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بانک و بیمه
دوشنبه  28بهمن  1398شماره 663

اخبار بانک

باش��گاه مش��تريان
بان��ک اي��ران زمين ،در
دوازدهمين جشنواره وب
و موبايل ايران به عنوان
برترين وب سايت از نگاه
مردميمعرفي ش��د .باش��گاه مشتريان بانک ايران
زمين توانس��ت در بخش بانک و بيمه دوازدهمين
جشنواره وب و موبايل با راي مردم براي دومين سال
پياپي رتبه برترين وب سايت را از نگاه مردميبه خود
اختصاص دهد .اين جشنواره هرساله در گروههاي
مختلف ،يک وبس��ايت و يک نرمافزار موبايل را با
راي داوران به عنوان برگزيده معرفي ميکند و به آن
تنديس برترين وبسايت يا برترين نرمافزار موبايل
اي��ران را ب��ه عنوان بزرگترين افتخار در حوزه وب
و موبايل ايران اهدا ميکند.

معرفيسهمحصولجديدپرداختنوين
درنهمينرويدادنظامهايپرداخت

عض��و هيات مديره ش��رکت پرداخت نوين عقيده
دارد با توجه به تفکري که هيات مديره جديد بانک
اقتص��اد نوين نس��بت به پرداخ��ت نوين دارد آينده
بهتري در انتظار اين ش��رکت اس��ت .او گفته است
ب��ه زودي پرداخ��ت نوين از س��ه محصول جديد در
نهمي��ن رويداد نظامهاي پرداخت رونمايي خواهد
کرد .روشناس  ،در رابطه با جديدترين محصوالت و
راهکارهاي اين شرکت ،افزود« :باشگاه مشتريان،
کارت اعتب��اري و اپليکيش��ن پرداخت محصوالت
جدي��دي هس��تند که ب��ه زودي در نهمين همايش
بانک��داري الکتروني��ک و نظامهاي پرداخت از آنها
رونمايي خواهد ش��د ».روشناس درباره کارتخوان
صنعتي پرداخت نوين نيز اينگونه توضيح داد« :در
حال حاضر شرکت پرداخت نوين دستگاه کارتخوان
صنعتي را ارائه کرده اس��ت که س��ه دستگاه پرينتر،
کارتخوان بيسيم و تبلت شرکتهاي پخش را در
يک کارتخوان اندرويدي تجميع ميکند .همچنين
اپليکيشن پرداخت شرکت پرداخت نوين روي اين
دس��تگاه قرار دارد و ش��رکتهاي استفادهکننده نيز
ميتوانن��د نرماف��زار فروش خ��ود را روي آن نصب
کنند».

خــبرویـژه

رتبه برتر باشگاه مشتريان بانک ايران
زمين در جشنواره وب و موبايل

پرداخت
خسارتهاي بارش
برف استان گيالن

مسعود بادين ،مديرعامل بيمه آسيا به همراه هيأتي فني ،جهت پرداخت خسارتها به زيان ديدگان بارش برف در استان گيالن ،به اين استان سفر کرد .بالفاصله پس از بازگشايي مسيرهاي
مواصالتي مديرعامل بيمه آسيا و هيات فني همراه براي نظارت مستقيم و تسريع در فرآيند ارزيابي و پرداخت خسارت به بيمه گذاران زيان ديده ،به منطقه آسيب ديده از بارش برف استان
گيالن عزيمت کردند .مديرعامل بيمه آس��يا ضمن همدردي و دلجويي از هموطنان آس��يب ديده ،با حضور در محل اس��تقرار بيمه گذاران ،چک خس��ارت تعدادي از بيمه گذاران زيان ديده را
تحويل داد .هيات فني متشکل از معاون فني مديرعامل در بيمههاي اموال ،نيز حضور داشتند.

