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تراز تولید و مصرف بنزین منفی شد
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته مشکل توزیع بنزین سوپر طی روزهای آینده برطرف 
می شود، اما مشکل اساسی مصرف باالی بنزین در کشور است چراکه اکنون تراز 
تولید و مصرف منفی شده است.جلیل ساالری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
میزان مصرف بنزین اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه ۱۰۳ میلیون 

لیتر بنزین مصرف شده و تراز تولید و مصرف منفی شده است.
وی با بیان اینکه علت نبود بنزین ســوپر تعمیرات پاالیشگاه های کشور بود 
در صورتی که مصرف کنترل شــود این موضوع نیز حل خواهد شد، اظهار کرد: 
اجرای برنامه های تعمیرات اساســی و اضطراری در دو پاالیشگاه امام خمینی 
شــازند و اصفهان، موجب توقف تولید بنزین سوپر شد که با اجرای تمهیداتی 
می توان روند را مانند ســابق کرد.ســاالری با بیان اینکه کیفیت بنزین توزیعی 
استاندارد اســت و مشکلی از این بابت وجود ندارد، گفت : تمهیدات الزم برای 
توزیع بنزین با کیفیت در نظر گرفته شده است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش اظهار کــرد: تقاضای ما از همه مردم کنترل مصرف و مدیریت در این 

حوزه است تا بتوانیم ناترازی موجود را جبران کنیم.

دریافت ۳۰ درصد یارانه پنهان گاز
 توسط مصرف کنندگان خانگی 

 یک کارشناس انرژی توضیح داد: سهم نیروگاه ها در دریافت یارانه پنهان گاز 
طبیعی ۴۳ درصد، خانگی ۳۰ درصد وصنعت ۲۱ درصد است.فریدون اسعدی، 
کارشناس انرژی در گفت وگو با مهر درباره اما و اگرهای مصرف گاز خانگی در 
کشور گفت: کل سهم بخش خانگی و تجاری در مصرف نهایی کشور از گاز ۴۰ 

درصد است، یعنی بیشترین میزان مصرف گاز در همین بخش هاست.
وی در ادامه بیان کرد: از ۱۸۶ میلیارد متر مکعب گازی که در ســال ۹۷ در 
کشور مصرف شده است سهم نیروگاه ها ۳۶ درصد، صنعت ۳۰ و بخش خانگی 

۲۷ درصد و تجاری ۲ درصد از گاز طبیعی کشور را استفاده کرده اند. 
این مســئله یکی از نکالت کلیدی است که باید در حوزه گاز خانگی به آن 
توجه کنیم.کارشناس انرژی توضیح داد: سهم نیروگاه ها در دریافت یارانه پنهان 
گاز طبیعی ۴۳ درصد، خانگی ۳۰ درصد، صنعت ۲۱ درصد اســت. این مسئله 
یکی از نکات بسیار مهم است که در حوزه مصرف گاز موضوعی قابل توجه است.
اســعدی افزود: سیاست هایی که ما برای محاسبه قیمت گاز داریم این است 
که ما در کشــور دارای ۴ الی ۵ اقلیم و حدود ۱۲ پله مصرف هستیم. بر مبنای 
داده های سال ۹۷ در حدود ۵۱ درصد از مصرف گاز کشور در گروه کم مصرف 
اســت، ۳۶ درصد در گروه مصرف متوسط اســت و ۱۳ درصد هم در گروه پر 
مصرف قرار می گیرد.کارشناس سابق دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز 
پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم سیاستی را برای جلوگیری از 
هدر رفت گاز اتخاذ کنیم باید روی همین ۱۳ درصد پر مصرف ها متمرکز شویم.

صعود قیمت نفت پس از تصمیم اوپک پالس
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر تصمیم وزیران اوپک پالس 
برای عدم تغییر اهداف تولید پیش از آغاز تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه و 
اجرای مکانیزم سقف قیمت گروه هفت، حداکثر دو درصد صعود کرد.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۷۲ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، به ۸۶ 

دالر و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۰ سنت معادل ۰.۹ درصد 
افزایش، به ۸۰ دالر و ۶۸ ســنت در هر بشکه رسید.وزیران اوپک پالس شامل 
اعضای اوپک و متحدانشان نظیر روسیه، در جلسه روز یکشنبه موافقت کردند 
اهداف تولید نفت فعلی خود را حفظ کنند و همچنان برنامه تصویب شــده در 
اکتبر که هدف تولید را به میزان دو میلیون بشــکه در روز کاهش داد را ادامه 
دهند.وزارت نفت کویت پس از جلســه وزیران اوپک پالس، در بیانیه ای اعالم 
کرد تصمیمات اوپک پالس بر مبنای آمار بازار نفت بوده و ثبات بازار را تضمین 
می کند. وزیر نفت کویت گفت تاثیر کندی رشد اقتصادی جهانی، افزایش تورم 

