
در حالي ك�ه بيژن زنگنه از تولي�د 6 ميليون 
بش�كه اي نف�ت در دول�ت بع�د مي گوي�د، 
ي�ک وب س�ايت معتب�ر در گزارش�ي ب�ه 
بررس�ي اي�ن موض�وع پرداخت�ه اس�ت. 
 سايت مرجع اويل پرايس در حوزه انرژي نوشته 
اسللت: تاش هاي ناموفللق اوپك پللاس براي 
دستيابي به توافق در زمينه كاهش توليد، خطر 
ايجاد فشللار عرضه در بللازار را افزايش مي دهد 
كه مي تواند قيمت نفت را به شللدت باالتر ببرد. 
اگر تهران و واشللنگتن بتوانند توافق هسته اي 
جديدي انجام دهند و به برجام برگردند، پس از 
دوري سه ساله، ايران مي تواند به طور رسمي به 

صف صادر كنندگان نفت بپيوندد. 
از همه مهم تللر، آيا سللرمايه گذاران شللروع به 
سللرمايه گذاري در ايران پللس از رفع تحريم ها 
مي كنند؟ بيژن نامدار زنگنلله، وزير نفت ايران 

اظهللار داشللت: بزرگ ترين آرزوي او هميشلله 
افزايش توليد نفت ايران به 6ميليون بشللكه در 
روز بوده تا ايران بتوانللد از طريق صادرات نفت 
۲ تريليون دالر درآمد كسب كند و از اين درآمد 
براي سرمايه گذاري در توسللعه كشور استفاده 
كند. بديهي اسللت كه چنين سللطحي از توليد 
باعث آشفتگي قابل توجه بازارهاي نفت خواهد 
شد. اوپك پاس پيش از اين هشدار داده بود كه 
بازارها از اوايل آوريل ۲۰۲۲ با يك افزايش بيش 
از ۱۸۱ميليون بشللكه اي در اواخر سال، شاهد 
يك مازاد عرضلله ديگر خواهند بللود، اما چقدر 
اهداف بلندپروازانه نفتي ايران واقع بينانه است 
و آيا غول هاي نفتي در مورد توليدكننده بزرگ 
ديگري كه بلله جمع آنها خواهد پيوسللت، بايد 
نگران باشند؟ تاكنون هشللدار كاخ سفيد مبني 
بر اينكه عدم توافق بين ايران و ناظران هسته اي 

سللازمان ملل متحد احتمللاالً بللر مذاكرات در 
وين تأثير مي گذارد، باعللث دوربودن اين اتفاق 

شده است. 
 دبير مطبوعاتي كاخ سفيد، جن پسكي مي گويد: 
واشنگتن همچنان خوش بين است، اما اعتراف 
كرده كه اگر ايران همچنللان از تجديد توافق با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازرسللي از 
سايت هاي هسته اي خود امتناع كند، چالش هاي 
بزرگي در راه دستيابي به توافق مي تواند وجود 

داشته باشد. 
 شايد حداقل در كوتاه مدت يا ميان مدت چيزي 
اتفاق نيفتد. اين يك راز آشكار است كه ايران با 
استفاده از چندين روش پنهان، براي جلوگيري 
از شناسللايي و فروش نفت خام خللود به چين، 
تحريم هاي اياالت متحده را دور زده است. اوپك 
تخمين مي زند كه توليللد نفت خام ايران در ماه 

فوريه با ۲/۱4 ميليون بشللكه در روز رشد كند 
كه ۱۹۰ هللزار بشللكه در روز از كمترين ميزان 
۳۰ ساله يعني ۱/۹5ميليون بشكه در روز در ماه 

آگوست افزايش دارد. 
 ميزان صادرات نفت

با اين حال فاصله زيادي با ۳/4۸ميليون بشللكه 
در روز ايللران در سللال ۲۰۱6 و ۳/7۹ ميليون 
بشللكه در روز در سللال ۲۰۱7 وجود دارد، اما 
اين نكته مهم اسللت كه برخللي از منابع ردياب 
تانكر - براي پيگيري محموله هاي جهاني نفت 
به تصاوير ماهللواره اي متكي هسللتند - اظهار 
مي دارند، صللادرات نفت ايللران در حال حاضر 
نسبتاً زياد است؛ به اين معني كه حتي در صورت 
لغو تحريم ها نيز ممكن اسللت شللاهد افزايش 

