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اخبار کوتاه

«مردمساالری آنالین» بررسی میکند

چشمانداز نفت ایران تا  ۲۰سال دیگر

هر چند سیاستهای جهانی در پی کاهش انتشار کربن
اســت و همچنین با فناوریهای تازه امکان استخراج نفت از
منابعی که پیشتر شــدنی نبود شدنی شده است ،با همه
اینها ،هنوز نیز میتــوان از ذخیرههای نفت ایران تا زمانی
دراز بهره گرفت .به گزارش «مردمساالری آنالین» ،صنعت
نفت و گاز کشــور نیازی فوری به سرمایهگذاری و فناوری
دارد .بدین منظور ،دولت برای جذب  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیارد
دالر برای بخش باالدســتی ،بر پای ه برنام ه توســع ه ششم،
 ۵۰برنام ه نفتی و گازی در راستای سرمایهگذاری خارجی
در جهان عرضه کرده اســت کــه در چارچوب قراردادهای
بیع متقابل اجرا میشــود .بر پای ه ایــن قراردادها ،پس از
توسع ه میدانها ،مالکیت سرانجام به شرکت ملی نفت ایران
بازمیگردد و شــرکت خارجی نمیتواند بر میدانهای نفتی
مالکیت داشــته باشــد که البته دگرگونیهایی هم در این
نوع قرارداد ایجاد شده است .از سویی دیگر ،نگرانیها درباره
دگرگونیهای آب و هوایی ،سیاستگذاریهایی را در راستای
کاهش انتشار کربن دی اکسید همراه داشته و بر این پایه
از جذابیت سوختهای فسیلی کاسته شده است و پیماننامه
پاریس هم ،برای مهار افزایــش دمای جهانی تا دو درجه،
تنها اجاز ه انتشــار یک تریلیون تن کربن دی اکســید را
داده که این به کاهش رشد درخواست نفت تا سال ۲۰۳۰
انجامیده است.

آیندهپژوهی نفت ایران

به تازگی دانشــگاه اســتنفورد مقالهای دربــار ه آیند ه
نفت ایران و پیامدهای اقتصــادیاش (The Future of
)Iran’s Oil and Its Economic Implications
منتشر کرده که مرکز پژوهشهای مجلس نیز نکتههایی بر
آن افزوده اســت .در این مقال ه استنفورد ،به برآورد ظرفیت
ایــران در بهرهبرداری از ذخایر نفتیاش و آیند ه نفت ایران
تا سال  ۲۰۴۰پرداخته شده است.این مقاله میگوید که از

 ۹۸میدان نفتی در ایران ،از ســال  ۱۹۱۳تا امروز ،پیرامون
 ۷۲میلیارد بشــکه نفت بهرهبرداری شده است.نرخ کاهش
ســاالن ه میدانهای نفتی در ایران  ۶درصد است و این رقم
با در نظر گرفتن بازســازیها برآورد شده است.میزان تولید
چاههای تازه در ســال  ۲۰۱۶پیرامون  ۷/۱میلیون بشکه
در روز ،بــا نرخ کاهــش  ۲/۳درصدی در ســال ،و میزان
بهرهبــرداری از میدانها ،در برابر تزریــق یک میلیون متر
مکعب گاز طبیعی ،پیرامون  ۴۰۰۰بشکه نفت برآورد شده
است.برپای ه شدنیترین برآورد ،امید میرود که تولید نفت
خام کشور تا پیش از ســال  ۲۰۲۰به چهار میلیون بشکه
در روز و تا سال  ۲۰۳۰به  ۴/۴میلیون بشکه در روز برسد.
همچنین امید میرود که درآمد ناخالص ساالنه از نفت در

ده ه آینده به میزان آن در سالهای  ۲۰۱۱-۲۰۱۲برسد که
پیرامون  ۱۵۰میلیارد دالر بوده است.در این مقاله همچنین
آمده اســت که تولید نفت در ایــران ۱۰ ،دالر به ازای هر
بشــکه است که این رقم نسبت به بســیاری از کشورهای
جهان پایینتر اســت ،ولی باید بدیــن توجه کرد که برای
جبران کاهش استخراج از میدانهای توسعهیافته تنها باید به
بهرهبرداری از ذخایر توسعهنیافته و ذخایری که بهرهبرداری
از آنها دشوارتر است رو کرد که به ناچار هزین ه بهرهبرداری
افزایش و سود به دست آمده کاهش خواهد یافت.

