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پتانسیل های  درباره  ثمری میبدی  عبدالحسین 
ایران برای ورود به بازار گاز اروپا اظهار داشت: 
در رابطه با صادرات گاز به طور کلی و به طور 
کلی  سیاست  در  که  است  این  مهم  اروپا  خاص 
صادرات  باشد،  داشته  وجود  اولویت  این  نظام 
طور  آن  مختلف  دوره های  در  که  دارد  ملزواتی 
که  حالی  در  نکردیم  فراهم  را  آن  بستر  باید  که 
گاز ما به ترکیه رسیده، براحتی می تواند به اروپا 
و  داخل  مهمترین مسئله مصرف  ولی  برسد.  هم 
برای  گذشته  سال های  در  که  است  اولویت هایی 
شده  این  نتیجه  و  شدیم  قائل  گاز  داخلی  تامین 
که چون گاز به آسانی در اختیار مصرف کنندگان 
برای  انگیزه ای  هیچ گونه  گرفته  قرار  داخلی 
روی  اکنون  بنابراین  نداشته ایم،  بهینه  مصرف 
باشد  قرار  اگر  داریم.  اساسی  باالنس گاز مشکل 
نظام  باید  گیرد  قرار  اولویت  در  صادرات  بحث 
و دولت ها استراتژی جدیدی تنظیم کنند، شرایط 
منابع گازی ما اینگونه نیست که نتوانیم صادرات 
لحاظ  به  که  اکنون  مخصوصا  باشیم،  داشته  گاز 
جنگ روسیه و اوکراین؛ اروپا دچار بحران انرژی 
شده و براحتی می تواند عالقمندی خود را به گاز 

ایران نشان دهد.
پارس جنوبی از فرصت طالیی قطر بازماند

ایران  گاز  ملی  شرکت  عملیات  اسبق  معاون 
ایرانی  شهروند  عنوان  به  بنده  عقیده  به  گفت: 
آمد  بوجود  برجام  زمینه  در  قطر  در  که  فرصتی 
برجام  طرف های  از  که  بود  طالیی  فرصت  یک 
و  تولید  برای  قطر  به  که  همانگونه  بخواهیم 
برداشت بیشتر کمک می کنند و شرایط این کشور 
تسهیل  جنوبی  پارس  میدان  از  برداشت  برای  را 
می کنند, این همکاری را با ایران هم بابت انتقال 
تکنولوژی و دانش داشته و با ما هم همکاری کنند 
تا هم مشکل انرژی خودشان حل شود و هم اینکه 
بتوانیم در یک توازن منطقی از پارس جنوبی  ما 

برداشت داشته باشیم.
و  سیاست ها  باید  نظام  داشت:  بیان  وی 
گاز  مصرف  اولویت  زمینه  در  را  عالقمندی ها 
مشخص و مطابق آن حرکت کند، کشور ما برای 
مدیریت کالن انرژی مشکل دارد، به همین دلیل 

شوراهای عالی انرژی را داریم اما هیچ وقت و در 
پیدا نکرده  را  از دولت ها جایگاه خود  هیچ یک 
است، اگر این جایگاه ها مشخص شود طبیعتا ما 
برای صادرات گاز به اروپا و دیگر نقاط شرایط 
جدی  طور  به  بسترها  باید  اما  داریم  مناسب 
فراهم شود تا این هدف به ثمر برسد.  بر اساس 
شواهدی که در گذشته اتفاق افتاده ترکیه همیشه 
برای واردات گاز؛ روسیه را چه در بحث قیمت و 
هر بحث دیگری در برابر ایران قرار داده است و 
در واقع از این بازی منافع خود را تامین می کرده 
خود  که  روسیه  اینکه  دیگر  اساسی  نکته  است، 
هیچگاه  می داند  اسالمی  جمهوری  شریک  را 
در  بعبارتی  است،  نداشته  ما  با  صادقانه ای  رفتار 
مسابقه صادرات گاز به اروپا و حتی بلوک شرق 

آلترنانتیو  عنوان  به  همواره  روسیه  پاکستان؛  و 
به  ما  نگذاشته  و  کرده  ورود  خاصی  زیرکی  با 
خوبی  همراه  هیچ گاه  روسیه  برسیم،  اهداف مان 
برای کشور ما بابت صادرات گاز نبوده و منافع 
خود را به ثمر رسانده و ما از قافله عقب مانده ایم.

