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خبر اقتصادی

رتبه باورنکردنِی قدرت خرید مردم تهران 
در جهان

از آخر دوم؛ 250 از 251
عصر ایــران: قدرت 
خرید به زبان ساده، یعنی 
مقدار کاالیــی که با یک 
واحد مشخص پول می 
توانید خرید کنید. برای 

بررسی این شاخص مجموعه ای از کاالها بررسی می 
شوند، از مواد غذایی گرفته تا ملک و امالک و خودرو.

طبق جدول زیر اهالی سانفرانسیســکو امریکا 
بیشــترین و اهالی الگوس نیجریه کمترین قدرت 

خرید را دارند.
حدس بزنید تهران کجاست؟ با کسب رتبه ۲۵۰ 
یکی مانده به آخر! یا همان از آخر دوم! در این جدول 
که ۲۵۱ شهر در جهان براساس قدرت خرید مردم 
رده بندی شده اند، اسالم آباد پاکستان در رتبه ۲۲۵ 

و استانبول ترکیه در رتبه ۲۰۷ قرار دارند.
    

ایران بیشترین افزایش ساالنه
تولید نفت جهان را ثبت کرد

ایلنا- ایران که در جایگاه هشــتم قــرار دارد، 
بیشترین افزایش ساالنه تولید نفت را به ثبت رساند، 
زیرا عرضه آن در سال ۲۰۲۱ با ۱۷.۴ درصد افزایش 
به ۳.۶۲۰ میلیون بشــکه در روز رسید، که در سال 
۲۰۲۰، ۳.۰۸۴ میلیون بشــکه در روز بود. ایاالت 
متحده با افزایش کمتر از یک درصدی در تولید نفت 
خام خود، در فهرست ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده 
نفت در سال ۲۰۲۱، همچنان پیشــتازی خود را 
حفظ کرد. بر اســاس بررسی آماری ساالنه شرکت 
نفت بریتانیا BP در ژوئن ۲۰۲۲، فهرست ۱۰ کشور 
برتر شاهد تغییر قابل توجهی در ترتیب کشورها از 
نظر تولید نفت طی سال گذشــته )۲۰۲۱( نبوده 
اســت. تولید نفت خام در ۴ کشــور از فهرست ۱۰ 
کشور برتر تولیدکننده نفت جهان کاهش یافت و 
در ۶ کشور به پیشتازی ایران که بیشترین نرخ رشد 
را در سال گذشته )۲۰۲۱( ثبت کرد، افزایش یافت.

مجموع عرضه نفت توســط ۱۰ کشــور بزرگ 
تولیدکننده در ســال ۲۰۲۱ به حــدود ۶۵.۰۴۳ 
میلیون بشکه در روز رســید که ۷۲.۴ درصد از کل 

تولید جهانی نفت خام را تشکیل می دهد.
    

وزارت صمت: سیمان ارزان شد
قرن نو- مدیرکل دفتر 
صنایع معدنــی وزارت 
صمت با بیان اینکه امروز 
یک میلیون و ۲۵۰ هزار 
تن سیمان در بورس کاال 

عرضه شــد، گفت: قیمت هر کیســه سیمان ۵۰ 
کیلویی از ۴۳ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان کاهش 
یافت. سیف اهلل امیری افزود: همچنین قیمت هر تن 
ســیمان فله امروز از ۸۰۷ هزار تومان به ۵9۵ هزار 

تومان رسید.
وی ادامــه داد: بنابراین قیمت ســیمان به طور 
کامل کاهش پیدا کرد و با توجه به شــرایط موجود 
برنامه ریزیشــده تا در هفته های آینده سیمان در 
بورس کاال عرضه شود تا تولیدکنندگان محصوالت 

سیمانی مشکلی پیدا نکنند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره 
به خرید سیمان در هفته گذشــته از سوی برخی، 
توضیح داد: این افراد حاضر شدند با توجه به شرایط، 
معامله خود را باطل کــرده و جریمه آن را به بورس 
کاال پرداخت کنند. امیری تصریح کرد: شرایطی که 
برای سیمان پیش آمد، ناشی از کنترل نشدن تقاضا 
و همچنین شایعه قطع برق واحدهای سیمانی بود که 
سبب افزایش تقاضای کاذب شد، اما خوشبختانه با 
افزایش عرضه در بورس کاال و کنترل تقاضاها، شاهد 

کاهش چشمگیر قیمت سیمان بودیم.
    

