
 معاون وزیر نفت:

94 درصد جمعیت کشور تحت پوشش گازرسانی قرار دارند

با واهمه از اقدامات ضداوپک ترامپ

اوپک در آمریکا کمپین راه می اندازد

4انرژی

 هند به واردات نفت از ایران ادامه می دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعالم کرد به رغم تحریم های آمریکا 
دهلی نو برای تامین نیاز خود به انرژی به واردات نفت از ایران ادامه می 

دهد.
به گزارش ایرنا، به نقل از تارنمای 'اسپوتنیک'،راویش کومار سخنگوی وزارت امور 
خارجه هند در گفت وگو باخبرنگاران افزود:هند در راستای دستیابی به امنیت انرژی 

،ارتباط خود را با کشورهای مختلف حفظ می کند.
این سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه هند دو روز پس از تهدید آمریکا در 

خصوص وضع تحریم های شدیدتر علیه ایران بیان می شود.
'مایک پامپئو' وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش از کشورهای مختلف خواسته 

بود که خرید نفت از ایران را کاهش دهند.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران یا برجام در ماه مه )اردیبهشت(، این 

کشور به کشورها برای توقف واردات نفت از ایران فشار وارد کرد.
بخشی از تحریم های آمریکا علیه ایران در ششم ماه اوت )15 مرداد( اجرایی شدند 
درحالی که تحریم های ایران در بخش انرژی در چهارم ماه نوامبر )13 آبان( به اجرا 
گذاشته شدند. آمریکا در ماه نوامبر)آبان( سال 2018 با اعطای معافیت به هشت 
کشور از جمله هند برای ادامه واردات نفت از ایران موافقت کرد. هفته گذشته یک 
مقام هندی تایید کرد که دهلی نو پرداخت بهای نفت ایران با استفاده از روپیه را آغاز 
کرده است. ارزش واردات نفت هند از ایران بین ماه های آوریل تا نوامبر)فروردین 
تا آبان( سال 2018 حدود 11 میلیارد دالر بود که 90 درصد این واردات مربوط به 
نفت خام می شود. هند همچنین با افتتاح یک شعبه بانک پاسارگاد در شهر بمبئی 
موافقت کرده است تا مسائل مالی موجود میان دو کشور تسهیل یابند. محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر هفته گذشته خود به دهلی نو برای شرکت 
در کنفرانس بین المللی 'رایسینا' اعالم کرد که تهران قابل اعتمادترین تامین کننده 
انرژی برای هند است و این کشور اجازه نخواهد داد روابط میان دو کشور خدشه 
دار شود. هند پس از دریافت معافیت از تحریم های ایران، می تواند روزانه 300 تا 
350 هزار بشکه نفت خام از تهران نفت وارد کند. معافیت شش ماهه هند در ماه 
مارس)اسفند( به پایان خواهد رسید اما انتظار می رود که این کشور درخواست تمدید 

این معافیت ها را به واشنگتن ارائه کند.

رویترز خبر داد

رشد ماهانه واردات نفت هند از ایران

هند در دسامبر بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که 
تقریبا حدود میزان خرید محدود شده تحت معافیت آمریکا بود.

به گزارش ایسنا، آمار کشتیرانی که توسط رویترز رصد شد، نشان داد واردات 
نفت ایران در دسامبر نسبت به مدت مشابه سال 201۷ به میزان ۴1 درصد کاهش 
داشت اما در مقایسه با نوامبر که تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز شد، 9.۴ درصد 
رشد داشت. واردات نفت هند از ایران در نوامبر به دلیل آغاز تحریم های آمریکا، 
۴1 درصد نسبت به اکتبر کاهش داشت و به پایین ترین میزان در یک سال اخیر 
رسید. ایران نیز در میان بزرگترین صادرکنندگان نفت هند در اکتبر از رتبه چهارم 
به رتبه ششم نزول کرد و سهم بازارش را به کشورهایی مانند عربستان سعودی، 
عراق و امارات متحده عربی واگذار کرد. در نوامبر که تحریم های آمریکا علیه ایران 
آغاز شد، واردات نفت هند از ایران به طور میانگین 2۷۶ هزار بشکه در روز بود، زیرا 
هند به دلیل ابهامات در خصوص دریافت معافیت و امکان ادامه واردات از تهران، 
ناچار شد خریدش را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. هند به همراه هفت کشور 
از تحریم های آمریکا معافیت گرفت و این معافیت ها به خریداران نفت ایران اجازه 
می دهد به وارداتشان با حجم کمتر تا ماه مه سال 2019 ادامه دهند. هند تحت 
معافیت ها می تواند حدود 300 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کند. ایران در 
نوامبر ششمین صادرکننده بزرگ نفت به هند بود و عراق، عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی سه رتبه اول را در اختیار داشتند. طبق آمار نفتکش ها، در دسامبر نیز 
ایران ششمین صادرکننده بزرگ نفت به هند بود در حالی که در دسامبر سال 201۷ 
جایگاه سوم را در اختیار داشت. سهم ایران از بازار نفت هند در دسامبر سال 2018 

