چغندرهاييكه برداشت نشد و گنديد

ابالغ ديرهنگام افزايش قيمت خريد تضميني
چغندر قند منجر به اين شد كه كشاورزان
برداشت اين محصول را ۲۰روز ديرتر آغاز كنند

برداش�ت چغن�در قند باي�د اواخ�ر فروردي�ن و حداكث�ر اوايل
ارديبهشت ماه ش�روع ش�ود و تا قبل از تير ماه به اتمام برسد كه
با فصل گرما همزمان نش�ود ،با اين حال اتفاقي كه امس�ال افتاد
منجر به اين ش�د كه كش�اورزان ۲۰روز ديرتر برداش�ت چغندر
قند را ش�روع كنند و در حال حاضر نيز این امر با گرماي ش�ديد
همزمان شده و همين مسئله منجر به آن شده است كه چغندرها
روي زمين بماند چراك�ه كارخانجات ني�ز با توجه ب�ه حجم زياد
برداشت و فاسد بودن بخش�ي از چغندرها ظرفيت كافي ندارند.

اخيرا ًكشاورزان چغندركار در برداشت محصوالت خود با مشكالتي مواجه
شدهاند ،در همين زمينه يك كشاورز دزفولي در تماس با خبرنگار مهر
عنوان كرد كه حدودهزارو500هكتار چغندر قند در اين شهرستان روي
زمين مانده و در حال گنديدن است .به گفته اين كشاورز عدمظرفيت
كافي كارخانجات از جمله داليل اين مسئله است .در اين خصوص بهمن
دانايي ،دبير انجمن كارخانجات قند و شكر در گفتوگو با مهر ،با اشاره
به اينكه در طول بيش از 30سال فعاليت اين صنعت هرگز شرايط تا اين
اندازه دشوار نبوده است ،گفت :متأسفانه مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي
با ناديده گرفتن بخش خصوصي چالشهاي زيادي را براي توليدكنندگان
ايجاد ميكنند ،به طوري كه آنها حتي يك نامه را نيز پاسخ نميدهند و به
وضوح بخش خصوصي را ناديده ميگيرند.
اشتباه استراتژيك وزارت جهاد كشاورزي
در افزايش قيمتهاي محصوالت
وي با اش��اره به اينكه به دنبال افزايش قيمت گندم به ۱۱هزار و ۵۰۰
تومان قرار شد قيمت ساير محصوالت كشاورزي نيز افزايش پيدا كند،
افزود :شوراي قيمتگذاري محصوالت استراتژيك در اوايل ارديبهشت
ماه تصويب كرد ۳۰۰تومان به قيمت چغندر قند اضافه شود اما تا وزير
جهاد كشاورزي آن را ابالغ كند ،حدود يك ماه طول كشيد و اين مسئله
مشكالت زيادي را به وجود آورد.
دانايي اضافه كرد :قيم��ت چغندر قند پايي��زه 1/641تومان به اضافه
۱۳۰تومان كرايه حمل بود اما با تصميم ش��وراي قيمتگذاري كرايه
حمل به ۴۳۰تومان افزايش پيدا كرد .ابالغ ديرهنگام اين قيمت منجر
به آن شد كه كشاورزان دير اقدام به برداشت محصول خود کنند.
كشاورزان برداشت چغندر را ۲۰روز ديرتر آغاز كردند
اين فع��ال صنفي با اش��اره ب��ه مباحث مطرحش��ده مبني ب��ر اينكه
هزارو500هكتار چغندر قن��د در دزفول روي زمي��ن مانده و در حال
خراب شدن است ،گفت :برداش��ت چغندر قند بايد اواخر فروردين و
حداكثر اوايل ارديبهشت ماه شروع شود و تا قبل از تير ماه به اتمام برسد
كه با فصل گرما همزمان نشود ،با اين حال اتفاقي كه امسال افتاد منجر
به اين شد كه كشاورزان ۲۰روز ديرتر برداش��ت چغندر قند را شروع
كنند و در حال حاضر نيز این امر با گرماي شديد همزمان شده و همين
مسئله منجر به آن شده اس��ت كه چغندرها روي زمين بمانند چراكه
كارخانجات نيز با توجه به حجم زياد برداش��ت و فاسد بودن بخشي از
چغندرها ظرفيت كافي ندارن��د .دانايي با تأكيد بر اينكه اصالح قيمت
