
عراقي ه�ا در حالي ب�ر افزايش تولي�د نفت و 
سبقت از ساير كش�ورهاي نفتي تأكيد دارند 
كه وضعيت سياس�ي ب�ه وجود آم�ده در اين 
كش�ور، كار را براي آنها س�خت كرده اس�ت. 
عراق  طي يك دهه گذش��ته توانست توليد نفت 
خود را بسرعت افزايش دهد و به ظرفيت توليد 5 
ميليون بشكه نزديك شود. همين موضوع كافي 
است تا اين كشور تبديل به دومين قدرت اوپك 
گردد و امريكايي ها نيز روزانه 500 هزار بش��كه 

نفت از اين كشور وارد مي كنند. 
طي چند سال گذش��ته عراق روزهاي ناآرامي را 
سپري كرده اس��ت؛ از جمله داعش تا اعتراضات 
مردمي نسبت به عملكرد دولت اين كشور. مردم 
عراق نس��بت به عدم كارآيي دولت در توس��عه 
عدالت اجتماعي و اقتصادي انتقاد دارند و از سوي 
ديگر مسئله فس��اد در بدنه مديريتي و دولتي را 

غيرقابل تحمل مي دانند. 
وب سايت تحليلي ايستاد انرژي در اين باره نوشته 
اس��ت: »با وجود كاهش تنش ها مي��ان ايران و 

اياالت متحده پس از پشت سر گذاشتن دو هفته 
پرالتهاب، بسياري از شركت هاي نفتي خارجي با 
تصميم گيري دشواري براي حضور كوتاه مدت و 
ميان مدت خود در عراق روبه رو هستند. در بحران 
اخير، كشور عراق به صحنه نبرد نيروهاي نظامي 

ايران و اياالت متحده تبديل شده بود.« 
هم اكنون بيش از 5 هزار نيروي نظامي امريكايي 
در كشور عراق مستقر هس��تند، اما آينده حضور 
اين نيروها در هاله اي از ابهام قرار دارد. ميانگين 
توليد روزانه نفت عراق در س��ال ۲0۱۹ميالدي 
4/8 ميليون بشكه بوده اس��ت. از اين ميزان ۱/8 
ميليون بشكه توسط شركت هاي دولتي نفت اين 

كشور استخراج شده است. 
اما ش��ركت هاي بين الملل��ي با تولي��د روزانه ۳ 
ميليون بش��كه نفت خام پيش��رو در برداشت از 
ذخاير هيدروكربوري عراق هستند. شركت هاي 
چيني با توليد روزانه يك ميليون بش��كه، رهبر 
اين بازار هس��تند. ش��ركت هاي انگليسي نيز با 
توليد روزانه ۶۳0 هزار بشكه در روز در رتبه دوم 

و  شركت هاي روسي هم با توليد روزانه ۳۳0 هزار 
بشكه در رتبه سوم قرار دارند. 

در ميان شركت هاي خارجي فعال در صنعت نفت 
عراق دو شركت پتروچاينا و بي پي با توليد روزانه 
880 هزار بش��كه و ۶0۶ هزار بشكه از بيشترين 
ميزان برداشت برخوردارند. شركت هاي امريكايي 
در مجم��وع روزانه ۱80 هزار بش��كه نفت توليد 
مي كنند. از اين ميزان ۱0۶ هزار بش��كه به غول 

اگزون موبيل تعلق دارد. 
اين شركت در سال گذش��ته ۲50 ميليون دالر 
براي فعاليت هاي باالدستي خود در عراق هزينه 
كرده اس��ت. در پنج س��ال آينده نيز بر اس��اس 
پيش بيني ها، س��االنه ۱50 ميليون دالر در اين 
حوزه توس��ط امريكايي ها سرمايه گذاري خواهد 

شد. 
ماتسو فيتزيمونز، معاون بخش خدمات نفتي در 
ايس��تاد انرژي مي گويد: »با افزايش تنش ها در 
عراق، بسياري از شركت ها در حال ارزيابي شرايط 

