
با وجود تأكيد اغلب كارشناسان براي شتاب دهي 
به پروسه ساخت پتروپااليشگاه ها در كشور، اما 
اتفاقات بازار س�رمايه و مش�خص نبودن برنامه 
دولت در اين باره همچنان چالش  ساز شده است. 
مجلس شوراي اسللامي نيمه نخست ۱۳۹۸ قانون 
حمايت از توسللعه صنايع پايين دسللتي نفت خام و 
ميعانات گازي را  با استفاده از سرمايه گذاري مردمي 
را تصويب كرد كه براسللاس آن وزارت نفت موظف 
شد ظرف حداقل دو ماه آيين نامه اجرايي اين ماده 
قانوني را به تصويب هيئت وزيران برساند و حداكثر 
يك ماه پس از آن براي جذب سللرمايه گذار احداث 

پتروپااليشگاه ها فراخوان دهد. 
دي  سللال گذشللته آيين ناملله اجرايي ايللن قانون 
در هيئت وزيران تصويب شللد و پللس از آن وزارت 
نفت بللراي جللذب سللرمايه گذار جهللت احداث 
پتروپااليشللگاه ها فراخوان عمومي صللادر كرد و تا 
پايان سال ۹۸ شركت هاي فعال زيادي در حوزه نفت 
و گاز درخواست اوليه و طرح هاي امكان سنجي خود را 
براي ساخت انواع پتروپااليشگاه به وزارت نفت ارسال 
كردند. وزارت نفت پس از بررسللي درخواسللت ها، 
۷۴طللرح را تأييد اوليه كللرد و در نهايللت در پايان 
تيرماه و پللس از تكميل بررسللي ها 2۴ طللرح را از 
لحاظ توانمندي مالي و مطالعللات فني و اقتصادي 
واجد شللرايط دانسللت كه بايد براي تأمين مالي از 
بورس اقدام شللود.  وزير نفت هم در اين باره گفت: 
ما شللركت هايي كه براي ساخت پااليشللگاه اقدام 
كرده بودند را از لحاظ مالي مورد بررسي قرار داديم 
و طرح هايي با مجموع ظرفيت ۱/5 ميليون بشللكه 

تأييد صاحيت شدند. 
  مشكل كجاست؟

هم اكنون بيللش از يك مللاه از موعد تأييللد نهايي 
طرح هاي پااليشللي مي گللذرد و هنللوز هم خبري 
از شللروع فرآيند تأمين مالللي اين طرح هللا از بازار 
بورس نيست. اين تأخير در حالي است كه هوشنگ 
فاحتيان معللاون وزير نفللت از آغللاز تأمين مالي 
ايللن طرح ها از نيملله دوم مردادماه خبللر داده بود. 
فاحتيان در اين باره گفت: »من اميدوارم طرح هاي 
پتروپااليشي بسلليار زودتر تعيين تكليف شود و تا 
26 تيرماه مسللئوليت وزارت نفت مبني بر معرفي 
طرح هاي منتخب انجام شللود. هر زماني كه هيئت 
امناي صندوق ميزان تنفس خللوراك را اعام كند، 
وزارت نفت مي توانللد بافاصللله مجوزهاي تأمين 
مالي طرح ها را  از بازار سرمايه و بورس صادر كند. من 
اميدوارم در صورت تعجيل هيئت امناي صندوق در 
برگزاري جلسه، عمليات جذب سرمايه هاي مردمي 

از بورس از نيمه دوم مردادماه آغاز شود.«
با اين وجود هيچ خبري از تأمين سرمايه براي آغاز 

ساخت پتروپااليشگاه ها نيست؛ در همين باره احمد 
جانجان، كارشناس بازار سرمايه در گفت و گو با مهر 
گفت: »تمايل به سرمايه گذاري در بازار سهام ابعاد 
مفيدي براي اقتصاد دارد و از سرريزشدن نقدينگي 
مردم به سمت بازارهاي غير مولد موازي از قبيل بازار 
ارز، سللكه و... جلوگيري مي كند. اين در حالي است 
كه بسياري از كشورهاي با صنايع پيشرفته افزايش 
سرمايه هاي خرد مردمي در بازار سرمايه براي تأمين 
مالي پروژه هاي بزرگ و سودده يك بازي دو سربرد 