چشمگيري نباشيم. 
صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران در سه 
ماهه اول ۸۲5 هزار بشللكه در روز تخمين زده 
شده كه از 4۲۰هزار بشللكه در روز در سه ماهه 
سوم ۲۰۲۰ بهبود قابل توجهي داشته است. در 
مورد تقويت توليد نفت آن، بايللد گفت اميد به 
سللرعت افزايش توليد از ۲/4ميليون در روز به 

6ميليون در روز آرزوست. 
 معمای افزايش توليد

 طي چهار دهه گذشللته، تهران نتوانسته است 
به اندازه كافي سللرمايه گذاري مجدد در درآمد 
نفتي خللود را در ظرفيت توليللدش انجام دهد 
يا اقتصللاد خللود را از حالت اتكا بلله نفت خارج 
كند. با توجه به بسللياري از مسللائل سياسللي، 
سللرمايه گذاران خارجي در چهللار دهه از زمان 
تأسيس جمهوري اسامي، عمدتاً از اقتصاد ايران 

 

دور مانده اند. 
در مقابل سللرمايه گذاري هاي خارجي - عمدتاً 
مربوط بلله نفت - در كشللورهاي عللرب رقيب 
ايران، از جمله عربستان سعودي از سال ۲۰۰6 
تا ۲۰۱۲ بيش از ۱7۰ ميليارد دالر بوده و از آن 
زمان با رشد سللاالنه ۱۰ ميليارد دالري به رشد 

خود ادامه داده اند. 
 بخشللي از مشللكل در اينجا اين است كه مدل 
اقتصادي تحللت كنتللرل دولت به اين شللكل 
اسللت كه بيش از 5۰ميليارد دالر در سال براي 
يارانه هاي نفت و گاز استفاده مي كند؛ نتيجه اين 
است كه ايرانيان از ارزان ترين قيمت بنزين و برق 

در ساير نقاط جهان برخوردار هستند. 
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معماي 6ميليوني بشكه هاي نفتي 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,540-48,400توريستي ورفاهي آبادگران ايران
26,100710البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
130-9,350سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

60-15,500آلومينيوم ايران 
71,7701,070آلومراد

22,0701,050كاشي  الوند
3,89067داروسازي  امين 

37,9801,800معدني  امالح  ايران 
18,370870آسان پرداخت پرشين

220-14,650سراميك هاي صنعتي اردكان 
37,980530آبسال 

1,82022بيمه آسيا
11,680550سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,900100آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
50-5,020سرمايه گذاري پرديس

1,41867صنايع  آذرآب 
3,229153سايپاآذين 
36,760770معادن  بافق 

21,6601,030مس  شهيدباهنر
4,780226بيمه البرز

4,100167سرمايه گذاري بوعلي 
10,380490باما

8,870420سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
5,410390بيمه دانا

2,16329بهساز كاشانه تهران
64,3802,230بهنوش  ايران 

27,01020فجر انرژي خليج فارس
1,94192سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

9,590180بانك خاورميانه
3,98735بانك ملت

15,740200بين  المللي  محصوالت  پارس 
50,5001,180پتروشيمي بوعلي سينا

950-36,000بورس اوراق بهادار تهران
2,838135بانك پارسيان 

15,23010بانك پاسارگاد
23,5501,110پست بانك ايران

40,900520گروه دارويي بركت
2,19517بانك صادرات ايران

2,37128بين المللي توسعه ساختمان
2,63510بانك تجارت

8,11090بيمه ما
270-11,200چرخشگر

15,490120كشت  و صنعت  چين  چين
9-4,493توليدي چدن سازان

25,000130معدني وصنعتي چادرملو
24,8700معدني وصنعتي چادرملو

6,930330سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
80-6,940كمباين  سازي  ايران 

