حمله پیشدستانه به تحریم بنزین

جوان:

درست در روزهایی که ایاالت

متحده به دنبال اعمال تحریم فروش
بنزین به ایران است ،فاز دوم پاالیشگاه
میعانات گازی ستاره خلیجفارس با
حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری
رسید .پاالیشگاهی که میتواند ایران را
در برابر تحریم بنزین مصون
کند.پاالیشگاه خلیجفارس به عنوان
نخستین پاالیشگاه طراحی شده
براساس خوراک میعانات گازی با
ظرفیت ۰۶۳هزار بشکه در روز است
که مراحل ساخت آن در زمینی به
مساحت  ۰۳۳هکتار از سال  ۵۰۳۱در
کنار پاالیشگاه فعلی بندرعباس آغاز
شده است .این پاالیشگاه شامل
واحدهای تقطیر ،تصفیه گاز مایع،
تبدیل کاتالیستی ،تصفیه نفتا،
ایزومریزاسیون ،تصفیه نفت سفید و
نفت گاز با هدف تولید بنزین ،گازوئیل،
گاز مایع و سوخت جت است .خوراک
مورد نیاز این پاالیشگاه از طریق یک
خط لوله به طول بیش از ۵۳۱کیلومتر از
پاالیشگاههای گاز پارسجنوبی تأمین
میشود .با بهرهبرداری از پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس روزانه ۰۱میلیون لیتر
بنزین (عدد اکتان  )۵۱و ۵۵میلیون لیتر
گازوییل به ظرفیت تولید فرآوردههای
نفتی ایران اضافه میشود.تولید روزانه
۵میلیون لیتر گاز مایع۰ ،میلیون لیتر
سوخت جت و  ۵۰۳تن گوگرد از
دیگر محصوالت تولیدی این واحد
پاالیشی هستند .به گفته مدیرعامل
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس اکنون
تولید بنزین یورو  ۵و یورو  ۱در
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس ۴۵میلیون
لیتر در روز است که تا پایان سال به
۰۶میلیون لیتر خواهد رسید .مدیران این
پروژه بزرگ ملی امیدوارند که امسال
کشور در تولید بنزین خودکفا و زمینه
برای صادرات بنزین در نیمه دوم امسال
فراهم شود .فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا (ص) با تأکید بر اینکه در
جنگ اقتصادی جوانان موفق بودهاند،
گفت :خوشبختانه تعداد زیادی از
نیروهای این پاالیشگاه را مهندسان و
کارگران جوان تشکیل میدهند .در سال
 ۵۰براساس اولویت ۵۳ ،پروژه در
دست اجرا داریم که سهم زیادی از آن
مربوط به صنعت نفت است و در
دستور کار قرار دارد.
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امام رضا(عليهالسالم) خطاب به حضرت عبدالعظيم
حسنى چنين فرمودند« :اى عبدالعظيم! سالم
مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو كه شيطان
را به خودشان راه ندهند .آنان را به
راستگويى و امانت دارى و سكوت و ترك
مجادله در كارهاى بيهوده و ديدار و توجه به
يكديگر سفارش كن ،چرا كه اينها مايه نزديك
شدن به من است».

