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پیشدستی بر شورای نگهبان
آنچه از خالل مباحث نظری پیرامون موضوع تفسیر
در ارتبــاط با اظهارنظــر وزیر محترم بیــرون میآید
آن اســت که گذشــته از مباحث مفهومی مربوط به
موضوع و مکاتب مختلف تفســیری ،یکــی از اولین
دســتهبندیهای تفسیر قوانین ،تقســیم آن به تفسیر
رســمی و غیررســمی و ضمنی و تلویحی بر اساس
مقام تفسیرکننده و نوع تفسیر است .در راستای ارتباط
عمیق میان زبــان و حقوق ،همــواره در کنار مراجع
تفسیر رســمی ،سایر مراجع ،در وضعیت اجرای مفاد
قانون اساســی و نیز حتی خود مرجع مفســر رسمی
در غیر صورت اعمال صالحیتهای دیگر -به نحویدست به تفسیر قانون اساســی میزنند بر این نوع از
تفاسیر میتوان عنوان تفســیر غیررسمی و در برخی
شــرایط ضمنی و تلویحی نام نهاد .بر این اســاس به
عنوان نمونه شورای نگهبان ،مجلس شورای اسالمی
و نیز هیئت وزیران به ترتیب صالحیت رسمی تفسیر
قانون اساســی ،قوانین عادی مصــوب مجلس و نیز
مصوبات هیئــت وزیــران را برعهده دارند .مســلما
این امر مانع از تفســیرهای غیررسمی سایر مراجع از
جمله نهادهای موجد رویههای اساسی ،قضائی و نیز
اجرائی نمیشود.
همانگونه که از مطالعــه تاریخ تدوین و نگارش
قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال  ۵۸برمیآید،
قانونگذار اساســی بــه دالیل مختلف که شــرح آن
خارج از حوصله این یادداشــت کوتاه است ،به درج
عبارت مبهم »رجل سیاســی« در اصل صدوپانزدهم
قانون اساسی مبادرت میکند و با قراردادن این »ابهام
فضیلتمــدار« در آن زمان بــه جنجالهای موجود
زمان خــود پایان ميدهــد تا تکلیف موضــوع را به
آیندگان بســپارد که در زمان موعود با تفسیر آن ،چه
به صورت رســمی یا غیررســمی و تلویحی و ضمنی
زمینههای ورود زنان را به مهمترین انتخابات سیاسی
کشور فراهم کند.
همانگونه که در سطور قبلی به نحوی اشاره شد،
شــورای نگهبان در موضوع بسیار بااهمیت و کلیدی
کاندیداتــوری زنان برای انتخابات ریاســتجمهوری
تاکنــون به هیــچ نوعــی ،هیچگونه تفســیری حتی
ضمنی و غیررســمی به دســت نداده اســت .دلیل
این مدعا آن اســت کــه هرچنــد در دورههای قبلی
ثبتنــام در انتخابــات ریاســتجمهوری تعدادی از
بانــوان محترم اقدام بــه ورود به عرصــه انتخابات
کردهانــد و همانگونه که میدانیــم در مراحل احراز
صالحیــت ،داوطلبی آنها از ســوی شــورای نگهبان
مردود اعالم شــده اســت ،اما تاکنون از سوی شورای
نگهبان اعالمی رســمی صورت نگرفتــه که دلیل رد
صالحیت زنان داوطلب ،مردنبودن آنهاســت .اتفاقا،
بیشتر حدس و گمانها به ســمت رد صالحیت آنها
به دالیل سیاســینبودن آنها ،نداشتن سابقه مدیریت
و نیز دالیل اعتقادی و ارزشــی دیگر است .دلیل دیگر
بر نادقیقبودن اظهارنظر وزیر محترم کشــور سخنان
سخنگوی محترم شــورای نگهبان چندیپیش از این
است که وعده تفسیر اصل صدوپانزدهم درخصوص
رجل سیاســی را به افکار عمومی دادند ،وعدهای که
البته به آن وفا نشــد و همچنان سرنوشــت این اصل
در هالهای از ابهامــی که دیگر فضیلتی هم بر آن بار
نیســت ،قرار دارد .مسلما با توســعه مباحث مربوط
بــه آموزش دختران و زنــان و راهیابی هرچند همراه
با سختی ،مرارت و مشقتهای
فراوان این بدنه بسیار
ِ
مهم اجتماع به مشــاغل مهم مدیریتی و نیز سیاسی
در ســطوح مختلف معاونت رئیسجمهور ،وزارت،
نمایندگی مجلس ،سفارت و مدیریتهای سطح باالی
کشوری دیگر زمان وضاحتدادن به کلمه مبهم رجل
سیاســی و اجازهدادن به این قشر عظیم جامعه برای
عرضه خود به صحنه مدیریت کالن سیاسی کشور در
قالب انتخابات ریاستجمهوری فرا رسیده و امید که
شــورای نگهبان با تفســیری حق و آزادیمدار به این
کار در اولیــن فرصت مبادرت ورزیده و گامی مثبت در
راستای احقاق حقوق زنان ایرانی بردارد.

