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دالر به  4850تومان رسید ،هر گرم طال  150هزار تومان را رد کرد

نامعادله عرضه و تقاضا در بازار دالر

آغاز «سوآپ» نفت عراق از ماه جاری
عطیه لباف

نخســـتین محمولـــه نفت خـــام کرکوک
عـــراق در مـــاه جـــاری میالدی از مســـیر
ایران ســـوآپ خواهد شـــد .بـــه این معنا
کـــه ایـــران نفت خـــام کرکـــوک را در مرز
تحویـــل خواهـــد گرفـــت و آن را بهعنوان
خوراک در پاالیشـــگاه کرمانشاه استفاده
میکنـــد و به جای آن نفت خام کشـــور را
در شمال و جنوب به مشتریان نفت خام
عراق تحویل خواهـــد داد .این اقدام یک
گام مثبت در مســـیر تبدیل شـــدن ایران
به هاب انـــرژی منطقـــه و تحکیم روابط
اقتصـــادی ایران و کشـــورهای همســـایه
اســـت که از جملـــه دســـتاوردهای ایران
در حاشـــیه اجالس  173ســـازمان اوپک
به شـــمار میرود .بیـــژن زنگنه وزیر نفت

معتقد اســـت که هرچند این قـــرارداد در
صنعت نفت کوچک محسوب میشود
اما ارتباطی راهبردی ایجاد خواهد کرد.
مسئوالن عراق نیز با زنگنه هم عقیدهاند.
به طوری که وزارت نفت عراق روز گذشته
اعالم کرد« :در ماه جاری میالدی سوآپ
نفت خـــام کرکوک از مســـیر ایـــران آغاز
خواهد شد .محمولههایی با حجم  30تا
 60هزار بشـــکه در روز که طرف ایرانی به
مقادیر و مشـــخصات مشابه آن را در مرز
مشـــترکی در جنوب عراق به مشـــتریان
تحویل خواهـــد داد .ایـــن موضوع عالوه
بر ایجاد یک مســـیر جدید برای صادرات
نفت خـــام کرکـــوک بـــه تقویـــت روابط
اقتصادی با ایران کمک خواهد کرد».
فرمانـــدار کرکوک نیز در ایـــن باره گفت:

«نخســـتین محمولـــه ارســـالی کرکـــوک
30هـــزار بشـــکهای و از طریـــق حمـــل و
نقل جادهای اســـت .این میـــزان در یک
بازه زمانی کوتاه به  60هزار بشـــکه در روز
افزایـــش خواهد یافت .ســـپس از طریق
خط لوله انجام خواهد شد».
نفت خام عراق مشخصاتی تقریباًمشابه
نفت خام ایران دارد .قرار اســـت طی این
قراردادکهدریکماهاخیربهامضارسیده،
ایران نفت عراق را در تنگ فنی لرســـتان
تحویل بگیرد و سپس سوآپ کند .ساخت
خط لوله به این منظور یکی از مهمترین
بخشهای قرارداد است که در این راستا،
عباســـعلی جعفرینســـب ،مدیرعامل
شـــرکت خطوط لوله و مخابـــرات نفت،
در حاشـــیه آیین بهرهبرداری از ســـامانه

اخبار

مراسمنامزدیمانکادوگرفتم 726،هزار
تومان بود اما االن  766هزار تومان شـــده
است ».روایت این نوعروس از خریدهای
طال ،بخوبی نشـــان دهنده نوسانات بازار
اســـت .بـــازار طال نیز طـــی دو مـــاه اخیر،
دستخوشنوساناتوتغییراتزیادیبوده
که هم از عوامل خارجی و هم از گرانی دالر
در داخل کشور اثر پذیرفته است.
در این شـــرایط برای مدیریـــت بازار و
تخلیه حبابها 36 ،هزار قطعه سکه نیز
پیش فروش شده است .بانک مرکزی از
 17بهمن ماه طرح پیش فروش سکه را با
عاملیت بانک ملی ایران کلید زد و در روز
نخست بیش از 13هزار سکه پیش فروش
شد .از آنجا که مردم در زمان ثبتنام باید
بابت هر قطعه سکه یک میلیون تومان
به صورت علیالحســـاب بـــه بانک واریز
کنند ،تاکنـــون حدود  36میلیارد تومان از
نقدینگی موجود در بازار به سمت بانک
ملی هدایت شده است .اما هنوز نوسانات
در بـــازار ادامه دارد .محمـــد محمد ولی
رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر
به ایسنا گفته اســـت« :موضوعاتی مانند

