
خريد هواپيماي ميتسوبيشي فعال منتفي است
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل اعالم كرد فعال خريد هواپيماهاي شركت ميتسوبيشي ژاپن متوقف شده و برنامه اي براي آن وجود ندارد. اصغر فخريه كاشان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين 
مطلب اظهار كرد: در طول ماه هاي گذشته بسياري از شركت هاي ايراني مذاكرات خود را با شركت هاي هواپيماسازي بين المللي آغاز كردند كه نهايي شدن قراردادهاي خريد هواپيما از سوي ايران اير با شركت هاي 
ايرباس، بويينگ حاصل اين مذاكرات است، همچنين در كنار آن شركت آسمان توانسته مذاكرات را  انجام دهد. 
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وقتي روياي برابري محقق شد 
دوئل ايران و عراق به نفع همسايه غربي تمام شد

روند نزولي قيمت مواد غذايي 
در جهان

شاخص بهاي مواد غذايي فائو در آوريل 
2017 براي سومين ماه متوالي كاهش 
يافته اس��ت. ش��اخص بهاي مواد غذايي فائو در آوريل 
2017 به طور متوس��ط معادل 168 واحد رقم خورده 
كه نس��بت به ماه مارس با كاهش 3/1 واحدي معادل 
1/8درصد همراه بوده اما نسبت به آوريل 2016 معادل 
15/2 واحد يا 10 درصد افزايش داشته است. در ماه هاي 
آوريل س��ال 2014 تا 2017، بيش��ترين رقم واقعي با 
احتساب تورم ش��اخص بهاي مواد غذايي فائو، مربوط 
به آوريل 2014 مع��ادل 159/3 واحد و كمترين رقم 
آن مربوط به آوريل 2016 مع��ادل 113/2 واحد بوده 
است. روند س��االنه ميانگين واقعي شاخص بهاي مواد 
غذايي فائو نشان مي دهد كه از سال 2011 تا 2016 اين 

شاخص روندي نزولي را طي كرده است. 
براس��اس آمارهاي فائو، همانند ماه مارس 2017، در 
ماه آوريل نيز به جز بهاي گوش��ت، كليه شاخص هاي 
بهاي محصوالت كه در محاس��به ش��اخص بهاي مواد 
غذايي فائو مورد استفاده قرار مي گيرند، از جمله غالت، 
لبنيات، شكر و روغن هاي گياهي نسبت به ماه قبل افت 
داشته اند. در بين شاخص هاي محصوالت غذايي فائو 
بيش��ترين افت در آوريل 2017 نسبت به ماه گذشته 
مربوط به شكر با 9 درصد بوده است. در بين شاخص هاي 
واقعي محصوالت غذايي فائو طي 12 ماه 2016 تا 4 ماه 
نخست 2017، شاخص بهاي شكر به نسبت در سطح 

بسيار باالتري از ساير شاخص ها قرار داشته است. 
در آوريل سال 2017، ش��اخص بهاي غالت فائو به 
طور متوسط معادل 146 واحد ثبت شده كه نسبت 
به ماه قبل كاهش 1/8 واحدي 1/2 درصد و نس��بت 
به آوريل 2016 كاهش 3/8 واحدي يعني 2/5 درصد 
را تجربه كرده است. رقابت شديد در صادرات غالت 
و انتظارات نس��بت فراواني موج��ودي غالت جهان 
در س��ال 18-2017، بر قيمت بين المللي بسياري 
از غ��الت، به خصوص گندم، تاثيرگذار بوده اس��ت. 
در مقابل، قيمت هاي بين الملل��ي برنج ثابت مانده 
كه اين امر نيز ناشي از خوش بيني در مورد وضعيت 
فروش اين محصول به ويژه در مورد خريداران خاور 

نزديك بوده است. 

   افزاي�ش ۴۰ درص�دي صادرات قزاقس�تان به 
اتحاديه اوراسيا. فارس

   مديرعامل رجا خبر داد: اجاره واگن هاي اروپايي 
براي توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي. تسنيم

   وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاس�خ به 
اين سوال كه تاكنون در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات اختاللي ايجاد ش�ده اس�ت، گفت: خير 
تاكنون در اين زمينه هيچ مش�كلي ايجاد نشده 

است. ايسنا
   سرمازدگي باغات چاي كشور/ توليد برگ سبز 

چاي كاهش يافت. مهر
   انجمن صنفي جوجه يكروزه با صدور اطالعيه اي 
اعالم كرد: كليه توليدكنندگان طيور اعم از الين 
اجداد مادر گوشتي و تخمگذار موظفند جوجه هاي 
يكروزه خ�ود را در مبادي توليد نزد صندوق بيمه 

