ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺴﺎﺳﻰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮد

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد

ﺧﺎﻧﻪﻣﻠﺖ  :ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺧﺎﻧﻪﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم اداره
ﮐﺸــﻮر ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﻗﺪام ﺷــﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام
اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎى ﺧﻠﻖاﻟﺴــﺎﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﻰ ﺷــﻮد ،دورى ﮐﺮد .ﺷﻬﺒﺎز ﺣﺴــﻦ ﭘﻮرﺑﯿﮕﻠﺮى ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ وارﯾﺰ ﺷــﻮد ﺗﺎ ذﺧﯿﺮهاى ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﮐﺸــﻮر از ذﺧﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺮداﺷــﺖ ﮐﺮد .وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﻰ از ذﺧﺎﯾﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر
اﻧﺮژى در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ وﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﮕﻮى ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژى ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ داراى ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮدهاى اﺳﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در آن
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺑﻬﺮوز ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اﯾﺮان ﺧﻼف ﺣﺮفﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻰآورد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ؛ ﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ازﺳﻮى دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮف رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﻤﻞاش
ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ،رى ،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ و ﭘﺮدﯾﺲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ،اداﻣﻪ داد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ داراى ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮدهاى اﺳﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در آن ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

اﻧﺮژى

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

Energy

روﯾﺘﺮز:

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎى ﭼﯿﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ

اﯾﺮﻧﺎ :ﺧﺒﺮﮔــﺰارى روﯾﺘﺮز در ﮔﺰارﺷــﻰ از
ﺳــﻨﮕﺎﭘﻮر اﻋﻼم ﮐــﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫــﺶ واردات
ﻧﻔﺖ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻰ از
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎى اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﻰ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ از دادهﻫﺎى
اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮك ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
واردات ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را از اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎى ﭼﯿﻨﻰ را در ﻣﻌﺮض
ﺗﻌﻄﯿﻠﻰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻔﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ آﯾﻨﺪه اوﭘﮏ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎى
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻔﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮى را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰﻫﺎى ﻓﻌﻠﻰ اوﭘﮏ ،ﺑﺮاى اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﻧﺮژى اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺑﺎزار
ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸــﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ
اﮔﺮ اوﭘﮏ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزى ﻧﻔﺖ
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدى اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻰ از اﯾﻨﮑﻪ رﺷــﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮى را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ اوﭘﮏ
و روﺳﯿﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژى ﻣﺠﻠﺲ:

اﺣﯿﺎى ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ از ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ

ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ :ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﻠﺲ در ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ
اﻧﺮژى ﮔﻔﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺒﺐ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ رﺻﺪ و آﻣﺎرﮔﯿﺮى دﻗﯿﻖ از ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد .ﻋﻠﻰ ﺑﺨﺘﯿﺎر درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان از  20ﻣﺮدادﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺧﻮدرو اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ:
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺳــﻮﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺧﺎﺻﻰ را در ﻣﺠﻠﺲ ﻃﻰ ﮐﺮد .در ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاى ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ رأىﮔﯿﺮى ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺟﺎرى اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖ  CNGدر
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ رأى آورد.
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ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد

ﺗﺤﺮﯾﻢﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰﺧﯿﺎلواﻫﻰﺗﺮاﻣﭗ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اﯾﺮان ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم و
ﭘﺲ از آن اﻇﻬﺎرات و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
در ﻣﺠﺎﻣﻊ داﺧﻠﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻄﺮح ﻣﻰﺷﻮد ،در اﺑﺘﺪا ﺳﻮال و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻰ را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻠﻠﻰ در روﻧﺪ ﮐﺎر اﯾــﺮان در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻪوﺟﻮد آورد؛ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤــﻪ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﯾﺴــﻨﺎ ﻫﻔﺪﻫــﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻮد
ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘــﺮل داراﯾﻰﻫــﺎى ﺧﺎرﺟﻰ
وزارت ﺧﺰاﻧﻪدارى آﻣﺮﯾــﮑﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاى
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻼم ﮐﺮده
و ﻃﺒﻖ آن ،ﺷــﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
ﺧﻠﯿﺞﻓــﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  39ﺷــﺮﮐﺖ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس
ﺗﺤﺮﯾــﻢ ﺷــﺪهاﻧﺪ.وزارت ﺧﺰاﻧــﻪدارى
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ادﻋــﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺷــﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس
ﺑﺎ ﺳــﭙﺎه ﭘﺎﺳــﺪاران ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑــﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﻧﯿﻤﻰ از
ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﻰ اﯾﺮان را ﻋﻬﺪهدار
اﺳﺖ» .ﺳــﯿﮕﺎل ﻣﻨﺪﻟﮑﺮ« ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
ﺧﺰاﻧﻪدارى آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر ﺗﺮورﯾﺴــﻢ و
اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﮑــﺮار ادﻋﺎﻫﺎى واﻫﻰ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺪﻋﻰ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳــﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﺪه
وارد ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺣﺴﺎس اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺷﺪه
اﺳــﺖ.ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﮐﺸــﻮرﻣﺎن در ﺣﺎﻟﻰ از ﺳﻮى
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺪﯾﺪى ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دوﺑﺎره
در ﻟﯿﺴــﺖ ﺗﺤﺮﯾﻤﻰ ﺟﺪﯾﺪ آورده ﺷﺪه و
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎى اﯾﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻠﻠــﻰ در روﻧﺪ