کنتـــرل دور الکتروموتـــور ولتاژ متوســـط
مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود در
جمع خبرنـــگاران در این مـــورد توضیح
داد :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
آمادگی خـــود را برای ســـوآپ نفت خام
کرکـــوک اعالم کرده اســـت .ما بســـرعت
توانســـتیم مجموعهای که در دره شـــهر،
تأسیســـات انتهایی خط فـــرآورده بود با
نصب سه دستگاه توربین و یک دستگاه
توربـــو پمپ بـــه یک تلمبهخانـــه تبدیل
کنیـــم .او افـــزود :همچنین بـــا تغییراتی
در لولهکشـــیهای ابتدا و انتهای مخازن
پخشوگازرسانیبهتلمبهخانهتوانستیم
یک خط انشـــعاب گاز تأسیس کنیم .در
حال حاضر آماده بهرهبرداری هســـتیم
منتظریـــم انتقـــال از طریق عـــراق آغاز
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مرجان اسالمی فر
ســـال گذشـــته میـــادی ایرانیهـــا
2.5میلیـــارد دالر به همســـایه شـــمال
شرقی کشورمان بردند.کشوری که قبل
از سال  2014با بحران اقتصادی روبهرو
شـــده بود و ســـرپا ماندن آن ابهامهای
زیـــادی داشـــت ،بـــا ســـرمایهگذاری
چشـــمگیر در عرصـــه گردشـــگری،
توانســـت بـــه درآمدهـــای نجومـــی در
این حوزه دســـت پیدا کند .ســـال 2015
کشـــور ترکیه بـــه درآمـــد  31.5میلیارد
دالری دســـت یافـــت و ســـال  2016که
جزو بدترین ســـالهای گردشگری این
کشـــور لقب گرفت میـــزان درآمد آنها
به  22میلیارد دالر رســـید اما خیلی زود
ترکهـــا کاهش  30درصـــدی را جبران
و ســـال گذشـــته میالدی  26.3میلیارد
دالر از گردشـــگران کشورشـــان جـــذب
درآمد کردند .در این میان ایرانیها هم
سهم بســـیار باالیی در رونق گردشگری
ترکیه داشـــتند .بهگونهای که سال 2107
ایرانیها  2.5میلیـــارد دالر ارز به ترکیه
بردنـــد .میگویند اقتصاد منطقه وان را
گردشـــگران ایرانی میچرخاننـــد و اگر
دالرهای آنها نباشد وان با رکود عجیبی
روبهرو خواهد شـــد .گردشـــگران ســـایر
کشورها هم خیلی زود ترکیه را بهعنوان
مقصـــد گردشـــگری خـــود انتخـــاب
کردنـــد .در حالی که هر ســـال بر تعداد
گردشگران این کشـــور افزوده میشود،
ما هنوز نتوانستیم سهمی از گردشگران
این کشور داشته باشیم.
مدیران تورهای خارج از کشـــور هم
این روزها از بازاری صحبت میکنند که
با تغییرات متعددی روبهرو شده است.
یکی از آنها اظهار داشـــت :در گذشـــته
ســـبد معرفی تور به خارج از کشور تنوع
داشـــت اما دو ماهی اســـت کـــه تمرکز
بیشتری بر ترکیه داریم.
این امر به دو علت است .اول اینکه
قیمت دالر روند افزایشی به خود گرفته
است لذا مردم برای کاهش هزینههای
خود ترجیح میدهنـــد از تورهای ارزان
قیمت ترکیه اســـتفاده کننـــد.دوم آنکه
خریـــد در ایـــن کشـــور بـــرای خیلـــی از
خانوادهها صـــرف دارد.بدین جهت با
یک تیر دونشان میزنند.
وی ادامه داد:ترکیه برای گردشگران
احتـــرام قائـــل اســـت و ســـعی میکند
با ارائـــه تخفیف و عرضـــه قیمتهای