ارزیابی مانیفست »رئیسی«
درعینحــال نامبــرده میخواهــد بــا اعــالم
مســتقلبودن ،توجه آرای خاکســتری را جلب کند.
مهمتــر از ایــن مالحظــه ،دســتورالعمل و رویکرد
انتخاباتی آقای رئیسی اســت .به نظر میرسد مرکز
ثقــل برنامه تبلیغــات انتخاباتــی او ،روی انتقاد از
عملکرد آقای روحانی تمرکز یافته باشــد .به عبارت
دیگر مهمترین و اصلیترین ســخنی که ایشــان در
بیانیــه انتخاباتی مطــرح کرده ،انتقاد غیرمســتقیم
از عملکــرد دولت یازدهم اســت .عمــده انتقادات
هم روی اشــتغال و تولید ،تمرکز یافتهاند .ایشان به
مخاطبان این پیام را میدهد که برخالف مســئوالن
فعلــی که بــه دو امر مهــم اشــتغال و تولید -که
دغدغه اصلی مردم اســت -چنــدان نپرداختهاند،
نامزد اصولگرایان این دو مســئله را سرلوحه دولت
احتمالی قــرار خواهد داد .حتی اگــر فرض بگیریم
آنچه آقای رئیســی میگوید درســت باشد و دولت
یازدهم میتوانســته خیلی بیشتر از اینها به اشتغال
و تولید بپردازد ،اما کوتاهی کرده و نپرداخته ،باز هم
مانیفست انتخاباتی معاون اول سابق قوه قضائیه ،با
یک نقطهضعف و اشــکال اساسی روبهرو است .به
نظر نمیرســد که هیچ طرح و برنامه و درواقع »چه
باید کرد« در مانیفســت انتخاباتی اعالمشده ،در نظر
گرفته شــده باشــد .به عبارت دیگر او میگوید تولید
و اشــتغال در صدر اولویتها قرار دارد ،اما یک کالم
توضیــح نمیدهد این دو مقولــه چگونه و از طریق
کدامین برنامه اجرائی تحقق پیدا خواهد کرد؟
ادامه در صفحه ۱۹

تکذیب خبر تعطیلی داروگر
شرق :هرچه منتقدان و دلواپسان و رقبای
انتخاباتی ســروصدای بیشــتری میکنند،
دولت با آرامش و دقت بیشــتری کارهای
مربوط به اداره کشــور را پیش میبرد .در
این فضای نیمهملتهب که هر روز داستانی
جدیــد بــرای دولــت درســت میشــود،
حســن روحانــی ،رئیس»جمهــوری« ،به
معاوناولش نامهای نوشــته و برای ارائه
برنامه شتاب در تولید دستوری جدید داده
است.
روحانــی پیــرو بخشنامــهای بــه
همه دســتگاهها بــرای ارائــه برنامهها و
بســتههای اجرائی برای شتاببخشیدن به
تولید و اشــتغال ،در نامــه جداگانهای به
معاوناولش ،از او خواسته تا در چارچوب
ســازماندهی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتی بهشکل مســتقیم بر انجام دقیق و بهموقع
ایــن مأموریتها نظــارت کــرده و در فواصل زمانی
یکماهه گزارش پیشرفت کارها را ارائه دهد.
