
يك�ي از عجايب تاري�خ قرارداده�اي نفتي و 
گازي اي�ران، دفاع تمام عي�ار مديران صنعت 
نف�ت و برخ�ي جريان ه�اي سياس�ي از يك 
ش�ركت دالل به نام كرسنت اس�ت؛ شركتي 
كه ب�راي آنها از اهمي�ت بس�ياري برخوردار 
اس�ت به طوري كه س�نگ اين دالل نام آشنا 
با ش�دت خاصي به س�ينه كوبيده مي ش�ود. 
گرچه رأي نهايي در خص��وص غائله گازي ايران 
و شركت كرسنت صادر شده و مسئوالن شركت 
ملي نفت در حال مذاكره با اين دالل هستند ولي 
وضعيت به وجود آمده در اي��ن پرونده، مدافعان 
دولت را بر آن داشته است كه به جاي قبول اشتباه 
بزرگ وزير نفت را فرام��وش كرده و به دفاع تمام 
عيار از ش��ركتي بپردازند كه ذات آن فساد و زد و 

بند است. 
  كرسنت چه شركتي است؟

اين ش��ركت متعلق به خانواده جفر اس��ت. ضيا 
جعفر صاحب اصلي اين ش��ركت از اعضاي سايه 
اس��تخبارات رژيم بعث ب��ود كه عالوه ب��ر امور 
اطالعاتي، به دالل��ي نفتي نيز مش��غول بود و از 
اواخر دهه 50 شمس��ي، كار خود را با نفت ايران 
آغاز كرده بود. اين دالل وظيف��ه بهره برداري از 
ميدان مشترك مبارك را بر عهده داشت؛ ميداني 
كه ميان ايران و امارات مشترك بود و كرسنت با 
حساب سازي و دست بردن بر صورت هاي مالي، 

حق ايران را از اين ميدان پايمال كرده بود. 
با وجود آنكه وزير نفت و ديگ��ر مديران بلندپايه 
صنعت نف��ت در اواخر دهه 70 شمس��ي به اين 
موض��وع آگاه بودند ام��ا تصميم گرفتن��د وارد 
معامله اي ديگر با اين دالل ش��وند. معامله اي كه 

گاز ميدان س��لمان را با هزينه اي ن��ازل و تحت 
شرايط غيرقابل باوري، به كرسنت مي فروخت تا 
اين شركت، گاز ايران را به بهايي باالتر به شارجه 

صادر كند. 
به عنوان نمونه در اوايل دولت هفتم، وزارت نفت 
پرسش نامه هايي را براي ش��ركت هاي متقاضي 
سرمايه گذاري در ايران تهيه مي كند و در اختيار 
آنها قرار مي دهد. كرسنت از جمله شركت هايي 
بود كه براي س��رمايه گذاري در نفت و گاز ايران 
اعالم آمادگي كرد اما پس از آنكه كارشناس��ان 
ش��ركت ملي نفت ايران س��وابق و فرم هاي اين 
ش��ركت را بررس��ي كردن��د، اي��ن دالل را فاقد 
صالحيت فني، بازرگاني، مالي و. . . دانس��تند. به 
اين ترتيب كرس��نت به كنار رفت ولي از آنجا كه 
اين دالل براي گاز ايران برنامه اي بزرگ و شيرين 
در سر داشت، از طريق دالالن و آقازاده ها توانست 
خود را به نفت رس��انده و مذاكرات خود را براي 

خريد گاز ميدان سلمان آغاز كند. 
يكي از مقامات مسئول در شركت ملي نفت ايران 
اما در بهمن 79 طي نامه اي ب��ه يكي از معاونان 
وزير نفت با يادآوري س��وابق منفي كرس��نت به 
وي يادآور مي شود كه كرسنت، شركتي غيرقابل 
اعتماد است و با تباني با حاكم شارجه، منافع ملي 
ايران را در ميدان مبارك تضييع كرده است. جالب 
آنجاست كه معاون وقت وزير نفت تأكيد مي كند 
كه با توجه به پيش��ينه كرس��نت با اين شركت 
قراردادي منعقد نشود. اين نامه در اسفند ماه 79 

