
بانک پاسارگاد، بر اساس معیار بازده 
سرمایه در خاورمیانه اول شد  

انتخاب: در تازه ترین رتبه بندی موسسه بین المللی 
معتبر »بنکر«، بانک پاس��ارگاد، بر اساس معیار بازده 
سرمایه، رتبه اول را در میان بانک های خاورمیانه به 
خود اختصاص داده است.به گزارش انتخاب؛ این رتبه 
برای بانک پاس��ارگاد در حالی به دست آمده که این 
بانک در شرایطی نابرابر با بانکهای بزرگ در حال رقابت 
است. زیرا رقبای منطقه ای بانک پاسارگاد که عمدتا 
متعلق به کشورهای عربستان، قطر و امارات و دارای 
اعتبار و شهرت جهانی هس��تند، هیچ یک با چالش 
تحریم های س��نگین از سوی امریکا روبرو نیستند.از 
سوی دیگر، در جدیدترین فهرست ارائه شده از سوی 
»بنکر«، بانک پاسارگاد به عنوان تنها بانک ایرانی در 
می��ان بانک های برتر دنیا قرار گرفته است.موسس��ه 
انگلیس��ی زبان بنکر ) The Banker( که متعلق به 
فایننشال تایمز اس��ت، از معتبرترین موسسات بین 
المللی در حوزه بانکداری به شمار می رود. فهرستی 
که این نشریه از بانک های برتر دنیا منتشر می کند، 
به عنوان یک مرجع معتبر مورد اس��تناد بسیاری از 

فعاالن اقتصادی دنیا قرار می گیرد.

حمایت بانک صادرات ایران با 
»وسپهر« از تعمیق بازار سرمایه

قائم مق��ام مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران گفت: 
فروش بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری گروه 
مالی سپهر صادرات قطعاً بر صورت های مالی بانک 
صادرات ایران تاثیر مثبت خواهد داشت و در دفاتر 
بانک منعکس می ش��ود در عین حال وجوه حاصل 
از فروش »وس��پهر« ص��رف بازارگردان��ی و حفظ 
ارزش آن خواهد ش��د تا بتواند مانند »وبصادر« که 
تاکنون نقدشوندگی مناسبی داشته، از نقدشوندگی 

مناسبی برخوردار باشد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، رضا 
صدیق با بیان این مطلب، افزود: س��هم »وس��پهر« 
از ظرفیت های مناسبی برخوردار بوده، شرکت های 
پتروش��یمی،  حوزه ه��ای  در  آن  زیرمجموع��ه 
س��اختمانی و صنای��ع گوناگون فعالیت داش��ته و 
همچنین با داش��تن پرتفوی مناسبی از سهام بازار 
س��رمایه، نقش مهمی در عمق بخشیدن و توسعه 

بازار سرمایه دارد.
 وی اظهار کرد: بان��ک مرکزی بانک ها را از حضور 
در بازار سرمایه منع نکرده بلکه با تعیین مقررات و 
ش��اخص هایی این امکان را برای حضور بانک ها در 
بازار سرمایه فراهم کرده است. بانک صادرات ایران 
نی��ز در چارچوب این مقررات و ضوابط، برای حفظ 

رونق بازار سرمایه حضور مؤثر خواهد داشت.
قائم مق��ام مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران تاکید 
ک��رد: بانک ص��ادرات ایران با تجمیع ١٧ ش��رکت 
تحت تصدی خود، در قالب ش��رکت سرمایه گذاری 
گروه مالی س��پهر صادرات ب��ا همکاری فرابورس و 
نهادهای مرتبط می تواند در تعمیق بازار اثر مهمی 
داش��ته باش��د. همکاری متقابل بازاره��ای پولی و 
مال��ی برای ایجاد یک اقتصاد پویا و پررونق همواره 
به طور جدی دنبال می ش��ود. بانک ها همیش��ه به 
عنوان دارندگان منابع پولی در کنار بازار س��رمایه 
ق��رار داش��ته و هم جهت��ی این دو موج��ب بهبود 