نقطه ای  هر  اوکراین  قضیه  از  بعد  گفت:  وی 
در جهان که پتانسیلی برای گاز داشته باشد یقین 
بدانیم کشورهای مصرف کننده خود را به آن منبع 
می رسانند بویژه اروپا که در نوک این بحران قرار 
گرفته حتما سعی می کند خود را نزدیک کند تا از 

منابع بهره مند شود.

ایران  گاز  ملی  شرکت  عملیات  اسبق  معاون 
بیان  کنونی  شرایط  در  قطر  گازی  برنامه  درباره 
از نظر علمی وقتی میدان هیدروکربوری  داشت: 
به تولید می رسد مدیریت صیانتی نیاز دارد، اما این 
اتفاق وقتی میدان مشترک است، نمی افتد زیرا در 
میادین مشترک هر طرف سعی می کند منافع خود 
را تامین کند. در مقاطعی گفتمانی بین ایران و قطر 
شود  اعمال  مشترک  مدیریت  که  گرفت  صورت 
اما اجرا نشد، اکنون با توجه به بحران انرژی دنیا 
کشورهای مصرف کننده بویژه اروپا و حتی امریکا 
به قطر کمک می کنند برداشت بیشتری داشته باشد 
تا بتواند خالهایی که در بازار انرژی ایجاد شده 
را جبران کند و این به معنای این است که دیگر 
میدان تولید صیانتی نخواهد داشت، یعنی قطر هم 
از میدان  باید اطالعاتی  متضرر خواهد شد، زیرا 
داشته باشد که بخشی از آن در سمت ایران است 
باشد  نداشته  دست  در  را  اطالعات  این  وقتی  و 

نمی تواند مدیریت درستی بر میدان حاکم کند. 
وی خاطرنشان کرد: اگر شرایطی پیش بیاید که 
را  میدان  فنی وضعیت  و  علمی  دوستانه،  قطر  با 
کنیم،  حاکم  را  مخزن  مهندسی  اصول  و  ارزیابی 
مذاکرات  زمان  بنده  بود.  خواهد  ایده آل  شرایط 
از  تولید  برای  که  شدم  امیدوار  قطر  در  برجام 
را جذب  بتوانیم حمایت کشورها  پارس جنوبی 
کنیم و در واقع ما هم در کنار قطر بتوانیم امتیازی 
بگیریم که کمک تکنولوژیکی دریافت کنیم، یعنی 
این تحریم ها برطرف شود و بتوانیم تولید صیانتی 
بهتری داشته باشیم اما در دستور کار قرار نگرفت. 
بستر  اکنون  بنده  نظر  به  شد:  یادآور  ثمری 
قالب  در  می توانیم  ما  است،  فراهم  صادرات 
رفع  را  اروپا  انرژی  مشکل  رفع  برای  برجام 
واقعا  جنوبی  پارس  برای  اینکه  مسئله  اما  کنیم، 
به تکنولوژی غربی نیاز داریم، همه صحبت هایی 
که می شود که ما نیاز نداریم مبانی علمی و فنی 
ندارد و در واقع به نوعی روی غرور ملی صحبت 
در  باید  ما  نیست،  واقعیت  بر  مبنتی  و  می شود 
برخوردار  جدید  تکنولوزژی  از  جنوبی  پارس 
به  منجر  و  نیفتاد   11 فاز  برای  که  اتفاقی  شویم، 

عقب شینی توتال شد.