بررسی آمارهای معامالتی از صادرات بیش از 400
هــزار و  610تن انواع قیر در بهمن ماه ســال جاری
از بــورس کاال و رشــد  18.2درصدی صــادرات این
محصول در مقایســه با ماه پیش از آن حکایت دارد؛
بطوریکه این رقم در دی ماه حجم کمتر از  339هزار
تن بوده است .به گزارش ایلنا ،نگاهی به آمار معامالت
قیر صادراتی طی  9ماه گذشته در بورس کاالی ایران
بیانگر اســتقبال عرضه کننــدگان و خریداران و روند
صعودی معامالت این محصول اســت .براین اســاس
میزان عرضه قیر صادراتی در بهمن ماه امسال با تفاوت
قابل مالحظه ای از دی ماه بیشتر بوده و از حدود 387
هــزار تن به حدود  556هزار تن افزایش یافته که این
امر ،تمایل بیشــتر تولیدکنندگان برای افزایش عرضه
محصول خود در بورس را نشان میدهد.
همچنیــن در تازه ترین آمار نیز صــادرات قیر در
اســفندماه جاری افزایش یافته و تا پایان معامالت 20
اســفند ماه در این تاالر نزدیک به  383هزار تن انواع
قیر صادراتی در بستر بورس مورد معامله قرار گرفته که
این رقم از کل حجم قیر صادر شده طی دی ماه فراتر

ابتدای هفته آینده بهرهبرداری رسمی
از دو پاالیشگاه پارسجنوبی

آیین رســمی بهرهبرداری از پاالیشگاههای گازی طرح توسعه فازهای  ۱۳و
 ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی هفته آینده با حضور رئیسجمهوری در اســتان بوشهر
برگزار میشود.به گزارش شرکت ملی نفت ایران ،با تکمیل عملیات اجرایی چهار
ردیف شیرینسازی گاز در هر یک از بخشهای خشکی دو طرح توسعهای پارس
جنوبی ،پاالیشگاه فاز  ۱۳با ظرفیت شیرینسازی روزانه  ۵۶میلیون مترمکعب و
فازهای  ۲۲تا  ۲۴هم با ظرفیت فرآورش روزانه  ۵۶میلیون مترمکعب گاز ،هفته
آینده (یکشنبه ۲۶ ،اسفند  )۹۷با حضور رئیسجمهوری ،وزیر نفت ،مدیرعامل
شــرکت ملی نفت ایران و جمعی از مسئوالن بلندپایه کشوری و منطقهای در
شهرستان کنگان بهطور رسمی افتتاح میشود.
با بهرهبرداری از این فازها ایران برای نخســتین بار در برداشــت گاز از این
میدان مشترک از قطر پیشی میگیرد.اجرای این طرحها که به کنسرسیومهایی
متشکل از پیمانکاران ،مشاوران و سازندگان ایرانی واگذار شده است ،با بهرهگیری
از حداکثر توان و تخصص شرکتهای داخلی به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
هر یک از دو طرح توســعه برای برداشت و فرآورش  ۵۶میلیون مترمکعب گاز
غنی از میدان مشــترک ۲۹۰۰ ،تن گاز مایع (ال پی جی)۲۷٥٠ ،تن اتان۷۵ ،
هزار بشکه میعانات گازی و  ۴۰۰تن گوگرد طراحی شده است.ارزش اقتصادی
حاصل از بهرهبرداری و دستیابی به تولیدات ساالنه طرح فاز  ۱۳و طرح فاز ۲۲
تا  ۲۴پارس جنوبی با در نظر گرفتن ظرفیتهای اســمی و قیمتهای فروش
محصوالت تولیدی با احتساب قیمت  ۱۸سنت برای هر مترمکعب گاز طبیعی
تصفیه شــده ۵۰ ،دالر برای هر بشــکه میعانات گازی ۴۷۰ ،دالر برای هر تن
گاز مایــع ( )LPGو  ۲۶۰دالر بــرای هــر تن اتــان و  ۱۰۰دالر برای هر تن
گوگرد بالغ بر  ۵.۵میلیارد دالر در ســال است.با توجه به میزان تولید ناخالص
داخلی ( )GDPکشور در سال ( ۱۳۹۶معادل  ۴۲۷میلیارد دالر) ،ارزشآفرینی
محصوالت این دو طرح فراتر از  ۲درصد تولید ناخالص داخلی کشــور است که
از منظر میزان درآمدزایی در ســطح ملی ،هیچ یک از حوزههای اقتصادی قابل
رقابت با این بخش از اقتصاد ملی نیست.