شاخص های اقتصادی خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
صنعت و معدن

ب��ا حضور اعض��اي مجمع عمومي بان��ک صنعت و 
معدن صورت هاي مالي این بانک مربوط به س��ال 
مال��ي منتهي به 29 اس��فندماه س��ال 98 تصویب 
ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت 
و معدن، نشست مجمع عمومي عادي ساالنه بانک 
صنعت و معدن با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتص��ادي و دارایي و رییس مجمع این بانک، 
دکتر عباس معمار نژاد معاون بانکي، بیمه و شرکت 
هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارایي و اعضاي 
هیأت مدی��ره بانک صنعت و معدن و دیگر اعضاي 
مجمع عموم��ي، صبح دیروز در محل س��اختمان 
مرکزی این بانک برگزار و صورتهاي مالي سال 98 

این بانک به تصویب رسید.

اخبار گزارش

قیمت گذاری غلط ش��ورای رقابت باعث ش��ده اس��ت تا با 
کاهش قیم��ت تولید نهایی کارخانه ها کاه��ش یافته و به 
ای��ن ترتیب تعادل بی��ن عرضه و تقاضای ب��ازار خودرو به 

هم بریزد.
پس از افزایش ش��کاف بین قیمت خ��ودرو در درب کارخانه 
با بازار آزاد انتقادات زیادی نس��بت به عملکرد شورای رقابت 
مطرح ش��د. در این میان برخی نیز پیش��نهاد عرضه خودرو 
در بورس را مطرح کردند تا به این وس��یله عرضه و تقاضای 
خودرو به صورت شفاف در مقابل هم قرار گیرند. در این میان 
اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس 
مخالف��ت کرد و اعالم نمود که طرح عرضه خودرو در بورس 

کاال، در شورای رقابت بررسی شده و رأی نیاورده است.
شیوا در ادامه به انتقاد از این طرح پرداخت و گفت: »تا وقتی 
ک��ه عرضه تا این حد محدود اس��ت، ورود خودرو به بورس 
نه تنها نمی تواند مش��کل ب��ازار آن را حل کند، بلکه ممکن 
اس��ت با توجه به حجم گس��ترده تقاضا، قیمت های باالتری 
در بورس کش��ف ش��ود«. وی در همین رابط��ه افزود: »من 
نمی دانم مشکل روش فعلی و قرعه کشی کجاست که آن را 
زیر س��وال می برند، در حالی که در این روش شانس یکسان 
ب��رای تمامی افراد وجود دارد و وقت��ی یک کاالیی با تعداد 
محدود باید تقسیم شود قرعه کشی بهترین راهکار است که 

در آن میزان نفوذ و رانت به حداقل خواهد رسید«.

قیمت گذاری غلط شورای رقابت و فشار 
به تولید کنندگان

اظهارات رئیس ش��ورای رقابت در حالی مطرح می شود که 
حجم گس��ترده تقاضا برای خرید خودرو صفر، تماماً ناشی 
از نی��از مصرفی مردم نبوده و در واقع اختالف قیمت خرید 
خ��ودرو بین کارخانه و بازار، خ��ود به عنوان عامل تحریک 

تقاضاهای کاذب و سوداگرانه مطرح است.
اختالف قیمتی که علتی جز تعلل ش��ورای رقابت در قیمت 
گ��ذاری خ��ودرو و غیرواقعی بودن قیمت های اعالم ش��ده 
توس��ط این ش��ورا ندارد؛ در این میان باید گفت که شورای 

