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امضای  ۱۰قرارداد افزایش توان تولید نفت
به گفته معاون شــرکت ملی نفت ایران ،موضوع تحریم
از فروش نفت جداســت و ما اکنــون به فروش نفت ادامه
میدهیــم چراکه به دنبال ازدیاد برداشــت از میدانهای
نفتی هســتیم و اگر ظرفیتی در این حوزه وجود نداشت،
قطعاً این کار را انجام نمیدادیم.
طرح نگهداشــت و افزایش توان تولیــد در میدانهای
نفتی در دســت بهرهبرداری کشور مشــتمل بر  ۳۳بسته
کاری با پیشبینی بیش از  ۶میلیارد دالر ســرمایهگذاری
در طول سه ســال تعریف شده است .این طرح ملی که با
هدف بهرهمندی از توان شرکتهای ایرانی و اشتغالزایی
در دســتور کار قرار گرفته ،مشتمل بر  ۳۳پروژه است که
 ۲۹پروژه در بخش خشکی و  ۴پروژه در بخش فراساحل را
شامل میشود.این پروژهها با میانگین سرمایهگذاری حدود
 ۲۲۰میلیون دالر و در محدوده جغرافیایی هفت اســتان
نفتخیز کشــور (خوزستان ،بوشــهر ،فارس و هرمزگان،
کرمانشــاه ،ایالم و کهگیلویه و بویــر احمد) اجرا خواهند
شد و پیشبینی میشود با اجرای آنها ظرفیت تولید نفت
خام کشــور بهطور میانگین حدود  ۳۰۰هزار بشکه در روز
افزایــش یابد که اضافه درآمد روزانه  ۱۴میلیون دالر را در
پی خواهد داشــت .در این راستا ،قرارداد سفارش لولههای
جــداری و مغزی مورد نیاز طرحهای توســعه میدانهای
رامشــیر و منصوری بین شرکت مهندســی و ساختمان
صنایع نفت (اویک) و شرکت لوله گستر اسفراین به ارزش
 ۱۴۳میلیارد تومان امضا شد.
بر این اساس ،در حاشیه مراسم امضای قرارداد سفارش
لولههــای جداری و مغــزی مورد نیاز طرحهای توســعه
میدانهای رامشــیر و منصوری بین شــرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت (اویک) و لولهگستر اسفراین با تاکید
به این مســاله که نامالیمــات و تحریم موقت خواهد بود،
اعالم شــد که شــرکتهای ایرانی و متخصصان میتوانند
دست به دست هم ،همه زنجیره اقتصادی و تولید را کامل
کنند.رضا دهقان  -معاون امور توسعه و مهندسی شرکت
ملی نفت ایران  -از امضای  ۱۰قرارداد طرح نگهداشــت و
افزایش توان تولید نفت تا  ۲ماه آینده خبر داد.
به گزارش ایســنا،او درباره جزئیات قرارداد ســفارش
لولههــای جداری و مغــزی مورد نیاز طرحهای توســعه
میدانهای رامشــیر و منصور اظهار کــرد که این قرارداد
نشان از وفاق و تواناییهای داخلی در شرایط کنونی کشور
دارد و گواه این موضوع اســت که چــرخ صنعت متوقف
نیســت و ما در هر شــرایطی کارمان را پیش میبریم.وی

با اشــاره به طرح بزرگ نگهداشــت و ازدیاد برداشت در
 ۳۳میدان کــه قرار بود در قالب الگوی جدید قراردادهای
نفتی اجرایی شود ،تصریح کرد :از مرحلهای به بعد به این
نتیجه رســیدیم که نباید منتظر این قراردادها باشیم و به
همین دلیل طرحهایی را به شــکل موازی با الگوی جدید
قراردادهــای نفتی آغاز کردیم و حاال که این قراردادها در
شرایط تحریم با مشــکل روبهرو شده ،همین قراردادهای
موازی برای ما مانده است.
معاون امور توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
با بیان اینکه این  ۳۳قــرارداد به ارزش  ۶.۲میلیارد دالر
ســرمایهگذاری با هدف اشــتغال داخلی ،ایجاد زمینه کار
برای پیمانکاران و ســازندگان داخلی و نگهداشــت تولید
حدود  ۲۸۰هزار بشکه در روز پیشبینی شده است ،افزود:
در ایــن قراردادها چند بخش جدی برای ســاخت داخل
گنجانده شــده اســت ،از جمله اینکه برای  ۸۴قلم کاالی
خارجی که امکان ساخت داخل داشتند ،ممنوعیت واردات
گذاشــتیم و  ۱۵قلم کاالی پرمصــرف در این پروژهها را
شناســایی کردیم و به این ترتیب حدود  ۴۰درصد از ۶.۲
میلیارد دالر به تأمین کاال در داخل اختصاص مییابد.
دهقان با اعالم اینکه تاکنون  ۱۰قرارداد از این مجموعه
امضا شــده و  ۱۰قرارداد دیگر تا حدود دو ماه دیگر امضا
میشــود ،عنوان کرد :اویک دو میدان مهــم از میان این