رقابتـــی گردشـــگری خـــود را پـــر رونق
نگـــه دارد .اما در ایران چنین اتفاقی رخ
نمیدهد.حتی در برخی از موارد ســـفر
به ترکیه یا ســـایر کشـــورهای همســـایه
ارزانتـــر از ســـفر به برخی از شـــهرهای
کشورمان است.
ëëرتبه  98ایران در جذب گردشگر
رتبـــه ایـــران در بیـــن کشـــورهای در
حال جذب گردشـــگر(هماکنون در دنیا
 150کشور مشـــغول فعالیت در عرصه
گردشگری هستند)  98است 8 .درصد
از تعداد کل گردشـــگران ،گردشـــگران
خارجی هســـتند کـــه به ایـــران میآیند
و ارزآوری آنهـــا برای کشـــورمان بســـیار
اهمیت دارد اما متأســـفانه 92درصد از
گردشگران هم از ایران خارج میشوند.
 60درصد درآمد گردشـــگری ترکیه
مربـــوط به گردشـــگران خارجی اســـت
و تنهـــا 40درصـــد درآمد آنهـــا از طریق
گردشـــگری داخلی به دســـت میآید.
درآمـــد حاصـــل از گردشـــگری بیـــن
سالهای  92تا  ،95بیش از  32میلیارد
دالر بـــوده و در ایـــن مـــدت 19میلیـــون
و 900هزار نفـــر گردشـــگر خارجی وارد
کشور شدهاند.این اعداد نشان میدهد
که عمالً ایـــران دارای کمتریـــن درآمد
گردشگری است.
 ëëبرنامهریزی خوب ترکیه ای ها
رضا کامی رئیس اتاق مشترک ایران
و ترکیه از اینکه سهم ایران در گردشگری
ترکیه باال است ،گفت:ترکیه برای جذب
گردشـــگر بهترین برنامهریزی را انجام
داد و اکنون براحتی از زیرســـاختهایی
کـــه فراهم کـــرده اســـت ،بهرهبـــرداری
میکنـــد .امـــا ایـــران نتوانســـت برنامه
مـــدون و جامعـــی در جذب گردشـــگر
داشـــته باشـــد وهمواره میبینیم سایر
کشـــورها در جـــذب گردشـــگران ایرانی
موفق عمل کردند .نمونه بارز این اتفاق
هم کشـــور ترکیـــه اســـت .وی ادامه داد:
در نشســـتهای مختلفی که با ترکها
داشـــتیم بارهـــا آنهـــا تأکیـــد کردند که
میخواهند گردشگران خود را به سمت
ایران هدایت کنند امـــا وقتی این امر به
مرحله عملیاتی نزدیک شـــد ،شکست
خورد چرا که شـــرایط کشور برای جذب
گردشگر فراهم نیست .از طرفی ما حتی
در معرفی پتانسیلهای ایران عملکرد
ضعیفی داشتیم و کسی نمیداند ایران
چه آثار تاریخی با ارزشی دارد.