قاچاق همه کاالهای لوازم خانگی، 
قابل تشخیص شد

ایســنا- دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران 
با بیــان اینکــه در حال 
حاضر مــردم می توانند 
همــه کاالهای لــوازم 

خانگی داخلی را با استفاده از شناسه از کاالی قاچاق 
تشــخیص دهند، گفت: مشکالتی در بخش توزیع 
واحدهای بدون جواز صنفی در بحث عرضه کاالی 
قاچاق وجود دارد که مقرر شــد اتاق اصناف به این 
موضوع رسیدگی کند و در زمان کوتاهی برای این 

واحدها مجوز صادر کند.
عباس هاشمی با اشاره به جلسات هفتگی وزارت 
صمت برای مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: این جلسات 
با هماهنگی وزارت صمت، ستاد مقابله با قاچاق کاال و 
ارز و تشکل های بخش خصوصی در حوزه های لوازم 

یدکی، لوازم خانگی و دخانیات برگزار می شود.

 رسیدن قیمت هر متر مربع مسکن به 
حدود چهل میلیون تومان حاال خطری 
بزرگ برای طبقه متوسط ایران محسوب 

می شود. 
در حالــی قیمت هر متــر مربع واحد 
مسکونی در تهران به آستانه چهل میلیون 
تومان رســیده است که ســران سه قوه، 
ستاد تنظیم بازار و وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی تبلیغات گســترده ای را 
برای حمایت از مستاجران در دستور کار 

قرار داده اند. 
 مصوبات ابالغی نشان می دهد دولت 
سقف افزایش کرایه خانه را برابر با بیست و 
پنج درصد در تهران و برابر با بیست درصد 
در سایر شهرهای اعالم کرده است اما روند 
رو به رشد قیمت مســکن چنان شتابان 
است که هر روز بیش از گذشته جمعیتی 
بزرگتر از خرید مسکن، این کاالی اساسی 

و مهم سبد خانوار باز می مانند. 
 بررسی ها نشان می دهد سهم هزینه 
مسکن در ایران روز به روز بیشتر افزایش 
می یابد و حاال حتی برخی مســتاجران 
محبورند بیش از شــصت درصد از درآمد 
خود را صرف تامین هزینه مسکن کنند. 
این بدان معناست که هر روز بیش از گذشته 
وضعیت رفاهی کاهش یافته و ملزومات 
اولیه زندگی قدرت خرید خانوار را بیش از 

پیش می بلعد. 
گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد 
در ماهی که تورم رکــورد چند دهه اخیر 
را شکسته، رشد قیمت مسکن نیز رکورد 

استثنایی بوده است.  
هفته پیش مرکز آمار ایران اعالم کرد 
نرخ تورم ماهانه در خردادماه ۱۲.۲ درصد 
بوده که باالترین رقم ثبت شــده از زمان 
اعالم ماهانه نرخ تورم است. نکته مهم این 
است که بررسی های مرکز آمار ایران نشان 

می دهد خردادماه امسال نرخ تورم ماهانه 
برای کم درآمدترین دهک بیشتر از دو برابر 

پردرآمدترین دهک جامعه بوده است.
طبق این گــزارش، قیمــت کاالها و 
خدمات مصرفی دهک اول از اردیبهشت تا 
خرداد امسال به طور متوسط ۱9.۵ درصد 
افزایش پیدا کرد؛ در صورتی که متوسط 
افزایش قیمت ها برای دهک دهم حدود 
۸.۴ درصد بوده است. در مجموع نرخ تورم 
ماهانه برای هفت دهک کم درآمد جامعه 
بیشتر از میانگین کشوری بوده است . طبق 
برآوردهای مرکز آمــار، نرخ تورم نقطه به 
نقطه هم برای اقشار فقیر جامعه باالتر از 
اقشار مرفه بوده است. به این ترتیب تورم 
کنونی مستاجران را بیش از مالکان تحت 

تاثیر قرار می دهد. 

