
وزي�ر نف�ت ضم�ن ارائ�ه اطالعات�ي درب�اره 
مذاك�رات نفتي ب�ا روس�يه و اروپ�ا و همچنين 
تش�ريح وضعي�ت ب�ازار نف�ت درب�اره احي�اي 
كارت س�وخت و س�هميه بندي بنزين گفت: اين 
موضوع در دولت در حال بحث و بررس�ي اس�ت. 
بيژن زنگنه در چهارمين كنگره راهبردي و نمايشگاه 
نفت و نيرو درباره مذاكره با وزير انرژي روسيه اظهار 
كرد: با وزير انرژي روسيه درباره مسائل عمومي بازار 
و شرايط تحريم صبحت كرديم. امريكا شرايطي را به 
بازار نفت تحميل مي كند، در واقع سوزني به خودشان 
مي زنند و بع��د آخ آخ مي كنن��د و مي گويند بياييد 
مشكل ما را حل كنيد. بايد به آنها گفت الزم نيست به 
خودتان سوزن بزنيد. تحريم ها را برداريد تا قيمت ها 
درست و بازار از حالت بي تعادلي خود خارج شود.  وي 
با تأكيد بر اينكه در بازار كمب��ود عرضه وجود دارد، 
افزود: هيچ كدام از توليدكنندگان توان توليد بيشتري 
ندارند. عربستان از ذخاير خود استفاده مي كند و در 
حال حاضر هم دچار چالش سياسي با يكديگر شده اند.  
وزير نفت با بيان اينكه نمي توان كمبود عرضه در بازار 
را با گردن كلفتي حل كرد، گفت: ترامپ فكر مي كند 

مي تواند با گردن كلفتي قيمت نفت را كاهش دهد. 
زنگنه ب��ا تأكيد ب��ر اينك��ه ترام��پ مي خواهد هر 
كاري كه دوس��ت دارد انجام دهد، اظه��ار كرد: بايد 
عكس العمل هاي بازار را بررس��ي كرد. بازار در حال 
حاضر ملتهب و به شدت نگران است و نگراني بازار براي 

اين روزها نيست، بلكه براي آينده است. كشورهاي 
توليدكننده نفت يكي پس از ديگري تحريم مي شوند، 
اما اين ش��رايط تا كي مي تواند ادامه پيدا كند. آينده 

بازار چه خواهد شد؟
وي با تأكيد بر اينكه بازار يك ساز و كار هوشمند دارد، 
گفت: هم��ه در حال حاضر نگران هس��تند و ترامپ 
نتوانس��ته آنها را قانع كند، به همين دليل بازار مدام 

دچار مشكل مي شود. ما هم جزو بازار هستيم. 
  بررسي درباره كارت سوخت ادامه دارد

زنگنه ك��ه خود يك��ي از مهم ترين مخالف��ان كارت 
س��وخت بود و در دوره وزارت وي اي��ن ابزار نظارتي 
برچيده ش��د، با اش��اره به مباحثي كه درباره احياي 
كارت س��وخت مطرح مي ش��ود، تأكيد كرد: كارت 
س��وخت امر پيچيده اي است و س��هميه بندي يكي 
از روش هايي است كه فوايد و مش��كالتي دارد. اين 
موضوع در دولت در حال بررس��ي است تا ببينيم به 
چه تصميمي مي رسيم.  وزير نفت در ادامه با تأكيد بر 
اينكه توليد بنزين در كشور در سال هاي قبل ركورد 
زده است، گفت: در س��ال ۹۱ ميزان توليد بنزين در 
كشور به طور متوسط ۵۲ ميليون ليتر در روز بود كه 
اين ميزان در ش��هريورماه سال جاري به ۹۰ ميليون 
ليتر در روز رسيده است. بنزين ما را در شرايطي قرار 
داد كه ترامپ در تحريم هاي خود از منع فروش بنزين 

به ايران حرفي نزد. 
حال در ش��رايطي كه زمزمه س��هميه بندي مجدد 

س��وخت و همچني��ن افزاي��ش نرخ اي��ن محصول 
استراتژيك توسط دولت مطرح شده، زنگنه طعنه اي 
به افزايش قاچاق سوخت در كشور زد و گفت: وضع 
قاچاق بنزين الحمدهلل خوب است و از همه مرزها با 
موفقيت انجام مي شود! اين موضوع هم شامل گازوئيل 
و هم شامل بنزين است.  وي با اش��اره به تفاوت نرخ 
سوخت در ايران و ساير كشورها گفت: براي مثال هر 
تن گاز مايع در ايران ۱۰ دالر و در بازار ۵۰۰ دالر است. 
حتماً اين موضوع باعث قاچاق مي شود كه بايد براي 

آن تدبيري در نظر بگيريم. 
وزير نفت با اش��اره به توليد قير در كش��ور گفت: از 
عجايب دنيا اين است كه توليد قير در ايران ۵ ميليون 
تن و مصرف آن ۹ ميليون تن است كه ۳ ميليون تن 
آن صادر مي ش��ود، ۴ ميليون تن ب��ه صورت رايگان 
براي راه سازي و ۲ ميليون تن آن مصرف داخل است. 