نفت و انرژی

پارس جنوبی به تکنولوژی اروپایی نیاز دارد
 اروپا به گاز ایران
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برق ایران به ترکیه 
می رسد

مدیرعامل توانیر گفت: بر اساس برنامه ریزی ها 
و اقدامات صورت گرفته، نهایتا تا پنج ماه آینده 

برق ایران به ترکیه صادر می شود.
اینکه در حال حاضر به  بیان  با  آرش کردی، 
ترکیه صادرات برق نداریم و در مرحله تست و 
راه اندازی پست بک تو بک وان هستیم، اظهار 
کرد: اجرای این طرح پیشرفت خوبی داشته و 
اگر به بهره برداری برسد می توانیم صادرات را 
آغاز کنیم. تا کنون نیز ۶۰ تا ۷۰ درصد مرحله 

آزمایشی را طی کره است.
وضعیت  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  وی 
صادرات برق مطلوب است، اظهار کرد: مطابق 
می  انجام  صادرات  المللی  بین  قراردادهای 
شود، منع و مانعی برای صادرات وجود ندارد 
هستیم.  پایبند  زمینه  این  در  تعهداتمان  به  و 
تا ۸۰۰  اکنون میزان صادرات برق حدود ۷۰۰ 
مگاوات است. درحال حاضر مقاصد صادراتی 
و  پاکستان  افغانستان،  کشورهای  ایران،  برق 

عراق هستند.
پیش نویس سند

 ریال دیجیتال منتشر شد
»پیش نویس سند ریال دیجیتال« از سوی این 
دریافت  جهت  و  منتشر  رسمی  طور  به  بانک 
در  کارشناسان  و  متخصصان  نظرات  نقطه 

دسترس قرار گرفت.
ریال  رسمی  انتشار  اولین  است  ذکر  به  الزم 
اندوخته  بر  نظارت  هیأت  توسط  دیجیتال 
شورای  مصوبه  اجرای  راستای  در  و  اسکناس 
پول و اعتبار، در شهریورماه سال جاری صورت 
پذیرفت. پس از انتشار اولیه به صورت محدود، 
بانک  دو  طریق  از  شده  منتشر  دیجیتال  ریال 
عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد بهره 
حال  در  و  گرفته  قرار  آزمایشی  پیش  برداری 
جهت  تکمیلی  بررسی های  روند  نیز  حاضر 

شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.
شده  اندیشیده  تمهیدات  اساس  بر  همچنین 
پروژه،  این  به  سوم  بانک  پیوستن  با  زودی  به 
با  و  یافته  خاتمه  آزمایشی  پیش  اجرای  دوره 
استفاده،  دامنه  آزمایشی،  اجرای  مرحله  آغاز 
این  به  یافته  تخصیص  مبلغ  و  کاربران  تعداد 
طرح نیز گسترش می یابد. شایان ذکر است ورود 
کلیه بانک های عامل به این پروژه تا پایان دوره 
در  شده  برنامه ریزی  اهداف  دیگر  از  آزمایشی 

اجرای آن می باشد.
اجرای  با  همزمان  دارد  درنظر  مرکزی  بانک 
دوره های پیش آزمایشی و آزمایشی، ضمن اخذ 
نظرات و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان پولی 
ریال  به  مردم  عموم  دسترسی  امکان  بانکی،  و 

دیجیتال را به صورت تدریجی فراهم کند. 