هر متر خانه در تهران چند؟
گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد 

خردادماه امسال متوسط قیمت یک متر 
مربع مسکن در شهر تهران، ۳9 میلیون و 
۴۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و 
مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ 
درصد افزایش یافته اســت. عالوه بر این، 
تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 
۱۳.9 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه در ســال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و 
۱۷۱.9 درصد افزایش را نشان می دهد و 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج 
سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین 

سهم را به خود اختصاص داده اند.
این در حالی است که در میان مناطق 
۲۲ گانه شــهر تهران بیشترین قیمت هر 
متر خانه ۸۱ میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان 
در منطقه یک و کمترین آن با ۱9 میلیون 
و ۵9۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است 

که هر یک از آنها با افزایش ۲۲.۳ درصدی 
در منطقه یک و ۵۵.۳ درصدی در منطقه 

۱۸ مواجه شده اند.
توزیــع فراوانــی تعــداد واحدهای 
مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک 
مترمربع بنا در خردادماه امسال نیز حاکی 
از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه 
قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای هر 
مترمربع بنا با سهم ۱۳.۴ درصد بیشترین 
سهم از تعداد معامالت شــهر تهران را به 
خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ 
تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان با ۱۲.۳ و 

۱۱.9 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

اوضاع اجاره خانه در تهران 
از سوی دیگر در خردادماه امسال توزیع 
فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده 
آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک 
میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
با اختصاص سهم ۱۶.۴ درصد بیشترین 
سهم از معامالت انجام شده را داشته اند. 
همچنین، توزیع معامالت انجام شــده 
مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران 
حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد 
از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص داده است. 
عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شــهر تهــران و در کل مناطق 
شــهری در خرداد امسال نشــان دهنده 
رشدی معادل ۴۶.۵ و ۵۱.۲ درصد نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته است.

مسکن در هفت سال
 چقدر گران شد؟

افزایش قیمت مسکن در تهران حاال 
رکوردهای عجیب را شکســته است. در 
حالی هر متر مربع واحد مسکونی به طور 
متوســط در تهران قیمتی در حدود ۳9 
میلیون و چهارصد هزار تومان دارد که در 
خرداد ماه سال ۱۳9۴، متوسط بهای هر 
متر مربع واحد مسکونی ۳ میلیون و ۸9۰ 

هزار تومان بود . 
 این رقم در خرداد ماه ســال ۱۳9۵ به 

چهار میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید . 

 ادامه افزایش قیمت سبب شد متوسط 
بهای هر متر مربع واحد مسکونی در خرداد 
ماه ســال ۱۳9۶، به چهار میلیون و ۵۶۰ 
هزار تومان برسد.   بیشترین رشد قیمت در 
خرداد ۱۳9۸ ثبت شد که بهای مسکن از 
۶.۵ میلیون تومان به ۱۳.۳ میلیون تومان 
در هر متر مربع، به طور متوسط رسید.   در 
حالی بهای کنونی در آستانه چهل میلیون 
تومان ثبت شده است که در سال گذشته 
قیمت متوسط هر متر مسکن برابر با ۲9 

میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود. 
 رشد عجیب قیمت مسکن در حالی 
اتفاق افتاده است که دولت سیزدهم بخش 
مهمی از شــعارهایش را متمرکز بر حل 
مشکل مسکن کرده و مدعی بود ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی را خواهد ساخت تا 
در چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی 
در ایران ساخته شــود.   با این حال رشد 
عجیب تورم و عدم توقف قیمت ها سبب 
شده است وضعیت هر روز بغرنج تر از روز 
گذشته شود و زمان برای خرید خانه اول 
بیش از پیش طوالنی شود. این اتفاق تاثیری 
منفی در سیاســت های اجتماعی نظیر 

فرزندآوری، ازدواج بهنگام و .... نیز دارد. 
هر چه هست، رشد قیمت مسکن، خواه 
ناخواه بر رشــد بهای اجاره نیز تاثیرگذار 
است و این امر خود زنگ های خطر را برای 
اقتصاد نیمه نفس ایران بــه صدا درآورده 
است. خطری که حیات طبقه متوسط در 
ایران را نشــانه رفته و به حرکت جامعه به 
سمت دوقطبی شدن و تبدیل به دو طبقه 

برخوردار و فقیر دامن می زند. 

