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پروژه توسعه و ارتقای پاالیشگاه های کشور با هدف 
ارتقای محصوالت تولید شــده و کاهش نفت کوره از 
ابتدای دولت یازدهم کلید خورد و در راستای اجرای 
این پــروژه مذاکــرات زیادی با کشــورهای خارجی 
 برای تامیــن مالی و انتقال تکنولــوژی درحال انجام 

است.
 به گزارش ایســنا، طرح احداث پاالیشگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیج فارس با هدف تولید بیش از ۷۵ 
درصــد بنزین و گازوئیل از خوراک میعانات گازی که 
در ســال ۱۳۸۶ شروع و مشــتمل بر سه فاز پاالیش 
میعانات گازی با ظرفیت هر یک ۱۲۰هزار بشــکه در 
روز با واحدهای فرآیندی، یوتیلیتی، مخازن و ســایر 
واحدهای جانبی بوده که با تولید ۳۶ میلیون لیتر در 
روز بنزین یــورو ۴ و ۱۳.۵ میلیون لیتر نفت گاز یورو 
۵ کشــور را از واردات بنزیــن بی نیاز و مازاد محصول 
تولیدی صادر خواهد شــد. فــاز ۱ این طرح به همراه 
واحدهای یوتلیتی، مخازن و جانبی ۱۰ اردیبهشت ماه 
امســال با حضور رئیس جمهور به بهره برداری و تولید 

مستمر رسیده است.
پاالیشگاه آبادان

طرح مجتمع کت کراکر شرکت پاالیش نفت آبادان 
با تولید بنزین یورو ۴ به میزان ۳.۹ میلیون لیتر در روز 
در سال ۱۳۹۲ راه اندازی و در سال ۱۳۹۴ تکمیل شد. 
طرح تثبیت ظرفیت این شــرکت )فاز ۲( در مراحل 
طراحی تفصیلی بوده و با ســرمایه گذاری خارجی به 
مرحلــه اجرا خواهد درآمد. در ادامه فاز ۲ و به منظور 
کاهــش تولید نفت کــوره و تولیــد و ارتقای کیفی 
محصــوالت با ارزش، طرح توســعه و تثبیت ظرفیت 
پاالیشــگاه آبادان با همکاری شرکت چینی سینوپک 
)SINOPEC( و بــا همکاری شــرکت طراحی و 
ساختمان نفت )ODCC( اجرا خواهد شد. طبق این 
قرارداد تامین مالی قــرارداد EPC از خط اعتباری 

ایران- چین به صورت ۸۵ درصد ســهم فاینانســور 
چینی و ۱۵ درصد سهم کارفرمای ایرانی )شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران( انجام خواهد 
شد. طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های 
پاالیشگاه آبادان شامل واحد تقطیر ۲۱۰ هزار بشکه ای 
در روز اســت که جایگزین واحدهــای تقطیر قدیمی 
خواهد شــد و ظرفیت کل پاالیش پس از ساخت این 
 واحد به میزان ۳۶۰ هزار بشکه در روز تثبیت خواهد 

شد. 
فرآورده های بنزین، گازوئیل و سوخت جت حاصل 
از پاالیــش ۳۶۰ هزار بشــکه در واحدهــای تصفیه 
هیدروژنی تصفیه می شوند و کیفیت محصوالت فوق 
حداقل به اســتاندارد یورو ۴ ارتقا می یابد و نفت کوره 

تولیدی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
پاالیشگاه بندرعباس

طرح افزایش تولید بنزین و تصفیه نفت گاز یورو ۴ 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس مشتمل بر واحدهای 
تصفیه نفتای ســبک و ســنگین، تبدیل کاتالیستی، 
ایزومریزاســیون، تصفیه نفت گاز و واحدهای جانبی 
بوده که روند مطلوبــی را طی کرده و در حال حاضر 

واحــد بنزین ســازی در ســرویس قرار گرفتــه و با 
راه اندازی واحد ایزومریزاســیون و تصفیه هیدروژنی 
گازوئیل، کل بنزین و نفتگاز تولیدی دارای استاندارد 
حداقــل یــورو ۴ در آینــده ی نزدیــک خواهد بود. 
همچنیــن، طرح کاهش تولید نفت کوره با اســتفاده 
از فناوری جدید و مشــارکت شرکت های خارجی در 
 دســت مطالعه، امکان ســنجی و تامیــن منابع مالی 