حجت اهلل مهديان خبر داد؛

پرداخت  ۱۳هزار ميليارد تومان تسهيالت در بانک توسعه تعاون
مديرعامل بانک توسعه تعاون با اعالم پرداخت
ماهانه هزار ميليارد تومان تس��هيالت ،حجم
تس��هيالت پرداختي تا پايان س��ال را  ۱۳هزار
ميلي��اردتوماناع�لامکرد.بهگزارشروزنامه
اس��کناس  ،حج��ت اهلل مهدي��ان در مراس��م
رونمايي از پورتال رسميجديد و پايگاه خبري
بانک توسعه تعاون با اشاره به اينکه اين بانک
جوانترين بانک دولتي کشور است ،گفت :اين
بانک با هدف تامين مالي بخش تعاون در مرداد
ماه  ۸۸راهاندازي شد .رييس هيات مديره بانک
توسعه تعاون اظهار داشت :بخش تعاون امروز
در تماميحوزهها فعاليت دارند و از مش��تريان
بانکتوسعهتعاونمحسوبميشوند.مهديان
ادام��ه داد :هم��ه خدماتي که از يک بانک چند
دههاي انتظار داريد در بانک توسعه تعاون ارائه
ميش��ود .در زمينه بانک��داري الکترونيک نيز
نقطه قوت بانک محسوب ميشود و از ابتداي
تاس��يس بانک به سيستم ُکربنکينگ متصل
ش��ديم و به صورت يکپارچه خدماترس��اني
انجام ميشود .وي خاطرنشان کرد :اين بانک
در س��الهاي اخير تحرکات بيشتري داشته و
نس��بتبهگذش��تهاثرگذارترشدهاستوليبه
نسبت بانکهاي ديگر دولتي کوچک تر است
ولي حجم داراييها و تسهيالت بانک جهش
داش��ته و در س��ال جاري حدود  ۳۶درصد در
بخش تسهيالت رشد داشته است .مديرعامل
بانک توسعه تعاون تاکيد کرد :در  ۱۰سال اخير
دو س��وم تس��هيالت در ۴س��ال اخير پرداخت
ش��ده و حدود  ۱۷هزار ميليارد تومان منابع در

اختي��ار داريم .امروز ماهانه هزار ميليارد تومان
تسهيالتپرداختميکنيمومجموعپرداختي
تا پايان سال به  ۱۳هزار ميليارد تومان خواهد
رسيد .وي تصريح کرد :قبول سپرده و اعطاي
تسهيالتدرتمامبانکهايدنياانجامميشود
و در ايران نيز سيستم بانکي به همين صورت
عمل ميکند .در عين حال ،در حوزه بانکداري
الکترونيک نيز جزو بانکهاي پيشرو محسوب
ميشويم .وي با بيان اينکه در حوزه بانکداري
ديجيتال نيز گامهايي برداشته شد ولي هنوز در
اولراههستيم.تصريحکرد:درآيندهبانکهايي
موف��قت��رخواهندبودک��هدرحوزهبانکداري
الکتروني��کوديجيت��الگامبردارن��دوبهروز
باشند .رييس هيات مديره بانک توسعه تعاون
تصريح کرد :با وجود توس��عهاي بودن بانک،
وابس��ته به منابع مردم و سپردهها هستيم ولي
ما نبايد در بانکهاي توسعهاي وابسته به منابع

مردم باش��يم و بايد از طريق دولت منابع ارزان
قيمت دريافت کنيم .وي ادامه داد :بانک توسعه
تعاون در سال جاري حتما از زيان خارج خواهد
شد .وي با اشاره به تفاهم نامه اخير  ۳۰ميليارد
توماني با معاونت زنان رياست جمهوري براي
حماي��ت از زنان سرپرس��ت خانوار تاکيد کرد:
جمع بندي اين بود که در صورت موفق بودن
اينطرحدرس��الجاري،تفاهمنامهمناس��بي
درس��الآيندهبرايحمايتاززنانسرپرس��ت
خانوار خواهيم داشت .وي در زمينه حمايت از
رونق توليد ادامه داد :تاکنون و در س��ال جاري
 ۷۳درصد تسهيالت به بخش تعاون پرداخت
ش��د و ت��ا  ۲۵بهم��ن ماه نيز  ۱۱ه��زار و ۵۰۰
ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت کرديم .در
زمينه حمايت از رونق توليد دو طرح ملي را در
کشور داريم و تکاليفي در سال گذشته و امسال
در حمايت از اشتغال روستايي داشتيم و تا پايان