تنظيم شده است. 
  »بايد« امضايي

با وجود تأكيد كارشناس��ان و مديران ش��ركت 

ملي نفت ايران براي عدم همكاري با كرس��نت، 
اما وزارت نف��ت تصميم مي گي��رد كار خود را به 
پيش ببرد و مذاكرات خود را جدي تر دنبال كند. 
نتيجه اين مذاكرات با ترفندهايي خاص به امضاي 
قرارداد منتج مي شود. در الحاقيه پنجم كه سال 
2003 ميالدي منعقد شد، شركت كرسنت بايد 
ظرف مدت شش ماه تضامين خود را ارائه مي كرد 
كه اگر اين تضامين در اختيار ش��ركت ملي نفت 
قرار نمي گرفت، حق فس��خ قرارداد با ايران بود. 
بر اساس مندرجات در الحاقيه شماره 5 شركت 
كرسنت موظف به ارائه يك فقره اعتبار اسنادي 
تضميني به مبل��غ 40 ميلي��ون دالر و تعهدنامه 
مؤسسه برق و آب شارجه ظرف مدت شش ماه از 
تاريخ الحاقيه 17 مارس 2003 بوده در حالي كه 
شركت كرسنت به تعهدات مذكور عمل نكرد و در 
نتيجه حق فسخ قرارداد به نفع شركت ملي نفت 

ايران ايجاد شد. 
درماندگي كرسنت براي ارائه اين تضامين ساده در 
حالي به وقوع پيوست كه مدافعان كرسنت معتقد 
بوده و هس��تند كه اين ش��ركت در واقع شركت 
متعلق به حاكم شارجه اس��ت. همچنين آنها در 
پاسخ به انتقاد كارشناسان مبني بر اينكه چرا بايد 
قرارداد فروش گاز با يك دالل و شركت خصوصي 
امضا ش��ود، مي گويند كه شركت هاي خصوصي 

اصوالً اينگونه امور را به پيش مي برند. 
در واقع با اين توجيه تالش مي شود تا امر انعقاد 
قرارداد با كرسنت تطهير ش��ود، در شرايطي كه 
وقتي يك ش��ركت متعلق به حاكم ش��ارجه در 
ارائه تضامين ساده و كم ارزش بدين شكل ناتوان 
اس��ت آيا مي توان آن را واجد صالحيت دانست؟ 

اين پرسشي اس��ت كه عالقه مندان به كرسنت و 
وزير نفت از آن دوري مي كنند و نمي گويند اگر 
اين شركت صالحيت صادرات گاز ايران را داشته 
چرا براي جلب رضايت ايران، حاضر به پرداخت 

رشوه مي شود؟
همچنين در يكي از الحاقيه ها ق��رار بود ايران و 
كرسنت شركتي مشترك براي اين امر تاسيس 
كنند ول��ي اين مهم ه��م با زيرك��ي دالل گازي 
منطقه، از يادها رفت و در شركت ملي نفت ايران 
هم كس��ي آن را پيگيري نكرد. عدم تشكيل اين 
شركت به معناي بي خبر ماندن ايران از توافقاتي 
است كه كرسنت با ش��ارجه داشته و همه منافع 
ملي اي��ران را در اختيار اين ش��ركت دالل قرار 

مي داد. 
  تالش ب�راي احياي ق�رارداد و پرداخت 

رشوه
پ��س از آنكه بر اس��اس الحاقيه پنج��م، قرارداد 
كرسنت در شرف باطل ش��دن بود، مديران اين 
ش��ركت با ايجاد ارتباط نزديك با علي ترقي جاه 
و امضاي ق��رارداد داللي ميان خ��ود و او موضوع 
الحاقيه ششم را در دستور كار قرار دادند. ترقي جاه 
به دليل نفوذي ك��ه در يكي از احزاب سياس��ي 
داشت، توانس��ت مبالغي را به حساب اين حزب 
واريز كند و چند تن از نمايندگان مجلس را نيز با 
تطميع و پرداخت رشوه، به دفاع از كرسنت وادار 
كند. در نهايت همه تالش هاي ترقي جاه براي زنده 
كردن قرارداد، به الحاقيه ششم ختم شد كه نه تنها 
اين قرارداد را احيا كرد، بلكه امتيازات شيريني را 
به كرسنت تقديم كرد تا هم كرسنت از اين ماجرا 
راضي باشد و هم وزير نفت به خواست خود دست 
پيدا كند تا به زعم خود، راه صادرات گاز ايران به 