چغندر قند از سوي وزارت جهاد كشاورزي زماني اتفاق افتاد كه فصل
كشت تمام ش��ده بود ،گفت :افزايش قيمت جز ايجاد چالش در حوزه
توليد نتيجه ديگري به دنبال نداشته است .دبير انجمن كارخانجات قند
و شكر همچنين با اشاره به اينكه افزايش قيمت خريد تضميني چغندر
قند منجر به افزايش قيمت تمامشده توليد ش��كر داخلي به ۲۱هزار
تومان شده است ،گفت :قيمت ش��كر وارداتي ۱۸هزار تومان است و با
اين شرايط ما مزيت رقابتي خود را از دست ميدهيم.
اتفاقات سالهاي  ۸۵تا  ۸۷در حال تكرار است
دانايي با اشاره به اينكه نگراني توليدكنندگان در حال حاضر اين است
كه شكر توليدي روي دست آنها بماند ،اضافه كرد :حوادثي كه در حال
رخ دادن است شبيه حوادث سالهاي  ۸۵تا  ۸۷است كه مرزهاي كشور
به سوي شكرهاي وارداتي باز شد و هشت كارخانه توليدي به دليل اين
مسئله بسته شدند .وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه
در حال حاضر ش��كر حاصل از چغندر پاييزه در حال توليد و عرضه به
بازار است ،گفت :دولت بايد نرخ مصوب شكر را اعالم ميكرده اما هنوز
اين كار را انجام نداده است ،در حالي كه دو ماه پيش قيمت شكرهاي
وارداتي را تعيين و اع�لام كردند .دانايي همچنين خواس��تار افزايش
تعرفه واردات شكر خام وارداتي به كشور شد و اضافه كرد :تعرفه واردات
شكر خام 2درصد است كه بايد به ۳۰درصد افزايش يابد چراكه در حال
حاضر قيمت شكر توليد داخل افزايش يافته و مزيت رقابتي آن با نوع
وارداتي كاال از بين رفته است.
وزارت جه�اد تمام فراين�د توليد تا عرضه ش�كر را مختل
كرده است
دبير انجمن كارخانجات قند و شكر ضمن انتقاد شديد از سياستهاي
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي گفت :متأسفانه مسئوالن وزارت جهاد
كشاورزي سياستهاي تنظيم بازار را به درستي نميدانند و از تجربيات
بخش خصوصي نيز استفاده نميكنند ،به عنوان مثال همين يك مورد
افزايش بيدليل نرخ خريد تضميني چغندر قند ،تمام پروسه توليد و
عرضه شكر را بر هم زده است .وي با اش��اره به اينكه در آذر ماه۱۴۰۰
بيش از دهها بار مكاتبه كتبي و تلفني با دفتر معاونت توسعه بازرگاني
وزارت جهاد كشاورزي براي برگزاري يك جلسه درباره تنظيم بازار شكر
و واردات اين كاال را داش��تيم ،گفت :متأسفانه هيچ جوابي به اين همه
مكاتبه انجمن داده نشد ،در حالي كه انجمن كارخانجات توليدكنندگان
قند و شكر تنها تشكل تخصصي در اين حوزه است.
دانايي با اش��اره به اينكه همين بيتوجهيها منجر به تأخير در واردات
شكر به كش��ور ش��د ،اضافه كرد ۶۰۰ :تا ۷۰۰هزار تن ش��كر در حال
خريداري و حمل به كشور است كه اين محمولهها در مرداد و شهريور
كه همزمان با فصل برداشت شكر داخل اس��ت ،وارد كشور ميشود و
نگراني بسيار زيادي در اين حوزه وجود دارد كه شكرهاي توليد داخل
روي دست توليدكنندگان بماند .دانايي درباره اينكه با وجود تأخير در
واردات چرا در بازار داخل با كمبود مواجه نشديم ،گفت :مهمترين دليل
اين مسئله كاهش شديد مصرف شكر است ،به طوري كه در سالهاي
گذشته در چنين فصلي ميزان مصرف شكر در كشور بين  ۲۱۰تا ۲۲۰تن
بوده اما در حال حاضر به  ۱۳۰تا ۱۴۰هزار تن رسيده است.