درآمد گردشگری ترکیه طی سه سال میالدی
موضوع

2017

2016

2015

میزان درآمد گردشگری (میلیارد دالر)

26.3

22.1

31.5

جذب گردشگر نسبت به سال قبل(درصد)

 18.9افزایش

30کاهش

8.3افزایش

سرانه هزینه برای هر فرد (دالر)

681

705

633

ëëگزارشاتحادیههتلدارانترکیه
بر اساس گزارشی که از سوی اتحادیه
هتلهای ترکیه منتشـــر شـــده ،در ســـال
 2017میـــادی ،حـــدود 2.5میلیـــون
گردشـــگر ایرانی به ترکیه سفر کردهاند و
بدین ترتیب ترکیـــه اصلیترین مقصد
گردشـــگری خارجـــی ایرانیـــان در ســـال
گذشـــته میالدی بوده است .این گزارش
همچنیـــن پیشبینـــی کـــرده کـــه رونـــد
افزایش ســـفرهای گردشـــگری ایرانیان
بـــه ترکیـــه در ســـالجاری میـــادی نیز
ادامه یابد و بویژه شهرهای ترکیه در ماه
مارس ،یعنی ایام تعطیالت نوروز شاهد
حضور پرتعداد گردشگران ایرانی باشد.
بعد از ترکیه ،کشـــورهای عـــراق ،امارات
و ارمنســـتان ،دیگر مقصدهـــای جذاب
گردشگری برای مسافران ایرانی بودهاند.
در ســـال  ،2016مجموعـــا  1.7میلیـــون
گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کرده بودند.
این گزارش خاطرنشـــان کرده که هر
گردشـــگر ایرانی بهطور متوســـط 6شب
در ترکیـــه اقامـــت گزیـــده و هـــزار دالر
هزینـــه کرده و در مجمـــوع  2.5میلیون
گردشـــگر ایرانی  2.5میلیارد دالر برای
ترکیـــه درآمد داشـــتهاند .ســـرانه هزینه
کرد سایر گردشـــگران خارجی در ترکیه
 630دالر بوده اســـت .در بین شهرهای
مختلف ترکیه ،اســـتانبول ،وان و آنتالیا،
محبوبترین شـــهرها برای گردشگران

ایرانـــی بودهانـــد .ایرانیهـــا عـــاوه بـــر
تفریح ،برای خرید و تجارت نیز به ترکیه
سفر میکنند.
در ایـــن گزارش خاطرنشـــان شـــده
که عدم انطباق سیســـتم بانکـــی ایران
با سیســـتم بانکـــی ترکیه موجب شـــده
تـــا برخـــی از ایرانیان از ســـفر بـــه ترکیه
منصرف شـــوند .همچنیـــن از نگاه این
گزارش عدم امکان اســـتفاده ایرانیان از
کارتهای بانکی در ترکیه ،موجب شده
تا گردشـــگران ایرانی ناگزیر شوند مقدار
زیادی پول نقد با خود حمل کنند و این
سبب محدود شدن هزینه کردهای آنها
شده است.
اتحادیـــه هتلهای ترکیه پیشـــنهاد
کرده که برای حل این مشـــکل از دبیت
کارتها اســـتفاده شود« .اگر این سامانه
پرداخـــت راهانـــدازی شـــود ،ایرانیهـــا
میتواننـــد براحتی با اســـتفاده از دبیت
کارتها خریدهای خود را انجام دهند».
بر اساس آمارهای وزارت گردشگری
ترکیـــه ،تعـــداد کل گردشـــگران ورودی
بـــه ایـــن کشـــور در ســـال  2017میالدی
بـــا 27.8درصد رشـــد بـــه  32.4میلیون
نفر رســـیده اســـت .ایرانیها در مجموع
7.7درصـــد از کل مســـافران ورودی بـــه
ترکیـــه را به خـــود اختصـــاص دادهاند و
بعد از روسها ( 14.6درصد) و آلمانیها
( 11.1درصد) در رتبه سوم جای گرفتهاند.