گوناگون متغییر بوده است.
از ســویی دیگر ،گزارش استنفورد نشانگر آن است که
تا میان ه ده ه آینده ،ایران خواهد توانست که از ذخیرههای
توســعهنیافته برای جبران کاهش برداشت از ذخیرههای
توســعهیافت ه خود بهره گیرد؛ به دیگر سخن ،ذخایری که
هنوز آماد ه بهرهبرداری نیستند باید به جایگاهی برسند که
بتوان از آنها بهره گرفت .با هم ه این ،دشــواری بنیادین از
میان ه ده ه آینده آغاز خواهد شــد که نگهداشت نرخ تولید
در همــان اندازه ،تنها با بهرهبرداری از شــمار بیشــتری
چــاه ،تزریق گاز طبیعی بیشــتر ،اســتخراج مصنوعی و
سرمایهگذاری بیشتر در این راستا شدنی خواهد شد .پس،
هر چند درآمد ناخالص افزایش خواهید یافت ،لیک ،پس از
ســال  ،۲۰۲۵هزینههای تولید نیز باال خواهد رفت که این
در کنار افزایش مصرف داخلی ،امکان افزایش صادرات را از
میزانی مشخص نخواهد داد.
به نظر نویســندگان مقال ه استنفورد ،از آنجا که سالیانه
شــمار میدانهای نفتی و تولید چاههای تاز ه ایران کاهش
مییابد ،باال بردن بهرهروی میدانهای نفتی کشور بایستگی
روزافزون مییابد و در این میان باید این سه نکت ه بنیادین
را پیش چشم داشت :یکی اینکه ،باید به کاهش نرخ تولید
چاههای نفت توجه کرد .دوم اینکه ،چون ظرفیت تولید از
میدانهای بهرهبرداری شده از  ۷/۳میلیون بشکه در روز در
ســال  ۲۰۱۵به  ۵/۲میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۰
کاهش خواهد یافت که این زنگ هشداری است تا با تزریق
گاز و آب به چاههای کنونی از روند کاهش آنها پیشگیری
کرد .سوم هم اینکه ،ظرفیت تولید از میدانهای توسعهنیافته
از  ۹۰هزار بشــکه به یک میلیون بشــکه در سال ۲۰۲۷
خواهد رســید ،ولی پس از آن ایــن ظرفیت به  ۶۲۰هزار
بشکه در سال  ۲۰۴۰میرسد که این خود نشانگر اهمیت
توجه به میدانهایی است که هنوز توسع ه نیافتهاند.

برپایی  203نمایشگاه و 30هزار فروش فوقالعاده در ایام پایانی سال

رفته است تا روند رو به رشد صادرات این محصول در
بورس ادامه یابد.در این زمینه ،کارشناســان معتقدند
که با توجه به ســابقه  11ســاله عرضه قیر در بورس
کاال و نبود هیچ مکانیسمی که بتواند شفافیت و نظام
مندی ،تسویه بدون ریسک وجه و تحویل کاالی دارای
اســتاندارد در کنار نظارت بر ُحســن انجام معامله را
همانند بورس به همراه داشته باشد نیز باعث میشود
تا فعاالن صنعت قیر کمــاکان بورس کاال را به عنوان
گزینه نخست خود برای معامله انتخاب کنند .همچنین
باید مشکالت متعدد انجام معامله در بازار غیر رسمی و
خارج از بورس از جمله چالش های تسویه معامالت و
تحویل به موقع و دارای استاندارد کاال و امکان ریسک
بروز تقلب را به موارد ذکر شــده اضافه کرد .افزون بر
این ،شرایط پر التهاب و فعالیت های قوی زیر زمینی و
زیر پله ای در این بازار باعث شده تا بسیاری از فعاالن
بازارهای کاالیی ،بازار قیر را از پیچیده ترین معامالت
کاالیی عنوان کنند که بــا ورود این محصول به تاالر
شیشه ای بورس کاال ،شــفافیت بر روند مبادالت آن
حاکم شده است.