كشاورزي بيمه كنند. تسنيم

عددنوشت

سرخط خبرها بازار خوراكي انرژي

شش ميدان در 
قرارداد جديد

شركت نفت و گاز اروندان 
در ح�ال حاض�ر ش�ش 
ميدان سوسنگرد، جفير، 
س�پهر، بندكرخه اروند و 
س�هراب را در قالب مدل 
جديد قراردادهاي نفتي 
به سرمايه گذاران خارجي 
و داخل�ي معرف�ي كرده 
است. عالوه بر اين ميزان 
نفت درجاي غرب كارون 
۶۷ ميليارد بش�كه است 
كه بخ�ش زي�ادي از آن 
را نفت س�نگين تشكيل 

مي دهد.

در زمان استقرار دولت يازدهم بيش از 300 هزار فرصت 
شغلي ناشي از بهره برداري طرح هاي نيمه تمام ايجاد 
شده اس��ت. ايسنا در گزارشي نوشت: ايجاد اشتغال در 
بخش صنعت و مع��دن يكي از موارد مه��م در فرآيند 
اش��تغال زايي به ويژه براي نيروه��اي فارغ التحصيل و 
ماهر در كش��ور اس��ت كه مي تواند س��هم بسزايي در 
افزايش اشتغال جوانان داشته باشد، بنابراين توجه به 
واحدهاي ايجادي و توسعه اي در بخش صنعت و معدن 
يكي از شاخص هاي تاثيرگذار در اشتغال زايي محسوب 
مي شود. روند اشتغال ناشي از ايجاد و توسعه واحدهاي 
صنعتي در مورد واحدهاي »ايجادي« به گونه اي بوده 
كه طي س��ال 1390 - 76 هزار و 943 شغل، در سال 
1391 - 55 هزار و 721 شغل، در سال 1392 - 50 هزار 
و 715 شغل، در س��ال 1393 - 50 هزار و 820 شغل، 
در سال 1394 - 51 هزار و 427 شغل و در سال 1395 
- 58 هزار و 825 ش��غل ايجاد شده است. همچنين در 
واحدهاي »توسعه اي« در سال 1390 - 31 هزار و 516 
شغل، در س��ال 1391 - 16 هزار و 658 شغل، در سال 
1392 - 26 هزار و 931 شغل، در سال 1393 - 32 هزار 
و 60 شغل، در سال 1394 - 27 هزار و 429 شغل و در 
س��ال 1395 - 32 هزار و 628 شغل ايجاد شده است. 
عالوه بر اين مجموع اش��تغال ناش��ي از ايجاد و توسعه 
واحدهاي صنعتي در س��ال 1390 - 108 هزار و 459 
ش��غل، در سال 1391 - 72 هزار و 379 شغل، در سال 
1392 - 77 هزار و 646 شغل، در سال 1393 - 82 هزار 
و 882 ش��غل، در سال 1394 - 78 هزار و 856 شغل و 
در سال 1395 - 91 هزار و 453 شغل ايجاد شده است. 

ميزان اشتغال زايي در صنعت

300هزار نفر

غ��رب كارون مدتي اس��ت 
كه ترجي��ع بند س��خنان 
بي��ژن زنگن��ه وزير نف��ت ش��ده؛ ميداني 
مش��ترك با عراق كه عالوه بر س��ه ميدان 
نفتي بزرگ ي��ادآوران، ي��اران و آزادگان، 
۱۰ مي��دان كوچك تر دارخوي��ن، جفير، 
ارون��د، سوس��نگرد، بند كرخه، س��هراب، 
اميد، مش��تاق، خرمش��هر و س��پهر را هم 
دربرمي گي��رد. آن ط��ور كه بي��ژن زنگنه 
مي گويد، هنگام تش��كيل دول��ت يازدهم 
مي��زان برداش��ت از اين ميدان مش��ترك 
حدود 8۰ هزار بش��كه در روز ب��وده و حاال 
بعد از سه س��ال عمليات افزايش برداشت، 
توليد اين ميدان 28۰ هزار بش��كه در روز 
اس��ت. افزايش توليدي كه قرار است ادامه 
يابد. هدف گذاري امسال رسيدن به سقف 
توليد 4۰۰ هزار بش��كه است. قرار است به 
تدري��ج توليد اين ميدان افزاي��ش يابد و با 
عراق برابر ش��ود. تصميمي كه بايد خيلي 
زودتر از اينها و در دولت قبل اجرايي مي شد. 