و نرخ بهره باال روی تقاضا برای نفت، عامل تداوم احتیاط این گروه بوده است.
بــه گفته تحلیلگران، این تصمیــم اوپک پالس قابل پیــش بینی بود زیرا 
تولیدکنندگان بزرگ منتظرند تاثیر ممنوعیت واردات نفت روســیه به اتحادیه 
اروپا و اجرای مکانیزم ســقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشــکه از سوی گروه هفت 

برای نفت دریابرد روسیه را ببینند. 
روســیه تهدید کرده اســت عرضه نفت به کشورها و شرکت هایی که به این 
مکانیزم ملحق شوند را قطع خواهد کرد.بیدن مور، مدیر تحقیقات کاال در بانک 
ملی اســترالیا در این باره گفت: اگر چه اوپک در دیدار اخیر وزیران این گروه، 
سیاســت تولید را تغییر نداد اما انتظار می رود به متوازن کردن بازار ادامه دهد. 
برداشــت نفت از ذخایر استراتژیک و اجرای تحریم های اتحادیه اروپا و مکانیزم 
ســقف قیمت، عرضه نفت را محدود خواهد کرد اما بــازار خود را برای چنین 
چشم اندازی آماده کرده است.آن لوئیس هیتل، نائب رئیس شرکت مشاوره وود 
مک کنزی در یادداشــتی نوشت: اتحادیه اروپا باید نفت خاورمیانه، غرب آفریقا 
و آمریکا را جایگزین نفت روســیه کند که در کوتاه مدت مانع افزایش بیشــتر 

قیمت ها خواهد شد.
قیمت ها اکنون با وجود ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا 
و سقف قیمت گروه هفت، تحت تاثیر انتظارات برای کندی رشد اقتصادی قرار 
دارند. اجرای این ممنوعیت ها، احتماال در کوتاه مدت از قیمت ها حمایت خواهد 
کرد.بر اســاس گزارش رویترز، عامل مهمی که تقاضا برای نفت را ضعیف کرده 
اســت، سیاست های ســخت گیرانه پکن برای مقابله با شیوع کووید- ۱۹ بوده 
است اما آخر هفته گذشته، شهرهای بیشتری در چین، محدودیت های کرونایی 

را تسهیل کردند که نشانه مثبتی برای تقاضا برای سوخت است.

جزئیات عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس
پای فیدلیتی و دیگنیتی درحالی برای مرتبه دیگر به بورس کاال باز شده که 
قرار است طی عرضه این دو خودرو، برای نخستین مرتبه دیگنیتی پرستیژ هم 
در بستر این بازار عرضه شود.به گزارش ایسنا، بورس کاال در روزهای ۲۱، ۲۲ 
و ۲۳ آذرماه میزبان ۸۰۶ دســتگاه فیدلیتی و دیگنیتی متعلق به بهمن موتور 
است که از این تعداد عرضه، برای نخستین بار، ۱۰۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ 
در بورس کاال عرضه می شود.قرار است ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره با قیمت 
پایه ۷۷۲ میلیون تومان روز ۲۱ آذر روی تابلو برود. همچنین ۲۱۴ دســتگاه 
دیگنیتــی با قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کاال روز ۲۲ آذر 
عرضه می شــود که از این تعداد، ۵۳ دستگاه سفید تریم مشکی، ۵۳ دستگاه 
ســفید تریم قرمز، ۵۴ دستگاه مشکی تریم مشکی و ۵۴ دستگاه مشکی تریم 

قرمز است.
برای نخســتین بار در بورس کاال، ۱۰۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ روز ۲۳ 
آذر عرضه می شود که قیمت پایه این خودرو ۹۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
تعیین شــده است. عرضه های دیگنیتی پرستیژ شامل ۲۶ دستگاه سفید تریم 
مشکی، ۲۶ دســتگاه سفید تریم قرمز، ۲۷ دستگاه مشکی تریم مشکی و ۲۶ 
دستگاه مشــکی تریم قرمز است.مهلت ثبت سفارش فیدلیتی ساعت ۱۷ روز 
یکشــنبه ۲۰ آذر، مهلت ثبت سفارش دیگنیتی ســاعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۱ 
آذر و مهلت ثبت ســفارش دیگنیتی پرســتیژ که قرار است ۲۳ آذر روی تابلو 
معامالت برود ســاعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۲ آذر اعالم شده است. درصد پیش 
پرداخت سفارش خرید تمامی خودروهای عرضه شده بهمن موتور در دو هفته 
آینده ۲۵ درصد و تاریخ تحویل آن ها ۲۳ بهمن سال جاری  است.هر کد ملی 
صرفا مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و 

