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تعیین درصد واريز درآمدهاي نفتي و گازي به صندوق توسعه ملي
ادامه بررسي و تدوين سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران در جلسه فوقالعاده دیروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيتاهلل هاشمي رفسنجاني پيگيري شد و شش
بند ديگر از اين سياستها به تصويب رسيد.به گزارش ايسنا ،در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام که عالوه بر اکثريت اعضا ،رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ،مشاور اقتصادي
رئيس جمهور ،رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند ،پس از بحث و بررسيهاي مبسوط 6 ،بند ديگر از اين سياستها در خصوص درصد واريز ساالنه منابع حاصل از صادارت نفت،
گاز و ميعانات گازي و فروش نفت به پااليشگاههاي داخلي براي صادرات فراوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي و همچنين انرژيهاي برق و آب به تصويب رسيد.

آغاز مذاکرات براي پساتحريم؛

اخبار
پوشش بنزين يورو  ٤در شهرهاي آبادان و اهواز
شهرهاي آبادان و اهواز با راه اندازي واحد تصفيه بنزين پااليشگاه آبادان در
آخر ارديبهشت ماه امسال،زير پوشش بنزين يورو  ٤قرار ميگيرند.
مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي در
گفتگو با شانا ،اظهار کرد :با راه اندازي واحد تصفيه بنزين پااليشگاه آبادان ،در ابتداي راه
اندازي اين واحد ،روزانه سه ميليون ليتر بنزين يورو  ٤توليد ميشود.سعيد محجوبي
افزود :اين ميزان بنزين با استاندارد يورو  ٤قرار است در مراحل بعدي افزايش يابد.
وي با بيان اين که در پااليشگاه آبادان ،هم اکنون امکان توليد بنزين يورو  ٤فراهم
شده است ،اضافه کرد :براي توليد گازوئيل يورو در اين پااليشگاه نيز در قالب فاز دوم
(طرح توسعه) برنامه ريزي هايي انجام شده است.به گزارش شانا واحد تصفيه گوگرد
پااليشگاه آبادان ( )SRUنيز که از روز  ١٧فروردين به طور آزمايشي راه اندازي شده
بود با راه اندازي واحد تصفيه بنزين به طور کامل راه اندازي ميشود.قرار است گاز واحد
تصفيه بنزين براي پااليش به واحد تصفيه گوگرد جديد ارسال شود.برپايه اين گزارش
واحدهاي تصفيه بنزين و تصفيه گوگرد بخشي از طرح فاز  ٣پااليشگاه آبادان محسوب
ميشوند که در دست اجراست.

مدير عامل بانک سينا تاکيد کرد:

جذب سپرده هاي ارزان قيمت در بانک سينا
مديرعامل بانک سينا با حضور در مديريت منطقه گيالن ،ضمن شرکت در
نشست روساي شعب منطقه و ديدار با همکاران ،از تعدادي از شعب اين
بانک در شهر رشت بازديد به عمل آورد.
مهندس پيشرو که با کاروان تدبير و اميد به منظور شرکت در جلسه هيات دولت به
استان گيالن سفر کرده بود ،در حاشيه اين سفر با همکاران منطقه ديدار و در جمع
روساي شعب و دواير ستادي حضور يافت.وي در اين نشست ،برنامه ريزي براي جذب
سپرده هاي ارزان قيمت خصوصاً ارتقاء حساب هاي جاري را در بانک مورد تاکيد قرار
داد و لزوم تالش بيشتر همکاران براي افزايش درآمدهاي غير مشاع ،کاهش مطالبات
و فروش امالک مازاد را يادآور شد.در ابتداي اين نشست ،خدام محمدي مدير منطقه
گيالن گزارشي از وضعيت عملکرد منطقه در سال  93ارائه نمود.