براي سهامداران و سازندگان بوده است.«
جانجان افزود: »افزايش عرضه سهام جديد در بازار از 
سه روش عمده »عرضه اوليه سهام شركت هاي جديد 
غيربورسي«، »افزايش سهام شللناور با عرضه سهام 
جديد شركت هاي فعال در بورس« و »افزايش سرمايه 
شللركت هاي فعال در بورس از طريق صرف سهام«، 
اقدامي است كه بازار سهام را بيش از پيش در خدمت 

توليد و فعاليت هاي مولد قرار مي دهد.« به گفته وي، 
از طريق اين روش ها از آنجا كه سهام جديدي در بازار 
عرضه مي شود، در كنار تأمين مالي شركت ها و كسب 
و كارها، نقدينگي به سمت توليد هدايت شده و فشار 
تقاضا براي ساير سهام موجود در بازار كاهش مي يابد 

و رشد قيمت سهام متعادل مي شود. 
  فرصت ورود پتروپااليشگاه ها به بازار 

احمد جانجان با اشاره به مصوبه قانوني مبني بر توسعه 
صنايع پايين دستي پتروپااليشللگاه ها با استفاده از 
سرمايه هاي مردمي ادامه داد:»شركت هايي كه براي 
احداث پتروپااليشگاه از وزارت نفت مجوز مي گيرند، 
الزم اسللت براي تأمين مالي خود از بازار سللرمايه 
اسللتفاده كنند. دو مزيت بزرگ ايللن طرح ها قانون 
تنفس خوراك و توليد مواد با ارزش پتروشيميايي 
است. در واقع قانون تنفس خوراك موجب بازگشت 
سللرمايه هزينه كلي پروژه در سللال اول مي شود و 

توليد مواد پتروشيميايي با توجه به بازار بزرگ و روبه 
رشد داخلي و خارجي آن نقش مهمي در سودآوري 

شركت ها دارد.«
وی اظهللار داشللت: »بنابراين ورود شللركت هاي 
پتروپااليشي به بازار سرمايه، به مولدشدن آنها كمك 
مي كند و براي سللرمايه گذاران نيللز تضمين كننده 
سودهاي مناسبي در آينده اسللت. در واقع كساني 
كه در اين پروژه ها سرمايه گذاري مي كنند سودهاي 
آينده اين پتروپااليشللگاه ها را خريداري مي كنند. 
همچنين بندهاي مختلفي در قانون پتروپااليشگاه 
براي حمايت سللهامداران طرح ذكر شده اسللت كه 