خودمان هم نمي دانيم چطور. 
  امريكا بازار را با تناقض روبه رو كرده است

وزير نفت همچنين در پاسخ به سؤالي درباره مذاكرات 
نفتي با اروپا تصريح كرد: اين موضوع دنبال مي شود 
و زماني كه به نتيجه رس��يد، اعالم خواهد شد. بارها 
اعالم كرده ايم كه درب��اره تحريم اطالعاتي به امريكا 

نمي دهيم. 
وزير نف��ت ضمن تش��ريح آخرين اقدامات��ي كه در 
حوزه هاي مختلف صنعت نفت كشور صورت گرفته 
اس��ت، گفت: من درباره تحريم يك كلمه هم حرف 

نمي زنم، قرار نيست براي خوشحالي مردم حرف هايي 
بزنم و كارهايي را ك��ه در اين ح��وزه انجام مي دهم 

لو بدهم. 
زنگنه در ادامه با بيان اينكه منشأ ثروت و توليد بخش 
باالدستي است، افزود: امروز در بازار به صورت مرتب 
شاهد تغييرات مهم هستيم. امريكا، بازار را با تناقض 
روبه رو كرده است و از طرف ديگر نمي خواهد قيمت 
نفت باال باش��د، البته چين و اروپا هم به دليل فش��ار 

اقتصادي مايل نيستند قيمت باال برود. 
وي اف��زود: از ط��رف ديگ��ر امريكا به كش��ورهاي 
توليدكننده نفت مانند ايران، ونزوئال و روسيه هجوم 
مي آورد و روسيه را براي تحريم سرمايه گذاري تهديد 
كرده است. اين بدين معني است كه بازار در سه سال 

آينده با كمبود مواجه خواهد شد. 
وي با تأكيد بر اينكه ترامپ بازار را نامتعادل كرده است، 
افزود: هر روز يك بمب خبري در بازار ايجاد مي شود. 
ايران هميشه امنيت عرضه را براي بازار جهاني تضمين 
كرده و االن هم همين طور است. ايران دنبال قيمت 
بي ربط و باال نبوده و هميشه معتقد است كه قيمت باال 
براي مصرف كننده و توليدكننده مضر است، اما زماني 

كه قيمت باال مي رود  ما مسئوليتي نداريم. 
  برگزاري مناقصه هاي بسته هاي 6 ميليارد 

دالري در ماه آينده
وزير نفت با تأكيد بر اينكه براي تحرك در اقتصاد بايد 
جريان توسعه را در صنعت نفت زنده نگه  داريم، خاطر 
نش��ان كرد: در اين راس��تا طرحي در حال اجراست 
كه همان بس��ته هاي 6 ميليارد دالري است. اجراي 
اين طرح از ماه آينده آغاز مي شود و مناقصه هاي آن 

برگزار خواهد شد. 
زنگنه ادامه داد: اين سرمايه بايد از داخل تأمين شود. ما 
اقالم اصلي مورد نياز را در مناقصات ذكر كرديم كه بايد 
از داخل كشور تأمين شود. نياز ارزي اين بسته ها كم 
است و شركت ملي نفت ارز معادل را تأمين مي كند. 

  جزئيات سازوكار عرضه نفت خام در بورس 
بايد بررسي شود

زنگنه در ادامه با اش��اره به عرضه نفت خام در بورس 
گفت: بايد بررس��ي كرد كه بورس چگونه با صنعت 
نفت كار خواهد كرد. اينكه نفت خام را در بورس عرضه 
كنيم، حرف خوبي است، اما صدها مسئله كوچك دارد 
كه بايد حل شود كه كسي اگر در اين معامله شركت 
مي كند، بداند در يك معامله بدون ابهام شركت كرده 
است. بايد به جزء جزء س��ؤاالت جواب داده شود تا 
بتوان اوراقي را در بورس عرضه كرد. اين بهانه گيري 

نيست، بلكه بايد تكليف مردم روشن شود. 
وزير نفت بيان كرد: بايد همه مس��ائل را حل كنيم، 
اگر تعداد بيشتري فكر باش��د، اين فرآيند سريع تر 
رخ مي دهد. به طور كلي ش��ش ماه زمان نياز دارد تا 
عملياتي شود. گير ما قانون نيست،  اينكه بخواهيم از 
پول فرد ديگري استفاده كنيم، مجوزهاي آن سريع 
جور مي شود و از پول دولت راحت مي توان استفاده 