فرارو هستند.« 

مثاًل ش��ركت اگزون  موبيل از احتمال واگذاري 
دارايي هاي خود در عراق سخن گفته است. آنها 
از گويان و سازنده اي شيل اياالت متحده به عنوان 

مقاصد احتمالي خود ياد كرده اند. 
ش��ركت بي پي به عنوان يك��ي از غول هاي نفتي 
فعال در عراق پيشواز باال گرفتن تنش هاي كنوني 
4 درصد بودجه توسعه باالدستي خود را به عراق 
اختصاص داده بود. اين ش��ركت در سال گذشته 
۲5/4 ميليارد دالر به فعاليت هاي باالدستي خود 

در مناطق مختلف دنيا اختصاص داده بود. 
اين ش��ركت يك پروژه پرهزينه و بزرگ تزريق 
آب را ب��راي افزايش توليد خود و  كس��ب عنوان 
بزرگ ترين توليدكننده نفت در عراق را در دست 
اجرا دارد، اما آينده اين پ��روژه در يك هاله اي از 

ابهام قرار دارد. 
ش��ركت بي پي ش��رايط كنوني را با دقت دنبال 
مي كند و در گام نخس��ت س��رعت اجراي پروژه 
تزريق آب كاهش يافته است. صدها نفر از كاركنان 
شركت هاي خارجي عراق را در دو هفته اخير ترك 
كرده اند. بس��ياري از پروژه هاي توسعه اي نيز به 
ويژه در جنوب عراق تا آرام شدن شرايط متوقف 

شده اند. 
ش��ركت بي پي در ميدان هاي رميله ش��مالي و 
جنوبي بيش از يك ميليارد دالر در سال گذشته 
هزينه كرده است. در پنج سال آينده نيز ساالنه 
۱/۲ ميليارد دالر در اين ميدان ها هزينه خواهد 

شد. 
شركت انگليسي تبار بي پي با شرايط پرفرازونشيبي 
روبه رو و آينده طرح هاي آنها با ترديدهاي بسياري 
مواجه است. ساير شركت هاي نفتي نيز با وضعيت 
كم  و بيش مشابهي روبه رو هستند. بدين ترتيب 
اين پرسش پديد آمده كه آيا رؤياهاي شركت هاي 

بين المللي در عراق را بايد بر باد رفته دانست؟
البته بايد توجه داش��ت كه امريكايي ها با زيركي 
خ��ود را از توس��عه ميادي��ن نفتي ع��راق كنار 
كش��يده اند و به دنبال كس��ب درآمدهاي نفتي 
اين كش��ور هس��تند؛ مانند همان اقدامي كه در 
عربس��تان س��عودي پياده كردند و اين كشور را 
دوشيدند. عراقي ها نس��بت به اين موضوع آگاه 
شده اند و به س��مت همكاري با بلوك شرق قدم 
برداشته اند، همين موضوع براي عصبانيت ترامپ 
كافي است تا هم مقابل بغداد براي خروج نيروهاي 
امريكايي بايستد و هم اين كشور را تهديد كند اگر 
به خواس��ته هاي آنها تن ندهد بغداد را به آشوب 

مي كشاند. 
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 تهديد رؤياهاي غول هاي نفتي در عراق 

مهران ابراهيميان 

عراقي ها به سمت همكاري با بلوك شرق قدم برداشته اند، همين موضوع براي عصبانيت ترامپ كافي است

وحیدحاجیپور
گزارشیک

فرار مالياتي 130 هزار ميليارد توماني ناشي از اقتصاد غيرشفاف 
برآوردهاي قابل اعتماد نش�ان می دهد ميزان فرار مالياتي در 
اقتصاد ايران، رقمي بال�غ بر 130هزار ميليارد تومان در س�ال 
است كه نشئت گرفته از حاكم ش�دن فضاي غيرشفاف است. 
به گزارش فارس، برآوردها از ميزان فرار مالياتي در كشور به دليل 
عدم امكان رصد اقتصاد زيرزميني، متفاوت است. آنچه از مجموع 
اظهارنظرهاي مسئوالن دولتي و نمايندگان مجلس بر مي آيد، فرار 