كشورهاي حوز خليج فارس را باز كند. 
  آيا كرسنت مطمئن بود؟

در اينكه حضور ايران در بازار خليج فارس اقدامي 
مهم بود تردي��دي وجود ندارد ول��ي ابهام اصلي 
آنجاس��ت كه اين حضور از چه طريق��ي و با چه 
قيمتي باي��د محق��ق مي ش��د؟ در قراردادهاي 
گازي رسم بر اين است كه ش��ركت هاي دولتي 
به نمايندگ��ي از دولت هاي خود پ��اي مذاكره و 
قرارداد بروند و قرارداد ميان دو ش��ركت دولتي 
امضا شود. مانند قرارداد گازي ايران و تركيه، ايران 
و پاكس��تان، ايران و عراق، ايران و تركمنس��تان 
و حت��ي ايران و عم��ان ولي در كرس��نت وزارت 
نفت جايگاه خود را در ح��د يك دالل تنزل داد و 
قراردادي را به بدترين شكل موجود نهايي كرد كه 

در نوع خود بي نظير است. 
برخالف آنكه دلسوزان صنعت نفت در نامه هايي 
رس��مي هش��دار داده بودند امضاي ق��رارداد با 
كرسنت اشتباه بزرگي است ولي تصميم، آني بود 
كه گرفته شده بود و در نهايت همه چيز به ضرر 
ايران تمام شد. چه كسي مقصر است؟ وزير فعلي 
نفت كه يك تنه قرارداد را ب��ه پيش برد يا دولت 
قبل كه مذاكرات را آغاز كرده بود و اين كرسنت 
بود كه در ميانه راه مذاكره براي اصالح چند بند 

قراردادي، از ايران شكايت كرد؟
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 يك  تنه براي »يك« دالل
گزارش »جوان« از مقاومت وزارت نفت درباره تبعات امضاي قرارداد كرسنت

وزارت نفت در دولت هفتم و هشتم اصرار عجيبي براي انعقاد قرارداد با يك دالل داشت تا كشور را در يك بحران فرو ببرد

سود نرخ پايين طالي سياه به جيب چه کساني 
مي رود؟

ب�ا آغ�از فص�ل تعطي�الت تابس�تاني در اروپ�ا، قيم�ت بنزي�ن 
برخالف ه�ر س�ال كاه�ش ياف�ت. آماره�ا نش�ان مي دهند كه 
كاهش به�اي بنزي�ن در آلم�ان از ماه آوري�ل تا مي س�ال جاري 
ميالدي كمت�ر از مي�زان آن در فرانس�ه، اس�پانيا و ايتالي�ا بود. 
به گزارش فارس،  آژانس بين المللي انرژي )IEA( روز شنبه اعالم كرد 
همزمان با ش��روع فصل تعطيالت در اروپا، بهاي مواد سوختي، بنزين 
سوپر و گازوئيل نسبت به قيمت فرآورده هاي نفتي در آغاز سال جاري 

ميالدي كاهش يافته است. 
شركت هاي توليد بنزين در اين فصل به طور معمول بر ارزش اين حامل 
پرمصرف انرژي مي افزودند. ميزان كاهش بهاي بنزين در آلمان نسبت 
به ماه آوريل � مي سال جاري ميالدي نزديك به 4/1 درصد بوده است. 
اين رقم در مقايسه  با بهاي بنزين در ماه مي سال گذشته، حدود 4/3 
درصد افزايش نشان مي دهد. در اين برهه، قيمت جهاني نفت از ارزش 

آن در ماه هاي گذشته كمتر بود. 
گازوئيل در ماه هاي اخير نس��بت به ماه آوريل در بازار آلمان حدود 2 
درصد ارزان تر به فروش رسيد. اين رقم در مورد بهاي نفت كوره حتي 

كاهش بيشتري داشت و به 7/4 درصد  رسيد. 
كل��وب اتومبيلران��ي ADAC در آلمان نيز از »كاهش چش��مگير« 
بهاي بنزين و گازوئيل در آلمان در چند ماه گذش��ته خبر مي دهد: در 
حال حاضر يك ليتر بنزين سوپر E10، يك يورو و 33 سنت به فروش 
مي رسد كه نسبت به هشت هفته  پيش، پنج سنت ارزان تر است. قيمت 
گازوئيل در بازه  زماني يادشده يك يورو و 11 سنت بود كه هفت سنت 