اتاق جنگ یا اتاق خواب؟!
کیهان :سخنان آقای روحانی در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت را میتوان
نخستین نشانه از باور به جنگ اقتصادی دانست .رئیسجمهور در سخنان خود گفت
واشنگتن درصدد است با جنگ اقتصادی ایران را به زانو درآورد .وی معتقد است این
جنگ با خروج آمریکا از برجام آغاز شده که با این حساب عمری کمتر از دو ماه
دارد اما واقعیت این است که جنگ اقتصادی همهجانبه آمریکا علیه ایران به سرکردگی
وزارت خزانهداری این کشور ،حدود  ۵۱سال پیش آغاز شده است .هرچند بایدها و
نبایدهای این جنگ اقتصادی بسیارند اما فعالً به موضوع «عملیات روانی و رسانهای»
میتوان گفت شایستهتر بود اگر مورد آخر به عنوان نخستین اقدام معرفی میشد،
جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران ،یک پیوست رسانهای و عملیات روانی دقیق،
سنگین و پیچیده دارد .ممکن است شما تمام بایدها و نبایدهای اقتصادی را به نحو
مطلوبی رعایت کنید اما در نهایت بازنده این میدان باشید! چرا؟ چون در میدان
عملیات روانی ،جنگ مدیریت و تاثیر بر افکار عمومی را به حریف باختهاید.
پرداختن به بایدها و نبایدهای پیچیده این جنگ که به موازات جنگ اقتصادی در
جریان است و به جرات میتوان گفت ،نبرد تعیینکننده و نهایی است.
آینده امیدبخش نفت
فرهیختگان :با بررسی تحریم های آمریکا علیه نفت ایران و پیشبینیهای موسسات
مختلف و استفاده از تجربه دور اول تحریمها به نظرمی رسد که در کوتاه مدت
صادرات نفت ایران بین  ۰۳۳تا  ۶۳۳بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد و در بلند
مدت نیز بر اساس پیشبینیهای موجود صادرات نفت کشور بین  ۶۳۳تا یک میلیون
بشکه در روز کاهش خواهد یافت .بر این اساس باتوجه به افزایش قیمت نفت در
بلندمدت (باتوجه به خروج نفت ایران از بازار نفت و کاهش عرضه) درآمد ارزی
دولت در هر دو حالت کوتاهمدت و بلندمدت نزدیک به هم خواهد بود و تاثیر
چندانی در کاهش درآمد ارزی دولت نخواهد داشت و دولت با مدیریت صحیح منابع
ارزی خود خواهد توانست تاثیرگذاری تحریمها را کاهش بدهد.
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تعلل نکنید؛ مصادیق اخالل در نظام اقتصادی روشن است
رسالت :اولین جرمی که قانونگذار به عنوان اخالل در نظام اقتصادی کشور شناسایی کرده است ،اخالل در نظام پولی و
ارزی کشور است .این جرم اکنون اتفاق افتاده است .سوال این است مجرم آن کیست؟ مگر میشود از وقوع یک جرم ،همه
مطلع شوند اما سخنی از مجرم آن و مجازات مجرمین نرود؟
ملت ما در برابر جنگ بیامان اقتصادی دشمن ،سه خاکریز بزرگ دارد؛ قوه قضائیه ،دیوان محاسبات و سازمان
حسابرسی.ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی باید مورد شناسایی و مجازات قرار گیرد .حتی برای جلوگیری از اطاله
دادرسی باید مثل زمان جنگ ،دادگاه صحرایی تشکیل شود و مجازاتهای سنگین اعمال گردد .چین که از  ۰۳سال پیش
برنامه توسعه اقتصادی خود را طراحی و به عرصه اجرا درآورد ،در برخورد با اخاللگران اقتصادی مماشات نکرد .ساالنه
تعداد زیادی در چین به عنوان مفسد اقتصادی و اخاللگر در نظام اقتصادی این کشور اعدام میشوند .دولت چین با این
عزم و اراده ،تولید ناخالص ملی این کشور را به جایی رسانده است که تنه به تنه اقتصاد آمریکا و اروپا میزند ،با آنکه
اصال در این کشور بحث جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه آمریکا و از این قبیل مباحث مطرح نیست.
دلخوشی ها و دل نگرانی های رویکرد جدید رئیس جمهور
خراسان :یکی از نقدهای جدی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت ،وجود برخی ناهماهنگی ها و موضع گیری های
متفاوت و بعضا متناقض درباره برخی موضوعات مهم اقتصادی است .به ویژه درباره بازار ارز که از اواخر سال گذشته،
مستعد بحران بود اما همچنان با مواضع متناقض برخی دولتی ها مواجه می شدیم .چنان که برخی بر ضرورت افزایش نرخ
ارز و گریزناپذیر بودن آن و برخی دیگر بر تثبیت قیمت ارز اصرار داشتند .آخرین نمونه از این تناقض ها به ماجرای یارانه
بر می گردد .جایی که ساعتی پس از انتشار تصویب نامه هیئت دولت درباره چگونگی اجرای تبصره  ۵۵قانون بودجه برای
توزیع یارانه نقدی که در آن به صراحت حذف یارانه سه دهک پردرآمد مصوب شده است ،نوبخت ،به عنوان سخنگوی
دولت ،در توئیتی عجیب نوشت« :حذف یارانه سه دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق (تنگناهای) اقتصادی
نیز پرداخت یارانهها در سال  ۵۰به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت ».چند سال قبل نیز که بحث پاالیش یارانه بگیران
مطرح بود ،شبیه این موضع به نقل از رئیس جمهور نیز مطرح شد .اکنون که قانون مالیات ها به صراحت دسترسی سازمان
مالیاتی به اطالعات حساب های بانکی را فراهم کرده است و رئیس این سازمان از شناسایی  ۶هزار و  ۰۳۳میلیارد تومان
مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی خبر می دهد ،این موضع گیری جناب آقای نوبخت ،بسیار عجیب است .آن هم در
دوره ای که قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به صراحت بر رصد تراکنش های بانکی تاکید دارد و
کارشناسان برای مبارزه با سوداگری در اقتصاد ،نظارت بر تراکنش های بانکی و شناسایی دالالن از این طریق را راهکار
اصلی می دانند ،مشخص نیست که چرا ولو ناخواسته چنین چراغ سبزی به دالالن داده می شود.

