
وقت كشي هشت ماهه صندوق توسعه ملي 
براي تعيين تكليف قانون پتروپااليشگاه ها، 
در حالي تعجب كارشناس�ان را در برداشته 
است كه برخي نمايندگان مجلس از احتمال 
برخ�ورد قضايي با خاطيان خب�ر مي دهند. 
در مجلس گذشته بود كه تعدادي از كارشناسان 
از لزوم طراح��ي قانوني گفتند ك��ه هم بتواند 
صنايع پايين دستي صنعت نفت را توسعه دهد 
و هم كشور را در مقابل تحريم ها واكسينه كند؛ 
طرحي كه در نهايت تبديل به يك قانون محكم 
شد و هيئت وزيران نيز براي جذب سرمايه هاي 
مورد نياز، فراخوان عموم��ي صادر كرد. با اين 
فراخوان، شركت هاي بسياري براي حضور در 
اين حوزه اعالم آمادگ��ي كردند كه در نهايت، 
هش��ت طرح براي س��اخت پتروپااليش��گاه و 
12طرح براي ارتقاي پااليش��گاه هاي موجود 
براي اخذ »تنفس خوراك« مورد تأييد وزارت 
نفت قرار گرف��ت، اما اين ط��رح در دولت يك 
مخالف جدي دارد؛ مخالف��ي به نام محمدباقر 
نوبخت، رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه كه 
عالقه اي به اجرايي شدن قانون پتروپااليشگاه ها 

ندارد. 
اي��ن اتف��اق در حال��ي رخ داده اس��ت ك��ه 
س��رمايه گذاران اين طرح ها، منتظ��ر تعيين 
تكليف سقف ساالنه تنفس خوراك هستند تا 
براساس آن، برنامه اجرايي خود را آغاز كنند. 

اين مهم بايد يك س��ال پيش انجام مي ش��د، 
ولي تا به امروز به حال خود رها ش��ده و همين 
موضوع انتقادات بس��ياري را به همراه داشته 
اس��ت. برخي نمايندگان مجل��س مي گويند، 
نوبخت چهره اصلي بروز چنين شرايطي است. 
مالك ش��ريعتي عضو كميس��يون ان��رژي در 
اين باره گفته اس��ت: »جلس��ه هيئ��ت امناي 
صندوق توس��عه ملي با تأخير زي��اد در اوايل 
مهرم��اه برگ��زار ش��د، ول��ي در اين جلس��ه 
نيز موضوع س��هم س��االنه تنفس خوراك به 
پتروپااليشگاه ها تعيين تكليف نشد. در جلسه، 
آقاي زنگنه درباره ضرورت تعيين سهم ساالنه 

تنفس خوراك نكات خود را بيان كرد و جدول 
پيش��نهادي وزارت نف��ت در اين ب��اره را ارائه 
كردند، اما آق��اي روحاني و نوبخ��ت با تنفس 
خوراك پتروپااليش��گاه ها مخالف��ت كردند تا 
اجراي اين قانون همچن��ان در هاله اي از ابهام 

قرار بگيرد.«
آخري��ن اخبار ه��م حاكي از آن اس��ت، هفته 
گذشته در جلسه كميسيون تخصصي صندوق 
توسعه ملي كه قبل از جلسه اصلي هيئت امناي 
صندوق برگزار مي ش��ود، مجدداً س��يدحميد 
پورمحمدي معاون اقتصادي س��ازمان برنامه 
و بودجه، با قانون پتروپااليش��گاه ها و اعطاي 
تنفس خوراك به اين واحدها مخالفت كرد تا 
اين قانون براي بار دوم در كميسيون تخصصي 

صندوق توسعه ملي رد شود. 
   همه معطل هستند

در همين ب��اره حس��ينعلي حاج��ي دليگاني، 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس، درباره لزوم اعطا تنفس 
خوراك به واحدهاي پتروپااليشگاهي از سوي 
صندوق توسعه ملي گفت:»توسعه واحدهاي 

پتروپااليش��گاهي و جلوگيري از خام فروشي 
نفت يكي از اولويت هاي اصلي كش��ور است و 
هيچ گونه كوتاهي و كم كاري در اجراي قانون 
پتروپااليش��گاه ها پذيرفته نيس��ت. صندوق 
توسعه ملي براس��اس طرح حمايت از توسعه 
صنايع پايين دس��تي نفت خام كه به تصويب 
مجلس رسيده و قانونی شده، موظف است به 
واحدهاي پتروپااليش��گاهي معرفي و از سوی  