سایت اتحادیه طال و جواهر

لباسهای ترک دور تا دور ســـالن مزونی
بـــزرگ چیـــده شـــده و روی تمـــام آنهـــا
برچســـب حراج  50درصد خورده است.
زنـــی در میان آنها ایســـتاده ،بـــازار گرمی
میکند و میگوید«:االن نخرید حســـابی
ضرر کرده ایـــد .بارهای بعدی دیگر هیچ
کدام به ایـــن قیمت نیســـت .نمیدانید
اوضـــاع دالر چطور شـــده ،ما کـــه کارمان
همیناستوازترکیهلباسواردمیکنیم،
میفهمیـــم چـــه اوضاعی شـــده اســـت.
ماجـــرا هم فقـــط این نیســـت که قیمت
دالر بـــاال رفته ،اصالً دالر نیســـت! خیلی
سخت میشـــود خرید .کار دخترم که هر
سال این موقعها ترکیه میرود ،گیر کرده
اســـت ».روایت زنی مـــزون دار ،تنها یک
بعـــد کوچـــک از آشـــفتگی ایـــن روزهای
بازار دالر اســـت .بررســـیهای میدانی از
محـــدوده میـــدان و خیابان فردوســـی و
ســـایر صرافهای سطح شـــهر ،تنها یک
تصویر مشترک دارد؛ صفهایی طوالنی
مقابل صرافیها بـــدون اینکه توزیع دالر
در کار باشد .همین تصویر نشان میدهد
تقاضای بـــاال و افزون بر عرضـــه ،تعادل

بـــازار را بر هـــم زده و کار به جایی رســـیده
اســـت کـــه دالر روز گذشـــته بـــه محدوده
 4850تومـــان نیـــز وارد شـــد ،در باالترین
قیمت به  4هزار و  850تومان نیز رسید و
در نهایت معامالت روز گذشته با قیمت
4800تومان به پایان خود رسید.
ëëاالکلنگنامتوازنعرضهوتقاضا
صفهـــای طوالنـــی خریـــد ارز آزاد
یک طرف و تقاضا بـــرای خرید ارز دولتی
نیز در طرفـــی دیگر ماجرای دیـــروز بازار
ارز بود .تمام صرافیها بر اســـاس دستور
بانکمرکـــزی و کنترل بـــازار ارز ،از فروش
دالر بانکی به دالالن خودداری کردند.
بـــر این اســـاس افرادی کـــه به صورت
متوالـــی یا به میـــزان بیش از ۱۰هـــزار دالر
اقدام به دریافت دالر بانکی کنند بهعنوان
دالل توســـط صرافیها شناخته میشوند
و فـــروش دالر بانکی با قیمت مصوب به
این افراد ممنوع شده است .صرافی ملت
نیزکه تا پیش از این عرضه تا  ۱۰۰هزار دالر
داشـــت ،ســـقف عرضه خود را به ۳۰هزار
دالر کاهـــش داد اما همچنـــان صفهای
طوالنـــی مردم عـــادی ،کســـانی که قصد

سرمایهگذاری در بازار ارز دارند و صرافها
کوتاه نشد .در بازار آزاد نیز با افزایش تقاضا
و گران شـــدن ناگهانی قیمت دالر ،بیشتر
فعـــاالن بـــازار و صرافیهـــا از فـــروش ارز
خودداری کردند .بررسیها نشان میدهد
که عمـــده خریـــداران دالر در بـــازار آزاد و
صرافیها ،مســـافران ســـفرهای خارجی
نـــوروز و تورهای عید  97هســـتند که گفته
میشود برای سفرهایشـــان حدود هزار تا
سه هزار دالر ارز نیاز دارند.
ëëبازارسرکشطال
«نخســـتین خریـــد عروســـیمان را
اواخـــر دی مـــاه انجـــام دادیـــم ،آن زمان
یک انگشـــتر بـــا قیمت گرمـــی  137هزار
تومان خرید کردیم .میخواســـتیم برای
خرید سرویس طال وقت بیشتری صرف
کنیم اما هر طال فروشـــیای که میرفتیم
به مـــا هشـــدار میدادند کـــه زودتر تمام
خریدهـــای طالیتـــان را انجـــام دهیـــد.
دوهفته بعد ،ســـرویس طـــا را با قیمت
گرمـــی  147هـــزار تومان خریـــدم که االن
گرمی  150هزار تومان شـــده است .یا مثالً
نیم ســـکهای که همان اواخـــر دی ماه در
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نوســـانات شـــدید نرخ ارز در قیمت طال
هم تأثیر میگذارد .از ســـوی دیگر قیمت
هـــر اونس طـــا در بـــازار جهانـــی نیز در
قیمت طالی  18عیار تعیینکننده است.
عالوه بر رکودی که از گذشـــته در بازار طال
حاکم بود اکنون با شرایط پیش آمده این
وضعیت تشدید شده است .هیچ یک از
همکاران ما راضی به این نوع نوســـانات
قیمت نیســـتند و مطلوب ما این اســـت
که نوســـانات قیمت طال بســـیار اندک و
آرامش در بازار حاکم باشد».

