
طرحی برای کنترل مشترکان پرمصرف برق

 چهارمین میزبانی بورس از یک میلیون بشکه نفت در نیمه بهمن ماه

4انرژی

ازسرگیری خرید نفت ایران توسط کاسمو اویل ژاپن

شرکت کاسمو اویل ژاپن با آغاز بارگیری نفت ایران، جدیدترین پاالیشگر 
ژاپنی شد که واردات نفت ایران را با گذشت بیش از دو ماه از دریافت 

معافیت از تحریم های آمریکا از سرگرفت.
به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه به پالتس گفت: نفتکش Jin-Ei بارگیری محموله 
نفت ایران به میزان ۸۵۰ هزار بشکه را که شامل ۲۰۰ هزار بشکه نفت سبک و ۶۵۰ 

هزار بشکه نفت سنگین ایران است روز دوشنبه از جزیره خارک آغاز کرد.
این نفتکش پس از این که محموله های نفتی را در مینا االحمدی کویت و جزیره 

داس در ابوظبی بارگیری کرد، تا اواخر فوریه به ژاپن خواهد رسید.
با این حال سخنگوی شرکت کاسمو انرژی هولدینگیز که شرکت مادر کاسمو اویل 

است، در این باره اظهارنظر نکرد.
آمار پالتس نشان می دهد که نفتکش Jin-Ei یکشنبه هفته جاری وارد جزیره 

خارک شد.
اعالم بارگیری نفت ایران از سوی کاسمو اویل پس از اقدام پاالیشگاه های ژاپنی 
فوجی اویل و شوآ شل - بزرگترین خریداران ژاپنی نفت ایران- صورت گرفت که اخیراً 

نفت ایران را در دو نفتکش بزرگ بارگیری کرده اند.
بارگیری نفت ایران توسط پاالیشگاه های ژاپنی پس از چراغ سبز بانک های ژاپنی 
برای انجام مبادالت مربوط به نفت ایران صورت می گیرد. نگرانی های پاالیشگاه ها و 
شرکت های کشتیرانی ژاپنی درباره بیمه حمل نفت ایران اخیراً برطرف شده و آن ها 

پیش از بارگیری نفت ایران منتظر تأیید بانک ها و رگوالتوری بودند.
ژاپن در نوامبر سال ۲۰۱۸ هیچ وارداتی از ایران نداشت و خرید نفت ایران را به 
منظور دریافت معافیت از تحریم های آمریکا به طور کامل متوقف کرده بود. آخرین 
محموله نفت ایران در اوایل اکتبر به ژاپن رسید، زیرا پاالیشگاه ها و بانک های ژاپنی 
تالش داشتند کلیه مبادالت مربوط به نفت را پیش از آغاز تحریم های آمریکا تسویه 
کنند. آخرین باری که این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نکرد ژوئیه سال ۲۰۱۲ 
بود که تهران هدف تحریم های بین المللی قرار گرفته بود و تا زمان مشخص شدن 
وضعیت بیمه محموله و مسائل بانکی، واردات نفت ژاپن از ایران به مدت کوتاهی 

متوقف شده بود.

عقب گرد در پی رشد حفاری نفتی آمریکا

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر افزایش شمار دکل های حفاری نفت 
و  کرد  تقویت  را  این کشور  تولید  بیشتر  رفتن  باال  احتمال  که  آمریکا 

همچنین نگرانی ها نسبت به کندی رشد اقتصاد چین، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با ۱۴ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، 

به ۶۱.۵۰ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۶ سنت یا ۰.۵ درصد 

کاهش، به ۵۳.۴۳ دالر در هر بشکه رسید.
به گفته معامله گران، تولید نفت آمریکا که سال گذشته به رکورد ۱۱.۹ میلیون 