سال تالش ميکنيم  ۴۰۰ميليارد تومان ديگر
نيز براي حمايت از اش��تغال روستايي پرداخت
کنيم .وي تصريح کرد :در مجموع تعاونيها در
بازپرداخت تسهيالت عملکرد مناسبي دارند و
مجموع مطالبات غيرجاري بانک کمتر از ۹۰۰
ميليارد تومان است و به عبارتي نسبت مطالبات
معوق  ۶.۵درصد است .در زمينه واگذاري اموال
مازاد هم تکاليفي داريم و مجموع اموال مازاد
بانک  ۳۸۶فقره با مبلغ  ۷۸ميليارد تومان است.
مدير عامل بانک توس��عه تعاون اظهارداشت:
مهمترينچالشبانککمبودس��رمايهاس��ت
و در حال حاضر هزار ميليارد تومان است ولي
درح��الحاض��ردوهزارميلياردتومانمصوب
شده که پرداخت شود .براي امسال قرار است
از طريق س��ازمان خصوصي س��ازي پرداخت
ص��ورت گي��رد .مبلغ  ۶۵۰ميلي��ارد تومان نيز
بده��ي م��ا به بانک مرکزي اس��ت که تالش
ميش��ود به افزايش سرمايه بانک تبديل شود
ک��ه مجموع��ه اقدامات س��رمايه بانک را تا ۲
هزار و  ۶۵۰ميليارد تومان افزايش دهد .وي با
اشاره به تکليف  ۳۵۰۰ميليارد توماني بانکها
در پرداخت تسهيالت گردشگري افزود :سهم
بانک  ۳۰۰ميليارد تومان است که تاکنون ۳۰
ميلياردتومانآنپرداختش��دهاس��ت.رييس
هيات مديره بانک توسعه تعاون تصريح کرد:
براي پرداخت تسهيالت به بخش تعاون سقف
مشخصي نداريم و بر اساس پروژهها پرداخت
انجام ميشود .البته در حوزه اشتغال روستايي
سقف پرداخت  ۱۵ميليارد تومان است.

خبر

آغاز پرداخت باقيمانده تعهدات
بيمه توسعه توسط بيمه ايران

تعداد  ۷۱۵۰پرونده از تعهدات بيمه توس��عه به مبلغ
مجموع حدود  ۳۳۰ميليارد تومان ،باقيمانده است که
پرداخت اين مرحله از تعهدات از امروز توس��ط بيمه
اي��ران آغاز ش��د .در مراس��ميباحضور مديرعامل و
جمعي از مديران ارشد بيمه ايران ،پرداخت باقيمانده
تعهداتبيمهتوسعهتوسطبيمهايرانآغازشد.رضائي
مديرعامل ش��رکت سهاميبيمه ايران در اين مراسم
گف��ت :بيمه ايران در ايفاي رس��التهاي اجتماعي و
عالوه بر وظايف حرفهاي و در اجراي مصوبه شوراي
عالي بيمه در خصوص پرداخت خسارات شرکت بيمه
توسعه،مجدداًازامروزباهماهنگيبيمهمرکزيومقام
محترم قضايي ،کليه پروندههاي باقيمانده خس��ارت
بيمه توسعه (خسارتهاي ديه) از طريق مرجع قضايي
و اجراي احکام دادگس��تري اس��تانها پرداخت و اقدام
ميشود.رضاييادامهداد:بيمهايرانازسال93کهتعهد
حلمشکالتبيمهتوسعهرابرعهدهگرفتنزديکبه
 54هزار 611پرونده اين شرکت را موردبحث و بررسي
قرار داده و بالغ بر  971ميليارد تومان کل خس��ارت را
پرداختکردهاستوهمچنينتاکنون887زندانيديه
اينش��رکتبيمهايتوس��طبيمهايراننيزآزادشدند.
مديرعامل بيمه ايران در بيان اهميت خدماترساني
بيمهايبهزيانديدگانوايفايکاملتعهداتبويژهبه
ذينفعانپروندههايبيمهتوسعهگفت:عزموارادهبيمه
ايران بر اين است که کليه زيانديدگانحوادث رانندگي
مرتبطبابيمهتوسعههرچهسريعتربهحقوقخوددست
يافته و از بالتکليفي خارج شوند .بگفته رضايي کليه
زيرساختها و فرآيند اجرايي عمليات توسط همکاران
پرتالش بيمه ايران مهيا شده و از همين امروز مبالغي
در وجه اجراي احکام دادگستري پرداخت تا از طريق
آن مرجع به ذينفعان و زيانديدگان حوادث بيمه توسعه
انتقال و پرداخت گردد.