صرفا برای یک دستگاه خودرو است. 
صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود 
و خریداران جهت تحویل خودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز شرکت را از 
طرق پورتال فروش شرکت بهمن موتورانتخاب کنند. خریداران ملزم به واریز 
وجه مالیات بر ارزش افزوده و ســایر هزینه ها همزمان با تسویه اصل مبلغ به 
شماره حساب اعالمی به نام بهمن موتور هستند.هزینه ها برای تمامی خودروها 
شــامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ســایر هزینه ها مربوط به مالیات و 
عوارض شــماره گذاری، هوشمندســازی کارت خودرو، هزینه خدمات پست، 
تولید پالک و شــماره گذاری و بیمه شخص ثالث است که درخصوص خودرو 
فیدلیتــی ۷ نفره این عدد ۱۷۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷ ریال اســت و برای 
دیگنیتی ۳۹۴ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۲۷ ریال و برای دیگنیتی پرســتیژ ۳۳۹ 
میلیون و ۸۳۹ هزار و ۲۷ ریال اســت. همه هزینه های فوق صرفا باید توسط 
شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز 

شود.

اخبار انرژی 

خودرو

ســال های گذشــته زمین های خوب را  به افراد واگذار 
کردیم  ولی ســاخت وسازی انجام ندادند و به امید افزایش 
قیمت آن ها رها کردند؛ در کشور بانک ها باید برای ساخت 
مســکن ۳۶۰ هزار میلیــارد تومان باید تســهیالت ارائه 
دهند ولی این محقق نشــده و فقط بانک  مســکن بیست 
هزار میلیارد تومان تســهیالت داده اســت با همین دلیل 
بانک هایی که تســهیالت ندادند را بــه قوه قضاییه معرفی 
کردیم. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اسالمی در نشست خبری نخستین رویداد 
ملی »بسیج ایده ها و طرح ها« بیان داشت: موضوع مسکن 
موضوعی اســت  که مخاطب اصلی آن اقشــار متوســط  و  
پایین جامعه هستند به همین  علت باید سالی یک  میلیون 
 مسکن بسازیم تا تعادلی  بین  عرضه و تقاضا صورت گیرد و 
این در حالیست که طی سال های گذشته سالی ۳۰۰ هزار 
واحد ســاخته شده و این انباشــت ۵ میلیون واحد مسکن 

باعث افزایش قیمت ها شده است.
وی ســپس با بیان  اینکه باالی ببست هزار مسکن مهر 
بال تکلیف است، گفت: سال های گذشته زمین های خوب را  
به افراد واگذار کردیم  ولی ساخت وسازی انجام ندادند و به 
امید افزایش قیمت آن ها رها کردند؛ در کشور بانک ها باید 
برای ساخت مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باید تسهیالت 
ارائه دهند ولی این محقق نشده و فقط بانک  مسکن بیست 
هزار میلیارد تومان تســهیالت داده اســت با همین دلیل 
بانک هایی که تســهیالت ندادند را بــه قوه قضاییه معرفی 
کردیم.رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه باید شــورای  عالی مســکن با حضور رئیس 
جمهور تشکیل شــود چون دســتگاه های دیگر از وزارت 
راه برای ســاخت ســالی یک میلیون واحد مسکونی حرف 
شــنوی ندارند، گفت: ساخت مسکن موتور محرک اقتصاد 
کشور اســت که حتی می تواند در زاد و ولد و اشتغال موثر 
باشــد اما علی رغم اهمیت موضوع افرادی حتی در داخل 

دولت به این موضوع اهمیتی نمی دهند.نخســتین رویداد 
ملی »بســیج ایده ها و طرح ها« با راهبرد پیشرفت به سوی 
تمدن نوین اسالمی و با هدف حمایت از افراد، تیم های نوآور 
و شــرکت های دانش بنیان فعــال در این حوزه جهت حل 
نوآورانه و فناورانه چالش های موجود در صنعت ساختمان 
و شهرســازی روز ۱۷ آذردر محل وزارت راه و شهرســازی 