قراردادهــا را در اختیار دارد و امیدوارم پیشــرفت خوبی
در آنها داشــته باشــد و به  ۷۰هزار بشکه افزایش تولید
موردنظر دســت یابد .همچنین دهقــان در عین حال به
تعیین تیم رصد کاال در معاونت مهندســی اشــاره کرد و
گفت :در این کمیته توجه میشــود که از حداکثر ظرفیت
پیمانکاران و سازندگان اســتفاده شود.همچنین غالمرضا
منوچهری  -مدیرعامل اویک  -با تاکید بر اینکه در همین
شــرایط سخت کشور ،تسلیم نمیشــویم ،افزود :آنچه در
این شــرایط باید تقویت شود ،قابلیتهای کشور است و ما
توجه به ســاخت داخل را در اولویت پروژهها قرار دادهایم
و از شــرکت لوله گستر اسفراین نیز میخواهیم با فعالیت
شــبانهروزی محصولی با کیفیت و اســتاندارد را در زمان
تعهد شده تحویل دهند.
وی با بیان اینکه صنعتگران و شرکتهای پیمانکاری
ما نشان دادهاند در شرایط سخت میتوانند به توسعه دست
یابند ،گفت :غربیها تصــورش را هم نمیکردند که ما در
شرایط تحریم این فعالیتها را پیش ببریم و تسلیم نشویم،
اما هنوز حلقههای مفقوده زیادی داریم که متخصصانمان
در حال فعالیت هستند و آنچه پایداری جمهوری اسالمی
ایران را رقم میزند همین قابلیتهاســت .هماکنون دانش
مهندسی و انگیزه باالیی در کشور داریم.
بهعنوان نمونه در ســاخت الفینها بــه فناوری جدید

قیمت نفت  ۱.۵درصد رشد کرد

رســیدهایم و طرحهــای الفین جدید بــدون دانش فنی
خارجی انجام میشــود.منوچهری تصریح کرد :شــرکت
اویک هماکنون در پروژههــای مهمی همچون پروژه ۱.۵
میلیــارد یورویی کیان در نقش پیمانــکار عمومی حاضر
است ،در همه پروژههایی که در دست اجرا داریم ،موضوع
اشــتغالزایی و تأمیــن کاال از داخل در اولویت اســت و
در این دو میدان رامشــیر و منصوری نیز با وســواس باال
موضوع در اولویت قرار گرفت و حتی چند سری از لولهها
برای نخســتین بار ساخته میشــوند که باید با دقت باال
استانداردهای آنها را بررسی کنیم .انتظار داریم دوستان
در شــرکت لوله گستر اسفراین نیز بدون نقص و در موعد
مقــرر به تعهد خود عمــل کنند ،زیــرا اجراکننده نهایی
شــرکت مناطق نفتخیز جنوب است ،اما ما باید بر همه
فرآیندها مسلط باشیم و نظارت کنیم تا هر دو طرف کاری
ماندگار تحویل دهند.طبق اعالم وزارت نفت ،او همچنین
عنوان کرد :در گذشته محصوالت چینی کیفیت نداشتند،
اما چند سالی اســت که کیفیت آنها افزایش یافته است،
ســخن ما این اســت که چرا محصوالت ایرانی نباید این
کیفیت را داشته باشند؟ هم اکنون مهندسان ،متخصصان
و تجهیزات در این پروژه ایرانی هستند و چرخه این صنعت
میتواند بازار کار عمدهای را در منطقه و کشور ایجاد کند.

ارزش واقعی قراردادها  ۱,۰۰۰میلیارد تومان

در همین حال ،کورورش کیهانیزاده  -مدیرعامل لوله
گستر اسفراین  -گفت :تعهد میدهم که با اتکا به کارکنانم
این وظیفه را در موعد مقرر اجرا کنیم .در  ۱۳سال گذشته
در مجموع از  ۱۵درصد ظرفیت این مجتمع استفاده شده
است ،ما خوشــحالیم که با تأکیدهای مقام معظم رهبری
و اهتمامی کــه وزیر نفت و مجموعــه وزارت نفت دارند
این اعتماد برای ما به وجود آمده اســت و تالش میکنیم
اتفاقهای خوبی رقم بخورد.
وی افزود :در ســبد محصوالت ایــن مجموعه بهزودی
لولههای جریانی با گرید  ۵۲نیز تولید میشــود و آمادگی
تولید این محصول بهصورت انبوه وجود دارد .او همچنین
با اشــاره به برنامه تولید حدود  ۹هزار تنــی این قرارداد
به ارزش حــدود  ۱۵۰میلیارد تومان ،گفــت :ارزش این
قرارداد در واقع حدود  ۱,۰۰۰میلیارد تومان اســت ،زیرا
ارزش افزوده اقتصادی که برای اشــتغال و رونق اقتصادی
در منطقه ایجاد میکند بسیار قابل توجه است و اگر همین
کاالها از خارج وارد میشد به همین اندازه به کشور لطمه
میزد.