اخبار انرژی

کارهایی که باید کرد

کل درآمد حاصل از فروش نفت در کشــور پیرامون ۳۰
درصد از درآمد دولت است که البته این میزان در سالهای

روند روبه رشد صادرات قیر از بورس کاال

رئیس مرکــز اصناف و بازرگانــان وزارت صنعت،
معدن و تجارت از برپایی  203نمایشگاه فروش بهاره
و  30هزار فروش فوقالعاده درآســتانه ایام نوروز خبر
داد که از  15اسفند تا پایان سال دایر است.به گزارش
وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،پیمان زندی» افزود:
این نمایشــگاهها به منظور عرضه مســتقیم کاال در
سطح کشور با نظر استانداران و با مصوبه های کارگروه
تنظیم بازار در هر اســتان راهاندازی شــده است.وی
گفت :برای نخستین بار شیوهنامه برگزاری فروش فوق
العاده و نمایشــگاههای عرضه مستقیم تدوین شد و
این شیوه نامهها ،تعداد غرفهها ،چگونگی قیمتگذاری،
نظارت ،شرایط غرفهداران و غیره را مشخص میکند.
زندی اضافه کــرد :فروشهای فوقالعاده در ســطح
واحدهای صنفی به ویژه فروشگاههای کیف ،کفش و
پوشاک ،آجیل ،خشکبار ،لوازم خانگی ،مواد غذایی و
دیگر اقالم ضروری و مورد نیاز شب عید است.
رئیــس مرکز اصنــاف و بازرگانان دربــاره میزان
تخفیفهای در نظر گرفته شــده در این زمینه گفت:
برنامــه فروش ویژه اقالم مزبــور با تخفیف  10تا 25

افزایش قیمت نفت شتاب گرفت

قیمت نفت روز چهارشــنبه تحت تأثیر ادامه کاهش عرضه از سوی اعضای
اوپک و تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئال افزایش پیدا کرد.به گزارش ایسنا،
بهای معامالت آتی وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۲۵سنت یا  ۰.۵درصد
افزایش ،به  ۵۷.۱۲دالر در هر بشــکه رســید.بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۸
سنت یا  ۰.۳درصد نسبت به قیمت نهایی روز سه شنبه افزایش یافت و به ۶۶.۸۵
دالر در هر بشکه رسید.قیمتهای نفت امسال تحت تأثیر اجرای دور جدیدی از
کاهش تولید توسط کشورهای عضو اوپک باال رفته است .بازارهای همچنین به
دلیل اجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئال که از اعضای اوپک هســتند،
دچار محدودیت عرضه شدهاند.
در ونزوئال خاموشــی بی سابقه اکثر نقاط این کشور را برای ششمین روز در
تاریکی فروبرده است و فعالیت بیمارستانها را با مشکل مواجه کرده است در حالی
که مواد غذایی در نقاط گرم در خطر فاســد شدن قرار دارند و صادرات از پایانه
نفتی اصلی این کشور فلج شده است.بانک بارکلیز اعالم کرده مشکل سیستم برق
ممکن است کاهش  ۷۰۰هزار بشکه در روز تولید نفت ونزوئال را تسریع کند.با این
حال همه عوامل به محدود شــدن عرضه در بازار اشاره ندارند.بانک ملی استرالیا
در گزارشی اعالم کرد دورنمای بازار نفت پیچیده شده و از یک سو ریسک نزول
قیمت به دلیل کندی رشد اقتصادی و رشد پرشتاب تولید نفت آمریکا وجود دارد
و از ســوی دیگر کاهش عرضه از ســوی اوپک و تحریمهای آمریکا علیه ایران و
ونزوئال از قیمتها پشتیبانی میکنند .یک روند صعودی تدریجی برای نفت در
سال جاری دیده میشود و این بانک پیش بینی میکند قیمت نفت برنت تا پایان
سال به  ۷۰دالر در هر بشکه صعود کند.بر اساس گزارش رویترز ،اداره اطالعات
انرژی آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد تولید نفت آمریکا در سال  ۲۰۱۹به حدود
 ۱۲.۳۰میلیون بشکه در روز صعود خواهد کرد.از سوی دیگر یک مقام سعودی
اعالم کرد عربســتان ســعودی قصد دارد صادرات نفت خام خود را در آوریل به
پایین  ۷میلیون بشکه در روز کاهش داده و تولیدش را پایین  ۱۰میلیون بشکه
در روز نگه دارد .خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان سعودی اوایل هفته جاری اظهار
کرده بود هنوز زود اســت گروه اوپک پالس در دیدار آوریل خود ،سیاست تولید
را تغییر دهد.
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درصدی پیشبینی شده است.زندی خاطرنشان کرد:
مرکز اصناف و بازرگانان بــا هدف هماهنگی و ایجاد
شــرایط بهینه برای برگزاری این رویدادهای ویژه در
پایان ســال نســبت به اعزام نمایندگانی به استانها
اقــدام کرده که رصد نمایشــگاهها و فروشهای فوق
العاده را انجــام میدهند ،تا هموطنان بتوانند در ایام
پایان ســال با شــرایط بهتری مایحتاج خود را تامین
کنند.
ســتاد تنظیم بازار ،اقالم اساســی مشمول حفظ
تعادل و کنترل قیمتها در بازار ایام پایانی ســال را
اعــام کرد.همچنین بنابر گــزارش دیگری از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،با تصمیم ستاد تنظیم بازار،
اقالم پروتئینی ،کاالهای اساسی و مواد غذایی شامل
نان ،برنج ،روغن نباتی ،شکر ،حبوبات ،ماکارونی ،رب
گوجه فرنگی و… مشــمول طرح کنترل قیمتها در
ایام پایانی سال شدند.همچنین پوشاک ،کیف و کفش
و لبنیات شــامل چهار قلم اصلی شــیر ،پنیر ،کره و
ماست در این راستا در طرح تعادل و کنترل قیمتها
قرار دارند.

