
در س�ال پايان�ي دول�ت يازده�م، تصميم�ي 
عجي�ب در ح�ال »پخت�ه ش�دن« اس�ت 
ك�ه مي ت�وان آن را آخري�ن فرص�ت ب�راي 
ش�ركت هاي خصوصي نامي�د ك�ه مي توانند 
از وجود دول�ت فعل�ي اس�تفاده و پروژه هاي 
س�نگيني را در غ�رب كارون از آن خود كنند. 
به گزارش »ج��وان« دو هفته از امض��اي قرارداد 
مديري��ت توس��عه مي��دان آزادگان جنوب��ي ب��ا 
پتروپارس نگذشته كه يك طرح خاص در دستور 
كار قرارگرفته است كه بر اساس آن، ميدان آزادگان 
شمالي و جنوبي به سه بخش تقسيم مي شود و هر 
يك از شركت هاي ايراني صاحب بخشي از توسعه 

اين ميدان مي شوند. 
اين اقدام در ش��رايطي در حال نهايي شدن است 
كه وزارت نفت، طي هفت سال اخير با شلختگي 
و تصميمات غيركارشناس��ي، در آزادگان جنوبي 

درجا زده بود و حاال ش��نيده مي ش��ود مي خواهد 
غرب كارون را براي برخي شركت ها كنار بگذارد 
و در اين مسير، يكي از وزراي سابق نفت را همراه 

خود مي بيند. 
بر اساس مدل جديد، يك كنسرسيوم براي آزادگان 
ش��مالي، مركزي و جنوبي تشكيل و كارها در سه 
بخش انجام مي شود. بر اساس تصميم گرفته شده، 
اين كنسرس��يوم كه شركت عام س��رمايه گذاري 
ش��ركت هاي E&P نامگذاري ش��ده با س��رمايه 
100ميليارد تومان به ثبت مي رسد و سپرده نقدي 
35 درصد از س��رمايه ثبتي كه س��هم هر شركت 

حدود 2 ميليارد تومان است. 
بر اساس تصميمي كه در حال نهايي شدن است، 
سه كنسرس��يوم جانبي با تركيب خاص وارد اين 
برنامه مي ش��وند. ش��ركت هاي خصوصي شامل 
دانا انرژي، پاس��ارگاد،  PRZ و. . . ؛ ش��ركت هاي 

متعلق به نهادهاي غيردولت��ي و انقالبي كه عيناً 
در صورتجلسه مكتوب به آن اشاره  شده و ديگري 
ش��ركت هاي متعلق به دولت ش��امل اويك، مپنا 

و... است.
ش��ركت PRZ هم قرار اس��ت به عنوان رابط اين 
كنسرس��يوم با وزارت نفت وارد عمل شود و همه 
اطالع��ات آزادگان ش��مالي و جنوب��ي را از اي��ن 
وزارتخانه دريافت كند. البته در برنامه تدوين شده، 
پتروپارس ق��رارداد خ��ود را در آزادگان مركزي 
ادامه مي دهد و شركت پترو ايران هم با پتروپارس 

كنسرسيوم ديگري را تشكيل مي دهند. 
بر اس��اس اين گزارش، قرار اس��ت توليد آزادگان 
شمالي به ميزان 70هزار بشكه و آزادگان مركزي 
و شمالي به ميزان 280هزار بشكه در فاز نخست 
تعيين ش��ود. در فاز دوم هم 210هزار بش��كه به 
ميزان توليد افزوده مي ش��ود كه س��هم آزادگان 

شمالي 40هزار بشكه با حفر 40حلقه چاه، سهم 
آزادگان مركزي 85هزار بشكه با حفر 85 حلقه چاه 
و 85هزار بشكه هم براي آزادگان جنوبي كه قرار 

است براي آن 85 حلقه چاه حفاري شود. 
كنسرس��يوم براي تحق��ق اين اهداف، س��اخت 
تأسيس��ات فرآورش و تجهيزات سطح االرضي را 
پيش بيني كرده است؛س��رمايه گذاري مورد نياز 
براي آزادگان ش��مالي 950ميلي��ون دالر، براي 
آزادگان مرك��زي ي��ك ميلي��ارد و 770 ميليون 
دالر و ب��راي آزادگان جنوب��ي ه��م همين مبلغ 