با هدف گسترش خدمات بانکداري الکترونيک

امکان افتتاح حساب در وبسايت بانک سامان
بانک سامان با هدف گسترش خدمات بانکداري الکترونيک و سرعت
بخشيدن به ارايه خدمات در شعب ،امکان افتتاح حساب از طريق وبسايت
را فراهم کرد.
دکتر رضا آقابابايي معاون بانکي با اعالم اين خبر گفت :اين خدمت جديد ،براي
کاهش نياز مشتريان به مراجعه به شعب ،کاهش زمان انتظار مشتريان و تسهيل
در استفاده از خدمات بانکي ايجاد شده است.آقابابايي گفت :اين خدمت ،نخستين
مرحله شناسايي و تعريف مشتري در بانک است و تمام اشخاص حقيقي که تاکنون
در بانک سامان بهعنوان مشتري تعريف نشدهاند ميتوانند از آن بهرهمند شوند.
معاون بانکي بانک سامان درباره چگونگي بهرهمندي مشتريان از اين خدمت تصريح
کرد :براي افتتاح حساب ،متقاضيان ميتوانند فرم الکترونيکي مشتريان حقيقي
را از وبسايت بانک سامان ،بخش دستيار بانکي تکميل و کد رهگيري دريافت
کنند.آقابابايي افزود :پس از تکميل فرم مربوطه ،فرايند افتتاح حساب متقاضيان
با مراجعه به يکي از شعب بانک سامان در سراسر کشور ،به سرعت انجام ميشود.
عالقمندان براي اطالع از جزييات بيشتر اين خدمت و ساير خدمات بانک سامان،
ن ارتباط با
ميتوانند به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند يا با مرکز ساما 
شماره تلفن  021-6422تماس بگيرند.

گروه اقتصادي :همزمان با احتمال لغو تحريمهاي نفتي
در حالي تاکنون  ۱۰غول نفتي جهان آمادگي خود را براي
بازگشت به ايران اعالم کردهاند که مذاکرات وزير نفت با
رئيس جمهور و دولت براي تصويب قراردادهاي جديد
نفتي آغاز شد.
در حال حاضر ايران با در اختيار داشتن بيش از  ۳۴تريليون
مترمکعب ذخاير گاز و حدود  ۱۵۷ميليارد بشکه ذخاير قابل
برداشت نفت بزرگترين دارنده ذخاير هيدروکربوري جهان است
به طوريکه هر چند برخي از کشورهاي عضو اوپک همچون
عراق و عربستان از ذخاير باالي نفت برخوردار هستند اما در اين
کشورها ذخيره باالي گاز وجود ندارد.همزمان بيژن زنگنه وزير
نفت فرصت سرمايهگذاري ساالنه در طرحهاي صنعت نفت و گاز
ايران را حدود  ۲۰ميليارد دالر عنوان ميکند و از طرح توسعه
ميادين مشترک نفت و گاز ايران در غرب کارون ،پارس جنوبي،
خليج فارس ،طرحهاي افزايش ضريب بازيافت از مخازن به عنوان
مهمترين پروژههاي سرمايه گذاري در صنعت نفت ياد ميکند.
وجود اين ظرفيت باالي هيدروکربوري ،ايران را به بزرگترين
موقعيت سرمايه گذاري در طرحهاي صنايع نفت ،گاز و حتي
پتروشيمي جهان تبديل کرده اما به دليل اعمال تحريمهاي غير
قانوني امکان جذب سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي نفتي
کشور فراهم نشده است.با اين وجود ،پس از انتشار بيانيه مشترک
هستهاي بين ايران و کشورهاي عضو گروه  ۵+۱و ادامه مذاکرات
براي لغو کامل تحريمهاي بينالمللي نفتي عليه تهران ،بسياري
از شرکت هاي بزرگ و چند مليتي جهان را براي سرمايه گذاري
در پروژه هاي نفت و گاز ايران به تکاپو انداخته است.بر اين اساس
در طول چند هفته گذشته تاکنون مديران عامل و مقامات ارشد
چندين شرکت بزرگ اروپايي و آسيايي براي بازگشت به صنعت
نفت و سرمايه گذاري در پروژههاي سودآور نفت و گاز ايران اعالم
آمادگي کرده اند.
آمادگي  ۱۰غول نفتي براي بازگشت به ايران
به گزارش مهر ،شرکت انگليسي -هلندي شل اولين شرکت
بزرگ نفتي جهان بود که براي بازگشت به صنعت نفت ايران
آعالم آمادگي کرد .اين غول نفتي که تا پيش از افزايش
تحريمهاي بينالمللي يکي از شرکاي استراتژيک نفتي ايران در
دو حوزه سرمايه گذاري و خريد نفت بوده به طوري رسمي براي
بازگشت به صنعت نفت ايران چراغ سبز نشان داده است.پيتر