آنطور که پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری
گــزارش داده ،متن نامه رئیس قوه مجریه ،خطاب به
معاون اول رئیسجمهوری به این شرح است:
»بسم اﷲ الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیسجمهور
همانطور که استحضار دارید ،در اجرای مطلوب
برنامــه »اقتصــاد مقاومتــی :تولید و اشــتغال« که
بهعنوان شــعار ســال توســط مقام معظــم رهبری
)مدظلهالعالــی( اعالم شــده اســت ،مأموریتهای
ویژهای برای تعــدادی از وزرا ،معاونین و مشــاوران
محتــرم رئیسجمهــور تعیین و ابالغ شــده اســت.
شایسته اســت جنابعالی در چارچوب سازماندهی
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهطور مستقیم بر
انجــام دقیق و بهموقع این مأموریتها نظارت نموده
و در فواصل زمانی یکماهه گزارش پیشرفت کارها را
به اینجانب اعالم فرمایید.
ضمنا ضروری اســت مــوارد زیر بهطــور ویژه با
مسئولیت جنابعالی مورد بررسی قرار گیرد و برنامه
و پیشــنهادهای اجرائــی درخصوص هریــک از آنها
تدوین و ارائه گردد؛
 -۱ایجــاد هماهنگی و پیگیری تا حصول نتیجه کامل
با ســایر قوا و نهادهای کشــور بــرای تحقق الزامات
امنیتی ،قضائی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال.
 -۲پیشــنهاد سازوکارهای مناســب برای ساماندهی
فعالیــت بنگاههــای بــزرگ غیرخصوصــی کشــور
)تولیدی و پیمانکاری( شامل بازتعریف مأموریتها و
حیطههای موضوعی و جغرافیایی با هدف:
الــف -برقــراری ارتباط میــان بنگاههــای کوچک و
متوسط با بنگاههای بزرگ.
ب -بهحداقلرســانیدن تداخلهای غیرســازنده بین
بنگاههــای خصوصــی و غیرخصوصــی در مســیر

روحاني دستور شتاب تولید را صادر کرد

آمادهباش دولت
رقابتیکردن فعالیتهای اقتصادی.
ج -اســتفاده حداکثری از ظرفیتها و توانمندیهای
بنگاههای بزرگ.
 -۳اعمــال نظارت بــر برنامهریزی دقیــق بودجهای
و مالــی )بانکــی و بــازار ســرمایه( بــا حداکثــر
پیشبینیپذیری برای سال .۱۳۹۶
 -۴برنامــه اجرائــی کاهش محســوس و در نهایت
جلوگیری کامل از ورود کاالی قاچاق با تأکید بر مبارزه
با عوامل اصلی و مهم این عرصه.
حسن روحانی
رئیسجمهوری اسالمی ایران«
همانطــور که از متن این نامه چهاربندی آشــکار
اســت ،گویــی »اقتصاد مقاومتــی« به فــاز جدیتر
عملیاتی وارد شده است .خواستن گزارش یکماهه از
دستگاهها خود میتواند بیانگر همین موضوع باشد.