قیمت یک متر واحد مسکونی به 40.000.000 تومان رسید
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ایمان ربیعی

در میان مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران بیشترین قیمت هر 
متر خانه ۸۱ میلیون و ۱00 

هزار تومان در منطقه یک و 
کمترین آن با ۱۹ میلیون و 

۵۹0 هزار تومان در منطقه ۱۸ 
بوده است که هر یک از آنها 
با افزایش ۲۲.۳ درصدی در 
منطقه یک و ۵۵.۳ درصدی 
در منطقه ۱۸ مواجه شده اند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۵۰۰۷۰۰۰۶۰۸ هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا باقری فرزند حسن بشماره 
س صادره از آبدانان در یک باب ســاختمان تجاری به مســاحت 
۳۴/۰۴ متر مربع پالک ۱۲۶۱۳ فرعی از ۳۱ اصلی قطعه ۷ ایالم 
واقع در آبدانان، خیابان پانزده خرداد جنوبی خریداری شــده از 
آقای مرید باقری و منتسب به مالکیت رسمی سید قاسم حسینی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

بابک ولی زاده- رییس ثبت اسناد و امالک

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای 
ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از 

روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.
به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی در پنجمین جلسه هم 
اندیشــی با اقتصادانان با محوریت »سیاستگذاری بهینه ارزی و 
ارتباط میان متغییرهای پولی و ارزی« که در بانک مرکزی برگزار 
شد گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیزم ها مختلف 
در دستور کار قرار داده ایم. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با 
نظرات اقتصادانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی 
باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد موافق هستم و این بانک 
با روش های مختلف می تواند تعادل و ثبــات در بازار ایجاد کند 

که این موضوع هم اکنون محقق شده است. وی با اشاره به اینکه 
اقدامات متعددی در دستور کار بوده و هم اکنون نیز برنامه هایی 
برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است افزود: در مدیریت بازار 
ارز بخشــی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها در حال انجام است و 
در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و 
به چرخه تجاری وارد نمایند. در این زمینه نیز  کمیته اقدام ارزی 
تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می کند. نتیجه این تصمیمات 

به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله 

ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم اکنون به طور نسبی تعادل 
خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم.

وی افزود: برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه کافی وجود دارد 
لیکن خریدار و تقاضایی برای ان نیست و در واقع می توان گفت در 

بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: در زمینه حواله و 
اسکناس مشکل خاصی وجود ندارد ضمن آنکه باید تاکید کرد 
وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همانطور که پیش از این نیز 
اعالم کرده ام بسیار خوب است و خوشبختانه صادرکنندگان به 
ویژه بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام های 

موثری برداشته اند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع مدیریت انتظارات تورمی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با 
جدیت موضوع مدیریت انتظارت تورمی را پیگیری می کند و این 
موضوع نیز در دولت در دستور کار است. صالح آبادی در خصوص 
برخورد قاطع بانک مرکزی با اخالگران  و سفته بازان ارزی در بازار 

هم گفت: در مدت اخیر با تالش و همکاری شبانه روزی با دستگاه ها 
و سازمان های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال های فضای 
مجازی که با موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی 
اقدام به قیمت سازی صوری و شرط بندی بر روی قیمت ارز می 

کردند برخورد شد. 
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبارزه جدی با قاچاق 
کاال و ارز نیز در دولت ســیزدهم با جدیت دنبال می شود گفت: 
عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب می شود موجب 
قیمت گذاری های کاذب در بازار می شد که با این مورد هم برخورد 

صورت گرفته است.
گفتنی است در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید 
اقتصاددانان از طیف های فکری مختلف اقتصادی به بیان دیدگاه ها، 
نظرات و پیشنهادات خود در زمینه »عملکرد شبکه بانکی در زمینه 
نقدینگی و حمایت از تولید«، »نوسانات ارزی و راه کارهای برون 
رفت آن«، »مدیریت انتظارات تورمی« و »سیاستگذاری بهینه 

ارزی و پولی« پرداختند.

رئیس کل بانک مرکزی:

عرضه و تقاضا در بازار ارز به تعادل رسید

خبر

انتظار از بخش نفت این است، همانگونه که کشورهای همسایه 
در میادین مشترک کار می کنند و برداشت دارند ما هم باید بتوانیم 
پروژه های میادین مشترک را آغاز کنیم، مثال اکنون عربستان در 
این میادین بسیار فعال است، قطر با شرکت های مختلفی قرارداد 
دارد، عراق برای ۶ میلیون بشکه تمرکز کرده و همه این برنامه ها 