موجب اقبال سرمايه گذاران به آن مي شود.«
  تأمين مالي پروژه هاي بزرگ 

احمد جانجان مشكل اصلي رونق نداشتن پروژه هاي 
بزرگ از جمله پااليشگاه سازي در ايران را مشكل 
تأمين مالي عنوان كرد و با انتقاد از وزارتخانه هايي 
از جمله اقتصاد و نفت گفت: »ايللن دو وزارتخانه 
بايد از مدت ها پيش سللاز و كارهللاي تأمين مالي 
پروژه هاي بزرگ از طريق سللرمايه هاي مردمي و 
بازار سرمايه را طراحي و اجرا مي كردند با اين حال 
متأسفانه هنوز هم دولت، هيچ ساز و كار مشخصي 
براي تأمين مالللي پروژه هاي بزرگ نللدارد.« اين 
مسئله اي است كه مقام معظم رهبري هم در ديدار 
امسال با هيئت دولت هم مطرح كرده و فرمودند: 
»سرمايه گذاري هاي كان را احيا كنيد و از امكانات 
فراوان و نقدينگي بخش خصوصي استفاده كنيد.« 
به گفته وي، براساس قانون، تا ۳۰ درصد از سرمايه 
مورد نياز كل يك پروژه پتروپااليشگاه بايد آورده 
سللرمايه گذار آن باشللد و حداكثر يك سللال پس 
از دريافت مجوز، بايد ۳۰درصد از سللهام شركت 
مجري طرح در بورس واگذار شود. قانون حمايت 
از صنايع پايين دسللتي صرفاً يك روش مشخص 
تأمين مالي پيشنهاد نداده است و بستر بهتري براي 
فعال شدن انواع ابزارهاي تأمين مالي سرمايه گذار 
را ايجاد كرده  است.  جانجان در ادامه توضيح داد: 
»شركت هاي نوپا و تازه تأسيس مي توانند در بازار 
سوم فرابورس اول پذيره نويسي كرده و خودشان 
را به شركت سهامي عام تبديل كنند. در كنار ابزار 
سهام، تأمين مالي با انتشللار اوراق از بازار سرمايه 
نيز مي تواند به تأمين مالي كمك كند. پيشللنهاد 
مي شود ترجيحاً اوراقي منتشر شود كه داراي نرخ 
جذابي براي خريدار باشد و قابليت تبديل به سهام 
را داشته باشند. همچنين اين امكان فراهم شود كه 
سرمايه گذاران در ازاي تخفيف جذاب به جاي ريال، 
طا و ارز )نقد يا حواله اي( بياورند و اوراق خريداري 
كنند تا بخشي از ارز مورد نياز پروژه نيز بدين صورت 

تأمين شود.«
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نگاه پروژه هاي پااليشي به بورس
بالتكليفي مجوزهاي پااليشگاهي براي استفاده از ظرفيت بازار سرمايه همچنان ادامه دارد

درجا زدن توليد در انگلستان
تماي�ل ب�ه س�رمايه گذاري در انگلي�س از منف�ي 2۶درص�د 
ت�ا منف�ي ۳2درص�د كاه�ش يافت�ه و ب�ه پايين تري�ن ح�دي 
ك�ه در بح�ران مال�ي قبل�ي دي�ده مي ش�د، رس�يده اس�ت. 
 به گزارش رويترز، طبق گزارش مؤسسه ميچ يوكي و مؤسسه مشاوره 
بي دي او، توليد و سفارش هاي توليد از پايين ترين حد سه ماهه دوم 
سال جاري ميادي يعني اوج ركود ناشي از همه گيري ويروس كرونا 
بهبود يافته است، ولي طبق نظرسللنجي فصلي اين مؤسسه، تمايل 
به سرمايه گذاري از منفي 26 درصد تا منفي ۳2 درصد كاهش يافته 
و به پايين ترين حدي كه در بحران مالي قبلي ديده مي شد، رسيده 

است. 
استفن فيپسون، مديرعامل مؤسسلله ميچ يوكي و از مقامات سازمان 
سللرمايه گذاري و تجارت انگليس گفت: »توليد در انگليس از بدترين 
شرايط اوايل سللال جاري ميادي بهبود يافته است، ولي راه زيادي تا 
رسيدن به شللرايط معمول تجارت در پيش داريم و انتظار يك بهبود 

سريع V شكل بسيار دور از ذهن است.«
فيپسون اضافه كرد: اين احتمال كه انگليس و اتحاديه اروپا نتوانند قبل 
از پايان دوره انتقال بريگزيت، به يك قرارداد تجاري برسند ضربه نهايي 

را به بسياري از توليدكنندگان خواهد زد. 
انتظار اشتغال در بخش توليد كارخانه اي در انگليس مانند ساير بخش ها 
در بازار كار، در آخرين نظرسنجي مؤسسه »ميچ يو كي« و »بي دي او« 
پايين آمده، ولي شاخص اين مؤسسات از توليد آينده انگليس تا حدي 
افزايش داشته است. نظرسنجي اين مؤسسات از ۳6۴شركت بين پنجم 

تا بيست و ششم ماه اوت انجام شد. 