رقابت چندین س��ال است با تحمیل قیمت های دستوری و 
بی پایه، موجب محدود شدن عرضه خودرو و آسیب رسیدن 
به صنعت بزرگ و استراتژیک خودروسازی کشور شده و در 
نهایت وضعیت نابسامان بازار خودرو را به وجود آورده است.
در خصوص میزان محدود عرضه خودرو توسط خودروسازان، 
باید توجه داش��ت ک��ه یکی از مؤلفه ه��ای اصلی تولید در 
چنین مقیاس��ی و آن هم در ش��رایط وجود تحریم های بی 
س��ابقه، وجود نقدینگی در اختیار خودروس��از است؛ حال 
آنکه ش��ورای رقابت با ملزم کردن خودروس��ازان به فروش 
و پی��ش فروش خودرو با قیمت های غیر واقعی و عدم بروز 
رس��انی قیمت ها با توجه به نوس��انات ارزی و تغییرات نرخ 
تورم، عماًل دس��ت خودروساز را در تحصیل نقدینگی مورد 
نیاز برای تولید بس��ته نگاه داش��ته و خودروساز را ناچار به 

پیش فروش های بیش از ظرفیت تولید کرده است.
راهکارهایی که جواب نمی دهد

در چنین ش��رایطی هم بازار خودرو با کمبود خودرو روبرو 
می شود و هم خودروساز با معوقات بی شمار دست و پنجه 
نرم می کند، مضاف بر اینکه مصرف کننده نیز مجبور است 
برای تأمی��ن نیاز واقعی خود به بازار آزاد مراجعه و خودرو 
را با قیمت نجومی خریداری کند؛ عجیب تر آنکه ش��ورای 
رقاب��ت و وزارت صمت هنوز هم ب��ه این منطق غلط پایان 
نداده و مصمم اند تا با ایجاد فرآیندهایی چون قرعه کش��ی 
و اعم��ال محدودیت برای ثبت نام کنندگان، آش��فته بازار 

خودرو را ساماندهی نمایند.
ب��ا این حس��اب مادامی که اخت��الف قیمت خ��ودرو بین 
کارخان��ه و بازار از بین نرود و به این واس��طه از تقاضاهای 
کاذب جلوگیری نش��ود، برگزاری قرعه کش��ی چیزی جز 
ایجاد فس��اد برای کشور نخواهد داش��ت؛ شاهد مثال این 
موضوع نیز تعداد بیشمار آگهی های اجاره کد ملی افرادی 
است که مصرف کننده خودرو نیستند، اما در ازای دریافت 

مبلغی مختصر، حاضر به اجاره دادن کد ملی خود در جهت 
ثبت نام خودرو برای س��ودجویان و س��وداگران می ش��وند؛ 
بنابراین، تنها راهکار اساس��ی اصالح وضعیت بازار خودرو، 
از بی��ن بردن اختالف قیمت بین کارخانه و بازار و کش��ف 
قیمت واقعی خودرو اس��ت که ابزاری چون بورس می تواند 

به این مهم کمک کند.
می��الد بیگی، کارش��ناس صنعت خ��ودرو در این خصوص 
گفته اس��ت: »وقت��ی بازار خودرو کم عمق اس��ت و عرضه 
کنن��ده و تقاضا کنن��ده خودرو به صورت ش��فاف در کنار 
یک دیگر نیس��تند، نمایشگاه داران و س��ایت ها به راحتی 
می توانن��د به صورت کاذب قیمت ه��ا را باال ببرند در حالی 
که اگر خودرو در بورس به فروش برس��د این مش��کل رفع 
می ش��ود«. وی معتقد اس��ت که با عرضه خودرو در بورس 
می توان از قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار جلوگیری 
کرد که این موضوع به نفع مش��تری و مصرف کننده تمام 
خواهد بود. این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: 
»ش��فافیت بازار بورس موجب می ش��ود که قیمت گذاری 
خودرو به صورت منطقی تر و معقول تر انجام شده و قیمت 

خودرو به نقطه تعادل واقعی بازار نزدیک تر باشد«.