برگزار خواهد شد.
به گزارش مردم ســاالری، ســید مهــدی جمالی نژاد، 
معاون عمرانی وزارت کشــور در نشســت خبــری رویداد 
فناورانه و مســئله محور مسکن و صنعت ساختمان که در 

مرکز تحقیقات راه مســکن و شهرسازی برگزار شد، با بیان 
اینکه قرارگاه های ساخت مسکن و مقابله با حاشیه نشینی 
و نوسازی بافت فرســوده در وزارت کشور راه اندازی شده 
است، اظهار داشــت: توزیع متوازن جمعیت در کنار رشد 
جمعیت یک موضوع حائز اهمیت است. اگر همه جمعیت 
در کالنشهرها متمرکز شــود، رشد اقتصادی رخ نمی دهد.

معاون عمرانی وزارت کشــور ادامه داد: در دهه فجر ســال 
گذشــته ۱۳ هزار و ۲۰۹ پروژه عمرانی به ارزش ۹۰ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح و ۱۸ هزار و ۳۶۰ پروژه عمرانی 
به ارزش ۱۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان کلنگ زنی شد؛ این 

در حالی اســت که در هفته دولت ســال جاری ۱۵ هزار و 
۸۳۰ پروژه به ارزش ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح 
و ۲۵۰۱ پروژه بــه ارزش ۱۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیون تومان 
کلنگ خورد.به گفته وی یکی از حوزه های رویداد پیش رو 
موضوع حضور در حوادث غیر مترقبه است و موضوع دیگر 
بحث معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی بوده و همچنین 
ســاخت مسکن ســریع ، ارزان و کیفی است. همچنین در 
ادامه نشست مجتبی حبیب زاده مقدم ،رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل موسســه مســکن و عمران اجتماعی بسیج با 
اشاره به فعالیت ۳۰ ساله این موسسه در ساختمان سازی 
در کشــور گفت: تاکنون بیش از ۲۱ هزار واحد مسکونی و 

۱۱۶ شهرک مسکونی آماده سازی و تحویل داده است.
گفتنی اســت رویداد ملی صنعت ســاختمان از سری 
رویدادهای ملی طرح تا ثریا خواهد بود که به همت موسسه 
مسکن بســیجیان  و شرکت ســرمایه گذاری پیشگامان 
برگزار میشود.همچنین محمد مهدی حیدری رئیس مرکز 
تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه در ادامه این برنامه، 
با اشاره به اینکه آنچه در ضوابط قوانین و آیین نامه در حوزه 
ساخت مسکن مورد استفاده قرار می گیرد توسط این مرکز 
پیشنهاد می شــود، عنوان کرد: در وزارت راه و شهرسازی 
توســعه افقی شــهر ها مورد توجه قرار دارد مانند ساخت 
واحد های مســکونی در نواحی شرق کشور، اما مناطقی که 
امکان آن نیست مانند نواحی غرب کشور در سه چهار طبقه 

واحد ها ساخته می شوند.
وی در ادامــه گفت: یکــی از دغدغه هــای ما کیفیت 
تاسیسات در ســاختمان ها اســت؛ این محور را راهکاری 
برایش پیش بینــی کردیم از جمله اینکــه به محصوالت 
ســاختمانی گواهینامه کیفیت داده می شود مانند آنچه در 
ساخت لوله و اتصاالت ساختمانی لحاظ می شود به همین 
جهت برای زنجیره تامین مصالــح برنامه هایی را با وزارت 

صمت اجرایی خواهیم کرد.

معرفی بانک های متخلف در حوزه مسکن به قوه قضائیه

۲۰ هزار مسکن مهر بال تکلیف است

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با اجرای موافقتنامه 
تجارت ترجیحی با پاکســتان ما یــک افزایش چند ۱۰۰ 

درصدی در صادرات خواهیم داشت.
به گــزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک در یک 
گفت و گوی رادیویی در خصوص اجرای موافقتنامه تعرفه 
ترجیحی با پاکستان گفت: یکی از ابزارهای توسعه تجارت با 
کشورهای مقصد بحث تعرفه های ترجیحی و موافقتنامه های 
تجارت آزاد است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره 
به وجود موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان افزود: این 
موافقت نامه از گذشــته برای حــدود ۴۰۰ قلم کاال وجود 
داشــته تا دو کشور با ارائه تخفیف گمرکی موجب افزایش 

تجارت و دادوستد میان تجار شوند.
پیمان پاک دلیل اجرایی نشــدن ایــن موافقتنامه در 
ســال های گذشــته را اعمال ممنوعیت ها از جمله برخی 
ممنوعیت هــای ایــران روی کاالها عنوان کــرد و اجرای 
موافقــت نامه تجارت ترجیحی را یکــی از ابزارهای اصلی 