كرد. ۸۵ ميليون كاسه دور دولت است. 
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وضع قاچاق بنزين الحمدهلل خوب است!
وزير نفت: 

هر تن گاز مايع در ايران 1۰ دالر و در بازار ۵۰۰ دالر است؛ حتماً اين موضوع باعث قاچاق مي شود

جعفر تكبيري
  گزارش  

 افزايش 5 هزار مگاواتی تولید برق 
قبل از تابستان 98

وزارت نيرو برنامه ريزي كرده اس�ت كه تا قبل از فصل تابس�تان 
س�ال آينده 27 واحد ني�روگاه حرارت�ي راه ان�دازي و 23 واحد 
نيروگاهي ديگر ارتقا پيدا كند تا به اين ترتيب، ظرفيت توليد برق 
نيروگاه هاي حرارتي كش�ور ۵ هزار و 223 مگاوات افزايش يابد. 
به گزارش ايرنا، بر اس��اس بررس��ي هاي به عمل آمده و با در نظر گرفتن 
ظرفيت توليد موجود در ابتداي مردادماه امس��ال، حدود ۸ هزار مگاوات 
كمبود قدرت قابل اتكا براي تأمين اوج بار س��ال ۹۸ وج��ود دارد.  وزارت 
نيرو براي جبران اين ۸ هزار مگاوات كمب��ود برنامه هايي را هم در بخش 
عرضه و ه��م تقاضا مورد توج��ه قرار داده اس��ت كه با نگاهي ب��ه اعداد و 
ارقام اين برنامه ها، همچنان بيش��ترين بار با راه اندازي ۲7 واحد جديد و 
ارتقاي ۲۳ واحد نيروگاهي بر دوش نيروگاه هاي حرارتي اس��ت.  اين ۲7 
واحد نيروگاهي جديد شامل واحدهاي بخاري و گازي نيروگاه هاي ماكو، 
كاسپين، پرند، هرمز، زاهدان، كاشان، داالهو، شيروان، غرب كارون، جهرم، 
عسلويه، سبالن، ايران ال ان جي، هريس، فردوسي، گل گهر، قشم، هنگام 
و خرم آباد است كه به ترتيب تا خردادماه سال آينده راه اندازي خواهد شد.  
بخشي از اين واحدهاي نيروگاهي مانند پرند و كاسپين از تابستان امسال 
به مدار آمده و نيروگاه هاي ديگر نيز قرار اس��ت به نوبت تا خرداد ۹۸ وارد 
مدار بهره برداري شود.  عالوه بر ۲7 واحدي كه قرار است تا زمان اوج مصرف 
سال آينده راه اندازي شود، طرح افزايش توان عملياتي ۱۹واحد نيروگاهي 
در نيروگاه هاي سيكل تركيبي در دس��تور كار قرار گرفته است با اجراي 
اين طرح ۲۸۱ مگاوات به ظرفيت توليد نيروگاه هاي حرارتي كشور اضافه 
خواهد شد.  در كنار اين طرح، پروژه رفع محدوديت هاي توليد نيروگاه هاي 
حرارتي نيز در چهار واحد نيروگاهي اجرايي خواهد ش��د كه اين طرح نيز 

۲۲۰ مگاوات به ظرفيت عملياتي نيروگاه هاي كشور مي افزايد. 

 كسري بودجه امريكا 
در باالترين سطح شش سال اخیر

وزارت خزان�ه داري آمري�كا اع�الم ك�رد كس�ري بودج�ه اي�ن 
كش�ور در س�ال مال�ي 2۰1۸ ب�ه 77۹ ميلي�ارد دالر رس�يد. 
به گزارش فرانسه، س��ال مالي ۲۰۱۸ كه در ماه سپتامبر به پايان رسيد، 
شاهد يك ركورد كم سابقه در كسري بودجه دولت فدرال بود و بنابر اعالم 
وزارت خزانه داري امريكا، اين كسري بودجه از زمان ثبت كسري بودجه 
۱۱۳ ميليارد دالري س��ال مالي ۲۰۱۳ بي سابقه بود.  اين كسري بودجه 
معادل ۳/۹ درصد از توليد ناخالص داخلي امريكاست كه ۰/۴ درصد بيشتر 
از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل است. دولت امريكا در سال مالي 
گذشته مجدداً يك تريليون دالر ديگر استقراض كرد تا مجموع بدهي اين 
كشور به ۱۵/7۵ تريليون دالر برسد.  اليحه كاهش مالياتي كه اواخر سال 
گذشته به تصويب رسيد در كنار افزايش هزينه هاي دولت باعث شده است 
كسري ساالنه به حدود يك تريليون دالر برسد. پيشتر نيز در دوران اوباما، 
رئيس جمهور پيشين، امريكا چهار كسري ساالنه يك تريليون دالري را 
تجربه كرده بود، اما نبايد فراموش كرد كه اين كس��ري ها در زمان بحران 

مالي تاريخي، ركود و مخارج ناشي از سياست انبساطي اتفاق افتاد. 