گذار از نظریه به عمل
علي قنبري ،معاون وزیر جهاد کشــاورزی و استاد
اقتصــاد دانشــگاه تربیتمــدرس در همیــن باره به
»شــرق« ميگوید :با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتي
یکي از اصــول پذیرفتهشــده اقتصاد ایران اســت و
براي بهرهگیــري از ظرفیتهاي اقتصادي کشــور در
چارچوب تابآوري مطرح شــده است ،باید همچون
دارویي شــفابخش براي اقتصاد ایران به آن نگریسته
شــود؛ دارویي که موجبات تحکیــم مباني اقتصادي
را فراهــم ميکند و بــه تولید و اشــتغال که مقدمه
تقویــت طرف عرضه اقتصاد اســت ،کمــك و زمینه
رشــد را فراهم ميکند .او درباره آثار این نامه و دالیل
نگارشــش توضیح ميدهد :واضح است که برخورد
دولت با موضوع اقتصاد مقاومتي پختهتر ،نظاممندتر

و هدفمندتر شــده اســت .این نشــان ميدهد دولت
برنامهریزي مبســوطتر و علميتري براي بهرهجستن
از پتانســیلها و توانمنديهاي اقتصاد کشور دارد؛ به
گفته قنبري ،همیــن گزارشهاي یكماهه هم بیانگر
میــزان اهمیــت موضوع اقتصــاد مقاومتي اســت؛
هرچند بهقطــع اقدامهاي یكماهه پاســخ جامع و
کافي بــراي اقتصاد نخواهد بود ،اما اینها ميتواند به
روش اجراي امور نظم و ساختار بدهد که این بهقطع
به نفع بهثمررســیدن اقتصاد مقاومتي است .معاون
وزیر جهاد تأکید ميکند که به گمان او این نامه نقطه
عطفي براي پیشــبرد اهداف اقتصاد مقاومتي است و
در پاســخ به »چرایي« این موضوع توضیح ميدهد:
در مرحله نخســت مباني تئوریك اقتصاد مقاومتي یا
تابآوري اقتصادي بهخوبي تبیین شــد و حاال گویي
این نامه گذار نظریه به عمل را نشان ميدهد.
قنبــري توضیح ميدهــد :در این بررســي ،مباني
تئوریك بهراستي و دقیق روشن شد که ميتوان با آن
ریشههاي آسیبپذیرشــدن اقتصاد کشور را در پیش
از انقــالب جســت .از زماني که اقتصــاد ایران طعم
نفت را چشــید .انقالب )بهعنوان یك محرك شدید(،
تحریم ،جنگ و باز هم تحریم و پس از آن تغییر نسل
و آمــدن جمعیت جدید با نوع تفکــر جدید ،اقتصاد
و تغییــر روند اقتصــاد جهاني را ميتــوان از عوامل
تضعیف اقتصاد در نظر گرفت .شــاید به همین دلیل
اســت که مقام معظم رهبري ،ســال  ۱۳۹۲ضرورت
مطرحشــدن اقتصــاد مقاومتي را مطــرح کردند .در
اروپا و آمریکا هم آسیبپذیري اقتصاد پس از بحران
بزرگ ،لزوم نیــاز به باالبردن مقاومــت را در اقتصاد
تذکر داد .از سال  ۲۰۰۸میالدي به این سو آنها شروع

به مقاومسازي اقتصادشان برابر بحرانها
کردند .قنبري ادامه ميدهد :در زماني که
گذشت و با بررسيهاي کارشناسي ،تعریف
اقتصاد مقاومتي کالســه شد و بعد هم در
اذهان مردم جا افتاد؛ اکنون همه ميدانند
اقتصــاد مقاومتــي یعني چه .بــه بیان او
واژههــاي »آســیبپذیري« و »مقاومــت
اقتصــادي« تعریف و شــاخصهایي براي
اندازهگیري ســطح مقاومت اقتصاد است.
براســاس آن ،اقتصاد مقاومتي ،اقتصادي
اســت کــه مقابــل تکانههــاي خارجي-
برونزا-آسیبپذیر نباشــد .در همین حال
آســیبپذیري هــم تأثیرپذیــري اقتصاد از
شــوكهاي برونزا تعریف شــده اســت.