شفافیت رمز اصالح بازار خودرو
در این میان ش��فافیت و رقابت موج��ود در بازار بورس به 
گونه ای است که در دراز مدت قیمت کشف شده در بورس 
هم ب��ه نفع مصرف کننده واقعی و هم به نفع خودروس��از 
خواهد ب��ود؛ چرا که مص��رف کننده واقع��ی دیگر مجبور 
نخواهد بود در شرایطی که نمی تواند به واسطه قرعه کشی 
خودرو موردنظر خ��ود را خریداری کند، تن به قیمت های 

نجومی بازار آزاد بدهد.
از س��وی دیگر خودروس��ازان نیز می توانند با منابع حاصل 
از مالیات اخذ ش��ده از بورس، تولید خود را افزایش داده و 
عرضه محصول را بیش��تر کنند تا در نهایت افزایش عرضه 
محصول توس��ط خودروس��ازها به کاهش قیمت خودرو در 

بازار خودرو منجر شود.  مهر 
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وزیر جهاد وعده داد:
بازگشت قیمت تخم مرغ به نرخ 

مصوب تا دو روز آینده
 وزیر جهاد کش��اورزی گفت: رس��یدن تخم 
مرغ به نرخ مصوب، فرآیندی دارد که با طی 
آن، قیمت تخم مرغ در بازار تا دو روز آینده 

به میزان مصوب می رسد.
کاظم خاوازی در حاش��یه امضای تفاهم نامه 
وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور افزود: نرخ مصوب ١۴ 

هزار و ۵۰۰ تومانی ب��رای مصرف کنندگان 
دو روز قبل برای تخم مرغ اعالم ش��د و پس 
از آن ب��ا تمهیدات صورت پذیرفته، ش��اهد 
کاهش قیم��ت تخم مرغ در بازار هس��تیم، 
اما هنوز این کاهش به نرخ مصوب نرس��یده 
و دلی��ل آن این اس��ت که کاه��ش صادرات 
این محصول و رس��یدن قیمت آن به میزان 
مصوب طی ش��دن فرآیندی را می طلبد که 
در حال انجام اس��ت و ت��ا دو روز آینده تخم 
م��رغ در ب��ازار به نرخ مصوب می رس��د. وی 
ادامه داد: قیمت های اعالم ش��ده مورد توجه 
تولیدکنندگان نیز قرار گرفته و امیدواریم با 
روند فعلی ش��اهد افزایش میزان تولید تخم 
مرغ توس��ط مرغداری نیز باشیم. وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به افزایش نظارت ها برای 
رصد قیمت تخم مرغ در بازار گفت: سازمان 
تعزیرات و س��ایر نهاده��ای نظارتی، مصمم 
هستند که نرخ مصوب در بازار رعایت شود و 
بدون شک نظارت های الزم در این خصوص 

تشدید می شود. صدا و سیما 

مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان 
یافته گمرک خبرداد؛

کشف 48 تن کره وارد شده با 
ارز دولتی  

مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته 
گمرک گفت: ۴8 تن کره با بسته بندی  ۵۰۰ 
گرمی که با ارز دولتی به کشور آمده و قاچاق 
معکوس ش��ده، یعنی قصد خروج از کشور را 

داشته اند کشف شد.
رضا گلی با اش��اره به آم��ار پرونده های قاچاق 

کش��ف ش��ده در گمرک اظهارداش��ت: طبق 
آخرین اطالعات ١۰۵۶ پرونده به ارزش 9۴۴ 
میلیارد تومان از اول س��ال تا 2۳ شهریور ماه 
در گمرک تشکیل شده که کاشف آنها گمرک 
بوده اس��ت. مدی��رکل مرکز مب��ارزه با جرایم 
س��ازمان یافته گمرک تصریح ک��رد: عالوه بر 
گم��رک، س��ازمان ها و نهادهای دیگ��ر نیز  با 
همکاری گمرک در کشف کاالی قاچاق دخیل 
هس��تند که  آمار کشفیات آن  از سوی ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم می شود. 
وی در م��ورد کاالهای خروجی قاچاق کش��ف 
ش��ده توس��ط گمرک عنوان کرد: عمده ترین 
اقالم، مربوط به روغن های نفتی، مشتقات آن 
و مواد قیری و روغنی اس��ت ک��ه در رتبه های 
اول تا سوم قرار دارند. گلی تاکید کرد: در برخی 
م��وارد، کاالهای وارداتی ک��ه ارز دولتی ۴2۰۰ 
تومانی می گیرند نیز مشاهده می شود. ۴8 تن 
کره با بس��ته بندی  ۵۰۰ گرمی به کشور آمده و 
قاچاق معکوس شده، یعنی قصد خروج از کشور 