شود .قرار است کامیونها بیایند و بتوانیم
عملیات انتقال نفت خام را آغاز کنیم که
معادل آن را باید شـــرکت نیکو و شرکت
ملی نفت تحویل دهند.
مدیرعامـــل شـــرکت خطـــوط لولـــه و
مخابرات نفت با بیان اینکه میزان نفت
خام دریافتی  ۳۰تا  ۶۰هزار بشکه تفاهم
شـــده اســـت ،اظهار کـــرد :اگر فـــاز اول به
جریان افتاد و عملیاتی شـــد فاز دوم نیز
آغاز خواهد شـــد .بـــرای فـــاز دوم نیاز به
بهرهبرداری از تأسیســـات جدید نیســـت
و برای اجرای آن از سیســـتم انتقال نفت
کشـــور در تنـــگ فنـــی اســـتفاده خواهیم
کرد ،در واقع تأسیســـات موجـــود را ارتقا
میدهیم .گفتنی است عراق با ظرفیت
تولیـــد روزانه چهـــار میلیـــون و  ۸۰۰هزار

بر اساس روایت او ،نمیتوان وضعیت
بازار را به طور ۱۰۰درصدی پیشبینی کرد.
اما هر گاه نوســـانات حالت صعودی پیدا
میکند پس از مدتی ممکن اســـت کمی
هم شـــیب نزولـــی پیدا کنـــد .محمدولی
میگوید«:اما اینکه بخواهیم انتظار داشته
باشیم تغییر قیمتها به گونهای باشد که
بهعنوان مثال طالی  ۱۵۰هزار تومانی به
گرمی  ۱۱۰تا  ۱۱۵هزار تومان بازگردد ،بعید
به نظر میرسد .اما به هر حال امیدواریم
که تعادل در بازار ایجاد شود».

بشـــکه نفت ،دومیـــن تولیدکننده بزرگ
در سازمان کشـــورهای صادرکننده نفت
(اوپـــک) اســـت و قصـــد دارد ظرفیـــت
تولید روزانه خود را به پنج میلیون بشکه
برســـاند .صـــادرات نفـــت از پایانههـــای
نفتی بصـــره در جنوب این کشـــور در ماه
دسامبر سال  ۲۰۱۷میالدی سه میلیون و
 ۵۳۵هزار بشکه در روز بود .رکورد پیشین
صادرات نفت عراق در ماه دسامبر سال
 ۲۰۱۶میالدی با رقم صادرات روزانه ســـه
میلیون و  ۵۱۰هزار بشکه نفت ثبت شده
بود .عراق برای جبران توقف تولید نفت
در منطقه کرکوک در شـــمال این کشـــور
بهدلیل درگیریهای داخلی ،تالش کرده
اســـت صادرات نفت از پایانههای نفتی
جنوب را افزایش دهد.
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وزیر نیرو :از همکاری سپاه
در باروری ابرها استقبال میکنیم