هرچند كه اين افزايش توليد، خود منتقدان 
سرس��ختي هم دارد. درجريان رقابت هاي 
انتخابات��ي، مصطفي آقا ميرس��ليم گفته 
بود: »دولت ما به خام فروش��ي نفت افتخار 
مي كند.« البته بيژن زنگنه در پاسخ به اين 
نقد گفته بود كه عدم برداش��ت از ميادين 
مش��ترك به معن��اي دادن س��هم ايران به 
كشورهاي همسايه اس��ت. زنگنه درست 
به همين دليل اولويت كاري خود را تكميل 
فازهاي نيم��ه تمام پارس جنوبي و تكميل 
طرح هاي نيمه تمام ميادين مشترك قرار 
داد. در مدل جدي��د قراردادهاي نفتي هم 
اولويت ميادين مش��ترك قرار گرفت. براي 
تكميل اين پروژه ها نياز ب��ه 2۰۰ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري است. رقمي كه از عهده 
س��رمايه گذاران داخلي و البته دولت خارج 
است.  ش��ركت نفت و گاز اروندان در حال 
حاضر شش ميدان سوسنگرد، جفير، سپهر، 
بندكرخه اروند و س��هراب را در قالب مدل 
جديد قراردادهاي نفتي به سرمايه گذاران 
خارجي و داخلي معرفي كرده است. عالوه 
بر اين مي��زان نفت درجاي غرب كارون ۶۷ 

ميليارد بشكه است كه بخش زيادي از آن را 
نفت سنگين تشكيل مي دهد. با اين وجود 
بخشي از اين ميدان در خاك عرق قرار دارد؛ 
عراقي ها به آن ميدان نفتي مجنون  يا ديوانه 
مي گويند، زيرا حجم عظيم منابع نفتي در 
اين حوزه به اندازه اي اس��ت كه همسايگان 

غربي ايران آن را ديوانه وار مي دانند. 
عراقي ها كجاي ميدان ايستاده اند؟

كار توسعه اين ميدان در عراق ازسال ۱۹۷۵ 
آغاز ش��د كه بعد از حفاري 2۰ حلقه چاه، با 
آغاز جنگ توسعه ميدان اين فعاليت متوقف 
شد و حتي در دوره اي بخشي از ميدان توسط 
ايران تسخير ش��د.  شركت انگليسي شل و 
وزارت نفت عراق، قراردادي براي توس��عه 
اين مي��دان در ژانوي��ه 2۰۱۰ امضا كردند 
كه نتيجه آن افزايش توليد به متوسط 2۱۰ 
هزار بش��كه در روز در سال 2۰۱۳ ميالدي 
بود. حجم ذخاير اغلب مشترك غرب كارون 
به حدي زياد اس��ت كه پ��س از چهار دهه 
از ش��روع اكتش��افات، هنوز اخبار جديدي 
از اكتشافات آن منتش��ر مي شود. به عنوان 
مثال در اواخر سال 2۰۱۳ خبر كشف ذخاير 

نفتي در ميدان سندباد عراق و نزديك مرز 
با ايران منتشر شد. عمليات اكتشافي اوليه 
ميدان سندباد در سال ۱۹۷4 ناموفق بود اما 
اكتش��افات جديد از وجود ذخاير نفت و گاز 
اقتصادي در اين ميدان خبر مي دهند.  ذخاير 
نفتي اي��ن حوزه حدود ۶۰ ميليارد بش��كه 
نفت در جا برآورد ش��ده است. اين رقم فقط 
براي ۳ ميدان اصل��ي از حداقل ۱۳ ميدان 
غرب كارون برآورد شده و چه بسا براساس 
يافته هاي نوين مهندسي، اين رقم افزايش 
هم داشته باش��د.  افزايش توليد از ميادين 
مشترك نفت و گاز يكي از اهداف مهم دولت 
يازدهم از ابت��داي روي كار آمدنش بود. به 
گفته غالمرضا منوچهري، معاون توسعه و 
مهندسي ش��ركت ملي نفت ايران »اكنون 
ميزان برداشت نفت خام از ميادين مشترك 
غرب كارون به بيش از 28۰ هزار بش��كه در 
روز رسيده است. « اتفاق مهمي كه به كاهش 
فاصله برداشت نفت خام ميان ايران و عراق 
از اين حوزه كمك كرد.  منوچهري گفته بود 
كه از ابتداي دولت يازدهم برداشت نفت خام 
از ميادين غرب كارون حدود ۶۵ هزار بشكه 
در روز بود. اما طي 4 سال اين رقم بيش از 4 
برابر افزايش يافت و به 28۰ هزار بش��كه در 
روز فعلي رسيد. وي با اشاره به اينكه قرارداد 
توسعه ميادين غرب كارون تاكنون از نوع بيع 
متقابل بوده، گفت: بهار امسال برداشت نفت 
از ميادين غرب كارون بيشتر نيز مي شود. به 
اين ترتيب كه برداش��ت نفت خام از ميدان 
ياران جنوبي به ۱۰ هزار بشكه در روز مي رسد 
و با احتس��اب توليد روزانه ۷۵ هزار بش��كه 
نفت در آزادگان شمالي، ۱۱۰هزار بشكه در 
يادآوران، ۳۰ هزار بشكه در ياران شمالي و 
حدود ۱۶۰ هزار بشكه در دارخوين، توليد 
مجموع ۶ ميدان نامبرده تا پايان بهار امسال 