مالياتي در كشور رقمي بين ۳0 تا 40 هزار ميليارد تومان است. 
اما روش هاي نظ��ري و علمي برآورد حجم ف��رار مالياتي، رقم فرار 
مالياتي را بسيار بيش��تر از رقم ادعايي مسئوالن نشان مي دهد. در 
ادبيات اقتصادي از روش هاي مختلفي ب��راي برآورد حجم اقتصاد 
غيررس��مي اس��تفاده مي ش��ود. روش هايي مانند برآورد تقاضاي 
مصرف كننده، نس��بت نقد، معامالت پولي، تخمين تقاضاي پول و 
منطق فازي براي برآورد حجم اقتصاد غيررسمي و به تبع آن برآورد 

فرار مالياتي مورد استفاده قرار مي گيرند. 
آنچه از مجموعه برآوردهاي اين روش ها به دست مي آيد آن است كه 

رقم فرار مالياتي بين ۱00 تا ۱50هزار ميليارد تومان است. 

نمونه ديگر كه مؤيد اين بحث و دال بر فضاي غيرشفاف اقتصادي 
است، حس��اب هاي مخدوش و فاقد  هويت است. طبق آخرين آمار 
منتشر شده بانك ملي با بيش از ۳ هزار شعبه، دارا بودن بزرگ ترين 
هلدينگ در بين بانك ها و رتبه اول از نظر تعداد كارت بانكي، حدود 

يك ميليون حساب بي هويت دارد. 
با توجه به آمار 500 ميليوني حساب هاي بانكي در كشور مي توان 
گفت تعداد حساب هاي بانكي بي هويت در كل بانك ها بسيار بيشتر 

از يك ميليون فقره است. 
يكي ديگر از پيامدهاي اقتصاد غيرشفاف، كاهش درآمدهاي دولت 
و امكان ايجاد فرار مالياتي گسترده است. اين فضاي غيرشفاف به 
برخي از افراد و شركت ها امكان مي دهد تا در فضاي تاريك اقتصاد 
كشور به فعاليت خود ادامه داده يا برخي از فعاليت هاي خود را از ديد 
دولت پنهان كنند.  رشد سوداگري و فعاليت هاي مخرب اقتصادي، 
عدم كارآمدي سياست ها و تصميمات دولت و... از ديگر پيامدهاي 
اقتصاد غيرشفاف است. بنابراين دولت در اقدام ابتدايي بايد به سمت 

شفافيت حركت كند. 

براي شناسايي و آگاهي دولت از فعاليت هاي اقتصادي در كشور سه 
راه وجود دارد. راه اول آگاهي از جريان كاال و خدمات، راه دوم اسناد 
و مدارك فعاليت اقتصادي و راه سوم آگاهي از جريان حركت پولي 

است كه به ازاي خريد و فروش كاال و خدمات تبادل مي شود. 
نظارت ب��ر تبادالت مال��ي و انتق��ال پ��ول، در واقع هم��ان رصد 
تراكنش هاي بانكي اس��ت. در اين حالت تمامی تراكنش هايي كه 
از سقف مجاز تعيين شده اي كه فاصله معني داري از تبادالت مالي 
روزمره افراد داشته باشد، به صورت سيستمي مشخص و پيگيري 
مي ش��وند. با اين روش، علت و منبع پول بايد توسط واريز كننده و 

دريافت كننده اعالم گردد. 
بايد در نظر داش��ت كه رصد سيستمي حس��اب هاي بانكي، بدون 
ايجاد محدوديت براي بي��ش از ۹5 درصد مردم ي��ا حتي نظارت 
بر حس��اب هاي بانكي آنها انجام مي ش��ود. بنابراين عالوه بر اينكه 
رصد سيس��تمي به معني سرك كش��ي به حس��اب مردم نيست، 
بسياري از مردم به دليل اعمال سقف تراكنش، حتي مشمول رصد 

سيستماتيك نيز نمي شوند. 