نفت و نیرو
از میان اخـــبار

اعمال خاموشیهای
اضطراری ناشی در کشور

س��خنگوی صنعت ب��رق از اعمال خاموش��یهای
اضطراری ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه ها در
کشور خبر داد و تاکید کرد :این اقدام در جهت پایدار
نگهداشتنشبکهبرقبسیارضروریاست .بهگزارش
ایس��نا ،مصطفی رجبی مش��هدی با بیان این که هم
اکنونبهدلیلگسترشسرمایهوادرکشوروافزایش
مصرف گاز توس��ط بخش خانگی ،اولویت با تامین
گاز این بخش (خانگی) است تا مشکلی در گرمایش
منازل هموطنان ایجاد نشود ،خاطرنشان کرد :میزان
سوخت تحویلی به نیروگاه های کشور کاهش یافته
اس��ت .طبق اعالم توانیر ،س��خنگوی صنعت برق با
بیان این که هم اکنون ناچار به اعمال خاموشیهای
ناشی از محدودیت سوخت نیروگاهها در کشور شده
ایم ،تاکید کرد :این اقدام در جهت پایدار نگه داشتن
شبکهبرقبسیارضروریاستودرصورتیکهمردمبه
ویژه در مناطق گرمسیر ،میزان مصرف برق و گاز خود
را حدود  ۱۰درصد کاهش دهند ،بالفاصله خاموشی
های اضطراری ناش��ی از این ش��رایط لغو خواهد شد.
رجبی مشهدی با بیان این که در این شرایط نیروگاه
ها باید از سوخت مایع استفاده کنند ،خاطرنشان کرد:
باتوجهبهمشکالتتامینسوختدرمناطقسردسیر
و برفی کشور  ،از هموطنان انتظار داریم به طور جدی
نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند تا به زودی
خاموش��ی های اعمال شده برطرف شود .سخنگوی
صنعت برق تاکید کرد :استفاده بیشتر از نور طبیعی و
خاموش کردن المپهای اضافی،راهکارهای ساده و
بدون هزینه برای عبور از این شرایط است.

 ۵۴درصد سدهای کشور پر هستند

قاسم تقی زاده خامسی با تاکید بر اینکه حدود ۵۴
درصد از سدهای کشور پر هستند ،گفت :به منظور
مدیریت س��یالب مابقی حجم س��دها را خالی نگه
داش��تهایم تا در زمان وق��وع باران بتوانیم مدیریت
سیالب داشته باشیم .معاون امور آب و آبفای وزیر
نیرو با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی درباره
بارانهای سیلآس��ا ،تصریح کرد :پیشبینیهایی
که در  ۴۸ساعت اخیر و نهایتا سه روز انجام میشود،
قابل اطمینان است ،چراکه پیشبینیهایی که برای
بهمنماه و اسفندماه صورت گرفت ،چندان مطابق
نبود و استان گیالن را تحت تاثیر قرار داد.