است.
پاالیشگاه الوان

با اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهینه سازی شرکت 
پاالیش نفت الوان، ظرفیت پاالیشی به ۵۰ هزار بشکه 
در روز افزایــش یافته و محصــوالت تولیدی منطبق 
بر یورو ۴ خواهد بــود. واحدهای تقطیر، تصفیه نفتا، 
تبدیل کاتالیستی و یوتیلیتی تا سال ۱۳۹۲ راه اندازی 
شــدند و واحدهای گوگردزدایــی از نفت گاز و نفت 
سفید در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید. واحدهای 
ایزومریزاســیون و بازیافت گوگرد در شرف تکمیل و 
رفع مشکالت راه اندازی هستند. همچنین مقدار ۲.۹ 
میلیون لیتر در روز بنزین یورو ۴ و میزان ۲.۲ میلیون 

لیتر در روز نفت گاز یورو ۴ تولید خواهد شد.
پاالیشگاه اصفهان

طرح تولید بنزین یورو ۴ در سال ۱۳۹۲ راه اندازی و 
واحد ایزومریزاسیون با تهیه و شارژ کاتالیست داخلی 
در ســال ۱۳۹۴ به بهره برداری رســید. میزان تولید 
بنزیــن یورو ۴ به حداقل هشــت میلیون لیتر در روز 
رســیده و این شرکت از واردات بنزین سوپر به عنوان 
اکتان افزا بی نیاز شــده اســت. طرح بهبود فرآیند و 
بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان به منظور کاهش تولید 
نفت کــوره و گوگردزدایی از فراورده های تولیدی نیز 

در دست اجراست.
پاالیشگاه سیراف

پروژه پاالیشــگاه های هشــتگانه ســیراف از سال 

۱۳۹۴ آغاز شــد. پــروژه پاالیشــی ای که بــا بهره 
بــرداری از آن ســاالنه ۱۹.۶ میلیون تــن یعنی ۲۲ 
درصد بــه ظرفیت پاالیشــی و ۵۷ درصد به خوراک 
پتروشــیمی کشــور اضافه می شــود. قرارداد ساخت 
این پاالیشــگاه دومیــن توافق پاالیشــی که پس از 
برجــام بین ایران، کره و ژاپن به امضا رســید و مقرر 
شــد ۲ میلیارد از این حجم ســرمایه گذاری از سوی 
موسسات مالی و اعتباری کره ای و میزان یک میلیارد 
 آن از ســوی ۲ شــرکت مالی و اعتباری ژاپن تامین 

شود.
پاالیشگاه تبریز

پروژه بهینه سازی پاالیشگاه تبریز در دولت یازدهم 
سومین ســرمایه گذاری خارجی در دوران پسابرجام 
بــود که با امضای توافق نامــه ای ۱.۶ میلیارد یورویی 
با یک شــرکت کره ای و یک شــرکت ایرانی اجرایی 
شــد. تامین فاینانس و اجرای پروژه ارتقای تکنولوژی 
و کیفیت فرآورده های پاالیشــگاه تبریز )که با امضای 
آن میــزان تولید نفــت کــوره از ۲۰ درصد ظرفیت 
فعلی پاالیشــگاه به کمتر از دو درصد کاهش خواهد 
یافت( و ارتقای کیفی فرآورده های پاالیشگاه تبریز از 
جمله بنزین، گازوئیل، تاسیسات گوگردزدایی و دیگر 
 تاسیسات این پاالیشــگاه وارد فاز اجرایی و عملیاتی 

می شود.
پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند اراک

با آغاز بــه کار دولــت یازدهم و اعمــال تغییرات 
مدیریتی در ســطوح پایین دستی، میزان تولید بنزین 
یورو ۴ در این پاالیشــگاه بــه روزانه ۱۶ میلیون لیتر 
رســید و مقرر شد این میزان بنزین تولیدی که دارای 
اســتاندارد یورو۴ است تفکیک و به منظور جلوگیری 
از اختالط با بنزین های متعارف از طریق خطوط لوله 
در مخازن جداگانه در مبدا و مقصد ارسال و نگهداری 

شود.

مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: صادرات میعانات گازی اين مجتمع از ابتدای امسال تا پايان مرداد ماه با رشد 18 درصدی به بیش از 91 میلیون بشکه افزايش يافت. به گزارش ايرنا، مسعود حسنی افزود: تولید میعانات گازی 
مجتمع پارس جنوبی نیز در اين مدت با رشد 13 درصدی به 86 میلیون و 670 هزار بشکه رسید. وی اضافه کرد: جمع بندی عملکرد پااليشگاه های مجتمع گازی پارس جنوبی از ابتدای سال 96 تاکنون نشان از افزايش قابل توجه تولید در 

همه بخش ها دارد.  مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: از ابتدای سال 1396 برداشت از مخزن مشترک به 68 هزار میلیون متر مکعب رسیده که رشد بیش از 15 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نشان می دهد. 
حسنی با بیان اينکه میزان تولید همه محصوالت پااليشگاه های گاز پارس جنوبی در سال جاری افزايش داشته، گفت: حجم گاز شیرين تولید شده 54 هزار و 990 میلیون متر مکعب است و نسبت به مدت مشابه در سال 1395 میزان 16 

درصد رشد داشته است. وی به افزايش تولید اتان در مجتمع گاز پارس جنوبی از ابتدای سال 96 اشاره کرد و اظهار داشت: اين محصول نیز افزايشی حدود 28 درصدی داشته و از 886 هزار و 300 تن در پنج ماه نخست سال 1395 به يک 
میلیون و 132 هزار و 600 تن در پنج ماه نخست سال 1396 رسیده است. 

افزایش
 18درصدی 

صادرات میعانات 
گازی از پارس 

جنوبی
حاشیه بازار

رخداد

خبر آخر

توسعه پااليشگاه هاي بزرگ در دستور كار
حذف الزام درج قیمت برای ۵گروه کاال

دست و پا زدن بانک ها برای جذب سپرده

جلوی واردات منسوجات 
ترکیه و چین را بگیرید

از روز يازدهم شهريور ماه، مطابق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های 
بلندمدت يکســاله به 15 درصد و نرخ ســود کوتاه مدت روز شــمار به 10 درصد 
کاهش يافت. به گزارش ايلنا؛ به نظر می رســد اين روزها ســتاد اقتصادی دولت 
ديگر اعتقادی به پرداخت ســود باالی بانکی ندارد. مســعود کرباسیان وزير امور 
اقتصــادی و دارايی نیــز در اين باره به تازگی گفت: مصوبات اخیر شــورای پول 
و اعتبار و بخشــنامه 8 ماده ای بانک مرکــزی راهی خواهد بود تا معادالت به نفع 
تولید در کشور تغییر کند. اين بدان معناست که بانک ها موظف هستند از اين پس 
برای پول هايی که مردم ســپرده گذاری می کنند نرخ های جديد را مبنای پرداخت 
سود قرار دهند و بديهی است ســپرده های پیشین، تا سررسید خود، مشمول نرخ 
ســودهای قبلی خواهند بود. هرچند به اعتقاد برخی از کارشناســان بعید به نظر 
می رسد کاهش نرخ سود سپرده ها با توجه به عدم جذابیت در بازارهای ديگر باعث 
خروج ســرمايه از بانک ها شــود اما اين عدم خروج سرمايه دلیل ديگری نیز دارد 
زيرا بانک ها با ترفندهای ديگری از خروج سرمايه ها از بانک ها جلوگیری می کنند. 
در حــال حاضر بهترين گزينه ای که بانک ها برای متقاعد کردن مشــتريان خود 
از آن بهره می گیرند صندوق های ســرمايه گذاری اســت زيرا هنوز بانک مرکزی 
بخشــنامه ای در خصوص کاهش نرخ ســود اين صندوق ها ابالغ نکرده اســت. 
واقعیت اين اســت که تاکنون تعیین نرخ ســود، در نظام بانکی ايران جواب نداده 
و همواره بوده اند بانک هايی که خودشــان اين نرخ مصوب را دور بزنند و به دلیل 
مشــکالتی که در جذب منابع مالی و ســپرده های مردم دارند، نرخ شکنی کرده و 
ســودهای باالتری را به سپرده گذاران پیشــنهاد دهند. همانگونه که طی ماه های 
اخیر رقابت ناســالمی بین بانک های کشور در جذب سپرده ايجاد شد و بانک ها با 
پرداخت ســودهای بیشتر سعی داشتند که سپرده گذاران بیشتری را به سمت خود 
جذب کنند. در اين رابطه کارمند يکی  از شعب بانک اقتصاد نوين گفت: از يازدهم 
شهريورماه الزام بر اجرای نرخ سود پانزده درصدی آغاز شده است اما در صورتی که 
فردی تمايلی به باز کردن ســپرده يک ســاله با اين نرخ سود را نداشته باشد، ما  
صنــدوق يکم ايرانیان بانک اقتصاد نوين با نرخ ســود 20 تا 21 درصد را به وی 
پیشــنهاد خواهیم داد . وی در پاســخ به اين پرسش که  آيا ممکن است نرخ سود 
صندوق های ســرمايه گذاری نیز کاسته شود؟ خاطر نشان کرد: در صورت کاهش 
نرخ ســود صندوق ها ممکن است اين نرخ به 19 درصد کاهش پیدا کند اما برای 