توسعه تجارت دانست.وی با بیان اینکه قبل از امضا و اجرای 
موافقتنامه های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی، مجموعه هایی 
مانند مؤسسه مطالعات بازرگانی، اتحادیه ها و انجمن ها آنها 
را مطالعه و بررســی می کنند، تاکید کرد: مجموع نظرات 
کارشناسی مشخص می کند که موافقت نامه مذکور به نفع 
کشور اســت و موجب صادرات می شود یا به ضرر کشور و 
موجب واردات.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: 
به عنوان مثال مطالعات نشان می دهد با اجرای موافقتنامه 
تجارت ترجیحی با پاکســتان ما یــک افزایش چند ۱۰۰ 

درصدی در صادرات خواهیم داشت.
وی یکی از عوامل رونق نیافتن تجارت با پاکستان را اجرا 
نشــدن این موافقت نامه عنوان کرد و افزود: به طور مثال 
در موضوع محصوالت کشــاورزی ما به علت ممنوع کردن 
واردات ۳۰ هزار تن نارنگی از پاکســتان خود را از صادرات 
۷۰۰ هزار تن سیب به این کشور محروم کردیم. در تجارت 
هر دو کشور می خواهند محصولی را صادر و محصول دیگر 

را وارد و بر اساس منافع خود حرکت کنند.
پیمان پاک خاطر نشــان کرد: این موافقت نامه تنها در 
حوزه کشــاورزی افزایش چند ۱۰۰ درصــدی صادرات را 
موجب می شــود، رشدی که به خاطر چند واردات کوچک 
جلوی آن گرفته شده بود.وی با تاکید بر اینکه منافع کشور 
در موافقتنامه هــای تجــارت آزاد و تعرفه ترجیحی رعایت 
می شــود تا تبدیل به وارد کننده صرف نشــویم، گفت: در 
دولــت جدید بحث بازنگــری روی موافقــت نامه تجارت 
ترجیحی با ترکیه را داریــم و معتقدیم این موافقتنامه ما 
را تبدیــل به واردکننده می کند و باید اصالح شــود.رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران موافقت نامه های با کشور چین 
را نیز مشــمول بازنگری دانســت و گفت: در حوزه اوراسیا 
این موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی موجب می شــود تا 
چندین میلیارد دالر صادرات داشــته باشــیم چرا که این 
کشــورها تولید خاصی روی کاالهای مدنظر در توافقنامه 

ندارند. 

وی تاکید کرد: در خصوص پاکســتان نیز واقعیت این 
اســت که در بخش صنعتی و تولیــدی نقطه قوتی ندارند 
که بگوییم می آیند بــازار ما را می گیرند. اما در حوزه لوازم 
خانگی، خودرو و لوازم صنعتی یک جریان کاال به پاکستان 
که یک بازار خوب اســت، داریم.پیمان پاک مشــخصاً در 
خصوص خبر آزاد شــدن واردات کیف، کفش و منسوجات 
از پاکســتان و تأثیر آن بر تولید داخل گفت: نکته مهم این 
اســت که همین امروز ۸ میلیــارد دالر نیاز کیف، کفش و 
منسوجات حوزه اوراسیا است که تاکید دارند از ایران وارد 
کنند. وی ادامه داد: بنابراین نه تنها بازار داخل خودمان این 
گنجایش رقابت را دارد بلکه بازار کشورهای اطراف )اوراسیا( 
نیز خواهان محصول هستند. ما باید فضایی تعریف کنیم تا 
بــازار اطراف را بگیریم و کاالیی که می خواهند تهیه کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شد: نمی توانیم خود را 
منزوی کنیم و انتظار رشد تجارت داشته باشیم. تعامل در 

تجارت باید بر مبنای منافع برد - برد باشد.

مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایــران با اشــاره به 
شتاب بخشــی به  روند تکمیل طرح هــای مهم و راهبردی 
به ویژه توسعه میدان های مشترک تأکید کرد: این روزها و 
در آستانه ورود به زمستان، حداکثر حجم عملیات در میدان 
مشــترک پارس جنوبی برای تولید گاز در حال اجراست.
به گزارش ایســنا، محسن خجسته مهر در نشست تودیع و 
معارفه رئیس حراست این شــرکت گفت: در آستانه ورود 
به زمستان در شــرکت ملی نفت ایران روزانه بیش از یک 
میلیارد مترمکعب گاز تولید می شــود و آمادگی حداکثری 
وجود دارد تا مردم در سراســر ایران از آرامش نســبی در 

زمستان امسال برخوردار باشند.
وی  با بیان اینکه کار توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی 
با شــتاب هر چه تمام تر در حال انجام است، افزود: یکی از 
مهم ترین اولویت های ما تولید حداکثری و توســعه شتابان 

همه میدان های مشترک نفت و گاز است.
تولید ۱۶ هزار بشکه نفت

 از میدان های اسفند و سیوند
 EPD خجســته مهر با بیان اینکه تعدادی از طرح های
و EPC در مرحله بهره برداری اســت، گفت: هفته گذشته 
برداشــت از میدان های اسفند و ســیوند با رقم روزانه ۱۶ 
هزار بشکه آغاز شد و آماده بهره برداری رسمی آن هستیم.

وی تأکید کرد: چند طرح دیگر نیز در این بخش بهمن ماه 
امسال به بهره برداری رسمی خواهد رسید.مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران با اشــاره بــه اینکه عملیات در میدان بالل 
با سرعت در حال انجام اســت، گفت: درباره میدان کیش 
برنامه عملیاتی و اجرایی مــا تولید ۲۸ میلیون مترمکعب 
گاز از این میدان است.خجسته مهر با بیان اینکه این روزها 
حداکثر حجــم عملیات در میدان مشــترک گازی پارس 
جنوبی را شــاهد هســتیم، ادامه داد: یک تجربه ارزشمند 
در کشــور هفته گذشــته رقم خورد و یکی از عظیم ترین 
ســکوهای گازی پارس جنوبی با دقت حداکثری جابه جا 
 B۱۱ شــد. این ســکوی ۴۰۰۰ تنی به زودی در موقعیت
نصب می شود و این نماد یک کار منحصربه فرد در شرکت 

ملی نفت ایران است.
تولید گاز در فاز ۱۱ به زودی

 آغاز می شود
وی با اشــاره به اینکه عملیات متعددی در عســلویه و 
خلیج  فارس در حال اجراســت، افزود: حفاری چهار حلقه 
چاه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی 
در مرحلــه نهایی قرار دارد؛ خط لولــه دریایی آن تکمیل 
شــده است و به زودی برداشــت گاز از فاز ۱۱ آغاز خواهد 
شد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره دیگر عملیات 

پــارس جنوبی گفت: خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی نیز در 
حال تکمیل است.خجســته مهر دربــاره عملیات در طرح 
توسعه فاز ۱۳ نیز تصریح کرد: عملیات سکوی ۱۳A پارس 
جنوبی پس از توقفی که در ســال های گذشته برای آن رخ 
داد نیز با انتقال یک دکل در چند روز گذشــته آغاز شده 
است و عملیات تکمیلی در طرح توسعه فاز ۱۴ نیز با شتاب 

ادامه دارد.
وی افزود: برنامه نگهداشــت میدان گازی پارس جنوبی 
نیز در دستور کار قرار دارد و در این زمینه اسیدکاری ۴۰۰ 
حلقه چاه در پارس جنوبی اجرایی خواهد شــد.مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران گفت: حفــاری ۷۰ حلقه چاه در 
میدان پارس جنوبی جزو برنامه های اولویت دار ما در شرکت 

ملی نفت ایران است.
فشارافزایی میدان گازی پارس  جنوبی

 در حال اجرا
خجســته مهر با بیان اینکه یکی  دیگر از اولویت های ما 
در شــرکت ملی نفت ایران اجرای طرح ۱۵ میلیارد دالری 
فشــارافزایی میدان گازی پارس جنوبی اســت که از نظر 
فنــاوری جزو طرح های جدید اســت و پیش از این تجربه 
مشابهی نداشتیم، گفت: در این بخش در دولت سیزدهم دو 
اقدام مهم انجام شد، نخست کار مهندسی طرح پایلوت آن 

به پایان رســید و اینکه ساخت کمپرسورهای طرح پایلوت 
مربوط به یکی از فازها از سوی شرکت های ایرانی به پیشرفت 
۷۰ درصدی رسید.وی ادامه داد: به موازات آن کار مهندسی 
پایه فشــارافزایی همه فازهای پارس جنوبی آغاز شده، اگر 
چه بخش مطالعاتی با همکاری یک شرکت خارجی در حال 
پیشــرفت اســت، به موازات یکی از شرکت های ایرانی کار 
مهندســی آن را پیش می برد.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران افزود: اراده شرکت ملی نفت ایران این است که در هر 
شــرایطی کار فشارافزایی از سوی متخصصان داخلی انجام 
شــود و از توان هر شــرکت خارجی که آمادگی همکاری 