به مرز ۵۰۰هزار بشكه در روز خواهد شد. 
ميزان توليد ايران و عراق

در حال��ي كه عراق نفت تولي��دي از ميدان 
»مجنون« را به طور مستقيم صادر مي كند 
و هدف گذاري توليد ۱/8 ميليون بشكه اي 
در سال 2۰۱۷ميالدي از اين ميدان را دارد. 
ايران در تالش براي به ثمررساندن فازهاي 
نخست توس��عه 4 ميداني است كه مخزن 
مشترك با ميدان »مجنون« دارند. ميدان 
آزادگان در اي��ران در دو بخش و با دو نام در 
حال توسعه است؛ ميدان »آزادگان شمالي« 
كه ايران به تازگي با اجراي توليد زودهنگام 
فاز نخست حدود 2۰هزار بشكه آغاز به كار 
كرده و به توليد ۷۵ هزار بش��كه اي خود در 

هدف گذاري نهايي نزديك ش��ده اس��ت و 
ميدان »آزادگان جنوبي« كه بخش ديگري 
از اين ميدان مشترك نفتي است و در حال 
حاضر ۵۰هزار بش��كه در روز از اين ميدان 
نفت برداشت مي ش��ود. قرار بود با تكميل 
حفاري ها، از پايان ش��هريور سال گذشته، 
۶۰هزار بش��كه در روز به برداشت نفت اين 
ميدان افزوده ش��ود. اما محمدرضا اسدي، 
مدير مهندسي نفت ش��ركت مهندسي و 
توس��عه نفت درباره ميادين نفتي آزادگان 
و ميزان توس��عه اين منطق��ه نظر ديگري 
دارد و مي گوي��د: 4 ناحيه قراردادي تعريف 
ش��ده در اين مي��دان عبارتن��د از آزادگان 
شمالي و جنوبي، ياران ش��مالي و جنوبي 
كه با ميدان مجنون عراق مش��ترك است. 
براس��اس آخرين آماري كه در دست است 
كنسرسيومي كه مسووليت پيمانكاري را در 
منطقه عراق برعهده دارند، ابتدا توليد نفت 
اين ميدان را بيش از يك ميليون وهشتصد 
هزار بش��كه در روز هدف گذاري كرده بود 
كه بعد از لرزه نگاري ها و بررسي هاي علمي 
برنامه توسعه ميدان مجنون با يك ميليون 
بش��كه در روز تعيين شد كه در حال حاضر 
بين ۱۷۰ تا 2۰۰هزار بشكه در حال توليد 
هس��تند. به گفته اس��دي، اي��ران از فاز ۱ 
آزادگان شمالي ظرفيت توليد 8۵هزار بشكه 
در روز توليدي معادل 8۰هزار بشكه اي دارد. 
ميدان ياران شمالي با ظرفيت توليد ۳۵هزار 
بشكه توليد ۳۰هزار بشكه و آزادگان جنوبي 
نيز 4۵هزار بشكه توليد دارند كه در مجموع 
ميادين آزادگان و ياران، امكان توليد نفت 
معادل ۱۶۵هزار بشكه دارند. گفته مي شود 
برنامه توس��عه اي ميدان آزادگان جنوبي تا 
سقف ۱۱۰هزار بش��كه تا پايان سال ۹۵در 
دس��تور كار قرار داش��ت. افزايش توليد از 
ميادين مش��ترك نفت و گاز يكي از اهداف 
مهم دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدنش 
بود. به گفته غالمرض��ا منوچهري، معاون 
توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران 
»اكنون ميزان برداشت نفت خام از ميادين 
مشترك غرب كارون به بيش از 28۰ هزار 
بشكه در روز رس��يده است.« اتفاق مهمي 
كه به كاه��ش فاصله برداش��ت نفت خام 
ميان اي��ران و عراق از اين حوزه كمك كرد. 
ابتداي دولت يازدهم برداش��ت نفت خام از 
ميادين غرب كارون حدود ۶۵ هزار بش��كه 
 در روز بود. اما طي 4 س��ال اين رقم بيش از

 4 برابر افزايش يافت و به 28۰ هزار بشكه در 
روز فعلي رسيد. 

گروه اقتصادي