بشکه در روز صعود کرد، قیمت نفت را با فشار کاهشی روبرو کرده است.
آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکل های حفاری نفت فعال 
آمریکا هفته گذشته ۱۰ حلقه افزایش یافته و به ۸۶۲ حلقه رسید در حالی که هفته 
پیش از آن ۲۱ حلقه کاهش داشت. بر اساس گزارش رویترز، عالوه بر عرضه نفت، 
مسئله مهم دیگر در سال میالدی جاری، دورنمای رشد تقاضا برای نفت است. 
مصرف نفت به طور پیوسته رو به رشد بوده و احتماالً برای نخستین بار در سال 
۲۰۱۹ به باالی ۱۰۰ میلیون بشکه در روز صعود خواهد کرد که تا حدود زیادی 
ناشی از رونق اقتصادی چین است. با این همه کندی رشد اقتصادی این کشور در 
بحبوحه اختالفات تجاری میان واشنگتن و پکن، انتظارات در خصوص رشد تقاضا را 
تحت تأثیر قرار داده است. درآمد شرکت های صنعتی چین به دلیل کاهش قیمت ها 
و کندی فعالیت کارخانه، در دسامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. چین 
تالش می کند با اجرای تدابیر محرک مالی، این کندی رشد اقتصادی را مهار کند. 
اما این نگرانی وجود دارد که تدابیر مذکور تأثیر مطلوب را روی اقتصادی که زیر 
بار بدهی سنگین رفته است نداشته باشد و برخی از مخارج بزرگی که دولت چین 

متحمل شده است فایده چندانی نداشته باشند.

بارش ها سه برابر شد
ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا ششم بهمن ماه سال آبی 97-98 
به 127 میلیمتر رسید و به این ترتیب، میزان بارندگی ها نسبت به مدت 

مشابه پارسال سه برابر افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی 
از این است که میانگین بارش های اول مهرماه تا ششم بهمن ماه سال آبی گذشته 

۴۲ میلیمتر بود که امسال ۲۰۳ درصد رشد را تجربه کرد.
همچنین میانگین دوره مشابه دراز مدت )۵۰ سال گذشته( ۱۰۶ میلیمتر بود که 
به این ترتیب، بارندگی های امسال نسبت به دوره دراز مدت نیز ۱۹ درصد رشد 
داشته است. به طور کلی، ایران دارای ۶ حوضه آبریز اصلی شامل »دریای خزر«، 
»خلیج فارس و دریای عمان«، »دریاچه ارومیه«، »فالت مرکزی«، »مرزی شرق« 
و »قره قوم« است. در چهار ماه و هشت روزی که از سال آبی جاری گذشته است، 
حوضه »مرزی شرق« با ۵۵۴ درصد رشد، بیشترین افزایش بارندگی ها را داشت و 
از ۲ میلیمتر در سال آبی گذشته به ۱۴.۴ میلیمتر رسید. پس از آن، حوضه »قره 
قوم« بیشترین رشد بارندگی را داشت و بارش ها در این حوضه آبریز از ۱۶ میلیمتر 
در فاصله زمانی اول مهر تا ششم بهمن ماه، با ۳۶۵ درصد رشد به 7۵ میلیمتر رسید.
سایر حوضه های آبریز نیز در مدت زمان گذشته از سال آبی جاری، با افزایش 
بارش نسبت به دوره مشابه پارسال مواجه بودند و حوضه های آبریز »فالت مرکزی« 
۳۴۰ درصد، حوضه »خلیج فارس و دریای عمان« ۳۴۰ درصد، حوضه »دریاچه 

ارومیه« 7۳ درصد و حوضه »دریای خزر« ۴۳ درصد رشد را تجربه کرد.