اقتصادکالن

 پاسخ به 5 سؤال مهم درباره عمليات بازار باز 
 عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در پنجاه و نهمين مجمع 
ساالنه بانك مركزي كه با حضور رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، رئيس س��ازمان بورس، اعضاي هيئت عامل بانك مركزي و 
مديران عامل بانك ها برگزار شد از آغاز اجراي عمليات بازار باز بانكي از 

روز شنبه ۲8 دي ماه خبر داد. 
طبق آنچه او گفته انتظار مي رود با اين كار نظام سياست گذاري پولي 
كشور دچار تغيير و تحول عمده شده و موضوعاتي چون اضافه برداشت 
بانك ها، تعيين نرخ سود و كنترل نرخ تورم به سمتي برود كه بانك هاي 

مركزي كشورهاي مدرن عمل مي كنند. 
او همچنين تأكيد كرده بانك مركزي با درك اين موضوع كه متعاقب 
شوك هاي هزينه اي بايد انتظار افزايش رش��د پايه پولي و حجم پول 
و نقدينگي را داش��ت، س��عي كرد كه رش��د اين كميت ها را مديريت 
كند. او گفته كه باالخره بانك مركزي در اين ش��رايط دشوار اقدامات 
بلندمدتي را نيز شروع كرده است كه يكي از مهم ترين آنها ايجاد بستر 
براي نظام جديد سياس��تگذاري پولي و پياده سازي عمليات بازار باز و 
لذا هدف گذاري تورم است كه بعد از گذشت ۶0سال از تأسيس بانك 

مركزي آغاز خواهد شد. 
اما عمليات بازار باز چيس��ت و چه تأثيري در اقتصاد كش��ور دارد؟ در 
ادامه سعي كرده ايم كه در قالب پاسخگويي به پنج سؤال مهم و واضح 

آن را تشريح كنيم. 
عمليات بازار باز چيست؟ 

عمليات بازار بازار خري��د و فروش اوراق بدهي دولت ها توس��ط بانك 
مركزي كشورها به منظور سياس��ت گذاري تورمي ) كاهش يا افزايش 
تورم ( است. اينگونه فعاليت ها اگرچه ريشه در كسري اوليه بودجه دارد، 
اما براي تحريك بازارها و حمايت از توليد اس��ت. اين اوراق را معموالً 

بانك ها و مؤسسات مالي و بيمه ها مي خرند، نه مردم عامه. 
در واقع عمليات ب��ازار باز بدهي دولت از بانك مركزي با يك واس��طه 

بيشتر انجام مي دهد.
چرا تا به حال اين عمليات اجرا نشده  است؟ 

بازار باز تاكنون براساس قانون بانكداري بدون ربا مشكل شرعي داشته 
و تا به حال تا اين حد مديريت كسري بودجه حائز اهميت نبوده است 
تا از آن استفاده شود، اما كسري بودجه باالي دولت عاملي براي يافتن 
مشكل شرعي اين اوراق شده است. دولت اميدوار است كه با راه اندازي 

اين بازار بتواند مانع از جلوگيري تورم بيش از حد شود. 
هدف اصلي عمليات بازار باز در زمان حاضر:

 جلوگيري از تورم بيشتر است زيرا: 
۱- با مجموع اوراق بدهي اي ) ۱04 هزار ميليارد تومان ( كه براي سال 
آينده به فروش مي رسد و با احتساب رقم هفت براي ضريب فزاينده تا 