4

| روزنامه جوان |شماره  6523

چهارش��نبه  15تی��ر  6 | 1401ذیالحج��ه | 1443

سرويس اقتصادي 88498433

وزير نفت :توسعه ميدان مشترك آزادگان در انتظار تشکیل کنسرسیوم ایرانی است
هادي غالمحسيني

از ابت�داي دولت س�يزدهم مجموعه وزارت
نفت و شركت ملي ايران ،تسريع در توسعه
مي�دان مش�ترك آزادگان را در دس�تور
كار خود ق�رار داد ك�ه اين موض�وع به رغم
فرصت اندك سپريش�ده از ش�روع دولت،
با برنامهريزي جدي صورت گرفت و منجر به
موفقيتهاي قابل توجهي در اين بخش شد
كه از آن جمله ميتوان به افزايش 60درصدي
ن�اوگان حف�اري و توليدي ک�ردن 20چاه از
چاههاي حفاريش�ده قبلي اش�اره کرد .در
اين خص�وص وزير نف�ت اعالم ك�رد« :براي
نخس�تين بار در تاريخ صنعت نف�ت ايران،
طرح توسعه يكپارچه ميدان نفتي مشترك
آزادگان ب�ا تأمين مال�ي ۷ميلي�ارد دالري
بانكهاي دولتي و خصوصي انجام ميشود».

جواد اوجي ،وزير نفت در صفح��ه توئيتر خود
نوش��ت« :براي نخس��تين بار در تاريخ صنعت
نفت ايران ،طرح توس��عه يكپارچه ميدان نفتي
مشترك آزادگان ،با تأمين مالي ۷ميليارد دالري
بانكه��اي دولتي و خصوص��ي ،هلدينگهاي
اقتص��ادي و صندوق توس��عه مل��ي و با هدف
افزايش توليد اين ميدان به ۵۷۰هزار بشكه در
روز ،عملياتي خواهد شد».
وي از تش��كيل يك كنسرس��يوم ايراني براي
توس��عه فاز دوم مي��دان آزادگان جنوبي خبر
داده اس��ت كه در صورت تحقق ميتواند توليد

روزانه نفت از اي��ن ميدان مش��ترك را پس از
سالها تأخير به هدفگذاري ۶۰۰هزار بشكهاي
برس��اند .ميدان آزادگان (ش��مالي و جنوبي)
بزرگترين ميدان مشترك نفتي كشور ،دهمين
ميدان نفتي بزرگ جه��ان و چهارمين ميدان
بزرگ نفتي ايران پس از ميادين اهواز ،گچساران
و مارون محسوب ميشود.
همچنين محس��ن خجس��تهمهر ،مديرعامل
ش��ركت ملي نفت در نخس��تين روزهاي سال
ج��اري در گفتوگويي با بيان اينك��ه افزايش
توليد از ميدانهايي كه قب ً
ال توسعه يافته بودند
در دستور كار قرار گرفته است ،گفت« :يكي از
ميدانها در اين زمينه ،مربوط به توسعه ميدان
مشترك آزادگان جنوبي است ،در هفت ماهي
ك��ه از عمر دولت س��يزدهم ميگ��ذرد ،توليد
از ميدان مش��ترك آزادگان جنوب��ي افزايش
داشته و توسعه فاز دوم ميدان آزادگان جنوبي
را مصوب كرديم و يكي از برنامهها اين است كه
با تشكيل يك كنسرسيوم از توان شركتهاي
ايراني براي توس��عه اين ميدان مشترك نفتي
استفاده كنيم».
اين وع��ده مع��اون وزي��ر نفت براي تش��كيل
كنسرس��يوم ايران��ي به منظ��ور توس��عه فاز
دوم مي��دان نفت��ي آزادگان جنوب��ي ،وع��ده
خوشحالكنندهاي اس��ت .به زعم كارشناسان
با توجه به تسريع فعاليتها از سمت عراق براي

تجارت

یک فع�ال كارگري ب�ا بي�ان اينكه مناط�ق آزاد ب�ه محل
اس�تثمار كارگران تبديل ش�ده اس�ت ،گفت« :عدمشمول
قانون كار»« ،حقوق و دس�تمزد حداقل�ي»« ،قراردادهاي
كوتاهمدت» (عدمامنيت ش�غلي) و «اخراج ب�دون دليل»
مهمترين داليل ضربه كارگران در مناطق آزاد و ويژه است.