به بهانه الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از  ۲۰مرداد

استفاده از کارت سوخت از  ۲۰مردادماه اجباری میشود؛
موضوعی که واکنشهای متعددی را بهدنبال داشــته و این
پرســش را به وجود آورده اســت که آیا این طرح میتواند
وضعیت مصرف و قاچاق سوخت را سامان دهد یا مانند دوره
قبل یک پروژه ناتمام باقی خواهد ماند؟بهگزارش ایسنا ،در
حــال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران حدود  ۱۱۰میلیون
لیتر در روز و متوسط میزان مصرف حدود  ۹۴میلیون لیتر
در روز اعالم شده اســت .از سوی دیگر سرانه خودروها در
ایران به ازای هر  ۱۰۰۰نفر  ۲۴۰دستگاه و متوسط مصرف
روزانه بنزین در ســال  ۱۳۹۷حدود  ۸۸میلیون لیتر بوده
است .بر اساس اعالم مؤسســه مطالعات و کنترل ترافیک
تهران ،مصرف بنزین طی ســالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷کمی
کمتر از  ۵۰درصد افزایش داشته است.

چهکنیم مصرف بنزین در کشور
کاهش یابد

این در شــرایطی است که سال گذشته ایران از فهرست
کشــورهای وارد کننده بنزین خارج شد که همین مساله
لزوم توجه به میزان مصرف را بیشتر کرده اســت؛ بسیاری
از کارشناســان بر این باورند که برای کاهش مصرف بنزین
میتوان در مرحله اول به تولید و استفاده از خودروهای کم
مصرف روی آورد؛ سیاست بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز
کشــور میتواند برنامه جایگزینی سوخت  CNGبا بنزین
باشد .همچنین گسترش حمل و نقل عمومی یا سیاستهای
قیمتی نیز میتواند باعث کنتــرل و کاهش مصرف بنزین
باشد.از سوی دیگر ،منطقی کردن سهم هر یک از مدلهای
حمل و نقل از کل حمل و نقل ایران ،توســعه حمل و نقل

حمایت از سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین

ریلــی و کاهش مصرف ســوخت در خودروهای تولیدی و
ارتقای فناوری تولید خودرو و موتورســیکلت و حرکت به
سمت تولید هیبریدی و الکتریکی بخشی از اقدامات در این
حوزه اعالم شده است.بر این اساس ،ارتقای کیفیت و کارکرد
ناوگان حمل و نقل کشور (نوسازی ناوگان) ،اصالح ،تکمیل،
بهبود و تدوین قوانین و مقررات و اســتانداردهای مرتبط با
مصرف ســوخت و حمل و نقــل و نظارت بر اجرای صحیح
آنهــا ،اصالح و بهبود وضعیــت ترافیک و کاهش تقاضای
سفر ،اســتفاده از سوختهای اقتصادی و سالمتر با رویکرد
ســوختهای تجدیدپذیر ،بهینه کردن کیفیت سوختها و
ســایر فرآوردههای نفتی مورد مصرف در خودروها و نحوه
توزیــع آنها و فرهنگ ســازی ،آموزش و اطالعرســانی،
مهمترین مواردی اســت که در این حــوزه مورد توجه قرار
گرفته است.

سیاستگذار
حساسیتی به افزایش مصرف ندارد

در ایــن باره علیرضا صادقآبــادی  -معاون وزیر نفت و
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران  -تاکید دارد که سیاســتگزاران باید همیشه نسبت
به مصرف بنزین حســاس باشــند و تا زمانی که در بودجه
کشــور محلی برای واردات بنزین یا درآمدی برای ایران از
محل صادرات آن در نظر گرفته نشده باشد ،سیاستگزاران
نســبت به هشــدارهای افزایش مصرف واکنشــی نشــان
نمیدهند و در واقع نسبت به آن حساسیت ندارند.به گفته
وی ،سیاستگذار حساسیتی بر افزایش مصرف ندارد و این
به دلیل تأمین ســوخت از داخل است؛ چراکه تولید داخلی

بنزین نه بر واردات و نه بر صادرات اثری ندارد.در این میان
برای جلوگیری از قاچاق بنزین ،ســناریوهای مختلفی روی
میز دولت و مجلسنشــینان قرار گرفتــه که مهمترین آن
بازگشــت کارت ســوخت و در پی آن سهمیهبندی بنزین
است .در این راستا ،زمستان سال گذشته بود که شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد بازگشت کارت
سوخت جدی است و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که
فاقد کارت ســوخت بودند خواســت تا برای دریافت کارت
سوخت المثنی اقدام کنند.