صادرات کفش ۴۶ درصد افزایش یافتاخبار

کفشهای ایرانی در پای عراقی ها و افغانستانی ها
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، از افزایش ۴۶ 
درصدی صادرات و کاهش 72 درصدی واردات کفش در 9 
ماهه امسال خبر داد و عراق و افغانستان را از مقاصد اصلی 

صادرات کفش ایران اعالم کرد.
علی لشکری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: صادرات انواع 
کفش در ۹ ماهه سال جاری، معادل ۹۱.7 میلیون دالر بوده که در 
مقایسه با ۶۲.7 میلیون دالر صادرات کفش در سال ۱۳۹۶، حدود 

۴۶.۲ درصد افزایش داشته است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به افزایش 
۶۹ درصدی وزن صادرات انواع کفش در سال جاری، گفت: این در 
حالی است که میزان صادرات انواع کفش در ۹ ماهه نخست سال 
۱۳۹۶، از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۱.7 و 7.۲ درصد نسبت 

به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته بود.
به گفته وی، افزایش نرخ ارز و کاهش برابری ریال در مقابل دالر، 
از دالیل عمده افزایش صادرات و کاهش واردات است؛ به طوری که 
در ۹ ماهه امسال، متوسط قیمت دالری هر کیلو کفش از ۴.۸ به 

۴.۱ دالر رسیده است.
عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، هم چنین از کاهش 
7۲ درصد ارزش واردات کفش به کشور خبر داد و گفت: در نه 
ماهه امسال، تقریباً 7.۴ میلیون دالر کفش به کشور واردات شده 
که در مقایسه با واردات ۲۶.۴ میلیون دالری این کاال در سال 
گذشته، به ترتیب 7۲ و 7۱.۲ درصد از نظر ارزشی و وزنی کاهش 

داشته است.
وی افزود: این در حالی است که در نه ماهه سال گذشته، واردات 
انواع کفش از ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۴۶ و 7۱ درصد نسبت به 

مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده بود.
عراق و افغانستان مقصد اصلی کفش ایران

عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، در ادامه با بیان 
این که بازار عمده صادرات کفش ایران کشورهای همسایه هستند، 
گفت: حدود ۸۰ درصد صادرات کفش ایران به مقصد عراق و 
افغانستان انجام می شود. وی با بیان این که مشکالتی که اخیراً 
با بخشنامه تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد شده، هم چنان 
پابرجاست، اظهار کرد: ایجاد محدودیت در صادرات کفش باعث 
شده که شرکت های بازرگانی غیرتخصصی جایگزین واحدهای 

تولیدی صادرات محور شناسنامه دار شوند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که 
تولیدکنندگان برای بازگرداندن ارز مشکلی ندارند، تصریح کرد: 
مشکل اصلی موانعی است که بانک مرکزی می داند و با علم به آن 

توجهی به حل مشکالت ندارند.
ارز  محل  از  بخواهند  اگر  صادرکنندگان  از  برخی  افزود:  وی 

حاصل از صادرات خود، واردات انجام دهند، در مقایسه با تاجر یا 
بازرگانی که برای واردات کاال از ارز نیما استفاده می کند، عمالً تنبیه 
می شود؛ چراکه این صادرکننده باید با قیمت ارز آزاد واردات انجام 
دهد در حالی که یک تاجر یا بازرگان از ارز ارزان تر استفاده می کند.

به گفته عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، اگر بانک 
مرکزی در یک تفاهم دو جانبه با صادرکنندگان موضوع را در قالب 
یک بحث کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار ندهد و بخواهد برای 
صادرکننده تنبیه یا تهدید قرار دهد، باید نگران این باشیم که 
صادرکنندگان شناسنامه دار سهم شان در ترکیب صادرکنندگان به 
شدت کاهش پیدا کرد و ما بیش تر شاهد شرکت های شرکت های 

غیرشناسنامه دار و بازرگانی هستیم.
اواسط شهریورماه، رئیس کل بانک مرکزی از ابالغ بخشنامه ای 
به گمرک ها خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید با امضای 
پیمان سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف 
سه ماه به کشور وارد کنند؛ البته این بخشنامه در ماه های بعد 
دستخوش تغییراتی شد. این طرح باعث اعتراض صادرکنندگان و 

فعاالن اقتصادی شد، چراکه به گفته آن ها صادرات به کشورهایی 
همچون عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از 
ریال جمهوری اسالمی ایران انجام می شود، نمی تواند مشمول 
حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشد و با اجرای این 
دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با 