به ۶.2 درصد در مقایسه با 11.۷ درصد در دسامبر سال 201۷ رسید.

تولید نفت روسیه کاهش یافت
وزیر انرژی روسیه اظهار کرد کشورش تولید نفت خود را به میزان ۳۰ هزار 
بشکه در روز در مقایسه با سطح تولید اکتبر که مبنای توافق جدید اوپک و 
غیراوپک برای کاهش تولید است، کم کرده است و میزان کاهش تولیدش 

را تا پایان ژانویه به ۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رساند.
به گزارش ایسنا، الکساندر نواک درباره حجم تولید نفت روسیه در ژانویه که 
نخستین ماه اجرای توافق جدید کاهش تولید اوپک و غیراوپک است، گفت: ما 
تولیدمان را به تدریج کاهش خواهیم داد و برنامه ما این است که مجموع تولیدمان تا 

اواخر ژانویه 50 هزار بشکه در روز کمتر از سطح تولید اکتبر باشد.
وی در ادامه افزود: تاکنون تولیدمان نسبت به سطح اکتبر حدود 30 هزار بشکه در 

روز کاهش یافته و این آمار مقدماتی است.
بر اساس گزارش پالتس، روسیه تحت پیمان جدید، متعهد شده است تولیدش 
را حدود 230 هزار بشکه در روز در مقایسه با سطح تولید 11.۴21 میلیون بشکه 
در روز در اکتبر سال 2018 کاهش دهد. روسیه قصد دارد این کاهش را تدریجی 
صورت دهد و تا پایان سه ماهه نخست امسال به این هدف برسد. این کشور به دلیل 

شرایط جوی و جغرافیایی، قادر نیست تولیدش را فورا کاهش دهد.
تولید نفت و میعانات روسیه در دسامبر به رکورد 11.۴5 میلیون بشکه در روز 
رسید زیرا تولیدکنندگان روسی پیش از اجرای محدودیتهای جدید، تولیدشان را به 

حداکثر ظرفیتشان افزایش دادند.

وبگاه تخصصی انرژی جهان اعالم کرداخبار

آغاز افول دالر در تجارت جهانی نفت
 وبگاه تحلیلی آسیا رویو در گزارشی با اشاره به حرکت 
بازارها و بورس های بین المللی به سوی ارزهای جایگزین 
دالر، نوشت: معامالت عمده از جمله خرید و فروش نفت 
با ارزهای جایگزین از جمله یوان چین انجام می شود که 
این امر نشان دهنده آغاز افول دالر در تجارت جهانی 

نفت است.
به گزارش بامداد جمعه ایرنا به نقل از وبگاه تحلیلی مسائل 
اقتصادی و انرژی جهان )آسیا رویو(، افزایش یکجانبه گرایی 
ایاالت متحده موجب نگرانی درمورد استفاده از دالر برای تجارت 
نفت در میان دولت های مختلفی شده است. از این رو پیش 
بینی می شود که انحصار دالر به عنوان وسیله ای در تجارت 
جهانی نفت خام، به طور فزآینده ای رو به افول و از سوی ارزهای 

دیگر به چالش کشیده خواهد شد.
چین، که هم اکنون در جنگ تجاری با آمریکا به سر می برد، 
تجارت نفتی با یوآن را گسترش داده و از قدرت پول خود برای 
اطمینان و ثبات بازارهای یوان پایه استفاده می کند. در همین 
حال، روسیه و اتحادیه اروپا نیز به دنبال کاهش وابستگی خود 