الزام کارت سوخت
ارتباطی با سهمیهبندی ندارد

پرونده ثبتنام کارت ســوخت بدون الزام استفاده از آن
و با عدم اجرای ســهمیهبندی بنزین در سال گذشته بسته
شد اما در هفتههای گذشته در حالی که امکان ثبتنام برای
دریافت کارت سوخت المثنی مجددا ً فراهم شد ،زمزمههای
سهمیهبندی بنزین نیز به گوش رسید .موضوعی که حواشی
زیادی را در پی داشت و درنهایت بهروز نعمتی  -سخنگوی
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی  -اعالم کرد هیچ گونه
افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت
تنها برای ســاماندهی بنزین است و مصرف آن هم سقفی
ندارد.وزیــر نفت نیز بهتازگی تاکیــد کرد که وزارت نفت با
دستور رئیس جمهوری ،در حال پیگیری این موضوع است
که تا اواخر مردادماه اســتفاده از کارت هوشــمند سوخت
شــخصی اجباری شود که در این برنامه تنها سوختگیری
بنزین با کارت سوخت دیده شده است و سهمیهبندی بنزین
موضوع دیگری است.

تأثیر الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت
بر مدیریت توزیع

اما فرید عامری  -مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش  -با
اشــاره به تأثیر استفاده از کارت هوشمند سوخت در میزان
مصرف و کاهش قاچاق ســوخت ،به ایسنا گفت :با توجه به
اینکه در مناطق مرزی از کارت هوشمند استفاده میشود،
باید گفت که این کارت کارایی بیشتری در داخل کشــور
دارد که میتوان از آن در کنترل و نظارت بر عرضه استفاده
کرد.وی با بیان اینکه عالوه بر این میتوان از کارت سوخت
برای اجرای سیاستهایی که زمانی قرار بود اجرایی شود اما
اکنون به دستور مجلس شورای اسالمی متوقف شده است،
اســتفاده کرد ،اظهار کرد :اگر زمانی بخواهیم به سمت دو
نرخی شــدن پیش برویم کارت هوشــمند ابزاری است که
میتوان برای اعمال این سیاست از آن استفاده کرد.
مدیرعامــل اســبق شــرکت ملــی پخــش و پاالیش
فراوردههای نفتی ادامه داد :در ســطح کالن این مساله باید
به سیاســتهای قیمتی توجه شود چرا که تنها این مساله
میتواند مشــکالت موجود در عرضه بنزین را کاهش دهد،
اما با توجه به شرایط معیشت مردم در شرایط فعلی افزایش
مضاعفی را به خانوادهها وارد میکند.
بــه گفته وی سیاســت دو نرخی شــدن قیمت بنزین
در شــرایط فعلی بســیار مناســب بوده چرا کــه میتوان
با ســازوکارهایی قیمــت را به گونهای افزایــش داد که به
تمام اقشار فشــار وارد نشود و این مســاله نه تنها عدالت
اجتماعی اســت بلکه موجب افزایش درآمدهای دولتی نیز
میشود.

هیات واگذاری اعالم کرد

جزئیات واگذاری سهام  ۲۰درصدی دولت در  ۴شرکت پاالیش نفت
فراخوان واگذاری سهام  ۲۰درصدی دولت در شرکت
پاالیش نفت تبریز و سهام شرکتهای پاالیش نفت تهران،
بندرعباس و اصفهان از ســوی ســازمان خصوصی سازی
منتشر شد.هیأت واگذاری در جلسه چهارم خردادماه ،۹۸
دســتور واگذاری سهام باقی مانده دولت در  ۱۸شرکت و
بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که بر اساس آن ،واگذاری
تمام این شرکتهای بزرگ بورسی به صورت بلوکی و در
بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شــد؛ ضمن اینکه
قیمتگذاری این شرکتها نیز بر اساس ارزش روز تابلوی
بورس ،خواهد بود.در این راســتا فراخوان واگذاری سهام
 ۲۰درصدی دولت در شــرکت پاالیش نفت تبریز ،سهام
شــرکت پاالیش نفت تهران ،ســهام شرکت پاالیش نفت
بندرعباس و ســهام شرکت پاالیش نفت اصفهان از سوی
سازمان خصوصی سازی منتشر شده است.