سپرده های باالی پنجاه میلیون تومان پیشنهادات خوبی خواهیم داشت!
يکــی ديگــر از کارمندان در شــعبه بانک پاســارگاد گفت: هر چنــد در حال 
حاضر ســود ســپرده های بانکی تا 15 درصد و نرخ ســود روز شمار تا 10 درصد 
کم شــده اســت اما اين بانک صندوق انديشــه فردا  با ســود 18 درصد را برای 
ســپرده گذاران خود پیشــنهاد می دهد اما ممکن است نرخ اين صندوق نیز تا يک 
ســاعت ديگر تغییر کند. وی افزود: البته هنوز در مورد صندوق های سرمايه گذاری 
 و نرخ های اوراق مشــارکت بخشــنامه ای از سوی بانک مرکزی به ما ابالغ نشده 

است.
همچنین يکی از کارمندان شعب بانک آينده گفت: صندوق گسترش و صندوق 
تجربه در بانک آينده دو صندوقی هســتند که سود 23 درصد برای مشتريان خود 
در نظر دارند و ســپرده گذارانی که به هر دلیلی نخواهند سود سپرده يک ساله  10 

تا 15 درصد داشته باشند می توانند در اين دو صندوق سپرده گذاری کنند
در اين رابطه يکی  از متصديان بانک پارسیان گفت: صندوق لوتوس با سود 20 
درصد گزينه مناســبی برای جلب نظر ســپرده گذاران است که تا شش ماه هم آن 
را تضمین می کنیم اما انعقاد قرارداد شــش ماهه به صورت غیررســمی خواهد بود 
و اگر قرارداد رســمی می خواهید بايد سپرده با سود 15 درصد را انتخاب کنید! بر 
اساس اين گزارش به نظر می رسد بانک های دولتی بر اجرای بخشنامه اخیر بانک 

مرکزی متعهدتر باشند.
يکی از کارمندان بانک ملت گفت: اخذ ســپرده از مردم بسیار سخت شده و هر 
چند به نظر می رســد که صندوق بانک ها هنوز هم جذاب هســتند و مردم در آن 
ســپرده گذاری می کنند؛ اما به هر حال دولــت و بانک مرکزی تاکید دارد که نرخ 
سود اين صندوق ها نیز نبايد باال باشد. از روز گذشته سود سپرده يک ساله به 15 
درصد رســیده است. وی افزود: بانک ملت نیز فعال صندوقی ندارد اما تا چند وقت 
پیش صندوق اوج ملت ســود 20 درصد می داد که االن ديگر کار نمی کند و تنها 

راه برای کسب سود بیشترخريد اوراق مشارکت است.
يکی از کارمندان بانک ملی نیز گفت: از روز شــنبه يازدهم شــهريور ماه سود 
ســپرده کوتاه مدت تا 15 درصد کاسته شد و همه بانک ها بايد آن را رعايت کنند. 
وی در پاسخ به اين پرسش که وضعیت صندوق های سرمايه گذاری چطور هستند؟ 
گفت: صندوق ها االن خطرناک هستند و ممکن است به سرنوشت موسسه کاسپین 

دچار شوند.

با دســتور وزیر صنعــت، معدن و تجــارت، درج قیمت بــر روی انواع 
محصوالت کارخانه ای، کنســرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل 
دارای بسته بندی، الزامی نیست. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت در ابالغیــه ای قیمت ۵ گــروه کاالیی دیگر را حــذف کرد. به 
گــزارش اقتصاد آنالیــن، وی در این نامه که به مجتبی خســروتاج، قائم 
مقام وزیر در امور تجارت و رئیس ســازمان توسعه و تجارت ایران، محسن 
صالحی نیــا، معاون امور صنایع، صادقی معــاون امور اقتصادی و بازرگانی، 
محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و روســای سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت ۳۱ اســتان کشور و جنوب استان کرمان ارسال کرده، اعالم نموده 
که قیمت انواع محصوالت کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، 
مربا و عســل دارای بسته بندی را از شمول درج قیمت بر روی بسته بندی 

حذف کرده است.