را داشته اند که کشف شده است.   مهر 

رئیس اتحادیه طال اعالم کرد؛
۹۶۰ هزار تومان؛ حباب سکه طال

 رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه شرط 
اصلی ثبات قیمتی در بازار طال و سکه آرامش 
در بازار ارز است، گفت: حباب سکه متاسفانه به 

بیش از 9۶۰ هزار تومان رسیده است.
ابراهیم محمدول��ی درباره وضعیت بازار طال 
و س��که در روز جاری اظهار داش��ت: قیمت 
ها در بازار طال و س��که همچنان با نوس��ان 
صعودی همراه بوده و نسبت به روز قبل نیز 

افزایش یافته اس��ت. وی علت اصلی افزایش 
قیمت طال و س��که در بازار را افزایش قیمت 
ارز و افزایش تقاضا برای خرید طالی آبشده 
و سکه دانس��ت و گفت: نوسانات ارزی بازار 
طال و س��که را نیز متشنج کرده و همین امر 
ه��م باعث افزایش تقاضا ب��رای خرید طالی 
آبش��ده و سکه شده است. امروز حباب سکه 
باتوجه به افزای��ش تقاضا در بازار به بیش از 

9۶۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه وضعیت 
موجود در بازار به ضرر صنعت طالست، تصریح 
کرد: قیمت ها باید ثبات داش��ته باشد تا داد و 
س��تدها نیز رونق گیرد ولی االن اصال وضعیت 

بازار قابل پیش بینی نیست.
محمدول��ی درب��اره آینده بازار طال و س��که 
اینط��ور توضیح داد که تازمان��ی که بازار ارز 
آرام نگیرد وضعیت بازار طال و سکه نیز مشابه 
االن و صع��ودی خواهد بود ولی اگر بازار ارز 
آرامش داشته باشد از نوسانات قیمتی هر دو 

بازار کاسته می شود.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

همیشه پای یک سوءمدیریت درمیان است؛

سهم شورای رقابت در نابسامانی های بازار خودرو 

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد خبرداد ؛

واسطه های پرنفوذ در کمین بازار فوالد 
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالدگفت: بعید است معامالت محصوالت 
فوالدی پس از سال ها و این همه مزیت بورس کاال برای تولید کشور، 
از بورس خارج شود که در صورت این اتفاق شاهد بازگشت واسطه های 

پرنفوذ به معامالت آهن آالت کشور خواهیم بود.
بهرام س��بحانی عرضه و معامله انواع محص��والت فوالدی در بورس 
کاال طی س��ال های اخی��ر را عاملی مهم در واقعی ش��دن قیمت ها 
و رس��یدن س��ود اصلی به تولیدکنن��دگان دانس��ت و گفت: عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال طی سال های گذشته موجب شده 

که واسطه های پر قدرت سال های قبل از صحنه بازار کنار روند.
ریی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ب��ا بیان اینکه ب��ورس کاال، 
ش��فاف ترین بازار کاالیی کش��ور بوده و انجمن فوالد طرفدار عرضه 
محصوالت در بورس اس��ت، اظه��ار کرد: در ب��ورس همه اطالعات 
معامالتی اعم از قیمت ها، میزان عرضه و تقاضا و .. ش��فاف اس��ت و 
امکان رصد دقیق بر روند معامالت وجود دارد. این درحالی است که 
در بازار خارج از بورس، هیچ شفافیتی حاکم نبوده و معامالت خارج 