از پيش مناسب تر شده است. 
بنا به گزارش آژانس بين المللي انرژي، س��ير نزولي به��اي بنزين در 
كش��ورهاي اروپاي جنوبي و غربي ك��ه مقصد اغل��ب آلماني ها براي 
گذراندن تعطيالت تابستاني است، س��ريع تر صورت گرفته است. در 
فرانسه، قيمت بنزين از ماه آوريل به مي 5/1 درصد، در ايتاليا نيم درصد 
و در اسپانيا حدود 7/1 درصد كاهش داشت. بهاي گازوئيل در فرانسه و 

اسپانيا، حدود 9/1 و در ايتاليا نزديك به 9دهم درصد بود. 
دليل كاهش قيمت بنزين، عرضه  بيشتر نفت خام در بازار جهاني عنوان 
شده است. كشورهاي عضو اوپك مي كوش��ند راهكاري اساسي براي 
جلوگيري از تنزل ش��ديد قيمت نفت در جهان بيابند. اين تالش ها با 

وجود كاهش ميزان توليد تاكنون بي نتيجه مانده است. 
يكي از داليل اين امر، افزايش توليد نفت امريكا به ش��يوه  »فركينگ« 
است. شركت هاي امريكايي اغلب نفت را با استفاده از روش يادشده و 
به كارگيري مواد شيميايي و فشار باالي آب استخراج مي كنند. مدافعان 

حفظ محيط زيست، با استفاده از اين روش مخالفند. 

پاسخ منفي ايران به روسيه
وزارت كش�اورزي روس�يه در بياني�ه اي اع�الم ك�رد ك�ه ايران 
آم�اده اعطاي امتي�ازات تعرف�ه اي در مورد گن�دم، نفت پااليش 
ش�ده، آب معدن�ي و س�يگار در چارچ�وب منطقه تج�ارت آزاد 
ايج�اد ش�ده ب�ا اتحادي�ه اقتص�ادي اوراس�يايي نيس�ت. 
به گزارش خبرگزاري تاس، بعد از دور ديگري از مش��ورت ها در مورد 
انعقاد موافقتنامه موقت ايجاد منطقه تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه 
اقتصادي اوراسيايي،  وزارت كشاورزي روسيه در بيانيه اي اعالم كرد كه 
ايران آماده اعطاي امتيازات تعرفه اي در مورد مجموعه اي از كاالهاي 
كشاورزي به استثناي گندم، نفت پااليش شده، آب معدني و سيگار در 
چارچوب منطقه تجار آزاد ايجاد شده با اتحاديه اقتصادي اوراسيايي 
اس��ت.  در اين بيانيه آمده اس��ت: »ايران در پيش��نهاد حداكثري  كه 
ارائه كرده، آمادگي خود براي اعطاي امتيازات بر اس��اس درخواست 
دولت هاي عضو اتحاديه را اعالم كرده كه تقريباً ش��امل تمام كاالهاي 
مورد عالقه اتحاديه اوراس��يايي به استثناي گندم، نفت پااليش شده، 

آب معدني و سيگار است.«
بر اساس اين بيانيه، بعد از اين مشورت ها توافقي انجام نشده و طرف ها 
نتوانس��ته اند به يك »توافق قابل قب��ول متقابل برس��ند و مذاكرات 
ادامه خواهد داشت.« رؤساي جمهور كش��ورهاي روسيه، قزاقستان، 
قرقيزستان و ارمنس��تان در نشس��ت اتحاديه اقتصادي اوراسيايي در 
دسامبر 2016 با پيشنهادات در زمينه انجام مذاكرات در خصوص يك 
منطقه تجارت آزاد با ايران، مصر، هند و سنگاپور موافقت كردند. سرژ 
سرگيسيان، رئيس جمهور ارمنستان و حسن روحاني، رئيس جمهور 
ايران نيز نسبت به امضاي موافقتنامه موقت ايجاد منطقه آزاد تجاري 

بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيايي ابراز تمايل كرده اند. 
در روز هفتم م��ارس 2017، كميت��ه بين دولتي اتحادي��ه اقتصادي 
اوراسيايي با صدور قطعنامه اي آغاز اقدامات مقدماتي براي انعقاد يك 

موافقتنامه مرتبط در اين زمينه را اعالم كرد. 