آمادگي  ۱۰غول نفتي براي بازگشت به ايران
وسر مدير ارشد اجرايي شرکت شل هفته گذشته به رويترز اعالم
کرد :در صورت آمادگي ايران ،فرصت سرمايه گذاري در صنايع
نفت و گاز اين کشور را بررسي خواهد کرد.پس از شرکت نفتي
شل ،توتال فرانسه هم آماده بازگشت به صنعت نفت ايران در
صورت لغو کامل تحريمهاي بينالمللي شده است.پاتريک پويان
مدير عامل توتال با بيان اينکه توتال به دنبال امکان بازگشت به

ايران به محض لغو تحريمهاي بينالمللي عليه ايران است ،گفت:
اگر توافقنامه اي امضا شود ،توتال البته که به دنبال مشارکت در
پروژههاي ايران خواهد بود.راويل مگانوف معاون لوک اويل روسيه
با بيان اينکه دفتر نمايندگي اين شرکت نفتي روسيه به زودي در
تهران بازگشايي خواهد شد ،گفت :لوک اويل به دنبال آن بوده
تا بعد از لغو کامل تحريمها عليه ايران در پروژههاي اين کشور
مشارکت کند.در اين بين مقامات و مديران عامل شرکتهاي

گزارش

برنامه ايران براي توليد نفت در پارس جنوبي کليد خورد
يک مقام مسئول در شرکت نفت با اشاره به آغاز نصب اولين سکوي دريايي
اليه نفتي پارس جنوبي ،ظرفيت توليد نفت اين سکوي دريايي را روزانه با حفر
 ۷حلقه چاه حدود  ۳۵هزار بشکه در روز اعالم کرد.
در حال حاضر ميزان استخراج نفت ايران در اليه مشترک نفتي پارس جنوبي صفر
است با اين وجود تاکنون قراردادي به منظور تامين کشتي  FPSOبراي استخراج،
پااليش و ذخيره سازي نفت از اين مديان مشترک با قطريها امضا شده است.
همزمان با امضاي قرارداد ساخت کشتي ،ساخت اولين سکوي دريايي اليه نفتي پارس
جنوبي به پايان رسيده و پيش بيني ميشود تا پيش از فرا رسيدن تابستان نصب اين
سازه غول پير نفتي در آبهاي خليج فاسر به پايان برسد.
از سوي ديگر با وجود صفر ماندن توليد نفت ايران در پارس جنوبي ،در شرايط فعلي
ظرفيت برداشت روزانه نفت قطر از اين ميدان مشترک روزانه حدود  ۵۲۵هزار بشکه
برآورد ميشود.
عليرضا ضيغمي در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت طرح توسعه اليه نفتي
پارس جنوبي ،گفت :عمليات بارگيري اولين سکوي اليه هاي نفتي پارس جنوبي با
مشارکت سازندگان داخلي انجام گرفت.
مدير طرح اليه نفتي پارس جنوبي در شرکت نفت با اعالم اينکه با نصب اولين سکوي
دريايي اين ميدان مشترک نفتي زمينه براي حفاري چاهها و آغاز توليد نفت فراهم شده
است ،تصريح کرد :وضعيت فني و عملياتي استخراج نفت از اليه نفتي پارس جنوبي در

ساينوپک و  CNPCچين براي ادامه مشارکت با شرکت ملي نفت
ايران در دوران پسا تحريم اعالم آمادگي کرده اند و خواستار ادامه
حضور در طرح توسعه ميادين نفتي آزادگان شمالي و يادآوران
ايران شده اند.همزمان با توافق جديد نفتي ايران با چيني ها و
اعالم آمادگي برخي از غول هاي نفتي اروپايي براي بازگشت،
هندي ها هم امروز مسافر تهران شده اند تا عالوه بر سر و سامان