به دالر برای پرداخت ها در مراودات مربوط به نفت هستند.
گر  تحلیل  دو  چو'  'یاشو  و  کومون'  'تاکشی  منظر  این  از 
تارنمای تخصصی آسیا رویو از خطرات ناشی از وابستگی زیاد 
به دالر متعاقب تحریم های جدید دولت ایاالت متحده علیه 
سایر کشورها سخن می گویند و به زغم این دو، برجستگی این 

واقعیت در آینده بیشتر روشن می شود.
برقراری معامالت نفتی مبتنی بر یوآن در بورس بین المللی 
انرژی شانگهای، حضور ارز چین در بازارهای نفت خام را تقویت 
کرده است. از این رو حجم معامالت روزانه یوآن در بورس بین 
المللی انرژی شانگهای به سرعت در حال افزایش و معامالت در 

۶ ماه گذشته دو برابر شده است.
چین در سال 201۷ از ایاالت متحده به عنوان بزرگترین وارد 
کننده نفت در جهان پیشی گرفته و واردات خود را به میزان 
هشت درصد افزایش داده است. یک مرکز تحقیقاتی وابسته 
به 'سینوپک')Sinopec( پیش بینی کرده است که ظرفیت 
پاالیشگاه های این کشور در سال 2019 نیز به میزان هشت 

درصد افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر برای تعیین قیمت نفت خام، سرمایه گذاران 
به دلیل شفافیت به بازارهای اوراق بهادار اروپایی تمایل دارند. با 
این وجود، به دنبال تغییرات ساختاری در بازار فعلی نفت چین 
و جذب سرمایه گذاران از خارج از کشور، پکن فرصت جایگزنی 

در چنین موضوعی را دارد.
چین به طور پیوسته تجارت یوآن را با کشورهای تولید کننده 
با ایاالت متحده آمریکا نیز اصطکاک دارند، افزایش  نفت که 

داده است.
در ماه مه )اردیبهشت(، دونالد ترامپ مجددا تحریم هایی را 
علیه ایران اعمال و از دیگر کشورها خواست که واردات نفت 
ایران را به صفر برسانند. اما چین نه تنها از این رویکرد آمریکا 
پیروی ندارد، بلکه قصد دارد که واردات نفت از ایران را به صورت 

منظم و همچون گذشته ادامه دهد.
تاکوئی ناگومی اقتصاددان ارشد شرکت ملی نفت، گاز و فلزات 
ژاپن در این باره به آسیا رویو گفت: چین به عنوان بزرگترین 
وارد کننده نفت ایران، احتماال واردات خود را بطور منظم ادامه 
خواهد داد و با ارز خود یعنی یوان پرداخت ها را انجام می دهد. 
وی پیش بینی کرد که اگر استفاده از یوان برای معامالت افزایش 

یابد، تقاضا برای این ارز چینی به عنوان وسیله ای در محافظت 
از نوسانات قیمت ها نیز افزایش می یابد.

روسیه نیز تالش هایی برای کاهش وابستگی خود به نفت 
دالر را انجام داده است و از این رو بخشی از صادرات نفت خود 
به چین را با یوان دریافت می کند. ایاالت متحده تحریم های 
 'Rosneft' اقتصادی را علیه گروه های نفتی روسیه از جمله
تحمیل کرده است و معامالت با دالر برای آنها دشوار خواهد بود.
به  مربوط  دالر،  استیالی  از  روسیه  رهایی  دیگر،  تالش 
سیاست روسیه در قبال کشورای آسیای مرکزی موصوف به 
'اتحادیه اقتصادی اورآسیا' است. این اتحادیه اقتصادی منطقه 
ای شامل قزاقستان و دیگر کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر 
شوروی است و از این طریق روسیه قصد دارد که بازارهای 
انرژی مشترک را ایجاد کند و در خالل آن، ارز خود را گسترش 

دهد.

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، در نشست اتحادیه 
اروپا در ماه دسامبر)دی(، گفت: ما برنامه های گسترده ای برای 
شکل گیری بازارهای مشترک گاز، نفت و فرآورده های نفتی 
داریم. این برنامه ها نشان می دهد که استفاده از ارز روسیه 
)روبل( برای پرداخت ها به کشورهای عضو موثر و کارآمد خواهد 

بود.
اتحادیه اروپا نیز از خطرات وابستگی سنگین به نفت دالرپایه 
آگاه است. کمیسیون اروپا اعالم کرد که قصد دارد در اواخر ماه 
دسامبر)دی ماه( قیمت مرجع در مراودات نفت را یورو اعالم 

کند.
رویکرد تقابلی ترامپ در اقتصاد و سیاست موجب شده است 
بازیگران بزرگی همچون اتحادیه اروپا، چین و روسیه به فکر ارز 
جایگزین و دریچه های روشنی همچون جایگزنی ارز به نفع 

خود و کشورهای همپیمان خود باشند.