690-90,000كربن  ايران 
150-35,140داروسازي  ابوريحان 

18,790890داده پردازي ايران 
30-13,640البرزدارو

13,600390داروسازي زاگرس فارمد پارس
22,78090شيمي  داروئي  داروپخش 

1,200-38,910داروسازي  فارابي 
13,09060داروسازي  جابرابن حيان 

5,300250داروسازي  كوثر
151,0007,190معدني  دماوند

19,070160دوده  صنعتي  پارس 
27,4901,300داروسازي  اسوه 

24,500590كارخانجات داروپخش 
440-27,650درخشان  تهران 
31,520230دارويي  رازك 
430-19,580سبحان دارو

350-19,090داروسازي  سينا
380-17,040گروه دارويي سبحان
6,570140داروسازي زهراوي 

5,79020تجارت الكترونيك پارسيان
160-30,720داروسازي  اكسير
17,670840فوالد آلياژي ايران

35,4401,680فوالد اميركبيركاشان
20-8,230فيبر ايران 

23,8000فوالد خراسان
15,550210فوالد خوزستان

210-21,530فنرسازي زر
10,590330فوالد مباركه اصفهان

5,770270فروسيليس  ايران 
31,450760فرآوري موادمعدني ايران 

340-32,800غلتك سازان سپاهان
590-26,100فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

32,740140پديده شيمي قرن
5,520190گروه صنايع بهشهرايران 

3,39057گلوكوزان 
13,070360سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

90,1004,290قنداصفهان 
27,7601,320كارخانجات  قند قزوين 

2,316109قطعات  اتومبيل  ايران 
140-38,400قندهكمتان 

1,010-19,220شهد
1,720-32,770قند لرستان 

8,320-158,220گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
25,8301,230قند مرودشت 

63,7103,030قند نيشابور
17,580450معدني و صنعتي گل گهر

2,626125گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,660180فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

8,140190گلتاش 
36-4,158حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-50,510حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

40-20,400شركت ارتباطات سيار ايران
6,890130حفاري شمال

18,240320حمل ونقل توكا
8,810130داده گسترعصرنوين-هاي وب

16,19020ايران ارقام 
7,220130سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,11289ايران  خودرو
6,090290سرمايه گذاري خوارزمي

610-18,390كمك فنرايندامين 
40-6,120خدمات انفورماتيك 

9,420240بيمه پارسيان
9,780250گروه پتروشيمي س. ايرانيان

 آزادسازی 15ميليارد دالر 
از منابع ايران در كره و ژاپن 

مناب�ع بلوكه ش�ده اي�ران ك�ه ب�ا تمدي�د ۹۰روزه معافي�ت 
گفت�ه  ب�ه  ش�ود،  آزاد  اس�ت  ق�رار  احتم�االً  تحري�م  از 
اس�ت.  دالر  1۵ميلي�ارد  ح�دود  آگاه  مناب�ع  برخ�ي 
به گزارش مهر، منابع بلوكه شده ايران در ساير كشورهاي دنيا از جمله 
كره و ژاپن در حالي قرار است با تمديد معافيت قبلي براي ۹۰روز ديگر، 
در كشورهاي كره و ژاپن آزاد شللود كه منابع آگاه ميزان اين منابع را 

۱5ميليارد دالر برآورد مي كنند. 
طبق اباغيه اي كه وزارت امور خارجه امريكا به كنگره ارسال كرده است، 
اين معافيت تحريمي كه به امضاي »آنتوني بلينكن« وزير خارجه اياالت 
متحده درآمده است، »انتقال وجوه ايران در حساب هاي محدود شده به 
صادركنندگان در ژاپن و جمهوري كره )كره جنوبي( را مجاز مي داند.«

در بخشي از اباغيه وزارت خارجه اياالت متحده آمده است، اين معافيت 
اجازه مي دهد تا پول هاي ايران كه در نتيجه تحريم هاي امريكا مسدود 

شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. 
با اين وجود و اگرچه منابع خبري اعام كرده بودند كه دارايي هاي بلوكه 
شللده در اين مرحله، صرفاً صرف واردات كاالهاي اساسي خواهد شد، 
اكنون يك منبع مطلع در نظام بانكي در گفت وگو با مهر مي گويد كه 

