اخبار
تقدیر از بیمه کوثر در نخستین
جشنواره دانش و پژوهش ساتا

در نخس��تین جش��نواره دان��ش و پژوهش
سات��ا از مس��ئوالن بیم��ه کوث��ر در بخش
برگ��زاری همای��ش علم��ی تقدیر ش��د .به
گزارش روابطعمومی بیم��ه کوثر ،براساس
ارزیاب��ی کمیته داوران و تایید کمیته علمی،
ش��رکت بیمه کوثر با برگزاری همایشهای
مدیریت ریس��ک و بیمه ط��ی هفت سال،
ش در رتبه نخس��ت قرار
در بخ��ش همای�� 
گرفت.گفتنی است ،این جش��نواره با هدف
تشویق ،ترغیب و ارتقای فعالیتهای علمی،
شناسایی ظرفیتهای موجود بخش دانش و
پژوهش و همچنین تهیه بانک اطالعاتی از
پژوهشگران تحقیقاتی ساتا برگزار شد.
مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
از بانک رفاه کارگران تقدیر کرد

مش��اور و نماین��ده ویژه وزیر تع��اون ،کار و
رفاه اجتماعی از مش��ارکت مالی بانک رفاه
کارگ��ران در تکمیل طرحه��ای نیمه تمام
است��ان کرمانش��اه ،تقدیر کرد .ب��ه گزارش
روابط عمومی بانک رف��اه کارگران ،یاوری
مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در جلسه شورای هماهنگی مدیران
دستگاه ه��ای تابعه این وزارتخانه در استان
کرمانش��اه ،از مش��ارکت مالی بانک رفاه
کارگ��ران در تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام
به ویژه مجموعه ورزش��ی کارگران استان،
قدردانی کرد.
«ملی شو  »۴آغاز شد

چهارمین رویداد «ملی شو» به منظور ارائه تازه
تری��ن دستاوردهای بانک ملی ایران در حوزه
بانکداری دیجیتال آغاز شد .به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،این رویداد با رعایت
حداکثری پروتکل های بهداش��تی با حضور
عب��اس معمارنژاد معاون ام��ور بانکی ،بیمه و
ش��رکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک
ملی ایران ،جمعی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،کارشناسان بانکی و فناوری اطالعات
و خبرنگاران در حال برگزاری است.نشان بانک،
امضای دیجیتال ،نشان اعتباری ،زرنشان ،کیف
پول ،باجه آنالین ،ملی بازار ،چاپخانه دیجیتال
و نشان ریال از محصوالتی است که در «ملی
شو  »۴رونمایی خواهند شد.

در گفت و گو با رئیس سازمان توسعه فروش بیمههای زندگی تجارتنو بررسی شد؛

وظیفه اصلی صنعت بیمه پوشش ریسک
است ،ام��ا گاهی اوقات چالشهایی باعث
میش��ود تا این صنعت نتوان��د مأموریت
خ��ود را به خوبی انجام ده��د .به گزارش
کیوسک خب��ر ،وظیفه اصلی صنعت بیمه
پوش��ش ریس��ک است ،اما گاهی اوقات
چالشهایی باعث میش��ود تا این صنعت
نتوان��د مأموریت خود را ب��ه خوبی انجام
ده��د .ب��رای بررسی بیش��تر چالشهای

آینده روشن بیمههای زندگی؛ چالشها و راهکارها

پیش روی صنعت بیمه در حوزه بیمههای
زندگی ،به سراغ ریحانه جناتی کاش��انی،
رئیس سازمان ف��روش بیمههای زندگی
شرکت بیمه تجارتنو رفتیم تا با توجه به
تخصص و تجربه خ��ود ،این چالشها را
تشریح کرده و راهکارهای مواجهه با آنها
را بیان کند.انس��ان در تمام دوران زندگی
ب��ا انواع مختلف ریس��کها روبهرو است.
این واقعیت باعث ش��ده تا نیاز به صنعت

بیمه ،ب��ه عنوان نهاد پوش��شدهنده این
ریس��کها ،همواره وجود داشته باشد .در
ای��ن میان صنعت بیمه برای اینکه بتواند
از این فرصت بالقوه بهره برده و در جذب
منابع از بازاره��ای رقیب عقب نماند ،نیاز
اس��ت بهروز باش��د.رئیس سازمان فروش
بیمههای زندگی ش��رکت بیمه تجارتنو
درخصوص حوزه تحت مدیریت خود معتقد
است :در ص��ورت فرهنگسازی در حوزه