راهکار جدید ایران
برای دور زدن تحریمهای آمریکا
ایــران در ابتکاری جدید در جســتوجوی نفتکشهای دســت دوم برای
جایگزیــن کردن ناوگان فرســوده خود و حفظ جریان صــادرات نفت با وجود
تحریمهای آمریکا اســت.به گزارش ایســنا ،رویترز با بیان مطلب باال به نقل از
منابع آگاه نوشــت :از زمان وضع مجدد تحریمها از سوی دولت دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا در نوامبر گذشــته ،باوجودی که مذاکرات با کره جنوبی
برای خرید حداکثر  ۱۰ابر نفتکش جدید بی نتیجه ماند و پاناما نیز حداقل ۲۱
نفتکش ایران را از رجیستری خود حذف کرد ،تهران اکنون به دنبال کشتیهای
بیشتری در نقاطی مانند ویتنام و… است.
به نوشته این خبرگزاری ،ایران در ابتکاری جدید در جستوجوی نفتکشهای
دســت دوم برای جایگزین کردن ناوگان فرسوده خود و حفظ جریان صادرات
نفت با وجود تحریمهای آمریکا است.هرچند واشنگتن محدودیتهایی را برای
بخشهای بندر ،انرژی و کشتیرانی ایران وضع کرده اما به هشت مشتری بزرگ
نفت ایران شامل چین ،هند و ژاپن برای ادامه خرید نفت از ایران معافیت داده
است.رویترز مدعی شد که ایران در گذشته با تغییر نام کشتیها ،غیرفعال کردن
سیستم شناســایی اتوماتیک و انجام انتقال کشتی به کشتی نفت ،از تحریمها
گریخته است.یک مقام ایرانی به رویترز گفت :مذاکرات با کره جنوبی در خصوص
سفارش  ۱۰ابر نفتکش که هر کدام قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت هستند،
به دلیل تحریمهای آمریکا به تأخیر افتاده اســت.پس از رفع تحریمها در سال
 ،۲۰۱۶ایران با شرکت کشتی سازی و مهندسی دریایی دوو درباره تشکیل یک
جوینت ونچر برای کشتی سازی در ایران مذاکره کرد.یک سخنگوی دوو در این
باره اظهار کرد :این شــرکت در دسامبر ســال  ۲۰۱۶یک توافق مقدماتی برای
همکاری در ســاخت کشتی ســازی با ایران امضا کرد اما پیشرفتی از آن زمان
انجام نشــد.یک مقام ایرانی هم گفت که این مذاکرات همچنان ادامه دارد.ایران
بیش از  ۵۰فروند نفتکش دارد اما از آنها برای حمل و همچنین ذخیره ســازی
نفت اســتفاده میکند .طبق آمار مارین ترافیک ۱۲ ،نفتکش ایران در مارس به
عنوان مخازن شناور نفت مورد استفاده قرار گرفتند.