داشته باشد نیز استفاده خواهد شد.
خجســته مهر تصریح کرد: الزم است اعالم کنم حداکثر 
تولید ممکن را در پارس جنوبی شــاهد هستیم و آمادگی 
کامل برای تکمیل طرح های توســعه ای وجود دارد.وی با 
بیــان اینکه تمام میدان های مشــترک نفتی و گازی ما یا 
در حال تولید هســتند که برنامه تولیــد حداکثری برای 
آنها در نظر داریم، یا در مرحله اجرایی توســعه هستند یا 
تعیین تکلیف شــده اند، تأکید کرد: هیچ میدان مشــترک 
تعیین تکلیف نشــده در شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد 
و این مسئله از افتخارهای دولت سیزدهم در صنعت نفت 

است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد

افزایش چند ۱۰۰ درصدی صادرات از طریق تجارت ترجیحی با پاکستان

مدیرعامل شرکت ملی نفت عنوان کرد

آغاز برداشت از فاز ۱۱ پارس جنوبی در آینده نزدیک

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 
بیش از ۳۰ دســتگاه حفاری اکتشافی برای دستیابی 
به برنامه ســالیانه یک میلیون متر حفاری، وارد کشور 
شده اســت.به گزارش ســازمان توســعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایران )ایمیــدرو(، وجیه اهلل 
جعفری اظهار کرد: در فرآیند اجرای برنامه اکتشــافی 
در ســال های اخیر، نیاز به پیمانکاران و دستگاه های 
حفاری محســوس بود اما با برنامــه ریزی های انجام 
شده، اکنون این نیاز رفع شده و برای اجرای اکتشافات 
بیشتر، بیش از ۱۰۰ دستگاه حفاری ثبت سفارش شده 
است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 
بیش از ۳۰ دستگاه حفاری اکتشافی برای دستیابی به 
برنامه سالیانه یک میلیون متر حفاری، وارد کشور شده 
است.رئیس هیأت عامل ایمیدرو ادامه داد: همزمان با 

واردات، با شــرکت های دانش بنیان برای بومی سازی 
دســتگاه های حفاری -که امکان داخلی سازی دارند- 
مذاکره شــده و یک نمونه دســتگاه هم ساخته شده 
اســت.به گفته جعفری، در صورت رسیدن به مرحله 
صنعتی، اقدام الزم برای ســرمایه گذاری ساخت این 
دســتگاه ها با شــرکت های پیمانکاری و معدنی انجام 
خواهد شد.وی یادآور شد: مشابه این کار برای ساخت 
دامپتراک ۶۰ تنی با یک شرکت معدنی و یک سازنده 
داخلی انجام شد.معاون وزیر صمت با اشاره به چگونگی 
واگذاری پهنه های اکتشافی در ایمیدرو، تصریح کرد: 
واگذاری پهنه های اکتشــافی که به پروانه اکتشاف و 
گواهی کشف منجر شده اند، بر اساس بند »ت« ماده 
۳۵ قانون معادن- مصوب ســال ۹۴- طبق تشریفات 

قانونی انجام می شود.

فصل نهم قانون کار به مبحث ســازش میان کارگر 
و کارفرمــا و حل اختالفات آنهــا از طریق هیات های 

تشخیص و حل اختالف می پردازد. 
به موجب ماده ۱۵۷ قانــون کار، هر گونه اختالف 
فردی بیــن کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشــی از 
اجرای قانون و ســایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، 
موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی 
کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین 
کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای 
اســالمی کار و در صورتی که شــورای اسالمی کار در 
واحدی نباشــد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا 
نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد 
شــد، در صورت عدم ســازش نیز از طریق هیاتهای 
تشخیص و حل اختالف مورد رسیدگی و حل و فصل 

قرار خواهد گرفت.بر اساس اعالم اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان تهران، از ابتدای امسال تاکنون 
نزدیک به ۵۰ هزار دادخواســت کارگری در اســتان 
تهران مورد رســیدگی قرار گرفته و بیش از ۳۰ درصد 
پرونده های مختومه با تــالش مراجع حل اختالف از 
طریق صلح و ســازش به پایان رسیده است.به گزارش 
ایســنا، حامد ویس کرمی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان تهران، اخیرا از رسیدگی به ۵۰ هزار 

دادخواست کارگری در این استان خبر داده است.
به گفته وی از ابتدای ســال جاری تاکنون حدود 
۵۰ هزار دادخواســت در حوزه مطالبات کارگری مورد 
بررسی قرار گرفته اســت.او افزود: بیش از ۳۰ درصد 
از پرونده هــای مختومه با تــالش اعضای مراجع حل 
اختالف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.