زنگنه در رویداد معرفی  ۸۹۰نیاز فناورانه حوزه نفت اعالم کرد؛

تمرکزوزارتنفتدرحمایتازشرکتهایدانشبنیان

گ�روه نف�ت و نیرو:مع��اون توس��عه صندوق
نوآوری و ش��کوفایی از حضور  ۶۵۷ش��رکت
دانشبنیان و  ۱۷۵ش��رکت فن��اور در رویداد
دانشبنی��ان صنع��ت نفت خبر داد و گفت :در
ای��ن روی��داد  ۸۹۰نیاز فناورانه این حوزه ارائه
میش��ود تا شرکتهای دانشبنیان نسبت به
تامین آنها اقدام کنند .به گزارش اس��کناس
به نقل از ایس��نا ،دکتر س��یاوش ملکیفر در
آیی��ن گردهمایی ش��رکتهای دانشبنیان و
اس��تارتاپهای صنعت نف��ت و ارائه نیازهای
فناوران��ه ،تامین منابع مالی و تجاریس��ازی
تولی��دات صنای��ع را از وظای��ف این صندوق
دانست و اظهار کرد :همچنین صندوق مولود
شرکتهای دانشبنیان است که برای حمایت
از آنها تسهیالت کمبهره و قرضالحسنه ارائه
میده��د ت��ا بتواند زمینه را ب��رای همافزایی
شرکتهای دانشبنیان فراهم کند .وی خاطر
نش��ان کرد :این صندوق در ش��رایط تحریم،
نوسانات نرخ ارز و چالشهای مختلف صنعت،
توانس��ته با ارائه تس��هیالت به آنها کمک کند
ت��ا بس��تر را ب��رای اش��تغالزایی فراهم کند.
وی ارائه تس��هیالت لیزینگ در س��قف ۷۰
ت��ا ۸۰درص��د مبل��غ خری��د از دانشبنیانها
ق ن��وآوری و
را از خدم��ات حمایت��ی صن��دو 
ش��کوفایی ذکر کرد و افزود :عالوه بر آن ما
تالش داریم تا با افزایش ظرفیت تولید ،ارائه
انواع ضمانتنامهها و اس��تانداردهای مختلف
محصوالت شرکت های دانشبنیان را روانه
ب��ازار کنیم .ملکیفر ادامه داد :در گردهمایی
ش��رکتهای دانشبنیان و اس��تارتاپهای
صنعت نفت قرار است سه کارگاه آموزشی در
حوزه حفاظت از مالکیت فکری برگزار شود .در
این رویداد هزار نفر ثبت نام کردهاند که از این
تعداد  ۶۷۵شرکت دانشبنیان و  ۱۷۵شرکت
فناور و  ۱۶۵ش��رکت از س��ایر نهادها شرکت
کردند .وی خاطرنشان کرد :در طول برگزاری
این رویداد  ۸۹۰نیاز فناورانه احصا شده است
که در قالب  ۴۰نشست به بررسی آنها پرداخته

خواهد ش��د .معاون توسعه صندوق نوآوری و
شکوفایی یادآور شد :همچنین در حاشیه این
رویداد ۲۵۰ ،ش��رکت دستاوردهای خود را در
قالب نمایشگاه به نمایش گذاشتند.