بلوک  ۲۰درصدی
سهام شرکت پاالیش نفت تبریز

بر این اساس ،بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش
نفت تبریز شــامل  ۷۷۶میلیون و  ۸۴۱هزار و  ۲۰۰سهم،
توسط سازمان خصوصیســازی به صورت نقد در بورس
اوراق بهادار عرضه خواهد شــد .این بلوک  ۲۰درصدی به
قیمت پایه بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن
تابلــو در روز قبل از عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به فروش

میرسد که البته فروش آن مشروط به این است که نرخ،
از مبلــغ  ۲۶هزار و  ۸۷۸ریال کمتر نباشــد ،ضمن اینکه
ارزش کل پایــه  ۲۰هزار و  ۸۷۹میلیارد و  ۹۳۷میلیون و
 ۷۷۳هزار و  ۶۰۰ریال است.همچنین مبلغ سپرده شرکت
در این مزایده ۲ ،هزار و  ۸۷میلیارد و  ۹۹۳میلیون و ۷۷۷
هزار و  ۳۶۰ریال تعیین شــده است که خریدار باید ۲۰
درصد مبلغ پیشــنهادی خود را در مدت  ۲۰روز کاری به
حساب ســازمان خصوصیسازی واگذار کند؛ ضمن اینکه
زمان این واگذاری قرار اســت توسط شرکت بورس اعالم
شود.

بلوک  ۲۰درصدی
سهام شرکت پاالیش نفت تهران

بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت تهران که
 ۴میلیارد و  ۷۹۹میلیون و  ۹۹۹هزار سهم این شرکت را
شامل میشــود ،توسط سازمان خصوصیسازی در بورس
اوراق بهادار عرضه میشود.بر این اساس شرایط واگذاری
به نحوی اســت که این بلوک  ۲۰درصدی به قیمت پایه
بورس در روز عرضه (معادل قیمت بســته شدن تابلو در
روز قبــل از عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به شــرط آنکه از
مبلغ  ۸هزار و  ۵۱۰ریال کمتر نباشــد ،و ارزش کل پایه
 ۴۰هزار و  ۸۴۷میلیارد و  ۹۹۱میلیون و  ۴۹۰هزار ریال
به صورت نقد واگذار خواهد شــد.مبلغ سپرده شرکت در

با حضور وزیران کار و امور اجتماعی دو کشور انجام شد

امضای سند مشترک همکاری اشتغال
بین ایران و سوریه

محمد شــریعتمداری ،وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی جمهوری اســامی ایران و «ریما قادری»
وزیر امور اجتماعی ســوریه سند مشترک همکاری
در زمینه اشــتغال برای یک دوره پنجســاله امضا
کردند.به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

«محمد شریعتمداری» در مراسم امضای این سند،
با اشــاره بــه بازدید هیات ســوریه از مراکز فنی و
حرفهای اســتان البرز گفت :خوشــحالیم که امروز
همــکاران ما به جمع بندی خوبی در زمینه ســند
همکاری مشترک دست یافته اند.وزیر تعاون ،کار و

مزایده بلوک  ۲۰درصدی پاالیش نفت تهران نیز  ۴هزار و
 ۸۴میلیارد و  ۷۹۹میلیون و  ۱۴۹هزار ریال تعیین شده
اســت که خریدار باید  ۲۰درصد مبلغ پیشنهادی خود را
در مدت  ۲۰روز کاری به حساب سازمان خصوصیسازی
واگذار کند.

بلوک  ۲۰درصدی
سهام شرکت پاالیش نفت بندرعباس

بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت بندرعباس
که  ۲میلیارد و  ۷۵۹میلیون و  ۹۹۹هزار سهم این شرکت
را شامل میشود ،توسط سازمان خصوصیسازی در بورس
اوراق بهادار عرضه خواهد شد.بر این اساس ،شرایط فروش
به نحوی طراحی شده که این بلوک  ۲۰درصدی به قیمت
پایه بورس در روز عرضه (معادل قیمت بســته شدن تابلو
در روز قبل از عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به شــرط آنکه
از مبلــغ  ۱۷هزار و  ۱۸۶ریال کمتر نباشــد و ارزش کل
پایــه  ۴۷هزار و  ۴۳۳میلیارد و  ۳۴۲میلیون و  ۸۱۴هزار
ریال به صورت نقد واگذار خواهد شد.مبلغ سپرده شرکت
در مزایده بلوک  ۲۰درصدی پاالیش نفت بندرعباس نیز
 ۴هــزار و  ۷۴۳میلیــارد و  ۳۳۴میلیــون و  ۲۸۱هزار و
 ۴۰۰ریال تعیین شده اســت که خریدار باید  ۲۰درصد
مبلغ پیشنهادی خود را در مدت  ۲۰روز کاری به حساب
سازمان خصوصیسازی واگذار کند.