محصوالت کشاورزی ایران 
بی کیفیت شده چون 

به اروپا صادر نمی شود
محصوالت  صادرات  می دهد  نشان  برآوردها 
کشاورزی ایران در سال های اخیر از بازار اروپا به 
سمت کشورهای آسیایی تغییر مقصد داده است؛ 
محصوالت  ۴۰ درصد  از  بیش  سال 1۳۸۰  در 
کشاورزی ایران را اروپایی ها می خریدند اما در 

سال  ۹۹ این سهم 1۹ درصد بوده است.
آمار دیگری در همین باره نشان می دهد که در 
سال ۹۹ حدود ۸۰ درصد محصوالت کشاورزی 
از  و  صادرشده اند  آسیایی  بازارهای  سمت  به 
همین میزان نیز سهم دو کشور عراق و افغانستان 
در این سال  ۴۰ درصد بوده است. البته با توجه 
به اینکه صادرات کاال به این دو کشور نیز روند 
کاهشی را طی کرده است، این سهم احتماال در 

حال حاضر کمتر شده است.
بازارهای  از  کشاورزی  کاالهای  مسیر  تغییر 
اروپا به سمت بازارهای آسیایی موجب می شود 
صادراتی  کشاورزی  محصوالت  استاندارد  تا 
ایران به جای استانداردهای سختگیرانه اروپا که 
موجب ارتقای کیفیت این محصوالت می شود، 

با استانداردهای سهل تر آسیا منطبق شود.
این موضوع با توجه به اینکه ایران را از سایر 
رقبا در بازار عقب می اندازد، در میزان ارزآوری 
مقاصد  واقع  در  بود؛  خواهد  تاثیرگذار  نیز 
صادراتی ایران در سال های اخیر از کشورهایی 
سمت  به  اروپایی  بازارهای  نظیر  باال  درآمد  با 
دارند  پایینی  درآمد  که  است  رفته  کشورهایی 

مانند برخی کشورهای منطقه.

تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
اقدامی  خانگی  گاز  پلکانی  گذاری  گفت:تعرفه 
است که می تواند مردم را به سمت کاهش استفاده 

از انرژی سوق دهد.
اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  پدیدار،  رضا 
بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی درباره اهمیت 
خانگی  گاز  پلکانی  گذاری  تعرفه  طرح  اجرای 
اقدامی  گاز خانگی  پلکانی  گذاری  تعرفه  گفت: 
است که می تواند مردم را به سمت کاهش استفاده 

از انرژی سوق دهد.
در  هاست  سال  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است  اجرا  حال  در  اروپایی  کشورهای 
استفاده  انرژی  از حامل های  که  کشورهایی  اکثر 
گذاری  تعرفه  روش  همین  از  غالبًا  می کنند، 
استفاده  مصرف  کنترل  برای  انرژی  پلکانی 
استانداردی را برای سطح  این کشورها  می کنند. 
زیر بنای مفید ساختمان در نظر می گیرند. به این 
صورت که برای خانوارهایی که تا ۵۰ متر مربع 
برای  و  مصرف  سطح  یک  دارند  بنا  زیر  سطح 
خانوارهایی که تا 1۰۰ متر سطح زیر بنا دارند یک 

نوع سطح مصرف در نظر می گیرند.
پدیدار ادامه داد: عالوه بر این در همین سطح 
زیر بنا »فضای اقتصادی و اجتماعی« را هم برای 
این  به  اقتصادی  می گیرند.  نظر  در  خانوارها 
مفهوم که سطح زیر بنا متناسب با مصرف باشد، 
اجتماعی به این معنا که یک خانواده ۲ الی ۴ نفره 

در این فضای ۵۰ تا 1۰۰ متر مربع زندگی کنند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در 
ادامه توضیح داد: قیمت پایه انرژی را برای فضای 
هر  آن  مبنای  بر  و  می کنند  حساب  متر   1۰۰ تا 
چقدر به سطح زیر بنا اضافه شود به همان نسبت 
سطح مصرف سایر حامل های انرژی افزایش پیدا 
می کند. به این صورت اگر سطح زیر بنای خانه ها 
از 1۰۰ متر به 1۵۰ متر برسد قیمت گاز به جای 

1 و نیم برابر ۲ برابر می شود.
گذاری  تعرفه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  پدیدار 
نظر  در  این گونه  یافته  توسعه  دنیای  در  پلکانی 
گرفته شده است ادامه داد: به عنوان مثال به طور 
مقابل  در  دارد  خانه  متر   ۲۰۰ که  کسی  معمول 
برابر هزینه  باید ۲  کسی که 1۰۰ متر خانه دارد 
این  اروپایی  کشورهای  در  ولی  بپردازند  گاز 