عضو هیئت مديره انجمن صنايع نساجی معتقد است که تغییر سیاست های حمايت گرانه 
از واردات و همراهی با تولید باعث می شود که سمت و سوی سرمايه گذاران به بخش تولید 
تغییر کند و شاهد بهبود و رونق در صنايع باشیم. شروين بادامچی در گفتگو با خبرآنالين 
درباره وضعیت صنايع نساجی و با اشاره به قانون خوداظهاری مالیاتی اظهار داشت: با استقرار 
اين گونه سیستم ها و قوانین و مقررات جديد، تولیدکننده در عین حال که تک وتنها می ماند، 
بلکه هر روشــی را که حفظ حیات واحدهای تولیدی خود مدنظر داشــته باشد، باز هم با 
ســازمان های دولتی مواجه می شود. وی افزود: قوانین و مقررات جديد بسیار دست و پاگیر 
و ضدتولید هســتند که مجازات آن زندانی شدن است. عضو هیئت مديره انجمن صنايع 
نساجی عنوان کرد: زيان های مالی به همراه موقعیت نامناسب بازار و مشکالت مالی، تیر 
خالصی به تولید است که در نهايت بخش تولید به اين نتیجه می رسد که نمی تواند خود را 
از گرداب مشکالت متعدد نجات دهد. عضو هیئت مديره انجمن صنايع نساجی ادامه داد: 
با اطمینان اعالم می کنم تنها دلیلی که واحدهای ريســندگی کشور به فعالیت می پردازند، 
اين اســت که صددرصد قانون را رعايت نمی کنند و در آينده با تصويب قوانین و مقررات 
ضدتولید، با معضالت بسیاری روبه رو می شوند و راهی جز توقف تولید نخواهند داشت. عضو 
انجمن صنايع نســاجی با بیان اين که کاالهای مختلف وارداتی به سهولت وارد بازار و در 
نتیجه فروشــگاه ها پر از محصوالت پوشاک و منسوجات چین، ترکیه و .... می شوند، و به 
همین دلیل شاهد تعطیلی کارخانه های تولیدی هستیم، تصريح کرد: به تبع واحدهايی که 

تولیدکننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند؛ در اين شرايط له خواهند شد.

جزییات طرح توسعه ۸ پاالیشگاه بزرگ ایران؛

تولید گندم
 به مرز ٩میلیون تن رسید 

مديرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ايران با بیان اينکه تاکنون 
8میلیون و 850هزارتن گندم از کشــاورزان خريداری شده است، 
اظهار داشــت: اين حجــم از گندم در يک هــزار و  439مرکز و 
طی يک میلیون و 415هزار محموله از کشــاورزان تحويل گرفته 
شــده است. يزدان سیف با اعالم اين خبر به اقتصاد آنالين گفت: 
ارزش گندم خريداری شده از کشــاورزان 114 هزار و 870میلیارد 
ريال اســت و تا امروز 75 هزار و 515 میلیــارد ريال از مطالبات 
گندم کاران به حساب آن ها واريز شده است. وی زمان تسويه کامل 
مطالبات گندم کاران را اواخر مهرماه عنوان کرد و گفت: از مطالبات 
گندم کاران حدود 39 هزار و 300 میلیارد ريال باقی مانده است که 
بر اساس برنامه ريزی های انجام شده تا پايان مهر به طور کامل به 
حســاب گندم کاران واريز خواهد شد. سیف درباره آخرين وضعیت 
خريد تضمینی دانه های روغنی آفتابگردان و گلرنگ، گفت: مراکز 
شــرکت بازرگانی دولتی ايران تا امروز بیش از دو هزار و 363 تن 
دانــه روغنی آفتابگردان و 10 هزار و 300 تن دانه روغنی گلرنگ 
از کشاورزان تحويل گرفته اند و خريد در اين مراکز همچنان ادامه 
دارد. وی با تاکید بر اينکه تسويه مطالبات تولیدکنندگان دانه های 
روغنی به روز انجام می شــود، گفت: دولت تــا امروز بیش از 20 
میلیارد تومان به حســاب کشــاورزانی که دانه هــای دانه روغنی 
آفتابگــردان و گلرنگ را بــه مراکز اين شــرکت تحويل داده اند 
پرداخت کرده اســت و هیچ بدهی ای در ايــن بخش وجود ندارد. 
مديرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ايران همچنین درباره میزان 
تولید دانه روغنی ســويا، گفت: پیش بینی می شود در مجموع 220 
هزار تن دانه روغنی آفتابگردان، گلرنگ و ســويا در کشــور تولید 

شود که 200 هزار تن آن فقط دانه روغنی سويا باشد.