توقف روبرو خواهد شد.
قاچاق کفش در سال گذشته کاهش یافت

او در ادامه با بیان این که قاچاق در سال های گذشته یکی از 
معضالت اصلی صنعت کفش بوده است، تصریح کرد: بررسی های 
سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حاکی از این است که متوسط واردات 
رسمی در این سال ها ۱۴.۵ میلیون دالر در هر سال بوده است؛ در 
حالی که بر اساس آمارهای جهانی صادرات کفش جهان به ایران 
در این سال ها متوسط ۳۲۸ میلیون دالر بوده که نشان می دهد 
نسبت واردات واقعی به واردات رسمی حدود ۲۲.۶ برابر بوده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به کاهش 

نسبت واردات واقعی به واردات رسمی کفش از ۲۲.۶ به هفت 
در سال گذشته، گفت: طبق آمار گمرک در سال گذشته واردات 
رسمی کفش معادل ۳۸.۹ میلیون دالر و طبق آمارهای جهانی 
صادرات کفش جهان به ایران معادل ۲۶۶ میلیون دالر بوده است.

وی با بیان این که یکی از ویژگی های صنعت کفش قاچاق پذیر 
بودن آن است، تصریح کرد: تولید کفش در دهه ۸۰ به نفع واردات 
و قاچاق زمین گیر شد، اما در دهه ۹۰ میزان تولید در این صنعت 

با نوسان همراه بود.
عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، کارآمدترین و 
کم هزینه ترین راه مقابله با قاچاق کفش را توانمندسازی تولید 
داخل و تقویت قدرت رقابت پذیری تولیدکننده ایرانی در مقایسه 
با رقبای خارجی عنوان کرد و گفت: افزایش توان رقابت پذیری 
تولیدکننده داخلی در مقابل رقیب خارج باعث می شود تولیدکننده 
ایرانی بتواند ۱۰۰ درصد نیاز بازار به انواع کفش و به ویژه در بخش 
کفش های ورزشی که بیش ترین سهم را در کفش های وارداتی و 

قاچاق دارند، جبران کند.

 جمهوری آذربایجان 48.3 میلیون کیلووات برق به ایران صادر کرد
جمهوری آذربایجان در سال 2018 میالدی ۴8.3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به ایران صادر کرد. شرکت دولتی آذرانرژی جمهوری آذربایجان ، روز دوشنبه گزارش داد که این کشور سال گذشته میالدی، در مجموع یک هزار و ۴13.2 

میلیون کیلووات ساعت برق به خارج از کشور صادر کرده است . جمهوری آذربایجان در سال گذشته میالدی، بیشترین نیروی برق را به گرجستان صادر کرده و میزان صادردات این فرآورده به گرجستان یک هزار و 230 میلیون کیلووات ساعت 
بوده است . همچنین در سال 2018 میالدی 121.۴ میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به روسیه ، 13.۴ میلیون کیلووات ساعت به ترکیه صادر شده است . سه شنبه / 9 بهمن 1397 / شماره 3۴1

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: در حال حاضر 30 هزار 
مشترک دیماندی در شهر تهران، به کنترل هوشمند مجهز شده اند و مقرر 
شده که ۵2 هزار کنتور هوشمند برای مشترکان دیماندی )مشترکان بزرگ 

با مصرف باالی 30 کیلووات( توسعه یابد.
حسین صبوری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که بر اساس تصمیم کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی، قرار شده نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان 
پرمصرف صورت بگیرد، اظهار کرد: تاکنون مصوبه ای در این راستا ابالغ نشده، اما 
شرکت توزیع برق تهران در این راستا اقداماتی را انجام داده است که می توان به 

طرح فهام )طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی( اشاره کرد.
وی، درباره آخرین وضعیت طرح فهام، گفت: این پروژه سه سال است که آغاز 
شده و تا سه سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت و هدف از توسعه کنتورهای هوشمند، 