7۲8 هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق خواهد شد. 
۲- با توجه به ناتواني بانك ها در خريد اين حج��م از اوراق بدهي، بيم 
افزايش بي محاب��اي نرخ به��ره و از كار افتادن بانك ه��ا و توليد وجود 

داشت. 
آيا عمليات بازار باز منجر به كاهش تورم مي شود؟ 

با توجه به كس��ري بودجه ش��ديد در صورت اجراي موفق و خوب آن 
تنها اثر تورمي انتشار اوراق از محل افزايش 7۲8 هزار ميليارد توماني 
نقدينگي خواهد بود و احتماالً با توجه به جلوگيري نسبي از رشد نرخ 

بهره، اثر كاهشي ناشي از اين اقدام را مردم متوجه نخواهند شد. 
چه چيزي در اجراي عمليات بازار باز نگران كننده است؟ 
همانطور كه گفته ش��د عرضه قانونمند اوراق قرض��ه يا بدهي وظيفه 
عمليات بازار باز اس��ت، اما آنچه در اين بازار نگران كننده است، عرضه 
نامتعارف اوراق از س��وي دولت به تناس��ب اقتصاد هر كش��ور است. 
كارشناس��ان براين باورند كه بايد براي انتش��ار اوراق سقف تعيين و 
رعايت شود، اما طبق قانون برنامه شش��م توسعه دولت با انتشار ۱04 
هزار ميليارد تومان اوراق براي دولت و ش��هرداري ها از اين س��قف به 
شدت عبور مي كند و مديريت اين حجم اوراق بسيار حساس و سخت 

خواهد بود. 

افزايش  متوسط قيمت نفت ايران در سال 2019
اوپ�ك در جديدترين گ�زارش خود اع�ام كرد، هر بش�كه نفت 
ايران در ماه دسامبر 2019 با 3 دالر و 7 س�نت افزايش به 63/80 
دالر رسيده و نفت س�نگين ايران به طور متوسط در سال گذشته 
ميادي به ازاي هر بش�كه 61/85 دالر به فروش رس�يده اس�ت. 
به گزارش فارس، سازمان كشورهاي توليد كننده و عرضه كننده نفت، 
اوپك در جديدترين گزارش اعالم كرد، متوسط قيمت هر بشكه نفت 
سنگين ايران در ماه دسامبر ۲0۱۹ )آذر ۹8( با ۳ دالر و 7 سنت افزايش 
نس��بت به ماه پيش از آن به ۶۳/80 دالر رسيد.  بر اساس اين گزارش، 
هر بشكه نفت سنگين ايران در ماه نوامبر ۶0/7۳ دالر به فروش رسيده 
بود. بر اساس گزارش ماهانه اوپك، تمامي انواع نفت كشورهاي اوپك در 
اين ماه افزايش قيمت داشتند كه بيشترين افزايش به ِمِري ونزوئال با ۶ 
دالر و 50 سنت تعلق داشت.  متوسط قيمت نفت ايران طي سال ۲0۱7 
برابر با ۶0/4۹ دالر به ازاي هر بشكه و در سال ۲0۱8 نيز ۶7/۹7 دالر در 
هر بشكه عنوان شده است. همچنين متوسط قيمت نفت ايران در سال 
۲0۱۹ برابر با ۶۱/85 دالر برآورد شده است.  متوسط قيمت سبد نفتي 
اوپك در ماه دسامبر با ۳ دالر و 54 سنت افزايش نسبت به ماه قبل از آن 
به ۶۶/48 دالر در هر بشكه رسيده است. اين رقم براي سبد نفتي اوپك 
در ماه نوامبر ۶۲/۹4 دالر در هر بشكه بوده است. نفت عربستان نيز با ۳ 

دالر و 44 سنت افزايش ۶7/45 دالر در هر بشكه فروخته شد. 