نتيجه نفتي رويارويي نظامي ايران و عربستان

بازگشت نفت ۱۰۰ دالري 
فوربس با اش�اره به افزاي�ش قيمت نف�ت ت�ا 1۰۰ دالر در صورت 
رويارويي نظام�ي ايران و عربس�تان نوش�ت امريكا و روس�يه و 
حت�ي عربس�تان ك�ه ب�راي عرض�ه عموم�ي س�هام آرامك�و 
آم�اده مي ش�ود، از اي�ن افزاي�ش قيم�ت اس�تقبال مي كنن�د. 
به گزارش پايگاه خبري فوربس، ايران و عربستان در حال نزديك شدن 
به يك رويارويي مس��تقيم نظامي هستند كه مي تواند موجب اختالل 
در عرضه نفت خاورميانه شده و قيمت نفت را به سطح 60 و حتي 100 
دالر برساند.  اين يك رويا براي شركت هاي نفت شيل امريكاست تا در 
آن صورت با سريع ترين توان ممكن نفت بيشتري توليد كنند و كمبود 

نفت متحدان امريكا را جبران نمايند. 
براي چندين سال ايران و عربستان تالش كرده اند اختالفات سياسي و 
مذهبي خود را از طريق جنگ هاي نيابتي   حل كنند كه تأثير چنداني 
بر قيمت نفت نداشته است. دليل آن هم ساده است؛ آنها نمي خواستند 
موجب بروز اختالل در عرضه نفت از منطقه خليج فارس شوند. به عالوه، 
واشنگتن عماًل جريان نفت از منطقه خليج فارس به متحدان آسيايي و 

اروپايي اش را تضمين كرده است. 
اما اخيراً نشانه هايي ديده مي شود كه اين دو رقيب منطقه اي در حال 
نزديك تر شدن به يك جنگ مستقيم هستند و اين احتمال يك رويداد 
نظامي در خليج فارس را افزايش مي دهد. چنين اتفاقي مي تواند عرضه 
نفت خاورميانه را مختل كند و قيمت نفت را به حدود 60 دالر يا حتي 

100 دالر طي چند ماه برساند. 
تئو ماتسوپولوس، كارشناس مسائل كشتيراني در آتن در اين باره گفت: 
»در صورتي كه يك حادثه نظامي در خليج فارس رخ دهد، مسير عرضه 
نفت ممكن است به صورت جدي مختل شود... زماني كه بازارها در يك 
وضعيت بحراني قرار بگيرند، حساس تر مي شوند و واقعيت ها را با شدت 
بيشتري نسبت به دوران ثبات تفسير مي كنند. اين لزوماً مي تواند به 
معناي بسته ش��دن تنگه هرمز، نظير اتفاقي كه در سال 1956 براي 
كانال سوئز رخ داد نباشد. انتظار يك محاصره و يك اختالل احتمالي 
مي تواند موجب آشفتگي و افزايشي شدن بازار نفت خام شود... در اين 

صورت قيمت نفت به باالي 60 دالر خواهد رسيد.«
اما جالب اينجاس��ت كه بروز ي��ك رويارويي نظامي با اي��ران، به نفع 
عربس��تان نيز خواهد بود. قيمت هاي باالتر نفت زمينه را براي عرضه 
عمومي سهام ش��ركت آرامكو و يك فرصت اس��تراحت بسيار خوب و 
ضروري را براي چاه هاي نفتي اين كشور كه بيش از حد از آنها استخراج 

شده، فراهم خواهد ساخت. 