کنترل مصرف قید شده است.
به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، یکی دیگر از اقداماتی که در 
این زمینه صورت خواهد گرفت، ایجاد مرکز مانیتورینگ برای ۵۲ هزار مشترک 
دیماندی است که قصد داریم در سریع ترین زمان ممکن این طرح را نیز اجرایی 

کنیم.
در همین راستا، هادی مدقق - مجری طرح فهام - به ایسنا گفت: برای این که 

بتانیم به هدف تکمیل نصب کنتور هوشمند برای ۴۵۰ هزار مشترک دیماندی و 
چاه های کشاورزی در کل ایران برسیم، نیازمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم 
که به محض تأمین این اعتبار پروژه، به طور کامل اجرایی خواهد شد؛ تاکنون ۲۰۰ 
هزار کنتور از طرح تجهیز ۴۵۰ هزار کنتور تجهیز شده که باید گفت نسبت به برنامه، 

بسیار عقبیم و الزم است که سرعت بیش تری در اجرای آن صورت بگیرد.
وی، اولویت اجرای این طرح را با مشترکان دیماندی و چاه های کشاورزی دانست 
و افزود: پس از اجرایی شدن این طرح برای این دسته از مشترکان، باید برای دیگر 
مشترکان نیز هدف گذاری صورت بگیرد و در موافقت نامه های امسال پیش بینی شده 
که این طرح نهایتاً تا پایان امسال اجرایی خواهد شد و باید گفت که به لحاظ تولید 
کنتورهای هوشمند، هیچ مشکلی در داخل کشور وجود ندارد و اگر منابع مالی تأمین 
شود، سازندگان و پیمانکاران با سرعت بیش تری می توانند فعالیت خود را ادامه دهند.
مدقق، با اشاره به نتایج مثبت تجهیز کنتورهای هوشمند، ادامه داد: با برنامه ریزی 
و زیرساخت هایی که سال گذشته ایجاد شد، توانستیم از طریق کنتورهای هوشمند، 
۱۰۰۰ مگاوات مدیریت مصرف بار را لحاظ کنیم و پیش بینی می شود که امسال نیز 

با توسعه کنتورهای هوشمند بتوان این عدد را به ۱۵۰۰ مگاوات رساند.
اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند که جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده، 
دو سال پیش در وزارت نیرو به تصویب رسید؛ در این طرح اولویت با مشترکان بزرگ 

با مصرف باالی ۳۰ کیلووات و چاه های کشاورزی بود و بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، قرار بود تمام ۴۵۰ هزار مشترک دیماندی و چاه های کشاورزی که 
بیش از ۵۰ درصد بار مصرفی کشور مختص به این دو بخش می شود، به کنتورهای 

هوشمند تجهیز شوند.

 چهارمین مرحله فروش نفت در بورس انرژی در 1۵ بهمن ماه با عرضه یک 
میلیون بشکه نفت سبک صادراتی به نرخ بشکه ای ۵۶ دالر و 2۴ سنت 

انجام می شود.
به گزارش ایرنا، تاکنون در سه مرحله نفت خام در بورس انرژی عرضه شده است 

که ۲ مرحله موفقیت آمیز بود اما یک مرحله ناکام ماند.
در مرحله نخست )۶ آبان امسال(، یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شد اما هشت 
محموله ۳۵ هزار بشکه ای )معادل ۲۸۰ هزار بشکه( به نرخ بشکه ای 7۴ دالر و ۸۵ 

سنت به فروش رسید.
در دومین مرحله )۲۰ آبان( نیز 7۰۰ هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای ۶۴ 

دالر و ۹7 سنت معامله شد.
اما در سومین مرحله عرضه در بورس، یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در 
ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه اول بهمن ماه به نرخ بشکه ای ۵۲ دالر و ۴۲ سنت دالر در 

تابلو فروش قرار گرفت اما بدون مشتری ماند.
بورس انرژی در اطالعیه مربوط به چهارمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی 
نفت ایران در تاالر بین المللی اعالم کرد: طبق زمانبندی انجام شده قرار است روز 
۱۵ بهمن ماه )دوشنبه(، یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی برای 