بخشيدن به وضعيت تجارت نفتي خود با ايران ،زمينه مشارکت
سه شرکت بزرگ نفتي هند در طرح توسعه ميدان فرزاد در
خليج فارس را فراهم کنند.اداره حسابرسي دولت آمريکا پيشتر
شرکتهاي نفت و گاز طبيعي هند ( ،)ONGCشرکت نفت هند
(آي ا ُ سي) ،اويل اينديا به دليل مذاکره با شرکت ملي نفت ايران
براي مشارکت در طرح توسعه اين ميدان نفت و گازي در ليست
تحريم قرار داده بود.در اين بين شرکت سوکار جمهوري آذربايجان

مقايسه با فازهاي گازي تفاوت هايي با يکديگر دارند.
اين مقام مسئول با اعالم اينکه سکوي فرآورش اليههاي نفتي يکي از مهمترين
بخشهاي تاسيسات دريايي اين پروژه است ،اظهار داشت :پس از انجام عمليات مهار
بندي مقدمات الزم سکو اليه هاي نفتي به محل مورد نظر در درياي خليج فارس انتقال
و بر روي زيرسازه خود نصب خواهد شد.
ضيغمي با بيان اينکه با انتقال و نصب اين روسازه و تامين ساير تمهيدات مورد نياز
در زمينه توسعه و توليد از ميدان اليه نفتي پارس جنوبي نصيب صنعت نفت کشور
ميشود ،اظهارداشت :تاسيسات فرآورشي اليه نفتي پارس جنوبي در  ۳طبقه نصب شده
و وزن تقريبي اين روسازه  ۹۰۰تن است.
مدير طرح اليه نفتي پارس جنوبي با بيان اينکه ظرفيت توليدي تاسيسات سکوي ياد
شده  ۳۵هزار بشکه نفت خام در روز است که با احتساب آب همراه نفت توان فرآورش
حدود  ۴۴هزار بشکه نفت خام ورودي را دارد ،تاکيد کرد :روسازهاي که عمليات بارگيري
آن اواخر هفته گذشته انجام شد ،ساخت آن در نقطهاي بسيار نزديک به پايان کار خود
متوقف شده بود.
وي با عنوان اينکه حل نشدن به موقع برخي مشکالت و عدم اتخاذ تصميمات به
موقع ،گرههايي در مسير پيشرفت پروژه اليه هاي نفتي ايجاد کرده بود ،خاطرنشان کرد:
تنها پيمانکار اصلي و يا پيمانکاران فرعي به عنوان مقصر در بروز تاخيرات و مشکالت
پروژه معرفي ميشدند در حالي که حل ريشهاي برخي از اين مشکالت به تغيير در نگاه
کارفرما و تحول در سازمان کارفرمايي هم نياز داشت که در دولت تدبير و اميد محقق و
با ايجاد شرايط جديد اقدامات مناسبي در مورد اين پروژه انجام شد.
به گزارش مهر ،شرکت ملي نفت ايران از حدود يک دهه گذشته تاکنون توسعه