2

گزیده مهمترین اخبار رد هفته ای هک گذشت

بلوف نفتی
اعتماد :طبق توافق اعضای اوپک قرار شد
تا پایان سال  ۴۳۵۳روال عرضه اوپکیها بر
مبنای تعهدات تولیدی انجام شود و
تولیدکنندهای خارج از این روال تولیدش را
افزایش ندهد تا ضمن رعایت سهمیهها قیمت
در بازار رعایت شود .در همین حال برخی
فعاالن بازار و آگاهان بازار نفت در تحلیل
شان از این عهد شکنی جدید عربستان عنوان
میکنند که « عربستان در حال حاضر سقف
افزایش تولید خود قرار داردو در بهترین
حالت بتواند  ۵۳۳هزار بشکه به ظرفیت فعلی
تولید خود اضافه کند.این گروه همچنین
افزایش  ۴میلیون بشکهای نفت عربستان را
بلوف این کشور قلمداد میکنند و تاکید
میکنند که ممکن است عربستان با عرضه
ذخایر نفتیاش بخواهد در مدت کوتاهی بازار
را با اضافه عرضه مواجه کنداما این عرضه با
ثبات نیست و با توجه به فصل تابستان و
افزایش مصرف بنزین در امریکا این عرضه
به زودی تمام خواهدشد و در بلندمدت بازار
جهانی نفت با کاهش عرضه مواجه میشود
حال اینکه این کاهش عرضه همزمان با آغاز
فصل زمستان و افزایش تقاضا خواهد بود که
ثمر آن افزایش قیمت نفت است.
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گزارش روز /سیکل معیوب!
بصيرت « :شفافسازی» ،کلیدواژهای است که این روزها بسیار شنیده میشود ،هم
مسئوالن وعده تحقق آن را میدهند و هم مردم مطالبه جدی درباره آن دارند؛ اما متأسفانه
در روزهای اخیر شاهد نوعی رفتار کاریکاتوری با موضوع شفافیت بودهایم .در یکی از
این موارد کاریکاتوری ،شورای شهر تهران فهرست اسامی خبرنگارانی را که طرح
ترافیک به آنها تعلق گرفته است ،منتشر کرد؛ فهرستی که نشان میدهد افرادی به واسطه
رابطه و بدون داشتن تخصص و تنها به دلیل آنکه فرزند یا از نزدیکان برخی چهرهها
هستند ،از این طرح بهره بردهاند! در نمونهای دیگر که البته در همین ستون نیز در هفته
گذشته از آن تمجید کردیم ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،اطالعاتی را درباره
شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی و تخلفهای صورت گرفته منتشر کرد؛ اما نکته
قابل توجه و پرسش اینجاست که اعالم اسامی متخلفان یا شرکتهای متخلف به تنهایی
چه سودی دارد؟ شورای شهر در خالفی آشکار به افرادی که حتی بدون هیچ تحقیقی
مشخص است که به دلیل نسبت با سردبیران و دیگر مسئوالن اسمشان در فهرست طرح
ترافیک قرار دارد ،طرح داده و اکنون اسامی آنها را منتشر کرده و از رانت خبر میدهد،
یا وزارت ارتباطات که ارز دولتی را به برخی شرکتها داده و آنها تخلف کردهاند،
اکنون تنها اسم آنها را مطرح کرده است و هنوز شاهد هیچ برخوردی با متخلفان نیستیم.
نمایش شفافیت به این شکل در واقع سیکل معیوبی است که به جای کمک به کاهش
فساد ،به افزایش بیاعتمادی عمومی منجر میشود .نمیشود تخلف کرد و به برخی
امتیازهای ویژه داد ،بعد هم با انتشار اسامی آنها ژست مبارزه با فساد گرفت .نمیتوان ارز
دولتی را به شرکتهایی پرداخت و در مقابل تخلف آنها فقط به اعالم اسامی و شرح
تخلفات بسنده کرد؛ بلکه در یک شفافسازی حقیقی باید در مرحله اول مانع تحقق
چنین رانتها و فسادهایی شد و در مرحله بعد ،ضروری است با جدیت وارد میدان شد و
با متخلفان برخورد کرد.
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میگویند ترس برادر مرگ است و شیطان هم دقیقا یکی از راهکارهایش برای تسلط
بر انسان ،همین ترس است« .تأثیر شیطان در دستگاه محاسبهی ما ،از راه تهدید و
تطمیع است ...یکی از کارهای شیطان ترساندن است :اَلشَیطنُ یعِدُکُمُ الفَقر؛ شما را
از فقر میترساند  -بنابر یک احتمال در معنای این آیهی شریفه  -این تهدید بود ،از
طرف دیگر تطمیع است؛ از سوی دیگر وعده میدهد شیطان ،وعدههای فریبنده...
وعده میدهد ،آرزوها را در دل آنها بیدار میکند ،زنده میکند ،یک آیندهی رنگی و
دروغین و خیالی مثل سراب در مقابل چشم مؤمنینِبهخود میگذارد ...امّا فریب

کمبود آب در آبادان
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است ...مثل رفتاری که امروز آمریکا دارد و قدرتهای استکباری همیشه
[دارند].)۵۰/۵/۵۶(»...