افزایش ظرفیت صادرات نفت جنوب عراق
مدیر شرکت نفت بصره اعالم کرد عراق قصد دارد تولید میدان جنوبی مجنون را از تولید فعلی ۲۴۰ هزار بشکه در روز به ۲۹۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۱۹ و به ۴۵۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۱ افزایش دهد. به گزارش ایسنا، 
احسان عبدالجبار در مصاحبه با رویترز گفت: صادرات نفت جنوب عراق پس از این که در دسامبر به رکورد ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز صعود کرد، در ژانویه پایین ۳.۶ میلیون بشکه در روز بوده است. عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک 

است، طبق توافقی که با سایر اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیراوپک مانند روسیه برای محدود کردن عرضه دارد، تولیدش را پایین حداکثر ظرفیت ۵ میلیون بشکه در روز نگه داشته است. یکشنبه / ۲۳ دی۱۳۹7 / شماره ۳۲7

با اعالم اینکه برای برنامه ای برای افزایش قیمت گاز  معاون وزیر نفت 
گاز  نعمت  از  کشور  درصد جمعیت  گفت: ۹۳.۶  نیست،  کار  دستور  در 
و 8۲ درصد جمعیت  که شامل ۹7 درصد جمعیت شهری  برخوردارند 

روستایی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »حسن منتظر تربتی« امروز )شنبه( در نشست 
خبری با تشریح دستاوردهای صنعت گاز در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، افزود: در سال 135۷ تولید گاز کشور 35 میلیون مترمکعب در روز بود که 

اکنون به بیش از 800 میلیون متر مکعب رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه دوره طالیی صنعت گاز از دهه 1380 و 
با توسعه پارس جنوبی آغاز شد، ادامه داد: تاکنون یک هزار و 138 شهر و 2۷ هزار 

روستا گازرسانی شده اند.
وی اضافه کرد: گازرسانی به پنج هزار روستا نیز در دستور کار قرار دارد که بزودی 

شتاب بیشتری خواهد گرفت.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در صنعت گاز به خودکفایی رسیده ایم به طوری که 

بخش عمده ای از تجهیزات از داخل کشور تامین می شود.
 ایران در جمع سه کشور دارنده فناوری برتر گازی

وی از دستیابی ایران به فناوری مواد بودارکننده گاز خبر داد و گفت: این فناوری 
تاکنون در اختیار کشورهای روسیه و فرانسه بود که به تازگی ایران نیز به جمع آنها 

پیوسته است.

منتظر تربتی افزود: این مواد برای بودارکردن گاز جهت نشت یابی از خطوط لوله 
به کار می رود.

 زیرساخت های صادرات گاز به پاکستان آماده است
معاون وزیر نفت درباره صادرات گاز به پاکستان گفت: ایران زیرساختهای الزم برای 

صادرات گاز به پاکستان را آماده کرده است.
وی با بیان اینکه پاکستان باید اقدام جدی انجام دهد، ابراز امیدواری کرد که این 

کشور از طریق بخش خصوصی اقدام به تکمیل خط لوله و دریافت گاز کند.
از مسیر  تاپی )از ترکمنستان به پاکستان  لوله  این مقام مسئول درباره خط 

افغانستان(، گفت: ایران امن ترین و به صرفه ترین مسیر است.
وی اضاقه کرد: ما اکنون قادر هستیم گاز را از ترکمنستان گرفته و به کشورهای 

هدف تحویل دهیم.
منتظر تربتی درباره صادرات گاز به عراق، گفت: صادرات به عراق از 2 مسیر بغداد 

و بصره انجام می شود که در فصل تابستان افزایش بیشتری می یابد.
وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی کشورمان و نیز شبکه گسترده انتقال، سبب شده 

تا امکان گسترش صادرات گاز فراهم شود.
 اطمینان خاطر اروپا از توان ایران برای صادرات به اروپا

معاون وزیر نفت در پاسخ به ایرنا، درباره برنامه صادرات گاز به اروپا گفت: میزان 
مصرف و تولید گاز اکنون به نقطه مناسبی رسیده به طوری که قادر به افزایش 

صادرات هستیم.