ناصر چمني ،فعال كارگري در گفتوگو با تسنيم درباره مشكالت
كارگران مناطق آزاد گفت :اينكه كارگري از ش��مول قانون كار
خارج اس��ت ،ظلم در حق كارگران اس��ت .كارگ��ران همه بايد
يكسان باشند ،اينكه به بهانه اينكه اين كارگران در كارگاههاي
كمتر از پنج نفر فعاليت دارند يا در مناطق آزاد هستند ،بنابراين
از شمول قانون كار خارج هستند ،غيرقانوني است.
وي با تأكيد بر اينكه مشكالت كارگران مناطق آزاد بايد ريشهاي

قرار اس�ت با تش�كيل يك
ش�ركت اكتش�اف و توليد
جدي�د ب�ا س�هامداري
ش�ركتهاي  E&Pموجود
و بانكهاي بزرگ كش�ور،
عمليات توس�عه يكپارچه
ميدان مش�ترک آزادگان و
آغاز ش�ود ،در اين خصوص
ب�ه زودي تفاهمنام�هاي به
منظور مطالعه نحوه توسعه
اين ميدان و آغاز مذاكرات
فني ،مالي و قراردادي بين
شركت ملي نفت ايران و اين
ش�ركت منعقد خواهد شد

حل شود ،گفت :حق و حقوق كارگران شاغل در مناطق آزاد بايد
مانند سايرين باشد و امكان پيگيري حقوق يا طرح شكايت كارگر
در منطقه آزاد وجود داشته باشد.
چمني بيان كرد :كارگران شاغل در اين مناطق نيز بايد از تفاوت
مقررات روابط كار آگاه ش��وند و بدانند در فضايي كار ميكنند
كه مقررات اجرا نميشود ،بنابراين با شناخت توانايي شخصي
و مهارتي خود بايد در جهت بهبود شرايط شغلي خود و گشايش
بيشتر در معيشت خود به جلو بروند.
چمني با بيان اينكه آس��يب ب��ه كارگران در مناط��ق آزاد به علت
«عدمشمول قانون كار»« ،حقوق و دستمزد حداقلي»« ،قراردادهاي
كوتاهمدت» (عدمامنيت شغلي) و «اخراج بدون دليل» مهمترين
داليل ضربه كارگران در مناطق آزاد و ويژه اس��ت ،گفت :به اس��م
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ﺷﺮﻛﺖﻧﻔﺖﻓﻼﺕﻗﺎﺭﻩﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑـﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ  -2ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ "ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ" ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ٪10ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺴـﺮ  ٪10ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ "ﺣﺴـﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ".
 www.setadiran.irﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  2001094395000005ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ  -3ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻛﺴـﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺷﺪ .ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻻﺯﻡ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ:
ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺧﺎﺭگ – ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺧﺎﺭگ – ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﻧﻮﺑ

 -1ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ -2 .ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺛﺒﺖ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ.
 -3ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ -4 .ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ.
ﺷﻨﺎﺳﻪﺁﮔﻬﻰ1345765 :

توسعه برداش��ت از اين مخزن مش��ترك ،بايد
توسعه فاز دوم اين ميدان مشترك نفتي عظيم،
هر چه زودتر از سوي شركت ملي نفت با تشكيل
اين كنسرسيوم آغاز شود.
اين طرح از چندين منظر منحصربهفرد است و
براي نخستين بار در كشور اجرا ميشود:
 .1اجراي يكپارچه طرح توسعه ميدان آزادگان با
رويكرد مديريت يكپارچه مهندسي مخزن
 .2تشكيل شركتي با مديريت واحد يكپارچه با
سهامداري شركتهاي  E&Pو بانكهاي معتبر