تمدید توافق جهانی اوپک نوامبر مشخص می شود
بررسی تمدید توافق جهانی اوپک در نوامبر، اعالم 
جبــار اللعیبی مبنی بر کاهش تولید نفت عراق بیش 
از میزان تعهد شــده به اوپک و رســیدن تولید نفت 
روســیه در ماه اوت به پایین ترین میزان در یک سال 
گذشــته مهم ترین عناوین خبرهای جهان انرژی در 
۲۴ ســاعت گذشته اســت. به گزارش ایرنا و به نقل 
از رویترز، جبار اللعیبــی وزیر نفت عراق اعالم کرد: 
تصمیم برای تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت 
میان کشــورهای عضو و غیر عضو سازمان اوپک در 

نشست ماه نوامبر تعیین می شود.
 به گفته اللعیبی، در صورت صالحدید اوپک برای 
تمدید توافق، عراق نیز بــه منظور تثبیت بازار نفت 

تابع آن خواهد بود. 
از  آرکادی دیوورکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه 
احتمال حمایت این کشــور از تمدیــد دوباره توافق 
کاهش تولید ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپــک( خبر داد. وی معتقد اســت؛ ایــن توافق به 

توازن بازار نفت کمک کرده است.
 به گفته دیوورکوویچ، به احتمال قوی توافق اوپک 
دوباره تمدید خواهد شــد، گرچه برای اعالم نتیجه 
قطعی زود اســت و ۶ ماه دیگر زمان باقی است اما بر 
اساس ارزیابی های اولیه، این توافق در بازار موثر واقع 
شده اســت و وزارت انرژی روسیه به دقت پایبندی 

این کشور به تعهد کاهش تولید را نظارت می کند. 
بــه گزارش رویترز، وزارت نفت عراق صادرات نفت 
این کشــور را )بدون در نظر گرفتن اقلیم کردستان( 

برای ماه اوت ســه میلیون و ۲۱۶ هزار بشــکه اعالم 
کرد، در حالی که این میزان در ماه ژوئیه سه میلیون 
و ۲۳۰ هزار بشــکه بوده اســت. علت کاهش، قطع 
محموله های میدان نفتی کرکوک شمالی اعالم شد. 
وزارت نفــت عــراق، میانگین صــادرات روزانه نفت 
اقلیم کردســتان در مقطع یاد شــده را ۳۰۰ هزار تا 
۳۵۰ هزار بشــکه اعالم کرد، اما بر اساس تحقیقات 
بلومبرگ، این میزان با ۳۱ هزار بشکه افزایش نسبت 
 به ماه ژوئیــه حدود ۵۸۱ هزار بشــکه در روز بوده 

است.
بلومبرگ هم در گزارشی اعالم کرد، جبار اللعیبی، 
وزیر نفت عراق گفته اســت تولیــد روزانه نفت این 
کشــور در حال حاضر، چهار میلیــون و ۳۲۰ هزار 
بشــکه و کمتر از چهار میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه ای 
اســت که در خــالل توافق کاهش تولیــد متعهد به 
تولید آن شــد.  اللعیبی با متعهــد خواندن عراق به 
توافق کاهش تولید گفت: بغداد آمار دقیقی از میزان 
محموله هــای اقلیم نیمه خودمختار کردســتان که 
حدود یک دهم تولید این کشــور را تشکیل می دهد، 
ندارند، اما طبق آمار رســیده از بلومبرگ تولید نفت 
این کشــور در مجموع در مــاه اوت با اندکی کاهش 
نســبت به ماه پیش از آن، چهار میلیون و ۴۹۰ هزار 

بشکه در روز بوده است.
به گزارش رویتــرز، آمار رســیده از وزارت انرژی 
روســیه نشــان داد که تولید نفت این کشور در ماه 
اوت به ۱۰ میلیون و ۹۱۰ هزار بشــکه در روز رسید 