پيش بيني شده است. 
در اين طرح، سه ميدان ميان سه كنسرسيوم فرعي 
توس��عه مي يابد كه ي��ك تقس��يم كار بي نظير براي 
س��ال پاياني دولت اس��ت و دولت بعد، فارغ از اينكه 
وابسته به كدام جريان سياسي باشد مجبور به اجراي 
قراردادهايي اس��ت كه در حال نهايي ش��دن است. 
س��ردرگمي وزارت نفت و وزيري كه ب��ا تصميمات 
وحشتناك طي 15سال وزارت خود، آزادگان جنوبي 
را به نابودي كش��انده حاال با ايده ديگري كه حافظ 
منافع جريان��ي خاص اس��ت و براي هم��راه كردن 
نهادهاي نظارتي، شركت هاي وابس��ته به نهادهاي 
انقالبي را هم با زيركي به ميان كش��انده اس��ت ولي 
بخش اصلي كار به شركت هاي خودماني داده مي شود.  
گرچه هنوز اين طرح تبديل به تصميم نهايي نشده 
است اما نگاهي به روند توسعه ميادين غرب كارون به 
ويژه آزادگان جنوبي كه يكي از بزرگ ترين ميادين 
نفتي ايران اس��ت، نش��ان مي دهد چند تكه كردن 
پروژه ها و ميادين بزرگ به بهانه هاي مختلف، بيش 
از آنكه منجر به تسريع توسعه و توليد شود، مشكالت 

بسياري را به صنعت نفت تحميل مي كند. 
در چنين شرايطي اين ابداع تاريخي كه دو ميدان 
به سه ميدان افزايش يابد، مي تواند تراژدي غرب 
كارون را غم انگيزتر از گذشته كند. ميدان آزادگان 
جنوبي كه كار توس��عه آن به طور جدي از س��ال 
76 آغاز ش��د هم اكنون ظرفيت توليدي كمتر از 
120هزار بشكه در روز را دارد، در حالي كه وزارت 
نفت متعهد شده بود توليد از اين ميدان را در سال 

95 به 320 هزار بشكه در روز برساند. 
بهانه  وزارت نفت براي اين تعلل، مربوط به تحريم 
مي ش��ود، در حالي كه تنها كاري كه در آزادگان 
جنوبي طي هفت سال اخير شده است، حفر دهها 
حلقه چاه بوده كه از نظر كيف��ي و فني، انتقادات 
بسياري به آنها وارد شده است و برخي چاه ها نيز 
بسته ش��ده اند تا عمليات تعمير روي آنها صورت 

پذيرد. 
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تكه تكه كردن 2 ميدان براي چند شركت!
گزارش »جوان« از يك پيشنهاد عجيب براي 2 ميدان بزرگ نفتي كشور در سال پاياني دولت

طرحي در دست بررسي و تصميم گيري است كه براساس آن وزارت نفت براي چند شركت »كارسازي« مي كند

تخلف 3 هزار ميليارد توماني سازمان خصوصي سازی 
گ�زارش كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجلس ده�م از تفريغ 
بودجه نش�ان مي دهد كه بي�ش از 3 ه�زار ميلي�ارد تومان از 
پول شركت هاي دولتي واگذار ش�ده به خزانه برنگشته است. 
به گزارش فارس، در گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم 
كه در راستاي گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات ارائه شده، به 
بررس��ي وضعيت عملكرد بودجه در بخش ه��اي مختلف پرداخته 

شده است. 
در اين گزارش درباره خصوصي س��ازي آمده است: گزارش ديوان 
محاسبات نشان مي دهد در روند واگذاري هاي سهام شركت هاي 

دولتي و سهام دولت در ساير ش��ركت ها مبلغ هزار و 978 ميليارد 
تومان اقساط معوقه شركت های  واگذار ش��ده تا پايان سال 97 به 
خزانه واريز نشده اس��ت.  در اين گزارش ذكر شده است: اين مبلغ 
مربوط به 95 شخص حقيقي و حقوقي است كه در سررسيد نسبت 
به پرداخت اقس��اط خود اقدام نكرده اند، در اين خصوص اقدامات 
حقوقي سازمان خصوصي سازي مبني بر برگشت مالكيت به دولت 
براي مواردی كه بايد اموال به دولت اعاده شود، صورت گرفته و در 
حال نهايي شدن است. براي س��اير افراد نيز اقدامات قانوني توسط 
سازمان خصوصي سازي در حال انجام است.  گزارش سازمان مذكور 

رقم هزار و 100 ميليارد تومان واريز نشدن اقساط تا پايان سال 98 
را نيز مورد تأييد قرار داده كه الزم اس��ت اقدامات قانوني نسبت به 
تعيين و تكليف واگذاري ها صورت پذيرد.  واگذاري ش��ش شركت 
توسط سازمان خصوصي سازي به مديران اجرايي و اعضای هيئت 
مديره شركت هاي مذكور بر خالف تبصره 3 ماده 26 قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 صورت گرفته كه تنها در مورد شركت 
بين المللي مهندسي ايران )ايرتيك( اقدامات قانوني براي بازگشت 
سهام تا مرحله بازگشت س��هام ش��ركت به دولت توسط سازمان 

خصوصي سازي انجام شده است. 

   اقتصاد کالن

ضرر هنگفت غول نفتي امريكا
ش�ركت اكس�يدنتال پترولي�وم 6/6 ميلي�ارد دالر از ارزش 
سرمايه هاي خود را در س�ه ماهه دوم سال جاري ميالدي از دست 
داد كه برابر با بيش از ۴۰ درصد از ارزش بازار اين ش�ركت اس�ت. 
 به گزارش بلومبرگ، ش��ركت اكس��يدنتال كه مقر آن در هوس��تون 
امريكاست، طي بيانيه اي اعالم كرد بيش از دوسوم اين كاهش ارزش 
مربوط به ميادين داخلي آن اس��ت و باقي مربوط ب��ه خليج مكزيك 
و ميادين خارجي مي ش��ود. سهام شركت اكس��يدنتال 6/8 درصد در 

معامالت نيويورك كاهش يافت. 
اكسيدنتال تنها شركتي نيست كه از سقوط تقاضا به خاطر همه گيري 
ويروس كرونا آسيب ديده ، ولي كاهش سرمايه هاي آن نسبت به اندازه 
شركت بس��يار زياد بوده است. اين ش��ركت 1/76 دالر در هر سهم از 
دست داده كه بيشتر از 1/68 دالري اس��ت كه تحليلگران پيش بيني 
كرده بودند.  پس از سقوط بازارهاي انرژي در سه ماهه دوم سال جاري 
ميالدي، تقريباً تمام ش��ركت هاي نفت و گاز س��رمايه هاي خود را از 
دست داده اند و ارزش ذخاير آنها پايين آمده است. اين كاهش سرمايه 
فشار بيشتري بر اكسيدنتال وارد مي كند، چون خريد بي موقع شركت 
آناداركو پتروليوم 40 ميليارد دالر بدهي بر دوش آن گذاشته است. اين 
شركت در حال حاضر در نظر دارد سرمايه هاي بيشتري را بفروشد تا 
بتواند بدهي خود را پرداخت كند و انتظار دارد 2 ميليارد دالر از فروش 
اين سرمايه ها در كوتاه مدت به دس��ت آورد.  شركت اكسيدنتال براي 
مواجهه با سقوط قيمت نفت، بودجه سرمايه اي خود را نصف كرده و به 
2/5ميليارد دالر در سال جاري ميالدي رسانده است. اين رقم كمتر از 
2/9 ميليارد دالر در سالي است كه براي ادامه توليد خود نياز دارد. به 
اين ترتيب، انتظار مي رود توليد اين شركت هم 13درصد در سه ماهه 
فعلي كاهش يابد و به 1/23ميليون بش��كه در روز برسد و در سه ماهه 

چهارم 5 درصد كاهش داشته باشد. 

طال پيش به سوي 4 هزار دالر
قيم�ت ط�ال ط�ي روزه�اي گذش�ته ب�ه س�طوحي رس�يده كه 
از س�پتامبر 2۰11 ب�ه بعد س�ابقه نداش�ته اس�ت. كارشناس�ان 
مي گوين�د ممك�ن اس�ت روند افزاي�ش قيمت ط�ال ادام�ه يابد. 
به گزارش فارس، طي هفته هاي گذشته قيمت طال به قدري افزايش 
يافت كه از سپتامبر 2011 به اين ور بي سابقه بوده است. البته در چند 
روزي كه گذشت براي نخستين بار قيمت طال از 2 هزار دالر در هر اونس 
عبور كرد و كارشناسان مي گويند ممكن است اين روند ادامه پيدا كند.  
فرانك هولمز، مديرعامل مؤسسه سرمايه گذاري يو اس گلوبال گفت: به 