ايراني براي نخستين بار در كشور
 .3اس��تفاده از ظرفي��ت بانكه��ا ب��ه عن��وان
سرمايهگذار و شريك در ريسك و نه صرفاً يك
نهاد تسهيالتدهنده ريسكناپذير
 .4اج��راي عمليات ازدياد برداش��ت به صورت
گسترده با روش تزريق آب
 .5ايجاد اشتغال گسترده در كشور و منطقه
 .6پر كردن ظرفيت خالي سازندگان داخلي كاال
و تجهيزات و ساير پيمانكاران  EPCو .EPD
ورود بانكها
براي توسعه ميدان مشترك
طرح توسعه يكپارچه ميدان آزادگان در جلسات
متعدد براي شركتهاي  E&Pايراني و بانكها
ارائه شده است و امروز دومين جلسه با بانكها
برگزار ميشود .خوشبختانه با تأييد بسياري از
صاحبنظران ،ط��رح آن از نظر اقتصادي جهت
سرمايهگذاري بس��يار جذاب تلقي میشود و با
توجه به نرخ بازگشت سرمايه مناسب آن مورد
استقبال قرار گرفته است.
قرار است با تش��كيل يك ش��ركت اكتشاف و
توليد جديد با س��هامداري شركتهاي E&P
موجود و بانكهاي بزرگ كشور ،عمليات توسعه
يكپارچه ميدان مشترک آزادگان آغاز شود ،در
اين خصوص ب��ه زودي تفاهمنامهاي به منظور
مطالعه نحوه توسعه اين ميدان و آغاز مذاكرات
فني ،مالي و قراردادي بين ش��ركت ملي نفت
ايران و اين شركت منعقد خواهد شد.
طرح توسعه يكپارچه ميدان آزادگان كه با هدف
رس��اندن توليد نفت خام به 570هزار بشكه در
روز از كل ميدان اجرايي خواهد شد ،براي اولين
بار موضوع ازدياد برداشت با تزريق آب در حجم
وسيع را شامل شده است .طول مدت اين قرارداد
در دوره توس��عه هفت ساله اس��ت و تا 30سال
بهرهبرداري از ميدان به ط��ول خواهد انجاميد.
طي اين طرح پيشبيني ميشود حدود 7ميليارد
دالر از محل صنايع بانكها و ساير منابع داخل
كش��ور س��رمايهگذاري صورتپذير در ارزيابي
اوليه طرح ،حفر بي��ش از 420حلقه چاه جديد
توليدي و تزريقي و احداث بيش از 430كيلومتر
خطوط لوله جمعآوري و انتقال نفت و آب هفت
مجموعه منيفولد جديد و توس��عه سه منيفولد
موجود توليدي ،دو مجموعه تفكيك و دو واحد
فرآورشي پيشبيني شده است.
با توجه به حضور مستقيم و غيرمستقيم بخش
عمدهاي از پيمانكاران باالدستي كشور در اين
طرح و همچنين تأكيد بر استفاده حداكثري از
توان داخل ،ضمن ايجاد اش��تغال گسترده در
كش��ور و منطقه ،پويايي بسيار خوبي در بخش
صناي��ع و تجهيزات مرتبط با نف��ت و گاز نظير
لولهسازي ،پمپسازي و ش��يرهاي سرچاهي
ايجاد خواهد شد.

مناطق آزاد و مشكالت كارگران

ﺖﺍ
ﻭﻝ

ﺍﻟﻒ :ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ:

شركت معدني و صنعتي چادرملو ،طي سال گذشته ۱۵۱ميليارد و
۱۶۲ميليون تومان صرف كمك ،اعانات و مسئوليتهاي اجتماعي
كرده است .شركتهاي بزرگي چون چادرملو ،ذوبآهن و همراه
اول در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي هزينههاي زيادي را طي
سال تقبل ميكنند .به زعم كارشناسان با توجه به هنگفت بودن
هزينههاي مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها جا دارد اين
منابع به شكل هدفمندي توزيع ش�ود تا اثربخشي آن ارتقا يابد.

توسعه بزرگترين ميدان مشترك نفتي
با سرمای ه 7میلیارد دالری بانکها

گزارش یک

ﺗﻠﻔﻦ 021- 23946554 :ﻭ 021-23946580

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ021-1456 :

ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ 88969737 :ﻭ 85193768

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

151ميليارد تومان
هزينه خيريهاي شركت «چادرملو»!