منظــور از اثرگــذاري شــوكهاي برونزا
هم بازبــودن درهــاي اقتصاد بــه دنیاي
خارج در نظر گرفته ميشــود .خب؛ بدیهي است که
مقاومت اقتصادي ،معکوس اینها اســت؛ او توضیح
ميدهد :یعني توانایي »سیاستمحور« اقتصاد براي
خنثيکردن شــوكهاي بــرونزا .در واقع تابآوري یا
مقاومــت ،توانایي سیاســتمحور یك کشــور درنظر
گرفته ميشــود؛ یعني هر کشــور با سیاستهایي که
اتخاذ ميکند ،باید خودش را در برابر نوسانات اقتصاد
جهاني بیمه کند .در مکاتب اقتصادي ،به این موضوع
کنزین حرکتکردن اقتصاد گفته ميشــود؛ یعني اگر
ما بخواهیم اقتصاد مقاومتي داشــته باشــیم ،حتما
بایــد دولت بتواند با سیاســتگذاري آن را کنترل کند
تا اگر اقتصاد از حد معمــول خودش باالتر یا پایینتر
رفــت ،ســریع وارد عمل شــود .البته منظــور حتما
سیاســتهاي کنزینها یا سیاســتهاي طرف تقاضا
نیســت .هرچند بههرحال نیاز است تا مانند کنزینها
برنامهاي طراحي شــود و براساس آن دولت اقتصاد
را براي مقاومشــدن مقابل شــوكها بیمــه کند .در
بلندمدت ميتوان آنقدر قوي شــد تا بينیاز از برنامه
و کنتــرل دولت ،اقتصاد راه خــودش را بپیماید .پس
در مجموع ميتوان شاخص مهم اقتصاد مقاومتي را
مقاومت برابر شوكها یا ریسكهاي خارجي دانست.
او با مطرحکردن این پرسش که خود ریسك چیست؟
ادامه ميدهد :ریسك ،آسیب یا اثرپذیري از شوكهاي
اقتصادي ،برابر اســت با درجه آسیبپذیري جامعه
و اقتصاد منهاي درجه مقاومــت آن؛ بنابراین هرچه
درجــه مقاومت باالتر باشــد ،به شــکل منفي درجه
ریسك را پایین ميآورد.
به بیان این اقتصاددان ،چون گام نخســت درست
برداشــته شــده اســت و موضوع اقتصــاد مقاومتي
بهخوبي تبیین شــده است و از ســوي دیگر به دلیل
شــرایطي که پســابرجام به اقتصاد ایران اعطا کرده
اســت ،ميتوان به دیده مثبت بــه گام عملي آن هم
نگریســت؛ هرچــه باشــد در دولــت تکنوکراتهاي
توانمندي وجود دارند کــه ميتوانند در فاز عملیاتي
موفق ظاهر شوند.

ﯾﺎدداﺷﺖ
ســال جدید ایرانی در حالی آغاز میشــود که
ایران سال گذشــته بیش از  ۹۵میلیون مترمکعب
در روز )م.م.م.ر( بــه ظرفیت تولید گاز خود اضافه
کرده است .برنامهی اصلی  ۱۴۰م.م.م.ر بوده؛ اما بر
اســاس گزارش وزارت نفت ،به نظر میرسد میزان
گفتهشــده در باال در پایان بهار سال جاری محقق
میشود .عمده رشد تولید گاز ایران مبتنی بر  ۲۴فاز
اسمی پارس جنوبی )معادل  ۲۹فاز واقعی( است.
در سه سال اخیر ،به ترتیب  ۲۷ ، ۹۵و  ۱۰۳م.م.م.ر
به ظرفیــت تولید کشــور از محل پــارس جنوبی
اضافه شــده و اکنون ســطح تولید گاز این منطقه
به مرز  ۵۰۰م.م.م.ر رســیده اســت .تــا پایان بهار
امســال این میزان به ســطح  ۵۴۰م.م.م.ر میرسد
و بهاینترتیب ،ظرفیــت کل تولید گاز ایران به رقم
 ۸۳۰م.م.م.ر بالغ میشــود .برنامهریزی ایران آن
است که به ســطح  ۱٫۲میلیارد م.م.ر برسد که این
مهم بهواســطهی تولید از تمام فازها تا سال ۲۰۲۱
محقق خواهد شد.
طبــق محاســبات انجامشــده و برحســب
گزارشهاي فصلــی وزارت نفت ،متوســط میزان
تولید واقعی گاز خام کشــور در سال ایرانی قبل ،به
مرز  ۷۸۰م.م.م.ر رسیده است که حدود  ۵۴م.م.م.ر
بیشتر از سال قبل از آن بوده است؛ اما هنوز کمتر از
ظرفیت مدنظر است.