سادگي مي توان شاهد بود كه قيمت طال به 4 هزار دالر برسد. 
وي با اش��اره به هزاران ميليارد دالري كه دولت امري��كا براي اجراي 
بسته هاي كمك اقتصادي در طول بحران كرونا به آن نياز دارد، گفت: 
وزراي عضو گروه 20 و رؤساي بانك هاي مركزي آنها شبيه يك كارتل 
و باند خالفكار در حال كار كردن با هم هستند و همه با هم پول چاپ 
مي كنند.  هولمز ادامه داد: ما هيچ وقت ش��اهد چنين حجمي از چاپ 
پول از سوي بانك هاي مركزي كشورها با نرخ بهره صفر درصد نبوده ايم. 
نرخ بهره صفر باعث مي شود كه طال به يك دارايي بسيار بسيار جذاب 

تبديل شود. 

كرونا 2 برابر جنگ جهاني به اقتصاد جهان 
آسيب مي رساند

خسارت وارد شده به اقتصاد جهان از يك جنگ جهاني احتمالي 
حدود 1۵تريليون دالر خواهد بود، در حالي كه همه گيري ويروس 
كرونا حدود 3۰ تريليون دالر به اقتصاد جهان آس�يب مي رساند. 
 به گزارش راشا تودي، جديدترين تحقيقات مؤسسه پژوهشي مكنزي 
گلوبال نشان مي دهد اختالل در توليد در نتيجه همه گيري ويروس كرونا 
دو برابر بيشتر از يك جنگ نظامي در جهان به اقتصاد آسيب مي رساند.   
تحليلگران اين مؤسسه پژوهشي در گزارشي با عنوان »خطر، تاب آوري 
و تعادل دوباره زنجيره هاي ارزش جهاني«، خطرات مختلف توقف 100 
روزه توليد را بررسي كردند. شوك هاي اقتصادي كه در اين گزارش به آنها 
اشاره شده وقايع مختلفي را از حمله هاي سايبري و جنگ هاي تجاري 
گرفته تا درگيري هاي نظامي و همه گيري در بر مي گيرند و از نظر تناوب، 

زمان و طبيعت تأثيراتشان متفاوت هستند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو

آگهى تغییرات شرکت تعاونى دهیاران آبادگر بخش 
خلیفان مهاباد به شماره ثبت 1355 و شناسه ملى 10980279310 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مهاباد (936253)

آگهى تغییرات شرکت اسپوتا صنعت سبز آذربایجان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 16570 و شناسه ملى 14006455830

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ارومیه (936249)

آگهى تغییرات شرکت یاشیل چیچک با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 1688 و شناسه ملى 14000110266 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خوى (935801)

آگهى تغییرات شرکت شاهین کوثر آذربایجان سهامى 
خاص به شماره ثبت 142 و شناسه ملى 14005123110 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شاهین دژ (936255)

آگهى تغییرات اتحادیه تولیدکنندگان مصالح و خدمات 
 ساختمانى سلماس موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 63 

و شناسه ملى 14003571330 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سلماس (936251)

آگهى مفقودي 

 01018261B146
 736054AAN11FE8GH

آگهى تغییرات شرکت ایجاد و بهره بردارى از دفتر 
پیشخوان خدمات قادرى سهامى خاص

 به شماره ثبت 1188 و شناسه ملى 14002833230

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بوکان (935802)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى روستایى اشنویه
 به شماره ثبت 19 و شناسه ملى 10861025160 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اشنویه (935805)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى شماره نه پرورش مرغ گوشتى 
کشاورزى مهر سهیل شاهین دژ شرکت 

به شماره ثبت 580 و شناسه ملى 14002659075 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شاهین دژ (935804)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى شماره نه پرورش مرغ گوشتى 
کشاورزى مهر سهیل شاهین دژ شرکت 

به شماره ثبت 580 و شناسه ملى 14002659075 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شاهین دژ (935803)

آگهى مفقودي 

 S1422287016349

آگهى مفقودي 
131SE 
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وحید حاجی پور
  گزارش  یک