هم در حوزه میادین مشترک با ما است.
جالل میرزایی، عضو سابق کمیســیون انرژی مجلس در 
گفت وگو با ایلنا، با اشاره به عملکرد نفتی دولت در یک سال گذشته 
اظهار داشت: در حوزه تولید نفت خام و افزایش تولید گفته شده 
چند قرارداد به ارزش ۱۷تا ۱۸ میلیارد دالر منعقد کرده ایم اما 
اینکه قراردادها با چه شرکت هایی بوده، شرکت ها چقدر صالحیت 
دارند، آیا توان مالی و فنی دارند یا خیر، هنوز توضیح داده نشده و 
در هاله ای از ابهام است. تصور بنده این است برخی شرکت ها و 
هلدینگ هایی که خودشان پیمانکار هستند، منتظرند تحریم ها 
کاهش پیدا کرده و یا لغو شود تا بتوانند با شرکت های خارجی 
قرارداد ببندند و از توان فنی آنها برای انجام پروژه ها استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای جذب نیرو جهت اجرایی 
کردن پروژه ها دیده نمی شود، با کاهش تولید فرآورده اشاره کرد 
و گفت: طی این مدت به دلیل کاهش تولید شاهد این بودیم که 
صادرات فراورده ها بخصوص بنزین و گازوئیل کاهش یافته و در 
مقاطعی انجام نشد حتی به گفته وزیر نفت این نگرانی وجود دارد 

که احتماال مجبور شویم واردات بنزین داشته باشیم. 
عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در حوزه 
پتروشیمی نیز برنامه جدیدی مشاهده نشده است که صراحتا 
اعالم شود چه برنامه ای دارند، یکی از جاهایی که ما مزیت نسبی 
داریم و در دوره تحریم هم برای تامین ارز کاالهای اساسی کمک 
کرد، صنعت پتروشیمی بوده است. اما اکنون مشخص نیست 
هدف گذاری ها چه بوده، مجوزی برای احداث پتروشــیمی و 
بخصوص پایین دستی داده شده یا خیر و یا میزان پیشرفت در 

یک سال گذشته چگونه بوده است.
وی تاکید کرد: در خصوص افزایش فروش نفت هم باید گفت 
از جمله عوامل تاثیرگذار تحوالت بین المللی، جنگ اوکراین، 

افزایش تقاضای و رشد قیمت ها بوده است.
این نماینده ســابق مجلس گفت: اکنون سوالی که مطرح 

است اینکه به فرض تحریم ها برداشته شود چقدر زمان نیاز است 
تا تولید نفت خام به نزدیک ۴ میلیون بشکه در روز و به میزان قبل 
از تحریم و صادرات هم به ۲.۴ برسد؟ این اهداف در برنامه ها دیده 
نشده است، ما برای دو ماه اول بعد از لغو تحریم مشکلی ندایم چون 
ذخیره داریم اما بعد از دو ماه با توجه به وضعیت چاه ها آیا می توانیم 

به رقم ۲.۴ میلیون بشکه صادرات برسیم یا خیر؟
هدایت اهلل خادمی نیز در گفت وگو با ایلنا گفت: البته پروژه های 
نفت بزرگ هستند و نتایج آن شاید طی یک سال مشخص نشود 
اما انتظار از نفت این است که همانگونه که کشورهای همسایه در 
میادین مشترک کار می کنند و برداشت دارند ما هم باید بتوانیم 
پروژه های میادین مشترک را آغاز کنیم، مثال اکنون عربستان در 
این میادین بسیار فعال است، قطر با شرکت های مختلفی قرارداد 
دارد، عراق برای ۶ میلیون بشکه تمرکز کرده و همه این برنامه ها 
هم در حوزه میادین مشترک با ما اســت.  وی ادامه داد: ما هنوز 
در فرزاد A و B هیچ فعالیتی نداریم، در پارس جنوبی همچنان 
تاخیر داریم و قطر بازارهای بزرگی را تسخیر کرده، تکلیف ما در 
میدان آرش مشخص نیست گرچه زمانی کار اکتشافی انجام 
دادیم اما اکنون عربســتان ورود کرده است. این نماینده سابق 
مجلس با تاکید بر اینکه دولت و تیم اقتصادی باید به این فکر کنند 
که نباید میادین مشترک به همین شکل رها شوند، اظهار کرد: 
شاید در زمینه پروژه های نمیه کاره به امید توافق هستیم، ضمن 
اینکه نفت در بخش بودجه هم مشکل دارد.  وی یادآور شد: در 
حوزه پاالیشی نیز فعال برنامه  مدونی برای ساخت پاالیشگاه دیده 
نشده، در بخش هم پتروشیمی ها بیشتر متانول تولید و صادر 
می شود که خود ماده خام است و این یکی از ضررهایی است که 

به کشور وارد می شود.

نماینده پیشین مجلس: 

همه چیز درباره نفت در هاله ای از ابهام است 

گزارش