چهارمین بار عرضه شود.
نوبت سوم عرضه نفت، نسبت به ۲ دوره پیشین تغییر مهمی داشت، نخست اینکه 
میزان پیش پرداخت از ۱۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافت، به این معنا که خریداران 

می توانستند برای حضور در بازار، رقابت و کشف قیمت راحت تر اقدام کنند.
از دیگر تغییرات دوره سوم عرضه نفت خام در بورس می توان به امکان تسویه 
۱۰۰ درصد ریالی اشاره کرد. به این معنا که افزون بر سازوکار موجود در تسویه )۲۰ 
درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی(، به دلیل محدودیت های ارزی امکان تسویه کامل 

ریالی هم ایجاد شده است.
در سازوکار پیش بینی شده برای تسویه حساب، امکان تسویه نقدی و اعتباری 
وجود دارد، همچنین خریدارانی که تمایل به پرداخت اعتباری داشته باشند مدت 
تسویه حساب از زمان بارگیری از ۶۰ روز در عرضه های پیشین به ۹۰ روز افزایش 

یافته است.
در مرحله چهارم عرضه نیز همانند نوبت قبل حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار 

بشکه و قیمت پایه ۵۶ دالر و ۲۴ سنت برای هر بشکه تعیین شده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این در گفت و گو با ایرنا گفته بود: فروش نفت در 

بورس را ادامه می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه همه می توانند برای خرید نفت مراجعه کنند، اعالم 
کرده بود: مسایل مربوط به تسویه و صادرات عرضه های قبلی نفت در بورس 

پایان یافته است.

عرضه 10 هزار میلیارد ریال »اوراق منفعت« شرکت ملی 
نفت با هدف تامین مالی طرح های نگهداشت تولید میدان 
های نفتی از فردا )سه شنبه( در بازار سرمایه آغاز می شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از سازمان بورس و اوراق 
بهادار، این اوراق از ۹ بهمن ۱۳۹7 به مدت سه روز کاری عرضه 

می شود.
اوراق منفعت از جمله ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه 
است؛ این اوراق به پشتوانه درآمدهایی که در آینده به دست می 
آید، منتشر می شود.  درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱ حلقه چاه 
که به عنوان منافع مبنای انتشار این اوراق مورد استفاده قرار می 

گیرند تامین می شود.
نرخ علی الحساب و نرخ بازخرید این اوراق ۱۹ درصد و پرداخت 

های دوره ای آنها هر ۶ ماه یکبار است؛ عرضه این اوراق از طریق 
فرابورس انجام می شود.

ضامن اصل این اوراق، شرکت ملی نفت ایران و ضامن سود 
آن، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت 

نفت است.
طرح  مالی  تامین  برای  برای  نفت  وزارت  ایرنا،  گزارش  به 
نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در میادین نفتی در حال 
بهره برداری در نظر دارد تا پایان امسال، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق 

»منفعت« منتشر کند.
بر این اساس، در گام نخست قرار است ۱۰ هزار میلیارد ریال از 

این اوراق در بازار سرمایه منتشر شود.
»رضا دهقان« معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 

ایران اعالم کرده بود: اجرای ۳۳ طرح در سه سال برای طرح های 
نگهداشت و تولید نفت تعریف شده است که ۲۹ طرح در خشکی 

قرار دارد.
به گفته وی، میزان سرمایه گذاری مصوب برای اجرای این طرح 
ها ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر خواهد بود که پس از اجرای 
کامل آنها، تولید نفت به طور میانگین ۲۸۰ هزار بشکه در روز 

افزایش می یابد.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد تامین مالی این طرح ها از طریق شرکت 

واسطه و بقیه توسط پیمانکاران تامین می شود.
وزارت نفت هفته گذشته، ۹ قرارداد نگهداشت و افزایش توان 
تولید میدان های نفتی به ارزش یک میلیارد دالر را با شرکت های 

داخلی امضا کرد.

 10 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت نفتی امروز منتشر می شود