هم با ارسال دعوت نامه براي گاز ايران خواستار مشارکت بيشتر
تهران در طرح ساخت خط لوله ترانس آناتولين به منظور صادرات
گازهاي ترش پارس جنوبي به اروپا شده است.در همين حال
رونق عبداهلل يف رئيس شرکت دولتي نفت آذربايجان (سوکار)
فروردين ماه سال جاري به خبرنگاران گفته است :اگر ايران در
آينده گاز داشته باشد ،گزينه اي ديگر به جز استفاده از خط لوله
ترانس آناتولين براي عرضه گاز به بازار اروپا ندارد.پائولو گنتيلوني
وزير خارجه ايتاليا هم هفته گذشته بعد از ديدار با وزراي خارجه
گروه ( ٧آلمان ،انگليس ،ايتاليا ،کانادا ،آمريکا ،فرانسه و ژاپن) گفته
است :بسياري از کشورها از جمله ايتاليا عالقه دارند تا به محض
آنکه تحريم ها عليه تهران لغو شدند ،همکاريها با ايران را از
سر بگيرند.
آغاز مذاکرات نفتي زنگنه و روحاني براي پسا تحريم
به گزارش مهر ،نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل به
منظور مشارکت بيشتر سرمايه گذاران خارجي از طرحهاي
نفت و گاز ايران تدوين شده و پيش بيني ميشود در کنفرانس
بينالمللي صنعت نفت ايران در لندن از اين نسخه جديد
قراردادي رونمايي شود.سيد مهدي حسيني رئيس کارگروه
اصالح قراردادهاي صنعت نفت در گفتگو با مهر با بيان اينکه
نسخه جديد قراردادهاي نفت و گاز ايران در لندن در سپتامبر
سال جاري مياليد به طور رسمي رونمايي خواهد شد ،گفت:
از سال گذشته تاکنون مذاکراتي را با برخي از شرکت هاي
بزرگ نفتي به منظور ورود به صنعت نفت و گاز ايران انجام
شده است.اين مقام مسئول با اعالم اينکه احتمال لغو کامل
تحريمها تا جوالي سال  ۲۰۱۵ميالدي روند مذاکرات با
شرکت هاي بزرگ نفتي جهان را شدت داده است ،تصريح
کرد :به زودي متن کامل قراردادهاي نفتي براي تصويب نهايي
در قالب اليحه اي به هيات دولت ارسال و با اخذ مصوبات
قانوني امکان رونمايي و امضاي قراردادهاي جديد با سرمايه
گذاران خارجي فراهم ميشود.وي با تاکيد بر اينکه در دوران
تدوين نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل مذاکراتي با شرکت
هاي بزرگ جهان انجام شده و نظرات اين شرکت ها به منظور
دستيابي به يک توافق برد – برد هم انجام گرفته است ،اظهار
داشت :در شرايط فعلي اکثر شرکتهاي بزرگ از قراردادهاي
جديد نفتي ايران مطلع هستند و مذاکرات با بسياري از
شرکتهاي نفتي جهان انجام گرفته است.

اليه مشترک نفتي پارس جنوبي را آغاز کرده است که در طول مدت اين  ۱۰سال
تاکنون هيچ يک از سياستها منجر به آغاز توليد طالي سياه در اين ميدان مشترک
نشده و طرف قطري به صورت يک جانبه در حال تخليه کل نفت باقيمانده در مخزن
مشترک است.
همزمان با توسعه چاهها و تاسيسات فراساحلي قطر براي تخليه کامل نفت ميدان
الشاهين ،اين شريک نفت و گازي ايران در پارس جنوبي به منظور رفع محدوديتهاي
استخراج نفت اجراي يک پروژه جديد را در دستور کار قرار داده است.
از اين رو هم اکنون مطالعات ساخت يک پااليشگاه  ۲۵۰هزار بشکهاي براي فرآورش
نفت سنگين توليدي ميدان الشاهين آغاز شده است که در صورت تکميل و راهاندازي
اين پااليشگاه امکان افزايش بيشتر استخراج طالي سياه توسط قطر فراهم ميشود.
با اين وجود با گذشت  ۲۳سال از آغاز توليد قطر از اليه نفتي پارسجنوبي در حالي
ميزان توليد نفت اين کشور عربي روندي رو به افزايش را تجربه ميکند که روياي توليد
و انتقال نفت از اين ميدان مشترک در خليج فارس  ۱۰ساله شده است.
نحوه انتقال نفت توليدي اليه نفتي پارس جنوبي هم ديگر چالش جدي براي
استخراج پايدار طالي سياه در اين ميدان مشترک است به طوريکه تاکنون سناريوهاي
مختلفي همچون خريد کشتي ويژه استخراج ،ذخيره سازي و فرآورش نفت “”FPSO
و يا احداث خط لوله دريايي پيشنهاد شده که هيچ يک از اين پيشنهادها حتي به مرحله
تصويب هم نرسيده است.
هدف از طرح توسعه اليه نفتي پارس جنوبي توليد روزانه  ۳۵هزار بشکه نفت از بخش
غير مشترک اين سازند هيدروکربوري است هر چند قطر از سال  ۱۹۹۱ميالدي توليد
نفت از اين ميدان مشترک را آغاز کرده است.