اﯾﺴﻨﺎ :وزﯾﺮ اﻧﺮژى روﺳﯿﻪ ﻫﺸــﺪار داد ﻫﻨﻮز رﯾﺴﮏ
ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎى ﻧﻔﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﺟﻮد دارد و ﻣﺴــﮑﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اوﭘﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.اوﭘﮏ ،روﺳــﯿﻪ و ﺳــﺎﯾﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮاوﭘﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﭘﮏ ﭘﻼس ﻣﻌﺮوف
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺳــﻄﺢ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷــﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﯿــﺰان  1.2ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺑﺸــﮑﻪ در روز ﻣﺤﺪود

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﻢﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰﯾﮏﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺳﯿﺎﺳﻰ اﺳﺖ
ﺑﻪﺗﺎزﮔﻰ ﺑﻬﺰاد ﻣﺤﻤﺪى ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى اﺧﯿﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﻰ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳــﻰ اﺳــﺖ و اﺛﺮى
در ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻣﺎ در ﺑﺤــﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺎ از ﺳــﺎل  1392درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻫﺴﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻓﺮوش ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وى ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ روى ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرى ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴــﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ

در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ؛
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ﻋﮑﺲ :ﺷﺎﻧﺎ

ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ:

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  22ﺧﺮداد 1398
ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ | ﺷﻤـﺎره 5979
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ﮐﻮﺗﺎه از اﻧﺮژى

ﺧﻠﻠﻰ در روﻧﺪ ﮐﺎرى ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﻰ اﯾﺮان
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎلﻫﺎﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﻰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ
و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻰﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﻮزه
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻰﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﯾﯿﻢ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد

وزﯾﺮ اﻧﺮژى روﺳﯿﻪ:

رﯾﺴﮏ ﺳﻘﻮط ﻧﻔﺖ ﺑﻪ  30دﻻر ﺟﺪى اﺳﺖ

ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار اﺳــﺖ روزﻫﺎى  25و
 26ژوﺋﻦ )ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮ( ﺑﺮاى ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ.ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ،وزﯾﺮ
اﻧﺮژى ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد روﺳﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺘﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﯾﺪ

ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺎن اوﭘﮏ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﻣﺮدد اﺳﺖ.آﻧﺘﻮن ﺳﯿﻮآﻧﻮف ،وزﯾﺮ داراﯾﻰ روﺳﯿﻪ
ﻧﯿﺰ در اﻇﻬﺎرات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اوﭘﮏ و
ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن را اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز  30دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﺳﻘﻮط

ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدى ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻰ در روﻧﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ردﮔﯿﺮى ﻧﯿﺴــﺖ و اﮐﺜﺮا ً ﺑﺎ وﺳــﺎﯾﻞ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘــﻞ داﺧﻠﻰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷــﻮد،
ﻣﺸﮑﻠﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.

ﮐﻨﺪ.اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻧﻮاك ،وزﯾﺮ اﻧﺮژى روﺳﯿﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻟﺢ ﮔﻔﺖ :ﺗــﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳــﻨﺎرﯾﻮﯾﻰ وﺟﻮد دارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻨﺘﻔﻰ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدى ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزار در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .وى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺗﺠﺎرى و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳــﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ اﺷــﺎره ﮐــﺮد و ﮔﻔﺖ :در واﻗﻊ
رﯾﺴﮏﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز وﺟﻮد دارد.
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ﭘﺎرسﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ وزن  2500ﺗﻦ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ،در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻃﻰ ﻣﺮاﺳﻤﻰ ﺑﻪ آب
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ.اﯾﻦ ﺳﮑﻮ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ،ﺣﺪود ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺧﻮد ﺳﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ  2500ﺗﻦ وزن
دارد ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺳﺎزهاى ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﮑﻮ ﺑﺮ روى ﯾﮏ ﮐﻔﻰ ﺷــﻨﺎور 550 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺴــﯿﺮ را از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ و
در ﻓﺎز  14ﭘﺎرسﺟﻨﻮﺑﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
اﯾﻦ ﺳــﮑﻮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﮔﺎز اﯾﺮان  12ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو:

ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﻨﺶ آﺑﻰ
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ

ﺗﺴﻨﯿﻢ :در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  334ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود 35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶ
آﺑﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر آب و آﺑﻔــﺎ ،ﻓﻌ ً
ﻼ )و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﻮﻗﺖ( در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن  98ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻗﺎﺳﻢ ﺗﻘﻰزاده ﺧﺎﻣﺴﻰ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در
اﻣﻮر آب و آﺑﻔﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرشﻫﺎى
ﮐﻢﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺳــﺎل آﺑﻰ ﺟﺎرى ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﺷــﻬﺮى ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮى
ﮐﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

حکمت  : 156ضرورت خداشناسی و
اطاعت(اخالقی،عبادي،اجتماعی)

و َق َ
ال علی [علیه السالم] َع َل ْی ُک ْم ب ِ َطا َعةِ َم ْن
ون ب ِ َج َهالَتِهِ .
َل تُ ْع َذ ُر َ

و درود خدا بر او  ،فرمود  :خدای را اطاعت کنید که در
نشناختن پروردگار عذری ندارید.

لینك کانال حکمت هاي نهج البالغه در تلگرام:

آگهی دعوت از بستانکاران

نوبت دوم

شرکتمنحلهدرحالتصفیهمهندسیناندیشمندبرقاصفهان(سهامیخاص)بهشمارهثبت 13436وشناسهملی10260344527
پیرو آگهی منحله در روزنامه رسمی شماره 21565مورخ 1398/1/7در اجرای ماده 225قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی که ادعا و یا طلبی از شرکت فوق دارند دعوت می شود با در دست داشتن مدارک حداکثر ظرف مدت شش ماه از
تاریخدرجاولینآگهیبهآدرس:اصفهان،شهراصفهان،خیابانهزارجریب،کویشهیدانامینی،شرکتمهندسیناندیشمندبرق
اصفهانوکدپستیبهشماره 8169734741مراجعهفرمایید.
بدیهیاستپسازانقضایمدتمذکورهیچگونهادعاییپذیرفتهنخواهدشد.
مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه مهندسین اندیشمند برق اصفهان (سهامی خاص)  -آقای سید نادر میریان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)
و مجمع عمومی عادی (نوبت اول) شرکت تعاونی سانیر به شماره ثبت 4123

تاریخ انتشار1398/3/22 :

جلسهمجمععمومیفوقالعادهنوبتاولومجمععمومیعادینوبتاولشرکت سانیرروزیکشنبه 98/4/9بهترتیب
در ساعت های  9و  11در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان (ساختمان مرکزی) بختیار دشت تشکیل
میگردد .لذا از کلیه اعضا و یا وکالی آنان که به طور کتبی معرفی می شوند دعوت می گردد در جلسات مذکور حضور
بههمرسانند.
* ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آرای وکالتی هر عضو
حداکثر 3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه
نمایندهخود حداکثرتاتاریخ 98/4/5درمحل ساختمانمرکزیبختیاردشتحاضرتاپسازاحرازهویتوتاییدوکالت
برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعادهنوبتاول:
تصمیمگیریدرخصوصانحاللشرکتتعاونیارایهگزارشهیئتمدیرهدستورجلسهمجمععمومیعادینوبتاول:
 ارایه صورت های مالی منتهی به1398/3/31گزارشهیئتمدیرهوبازرسانانتخاباعضایهیئتتصفیههیئت مدیره شرکت تعاونی سانیر

https://t.me/hekmat_nahjolbalaqe

آگهی نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده
شرکتتعاونیمسکنشهرونداصفهانثبتشرکت14868

به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن مذکور می رساند ،جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت
در تاریخ  98/4/2روز یکشنبه ساعت  14در محل این تعاونی به آدرس :خیابان  22بهمن ،مجموعه اداری
امیر کبیر ،ساختمان سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان تشکیل می گردد؛ لذا از اعضای محترم
دعوت به عمل می آید در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستورجلسه:
تغییر در بند «ب» ماده 12اساسنامه (مقررات مربوط به عضویت)
شرکتتعاونیمسکنشهرونداصفهان

مس
ی
محمد حجان

بهترین بهانه برای بودنمان
تولدت مبارک

محمدصدراجان

از طرف بابا مجید دردکشان و مامان مریم

وقتی تو با ما هستی در آسمان آبی دلمان
جایی برای ابرها نیست و خورشید بر ما
می تابد تولدت مبارک پسر عزیزمان
از طرف بابا عباس اسدی مبارکه و مامان شهدخت

انسیه جان

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میالدت برایمان
ارمغان خوبی و زیبایی هاست
پس ای سر کرده خوبی ها
تولدت مبارک

امیرمحمدوالنازجان

از طرف بابا قدرت اله صالحی و مامان زهرا

ای زیباترین ترانه های هستی بدانید که
شب میالدتان برایمان ارمغان خوبی و
زیبایی هاست پس ای سر کرده خوبی ها
تولدتانمبارک

از طرف بابا شهرام صادقیان و مامان فاطمه