اعتبار ۲۴۰۰ ميليارد توماني مسكن اجتماعي ابالغ نشد
معاون امور مسكن شهري بنياد مسكن با تأكيد بر اينكه هنوز 
تسهيالت مصوب براي آغاز ساخت مسكن اجتماعي به بانك هاي 
عامل ابالغ نشده اس�ت، گفت: اختصاص اعتبار 2۴۰۰ ميليارد 
توماني مسكن اجتماعي منتظر ابالغ به بانك هاي عامل است. 
محمدجواد حق شناس در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال 
كه با گذش��ت چند ماه از س��ال آيا اعتبارات مصوب��ي براي طرح 
مسكن اجتماعي از سوي بانك مركزي تخصيص پيدا كرده است، 
گفت:طبق آخرين پيگيري هايي كه بنياد مسكن به عنوان مجري 

طرح مسكن اجتماعي از بانك مركزي و طي جلسه اي كه با قائم مقام 
بانك مركزي داشته است، هنوز تسهيالت طرح مسكن اجتماعي به 

بانك هاي عامل ابالغ نشده است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه كدام بانك ها به عنوان بانك عامل طرح 
مسكن اجتماعي انتخاب شده اند، گفت:بانك مركزي تعيين خواهد 
كرد كه كدام بانك ها بانك عامل اين طرح باشند، بنابراين اگر محدود 
به يك بانك باشد قطعاً بانك مسكن تنها بانك عامل طرح مسكن 

اجتماعي خواهد بود. 

حق ش��ناس در پاس��خ به اين س��ؤال كه ميزان اعتبار تعيين شده 
براي تخصيص تس��هيالت به مس��كن اجتماعي چه ميزان است، 
گفت:ميزان اعتبار تعيين ش��ده براي طرح مسكن اجتماعي براي 
سال 96 و ساخت 100 هزار واحد مسكوني بالغ بر 2400 ميليارد 
تومان است.  حق شناس با بيان اينكه بنياد مسكن در حال پيگيري 
اختصاص اين اعتبار است، اظهارداشت: امسال قرار است استارت 
احداث 100 هزار مسكن اجتماعي زده شود تا به نيازمندان و افراد 

واجد شرايط تحويل شود. 
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 آب معدنی 2۰ هزارتومانی
 از فرانسه وارد شد!

قانون�ی واردات آب ه�اي بس�ته بندي  ب�ا ص�دور مج�وز 
ب�ا  فرانس�وي  محص�والت  حاض�ر  ح�ال  در  آش�اميدني، 
قيم�ت 1۵ ت�ا 2۰ ه�زار توم�ان در ب�ازار عرض�ه ش�ده اس�ت. 
پيمان فروهر، دبير انجمن توليد كنندگان آب هاي معدني و آشاميدني  در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه به تازگي چند شركت اقدام به اخذ مجوز 
قانوني واردات آب هاي بسته بندي به ايران كرده اند، اظهار كرد: يكي از اين 
شركت ها در سال جاري موفق به واردات محصوالت آب بسته بندي داخل 
كشور شده است تا در نهايت واردات قانوني محصوالت آب بسته بندي به 

داخل كليد بخورد. 
وي گفت: با توجه ب��ه قيمت باال توليدكنندگان داخل��ي اميدوارند وقتي 
مشتري آب بسته بندي داخلي را با محصول وارداتي مقايسه   كند و متوجه  
 شود كه چه تفاوت فاحش��ي به  رغم وجود كيفيت يكس��ان بين محصول 

داخلي و خارجي وجود دارد، از توليد داخلي استقبال كند. 
به گفته فروه��ر، در حال حاضر آب هاي بس��ته بندي وارداتي فرانس��وي 
در ايران با قيمت حدود 15 ت��ا 20 هزار تومان در اختيار مش��تريان قرار 

مي گيرد. 
وزارت بازرگانی هراز گاهی فهرست كاالهای ممنوع الورود اعالم می كند 
اما از طرف ديگر برای واردات چنين كاالهايی كه خس��ران محض و فقط 
سودجويی مشتی واردكننده دشمن مردم و كشور است، مجوز می دهد تا  

در دشمنی آنان با مردم سهيم باشد.