بیمههای زندگی ،رشد اقتصادی و افزایش
درآمد سرانه کش��ور ط��ی سالهای آتی،
میتوان آینده روشنی را برای این رشته از
صنعت بیمه متصور بود .مخصوصا با توجه
به کارکرده��ای مهم و اثرگذار بیمه های
زندگی ،باید گفت که بیمه عمر میتواند به
بخشی از سبد رفاهی هر فرد ایرانی تبدیل
ش��ود .در صورت فرهنگس��ازی مناسب
بیمه عمر و زندگی در ایران ،پوششهای
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این رش��ته از بیمهگری رش��د باالیی به
لحاظ مق��داری و ریالی و همچنین تأمین
منابع تجربه خواهدک��رد .انتظار میرود با
تمرکز بیشتر ش��رکتها بر حوزه زندگی
و ورود ش��رکتهای تخصص��ی جدی��د،
ش��اهد تعریف محصوالت جدیدتر باشیم.
ب��ه عالوه ،استف��اده از فناوریهای جدید
ف��روش قطع�� ًا ای��ن بخ��ش از صنعت را
متحول خواهد کرد.

در دیدار مدیران دو مجموعه مطرح شد:

ارائه خدمات جدید در دستور کار مشترک بانک ملت و شرکت همراه اول

مدیرعامل بانک ملت در نشس��تی مش��ترک با مدیرعامل شرکت همراه
اول ،راه ه��ای تقویت همکاری های فی ما بی��ن و ارائه خدمات جدید با
همکاری دو مجموعه را م��ورد بررسی قرار داد .به گزارش روابط عمومی
بانک ملت ،دکتر محمد بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت دراین نشست که
عباس جفعرلو ،عزیز آخوندی اصل ،سیدابوطالب دیبایی ،محمود رش��یدی
و مهدی قدمی معاونان مدیرعامل ،وی را همراهی می کردند ،از همراهی
و همک��اری ش��رکت همراه اول با این بانک قدردان��ی کرد و گفت :ازاین
ک��ه همراه اول ،بانک ملت را به عنوان بانک نخس��ت خود انتخاب کرده
خرسندیم و آمادگی الزم را برای ارتقای سطح همکاری ها اعالم می کنیم.
وی با بیان این نکته که بانک ملت ،آماده تامین تمامی نیازهای همراه اول
در حوزه خدمات و تسهیالت است ،اضافه کرد:درعین حال در سایر بخش
ه��ا نیز می توان همکاری های مش��ترکی را تعریف کرد.مدیرعامل بانک
ملت با اشاره به این نکته که همکاری ها و فعالیت های مشترکی را برای
خدمت به مردم و خارج از بحث تسهیالت می توان طراحی کرد ،پیشنهاد
داد که کمیته ای مش��ترک متشکل از متخصصان دو مجموعه ،راه های
تقوی��ت همکاری ها را در زمینه های مختل��ف نوآورانه مورد بررسی قرار
دهند و نتیجه این کار مش��ترک در قالب تفاهمنامه ای به امضای مدیران

رضا دول��ت آبادی مدیر عامل بانک تجارت
و اش��رف نژاد عضو هیات مدیره این بانک
از خ��ط تولی��د محص��والت ش��رکت لوازم
خانگی پاکش��وما بازدید کردن��د .به گزارش
روابط عمومی بانک تج��ارت ،دولت آبادی
در بازدید از خط تولید ش��رکت لوازم خانگی
پاکش��وما و در جلس��ه ای با ابراهیمی مدیر
عامل این مجموعه از آمادگی بانک تجارت

عامل دو مجموعه برسد.وی با تاکید بر این نکته که برای تامین نیازهای
پیمانکاران همراه اول اعم از تامین مالی ،صدور ضمانتنامه و … هم می
توان تفاهمنامه ای سه جانبه را امضا کرد ،ادامه داد :سامانه سامیار بانک
ملت نیز می تواند در این زمینه کاربرد داش��ته باش��د و می توان در جلسه
ای جداگانه نس��بت به معرفی کامل ظرفیت ه��ای این سامانه اقدام کرد.
دکتر بیگدلی با اش��اره به پتانس��یل های باالی دو مجموعه بانک ملت و
همراه اول ،خواستار همکاری مشترک برای ارائه خدمات جدیدتر به مردم