فرصت طال براي افزايش قيمت 
كارشناس�ان  كيتكوني�وز،  هفتگ�ي  نظرس�نجي  در 
وال اس�تريت و س�رمايه گذاران انتظار داش�تند روند افزايش�ي 
قيم�ت ط�ا در معام�ات هفت�ه ج�اري ادام�ه پي�دا كن�د. 
به گزارش ايسنا، طال دو هفته پيش تحت تأثير تنش هاي ژئوپلتيكي در 
خاورميانه به باالترين حد در هفت سال اخير صعود كرده بود و هشتم 
ژانويه تا مرز هزار و ۶۱۳ دالر و ۳0 س��نت پيش رفته بود، اما قيمت ها 
متعاقباً با كاهش تنش ها روند صعودي خود را معكوس كرده و به هزار 

و 5۳۶ دالر سقوط كرده بودند. 
عامل ديگري كه باعث شد رشد قيمت طال در هفته گذشته محدود شود، 
امضاي س��ند فاز اول توافق تجاري امريكا و چين مي��ان دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا و ليو هي، معاون نخست وزير چين در روز چهارشنبه 
بود كه در كاخ سفيد انجام شد و موقتاً به مناقشه ۱8 ماهه ميان دو كشور 
كه بازارهاي جهاني را متالطم كرده بود، پايان داد.  طال كه در ش��رايط 
ابهامات اقتصادي و سياسي به پناهگاه مطمئن براي سرمايه گذاران تبديل 
مي شود، سال ميالدي گذشته تحت تأثير مناقشه تجاري امريكا و چين 
۱8درصد رشد قيمت داشت. در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان وال 
استريت، ۱۳ نفر شركت كردند كه ۱0نفر معادل 77 درصد افزايش قيمت 
را پيش بيني كردند، اما هيچ كس به كاهش قيمت طال رأي نداد و س��ه 
نفر معادل ۲۳درصد نظري نداشتند. در اين بين، 8۲0 نفر در نظرسنجي 
آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران شركت كردند كه 475 نفر معادل 58 
درصد افزايش و ۲08 نفر مع��ادل ۲5 درصد كاهش قيمت را پيش بيني 
كردند در حالي كه ۱۳7 نفر معادل ۱7 درصد نظري نداش��تند. چارلي 
ندوس، استراتژيست ارش��د بازار در گروه السال فيوچرز پيش بيني كرد 
طال ثابت يا رو به افزايش خواهد بود به خصوص كه باالي ميانگين قيمت 

۱0 روزه كه در نزديك هزار و 558 دالر قرار دارد، بسته شد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

مع�اون مدير عام�ل ش�ركت مل�ي پخ�ش 
فرآورده ه�اي نفت�ي گف�ت: متقاضي�ان براي 
نام نويس�ي تبديل خودروهاي خود به گازسوز 
بايد ب�ه س�امانه IRNGV. IR مراجعه كنند. 
حميد قاسمي ده چشمه با اشاره به مصوبه شوراي 
اقتصاد ب��ه وزارت نفت براي گازس��وز كردن يك 
ميليون و 4۶4 ه��زار خودروي باري و مس��افري 
كه فعاليت حمل و نقل را انج��ام مي دهند، اظهار 
كرد: از محل صرفه جويي حاصل��ه و صادرات اين 
صرفه جويي به صورت رايگان اين خودروها گازسوز 

خواهند شد. 
به گفته وي، ب��راي انجام فرآيند كار الزم اس��ت 
متقاضي��ان در س��امانه IRNGV. IR ثبت نام 
كنند ك��ه در اين ش��رايط مابقي ام��ور به صورت 
اتوماتيك انجام و زمان اجرا اعالم مي شود و سپس 
متقاضيان مي توانند براي تبديل خودروهاي خود 
مراجعه كنند.  معاون مدير عامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه در حال حاضر روند 
ثبت نام آغاز شده است، تصريح كرد: قراردادهاي 
مربوطه بين ش��ركت ملي پخش و بانك ها انجام 
شده و فعاليت ها به زيرگروه هاي اجرايي كه شامل 

۱4زير گروه مي شود، ارجاع داده شده است. 
قاسمي كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، 
افزود: اين ۱4 گروه به طور عمده سازندگان مخازن 
و خودروس��ازان هس��تند كه در اين مرحله عقد 
قرارداد آنها نيز در حال انجام اس��ت و تا دو هفته 

ديگر اين فعاليت وارد مرحله اجرايي مي شود. 