رفاه اجتماعی تاکید کرد :این سند ارزشمندی است
و نقشــه راه همکاری ما و شما طی پنج سال آینده
خواهد بود.وی به ویژگیهای برنامه اقدام مشترک
میان ایران و ســوریه اشاره کرد و گفت :این برنامه،
آغاز عملی همکاری برای توسعه مناسبات دو جانبه
در حوزه وظایف دو وزارتخانه است .عالوه بر این سند
یاد شده بخشهای مختلفی دارد که نشان از عالقه
مشترک همکاری ایران و ســوریه است .همچنین
یک سند همکاری در زمینه فنی و حرفه ای نیز به
عنوان یک سند جانبی ضمیمه این سند خواهد بود.
وزیر امور اجتماعی و کار سوریه نیر در ادامه گفت:
هر وقت به ایران سفر میکنم احساسم این است که

بلوک  ۲۰درصدی
سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان

بلوک  ۲۰درصدی ســهام شرکت پاالیش نفت اصفهان
که  ۳میلیارد و  ۹۹۹میلیون و  ۹۹۹هزار و  ۹۵۶سهم این
شرکت را شامل میشود توسط سازمان خصوصیسازی در
بورس اوراق بهادار عرضه میشــود.بر این اساس این بلوک
 ۲۰درصــدی به قیمت پایه بــورس در روز عرضه (معادل
قیمت بســته شــدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه
 ۲۰درصد به شــرط آنکه از مبلغ  ۱۲هزار و  ۲۳ریال کمتر
نباشــد ،و ارزش کل پایه  ۴۸هــزار و  ۹۱میلیارد و ۹۹۹
میلیون و  ۴۷۰هــزار و  ۹۸۸ریال به صــورت نقد واگذار
خواهد شــد.مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده بلوک ۲۰
درصدی پاالیش نفت اصفهان نیز  ۴هزار و  ۸۰۹میلیارد و
 ۱۹۹میلیون و  ۹۴۷هزار و  ۹۹ریال تعیین شــده است که
خریدار باید  ۲۰درصد مبلغ پیشنهادی خود را در مدت ۲۰
روز کاری به حساب ســازمان خصوصیسازی واگذار کند.
گفتنی است؛ بر اســاس سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی دولت ملزم به واگذاری شرکتهای گروه یک است
ولی میتواند  ۲۰درصد سهام کنترلی شرکتهای گروه دوم
را نگــه دارد ،ولی بنا به تصمیم هیأت واگذاری مقرر شــد
سهام باقی مانده دولت در شرکتهای گروه دوم که تا ۲۰
درصد است نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

در کشور خودم هستم و از میزبانی گرم و صمیمانه
شما تشــکر میکنم.ریما قادری افزود :طی دو روز
گذشته برنامههای فشرده بازدید میدانی داشتیم و
اعتقاد عمیقی پیدا کردم که ایران در زمینه آموزش
نیروی انسانی ،بهزیستی و فنی و حرفهای کارهای
بسیار شایستهای انجام داده است .وی تصریح کرد:
ما به یک نقشه راه برای همکاری مشترک رسیدیم
و تالش خواهیم کرد تا اقدامات عملی برای تقویت
روابط ایران و سوریه انجام دهیم و سطح روابط خود
را توســعه دهیم .وزیر امور اجتماعی سوریه افزود:
نکات مشــترک زیادی در زمینه مسائل اجتماعی
و بازار کار وجــود دارد و این اشــتراکات کار ما را

9

در حالی که قیمت نفت این هفته را کم نوســان پشــت سرگذاشت اما روز
چهارشنبه در سایه کاهش سطح ذخیرهســازی نفت آمریکا ،حدود  ۱.۵درصد
بــاال رفت.قیمت نفت برنت که چند روزی اســت در میانههای کانال  ۶۰دالری
ثابت مانده دیروز  ۷۸سنت باال رفت و رشدی  ۱.۲۲درصدی را به ثبت رساند .با
این افزایش قیمت نفت برنت به  ۶۴دالر و  ۹۴سنت رسید.نفت شاخص آمریکا
هــم حدود یک دالر افزایش قیمت را تجربه کــرد و  ۱.۶۹درصد گرانتر از روز
سه شنبه معامله شــد تا روی عدد  ۵۸دالر و  ۸۱سنت بایستد.مهمترین دلیل
این افزایش قیمت را باید در مخازن ذخیرهســازی نفت آمریکا جستجو کرد .به
گزارش مؤسسه نفت آمریکا (ایپیآی) کاهش سطح ذخیرهسازی نفت این کشور
برای چهارمین هفته پیاپی ،مهمترین عامل افزایش قیمت نفت به شمار میآید.
مؤسسه نفت آمریکا اعالم کرده که در هفته گذشته ،سطح ذخیرهسازی تجاری
نفت در آمریکا با  ۸میلیون و  ۱۰۰هزار بشــکه کاهش به  ۴۶۱میلیون و ۴۰۰
هزار بشکه رسید.البته ماجرای توقیف نفتکشهای ایرانی نیز در افزایش قیمت
بیتاثیر نبوده و جریان سازیهای رسانهای بر سر بازار نفت سایه انداخته است .تا
آنجا که توقیف نفتکش ایرانی در مصر که به بیش از  ۱۰روز پیش باز میگردد،
دوباره به سرخط خبرهای برخی رسانههای عربی و البته ایرانی بازگشت تا فضای
بازار نفت ملتهبتر شود.با این حال همچنان عوامل تضعیف قیمت در بازار نفت با
قوت حضور دارند .به طوری که هنوز هم نمیتوان پیشبینی مثبتی برای افزایش
رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش تقاضای نفت در بازار مشاهده کرد.از سوی
دیگر اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش «دورنمای کوتاه مدت انرژی» خود
اعالم کرد که تولید نفت این کشور در سال جاری میالدی به  ۱۲میلیون و ۳۶۰
هزار بشــکه در روز میرســد ،در حالی که این رقم در سال گذشته میالدی ۱۰
میلیون و  ۹۶۰هزار بشکه در روز بود.