س��رمايهگذاري در مناطق آزاد ،فعاليتهاي اقتصادي به دست
پيمانكاران سپرده ميشود .در اين ش��ركتها پيمانكاري يك
واسطه است كه كار را به كيفيت نميدهند ،به كميت ميدهند،
عدهاي هم در اين ميان سود ميبرند.
مناط��ق آزاد به محل اس��تثمار كارگ��ران مبدل ش��دهاند كه
اعتراضات فراواني از س��وي كارگ��ران و جامعههاي كارگري را
تاكنون دربرداشته است.
چمني با بيان اينكه اصالح قانون كار در مناطق آزاد درخواست
جامعه كارگري است ،گفت :متأسفانه س��الهاي زيادي است
كه مطالبات كارگران تلنبار ش��ده و تاكنون مشكالت كارگران
حل نشده است .اميدواريم اين دولت چارهاي براي حل مشكل
ريشهاي اين كارگران داشته باشد.

شركت معدني و صنعتي چادرملو در خردادماه سال ۱۳۷۱تأسيس شده
است .اين شركت اكنون به دو بخش معدني و صنعتي قابل تفكيك است
كه شركت معدني از مرحله استخراج سنگ تا توليد كنسانتره و بخش
صنعتي از توليد گندله تا فوالد را شامل ميشود.
مواد اصلي توليدش��ده در ش��ركت معدني چادرملو ،ش��امل بيش از
10ميليون تن كنسانتره سنگآهن و حدود يكميليونو200هزار تن
سنگآهن دانهبندي شده براي كورههاي بلند در سال است كه در رونق
اقتصاد كشور و صادرات به منطقه خاورميانه نقش بسزايي ايفا ميكند.
ش��ركت معدني و صنعتي چادرملو يكي از بزرگترين توليدكنندگان
سنگآهن در ايران اس��ت كه با بهرهبرداري از واحدهاي فوالدي خود
توانسته اس��ت زنجيره توليد فوالد را از استخراج س��نگآهن تا نورد
محصوالت پاياني فوالد تكميل كند.
با توجه به ارزش بازار دالر در ايران ،اين شركت با درآمد ۲ميليارد دالري
در سال ،۱۳۸۶به يكي از بزرگترين شركتهاي فهرستشده در بورس
اوراق بهادار تهران تبديل ش��دهاس��ت .به گزارش «نود اقتصادي» بر
اساس صورت مالي شركت معدني و صنعتي چادرملو ،اين شركت طي
سال گذشته ۱۵۱ميليارد و ۱۶۲ميليون تومان صرف كمك ،اعانات و
مسئوليتهاي اجتماعي كرده است .اين رقم معادل يارانه ۴۵هزار توماني
يك ماه ۳/۳ميليون ايراني در سال گذشته بوده است .پيگيري «جوان»
از مدير روابط عمومي اين ش��ركت حاكي از آن است كه هزينه بخشي
از درآمد ش��ركت جهت كمك ،اعانات و مسئوليتهاي اجتماعي جزو
توگو با «جوان» تأكيد كرد :اعالم
تكاليف اين شركت است .طالبي در گف 
عمومي درآمدها و هزينهها در بورس از شفافيت اين شركت حكايت دارد
و تمامي جزئيات در جلسه روز شنبه مجمع اطالعرساني خواهد شد.
نكته قابل توجه اينكه شركتهاي بزرگي چون چادرملو ،ذوبآهن و
همراه اول در راستاي مس��ئوليتهاي اجتماعي هزينههاي زيادي را
طي سال تقبل ميكنند .به زعم كارشناسان با توجه به هنگفت بودن
هزينههاي مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها جا دارد اين منابع
به شكل هدفمندي توزيع شود تا اثربخشي آن ارتقا يابد.
........................................................................................................................