ترسیم فصلی نوین در تعامالت متقابل بانک ملی
و شرکت خدمات انفورماتیک

مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از شــرکت خدمات انفورماتیک ،هدف
از این بازدید را معماری نویــن همکاریهای آینده بین دو طرف عنوان کرد و
گفت :این همکاریها به نفع مردم و مشــتریان بوده و ســبب افزایش کیفیت
خدمات و محصوالت بانک ملی ایران خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ایران ،محمدرضا حســینزاده که همراه با سایر اعضای هیات مدیره بانک
ملی ایران در شرکت خدمات انفورماتیک حضور یافته بود با بیان اینکه دورنمای
خوبی از همکاری دو طرف مالحظه می شود ،افزود :با گسترش روند رو به رشد
تعامالت فی ما بین ،حرکت بانک ملی ایران در رســیدن به جایگاه اول نوآوری
بیش از پیش سرعت می گیرد و این بانک همانگونه که در میزان تراکنشها در
جایگاه نخست قرار دارد؛ در ارائه خدمات مبتنی بر جدیدترین فناوریهای روز
هم پیشتاز خواهد بود .در این نشست همچنین مدیرعامل بانک ملی ایران دلیل
حضور در شرکت خدمات انفورماتیک را قدردانی از زحمات و اقدامات مدیریت
ارشد و کارکنان این شرکت عنوان کرد و ضمن تاکید بر جایگاه حاکمیتی بانک
ملی ایران خاطرنشــان کرد :بانک ملی ایران همیشه در جایگاه نخست بوده و
باید در ارائه خدمات و محصوالت نوین به مشتریان نیز پیشتاز باشد که این مهم
با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک محقق میشود .حسین زاده برخورداری
از رویکرد نوآورانه در تمامی تعامالت و پروژههای مشترک بین شرکت خدمات
انفورماتیک و بانک ملی ایران را مورد تاکید قرار داد و خواستار آن شد که پروژه
موفــق تحویلداری تحت وب که به گفته وی ،در نوع خود انقالبی فناورانه را در
بانک منجر شده و سکوی پرشی برای پیشبرد اهداف بانک به شمار میرود؛ در
سه ماهه اول سال آینده به طور کامل به اجرا درآید.

نشست مدیرعامل بانک کشاورزی با رئیس سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و مهندس
شــاهرخ رمضان نژاد رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کشــور طی نشستی ،راهکارهای یکسان سازی تهیه و پذیرش طرحهای بخش
کشــاورزی با هدف تسهیل فرآیند ســرمایه گذاری و جلوگیری از اجحاف به
متقاضیان را بررســی کردند.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ،در این
نشســت که روز دوشنبه  20اسفند در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی
و در پی تاکید وزیر جهاد کشــاورزی در ستاد گلخانههای کشور صورت گرفت،
مقرر شــد به قید فوریت ،برنامه ریزی الزم برای یکسان سازی تهیه و پذیرش
طرحهای بخش کشاورزی با هدف تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و جلوگیری از
اجحاف به متقاضیان انجام و بر آن اساس اقدام شود.

تقدیر رییس جامعه خیرین مدرسه ساز از بانک پارسیان
با حضور دکتر پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان؛ دکتر محمدرضا حافظی،
رئیس جامعه خیرین مدرســه ســاز کشــور؛ جعفری ،مدیرعامل بنیاد برکت؛
دکترقدمی ،معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس ســازمان مدارس استثنایی
کشــور؛ جعفری ،مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان؛ مراسم امضای
تفاهم نامه همکاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین مدرسه
ساز کشور ،روز دوشنبه  20اسفند ماه ،به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.دکتر
پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان در این مراسم با اشاره با نقش کلیدی بانک
پارسیان در نهادینه سازی مســئولیتهای اجتماعی ،گفت :همکاری با جامعه
خیرین مدرســه ســاز و آموزش و پرورش از راهبردهای اساسی و اولویتهای
اســتراتژیک بانک پارسیان اســت و تفاهم نامه شــرکت تجارت الکترونیک
پارســیان و جامعه خیرین مدرسه ســاز به منظور هدایت کمکهای مردمی،
حمایت از دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار ،احداث مدرســه در استانهای
محروم و توسعه علم آموزی امضا شده است .دکتر حافظی رییس جامعه خیرین
مدرسه ساز نیز در این مراسم از بانک پارسیان بدلیل اهتمام ویژه این بانک به
مســئولیت پذیری اجتماعی و حمایت از خیرین به ویژه خیرین مدرســه ساز
تقدیر کرد.