بخش پتروشیمی
دو شــاخص »ظرفیت اســمی تولید« و »تولید
واقعی صنعت پتروشیمی« در سال گذشته ایرانی،
رشــد کرده است؛ بااینحال ،ظرفیت
خالی مجتمعها حــدود پنج درصد
نســبت به ســال  ۹۴افزایــش یافته
است .بخشی از این وضعیت ،ناشی
از معضالت مربوط به تأمین خوراک
است .در سال گذشته میالدی ،سهم
کســری خوراک در ظرفیــت خالی
پتروشــیمیها به حــدود  ۴۸درصد
رسیده است.
یک دلیل دیگــر میتواند مربوط
بــه آتشســوزیهایی باشــد که در
چند مجتمع پتروشــیمی در تابستان
گذشــته حــادث شــد .مجتمعهای
بندر امــام ،مبین ،بیســتون ،بوعلی،
تندگویــان ،ایــالم و مــارون در این

ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
رشد تولید خوراک ،تحتالشعاع رشد ظرفیت پتروشیمی
داﻟﻐﺎ ﺧﺎﺗﯿﻦ اوﻏﻠﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﻰ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻔﺖ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
شمول قرار میگیرند.
مجتمعهــا
ایــن
محصــوالت و مــواد
اولیــه میانــی تولید
میکنند که در ســایر
مجتمعهــا بهعنوان
خــوراک اســتفاده
میشــود .محصوالت
میانــی شــامل اتــان ،اتیلــن ،هپتــان ،تولوئــن و
آروماتیک هســتند .این مواد بهعنــوان خوراک به
ســایر مجتمعها فروخته میشــود .ســهم فروش
بینمجتمعــی محصــوالت پتروشــیمی از کل
محصوالت تولیدشده در سال گذشته ۱۶٫۸ ،درصد
بوده اســت .کل ظرفیت تولید اسمی پتروشیمی با
ازدیــاد  ۴٫۳میلیون تُن متریک )م.ت.م( به ســطح
 ۶۲٫۲م.ت.م در سال رسیده است .در همین بخش
تولیــد واقعی  ۳٫۵م.ت.م افزایــش یافته و به مرز
 ۴۶٫۲م.ت.م در سال ،در سال ایرانی قبل میرسد.
یک کارشناس پتروشــیمی که نخواست نامش
فاش شــود ،در گفتوگــو با ژورنــال »نچرال گس

وورلــد« اظهــار کرد:
در تابســتان ســال
بازارهــای
قبــل،
جهانی متانــول ،اوره
و آمونیــاک دچــار
نوسانات قیمتی شدند
و برخــی مجتمعهــا
ترجیــح دادنــد تولید
خــود را تا آرامشــدن اوضــاع کاهش دهنــد .این
کارشناس گفت» :قیمتهای اوره و متانول در اواخر
بهار تا تابستان کاهش یافت؛ بنابراین پتروشیمیها
در اســتراتژیهای خود تجدیدنظر کرده و حتی در
برخی موارد ترجیح دادند تولید خود را متوقف کنند
و وارد دوره اورهال )تعمیرات اساسی( شوند«.