احياي اقتصاد جهان در سال آينده
دويچه بانك پيش بيني خود از توليد ناخالص داخلي جهان را افزايش 
داد و انتظار دارد توليد ۳/9درصد در سال جاري ميالدي كاهش يابد. 
به گللزارش رويترز، دويچه بانللك آلمان اعام كرد: توليللد در اقتصاد 
جهان به خاطر رونق اقتصادي قوي تر از حللد انتظار در ماه هاي اخير، 
تا اواسط 2۰2۱ به سطح قبل از بحران كرونا باز مي گردد، ولي افزايش 
سطح بدهي و تغيير سياست ها مي تواند خطر بروز يك بحران مالي را 

افزايش دهد. 
 پيتر هوپر، سرپرست تحقيقات اقتصادي در دويچه بانك طي يادداشتي 
به مشتريانش نوشت: »بهبود اقتصاد جهان از ركود ناشي از همه گيري 
ويروس كرونا در زمسللتان و بهار گذشته، سللريع تر از حد انتظار بوده 

است.«
 با پايان سه ماهه سللوم، تخمين مي زنيم سطح توليد ناخالص داخلي 
جهان تا نصف سللطح قبل از بحران كرونا افزايش يافته باشللد و حاال 
پيش بيني مي كنيم اين رقم تا اواسللط سللال آينده ميادي كامًا به 
سطح قبل از كرونا برسد، يعني شش ماه زودتر از آنچه قبًا پيش بيني 

مي شد. 
دويچه بانك پيش بيني خود از توليد ناخالص داخلي جهان را افزايش 
داد و انتظار دارد توليد ۳/۹ درصد در سال جاري ميادي كاهش يابد. 
اين بانك در ماه مه كاهش 5/۹ درصللدي را براي 2۰2۰ پيش بيني 
كرده بود. پيش بيني اين بانك آلماني از رشد توليد ناخالص داخلي 
براي سللال آينده ميادي از 5/۳ درصد تا 5/6درصد افزايش يافته 

است. 
هوپر اضافه كرد: بي ثباتي ها و مشكات احتمالي بسياري پيش رو خواهد 
بود. ترس از موج دوم ابتا به ويروس كرونا در امريكا و اروپا افزايش يافته 
و بي ثباتي در مورد دورنماي اقتصادي را بيشتر كرده است. نزديك شدن 
انتخابات رياست جمهوري امريكا هم به اين بي ثباتي ها افزوده است. 

تغيير سياست هاي پولي هم اين مشكات را بدتر مي كند. 

سهم باالي چين از بازار مصرف سوريه 
چين باوجود نق�ش مه�م در تأمين ب�ازار مصرف س�وريه، هنوز 
در عرص�ه بازس�ازي اي�ن كش�ور ورود ج�دي نداش�ته اس�ت. 
ورود دومي�ن ق�درت اقتص�ادي جه�ان ب�ه رون�د بازس�ازي 
س�وريه، مي توان�د س�رعت قابل توجهي ب�ه اين موض�وع دهد. 
به گزارش فارس، روابط اقتصادي چين و سوريه در دوره قبل از بحران، 
رقم بااليي بوده و صادرات چين به سوريه در سال هاي 2۰۱۰ و 2۰۱۱ 
به بيش از 2 ميليارد دالر رسيده بود كه با آغاز بحران در اين كشور، اين 

رقم كاهش يافت. 
در طول سال هاي بحران سوريه به خصوص در سال 2۰۱۳ كاهش بسيار 
شللديدي در صادرات چين به اين كشور رخ  داده اسللت، ولي با بهبود 
وضعيت امنيتي در سوريه، مجدداً اين روند افزايش يافت. كاال هاي صادر 
شده از سوي چين در سال 2۰۱۸ نيز در زمره كاالهاي غيرحساس و 
غالباً از كاالهاي مصرفي روزانه سوريه مانند الستيك، شيشه، پارچه و 

ماشين آالت بوده اند. 
همچنين سهم چين از سبد واردات سوريه در سال 2۰۱۸ به ۱۹/۴۳ 

درصد رسيده كه يكي از علل آن همين تنوع كااليي است. 