توليد بنزين ستاره خليج فارس همچنان مبهم
معاون وزير نفت در امور پااليشي درحالي از انتقال 1۰۰ميليون ليتربنزين 
پااليشگاه ستاره خليج فارس به پااليشگاه بندرعباس خبر داده كه بر 
اساس آمار، ظرفيت مخزن پااليشگاه بندرعباس۴۳ميليون بشكه است. 
به گزارش مهر، بر اساس اطالعات و آمار مستند و موثق شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي كه در تاريخ 22 خرداد ماه سال جاري به دست 
خبرنگار مهر رس��يد، گزارشي تنظيم ش��د كه دال بر سهم صفر درصدي 
پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس در سبد توليد بنزين داخلي 
بود. دقيقاً يك روز پس از نش��ر اين گزارش، عب��اس كاظمي، مديرعامل 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعالم كرد كه از همان 
روز افتتاح، بزرگ ترين واحد بنزين سازي ايران با خوراك ميعانات گازي، 
در س��رويس بوده و هيچ موقع متوقف نشده اس��ت. وي با بيان اينكه اين 
واحد يك تجربه جديد در صنعت پااليش ايران به شمار مي آيد، افزود: اين 
واحد به مرور در حال تثبيت توليد است. كاظمي با بيان اينكه چهار مخزن 
ذخيره سازي در پااليشگاه ستاره خليج فارس وجود دارد، گفت: »تاكنون 
حدود 100 ميليون ليتر بنزين توليد شده كه در مخازن پااليشگاه ستاره 

خليج فارس است و به انبار نفت بندرعباس تحويل داده مي شود.«
اين گفته معاون وزير نفت در امور پااليشي در حالي مطرح مي شود كه بر 
اساس آمار موجود، توليد بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس در تاريخ 
21 خرداد سال جاري همچنان صفر است. حال آنكه كاظمي وعده تحويل 
100 ميليون ليتر بنزين پااليشگاه س��تاره خليج فارس به انبار پااليشگاه 
بندرعباس در ماه آينده يعني تير ماه را داده اس��ت. به عبارتي ديگر قرار 
اس��ت تا 21 تير ماه س��ال جاري 100 ميليون ليتر بنزين توليدي ستاره 
خليج فارس به انبار ذخيره پااليشگاه بندرعباس كه تنها 43/2 ميليون ليتر 
ظرفيت ذخيره سازي دارد، منتقل ش��ود. اين در حالي است كه موجودي 
ذخيره اي پااليش��گاه بندرعباس در تاريخ 21 خردادماه 96، 15 ميليون 
ليتر است.  از سويي ديگر اين سؤال مطرح مي شود كه آيا ضرورت داشت 
پيش از تكميل واحدهاي فرآيندي و طي مراحل آزمون هاي عملياتي 
پااليشگاه ستاره خليج فارس افتتاح شود كه توليد محصول نهايي آن 
مبهم باشد؛ ضمن اينكه جاي سؤال دارد چطور ممكن است به رغم توليد 
اين پااليشگاه، سرجمع بنزين توليدي پااليشگاه هاي كشور نسبت به 

پيش از زمان افتتاح اين پااليشگاه، 2 درصد كمتر شود؟
 

ورود جوجه ها به بورس
رئي�س انجم�ن جوج�ه ي�ك روزه گف�ت: هش�ت عرضه كننده 
جدي�د جوج�ه ي�ك روزه از روز يك ش�نبه ب�راي عرض�ه 
محص�ول خ�ود در ب�ورس كاال ك�د گرفته ان�د، قيم�ت اي�ن 
محص�ول ب�ه 1۸۰۰ تومان رس�يده اس�ت و تا پايان س�ال فش�ار 
مي آوريم ت�ا ۳۰۰ مزرع�ه توليد جوج�ه وارد بورس كاال ش�وند. 
س��عيد اصغري فر در گفت وگو با فارس، با اش��اره به اينك��ه عرضه جوجه 
يك روزه براي ش��فافيت بيش��تر در قيمت در بورس افزايش يافته است، 
خاطرنشان كرد: سال گذشته 790 هزار جوجه يك روزه در بورس به فروش 
رسيد،  اما امسال بحث عرضه اين محصول به شدت در حال پيگيري است 
تا در كشف قيمت و شفافيت آن مؤثر باش��د.  وي اضافه كرد: 300 مركز 
عرضه جوجه يك روزه و مزرعه پرورش اين محصول را داريم كه به مرور به 
آنها فشار مي آوريم تا در بورس حضور يابند اما اين را هم بايد گفت كه روند 
دريافت كد در بورس كمي زمانبر است و تاكنون هشت مركز توليد جوجه 
يك روزه توانسته اند مجوز عرضه جوجه يك روزه را در بورس دريافت كنند.  
رئيس انجمن جوجه يك روزه با اش��اره به اينكه از دو روز گذش��ته عرضه 
جوجه يك روزه با شدت بيشتري در بورس كاال آغاز شده، خاطرنشان كرد: 
از بهمن ماه شاهد تغيير قيمت جوجه يك روزه در بازار بوديم تا جايي كه 
اين محصول تا 2500 تومان هم رسيد اما اكنون مزارع پرورش جوجه بين 