نان سنگك ۲هزار تومانی
فقط در 20درصد نانوايیها

۲۰درصد نانوايان س�نگكپز نان را با قيمت ۲ه�زار تومان عرضه
ميكنند.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،محمد سليماني ،رئيس اتحاديه نان
س��نگك گفت ۱۰ :تا ۲۰درصد از نانها از نوع يك اس��ت كه با قيمت
۲هزار تومان در جاهايي مثل پايينشهر عرضهميشود و قيمت نانهاي
نوع دوم3 ،هزار تومان است كه در بيشتر نانواييها عرضهميشود.
ي بيان كرد :در سطح شهر تهران حدود ۹۰۰نانوايي با مجوز كسب و
و
تعدادي هم آزادپز وجود دارد .طبق مصوبه ،نانواييهاي سنگكفروشي
با اضافه كردن يك رو كنجدي نان را با قيمت ۴هزار تومان و نان دو رو
كنجدي را با قيمت ۵هزار تومان عرضه ميكنند.
........................................................................................................................

عرضه مجدد خودرو
در سامانه يكپارچه فروش

تلاش داري�م ت�ا پاي�ان تي�ر م�اه ،دوب�اره ف�روش از طري�ق
س�امانه يكپارچ�ه خ�ودرو انج�ام ش�ود و ب�ا توجه ب�ه افزايش
تولي�د ،ت�ا پاي�ان تي�ر ،قرعهكش�ي ديگ�ري خواهيم داش�ت.

منوچهر منطقي ،معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت در مصاحبه
با خبرگزاري صداوس��يما افزود :مش��كل افرادي كه در سامانه فروش
يكپارچه به عنوان نفر جايگزين (رزرو) بودند ،حل ش��د و به همه آنها
خودرو تخصيص يافت ،بر اين اس��اس عالوه بر ۱۷۶هزار دستگاه كه
براي اين دوره فروش تخصيص يافته بود۶۰ ،هزار دستگاه هم به افراد
جايگزين اختصاص يافت .منطقي گف��ت :جايگزين (رزرو) يعني اگر
نفر اصلي پول را پرداخت نكرد ،امكان خريد براي نفر جايگزين فراهم
ميشود ،اما در اين دوره به همه افرادي كه به عنوان جايگزين بودند،
خودرو تعلق گرفت.
........................................................................................................................

بورس ۴هزار واحد رشد كرد

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معاملات
روز سهش�نبه ب�ا افزايش ح�دود ۴ه�زار واح�دي همراه ش�د.

به گزارش پارس��ينه ،ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان
معامالت چهارمين روز كاري هفته جاري با 3هزارو ۱۵واحد افزايش
روي عدد يكميليون و ۵۱۱هزار واحدي ايستاد.
در پاي��ان معام�لات روز سهش��نبه (۱۴تي��ر ،)۱۴۰۱معاملهگ��ران
۵ميلياردو۶۵۸ميلي��ون ب��رگ س��هام و اوراق به��ادار را ب��ه ارزش
3هزارو۷۵۸ميليارد تومان خري��د و فروش كردن��د .در همين حال،
ش��اخص هموزن نيز با ۳۲۴واحد افزايش روي ع��دد ۴۲۰هزار واحد
قرار گرفت.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ
ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻯﺑﺮﻕﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺬﺍﺭ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

ﻧﻮﺑ

ﺖﺩ
ﻭ
ﻡ

ﺷﻤﺎﺭﻩﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ

ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

1401/37

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺁژﺍﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ

166,043,091,903

5,981,293,000

1401/38

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺁژﺍﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ

119,362,350,050

4,580,871,000

1401/39

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺁژﺍﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ

165,794,693,846

5,973,841,000

1401/40

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺁژﺍﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭ

146,955,987,655

5,408,680,000

1401/41

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺁژﺍﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ

57,682,422,274

2,730,473,000

1401/42

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ – ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻰ

197,199,655,505

6,915,990,000

1401/43

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ – ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻰ

173,613,683,527

6,208,411,000

ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1401/04/13ﻟﻐﺎﻳﺖ 1401/04/20
ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
) (www.setadiran.irﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﻳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘـﺎﻛﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗـﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗـﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
1401/05/04
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﻣﺎﻧﻴﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺼﻔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  1401/05/10ﺳﺎﻋﺖ 10
ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 1,000,000 :ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺏ ﺳﭙﻬﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 0104978200007ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺯ

ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﭙﺮﺩﻩ ،ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷـﺮﻛﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ
ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ،ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺪﻭﺵ ،ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎ ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