وی افزود: اکنون این اطمینان خاطر برای اروپایی ها ایجاد شده که ایران قادر به 
صادرات گاز به اروپا و تامین گاز آنهاست.

منتظر تربتی ادامه داد: فرصت های زیادی برای صادرات به اروپا از مسیر عراق و 
سوریه، ترکیه و غیره وجود دارد.

وی گفت: البته مساله مهم یافتن بازارهای هدف در اروپاست.

اوپک برای نخستین بار در تاریخ ۶۰ ساله خود، سرگرم بررسی آغاز البی 
نزد قانونگذاران آمریکایی در برابر اقدامات ضداوپک دولت ترامپ است.

به گزارش ایسنا، پیام این کمپین این است که اوپک نقش مهمی را در کمک به 
اقتصاد آمریکا ایفا می کند.

سیاستگذاران  و  سیاستمداران  با  مستقیما  ندارند  قصد  اوپک  مقامات  اگرچه 
آمریکایی دیدار کنند اما البی برای تاثیرگذاری روی آمریکایی ها فوریت جدی برای 

این گروه پیدا کرده است.
بدنبال توییت هایی که از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا منتشر شده 
و این گروه را به باال بردن قیمت نفت متهم کرده است، اعضای اوپک از این واهمه 
دارند که در معرض قوانین ضد انحصارطلبی دولت ترامپ قرار بگیرند. اوپک در حالی 
به فکر البی نزد دولتمردان آمریکایی افتاده که دچار اختالفات داخلی میان اعضای 
بزرگ خود و تشدید رقابت تولیدکنندگان شیل آمریکا شده است. طی سالهای اخیر 
اوپک ناچار بوده در برابر شکایات ضد انحصارطلبی متعدد در آمریکا از خود دفاع کند 

و شاکیان اغلب موفق نبوده اند، زیرا اعضای اوپک با مصونیت حاکمیتی مورد حمایت 
قرار گرفتند. برخی از اعضای دولت ترامپ پیشنهاد کرده اند این معافیت ها مورد 
بازبینی قرار گیرند و برخی از اعضای کنگره نیز خواهان لغو آنها شده اند. اوپک تالش 
می کند بازار را متقاعد کند که می تواند قیمت ها را تثبیت کند. سال گذشته یکی از 
مقامات وزارت دادگستری آمریکا پیشنهادی را در دولت ترامپ ارائه کرد که تحت آن، 
دولت آمریکا قادر خواهد بود اوپک را به عنوان نقض کننده قوانین ضد انحصارطلبی 
به چالش بکشد. این طرح منوط به بازبینی میان نهادها بوده است و کنگره جدید 
که با تعطیلی دولت سر بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک، دست و پنجه نرم 
می کند بعید است به این زودی توجه خود را به موضوع اوپک معطوف کند. با این 
حال اوپک نمی خواهد خطر کند و به گفته مقامات اوپک، این سازمان می خواهد 
با محافل سیاسی وارد البی مستقیم شود و سرگرم بررسی یک استراتژی است که 
طبق آن به سازمان های صنعتی، اندیشکده ها، آکادمی ها و سایر صاحبان نظر درباره 
تبلیغ خود در آمریکا، روی خواهد برد. مقامات اوپک گفته اند این گروه ممکن است 

با گروه های آمریکایی مانند موسسه امریکن پترولیوم و اتاق بازرگانی آمریکا ارتباط 
بگیرد اما سخنگوی موسسه امریکن پترولیوم اظهار کرد که این سازمان هیچ ارتباطی 
با اوپک ندارد. سخنگوی اتاق بازرگانی آمریکا نیز در این باره ابراز بی اطالعی کرد. 
تحت استراتژی پیشنهادی اوپک، آکادمیسین ها، کارشناسان و مقامات اندیشکده ها با 
قانونگذاران دیدار خواهند کرد تا این پیام اوپک را برسانند که اقدامات اوپک می تواند 
به تثبیت قیمتها و شکوفایی صنعت انرژی آمریکا کمک کند. این طرح که در نشست 
اخیر اوپک در وین مورد بحث قرار گرفت، توافق گسترده 1۴ عضو این سازمان را 
جلب نکرد  و برخی نگرانند که این اقدامات که هزینه آن حدود 500 هزار دالر برآورد 
شده است،   از منابع الزم برای هزینه حقوقی دفاع از اوپک در دادگاههای آمریکا کم 
کند. ایران به شدت با چنین اقدامی مخالفت کرده و نمایندگان ایران از اوپک خواسته 
اند با آمریکا وارد مذاکره نشوند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، بودجه کمپین 
این گروه هنوز تایید نشده و استراتژی مذکور در نشست های فنی اوپک در ماه آینده 