و مشتریان شد.وی اظهار امیدواری کرد که پیرو برگزاری این جلسه ،چند
کار مش��ترک انجام ش��ود که نفع آن عالوه بر دو مجموعه به کل مردم
ای��ران برسد.مدیرعامل بانک ملت همچنین دستورات الزم را برای تامین
نیازه��ای مالی هم��راه اول به ویژه در ماه پایانی س��ال صادر کرد.مهدی
اخوان بهابادی ،مدیرعامل همراه اول نیز در این جلسه اظهار داشت :بانک
مل��ت از نظر میزان منابع ،میزان مصارف و میزان ضمانتنامه های صادره،
بانک نخس��ت این شرکت محسوب می شود و همکاری بسیار نزدیکی با
این بانک داریم.وی با اشاره به این نکته که در دوره اخیر ،سطح تعامالت
هم��راه اول و بانک ملت افزایش یافته است ،گفت :ما در بین بانک های
کش��ور ،بیش��ترین مراوده را با بانک ملت داریم و از ای��ن تعامل و ارتباط
و همک��اری خوب بی��ن دو مجموعه ،خرسندیم.مدیرعام��ل همراه اول از
پیش��نهاد مدیرعامل بانک ملت مبنی بر همکاری در حوزه های جدید هم
استقبال کرد و اظهار داشت :می توان یک تیم تخصصی مشترک تشکیل
داد تا اعضای این تیم ،زمینه های مش��ترک همکاری را مورد بررسی قرار
دهند.در این جلسه ،معاونان مدیرعامل بانک ملت نیز دیدگاه های خود را
در زمینه تقویت تعامالت و همچنین همکاری برای ارائه خدمات جدید و
مشترک ارائه کردند.

بازدید مدیر عامل بانک تجارت از کارخانه پاکشوما

برای ارائه خدماتی متمایز و افزون تر از قبل
در چارچوب تفاهمنامه امضا ش��ده دو طرف
خب��ر داد.دولت آبادی مجموعه پاکش��وما را
یکی از مشتریان قدیمی و ارزنده این بانک
برش��مرد و گفت :حمایت از تولید کنندگان
داخلی در سالی که به جهش تولید نامگذاری
ش��ده است یکی از راهبردهای بانک بوده و
همراهی با صنعتگران را با اعطای تسهیالت

و ارائ��ه خدم��ات ارزی و ریال��ی در اولویت
برنامه خود ق��رار داده ایم.مدیر عامل بانک
تجارت اظهار امیدواری کرد تفاهمنامه امضا
ش��ده این بانک با پاکش��وما همکاری های
بیش��تر دو مجموعه را به دنبال داشته باشد
و با نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کاالی
ایرانی رونق بیش از پیش شرکت پاکشوما را
در تولید محصوالت با کیفیت داخلی شاهد

باشیم.ابراهیمی مدیر عامل شرکت پاکشوما
با اش��اره به رضایت این ش��رکت از خدمات
بانک تجارت گف��ت :از سالها پیش تاکنون
مشتری بانک تجارت بوده و به مزیت های
ای��ن بانک نس��بت به سایر بانکها آش��نایی
کامل داریم .مس��لما امض��ای تفاهم نامه با
بانک تج��ارت فصل جدی��دی از همکاری
ها را رقم خواهد زد.شرکت تولیدی صنعتی

پاکش��وما که با هدف تولید لوازمخانگی در
س��ال  ۱۳۵۴تاسیس ش��د در ح��ال حاضر
یکی از تولید کنندگ��ان موفق صنعت لوازم
خانگی در ای��ران و خاورمیانه است .خانواده
محصوالت پاکشوما در پنچ گروه یخچال و
فریزر ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی،
جاروبرقی و کولر گ��ازی مطابق با نیازهای
بومی کشور تولید می شود.
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اخبار
بانک کشاورزی در جمع برترین
شرکت های ایران