کــه کمتریــن میزان در یک ســال اخیر به شــمار 
می رود. این در حالی اســت که ایــن میزان در ماه 
پیــش از آن ۱۰ میلیــون و ۹۵۰ هزار بشــکه بوده 
اســت. علت این کاهش، توقف موقت برداشت نفت 
گازپروم نفت از میدان های فراســاحلی قطب در پی 
تعمیر و نگهداری ذکر شــد. پیش از این، پایین ترین 
میزان تولید مربوط به ماه اوت ســال ۲۰۱۶ میالدی 
 با میزان ۱۰ میلیون و ۷۱۰ هزار بشــکه در روز بوده 

است.
در همین حال به گزارش برخي رســانه ها کاهش 
بهای نفت،کشورهای امضاکننده توافق کاهش تولید 
نفت از جمله روســیه را برآن داشته تا توافق ماه می 
 را در نوامبر برای سومین بار تمدید کنند. به گزارش 
خبرآنالین، به گفته معاون نخســت وزیر روسیه، این 
کشــور برای تقویت توافق کاهش تولید نفت در بازار 

کمک خواهد کرد.
 به نظر می رســد روســیه به این نتیجه رســیده 
اســت که این توافق به ثبات قیمــت در بازار کمک 
می کند. به گفتــه آرکادی دورکویچ، احتمال تمدید 
توافق کاهش تولید نفت وجود دارد. او در عین حال 
می گویــد، هنوز بــرای تصمیم قطعی زود اســت و 
همچنان ۶ ماه برای قضاوت و انتخاب فرصت داریم؛ 
با ایــن حال هنوز نمی توانیم به طــور دقیق تصمیم 

بگیریم.
در نشست قبلی اوپک، اعضا به این نتیجه رسیدند 
که توافق کاهش تولید نفت را تا مارس ۲۰۱۸ ادامه 

دهنــد، تا بتوانند بودجه های ســاالنه خود را تنظیم 
کرده و اقتصادشــان را به رونــق برگردانند. هرچند 
تاثیــر این توافــق در ژانویه موجــب افزایش قیمت 
نفت در بازار جهانی شــد، اما در ماه مارس به تدریج 
رو به کاهش گذاشــت. به گفته معاون نخست وزیر 
روســیه براســاس ارزیابی اولیه، مشــخص است که 
ایــن توافق کارآمــد بوده و به ثبــات در بازار کمک 
کرده اســت. از ســوی دیگر وزارت نفت روسیه نیز 
درگیر کاهش تولید در این ماه ها بوده است. در حال 
حاضــر قیمت نفت برنت در بازار بشــکه ای ۵۳ دالر 
به فروش می رســد که قیمــت آن نزدیک به قیمتی 
اســت که کشــورهای عضو اوپــک و امضاکنندگان 
 توافــق کاهــش تولیــد نفــت در مــی بــه امضا 

رساندند.

از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۷۴ میلیارد ریال سهم و 
اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده 
است. به گزارش تسنیم؛ براساس فهرست منتشر شده 
بنگاه های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سال جاری 
۳۳۷ بنگاه واگذاری شــود که از این میان تعداد ۲۳۰ 
 بنــگاه در گــروه یــک و ۱۰۷ بنگاه در گــروه ۲ قرار 

دارند.
 بر این اساس نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی سازی 

نشان می دهد از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۷۴ میلیارد 
ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی 
به فروش رسیده که این میزان واگذاری، ۱۰۴۶ میلیارد 
ریال به صورت بلوکــی و ۱۲۸میلیارد ریال به صورت 
ترجیحی بوده اســت. همچنین از ۱۱۷۴ میلیارد ریال 
واگذاری صورت گرفته در این مدت ۱۰۲ میلیارد ریال 
واگــذاری از طریق بورس اوراق بهادار و ۱۰۷۲ میلیارد 
ریال از طریق مزایده انجام شده که در مجموع ۱۰۶۹ 

میلیارد ریال متعلق به گروه یــک واگذاری ها و ۱۰۵ 
میلیارد ریال متعلق به گروه ۲ واگذاری ها بوده اســت. 
همچنین طبق قانون ســال ۹۳ آخرین مهلت قانونی 
برای واگذاری شــرکت های دولتی تعیین شده بود که 
این مهلت در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تمدید شده است. 
همچنین با توجه به کارنامه ضعیف این ســازمان در 
سال جاری، باید منتظر تمدید خصوصی سازی در سال 

۹۷ بود.