خانوارها ۴ برابر هزینه می پردازد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با 
نداریم  را  مدل  این  کشورمان  در  ما  اینکه  بیان 
توضیح داد: درست است که در منابع انرژی غنی 
هستیم، ولی با توجه به مشکالتی که هم اکنون در 
تولید با آن مواجه شده ایم، روش جدیدی مثل 

تعرفه گذاری پلکانی را باید به کار ببندیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با اجرای تعرفه 
منازل  بنای  باید وقتی سطح زیر  پلکانی  گذاری 
به  هم  انرژی  تعرفه  میزان  می کند،  پیدا  افزایش 
گذاری  تعرفه  این  کند.  پیدا  افزایش  آن  تناسب 
مصرف  مدیریت  تا  می کند  هوشیار  را  خانوارها 

داشته باشند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در 
ادامه گفت: بر اساس مطالعه ای که در اوایل دهه 
۹۰ انجام شد، با افزایش هزینه حامل های انرژی 
بنای  زیر  با سطح  متناسب  در بخش خانگی که 
منازل انجام شد، فقط ۴۰ درصد صرفه جویی در 

مصرف گاز محقق شد.
پدیدار در ادامه ضمن انتقاد از حاکم بودن اقتصاد 
گرفتاری هایی  از  یکی  افزود:  کشور  در  دولتی 
بزرگ ما اقتصاد دولتی است، بر اساس آمار مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی، ترکیب سبد مدیریت 
دولت،  دست  در  درصدش   ۸۴ کشور  اقتصادی 
صندوق های بازنشستگی و شرکت های خصولتی 
بخش  دست  دیگر  درصد   1۶ فقط  و  است 

خصوصی و تعاونی ها است.
وی افزود: وقتی این مدیریت موضون شود در 
انرژی مخصوصًا  تمام بخش ها مدیریت مصرف 
اکثر سازمان های دولتی  گاز رعایت می شود. در 
در فصل های سرد سال تمام سیستم های گرمایشی 
روشن و در و پنجره ها هم باز است. دولت ابتدا 
باید از خودش شروع کند و خودش را اصالح 
کند به جای اینکه فشار به مصرف خانگی بیاورد.
تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
ادامه داد: در دهه ۸۰ که مصرف گاز توسط آقای 
گاز تبلیغ می شد ۳۰ درصد با کاهش مصرف گاز 
جنوبی  پارس  وقتی  ولی  شدیم.  مواجه  خانگی 
نیاز  و  داریم  زیاد  گاز  گفتند  کرد  پیدا  توسعه 
نیست در این حد تبلیغ کنیم که مردم در مصرف 
که  بود  تاریخ  آن  از  کنند.  جویی  صرفه  انرژی 
دچار بحران شدیم و این مدیریت نامتناسب ما را 

به این مرحله رساند.

اجرای تعرفه پلکانی گاز 
ابتدا از ارگان های دولتی شروع شود

اقتصادی  مزایای  درباره  اردکانی  شمس  علی 
به  گفت:  روسیه  و  ایران  گازی  سوآپ  قرارداد 
طور کلی، اوج مصرف گاز روسیه به دلیل شرایط 
دارد در زمستان است، در عین حال،  که  اقلیمی 
ولی  است  منوال  به همین  نیز  ایران  گاز  مصرف 
اوج مصرف انرژی ایران در فصل های گرم سال 
مدیریت  با  می توانیم  اما  است.  برق  بخش  در 
مصرف بخشی از برق و گاز خود را به کشورهای 
همسایه صادر کنیم. اگر کم کاری بروکرات های 
وزارت  در  ملی  منافع  به  توجه  بی  و  سواد  بی 
نمی شدند  مساله  این  مانع  نیرو  و  نفت  خانه های 
ایران اکنون هاب انرژی منطقه شده بود. ما از یک 
از طرف  و  گاز  بخش  در  مصر  تا  هند  از  طرف 
تا عمان و  از شمال روسیه  برق  در بخش  دیگر 