بانک کش��اورزی در بیس��ت و سومین سال
رتب��ه بندي  500ش��رکت بزرگ کش��ور بر
اس��اس اطالعات سال مالی 1398و ارزیابی
سازم��ان مدیری��ت صنعت��ی ، 100-IMI
جایگ��اه برتر خود را دو رتب��ه ارتقا داد و در
رتبه نوزدهم ق��رار گرفت .به گزارش روابط
عمومی و همکاری ه��ای بین الملل بانک
کشاورزی ،هدف از این رتبه بندی ساالنه ،
تولید اطالعات در مورد بنگاه های اقتصادی
کشور و ش��فاف سازی فضای کسب و کار،
رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان اثرگذاری
در اقتصاد ملی و گسترش رقابت بین بنگاه
های اقتصادی کشور است و طی آن ۵۰۰ ،
شرکت بزرگ تولیدی  ،خدماتی  ،بیمه ای،
سرمایه گذاری و بانک های ش��رکت کننده
رتبه بندی می شوند.
تصمیم سبز بانک آینده :در راستای
حفظ محیطزیست امسال سررسید
چاپ نمی شود

بانک آینده در راستای عمل به مس��ئولیت
اجتماع��ی خ��ود و کمک به بق��اء و حفظ
محی��ط زیس��ت ،کاهش مص��رف کاغذ و
جلوگی��ری از ناب��ودی جنگلها ،امس��ال
ه��م سررسید ،چاپ نمیکن��د .به گزارش
روابط عموم��ی بانک آین��ده ،بانک آینده
در انج��ام فعالیته��ای خود ،هم��واره در
ای��ن راست��ا ،خدم��ات متن��وع بانکداری
الکترونیکی ،تالش ب��رای نهادینهسازی
بهرهمندی از اینترنت در انجام امور بانکی،
رسانی
بهرهگی��ری از سازوکاره��ای اطالع
ِ
برخ��ط درونسازمان��ی و برونسازمانی و
مراعات مصرف کاغذ در انجام امور اداری
رااز جمل��ه وظایف خود ب��ه منظور حمایت
از زیس��تبوم و نیز رفاه مش��تریان گرامی
خود دانس��ته که حذف چاپ سالنامه را هم
اقدامی در همین مسیر دانسته است.

انرژی
اخبار
پیشبینی گلدمن ساکس برای نفت
 ۷۵دالری

گلدمن ساکس برآورد خ��ود از قیمت نفت
برای س��ه ماه سوم امس��ال را افزایش داد
و ب��ه  ۷۵دالر ب��رای ه��ر بش��که رساند.
ب��ه گزارش مه��ر به نق��ل از رویترز ،بانک
آمریکایی گلدمن برآورد خود از قیمت نفت
خ��ام برنت را ب��رای سهماه��ه دوم و سوم
امس��ال  ۱۰دالر افزایش داد و دلیل آن را
انتظار کاهش ذخیرهس��ازی نفت ،افزایش
هزینههای حاش��یهای برای ش��روع دوباره
فعالیت باالدستی و ورود نقدینگی احتمالی
عنوان کرد.این بانک وال استریت پیشبینی
میکن��د قیمتهای برن��ت در سهماه دوم
امسال به  ۷۰دالر برای هر بشکه و در سه
ماه سوم به  ۷۵دالر برای هر بش��که برسد.
این رقمها در برآورد پیش��ین این بانک به
ترتیب  ۶۰و  ۶۵دالر برای هر بش��که بود.
این بانک اکنون انتظار دارد تقاضای جهانی
نفت تا اواخر ماه ژوئیه سال  ۲۰۲۱به ۱۰۰
میلیون بش��که در روز برس��د ،این در حالی
است که در برآورد پیشین این بانک انتظار
میرف��ت تقاضا در م��اه اوت  ۲۰۲۱به این
رقم برسد.

وزیر نفت:

بدتر از طرح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در عمرم ندیدم!