راه ان�دازی صن�دوق پژوه�ش و فناوری

صنعت نفت با همکاری وزارت علوم

همچنین وزیر نفت از صدور مجوز راه اندازی
صن��دوق پژوه��ش و فن��اوری صنعت نفت با
هم��کاری وزارت عل��وم و صندوق نوآوری و
ش��کوفایی خبر داد و گفت :س��رمایه اولیه این
صندوق  ۱۰۰میلیارد تومان است که این میزان
قابل افزایش اس��ت .براس��اس این گزارش،
مهن��دس زنگنه در گردهمایی ش��رکتهای
دانشبنی��ان و اس��تارتاپهای صنعت نفت و
ارائ��ه نیازهای فناورانه ،تمرکز وزارت نفت را
حمایت از ش��رکتهای دانش بنیان نام برد و
افزود :زمانی که ما در این مسیر گام برداشتیم،
متوجه ش��دم که س��ازوکارهای زیادی در این
زمینه طراحی شده است ولی از آن جایی که در
این سازوکارها دستگاههای اصلی متقاضی و
عرضه کننده حضور ندارند ،شرکتهای دانش
بنیان نتوانستند به طور کامل از این سازوکارها
به��ره مند ش��وند .وی با اش��اره ب��ه اقدامات
وزارت نف��ت برای همکاری با دانش��گاهها و
ش��رکتهای دانش بنیان خاطر نش��ان کرد:
در س��الهای گذش��ته متوجه ش��دیم که در

دانش��گاهها رش��تههای مرتبط با حوزههای
باالدس��تی صنعت نفت در دانش��گاهها وجود
ن��دارد ،از ای��ن رو ب��ا همکاری وزارت علوم در
سال  ۷۶اقدام به راه اندازی رشتههای مرتبط
ب��ا این حوزهه��ا کردیم .زنگنه با تاکید بر این
که در این راس��تا آزمایشگاههای دانشگاهها،
س��رمایه گذاری و توس��عه یافتند خاطر نشان
ک��رد :ع�لاوه بر آن به منظور تربیت اس��تاد،
عدهای را به خارج اعزام کردیم و با این اقدامات
یک جریان زنده فعال از فارغ التحصیالن این
حوزهها ایجاد ش��د ،به گونهای که به اتکای
این آموزهها ،کرسی های علمی در دانشگاهها
ایجاد شد .وزیر نفت ایجاد انستیتوهای نفت در
دانشگاهها به منظور انجام پژوهش و مطالعه
در صنعت نفت را از دیگر اقدامات این وزارت
خانه نام برد و اظهار کرد :عالوه بر آن با انعقاد
قرادادهای با دانش��گاهها پروژه ازیاد برداشت
از مه��م تری��ن میادین نفتی را به دانش��گاهها
واگذار کردیم .زنگنه با تاکید بر این که نتایج
این پروژه میتواند عدد بزرگی به ثروت ملی
اضافه کند یادآور ش��د :نفت یک ثروت ملی
اس��ت و ب��ا ارتق��ای دانایی م��ردم آنها از ما
مطالب��ه میکنن��د و امضای این تفاهمنامهها
در این راس��تا انجام ش��ده است .زنگنه با اشاره
به چالشهای غیر مهندسی وزارت نفت گفت:
قاچاق س��وخت یک چالش اصلی اس��ت که

ربطی به عملیات مهندس��ی و س��اخت داخل
ندارد ولی نیاز به سیستمهای دارد که در این
راستا استارتاپها میتوانند یاور ما باشند .وی
بهینه س��ازی انرژی را حوزه بی انتها توصیف
کرد که کش��ور در آن ضعفهای اساسی دارد
و ادامه داد :ما برای حمایت از استارتاپها در
گام اول اق��دام ب��ه راه اندازی پارک فناوری در
منطقه ری به وس��عت  ۱۸هکتار کردهایم که
فاز اول آن ظرف چند ماه آینده آماده میشود
و ش��رکتهای دانش بنیان و استارتاپها نیز
در آن اس��تقرار مییابند .وزیر نفت همچنین
از ص��دور مج��وز راه اندازی صندوق پژوهش
و فناوری صنعت نفت در روز گذشته خبر داد
و گف��ت :این مجوز ب��ا همکاری وزارت علوم
و صندوق نوآوری و ش��کوفایی ایجاد ش��ده
اس��ت ،س��رمایه اولیه آن  ۱۰۰میلیارد تومان
و ای��ن می��زان نیز قابل افزایش اس��ت .زنگنه
همچنین با اشاره به اقدام این وزارت خانه برای
انتخاب استارتاپهای برتر اظهار کرد :در این
پ را طی
رویداد دو روزه درصددیم  ۱۰۰استارتا 
فرآیندی انتخاب و با اس��تقرار آنها در پارک
فناوری صنعت نفت حمایتها از آنها صورت
میگیرد .زنگنه با تاکید بر این که عالوه بر آن
ما سیس��تم تضمین خرید برای بار اول فعال
خواهی��م ک��رد و این امر ش��امل تولید کاال و
خدمات میشود .وی همچنین از برنامههای
ای��ن وزارت خانه در زمینه ایجاد فرصتهای
مطالعاتی برای اس��اتید و دانشجویان فعال در
صنع��ت نف��ت خبر داد و اظهار کرد :همچنین
دس��تورالعمل برای اعطای پژوهانه به اساتید
و دانشجویان این حوزه صادر شده است .وزیر
نفت با اش��اره به دستاوردهای جدید محققان
ای��ن صنعت گف��ت :تفاهم نام��ه تولید کک
اس��فنجی و سوزنی به امضا رسیده است ،این
دانش فنی از س��وی پژوهش��گاه صنعت نفت
ب��رای تولی��د فوالد و آلومینیوم بوده اس��ت و
قرار است با حمایت مالی پاالیشگاههای بندر
عباس و اراک به تولید برسد.