بازگشت ايران به بازار احياي قيمت نفت را به تاخير مياندازد
آژانس بينالمللي انرژي اعالم کرد که چشم انداز سرازير
شده نفت ايران به بازار و توليد نفت عربستان در سطوح
بي سابقه ميتواند احياي بازار جهاني نفت را که قيمتها
در آن به شکل تاريخي سقوط کرده به تاخير بيندازد.
به گزارش وال استريت ژورنال ،آژانس بينالمللي انرژي در تازه ترين
گزارش ماهانه خود پيش بيني کرد عرضه نفت جهان به دليل
شروع تقاضا در نيمه دوم امسال کاهش پيدا کند زمانيکه انتظار

ميرود توليد کنندگان آمريکايي توليد خود را کم کنند.
اما اين آژانس افزود :سازمان کشورهاي صادرکننده نفت به
رهبري عربستان توليد خود را در ماه مارس به  31ميليون بشکه
در روز رسانده که روزانه يک ميليون بشکه باالي سقف توافق
شده است.
سوالي که در ماههاي گذشته ذهن تحليلگران بازار نفت را به
خود درگير کرده اينست که در صورت حصول توافق هسته اي تا

پايان ژوئن و لغو تحريمها ،ايران با چه سرعتي ميتواند توليد نفت
خود را افزايش دهد .مقامات ايران ميگويند پس از لغو تحريمها
صادرات نفت ايران يک ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت.
آژانس بينالمللي انرژي افزود :افزايش صادرات نفت ايران به
يک احتمال واقعي تبديل شده است و احتماال همين اعضاي
اوپک را تحريک کرده که عرضه و سهم بازار خود را در آستانه
بازگشت احتمالي ايران به بازار افزايش دهند.

نتيجه گيري آژانس مبني بر تاخير در احياي بازار با سخنان
اخير فاتح بيرول اقتصاد دان ارشد آژانس که گفته بود براي
تاثيرگذاري نفت ايران روي بازار زمان الزم است ،تناقض دارد.
در گزارش آژانس آمده است توليد نفت اوپک در ماه مارس
روزانه با  890هزار بشکه افزايش به  31ميليون و  20هزار بشکه
در روز رسيده زيرا توليد نفت عربستان به سطح بي سابقه اي
رسيده و توليد در عراق و ليبي احيا شده است.

اخبار
قيمت نفت ايران  2دالر کاهش يافت
نفت ايران در ماه مارس با يک دالر و  99سنت کاهش در هر بشکه به طور
متوسط بشکه اي  51دالر و  27سنت معامله شد.
به گزارش ايس��نا ،اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد بهاي نفت س��نگين
ايران در ماه مارس نس��بت به فوريه يک دالر و  99س��نت کاهش يافته اس��ت.
متوس��ط قيمت نفت ايران در ماه فوريه  53دالر و  26س��نت در هر بشکه اعالم
شده بود.نفت ايران در ماه مارس به عنوان هشتمين نفت به لحاظ قيمت در بين
 12نفت موجود در س��بد نفتي اوپک قرار گرفت.همچنين براس��اس اين گزارش
متوسط قيمت نفت ايران در سه ماه نخست امسال نسبت به متوسط سال 2014
ميالدي که  104دالر و  62س��نت در هر بش��که بود 55 ،دالر و  53سنت در هر
بشکه کاهش يافته است.

برگزاري آزمون استخدامي بانک تجارت
آزمون استخدامي بانک تجارت روز جمعه مورخ  ۹۴/۱/۲۸به طور همزمان در
هجده استان کشور برگزار شد.
اين آزمون استخدامي به منظور جذب پرسنل براي ارائه خدمات بهينه بانکي و
تکميل کادر اجرايي شعب در سمت متصدي امور بانکي (مسئول دريافت و پرداخت-
تحويلدار) و از طريق سازمان سنجش آموزش کشور در هجده استان برگزار شد.دراين
آزمون 15436نفر داوطلب متشکل از 6906نفر خانم و 8530نفر آقا که داراي
مدرک ليسانس در رشته هاي حسابداري ،علوم اقتصادي،مديريت و مهندسي صنايع
بودند شرکت نمودند.