وزیر نفت گفت :یکی از طرحهایی که باید به عنوان یک نمونه اغتشاش��ات
مدیریتی در دانشگاهها تدریس شود طرح پاالیشگاه ستاره خلیجفارس است
که تحویل دولت یازدهم ش��د .به گزارش مه��ر به نقل از وزارت نفت ،بیژن
زنگنه صبح امروز در مراسم بهرهبرداری رسمی از طرحهای ملی انتقال ،توزیع
و ذخیرهس��ازی فرآوردههای نفتی گفت :یکی از طرحهایی که باید به عنوان
یک نمونه اغتشاش��ات مدیریتی در دانشگاهها تدریس شود طرح پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس است که تحویل دولت یازدهم شد.وی افزود :بنده بدتر از
طرح ستاره خلیجفارس در عمرم ندیدم ،زیرا این طرح تا حدی مغشوش بود
که فقط به درد تدریس در دانشگاهها میخورد که مبادا این کار دوباره تکرار
شود.زنگنه ادامه داد :در اوایل دولت یازدهم سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه
خاتماالنبیاء به همراه یکی دیگر از سرداران از پروژه ستاره خلیجفارس بازدید
کرد .آن سردار بعد از بازدید از طرح پرسید که آیا داعش به این پاالیش��گاه
حمل��ه کرده است؟ آن موقع ما چطور میخواستیم از این واحد به هم ریخته
بنزین تولید کنیم.وزیر نفت ادامه داد :در این پروژه خط لوله ،مخازن ،آبگیر،
ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی ساخته شده بودند ولی واحد فرآیندی ۴۰

انتقال فرآوردههای نفتی به شمال و شمال شرق ایران شتاب میگیرد

صادرات نفت عراق افزایش یافت

صادرات نف��ت عراق با وج��ود تعهد این
کش��ور ب��ه توافق کاه��ش تولی��د اوپک
پالس در ابتدای ماه فوریه افزایش یافت.
به گ��زارش مهر به نق��ل از پایگاه خبری
اوی��ل پرایس ،دادههای بلومبرگ نش��ان
داد ک��ه عراق ،دومی��ن تولیدکننده بزرگ
اوپک ،صادرات نفت خ��ود را در دو هفته
نخست ماه فوریه  ۴.۴درصد افزایش داده
و به  ۳میلیون و  ۴۴۰هزار بش��که در روز
رسانده است .ای��ن در حالی است که این
کشور متعهد ش��ده بود تولید نفت خود را
برای جبران تخطی از سهمیه تولیدش در
تواف��ق کاهش تولید سازمان کش��ورهای
صادرکنن��ده نف��ت (اوپ��ک) و متحدانش
کاه��ش دهد.ص��ادرات نفت خ��ام معیار
دقیقی برای محاسبه تولید نفت یک کشور
است اما اگر عراق صادرات نفت خود را در
سطح  ۳میلیون و  ۴۴۰هزار بشکه در روز
نگه دارد ،با احتس��اب مصرف داخلی این
کشور ،این رقم فراتر از سقف تولید اعالم
شده از سوی بغداد خواهد بود.

درصد پیش��رفت داشت .بنده ساعتها وقت مستقیم گذاشتم که طرح ستاره
خلیجفارس را اصالح کنم.وی تصریح کرد :این طرح نه تنها پیشرفتی نداشت
بلکه در یک وضعیت مغشوش بود .آری مهندس خوب همیشه به کار میآید

اما این مدیریت خوب است که در نهایت طرح را به سرانجام میرساند.زنگنه
ادامه داد :توسعه در کش��ور با اندیشه مدبرانه و مدیرانه شکل میگیرد .البته
بازوی توانا هم مهم است اما در نهایت فکر و تدبیر مدیران است که کار را به
نتیجه میرساند و در انتخابات هم کسی نباید تکخوری کند زیرا پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس با همت همه مدیران انجام شده است.وزیر نفت گفت :در
ای��ام انتخابات ریاست جمهوری در گرگان یک قصابی کاندیدا ش��ده بود و
وضعش هم به خاطر کاندیداتوری در انتخابات خوب شده بود ،زیرا هر کسی
به او مراجعه میکرد نیم کیلو گوش��ت به او میفروخت .از او پرسیدند ش��ما
که رئیسجمهور نمیش��وید پس چرا برای انتخابات ثبتنام کردید؟ قصاب
گف��ت درست است که من رئیسجمهور نمیش��وم ولی حداقل با این کارها
میتوانم رئیس صنف قصابها در گرگان ش��وم که این موضوع حکایت این
روزهاس��ت .عدهای بیکارند و به وزارت نفت فحش میدهند؛ باید سوال کرد
افتخارات شما کدام است که حاال در حال ساختن افتخار برای خود هستید؟
این پروژههایی که از آنها دم میزنید افتخار نیس��ت و ما اگر حرف نمیزنیم
دلیلش این نیست که زبان نداریم بلکه وقت نداریم.

مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ای��ران از انتق��ال فرآوردههای نفتی در
کمترین زمان و هزینه با راهاندازی پروژههای

جدید خط لوله در کشور خبر داد .به گزارش
فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت،
قاسم عرب یارمحمدی مدیرعامل ش��رکت
خطوط لول��ه و مخابرات نف��ت ایران صبح
امروز( ،دوش��نبه ،چه��ارم اسفندماه) در آیین
بهرهبرداری رسمی طرحه��ای ملی انتقال،
توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی گفت:
خ��ط لوله نائین  -کاش��ان  -ری با ظرفیت
 ۱۰۵هزار بشکه در روز ،فرآوردههای نفتی را
به سمت ری منتقل میکند و این کار نقش

مهمی در تس��ریع انتقال فرآورده با کمترین
هزینه از جنوب به سمت ش��مال و ش��مال
شرق کش��ور دارد.وی افزود :در ابتدای دهه
 ۷۰شمسی با راهاندازی پاالیشگاه بندرعباس
یکی از شاهراههای اصلی انتقال فرآوردههای
نفتی ،مسیر خط لوله  ۲۶اینچ بندرعباس –
رفس��نجان بود که پس از آن ب��ا راهاندازی
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس ،ظرفیت این
خ��ط توسعه یافت و افزون ب��ر آن خط لوله
 ۲۰اینچ زنجان – نائین و خط لوله  ۲۰اینچ

نائین  -اصفهان نیز برای انتقال فرآوردههای
تولیدی این پاالیشگاه اجرایی شد.مدیرعامل
ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
گفت :تا پیش از راهان��دازی این خط جدید،
فرآوردهه��ای نفتی را با خ��ط لوله نائین –
اصفهان و دو خ��ط  ۱۷و  ۲۴اینچ نفت خام
بهطور رفت و برگشت به سمت تهران انتقال
میدادیم که ب��ا راهاندازی خط لوله  ۲۰اینچ
نائین – کاشان – ری به ظرفیت  ۲۰۰هزار
بشکه در روز ،توانستیم انتقال فرآوردهها را از

طریق نائین با تلمبهخانهای که ساخته ش��د
و ذخیرهس��ازی  ۳۰۰میلیون لیتر و رزمایش
عملیاتی در تجهیزات خطوط لوله و شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی به نحو احسن
انجام دهیم.عرب یارمحمدی افزود :این خط
لول��ه در فاز نخس��ت یعن��ی ساخت مخازن
ذخی��ره و مخ��ازن تعادلی تکمیل ش��ده و
تلمبهخان��ه نائین نیز با ظرفیت انتقال روزانه
 ۲۰۰هزار بشکه به بهرهبرداری کامل رسیده
است.

صندوق توسعه زودتر تنفس خوراک پتروپاالیشگاهها را تعیین تکلیف کند

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
شورای اسالمی گفت :صندوق توسعه ملی
باید تصمی��م گیری درب��اره اعطای تنفس
خ��وراک به واحده��ای پتروپاالیش��گاهی
را در اولوی��ت ق��رار ده��د .جعف��ر قادری،
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
ش��ورای اسالمی در گفتگو ب��ا مهر درباره
عدم توج��ه دولت به توسع��ه ظرفیتهای
پتروپاالیش��گاهی گف��ت :تکمی��ل زنجیره
ارزش و پایان خام فروش��ی نفت ضرورتی
بس��یار مهم و خواسته مق��ام معظم رهبری

در چند سال گذش��ته بوده اس��ت .حمایت
از طرحه��ای پتروپاالیش��گاهی و توسع��ه
ظرفیتهای این بخ��ش قدمی در راستای
مقابل��ه با خام فروش��ی نفت میباش��د.وی
ادام��ه داد :در همین راستا کار ارزش��مندی
که در مجلس دهم صورت گرفت ،تش��ویق
ب��ه سرمایهگ��ذاری در توسع��ه واحدهای
پتروپاالیش��گاهی بود .این موضوع در قالب
ط��رح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی
نف��ت خام و میعان��ات گازی ب��ا استفاده از
سرمایهگذاری مردم��ی به تصویب مجلس