با پیگیری های صورت گرفته از ســوی ايســنا معاون وزير 
صنعــت، معدن و تجارت وعــده داد گــزارش ارزيابی کیفیت 
خودروهــای داخلی کامل منتشــر خواهد شــد و نمرات منفی 
)ايرادات کیفی( خودروها نیز به اطالع رسانه ها و عموم شهروندان 
خواهد رسید. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ايران به صورت 
ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان 
داخلی را ارزيابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزيابی کیفیت اين 
محصوالت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می کند. 
البته اين گزارش برای اطالع افکار عمومی در اختیار رســانه ها 
نیز قرار می گیرد اما نکته مهم اين اســت که مدتی ست نسخه  
سانسورشــده و محدودی از اين گزارش در اختیار رسانه ها قرار 
می گیرد و برخی شــاخص های مهم مربوط به ارزيابی کیفیت 
خودروهــای داخلی به ويژه نمرات منفــی خودروها در گزارش 

عمومی منتشره، ديده نمی شود.
نمرات منفی شاخص های 9 گانه ای است که وضعیت کیفیت 
خودروهای تولیدی در حوزه هايی همچون وجود ســر و صدای 
اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت 
رنگ و ايرادات بدنه خودرو را نشان می دهد و هرچه نمره منفی 

خودرويی در اين شــاخص ها باالتر باشد نشان دهنده بدتر بودن 
وضعیت کیفیت آن خودرو در شــاخص مربوطه است. شرکت 
بازرسی کیفیت و اســتاندارد ايران سال گذشته گزارش ارزيابی 
کیفیت خودروهای تولیدی در دی ماه 1395 را به همراه نمرات 
منفی اين خودروها منتشر کرد. اين موضوع تمرکز برخی رسانه ها 
بر نمرات منفی خودروهای داخلی را به دنبال داشــت و ايســنا 
نیز گزارش هايی در اين زمینه از جمله درباره وجود مشکل نفوذ 
آب و گرد و غبار در برخی خودروهای داخلی شامل سايپا 111، 
سايپا 132، ســايپا 131، تیبا، تیبا هاچ بک )محصوالت سايپا(، 
ســمند تبريز )محصول ايران خودرو( و ام وی ام 550 )محصول 
خودروســازی مديران( منتشر کرد. به دنبال انتشار گزارش های 
انتقادی  از کیفیت خودروهای داخلی، شــرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ايران گزارش های بعدی ارزيابی کیفی خودروهای 
داخلی را سانســور و نمرات منفی خودروهــا را از گزارش های 

منتشره برای رسانه ها حذف کرد.
محدود شدن اطالعات مندرج در گزارش ماهانه ارزيابی کیفیت 
خودروهای داخلی شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت را ايجاد کرد و به همین دلیل ايســنا 

در سلســله گفت وگوهايی با کارشناسان، دلیل سانسور گزارش 
ارزيابــی کیفیت خودروهای داخلی را پیگیری کرد که آن ها نیز 
خواستار رفع سانسور از اين گزارش ها شدند. در اين زمینه امراهلل 
امینی - عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی، اظهار کرد:  
بايد مشخص شود چه مرجعی با کدام اختیارات و مبنای قانونی 
از انتشار عمومی و کامل گزارش های ارزيابی کیفی خودروهای 
داخلی جلوگیری می کند. امیرحسن کاکايی - عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علم و صنعت، نیز عنوان کرد: مــا همواره می گويیم 
که دانســتن حق مردم اســت، بنابراين گزارش ارزيابی کیفیت 
خودروهای داخلی بايد به طور کامل منتشر شود و در اختیار مردم 
قرار گیرد. حسن کريمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو، نیز 
اظهار کــرد: وقتی گزارش کیفیت خودروهای داخلی به صورت 
سانسور شده و گزينشی منتشر می شود، مصرف کنندگان ناچارند 
خودروی مورد نیاز خودرو را بدون شناخت و آگاهی و مانند يک 
هندوانه دربسته انتخاب کنند. شهرام آزادی - عضو هیئت علمی 
دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی، نیز تاکید کرد:  گزارش کیفیت 
خودروهای داخلی نبايد سانسور شود بلکه بايد هر ماه به صورت 

کامل منتشر شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

آمار واگذاری های دولت به ۱۱۷۴ میلیارد ریال رسید

پایان یافتن سانسور کیفیت خودروهای داخلی 