اطالعات صادرات نفت ،اطالعات جنگی است

وزیر نفت با اشــاره به انتشار اطالعات مربوط به صادرات نفت از سوی برخی
رسانهها گفت :از آنجایی که در حال حاضر ما در جنگ اقتصادی هستیم ،انتشار
اطالعات مربوط به صادرات نفت ،اطالعات جنگی به شــمار میرود و برای نشر
آن باید از مراجع مجوز گرفت.بیژن زنگنه ،وزیر نفت روزگذشته در حاشیه جلسه
هیات دولت با بیان این مطلب ادامه داد :مشخص نیست افرادی که این اطالعات
را بازنشــر میکند چه هدفی دارند زیرا انتشار این مطالب به منافع ملی آسیب
میزند.وی به روند گازرســانی در کشور اشــاره کرد و گفت :هر روز هشت تا ۹
روستا به شبکه گاز متصل میشوند البته در چند استان مانند کرمان ،کرمانشاه و
آذربایجان غربی به نسبت سایر مناطق کشور عقبتر هستیم که در آن استانها
اهتمام بیشتری داریم.زنگنه با اشاره به اینکه اکنون در مجموع حدود  ۹۴درصد
از جمعیت کشور به شبکه گاز متصل هستند ،تاکید کرد :به بیش از  ۸۵درصد از
جمعیت روستایی کشور گازرسانی انجام شده است.به گفته وزیر نفت ،در جریان
نشست صد و هفتاد و ششم اوپک ،دیدار خصوصی با وزیر انرژی عربستان انجام
نشده و تنها احوالپرسی صورت گرفته است اما در جلسات  ۷تا  ۸ساعت با هم
دعوا کردیم.

افزایش  ۲۳درصدی صادرات از پارس جنوبی
صادرات مواد غیر نفتی از گمرک پارس جنوبی در سومین ماه سال در مقایسه
با خرداد ســال گذشته از نظر وزنی  ۲۳درصد افزایش را نشان میدهد.صادرات
محصوالت مواد غیر نفتی از اداره کل گمرک پارس جنوبی با وجود محدودیت ها
و تحریم های آمریکا روندی افزایشی دارد به طوری که در خرداد امسال صادرات
مواد غیر نفتی از نظر وزن  ۲۳درصد و از حیث ارزش  ۲درصد رشد داشته است.
احمد پورحیدر ،مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشــاره به
صــدور یک میلیون و  ۵۷۰هزار و  ۴۷۴تن کاالی غیر نفتی شــامل محصوالت
تولیدی منطقه به ارزش  ۷۰۶میلیون و  ۵۷۳هزار و  ۹۷۱دالر به خارج از کشور
گفت :این مقدار در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل از نظر وزن  ۲۳درصد و
از حیث ارزش  ۲درصد افزایش داشــته است.منطقه پارس جنوبی که بزرگترین
میدان گازی جهان را در خود جای داده است ،عالوه بر دارا بودن عنوان پایتخت
انــرژی ایران ،قطب صادرات محصوالت غیرنفتی ،پتروشــیمی و میعانات گازی
کشور به شــمار میرود.پارس جنوبی که به عنوان قطب انرژی و گازی ایران به
شمار میرود ،مهمترین مرکز صادرات میعانات گازی کشور نیز است.