یمن را قادر به پوشش هستیم.
عین  در  شد:  متذکر  همچنین  اردکانی  شمس 
با  توأم  باید  همسایگان  با  قراردادها  این  حال، 
را  همسایه  گاز  ما  یعنی  باشد،  دیگر  قراردادهای 
بخریم به سایر کشورها که نیاز دارند سوآپ کنیم 
و در کنار آن قراردادهای دیگری نیز منعقد کنیم. 
با یک فرصت  در این شرایط زمانی و مکانی ما 
را  قرارداد  این  بتوانیم  تا  هستیم  مواجه  طالیی 

چندوجهی کنیم.
تاکید  همچنین  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  این 
کرد: در این بخش باید یک نکته اساسی را در نظر 

داشته باشیم که در بخش انتقال انرژی و مبادالت 
یعنی  نشود،  مختلط  خارجی  با  داخلی  مصرف 
خط لوله گاز و سیم برق با مصرف داخلی همراه 
نشود. به عنوان مثال، اگر قرار است به افغانستان 

گاز یا برق انتقال دهیم، یک استاندار در خرسان 
و یا بلوچستان نگوید که امسال به برق و یا گاز 
متعهد    آن  به  که  صادراتی  و  داریم  نیاز  بیشتری 

شده ایم را با مشکل مواجه کنیم.
در سال های گذشته من به عنوان نماینده ویژه 
به  بودند  جمهور  رئیس  که  زمانی  آقا  حضرت 
عمان رفته و با سلطان قابوس به صورت مستقیم 

متهم  اینجا  من  کردم  مذاکره  برق  برای صادرات 
می کنم بروکرات هایی که در آن زمان این قرارداد 
این  از  قضیه  زدند.  هم  به  را  قیمت  ذی  و  مهم 
ریزی شده  برنامه  گونه ای  به  که، طرح  بود  قرار 
با  که  باشد  گونه ای  به  کشی  کابل  هزینه  که  بود 
کمترین هزینه از کم عمق ترین بخش دریا انجام 
در  عمان  از  بخشی  می دانیم،  که  همانطور  شود. 
شد  بنا  قرارداد،  این  در  و  دارد  قرار  هرمز  تنگه 
تا برای ۲ هزار مگاوات برق به عمان این کشور 
کشور  این  در  خاکش  از  بخشی  که  اماراتی  با 
قرار دارد صحبت کند تا یک کابل فشار قوی از 
جاسک کشیده شود که متأسفانه برخی در دولت 
در آن زمان مانع این کار شدند و در جلسه ای که 
این مذاکرات  ادامه  برای  ایران  به  مقامات عمانی 
آمده بودند این عبارت را گفتند که »ایرانی ها لقمه 
را از پشت گردن« در دهان گذاشته اند! در بخش 
دیگری باز هم در همان دوران ریاست جمهوری 
راجیو  با  و  رفته  هند  به  من  رهبری،  معظم  مقام 
این  کردم.  مذاکره  گازی  لوله  خط  برای  گاندی 
یک  حتی  ایران  که  شد  امضا  زمانی  در  قرارداد 
چاه هم در عسلویه حفر نکرده بود و می توانست 
بیاورد  سرمایه اولیه را از این خط لوله به دست 
قرار بود 1۵۰ میلیون متر مکعب از طریق این لوله 
به هند گاز صادر شود که هرگز این اتفاق نیفتاد و 

همه چیز در حد رفت و امد و مذاکره ماند.