وزارت نفت، تنفس خوراك دهد.«
حاجي دليگاني گفت: »وزارت نفت تير 1399، 
هش��ت طرح پتروپااليش��گاهي را به صندوق 
توسعه ملي جهت اعطای تنفس خوراك معرفي 
كرده، ولي متأسفانه تاكنون اين موضوع تعيين 
تكليف نشده و جلسات مربوط به اين موضوع 
بي نتيج��ه مانده اس��ت. ب��ه عبارتي توس��عه 
واحدهاي پتروپااليش��گاهي در كشور نزديك 
هشت ماه معطل صندوق توس��عه ملي است. 
صندوق توس��عه ملي تا پايان سال بايد جدول 
زمانبندي اعطا تنفس خوراك را به هشت طرح 

پتروپااليشگاهي اعالم كند.«
عض��و هيئت رئيس��ه مجل��س تصري��ح كرد: 

»نبايد فرام��وش كنيم كه توس��عه واحدهاي 
پتروپااليش��گاهي م��ورد تأكيد مق��ام معظم 
رهبري بوده اس��ت و ايش��ان اي��ن موضوع را 
بارها مطرح كرده اند كه بايد به سمت مقابله با 
خام فروشي نفت حركت كنيم. سازمان برنامه 
و بودجه هم در اين زمينه بايد به تكاليف خود 

عمل كند.«
   تخلف دولت قطعي است

عضو ديگر هيئت رئيسه مجلس هم در اين باره 
گفت: »اعط��اي تنفس خوراك ب��ه واحدهاي 
پتروپااليش��گاهي قانون اس��ت و عدم اجراي 
آن تخلف محس��وب مي شود و مجلس شوراي 

اسالمي اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.«
اميرآبادي در گفت و گ��و با مهر گفت: »حركت 
به سمت ارزش افزوده در صنعت نفت و ايجاد 
واحدهاي پتروپااليش��گاهي در راستاي بي اثر 
كردن تحريم ها، خواس��ته به حق مقام معظم 
رهبري بوده و باي��د هرچه س��ريع تر اجرايي 

شود.«
قانون پتروپااليش��گاه ها يا قان��ون »حمايت از 
توس��عه صنايع پايين دس��تي نفت با استفاده 
از س��رمايه هاي مردمي« ظرفيت مناس��بي را 
براي رهايي از خام فروشي نفت فراهم مي كند 
و سرمايه گذاران هش��ت طرح برگزيده منتظر 
تعيين تكليف نهايي اين طرح در جلسه هيئت 
امناي صندوق توسعه ملي هستند كه هم اكنون 

حدود يك سال به تعويق افتاده است. 
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پرچم مخالفت با مقاوم سازي تحريمي

8 ماه است كه سرمايه گذاران پااليشي، منتظر تعيين تكليف اعطاي تنفس خوراك هستند!
بي تفاوتي دولت براي توسعه صنايع پايين دست همه را كالفه كرده است

وحیدحاجیپور
گزارش

 هر روز هر تهراني 
با 83 لیتر آب اضافی

مديرعامل ش�ركت آب و فاضالب منطقه يك ش�هر ته�ران از افت 
بارش ها و ضرورت مديريت مصرف آب خبر داد و گفت: استاندارد ملي 
سرانه مصرف آب به ازاي هر نفر در شبانه روز 1۵۰ليتر است، اين رقم به 
طور متوسط در شهر تهران 2۳۳ ليتر و در استان تهران 21۴ ليتر است. 
به گزارش تسنيم، عليرضا كارگري با بيان اينكه در روزهاي گذشته شاهد 
ثبت ركورد مصرف 3ميليون و 124 هزار مترمكعب آب در يك شبانه روز 
بوديم، گفت: مصرف بيش از 3 ميليون مترمكعب آب در يك شبانه روز در 
شهر تهران را معموالً در خردادماه كه شروع فصل گرم سال است، شاهد 
هستيم و اينكه اين ميزان مصرف در يك روز زمستاني در اسفند ثبت شده، 

نشان دهنده افزايش قابل توجه مصرف آب در اين روزهاست. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب منطقه يك شهر تهران با اشاره به اينكه 
تعداد انشعاب هاي فعال آب در منطقه يك آبفاي تهران 121 هزار و 579 
فقره است، گفت: آحاد انشعاب هاي فعال آب در اين منطقه 630 هزار و 
419 فقره و جمعيت تحت پوش��ش يك ميليون و 579 هزار و 120 نفر 
است. وي با اشاره به اينكه در شهر تهران، مشتركان به طور متوسط حدود 
50 درصد بيش��تر از الگوي به مصرف آب ش��رب مي پردازند، گفت: اين 
رقم در مناطق شمالي تهران كمي بيش��تر از متوسط شهر تهران است و 
مي توان يكي از داليل آن را رفاه نس��بي بيشتر زندگي مردم و عدم توجه 
برخي مشتركان به اصول مصرف بهينه آب در برخي مناطق شمالي تهران 
دانست. مديرعامل شركت آب و فاضالب منطقه يك شهر تهران با بيان 
اينكه در نظر داريم، ميزان آب بدون درآمد منطقه يك آبفاي تهران در سال 
1400 به 17درصد برسد، گفت: حدود 25 درصد مشتركان آب در منطقه 

يك آبفاي تهران، جزو مشتركان پرمصرف قرار مي گيرند. 