وزیـــر نیرو بـــا اشـــاره به اینکـــه طـــرح بـــاروری ابرها
بیست سال اســـت که در دستور کار است ،اظهار کرد:
از هر دســـتگاهی که امکان کمک داشته باشد در این
زمینه استفاده کرده و از آن استقبال میکنیم .بهگزارش ایسنا ،اردکانیان در پاسخ
به ســـؤالی در مورد بارورسازی ابرها ،اظهار کرد :این طرح جدید نیست و حدود
بیست ســـال ست که اجرا میشود و ما مرکز ملی باروری ابرها را داریم که البته
ل بوده و نیاز به تجهیز دارد و درصدد هستیم که این
تجهیزات آن کمی مستعم 
تجهیـــزات را بهروزآوری کنیم .وی در ادامه افزود :هر دســـتگاهی هم که امکان
کمک به ما را داشته باشد استقبال میکنیم؛ از جمله سپاه که در این زمینه اعالم
آمادگی کرده اســـت و ما از آن استقبال میکنیم .وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی
در مورد سیاســـت دولت و وزارت نیرو در مورد انتقال آب از یک اســـتان به سایر
استانها ،خاطرنشان کرد :وظیفه وزارت نیرو ،تأمین و عرضه آب است و البته در
مصرف آب ،سایر دستگاهها هم مسئولیت مشترکی دارند .اعتقاد ما این است
کـــه طرحهای انتقال آب به تنهایی رفعکننده مشـــکالت مناطق دریافتکننده
آب نخواهد بود و توقف آن طرحها هم به تنهایی رفعکننده مشـــکالت مناطق
عرضهکننده آب نیست .آنچه که مهم است نحوه مصرف آب است.

آمادگی کامل فرودگاههای کشور
برای موج جدید بارش و سرما

شـــرکت فرودگاههـــا اعـــام کرده بـــا توجه بـــه پیشبینی ســـازمان
هواشناســـی مبنی بر ورود ســـامانه جدیدی از سرما و بارش به ایران
فرودگاههـــا در آمادهبـــاش کامل به ســـر میبرند .بهگزارش ایســـنا،
طبق پیشبینیهای صورت گرفته احتماالً در ساعات آینده بسیاری
از مناطق کشـــور با بارشهای زمســـتانی روبهرو خواهند شد که این
موضـــوع با توجـــه به اتفاقاتـــی که در روزهـــای قبل بـــرای برخی از
فرودگاههای ایران افتاد نگرانیهایی را برای مسافران به وجود آورده
است .در این زمینه شرکت فرودگاهها اعالم کرده که تمام امکانات
موجود بـــرای مدیریت پروازها فراهم اســـت و جـــای نگرانی وجود
نخواهد داشـــت .فرودگاه مهرآباد تهران بهعنـــوان پرترافیکترین
فرودگاه ایران نیز از آمادهباش کامل امکانات زمستانی این فرودگاه
برای مدیریت پروازها خبر داده و اعالم کرده است که تیم زمستانی
این فرودگاه بهطور کامل در آمادهباش به سر میبرد.

امریکا صادرکننده بزرگ نفت و گاز میشود

طبق جدیدترین گزارش ســـاالنه اداره اطالعات انرژی امریکا ،این کشور تا سال
 ۲۰۲۲به یک صادرکننده بزرگ در حوزه نفت و گاز تبدیل خواهد شد .به گزارش
ایسنا ،اداره اطالعات انرژی امریکا در گزارش دورنمای انرژی ساالنه اعالم کرد
آهســـته شدن رشـــد تقاضای داخلی به همراه رشد تولید نفت و گاز ،عامل این
تغییر خواهد بود .به نظر میرســـد با این حســـاب رؤیای برتـــری انرژی دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا ،به واقعیت میپیوندد اما البته این اتفاق تحت
شـــرایط خاصی روی خواهد داد .همانطور که در گزارش اداره اطالعات انرژی
امریکا قید شـــده ،در وهله نخست ،مدل پیشبینی که این سازمان برای تحقق
چنین رویدادی اســـتفاده کرده است ،بر مبنای رشد اقتصادی ساالنه بین  ۱.۵تا
 ۲.۶درصد در فاصله ســـال  ۲۰۱۷تا  ۲۰۵۰بوده است .همچنین تقاضای انرژی
ثابت یا با  ۰.۷درصد رشد ،فاکتور مهم دیگر در این مدل پیشبینی است.