1800 و در بازار آزاد تا 2100 تومان آن را عرضه مي كنند. 
اصغري فر در پاسخ به اين سؤال كه قيمت جوجه يك روزه براي عرضه در 
بورس كاال چقدر در نظر گرفته ش��د، گفت: روند بورس بر اساس عرضه و 
تقاضا و چانه زني بين خريدار و فروش��نده انجام مي شود اما قيمت 1800 

تومان را براي تابلوي بورس در نظر گرفته ايم. 

انجم�ن  عض�و 
ن  گا كنن�د ليد تو
لوازم خانگ�ي با اش�اره به اف�ت 2۰ درصدي 
توليد ل�وازم خانگي طي س�ه ماه�ه ابتدايي 
امس�ال گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد 
ظرفيت صنع�ت ل�وازم خانگي فعال اس�ت. 
محمدرضا فريوري در گفت وگو با فارس با بيان 
اينكه بازار لوازم خانگي طي سه ماه اخير نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افت داشته است، اظهار 
داشت: بخش��ي از اين ركود به فضاي انتخابات 
رياست جمهوري برمي گردد، بخشي به تعطيالت 
اواسط خردادماه و بخشي نيز به تعطيالت شب 
قدر مربوط مي شود. در عين حال تعطيالت عيد 

فطر نيز بر ركود بازار بي تأثير نيست. 
وي ادام��ه داد: طي س��ه م��اه ابتدايي امس��ال، 
ميزان تقاضا براي خريد لوازم خانگي 20 تا 30 
درصد افت داش��ته و در چنين شرايطي به دليل 
وجود مش��كل نقدينگي در واحدهاي توليدي، 
صنعتگران اقدامي براي حفظ توليد خود باالتر از 
ميزان تقاضاي بازار نكرده و در نتيجه ميزان توليد 
نيز با كاهش 20 تا 30 درصدي همراه بوده است.  
وي با اشاره به سياست انقباضي بانك ها در ارائه 
تسهيالت به بخش توليد گفت: دستورالعمل هاي 

مربوط به پرداخت تسهيالت معموالً  با تأخير اجرا 
مي ش��ود و در حال حاضر نيز دريافت تسهيالت 
براي صنعتگ��ران با مش��كالت مختلفي روبه رو 
است.  فريوري ادامه داد: س��ال گذشته اعتباري 
بابت پرداخت تس��هيالت به صناي��ع كوچك و 
متوس��ط اختصاص پيدا كرد اما ت��ا جايي كه ما 
اطالع داريم صنايع لوازم خانگي كوچك از اين 

تسهيالت برخوردار نشده اند. 
وي، كاهش نرخ س��ود تس��هيالت بانكي و برابر 
شدن آن با نرخ تورم را به عنوان يك راهكار مهم 
در رفع مش��كالت اقتصادي بنگاه هاي توليدي 
و رونق توليد عن��وان كرد و گف��ت: راه  حل هاي 
مقطعي و كوتاه م��دت مانند اختص��اص كارت 
اعتباري خريد كاال فقط يك ُمَسكن خواهد بود و 

تأثير طوالني مدت ندارد. 
عض��و انجمن توليدكنن��دگان ل��وازم خانگي، 
وجود ي��ك اس��تراتژي ش��فاف را الزمه تحول 
اقتصادي و صنعتي در كشور دانست و گفت: اگر 
مانند دهه هاي اخي��ر نگاه ه��اي متفاوتي را از 
سوي دس��تگاه هاي مختلف ش��اهد باشيم به 
نتيجه اي نمي رس��يم و هر كدام از وزارتخانه ها 
كار خودش را بدون هماهنگي با دستگاه ديگر 

انجام مي دهد. 

افت ۲۰ درصدي توليد لوازم خانگي طي ۳ ماهه امسال

  صنعت