وي با بيان اينكه س��امانه مذك��ور زير نظر وزارت 
صمت اس��ت كه با ه��دف ثبت نام و س��اماندهي 
مراجعه كنندگان به مراكز تبديل اين سامانه ايجاد 
ش��ده كه متقاضيان و مالكان خودرو بعد از اينكه 
ثبت نام كردند اطالعات ف��ردي و مالكيت آنها به 
س��امانه اعالم مي شود و سپس س��امانه براساس 
زم��ان درخواس��ت اولويت بندي مي كنن��د و به 
منظور مراجعه افراد و تبديل خودرو به متقاضيان 

پيامك هاي ارسال مي شود. 
معاون مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي همچنين چندي پيش به ايسنا گفت: اكنون 
استقبال از مصرف سي ان جي افزايش يافته است 
و روزانه ۲4/۳ ميليون مترمكعب مصرف مي شود، 
ميزان ثبت نام ها 50 درصد نسبت به هفته گذشته 
افزايش يافته اما آن چيزي كه مدنظر ماست، هنوز 
اتفاق نيفتاده، ولي در كل رش��د اس��تقبال خوب 

بوده است. 
قاس��مي با بيان اينك��ه در حال حاض��ر نيز مردم 
مي توانند با هزينه خودشان به اين مراكز مراجعه 
كنند، اظهار كرد: مش��كلي در اي��ن بخش وجود 

ندارد، اما با توجه به اينك��ه تجهيز صورت گرفته 
است، احتماالً دو هفته ديگر قرارداد منعقد مي شود 
و ما مي تواني��م به صورت رايگان مخ��ازن را براي 
مراكز مشخص شده، ارس��ال كنيم تا فرايند كار 

پيش برود. 
معاون مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي درباره ظرفيت انجام اين كار گفت: اين مسئله 
به ميزان ظرفيت كارگاه ها بستگي دارد، اما مي توان 
گفت كه تقريب��اً در هر ش��ركت كارخانه مخزن 
حدوداً ۱5هزار تبديل در هر ماه صورت مي گيرد؛ 
به عبارت ديگر در هر كدام از هفت كارخانه، امكان 
تبديل ۱5هزار مخزن وج��ود دارد و قصد داريم تا 
اين ظرفيت را تا عيد به ۳0 ه��زار افزايش دهيم.  
قاس��مي همچنين تصريح كرد: اين امكان وجود 
داد كه به تمام تقاضاها پاس��خ دهيم. وي با اشاره 
به ليس��ت كارخانه هاي مورد تأيي��د براي تبديل 
خودرو بنزيني به گازس��وز گفت: با هفت شركت 
در حال مذاكره و بررسي هستيم و قراردادهاي آن 
نيز آماده است و قرار شده تا ۲50 مركز مشخص 
شده، طي هماهنگي تجهيزات الزم را از اين هفت 

شركت تأمين كنند. 
به گفته مع��اون مدير عامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي، اين ۲50 مركز همان مراكزي 
هستند كه نام و آدرس آنها در شركت پخش آورده 
شده، اما ممكن است كه تعداد آنها نيز افزايش يابد. 
اكنون نمي توان درباره ع��دد دقيق اين جايگاه ها 

اظهارنظر كرد. 

1/5 ميليون خودروی باری و مسافری رایگان گازسوز می شوند
معاون مدير عامل شركت ملي پخش اعام كرد گزارش2