آقای رئیس جمهور! دست بروکرات ها را از حوزه انرژی کوتاه کنید

اقلیم  گازی  قرارداد  درباره  حسینی  سیدحمید 
میدان  توسعه  جهت  امارات  داناگاز  با  کردستان 
داناگاز  شرکت  داشت:  اظهار  منطقه  این  گازی 
از سال ۲۰۰۷ با اقلیم کردستان وارد قرارداد شد 
کورومور  اسم  به  سلیمانیه  در  میدان  یک  در  و 
تولید  توانسته  سال ها  طی  و  کرد  سرمایه گذاری 
مکعب  فوت  میلیون   ۶۰۰ حدود  به  را  میدان  از 
متر  میلیارد  یک  حد  در  دارد  برنامه  و  برساند 
 ۵ میزان  به  می تواند  که  کند  تولید  گاز  مکعب 
نیروگاه های عراق را پوشش دهد.  هزار مگاوات 
افزایش  برای  دیگری  قرارداد  هم   ۲۰۲۰ سال 
پیش بینی  را  دالری  میلیون   ۷۵۰ سرمایه گذاری 
کرده و این نشان می دهد این شرکت برنامه های 
زیادی را برای حضور در بازار عراق و بخصوص 

اقلیم کردستان دارد.
حال  در  شده  اجرایی  کورومور  پروژه  اکنون 
بار  از سال گذشته چندین  البته  تولید گاز است، 
که  گرفته  قرار  گروه هایی  راکتی  حمالت  مورد 
بوده  ترکیه  طرفدار  گروه های  از  نیست  مشخص 
و یا اختالفات داخلی است. بنابراین در مقاطعی 
بنابراین  مجبور شدند تولید گاز را متوقف کنند، 

اجرای پروژه در عراق بدون مسئله نیست. 
صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
بیان  با  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فرآورده های 
اقلیم  در  برای سرمایه گذاری جدید  داناگاز  اینکه 
کردستان ۳ مشکل دارد، گفت: ابتدا اینکه ممکن 

قرار  مخالف  گروه های  راکتی  حمله  مورد  است 
دادگاه  و  عراق  مرکزی  دولت  اینکه  دوم  گیرد، 
اقلیم  با  نفتی  شرکت های  قراردادهای  فدرال 
کردستان را غیرقانونی اعالم کردند و احتمال دارد 
تولیدی  سایر محصوالت  و  گاز  جلوی صادرات 
)کرسنت(  داناگاز  شد  عنوان  حتی  شود،  گرفته 
و جرایمی  کرد  ایران شکایت  علیه  که  همانگونه 
برای کشور ما تعیین شد، علیه اقلیم کردستان هم 
شکایت کرده، بنابراین قطعا همین برنامه را برای 
کردستان عراق هم دارد. مطابق قانون اساسی عراق 
مسقیم  قراردادهای  موافق  دولت  دادگاه  رای  و 
اقلیم کردستان با شرکت های عظیمی نفتی نیست 
و مدتی است که این موضوع جدی شده و حتی 
قراردادهایی که اقلیم برای صادرات گاز به ترکیه 
منعقد کرده در هاله ای از ابهام قرار دارد، در حالی 
که پیش بینی کردند حدود 1۰ میلیارد متر مکعب از 
حوزه کورومور، شیخان و..... که حوزه های بزرگ 

گازی هستند صادرات داشته باشد.
جایگزین  اقلیم  گاز  اینکه  احتمال  درباره  وی 
گاز صادراتی ایران در بازار عراق شود پاسخ داد: 
بعید است گاز اقلیم کردستان جایگزین ایران شود 
چون استخراج رقم بزرگی نیست و نیازهای عراق 
اینکه  ضمن  است،  گسترش  حال  در  مرتب  هم 
نیست.  خوب  مرکزی  دولت  با  هم  اقلیم  روابط 
عالوه بر این مساحت زیادی باید طی شود تا گاز 
به شهرهای عراق مثل بغداد برسد، بنابراین رقیبی 