به عقیده این کارشــناس ،رشــد تولید خوراک،
تحتالشعاع رشــد ظرفیت پتروشیمی قرار گرفته
است .قیمتهای متانول ایران در بازار آسیا از ۳۲۰
دالر در مــاه مارس  ،۲۰۱۵به ســطح  ۲۴۰دالر در
آگوست  ۲۰۱۶رســید؛ اما با یک رشد جدید به رقم
 ۳۸۲دالر در انتهای سال ایرانی قبل رسید .بخش
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دیگری از ظرفیــت خالی پتروشــیمیها بهخاطر
کمبود اتان اســت .مجتمعهای پتروشــیمی ایران
حداقل ســاالنه  ۵٫۲۵م.ت.م از اتان نیاز دارند؛ اما
در ســال  ۲۰۱۶اندکی بیــش از  ۳٫۲م.ت.م .از این
ماده دریافــت کردهاند .البته بهتدریج با توســعه
فازهای پارس جنوبی ،این مشــکل مرتفع خواهد
شد .طبق برنامهها ،تولید اتان قرار است به سطح
 ۱۰م.ت.م برسد .در سال مالی  ۲۰۱۷ – ۲۰۱۶تولید
واقعی پتروشــیمی ایران  ۱۲درصد کمتر از حجم
تولیــد برنامهریــزی و حــدود  ۲۵درصــد کمتر از
ظرفیت اسمی بوده است .در نیمه زمستان چیزی
حدود بیــش از نیمــی از کل ظرفیــت خالی ۱٫۴
م.ت.م به خاطر کسری خوراک بوده است؛ چراکه
عمــال مصارف گرمایش و خانگــی  -تجاری ایران
در فصل ســرما ،از طریق گاز متان تأمین میشــود
و تقاضــای گاز خانگی با شــروع فصل ســرما ،به
طرز بسیار چشــمگیری افزایش مییابد .در ابتدای
زمستان ســال قبل نیز ترکمنستان عرضه گاز را به
ایران متوقف کرد و خواســتار پرداخت بدهیهای
معوق دومیلیاردی ایران شــد .ترکمنستان در سال
 ۲۰۱۵حــدود  ۹میلیــارد مترمکعــب گاز به ایران
صادر کرده بود؛ اما در سال  ۲۰۱۶این میزان نصف
شد .ایران نیز از ابتدای سال  ۲۰۱۷تمام برنامههای
گازی خود را بدون نیاز به گاز ترکمنســتان اجرائی
کرده است .میزان درآمدهای صادراتی پتروشیمی
ایــران تا پایان بهمن ماه ،حــدود  ۸٫۵میلیارد دالر
بود که تقریبا ســه درصد بهنســبت ســال قبل از
آن کاهــش پیدا کرده اســت .دلیل
آن را باید کاهــش قیمتهای نفت
و محصوالت پتروشــیمی دانســت؛
چراکه حجــم میــزان صادراتی در
همین دوره به نسبت دوره قبل ،بالغ
بر هشت درصد افزایش داشت و به
سطح  ۱۸٫۷م.ت.م رسید.
این مقاله در شــماره هفتم نشــریه
تخصصــی natural gas world
منتشر شده است .دالغا خاتین اوغلو
کارشــناس و مســئول حوزه انرژی
ایــران ،آذربایجان و آســیای میانه
در این نشریه اســت .وی همچنین
مدیر اخبار ایران در بخش انگلیسی
خبرگزاری ترند است.

کارخانه در حال
بهسازی و نوسازی تجهیزات است
 ایرنا :رئیس ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت
استان تهران با تکذیب خبر تعطیلی کارخانه تولیدی
داروگر ،گفــت :این کارخانه روال عــادی تولید خود
را طی میکند و در فرصــت تعطیلیهای فروردین،
برنامه بهســازی و نوسازی خود را دنبال کرده است.
در چند روز گذشــته اخباری درباره تعطیلی کارخانه
داروگر در شــبکههای اجتماعی منتشــر شد و حتی
برخی رســانهها در گفتوگو با افرادی که مدعی کار
در این کارخانه بودند ،نوشــتند کارگران به مرخصی
اجباری فرستاده شــدهاند و داروگر تعطیل است .در
برخی کانالهای تلگرامی نیز تصاویری از ساختمان
دفتــر مرکزی داروگر در تهران منتشــر شــد که گویا
در ســاعت پایان کار اداری این ساختمان تهیه شده
بود .روز دوشنبه پایگاه اطالعرسانی وزارت صنعت،
معدن و تجارت نوشــت :این رســانهها میخواهند
به افکار عمومــی القا کنند که داروگر با قدمتی چند
۱۰ساله به دلیل مشکالت تولید تعطیل و کارگرانش
بــیکار شــدهاند و به قول این رســانهها ،ســونامی
تعطیلی کارخانهها در کشــور ادامه دارد! .در همین
زمینه ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران گفــت :داروگر برند بزرگ و معتبری اســت و
هیچ مشکلی در عرصه تولید ندارد.