دهم رسی��ده است.نماینده مردم ش��یراز با
بیان اینکه صندوق توسعه ملی باید تصمیم
گی��ری درب��اره اعطای تنفس خ��وراک به
واحده��ای پتروپاالیش��گاهی را در اولویت
ق��رار دهد ،گفت :بر اس��اس این طرح مقرر
شده که به طرحهای سرمایهگذاری ساخت
پتروپاالیشگاه از محل منابع صندوق توسعه
مل��ی ،تنفس خ��وراک داده ش��ود .در حال
حاض��ر بیش از یک سال از تصویب و ابالغ
قان��ون میگذرد ولی صن��دوق توسعه ملی
هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

وی در ادامه اف��زود :افزایش ظرفیتهای
پتروپاالیشگاهی درآمدهای ارزی فراوانی
برای کش��ور دارد و تحریمهای نفتی را به
طور کامل خنث��ی میکند .صندوق توسعه
ملی بای��د از طرحهای پتروپاالیش��گاهی
حمایت کن��د .در غیر این صورت کش��ور
مس��یر خام فروش��ی نفت را ادامه خواهد
داد.قادری در پای��ان تصریح کرد :مجلس
ش��ورای اسالمی این موض��وع را پیگیری
خواه��د ک��رد .صندوق توسع��ه ملی هرچه
سریعت��ر بای��د جلس��های در این خصوص

تش��کیل دهد و در ی��ک برنامهریزی دقیق
زمانی به طرحهای برگزیده پتروپاالیشگاهی
تنفس خوراک دهد.

اخبار
ایران در ساخت و اجرای پروژههای
خطوط لوله صددرصد خودکفا شد

مدیرعامل ش��رکت ملی مهندسی و ساختمان
نف��ت ای��ران گف��ت :در سختترین ش��رایط
اقتصادی و تحریم در ساخت و اجرای پروژههای
خط لوله انتق��ال نفت و فرآورده در کش��ور به
خودکف��ا کامل رسیدهایم .به گزارش فارس ،به
نقل از روابط عمومی وزارت نفت ،سعید ستاری
نائینی مدیرعامل ش��رکت مل��ی مهندسی و
ساختمان نفت ایران صبح امروز ،دوشنبه (چهارم
اسفندماه) در آیین بهرهبرداری رسمی طرحهای
ملی انتقال ،توزی��ع و ذخیرهسازی فرآوردههای
نفتی گفت :سه پروژه خط لوله نائین  -کاشان -
ری ،شازند  -قم  -ری و تبریز  -خوی  -ارومیه
به همراه تلمبهخانهها و مخازن تعادلی ازسوی
ش��رکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
با حمایتهای مدیریتی و مادی ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و با همکاری
و هماهنگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران ،شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و
ب��ا حمایتهای ملی و مدیریتی ش��رکت ملی
پاالیش و پخش به ثمر رسیده است.وی افزود:
با حمایتهای وزارت نفت ارزش ساخت داخل
ای��ن پروژهها هماکن��ون  100درصد است که
ای��ن رقم در طول اجرا اندکی کمتر بوده است؛
اما با اطمینان میگویم که اگر امروز بخواهیم
پروژه خط لوله جدیدی در کش��ور بسازیم ،این
ک��ار بهطور کامل و صددرصدی با توان داخلی
اجرایی میشود.
عراق قرارداد پیش فروش نفت به چین
را متوقف کرد

وزیر نفت عراق اعالم کرد قرارداد پیشپرداخت
نفت خام با ش��رکت نفت دولتی ژینهوا اویل
چی��ن را که قرار بود ب��رای خرید  ۵ساله نفت
بصره عراق بسته شود ،متوقف کرده است .به
گزارش تس��نیم به نقل از رویت��رز ،وزیر نفت
عراق اعالم کرد این کشور تصمیم گرفته اولین
قرارداد پیشپرداخت نفت خام خود را که قرار
بود برای تقویت منابع مالی آن بس��ته شود به
خاطر افزایش قیمت نفت متوقف کند .احسان
عبدالجبار ،وزیر نفت عراق گفت «:ما در زمان
اع�لام این قرارداد که برای اولین بار در تاریخ
عراق بسته میشد ،نگران بودیم قیمت نفت به
 40دالر در هر بشکه نرسد».قیمت نفت خام
برنت اخیرا به بیش از  60دالر در هر بش��که
رسیده است.