و در نشست آوریل مجددا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
طریق  از  پتروشیمی  طرح های  سرمایه  تامین  جزئیات 

فروش اوراق مشارکت اسالمی را تشریح کرد.
حسین علی مراد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تامین سرمایه 
طرح های پتروشیمی از طریق انتشار اوراق قرضه، اظهار کرد: مجوز 
انتشار اوراق در قانون ایران و در چارچوب فعالیت های بازار سرمایه 
که همان بورس است، دیده شده است. طبق بررسی های انجام 
شده، نکته ی مهم این است که شرکت هایی که متقاضی استفاده 
از این اوراق در صنعت پتروشیمی هستند، یک مشکل اساسی 
دارند که ضمانتی که برای صادر شدن این اوراق الزم است، با 

چالش هایی روبه رو است.
وی با تاکید بر این که به اعتقاد ما انتشار اینگونه اوراق با توجه 
به شرایط فعلی ایران و لزوم اتکاء به منابع داخلی بسیار مطلوب 
است، افزود: مشکل این است که نمی توانند ضمانت نامه های خاص 

را ارائه کنند و صادرکردن اوراق به تعویق می افتد و ممکن است 
امکان پذیر نباشد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل 
کارگروهی برای حل مشکل مذکور خبر داد و گفت: کارگروهی 
وزیر،  شخص  اتفاق  به  نفت  وزارت  ارشد  مدیران  از  متشکل 
شرکت ها و هلدینگ هایی که می خواهند از این نوع اوراق استفاده 

مذکور  مشکل  حل  برای  راهکارهایی  تا  شده  تشکیل  کنند، 
پیش بینی شود. احتماال از راهبردی که این کارگروه قرار است 

به آن برسد، استفاده می شود تا چاپ اوراق سریع تر اتفاق بیفتد.
و  شود  عرضه  اوراق  این که  برای  درواقع  داد:  ادامه  علی مراد 
سازمان بورس مجوز الزم را برای عرضه اوراق به مردم صادر کند، 
به ضمانتی نیاز دارد که این ضمانت باید سازوکار عملی داشته 
باشد که مورد پذیرش بورس واقع شود. این که این ضمانت در 
طرح های پتروشیمی توسط چه شرکت هایی ارائه و چگونه انجام 

شود، مورد سوال است که در کارگروه بررسی می شود.
وی به این سوال که این اوراق برای تامین سرمایه کدام طرح ها 
برای طرح هایی  موضوع  این  داد:  پاسخ  است،  پیش بینی شده 
است که اولویت صنعت پتروشیمی و وزارت نفت بوده و از نظر 
طرح هایی  برای  هم چنین  است.  مهم  کشور  برای  استراتژیک 
که مراحل پایانی خود را طی می کند و با تزریق کمی سرمایه 

راه اندازی خواهند شد. فعال بهتر است نام طرح ها ذکر نشود.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره میزان 
سرمایه مورد نیاز برای اتمام طرح های مذکور نیز، ادامه داد: میزان 
سرمایه مورد نیاز برآورد شده، اما تمرکز خاصی روی مبلغ اوراق 
نداریم، زیرا میزان سرمایه سرگردان مردم بیش از نیاز صنعت 

پتروشیمی است.
براساس این گزارش، چندی پیش بهزاد محمدی - مدیرعامل 
صنایع پتروشیمی - اعالم کرد: وزیر نفت به طور جدی پیگیر 
موضوع تامین مالی طرح های پتروشیمی است و تامین سرمایه از 
طریق فروش اوراق مشارکت اسالمی هم در حال پیگیری بوده و 

هر هفته نشست های آن در دفتر وزیر نفت برگزار می شود.
وی ابراز امیدواری کرده بود که تامین مالی طرح های پتروشیمی 
از طریق فروش اوراق مشارکت در ماه های آتی به سرانجام برسد 

که بخشی از مشکالت مالی طرح ها حل شود. 

جزئیات تامین سرمایه طرح های پتروشیمی از طریق فروش اوراق مشارکت