اهداء خون کارکنان بانک قوامین در روز نیکوکاری
به منظور فراهم شدن زمینه مشــارکت مدیران و کارکنان بانک قوامین در
امر حســنه اهداء خون به نیازمندان و در راســتای ایفای مسئولیتهای دینی
و اخالقی ،روابط عمومی این بانک روز چهاردهم اســفند ماه را روز پیوســتن
کارکنان بانک قوامین بــه پویش اهداء خون نام نهاد .به گزارش روابط عمومی
بانک قوامین در روز چهاردهم اسفند ماه مصادف با روز ملی نیکوکاری ،سازمان
انتقال خون در یک اقدام سراسری با استقرار واحدهایی از متخصصان خود در
ساختمانهای مرکزی و مدیریتهای شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به
خون گیری از مدیران و کارکنان داوطلب اقدام نمود .برپایه این گزارش کارکنان
ارزشــی بانک قوامین طی این طرح در اقدامی هماهنگ ضمن گرامیداشت روز
نیکوکاری به یاری بیماران نیازمند به فراوردههای خونی و پالســما شــتافتند
و بر مســئولیت اجتماعی ،اعتقادی و اخالقی خود صحه گذاشــتند .دکتر تقی
نتاج مدیر عامل بانک قوامین ضمن مشــارکت در این امر پســندیده و تقدیر
از اجــرای برنامه اهدای خون در بانک قوامین در ســخنانی اظهارداشــت که
یکی از مولفههای ایجاد همدلی در میان همکاران ،شرکت در امور خیرخواهانه
است و اهدای خون یکی از امور انساندوستانهای ست که عالوه بر رضای خدا،
سالمت جسم و روح را نیز در خود به همراه دارد .این گزارش حاکی است :در
سایر شهرستانها که امکان اعزام اکیپ سیار پایگاه ،ممکن نبود کارکنان بانک
قوامین در محل ســازمان انتقال خون حضور یافته و در این اقدام خدا پسندانه
سهیم شدند.

دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
روابط عمومی

ابالغ اتهام

خانم سارا مرادی – پرســنل مرکز آموزشی ،درمانی،

تخصصی و فوق تخصصی بعثت

نظر به اینکه پرونده شــما بــه اتهام غیبت غیر موجه

به طور متوالی در این هیات تحت رســیدگی میباشد
الزم است حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار

این آگهی دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم

به نشــانی :همدان – بلوار آیت اله کاشانی – پایینتر

گزارش

سایه روشن اختالس از پتروشیمی در سال 91
تیترهایی که از بزرگترین اختالس تاریخ ایران و حتی جهان در رسانههای
داخلی و خارجی منتشــر شــد ،چیزی جز هیاهویی عجوالنــه نبود؛ چراکه
مسئوالن حوزه قضایی کشور اعالم کردند :اگر چه تخلف رخ داده اما اختالسی
در کار نبوده اســت .هفته گذشــته بود که پرونده پتروشیمی روی میز قاضی
مســعودی مقام قرار گرفت و جنجالی رسانهای را به پا کرد .به این ترتیب طی
یک هفته اخیر اخبار مربوط به پروندههای اختالس و اخاللگری اقتصادی در
حوزه پتروشــیمی فضای رسانهها را قرق کرده و دست به دست و زبان به زبان
میچرخد.
در نقطه آغاز این هیاهوی رسانهای مبلغ اخاللگری اقتصادی اعالم شده از
ســوی رسانهها عدد بسیار درشتی بود در حالی که هنوز این پرونده در دادگاه
مورد بررســی قرار میگرفت و کالبد شکافی میشد .پس از گذشت چند روز
ارقام اعالم شده از سوی قاضی پرونده تکذیب شد.قاضی مسعودی ،این پرونده
را اخالل در نظام اقتصادی دانسته و اختالس ندانست .وی همچنین گفت که
تحصیل مال نامشــروع متهمان پرونده پتروشــیمی  100هزار میلیارد تومان
نیســت و اخباری که در موج رسانهای اعالم میشود کذب است.وی همچنین
اعالم کرد که نحوه تسویه ارز موضوع بررسی پرونده است که نیاز به بررسی و
کار کارشناسی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،ســؤالی که در این میان مطرح میشود این
اســت :چرا ضد و نقیضها در این پرونده بسیار بوده و رسانهها پیشتر از نظام
قضایی کشــور حرکــت کردهاند؟به دنبال اخبار ضد و نقیضــی که این روزها
منتشــر میشود ،جعفری دولت آبادی دادســتان تهران ضمن تکذیب مجدد

عدد اعالمی از ســوی برخی رســانهها اعالم کرد :پرونده پتروشیمی متعلق به
سال  91بوده و در دوران تحریم تشکیل شده است .وی در ادامه گفت :شرکت
بازرگانی پتروشیمی در سال  88واگذار شده است و اما برخالف اعالم روزنامهها
اختالسی در کار نیست .در این پرونده حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه
تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک سوزی کردند و یا با
تاخیر از منشا داخلی پرداخت کردند .مجموع عملیات آنها  6میلیارد دالر شده
اســت .اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفادههای شخصی کردند.
اگر میخواســتند وارد کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکتهایی در آلمان و
ترکیه و دوبی درســت کردند و بخشی از دالرها را به حسابهای خود ریختند
و مجموع پولهایی که برداشــتهاند  22میلیون یورو و  15میلیون دالر است و
مبلغ ریالی آن حدود  65میلیارد تومان است که سوءاستفاده کردهاند.