مشموالن سهام عدالت مجاز به
دریافت شماره شبا از  ۳۴بانک و
مؤسسه اعتباری
 ســازمان خصوصیســازی اســامی بانکهــا و
مؤسســات اعتبــاری تأییدشــده بانک مرکــزی برای
دریافت شــماره حساب مشموالن ســهام عدالت در
راســتای واریز ســود ســال مالی  ۹۵را اعالم کرد .به
گــزارش روابطعمومی ســازمان خصوصیســازی؛
براساس اعالم این ســازمان مشموالن سهام عدالت
)شبا( خود را از طریق
باید شناسه حساب بانکی ایران ِ
سامانه این سهام به ســازمان خصوصیسازی برای
دریافت سود سهام عدالت اعالم کنند که براساساین
اسامی بانکها و مؤسســات اعتباری تأییدشده بانک
مرکزی اعالم شــد .براســاس این گزارش ،بانکها و
مؤسسات اعتباری شامل تجارت ،رفاه ،سپه ،صادرات،
ملت ،ملی ،شهر ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن،
کشاورزی ،مسکن ،پســتبانک ،توسعه تعاون ،آینده،
گردشگری ،سینا ،ایرانزمین ،حکمت ایرانیان ،انصار،
ســامان ،کارآفرین ،پارســیان ،اقتصاد نوین ،سرمایه،
پاســارگاد ،قرضالحســنه مهــر ایــران ،دی ،ایران و
ونزوئال ،قرضالحســنه رســالت ،قوامین ،خاورمیانه،
مؤسســه اعتباری ملل )عسگریه( و مؤسسه اعتباری
کوثــر و مؤسســه اعتباری توســعه ازجملــه موارد
تأییدشده بانک مرکزی برای افتتاح حساب و دریافت
)شبا( از سوی مشموالن
شناســه حساب بانکی ایران ِ
است .براســاساین هریک از مشموالن سهام عدالت
که دارای شــماره حســاب معتبر نزد یکی از بانکها
یا مؤسســات مالی و اعتباری تأییدشده بانک مرکزی
)عضو شبکه شتاب بانکی( هســتند ،باید با مراجعه
به شــعب بانک یا مؤسســه مزبور یا از طریق سایت
اینترنتــی و دســتگاههای خودپرداز )دســتگاههای
اِیتیام( و دیگر امکانات بانکها نســبت به دریافت
)شبا( ۲۴رقمی مربوط به
شناسه حساب بانکی ایران ِ
حساب بانکی خود اقدام کنند.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

علیرغم تمامی مناقشات ،تپسی
در اصفهان هم آغاز به کار کرد!
 امروز چهارشــنبه ۲۳ ،فروردین  ۱۳۹۶تاکسی
آنالین تپسی در اصفهان رسما آغاز به کار کرد.
گفتنی اســت این شرکت با وجود اینکه در حدود
یک ســال از تأســیس آن میگذرد ،با رشــدی بسیار
سریع توانسته به عنوان اولین شرکت خدمات آنالین
تاکسی مســتقر در تهران باشــد که خدمات خود را
به شــهرهای دیگر ایران گسترش میدهد .در اسفند
ســال گذشته نیز تپســی از آغازبهکار رسمی خود در
کــرج خبر داده بود .با وجود تمام حرف و حدیثها
و مناقشــات پیرامون شــرکتهای تاکســی آنالین و
بحث آنها با اتحادیه آژانسها و تاکسیرانی ،به نظر
میرســد این شــرکتها نهتنها فعالیتشان متوقف
نشده؛ بلکه در حال گسترش به دیگر نقاط کشور نیز
هســتند .گفتنی اســت روابط عمومی تپسی خبر از
برگزاری نشست خبری را در اصفهان داده که در آن
مدیرعامل شــرکت قصد تشریح برنامههای تپسی در
استان اصفهان را دارد.
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