مخالفت ستاد ملی مقابله با كرونا با بازگشايي صنوف پرخطر
رئيس اتاق اصناف تهران اعالم كرد كه ستاد ملي كرونا در جلسه 
اخير خود با بازگش�ايي صن�وف پرخطر مخالفت كرده اس�ت. 
قاسم نوده فراهاني در گفت وگو با ايسنا، از برگزاري جلسه  ستاد ملي 
كرونا با موضوع بازگشايي صنوف تعطيل خبر داد و گفت: ستاد ملي 
كرونا فعًا با بازگشللايي صنوف پرخطر مخالفت كرده است و هيچ 
كدام باز نمي شود.  وي تاالرهاي پذيرايي، قهوه خانه ها، آرايشگاه هاي 
زنانه، استخرها و وزرشگاه ها را از جمله صنوف پرخطر عنوان و اظهار 

كرد: بيش از هشت ماه است از تعطيلي اين صنوف مي گذرد. 

رئيس اتاق اصناف تهران در پاسللخ به اينكه چگونلله برخي از اين 
صنوف و به ويژه آرايشللگاه هاي زنانه با وجود مخالفت سللتاد ملي 
كرونا همچنان فعاليت مي كنند، گفت: در صورت مشاهده فعاليت 
صنوف پرخطر، آنها پلمب خواهند شللد. همچنين با توجه به قرمز 
شللدن وضعيت كرونا در تهران دسللتور اكيد داديم به هيچ عنوان 
صنوف پرخط نبايد فعاليت كنند.  نوده فراهاني درباره علت مخالفت 
ستاد ملي كرونا با بازگشايي صنوف پرخطر نيز اظهار كرد: در حال 
حاضر كرونا بيداد مي كند و مردم آنطور كه بايد و شايد پروتكل هاي 

بهداشتي را رعايت نمي كنند و تعداد كشته ها هر روز بيشتر مي شود.  
همچنين به گفته وي، به زودي جلسه ديگري براي تكميل و تشديد 

نظارت و كنترل اجراي پروتكل ها برگزار خواهد شد. 
در پي شيوع ويروس كرونا از اسفندماه صنوف پرخطر تعطيل شدند، 
اما با كنترل نسبي بيماري در خرداد ماه مجدداً اجازه فعاليت يافتند. 
با اين حال از اواخر تيرماه و در پي اوج گيري دوباره شلليوع ويروس 
كرونا در كشور برخي اصناف پرخطر در مناطق قرمز و هشدار تعطيل 

اعام شدند.

   اصناف

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
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

  

تجدید فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه

«خرید، حمل و نصب 13 قلم تجهیزات یدکى مانیتورینگ سیستم هاى عالئم جهت استفاده در مراکز CTC و ایستگاه هاى شبکه 
راه آهن»
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مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی
راه آهن جمهوري اسالمی ایران

شماره: 33/98/19

 نوبت اول

 آگهی مناقصه عمومى مرحله دوم  
شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره 43/ش مورخ 99/1/27 شوراى اسالمى شهر درنظردارد پروژه فاز سوم احداث کانال دفع 
آب هاى سطحى خیابان مطهرى  بندر ماهشهر را با رعایت تشریفات قانونى و آگهى مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط  واگذار نماید.

امورقراردادهاي  شهردارى  بندرماهشهر 

 نوبت دوم

www mahshahr ir

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 99/33   
شرکت توزیع نیروى برق اهواز در نظر دارد اجراى پروژه ساماندهى آخرآسفالت در حوزه عملیاتى 

خود را به پیمانکار واجد شرایط،  از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.

زمان و محل و نحوه دریافت اسناد:

WWW.AEPDCO.IR پایگاه اینترنتى شرکت توزیع برق اهواز:
WWW.TAVANIR.ORG.IR پایگاه اینترنتى توانیر:

www.iets.mporg.ir پایگاه اینترنتى ملى اطالع رسانى مناقصات:

تلفن تماس:
 آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایى پاکات:

  امورتدارکات

 نوبت دوم

وحید حق رضایی
  گزارش  یک