منابع در ازاي واردات كاالهاي غيراساسي نيز قابليت تخصيص دارد. 
وی مي افزايد: برآوردها حكايللت از آن دارد كه بالغ بر ۱5ميليارد دالر 
منابع بلوكه شده آزاد خواهد شد؛ اين در حالي است كه بانك مركزي 
در سال گذشته حدود ۹ميليارد دالر ارز به كاالهاي اساسي اختصاص 
داده اسللت. منابع مالي موجود در كره حدود 7 ميليارد دالر است كه 
ناشي از فروش نفت و ميعانات گازي ايران در دوران رياست جمهوري 

ترامپ بوده كه در كره جنوبي بلوكه شده است. 
وي اظهار داشت: منابع مالي در ژاپن هم ناشللي از فروش نفت بوده و 
ارز ين در دسترس است كه از اين منابع مي توان براي خريد كاالهاي 
اساسي و ساير كاالها استفاده كنيم، پس منابع صرفاً مختص كاالهاي 
اساسي نخواهند بود. از سللوي ديگر، اين منابع در بانك هاي بزرگ و 
معتبر كره و ژاپن قرار دارند و كشورهايي كه قرار است ايران از آنها كاال 
وارد كند، در اين بانك ها حساب دارند؛ پس اگر دولت برنامه دقيقي براي 
هزينه كرد اين منابع داشته باشد، به طور قطع مي توان بخشي از نياز 

صنايع داخلي به تجهيزات و ماشين آالت را تأمين كرد. 

خوشحالي چين از رويكرد ضددالري روسيه
وزارت امور خارج�ه چين اعالم كرد كه از اقدام دولت روس�يه در 
كنارگذاشتن هرچه بيش�تر دالر از اقتصاد خود استقبال مي كند. 
به گزارش راشللاتودي، هفته گذشللته روسلليه دالر را به طور كامل از 
دارايي هاي صندوق ملي اين كشور حذف كرد و در واقع سهم آن را از 
۳5درصد كل دارايي اين صندوق به صفر رسللاند. در عين حال سهم 
يوآن را هم از دارايي هاي صندوق ثروت ملي اين كشور از ۳۰درصد به 

۳۹/7دالر افزايش داد. 
وانگ ونبين، سخنگوي وزارت امور خارجه چين در اين باره گفت: اقدام 
روسيه نشان دهنده اطمينان اين كشور به توسعه اقتصاد چين و آينده 

همكاري ها بين دو طرف است. 
وي تأكيد كرد: چين به افزايش همكاري ها با روسيه ادامه خواهد داد، 
چراكه اين همكاري در راستاي حمايت از همپيمانان دو كشور است 
كه باعث شده تا منافع دو جانبه نيز از محل همكاري بين دو كشور به 

دو برابر افزايش يابد. 
چين عزم جدي براي حمايت از ارز يوآن دارد و اميدوار اسللت تا سال 
۲۰5۰ و در راسللتاي سياست هاي اين كشللور يوآن به ارز برتر جهان 

تبديل شود. 
---------------------------------------------------

 كارگران در93درصد شهرهای امريكا
توان اجاره خانه ندارند

امري�كا  در  ق�دري  ب�ه  مس�كن  اج�ازه  و  خان�ه  قيم�ت 
را  حق�وق  حداق�ل  ك�ه  اف�رادي  ك�ه  اس�ت  رفت�ه  ب�اال 
درياف�ت مي كنن�د حت�ي نمي توانن�د خان�ه كراي�ه كنن�د. 
به گزارش سي ان ان، انجمن ملي اجاره افراد كم درآمد امريكا در اين باره 
گزارش داده كه در هيچ ايالت، شهرستان يا شهري در امريكا يك كارگر 
تمام وقت با حداقل حقوق توان اجللازه يك آپارتمان دو خوابه را ندارد 
و تنها در 7درصد شهرسللتان هاي امريكا اين كارگران مي توانند يك 