۳۰ درصد پرونده ها با صلح و سازش مختومه شده استواردات ۳۰ دستگاه حفاری برای انجام یک میلیون متر حفاری

گزارش

سقف قیمتی گروه هفت و استرالیا برای محموله های دریایی صادرات نفت 
خام روســیه از روز دوشنبه )۱۴ آذرماه( آغاز شد.به گزارش ایلنا از خبرگزاری 
رویترز، طرح سقف قیمتی برای صادرات محموله های دریایی نفت خام روسیه 
در حالی از امروز )دوشنبه، ۱۴ آذرماه( اجرا شد که غرب تالش می کند مسکو 
را به دلیل آغاز تنش های روسیه و اوکراین تحریم کند، اما کرملین اعالم کرده 
اســت حتی اگر مجبور به کاهش تولید شود از این اقدام تبعیت نمی کند.طرح 
سقف قیمتی افزون بر تحریم اتحادیه اروپا بر واردات محموله های دریایی نفت 
خام روســیه و تعهدهای مشابه از ســوی ایاالت متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و 

انگلیس در نظر گرفته شده است.
طرح یادشــده تنها در صورتی اجازه می دهد نفت روســیه با نفتکش های 
کشــورهای عضو، شــرکت های بیمه، بیمه های اتکایی و مؤسسه های اعتباری 
گروه هفت و اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث ارسال شود که محموله ها با سقف 

قیمت تعیین شــده )۶۰ دالر برای هر بشکه( یا کمتر از آن خریداری شود.از 
آنجا که شــرکت های مهم کشــتیرانی و بیمه جهان در کشورهای عضو گروه 
هفت مســتقر هستند، این سقف می تواند مسکو را برای فروش نفت به قیمت 
باالتر با دشــواری روبه رو کند.روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان، 
روز یکشــنبه )۱۳ آذرماه( اعالم کرد که سقف قیمتی تعیین شده را نمی پذیرد 
و حتی اگر مجبور به کاهش تولید شود به این شیوه محموله های نفتی خود را 
نمی فروشد.از زمانی که زمین شناسان اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه های 
پس از جنگ جهانی دوم نفت و گاز را در باتالق های ســیبری کشــف کردند، 
فروش نفت و گاز به اروپا یکی از منابع اصلی درآمدهای روســیه بوده اســت.
منبعی که خواست نامش فاش نشــود، به رویترز گفت: فرمانی در حال آماده 
شدن است تا شرکت ها و بازرگانان روس را از همکاری با کشورها و شرکت های 
هدایتگر و حامی سقف قیمتی منع کند.در اصل، چنین فرمانی صادرات نفت و 

فرآورده های نفتی روســیه را به کشورها و شرکت های اعمال کننده آن ممنوع 
می کند.با این حال، با تعیین ســقف قیمتی ۶۰ دالر برای هر بشــکه، اتحادیه 
اروپا و کشــورهای گروه هفت انتظار دارند روسیه همچنان با وجود سود اندک 
به صادرات نفت خود ادامه دهد.به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه به نقل 
از رویتــرز، وزارت امور خارجه چین روز دوشــنبه اعالم کرد که پس از توافق 
اتحادیه اروپا درباره سقف قیمتی برای نفت روسیه، پکن به همکاری های انرژی 
خود با روسیه بر اســاس احترام و منافع متقابل ادامه خواهد داد.سطح سقف 
قیمتی تعیین شده برای نفت خام روسیه قرار است از سوی اتحادیه اروپا و گروه 
هفت هر دو ماه یک بار بررسی و نخستین بررسی هم در اواسط ماه ژانویه سال 
۲۰۲۳ میالدی انجام شود.کمیســیون اروپا در بیانیه ای اعالم کرد: این بررسی 
باید اثربخشی این اقدام، اجرای آن، پایبندی و همسویی بین المللی، تأثیر بالقوه 
بر اعضا و شــریکان ائتالف و تحوالت بازار نفت را در نظر داشته باشد.اتحادیه 
اروپا از پنجم فوریه )۱۶ بهمن ماه( فرآورده های نفتی روســیه را تحریم خواهد 

کرد، هرچند سطح آن هنوز مشخص نشده است.

اجرای طرح سقف قیمتی برای نفت روسیه کلید خورد