كاهش تولید نفت امريكا
اداره اطالعات انرژي امريكا گزارش داد: توليد نفت خام اين كشور در 
ماه دسامبر 2۰2۰ به روزانه 11/۰6۳ميليون بشكه كاهش يافته كه نسبت 
به مدت مشابه سال 2۰19 بسيار كمتر است و حتي توليد نفت اين كشور 
در هفته هايي از ماه ژانويه به 1۰/9ميليون بشكه در روز رسيده است. 
به گزارش گ��روه اويل پرايس، كاهش توليد نفت امريكا در ماه دس��امبر 
متوقف نشده است. براي اينكه متوجه شويم چه ميزان اين كاهش توليد 
زياد بوده است، آمارهاي EIA نشان مي دهد توليد نفت امريكا در دسامبر 

2019 روزانه بيش از 12/8 ميليون بشكه بوده است.
 اداره اطالعات انرژي امريكا تخمين مي زند برخي از هفته ها در ماه ژانويه 
توليد نفت امريكا به 10/9 ميليون بشكه در روز هم رسيده است و برآورد 
اخير اين سازمان براي توليد در هفته منتهي به 19 فوريه نشان مي دهد 
توليد نفت خام امريكا به طور متوس��ط فقط 9/7 ميليون بش��كه در روز 

بوده است.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
218001030سرمايه گذاري تامين اجتماعي
478002270سرمايه گذاري ساختمان ايران

8450400سرمايه گذاري خوارزمي
529702520نفت پارس 
3930180بيمه البرز

312301480فرآوري موادمعدني ايران 
10810510فوالدمباركه اصفهان
6950330سرمايه گذاري سپه 

16800630سرمايه گذاري بهمن 
16650790سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

63900 گروه صنايع بهشهرايران 
17880850گسترش نفت وگازپارسيان
22350360سراميك هاي صنعتي اردكان 

870-16630موتورسازان تراكتورسازي ايران 
460-10660ليزينگ صنعت ومعدن 

10-2600بيمه آسيا
680-24600كيميدارو

5680270سرمايه گذاري بوعلي 
100-22190صنعتي آما

3710170ليزينگ رايان سايپا
265501260توليديچدن سازان

9940470ملي صنايع مس ايران  
170-25670فوالدخراسان

38700130آهنگري تراكتورسازي ايران 
5630260سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

20070950گروه بهمن 
23520120سيمان هگمتان 

950-18230ايركاپارت صنعت
11460540سرمايه گذاري توسعه ملي 

1420-27080نوردآلومينيوم 
650203090فوالداميركبيركاشان
259301230پااليش نفت تبريز

469702230صنايع شيميايي فارس 
546002280پتروشيمي شيراز

414601970بورس اوراق بهادارتهران
334901590بورس كاالي ايران

910-26510كارخانجات توليدي شيشه رازي 
538060سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

6590310سرمايه گذاري پرديس
19150910سيمان فارس وخوزستان

8020380سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10790510سيمان شمال 

3090140گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10580500سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

880-16720نيروترانس 
21170240البرزدارو

2670120بانك كارآفرين 
4830440سرمايه گذاري سپه 

470-9060واسپاري ملت
485402310فنرسازي زر

830-63500گروه صنعتي بوتان 
240401100تايدواترخاورميانه 

600-11580ليزينگ ايرانيان
6060-115170داروپخش )هلدينگ 

10790510حفاري شمال
11250530پااليش نفت اصفهان

3570-67990صنايع كاشي وسراميك سينا
1370-31520مارگارين 

410-27750شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
334301590مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

300501430پاكسان 
264601260توسعه معادن روي ايران 

28806013710پتروشيمي فناوران
284301350س.صنايع شيميايي ايران

4860230سرمايه گذاري مسكن 
239801140رادياتورايران 

15450730بيمه ملت
242501150پتروشيمي شازند

2660120سرمايه گذاري نيرو
9100430سيمان سپاهان 

2640120قطعات اتومبيل ايران 
20750160صنعتي بهشهر

حرك�ت ب�ه س�مت ارزش 
اف�زوده در صنع�ت نف�ت 
واحده�اي  ايج�اد  و 
پتروپااليشگاهي در راستاي 
بي اث�ر ك�ردن تحريم ه�ا، 
خواس�ته بحق مقام معظم 
رهبري ب�وده و بايد هرچه 
س�ريع تر اجراي�ي ش�ود

نگاهى به جایگاه پروژه مهر دماوند
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