ازمیاناخـــبار

بحران مالی لیبی به خاطر
بسته شدن میادین نفتی

بس��ته ش��دن پایانه های نفتی و میادین نفتی لیبی
توس��ط گروه وفادار به خلیفه حفتر باعث می ش��ود
این کشور در  2020با بحران مالی و کسری بودجه
مواجه شود.
ب��ه نق��ل از رویترز ،تولید نفت این کش��ور آفریقای
شمالی از هجدهم ژانویه و آغاز بسته شدن میادین
نفتی به ش��دت کاهش یافته اس��ت .ش��رکت ملی
نفت لیبی اعالم کرد تولید نفت خام این کش��ور تا
 163684بشکه در روز کاهش یافته است.
فایز س��راج ،رئیس دولت وف��اق ملی لیبی گفت«:
مطمئن ًا با ادامه بسته بودن تاسیسات نفتی  ،در بودجه
 2020با کسری مواجه خواهیم شد».
سراج با اشاره به آمار شرکت ملی نفت لیبی گفت
این کشور بیش از  1.4میلیارد دالر از آغاز بسته شدن
تاسیسات نفتی آن از دست داده است.

غولهای نفتی برای
اکتشاف به مصر میروند

مصر با پنج شرکت انرژی بزرگ برای اکتشاف نفت
و گاز در آبهای عمیق س��احل غربی خود در دریای
مدیترانه به توافق اولیه رسید.
ب��ه گزارش ایس��نا ،تارک م��وال ،وزیر نفت مصر به
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گفت :این پنج
ش��امل ش��امل رویال داچ شل ،شورون ،BP ،توتال
و اکسون موبیل هستند.
وزیر نفت مصر اظهار کرد که اکتشاف میدان بزرگ
زهر در سواحل شرقی مصر که در سال  ۲۰۱۵توسط
ش��رکت انی ایتالیا انجام گرفت ،عالقه و س��رمایه
گذاری در صنعت انرژی مصر را برانگیخت.
وی در ادامه افزود :توافقهای تولید و اکتش��اف به
هفت امتیاز تقس��یم ش��ده و به دلیل گس��تردگی
س��رمایه گذاریهایی که الزم هس��تند ،با شرکتهای
بزرگ امضا شدهاند.
بر اس��اس گزارش رویترز ،مصر در تالش اس��ت تا
به یک قطب انرژی در ش��رق مدیترانه تبدیل ش��ود
و از رژیم صهیونیس��تی گاز وارد کرده و به اردن و
احتماال اروپا و آسیا صادر کند.
مص��ر در ژانوی��ه اع�لام کرده بود ک��ه دو قرارداد با
شرکت اکسون موبیل برای اکتشاف نفت و گاز در
مدیترانه منعقد کرده است.