برای ایران نیست و حداکثر نیاز داخل را پوشش 
اکنون دچار  دهد و یا صادرات داشته باشد، دنیا 
کردستان  اقلیم  گاز  ورود  با  و  است  گاز  کمبود 

جای هیچ کشوری اشغال نمی شود.
صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
خاطرنشان  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فرآورده های 
افزایش صادرات  امکان  ما  فعلی  کرد: در شرایط 
گاز به عراق را نداریم، زیرا ظرفیت خط لوله بیش 
چند  حد  در  شاید  فقط  نمی دهد،  اجازه  این  از 
داشته  وجود  امکان  این  مکعب  متر  متر  میلیون 
باشد. ضمن اینکه به سمت فصل سرما و کمبود 
گاز در کشور می رویم و اصوال گاز مازادی برای 
صادرات نداریم، در بخش هایی از سال مجبوریم 
که میزان صادرات را به عراق کاهش دهیم، اما با 
توجه به اینکه عمده مصرف عراق در فصل بهار 
و تابستان است، توافق گازی ایران و عراق به نفع 

هر دو کشور است.

چالش های کرسنت در برنامه گازِی اقلیم کردستان

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدار ششدانگ پالک  ۴۴۵۶ فرعی از 1۰  اصلی واقع در بخش ۹ تبریزبرابر صفحه - دفتر  بنام غالمحسین  هاشم زاده اصل 
هریس ثبت و سند11۳۴۶  صادر گردیده است برابر سند 1۶1۰۸۰ مورخ 1۳۹۵/۰۷/۰۷ دفتر ۷1 تبریز به آقای مجید گلشن دوست 
انتقال قطعی یافته است و برابر سند رهنی 1۹۴۴۶ مورخه ۸۸/1۰/۲۳ دفتر 11۹ تبریز در قید رهن می باشد وکیل مالک با ارائه 
استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره 1۴۰1۶۲۶۵1۰۳۸۰۰۰۲۵۲ مورخه 1۴۰1/۰۸/۰۵ مدعی مفقودی  سند مالکیت  اولیه به 
چاپی 11۳۴۶ بعلت جابجائی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجودسند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود 
را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
تاریخ انتشار :1۴۰1/۰۸/11 م الف:۲۷۵۴

غالمرضا عباس زاده - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز 

آگهی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن

نظر به اینکه پرونده کالسه ۴۵۰ متعلق به آقای کریم رحمان پور فرزند رحمن به شماره ملی ۴۸۵۹۲۲۴۴۶۹ صادره از پلدختر در 
ششدانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 1۰۸۶/۴۶ متر مربع )هزار و هشتاد و شش متر و چهل و شش سانتی مترمربع( 
از پالک ۳ فرعی از 1۳ اصلی واقع در شهر سراب حمام حوزه ثبتی شهرستان پلدختر بخش ۸ از مالکیت - محرز گردیده است 
و منجر به صدور رای ۲۶۸۶ مورخ 1۴۰1/۰۴/1۹ گردیده، لذا به منظور اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود. در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۲۰ روز اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1۴۰1/۰۸/11

امین عبدی نژاد- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پلدختر - مرکزی

آگهی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن

نظر به اینکه پرونده کالسه ۹1۲ متعلق به آقای ابراهیم حیدروند فرزند فریادرس به شماره ملی ۴1۹۸۴۵۰۹۹۴ صادره از 
کوهدشت در ششدانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت ۳1۷/۸۷ متر مربع )سیصد و هفده متر و هشتاد و هفت سانتی 
مترمربع( از پالک ۳ فرعی از 1۳ اصلی واقع در شهر سراب حمام حوزه ثبتی شهرستان پلدختر بخش ۸ از مالکیت - محرز گردیده 
است و منجر به صدور رای ۲۴۹۰ مورخ 1۴۰1/۰۳/۲۲ گردیده، لذا به منظور اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود. در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۲۰ روز اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1۴۰1/۰۸/11

امین عبدی نژاد- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پلدختر - مرکزی