فرار مرجان شیخ االسالم درسال  91از ایران

دادســتان تهران در ادامه اعالم کرد که متهمان دو نوع هستند .نوع اول 8
نفرندکه اتهامشان مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی بوده است و  6نفر دوم
معاونت در اخالل داشــتند .آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند اخالل در
نظام ارزی کشــور بوده است .بخشی از ارز در خارج کشور جا به جا شده است
و یکی از متهمان هم از کشــور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعالم
شــد این فرد سال  96فرار کرده اما در واقع مرداد سال  91فرار کرده است .به
اعتقاد وی به علت حجم مالی این پرونده زمان رسیدگی طوالنی شده است ،اما
در اطاله دادرسی ،عمدی در این پرونده وجود نداشته است.
در این میان قاضی مســعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی

به جرائم اخالل گران و مفسدان اقتصادی نیز در حاشیه دومین جلسه محاکمه
متهمان پتروشیمی ،در جمع خبرنگاران در پاسخ به میزان مبنی بر اینکه رقم
دقیق این پرونده چه مقدار است ،گفت :در این پرونده موضوع اختالس مطرح
نیســت و رقم اصلی اخالل در نظام اقتصادی کشور  6میلیارد و  656میلیون
یورو اســت؛ اما به این معنا نیســت که این رقم توسط متهمان تصاحب شده
باشد.وی افزود :متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم
اقتصادی کشور به صورت ارزی تزریق میکردند تا از این طریق نیازهای کشور
تامین شود ،اما متاسفانه بخشی از این وجوه به صورت ریالی وارد شده و برخی
از این افراد افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی ،در
مواردی برخی از آنها تحصیل مال نامشروع داشتهاند.
زمانی که به اتفاقات یک هفته اخیر و واکنشهای متفاوت نگاهی میاندازیم،
میبینیم بزرگترین و مخربترین ماحصل جنجالهای رسانهای و اظهارنظرهای
اشــتباه و یکجانبه ،بدبین شدن اذهان عمومی نسبت به فعاالن اقتصادی و به
دنبال آن از بین بردن فرصتهای ســرمایهگذاری بخش خصوصی است .حال
باید دید که پای منافع چه گروهی در میان است که حاضرند با ایجاد هیاهوی
رسانهای و بزرگنمایی اتهامات در یک پرونده ،نظام جمهوری اسالمی و دولت
را در نگاه عامه مردم و در عرصه بینالمللی زیر سوال ببرند؟چرا این پرونده که
نیازمند آرامش در رســیدگی است به جنجال رسانهای بدل شد و منفعت چه
گروهی در این فضاسازی رسانهای اســت؟ چرا باید پروندهای که در سال 91
تشــکیل شده است ،پس از  6ســال ،در بحبوحه بحران ارزی سال  97آن هم
در دادگاههای ویژه رسیدگی شود؟ هیجانهای اجتماعی کاذب باعث استفاده
اهداف کدام جریانهای سیاسی میشود؟ با تاملی در پاسخ به سوالهای فوق،
نکات قابل توجهی قابل استخراج خواهد بود.

از اداره آمــوزش و پرورش ناحیــه یک – روبروی پل

عابر پیــاده – بلوک  – 7طبقه دوم دفتر هیات بدوی

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان یا صندوق پستی:

 65155 – 866تســلیم نمائیــد .در غیر این صورت
هیات طبق ماده  18آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی
به تخلفات اداری عمل خواهد کرد.
مالف۴۱۹۶/

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

آگهی حصر وراثت
خانم طال خانم رضائی دارای شناســنامه شــماره  291و شــماره ملی 6468994497به شرح
دادخواست به کالســه  8/971660از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان جنین  9ماهه به شناســنامه و در تاریخ دراقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منصر است به افراد مشروحه زیر:
 – 1سیوان خوشاب ش ش  --ت ت 1357/3/1شماره ملی  3820372271پدرمتوفی
 – 2طــا خانم رضائی ش ش  291ت ت  1309/7/2شــماره ملی  6468994497جده مادری
متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .مالف9106 /
شعبه  8شورای حل اختالف سنندج