از سازوکار بورس اصال به صالح صنعت و اقتصاد کشور نیست.
وی اف��زود: با مکانیس��م بورس کاال بود که قیمت کاال ها از ش��مول 
قیمت گذاری دولتی خارج ش��د و شاهد رشد انگیزه تولید در کشور 
بودیم به ش��کلی ک��ه از همان زمان به بعد طرح های توس��عه ای در 
صنایع فلزی کش��ور جان گرفت و امروز شاهد چندبرابر شدن حجم 
تولیدات صنعتی و معدنی هستیم. سبحانی با تاکید بر اینکه با ورود 
ف��والد به بورس کاال، بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در این 
صنعت دلگرم ش��د، ادامه داد: اینکه هرازگاهی شاهد اعتراض برخی 
گروه ها به بورس کاال هستیم امری طبیعی است. چراکه در سال های 
نه چندان دور، سود واس��طه ها از تجارت فوالد از تولیدکننده فوالد 
بیش��تر بود، اما به واسطه س��ازوکار بورس و شفافیت معامالتی این 

بازار، سود این افراد به حاشیه رانده شد.  ایرنا 

مدیر اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران گفت: ایران در 
سال 2۰١9 در مجموع ۴.9٧ میلیارد بشکه نفت قابل 
اس��تحصال کشف کرده که این عدد معادل 2۵ درصد 

اکتشافات نفت و گاز جهان در سال 2۰١9 است.
صالح هن��دی با بی��ان اینکه اکتش��اف، اولین حلقه 
زنجیره ارزش نفت اس��ت، اظهار کرد: تمام ش��رکت 
های بزرگ اکتشاف و تولید در جهان در سال 2۰١9، 
بودجه خود را کاهش دادند، موسس��ه مکنزی اعالم 
ک��رد که در س��ال 2۰١9 حدود ۶۰۰ چ��اه انحرافی 
حفر شده که 22۰ میدان و مخزن جدید را به دنبال 

داشته است.
وی افزود: حدود 2١ میلیارد بش��که معادل نفت خام 
قابل اس��تحصال کشف ش��ده اس��ت و این موسسه 
کش��فیات گاز را نیز تبدیل به نفت کرده و نفت درجا 

را محاسبه نکرده است.  
هن��دی با بیان اینکه در س��ال2۰١9 دو برابر س��ال 
2۰١8 ذخای��ر کش��ف ش��ده و این عدد در ۵ س��ال 
گذشته بی نظیر است، تصریح کرد: بیشتر اکتشافات 
ب��ه س��مت گاز رفته و مجموعا ٧۵ درصد کش��فیات 

مربوط به گاز است.  
وی با بیان اینکه 2۰ کش��ف بزرگ معادل ٧۵ درصد 
اکتشافات است، گفت: سهم ایران از این 2۰ اکتشاف 
بزرگ، اکتش��اف اول و س��وم اس��ت. ایران در س��ال 
2.١9 می��دان ارم را با 2.٧ میلیارد بش��که نفت قابل 
اس��تحصال و ١۳ درصد از کل نفت کشف شده رتبه 
اول و میدان نام اوران با 2.2 نفت رتبه سوم این رتبه 

را به دست اورد.
هندی با بیان اینکه ایران در یک رقابت نابرابر اس��ت 
و در این شرایط تحریم موفق شدیم بزرگترین کشف 
2۰١9 را از آن جمه��وری اس��المی کنی��م، تصریح 
کرد: با اقدامات انجام ش��ده توانس��تیم 2۴ درصد از 
اکتش��افات 2۰١9  را با کش��ف ۴.9٧ میلیارد بشکه 