خانه اجاره كنند. 
در واقع از مجموع ۳ هزار شهر و شهرسللتان در امريكا فقط ۲۱۸شهر 
چنين امكاني را براي كارگللران حداقلي  بگير دارنللد. در حال حاضر 

حداقل حقوق در امريكا ساعتي 7/۲5 دالر است. 
گزارش اين انجمللن مي افزايد، كارگران براي آنكلله بتوانند يك خانه 
دو خوابه با قيمت متوسط اجاره كنند بايد سللاعتي ۲4/۹دالر درآمد 
داشته باشند و براي اجاره يك خانه يك خوابه به حقوقي ساعتي ۲۰/4 
دالر نياز دارند. به صورت متعادل و بنابه ارزيابي هاي انجام شده حقوق 
مناسب براي كارگران بايد به قدري باشد كه آنها بتوانند با ۳۰درصد آن 

يك خانه مناسب اجاره كنند. 
مارسيافاج معاون وزارت مسكن و توسعه شهري امريكا در واكنش به اين 
گزارش گفت: اين گونه ارقام بسيار بيشتر از آن چيزي است كه بسياري 
از مردم امريكا از جمله سالمندان، معلوالن و خانوارها بتوانند براي اجاره 

مسكن كنار بگذارند. 
---------------------------------------------------

 افزايش 6درصدی سهم غرب آسيا 
 از بازار نفت هند

س�هم نف�ت خاورميان�ه از واردات هن�د در ژوئ�ن ب�ه ح�دود 
۵۹درصد در مقايس�ه ب�ا ۵۳درصد در م�اه پي�ش از آن افزايش 
ياف�ت، در حال�ي ك�ه س�هم مناط�ق ديگ�ر كاه�ش داش�ت. 
به گزارش ايسنا، واردات نفت هند در ژوئن به پايين ترين حد در ۹ماه 
گذشته كاهش يافت، زيرا پااليشگاه ها خريدشان را در بحبوحه ذخاير 
باالتر به دليللل مصرف اندك و تجديد محدوديت هللاي ويروس كرونا 

كمتر كردند. 
آمار ورود نفتكش ها كه از منابع تجاري تهيه شده است، نشان داد هند 
كه سومين واردكننده و مصرف كننده بزرگ نفت در جهان است، ماه 
ميادي گذشللته حدود ۳/۹ ميليون بشللكه در روز نفت وارد كرد كه 
حدود 7درصد در مقايسه با ماه مه كاهش داشت، اما ۲۲درصد باالتر از 

مدت مشابه سال گذشته بود. 
هند دومين واردكننده بزرگ نفت در آسيا پس از چين است و وارداتش 
در ماه ميادي گذشته كاهش داشللت. يك مقام پااليشگاهي هندي 
در اين باره گفت: پس از رشللد تقاضا براي سللوخت در فوريه و مارس، 
پااليشگاه هاي هند پااليش نفت و واردات نفت خام را افزايش دادند، اما 
تقاضا براي سوخت در آوريل و مه به دنبال وضع محدوديت هاي دولت 
جهت مقابله با موج دوم شيوع ويروس كرونا، كاهش يافت و پااليشگاه ها 

را با ذخاير فراوان سوخت روبه رو كرد. 
با اين حال واردات نفت هند بين آوريل و ژوئن كه قرنطينه به شللدت 
سللال گذشللته نبود، بر مبناي سللاالنه ۱۱/7درصد رشللد كرد و به 

4/۱ميليون بشكه در روز رسيد. 
عراق در ژوئن بزرگ ترين صادركننده نفت بلله هند ماند و پس از اين 
كشور، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، نيجريه، امريكا و كانادا 

در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. 

آيا ايران مي تواند توليد نفت خود را به 6 ميليون بشكه در روز برساند؟

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 4۰۰276۳ مورخه ۹۹/11/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضی آقای علی مقرب اليله سر به شماره شناس�نامه 2 كد ملی 16218۹۵۰2۵ فرزند آقامحمد نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مس�احت 1۵۳/4۰ متر مربع قس�متی از پالک 8۵41 فرعی از 12۰ اصلی واقع 
در)شهرس�تان گرمی( بخش 2۰ اردبيل حوزه ثبت ملک گرمی خريداری از مالک رسمی محسن طوماری 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 14۰۰/4/12

تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 14۰۰/4/27   
مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی                                                         سعيد نيكخو 

                                                            از طرف رحيم رحيمی ايلخانالر

كان�ون  دبي�ر 
انجمن هاي صنفي    حمل و نقل

كاميونداران كشور اعالم كرد: بي برنامه بودن 
و كوتاهي دس�تگاه ها و متوليان متعدد سبب 
شده تا حمل كاال در بندر امام با مشكل مواجه 
شود، اما كم كاري كاميونداران در اين زمينه به 
نيس�ت.  درس�ت  وج�ه  هي�چ 
احمد كريمي در گفت وگو با ايسللنا، در پاسخ به 
سؤالي درباره اينكه مشكل كاالهاي انباشت شده 
در بندر امام خميني )ره( براي بارگيري، تخليه 
و جابه جايي به استان هاي ديگر چيست، اظهار 
كرد: از همان زمانللي كه انباشللت كاال در بندر 
امام خميني )ره( رو به افزايش رفت، مشللكاتي 
براي حمل و بارگيري آنها به وجود آمد. در وهله 
نخست مسللئله بارگيري و تخليه چغندر قند و 
صيفي جات به وجود آمد و از سوي ديگر كشتي ها 
به مرور در اين بندر اضافه شللدند و حجم انبوه 
كاالهاي اساسي از جمله نهاده هاي دامي در بندر 

امام خميني)ره( تخليه شدند. 
وي افزود: در حال حاضر كه اين مشكل را داريم، 
به اين دليل است در ساليان گذشته هيچ توجهي 
به كاربري ناوگان نشده است، يعني از سال ۱۳۸4 
به بعد هيچ گاه نتوانسللتيم كاميون هاي اتاق دار 
بياوريم و چين هرچه توليد كللرده ما آن را وارد 
كشور كرده ايم. به عبارت ديگر از آن سال تاكنون 
تنها واردات كاميون هاي چيني آن هم كشللنده 
انجام شللده و در زمينه كاميون هاي اتاق دار كه 
مي توانند كاالهاي اساسللي را حمل كنند تنها 
تعداد محدودي كاميون هاي بنز توليد داخل در 

كشور هستند. 
دبيللر كانون انجمن هللاي صنفللي كاميونداران 

كشور با اشللاره به اينكه ناوگان ما فرسوده است، 
ادامه داد: اگللر كاميوني براي حمل بللار به بندر 
امام خمينللي)ره( مللي رود بايللد يللك هفته در 
تعميرگاه كرايه اي كلله گرفتلله را هزينه كند تا 
اين ماشللين دوباره براي بارگيري آماده شللود و 
اين زماني طوالني را مي گيرد. اين در حالي است 
كه اگر كاميوني فرسوده نباشللد در ماه تا هشت 
سرويس هم مي تواند براي بارگيري به بندر امام 
سفر كند، اما با اين شرايط توانايي كاميون فرسوده 

تا حدود سه سرويس در ماه كاهش مي يابد. 
كريمي بي برناملله بللودن و و ناهماهنگي براي 
ترخيص كاال را يكي از مشللكات كاميونداران 
دانسللت كه سللبب كندي تخليلله و بارگيري 
كاال از بندر امام خميني )ره( مي شللود و گفت: 
كاميونداران در بندر امام خميني )ره( به همين 
دليل، مللدت طوالني منتظللر مي مانند، چراكه 
فرآيند ترخيص كاال تا مرحله بارگيري بسلليار 
طوالني اسللت.  وي با بيان اينكه بار بسياري در 
بندر امام خميني )ره( تخليه شده كه تا 5ميليون 
تن هم برآورد شده اسللت، گفت: در حال حاضر 
حداقل 5۰ هزار كاميون در كشور مي توانند بار از 
بندر امام خميني )ره( حمل و جا به جا كنند، اما 
كاميوندار تنها به دنبال الستيك تشويقي نيست 
و اين نگراني وجود دارد كه نتوانند به اين وعده 
عمل كنند؛ چراكه تعداد الستيك هاي دولتي كم 
هست و اگر الستيكي نباشد بي اعتمادي را سبب 
مي شود، اما روغن كه گفته مي شود در بندر امام 
توزيع مي شود، مي تواند يك ابزار تشويقي باشد، 
اما سللاختار حمل و نقل بايد اصاح شود و همه 
دولت هاي گذشته به بخش حمل و نقل جاده اي 

توجهي نداشتند. 

سخنگوي سازمان 
ي�ي   ایرالین پيما ا هو

كشوري از تعيين تكليف قيمت بليت هواپيما 
در جلسه شواري عالي هواپيمايي كشوري در 
هفته جاري خبر داد و گفت: مباحث بسياري 
در دس�تور كار ق�رار گرفت�ه، ام�ا مبن�اي 
تصميم گيري، آناليز قيمتي است كه از سوي 
ش�ود.  ارائ�ه  باي�د  ايرالين ه�ا 
محمدحسللن ذيبخش در گفت وگو با ايسنا درباره 
اينكه باالخره تكليف قيمت بليت هواپيما كه طي 
هفته هاي گذشته بدون ضابطه از سوي ايرالين ها 
افزايش يافته اسللت، چه زماني روشن خواهد شد، 
اظهار كرد: تكليف قيمت بليت هواپيما در جلسلله 
شواري عالي هواپيمايي كشوري كه در همين هفته 
برگزار خواهد شللد، تعيين مي شللود و درخواست 
ايرالين ها بللراي افزايش قيمت مورد بررسللي قرار 
خواهد گرفت، اما مبناي اصلي تصميم گيري در اين 
جلسه آناليز قيمتي است كه شركت هاي هواپيمايي 
بايد ارائه دهند.  وي افزود: هر احتمالي در اين جلسه 
وجود دارد. ممكن اسللت با بخشللي از اين افزايش 
قيمت موافقت شود و ممكن است مخالفت كاملي 
صورت گيرد و ايرالين ها مجبور به بازگرداندن قيمت  
بليت هايشان شوند.  سخنگوي سازمان هواپيمايي 

كشللوري ادامه داد: موضوعات ديگللري هم مانند 
تأثير نوع هواپيما و تايپ پللروازي در قيمت بليت 
هواپيما مطرح شده است كه احتمال دارد در جلسه 
پيش روي شللوراي عالي هواپيمايي كشوري مورد 
بررسي قرار گيرد.  ذيبخش در پاسخ به سؤال ديگري 
مبني بر اينكه برخي از ايرالين ها در هفته هاي اخير 
قيمت بليت پروازهايشللان را بدون توجه به قانون 
و نرخ هاي مصوب كنونللي افزايش داده اند، تكليف 
آنها چه مي شللود، گفت: در اين يك ماه پرونده اين 
شللركت هاي هواپيمايي كه اتفاقللاً تخلفات كمي 
هم نداشللتند در سللازمان تعزيللرات حكومتي در 
حال بررسللي اسللت، اما هم اكنون چنللد ايرالين  
معدود قيمت هايشللان باالتر از نرخ مصوب است و 
بقيه شللركت ها نرخ هاي خود را به مصوبه كنوني 
بازگردانده اند.  قيمت بليت هواپيما در مسلليرهاي 
داخلي از اويل تيرماه افزايش پيدا كرد و مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري 
بارها هشدار دادند و تهديد كردند كه اين قيمت ها 
بايد از سوي شللركت هاي هواپيمايي اصاح شود، 
اما اين اتفاق بعد از گذشت بيست و چند روز هنوز 
نيفتاده كه اين وضعيت همچنان ادامه دارد و خبري 
از معرفي متخلفان و برخورد قضايي با آنها كه پيش 

از اين مسئوالن هشدار داده بودند، نيست. 

تعيين تكليف قيمت بليت هواپيما در هفته جاريمشكل كاميونداران براي حمل كاال از بندر امام 

وحید حاجی پور
  گزارش