 چین بیشترين سرمايه  خارجي را 
جذب كرده  است

دفت�ر تجارت و توس�عه س�ازمان مل�ل اع�الم كرد ك�ه چين در 
نيمه نخس�ت س�ال 2۰1۸ موفق ش�د بيشترين س�رمايه گذاري 
كن�د.  ج�ذب  جه�ان  كش�ورهاي  بي�ن  در  را  خارج�ي 
به گزارش ايس��نا، به نقل از ش��ين ه��وا، جيمز ژان، مدي��ر آنكتاد در 
كنفرانس خبري خود در شهر ژنو سوئيس گفت كه چين با جذب 7۰ 
ميليارد دالر س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي در نيمه نخست سال 
۲۰۱۸ موفق ش��د در رده نخس��ت جذاب ترين مقصد سرمايه گذاري 
خارجي جهان قرار بگيرد.  اين در حاليس��ت كه حجم سرمايه گذاري 
خارجي در سطح جهان با ۴۱ درصد كاهش در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل به ۴7۰ ميليارد دالر رسيده اس��ت. جيمز ژان افزود: تصوير 
كالن تر از چشم انداز سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان از آنچه 

پيشتر تصور مي كرديم، تيره و تارتر است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

60863183شهدايران
4024819317سپنتا

28631106صنايعسيماندشتستان
1977714بانكاقتصادنوين
204962008پااليشنفتتبريز

2625244سيمانتهران
3767349صنايعالستيكيسهند
133981241صنايعخاكچينيايران

3964366سرمايهگذاريپارستوشه
2985275سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3552324صنايعكاغذسازيكاوه
1744159سرمايهگذاريپرديس

51747سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
3722338صنعتيبهشهر

1363123بينالملليتوسعهساختمان
46440سرمايهگذارينيرو

2180185توسعهشهريتوسگستر
215001328گروهصنعتيپاكشو

5059306كشتيرانيجمهورياسالميايران
7657443داروسازيجابرابنحيان

4011191سراميكهايصنعتياردكان
19154912داروسازيزهراوي

366101743معادنبافق
4831230تايدواترخاورميانه

394061876معدنيدماوند
3718177بينالملليمحصوالتپارس

20338968معدنيامالحايران
195493تامينسرمايهاميد
3257155فنرسازيخاور

7334349معادنمنگنزايران
8763417گلتاش

9100433فروسيليسايران
13703652صنايعشيمياييسينا
2228106پستبانكايران

12759607پااليشنفتبندرعباس
5003238لنتترمزايران

10364493باما
5487261توسعهمعادنرويايران

11165531فرآوردههايتزريقيايران
157775بانككارآفرين
2923139نوردآلومينيوم

6078289پتروشيميشيراز
18090860سيمانسفيدنيريز

8794418داروسازيزاگرسفارمدپارس
6901328آلومراد

360081711البراتوارداروسازيدكترعبيدي
7008333ذغالسنگنگينطبس

3241154سايپاآذين
4483213سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

5704271توليديگرانيتبهسرام
6989332سرمايهگذاريصنعتبيمه

18590883نفتبهران
2716129سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

2674127بانكخاورميانه
204397گروهپتروشيميس.ايرانيان

6466307پتروشيميآبادان
4044192آبسال

2528120ايرانياساتايرورابر
4066193تراكتورسازيايران

3392161داروسازيامين
3498166پمپسازيايران
3351159فوالدآلياژيايران

3984189توسعهمعادنوفلزات
3880184سرمايهگذاريساختمانايران

175183سيماندورود
2806133سرمايهگذارياعتبارايران

3228153كارخانجاتتوليديشيشهرازي
5893279سيمانبجنورد
14937707داروييرازك

12405587خدماتانفورماتيك
2325110س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

196693بانكملت
2643125توليديكاشيتكسرام

203196سرمايهگذاريتوسعهملي
135564سيمانكردستان

6484306پااليشنفتتهران
169980بيمهما

7332345معدنيوصنعتيگلگهر
4301202كشاورزيودامپرويمگسال

166178ليزينگصنعتومعدن
6523306آهنگريتراكتورسازيايران

3222151كاشيسعدي
5208244س.صنايعشيمياييايران

2350110ايركاپارتصنعت
8914417قندهكمتان

356921669سيمانبهبهان
6340296پشمشيشهايران

5305247مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
15472720قنداصفهان
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