افزایش ده برابری نرخ بیمه
پس از حمله به نفتکشها در خلیجفارس

مدیرعامل شرکت کشتیرانی آردمور گفت :در  ۲ماه گذشته به دنبال حمله
به نفتکشها در نزدیکی تنگه هرمز ،قیمت بیمه کشتیها  ۱۰برابر شده است.به
گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیســی ،آنتونی گورنی ،مدیرعامل شرکت
کشــتیرانی آردمور میگوید :در  ۲ماه گذشته به دنبال حمله به نفتکشها در
نزدیکی تنگه هرمز قیمت بیمه کشــتیها واقعاً  ۱۰برابر شده است.از ماه می تا
کنون  ۶نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز و البته یک هواپیمای بیسرنشین متجاوز
به آبهای ایران مورد هدف قرار گرفتند .این تنگه یکی از مهمترین آبراهههای
جهان اســت که ایران ،عمان و امارات متحــده عربی را از هم جدا میکند.همه
کشــتیها برای فعالیت به انواع مختلف بیمه نیاز دارند که این شــامل پوشش
ساالنه برای خطر جنگ و هزینه اضافی برای برای ورود به مناطق با ریسک باال
میباشد.آنتونی گورنی میگوید :ما به عنوان یک شرکت کشتیرانی و بخشی از
صنعت کشتیرانی جهانی ،تهدیداتی که متوجه خدمه و کشتیهای ما هستند
را بســیار جدی تلقی میکنیم.او ادامــه داد :در حال حاضر تجارت ما به صورت
عادی در حال انجام است اما در نتیجه این حمالت نرخ بیمه در  ۲ماه اخیر برای
ترانزیت از تنگه هرمز  ۱۰برابر شده است.گورنی میگوید :هر کسی که مسئول
این حمالت اســت نشان داده که میتواند بسیار مخرب عمل کند.طبق گزارش
نیکی آسیا ،نرخ بیمه کشــتیهای عبوری از تنگه هرمز که قب ً
ال  ۰.۰۲۵درصد
ارزش کشــتی بود ،بعد از حمالت  ۱۳ژوئن به  ۰.۲۵درصد ارزش کشتی جهش
کرده است.

خبر

مطالبات شبکه تامین از صنعت خودرو
به  ۲۲هزار میلیارد تومان رسید
رییس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی اظهار داشت :خودروسازها ۹۰۰
هزار خــودرو را به مردم پیشفروش کردند که تامیــن تدارک و انجام تعهدات
بســتگی به تامین نقدینگی دارد که این میزان تقریبــا  ۱۵هزار میلیارد تومان
است.محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه کل مطالبات شبکه
تامین از صنعت خودرو  ۲۲هزار میلیارد تومان اســت ،گفت :خودروسازها ۹۰۰
هزار خــودرو را به مردم پیشفروش کردند که تامیــن تدارک و انجام تعهدات
بســتگی به تامین نقدینگی دارد که این میزان تقریبــا  ۱۵هزار میلیارد تومان
اســت.وی ادامه داد :بر همین اساس ما پیشنهاد دادیم که  ۹هزار میلیارد تومان
از محل مطالبات معوق پرداخت شــود و  ۶هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی
برای رونق این صنعت اختصاص یابد.نجفیمنش در پاســخ به این سوال که آیا
حاضر به دریافت خودرو در قبال مطالبات خود هستید ،گفت :اگر خودروسازان
قادر باشند ،ما حاضر هستیم اما در شرایط کنونی این موضوع میتواند در تامین
خودروهای پیشفروش شــده اخالل و مشکلآفرین باشد.رییس انجمن صنایع
همگن قطعهســازی کشور خاطرنشان کرد :ما برای تامین نقدینگی قطعهسازان
پیشنهاد دادیم که  ۱۱هزار میلیارد تومان اختصاص یابد و بازپرداخت آن توسط
خودروسازان صورت بگیرد.

برای تقویت همکاری آینده تســهیل خواهد کرد.
وی خاطر نشــان کرد :به طور یقین شرایط ایران و
سوریه ایجاب میکند تا ما چالشها را به فرصتها
تبدیل کنیم.بر اســاس برنامه مشترک همکاری که
به امضا وزرای کار دو کشــور ایران و سوریه رسید
ارتقای روابط دوجانبه بین دو کشور و تبادل دانش،
تجربــه و همکاریهــای فنی بیــن دو وزارتخانه در
حوزههای رفاه اجتماعی ،توســعه روستایی ،تامین
ســرمایه خرد ،کار ،اشــتغال و کارآفرینی از جمله
محوریترین مواردی اســت که در این ســند برآن
تاکید شــده اســت .عالوه بر این تبادل تجارب در
مورد روشها و ابزار حمایت و توانمندســازی زنان

سرپرســت خانوار و ارائه خدمات به آنان همچنین
توسعه برنامههای توانبخشی جامعه محور برای افراد
دارای معلولیت و نیز آموزش مربیان سوری در حوزه
توابخشی و نیز تبادل هیاتهای کارشناسی در حوزه
رفاه اجتماعــی از دیگر محورهایی بود که دو طرف
برآن تاکید کردند.همچنین تبادل تجارب در زمینه
تشــکیل صندوقهایهای مالی کوچک روستایی و
بنگاههای کوچک و خــرد و نیز همکاری در زمینه
اشــتغال و کارآفرینی به ویژه فعال سازی بازار کار،
آموزشهای فنی و حرفهای از جمله صنایع دستی
و نیز تبادل هیاتهای کارشناسی از دیگر مواد برنامه
اقدام مشترک همکاری میان دو وزارتخانه است.