نفت قابل استحصال را برای ایران ثبت کنیم.
وی ادام��ه داد: رتبه دوم مربوط به گاز پروم روس��یه 
با ۳.١8 میلیارد بش��که، رتبه سوم مربوط به بریتیش 
پترولیوم با ١.۴ میلیارد بش��که،  رتبه چهارم مربوط 
به اکس��ون موبیل با ۰.9 میلیارد کشف و رتبه پنجم 
نفت فالت قاره چین معادل ۰.٧ میلیارد بش��که نفت 
قابل استحصال اس��ت و ایران بین ۵ کشور اول رتبه 

اول را کسب کرده است.  
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
امیدواری��م ای��ن مناب��ع تبدیل به ثروت ش��وند و به 
عنوان هزینه مصرف نش��وند و اقتصاد مبتنی بر نفت 
و غی��ر متکی بر نفت را ایجاد کنیم، گفت: با توجه به 
اکتشافات انجام شده حفظ این رتبه دور از دسترس 
نیس��ت.  وی اف��زود: از 2۰ کش��ف ب��زرگ زیر ۵۰۰ 
میلیون بش��که نفت را گزارش کردند و این در حالی 
است که ما این ارقام را گزارش نمی کنیم و به عنوان 

کشف عادی به حساب می آوریم.
هندی با تاکید بر اینکه در س��ال گذش��ته ١8 هزار 
متر حفاری صورت گرفت که چهار چاه تکمیل شده 
که دو چاه مربوط به همین اکتش��افات است، گفت: 

در س��ال ١۳99 فعالیت ها گس��ترده تر خواهد بود و 
با توجه به اینکه در س��ال آخر برنامه هستیم. امسال 
شش چاه نهایی و حفاری هشت چاه نیز آغاز خواهد 
ش��د. وی ادامه داد: اکتش��اف به مناطق جدید ورود 
ک��رده و دو چاه در این مناطق حفاری خواهد ش��د.  
یک چاه در گرگان برای کشف گاز و یکی در مغان به 

دنبال نفت حفر می شود.  
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه میدان ارم در برنامه توس��عه 
قرار گرفته و گاز این میدان نیز ش��یرین است و نیاز 
ب��ه پاالیش ندارد، اظهار کرد: الیه نفتی نام آوران نیز 
در ذی��ل میادینی مانند اب تیمور، س��پهر و جفیر به 
توس��عه می رس��د. مدیر اکتشاف ش��رکت ملی نفت 
ایران با بیان اینکه هزینه هر چاه اکتشافی بین ١۵ تا 
2۰ میلیون دالر است گفت: حدود 2۵ درصد سرمایه 
گ��ذاری در اکتش��اف نفت و گاز جه��ان کاهش پیدا 

کرده است.  
وی با تاکید بر اینکه اگرچه می توان افزایش ظرفیت 
تولید ضربتی داشت اما نمی توان در اکتشاف ضربتی 
عمل کرد، تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده 
در س��ال ١۳99 حتما کش��ف های جدیدی خواهیم 

داشت.
مدیر اکتش��اف ش��رکت مل��ی نفت ایران با اش��اره به 
اهمی��ت جذب س��رمایه خارجی و انتق��ال تکنولوژی 
گفت: این اقدامات در شرایط فعلی نزدیک صفر است. 
وی با بیان اینکه در سال ١۳9٧ مجوز واگذاری بلوک 
های اکتش��افی اخذ ش��د، روز بعد از آن خروج امریکا 
از برج��ام اتفاق افتاد و اکنون هیچ بلوک اکتش��افی با 
شرکت های خارجی نداریم، ادامه داد: ما دست بسته 
نیستیم. اگر دست بسته بودیم در این ۴۰ سال اکنون 
نوک تیز حمالت دشمن به سمت صنعت نفت نبود و 

این نشان می دهد اثر گذار است.  صصصص

   مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت اعالم کرد؛

سهم ۲۵ درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان


