
با وجود تمام نشدن حواشي واگذاري پااليشگاه 
نفت كرمانش�اه به بخش خصوص�ي، موضوع 
واگذاري پااليشگاه امام خميني شازند اراك 
تبديل به يك موضوع حس�اس ش�ده است و 
مخالفان و موافقان واگذاري بهترين پااليشگاه 
كش�ور نظرات خ�ود را زيرنوي�س مي كنند. 
به گزارش »جوان«، سال گذشته كه خبر واگذاري 
پااليشگاه كرمانش��اه به يك توليد كننده مواد لبني 
رسانه  اي ش��د، حواش��ي بس��ياري به وجود آمد و 
مشخص شد خريدار اين پااليشگاه با مبلغ ناچيزي 
نسبت به ارزش واقعي شركت پااليشي، صاحب اين 
پااليشگاه شده اس��ت كه با اعتراض كارشناسان و 
افش��اي ماهيت خريدار اين ش��ركت همه چيز به 

كما رفت. 
حاال پااليشگاه امام خميني شازند هم در مسير اين 
پااليش��گاه گام بر مي دارد و امام جمعه و اس��تاندار 
اس��تان مركزی خواهان توقف رون��د واگذاري اين 
پااليش��گاه ش��ده اند؛ هرچند كه قانون خواس��تار 
واگذاري اين پااليشگاه است. هم اكنون 9 پااليشگاه 
نفتي در ايران وجود دارد كه به جز پااليش��گاه امام 
خميني و آبادان كه كاماًل در اختيار دولت اس��ت، 

ساير پااليشگاه ها واگذار شده اند. 
اظهارات مناب��ع مطلع از برآورد قيم��ت نهايي اين 
پااليشگاه بزرگ كشور حاكي از آن است كه  بر اساس 
محاسبات متوليان و در پي نوسانات ارزي ماه هاي 
اخير كشور و رشد فزاينده قيمت ارز خارجي، اين ابر 
پااليشگاه كشور به واسطه بدهي هاي ارزي زيان ده 
ارزيابي شده و رقمي نزديك به ۱۵۰۰ ميليارد تومان 
زيان انباشته در پرونده مالي آن گنجانده شده است. 
از اين رو تمام تالش مسئوالن امر در امور پااليشگاهي 
كشور و به ويژه مدير عامل غير بومي اين پااليشگاه 
معطوف به بردن آن به فرابورس شده است، مجريان 
اين تصميم آگاهانه س��خت مش��غولند ت��ا نام اين 
پااليشگاه استراتژيك و مهم كش��ور را به فرابورس 
برده و س��اير برنامه هاي خود را عملياتي س��ازند؛ 
چراكه به واسطه مقررات جاري بورس، امكان بردن 
پااليشگاه امام خميني ش��ازند به بورس با توجه به 

زيان ده اعالم كردن آن وجود ندارد. 
اما اصل داس��تان چيز ديگري اس��ت؛ پااليش��گاه 
امام خميني بر اس��اس خوراك روزان��ه دريافتي و 
توليدات ميليوني آن كاماًل س��ودده اس��ت. روزانه 
بالغ بر۲۵۰ هزار بش��كه نفت خام بر اساس طراحي 

وارد اين پااليش��گاه عظيم نفتي شده و محصوالت 
مهم و استراتژيك عمده اي از آن خارج مي شود كه 
مهم ترين آن توليد روزان��ه ۱۶ ميليون ليتر بنزين 
يورو ۴ اس��ت. هر چند در برخي مقاط��ع و به دليل 
مصرف باالي سوخت در كشور، رقم بنزين توليدي، 
روزانه تا ۱7/۵ ميليون ليتر هم افزايش داشته است. 
از آن سو مخالفان خصوصي سازي پااليشگاه شازند 
كه از طيف وسيع و متنوعي برخوردارند، از كاركنان 
و رؤساي مياني آن گرفته تا مقامات و مديران محلي 
) نماينده و فرماندار شازند، استاندار استان مركزي و 
معاونانش، نماينده ولي فقيه در استان مركزي و...( 

طي يك سال گذشته تمامي ادله روشن خود مبني بر 
به صالح نبودن خصوصي سازي در اين پااليشگاه را 
مطرح كرده اند كه انتشار رسمي مكاتبات اخير علي 
آقازاده، استاندار مركزي و آيت اهلل دري نجف آبادي 
با مقامات ارشد كش��وري و نيز بيت رهبري معظم، 
خصوصي سازي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را در 

حاشيه قرار داده است. 
آيت اهلل دري نجف آبادي، نماينده ولي فقيه در استان 
مركزي چندي پيش گفته بود: برخ��ي با پرونده و 
آمار سازي قصد دارند بگويند اين پااليشگاه زيان ده 
اس��ت، چطور ممكن اس��ت چنين مجتمع بزرگي 

زيان ده باش��د كه روزانه ۱7/۵ ميليون ليتر بنزين 
سوپر و ۳ ميليون ليتر بنزين هواپيما توليد مي كند، 
مگر از اين روند پيگيري خصوصي سازي و آمار سازي 

دروغين خيانتي بزرگ تر هم سراغ داريم؟
دري نجف آبادي تصريح كرد: اتفاقاً كسي به عنوان 
كارش��ناس تماس گرفت كه بيايد م��ا را ببيند و 
دراين باره البد توجيه كند يا با هديه اي، س��كه اي 
ما را مجبور به س��كوت كند، درحالي كه به عنوان 
نماينده ولي فقيه در استان مركزي قدمي از منافع 
كش��ور عقب نش��يني نمي كنم و اجازه نمي دهم 
غارتگران ب��راي غارت بيت الم��ال اقدامي كنند و 
تا زنده هستم در مقابل اين دغل بازي سودجويان 

مي ايستم. 
جريان موافق اين رويداد، در تمام اين مدت و بدون 
توجه به دغدغه ها و توصيه هاي مس��ئوالن دلسوز، 
در حال انجام امور دفتري و اداري خصوصي سازي 
پااليشگاه امام خميني بوده و نسبت به نقدها پاسخ 
روش��ني نمي دهد. كافيس��ت طي يك ماه گذشته 
رفت آمد مجري��ان و متوليان امر، به س��ازمان هاي 
مرتبط با اين امر را در تهران بررسي كرده و به عمق 
تالش هاي آنان و عظم راسخشان در برآورده ساختن 

برنامه شان پي برد. 
اين در حاليست كه اين پااليشگاه از نظر جايگاهي 
كه در تأمين سوخت مورد نياز كشور دارد، از اهميت 
بسزايي به نسبت پااليشگاه هاي ديگر برخوردار است 
و هرگونه اقدام عجوالنه ب��راي واگذاري مهم ترين 
واحد پااليشي كشور مي تواند زنحيره تأمين سوخت 

را با چالش جدي مواجه كند. 
پااليشگاه امام خميني بيش از ۲۳ درصد نيازهاي 
بنزيني كشور را پوش��ش مي دهد؛ اين شركت تنها 
پااليشگاه كشور است كه طبق طراحي بيش از 9۰ 
درصد از خوراك آن به محص��والت با ارزش افزوده 
باال شامل گاز مايع، پروپيلن، بنزين پاك، نفت سفيد 
و گازوئيل تبديل شده و فقط ۶/8 درصد از نفت خام 

ورودي آن به نفت كوره و قير تبديل مي شود. 
ش��ركت پااليش نفت ام��ام خميني )ره( ش��ازند 
به عن��وان مدرن ترين و س��ودآورترين پااليش��گاه 
ايران شناخته مي ش��ود كه تاريخ تأس��يس آن به 
سال هاي ۱۳7۱- ۱۳۶8 بر مي گردد و راه اندازي آن 
پس از پايان جنگ تحميلي در سال ۱۳7۲ توسط 
دو ش��ركت ژاپني و ايتاليايي و ب��ا كمك نيروهاي 

متخصص داخلي انجام شد. 
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حساب سازي براي حراج پرسودترين پااليشگاه كشور!
امام جمعه و استاندار استان مركزي نسبت به پشت پرده واگذاری پااليشگاه امام خميني شازند هشدار دادند

كره جنوبی: امريکا ما را از تحريم ها 
معاف كند

در  كش�ورش  ك�رد:  اظه�ار  كره جنوب�ي  خارج�ه  وزي�ر 
درخواس�ت ب�راي درياف�ت معافي�ت از تحريم ه�اي امري�كا 
ب�ه منظ�ور جلوگي�ري از آس�يب ديدن ش�ركت هاي ك�ره اي، 
خواس�تار انعطاف پذي�ري حداكثري واش�نگتن ش�ده اس�ت. 
كره جنوبي كه متحد امريكا و يكي از بزرگ ترين خريداران نفت ايران 
در آس��يا اس��ت، واردات نفت از ايران را موقتاً متوقف كرده و سرگرم 
مذاكره براي دريافت معافيت از تحريم هاي امري��كا به منظور ادامه 
واردات نفت است.  بر اساس گزارش رويترز، وزارت خارجه كره جنوبي 
در بيانيه اي اعالم كرد: كانگ كيون��گ وا، وزير خارجه كره جنوبي از 
طرف امريكايي خواسته است انعطاف پذيري حداكثري به خرج دهد 
تا كره جنوبي بتواند براي به حداقل رساندن آسيب به شركت هايش، 

معافيت دريافت كند. 

قيمت باالي نفت قرباني مي گيرد
مدي�ر آژان�س بين الملل�ي ان�رژي هش�دار داد: قيمت ه�اي 
ب�االي نف�ت ب�ه مصرف كنن�دگان آس�يب زده و تبع�ات 
منف�ي ب�راي توليدكنن�دگان ب�ه دنب�ال خواه�د داش�ت. 
به گزارش ايسنا، اقتصادهاي نوظهور آس��يايي مانند هند و اندونزي 
امس��ال از افزايش قيمت نفت خام لطمه خورده اند. ب��ا وجود اينكه 
قيمت نفت ماه جاري ريزش كرد، اما همچن��ان حدود ۱۵ درصد از 
ابتداي امسال تاكنون باالتر مانده است.  هزينه هاي واردات سوخت با 
افت ارزش ارزهاي بازار نوظهور در برابر دالر امريكا، باال رفته و به رشد 

اقتصادي آسيب زده و حتي اعتراضاتي را به دنبال داشته است. 
فاتح بيرول، مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي در يك كنفرانس 
انرژي در سنگاپور گفت: قيمت هاي باالي نفت روي كسري حساب 
جاري بسياري از كش��ورها تأثير منفي داشته است.  بيرول گفت: دو 
فش��ار نزولي روي رش��د تقاضاي جهاني براي نفت وجود دارد. يكي 
قيمت باالي نفت اس��ت كه در بسياري از كش��ورها روي قيمت هاي 
مصرف كننده تأثير گذاشته و ديگري آهسته شدن روند رشد اقتصاد 

جهاني است. 

فروش ۶۲۴ ميليون دالر سهام سعودي
اتب�اع خارج�ي 2/3۴ ميلي�ارد ري�ال س�عودي )۶2۴ ميليون 
دالر( س�هام س�عودي را در ب�ورس اي�ن كش�ور فروختن�د، 
ام�ا مؤسس�ات دولت�ي محل�ي در پ�ي حماي�ت از ب�ورس 
برآمدن�د و 8/0۶ ميلي�ارد ري�ال س�عودي س�هام خريدن�د. 
هفته قبل نيز در پي اعتراض جهاني به دست داشتن عربستان در قتل 
خبرنگار واشنگتن پست، جمال خاش��قچي، اتباع خارجي دست به 

فروش ركوردي ۴/۰۱ ميليارد دالر سهام زده بودند. 
در داده هاي بورس سعودي نامي از مؤسسات دولتي كه از بازار سهام 
حمايت كرده اند برده نش��ده بود، اما رويترز هفته گذش��ته گزارش 
داد كه صندوق س��رمايه گذاري عمومي به طور غيرمستقيم از سهام 
عربستاني حمايت كرده و با اس��تفاده از مؤسسات و نهادهاي محلي، 
سقوط س��نگين بازارها در ارتباط با قتل جمال خاشقچي را محدود 

كرده است. 
افت بازارهاي سهام سعودي قبل از حادثه قتل جمال خاشقچي آغاز 
شده بود. پس از اعالم ام اس سي آي در ماه ژوئن كه عربستان سعودي 
در سال آينده در ش��اخص بازارهاي در حال ظهور اين سازمان ثبت 
خواهد شد، صندوق هاي سرمايه گذاري خارجي خريد سهام سعودي 

را كاهش دادند. 

انتظار خودرويي از وزير جديد صنعت
انتظ�ار از وزي�ر جدي�د صنع�ت اي�ن اس�ت ك�ه در راس�تاي 
مديريت�ي  تغيي�رات  خودروس�ازان  عملك�رد  بهب�ود 
ص�ورت ده�د ت�ا اي�ن مجموعه ه�ا ج�ان ت�ازه اي بگيرن�د. 
اقتصاد خودرو نوشت: اين روزها هزينه هاي باالي مالي و زيان ده بودن 
ش��ركت ايران خودرو در حالي توجه همگان را به خود جلب كرده كه 
بس��ياري از كارشناس��ان يكي از علل اصلي را ناكارآم��دي مديريتي 
عنوان مي كنند. اين در حاليست كه برخالف سايپا كه طي چند سال 
اخير چندين بار دس��تخوش تغيير در مديريت خود شد، ولي شركت 

ايران خودرو از اين موضوع مصون بوده است. 
هر چند كه تحريم ها بر عملكرد ايران خودرو بي تأثير نبوده است، ولي 
بخش قابل توجهي از ناكارآمدي مديريتي در اين شركت به سال هاي 
قبل تحريم برمي گردد. از اين رو ريش��ه اصلي داخلي است كه نيازمند 

توجه دستگاه هاي كارشناسي و نظارتي است. 
به طور كل در ريش��ه يابي موضوع مذكور مي توان بزرگ بودن مقياس 
و مديريت غيراقتصادي را به عنوان دو عام��ل مهم در بروز ناكارآمدي 
مديريتي برشمرد.  طبق اعالم سايت رس��مي گروه ايران خودرو، اين 
شركت داراي حداقل ۳۴ شركت اصلي اس��ت كه برخي از آنان داراي 

شركت هاي زيرمجموعه هستند. 
قطع و يقين مديريت اين تعداد از شركت عالوه بر پرهزينه بودن، بسيار 
سخت است به ويژه اگر مديريت اين شركت ها گاهاً همراه با انتصابات 
غيرفني باش��د. انتصاباتي كه قدري رنگ و بوي غيراقتصادي به خود 
گرفته اند. به طور مثال فردي به نام مهدي مونس��ان در چند ش��ركت 
زيرمجموعه ايران خ��ودرو عضو هيئت مديره مي ش��ود.  ناگفته نماند 
بروز چنين رفتارهاي قابل تأملي از سوي مديريت ايران خودرو صرفاً به 
برخي از انتصابات مربوط نمي شود.  علي  اي حال به نظر مي رسد موضوع 
ناكارآمدي مديريتي ايران خودرو، امري غيرقابل انكار است كه ريشه 
در مديريت غيراقتصادي و پرهزينه اين شركت دارد. از اين رو بايد دو 
موضوع براي ريشه يابي دقيق تر مشخص شود: اول جزئيات هزينه هاي 
مالي اين شركت و دوم شفاف س��ازي انتصاب مديران به ويژه اعضاي 
هيئت مديره شركت هاي تابعه.  انتظار از وزير جديد صمت اين است 
كه در خصوص چنين مطالبه گري تدابير الزم را بينديشد و در راستاي 
بهبود عملكرد خودروسازان از جمله ايران خودرو، تغييرات مديريتي 

صورت دهد تا اين مجموعه نيز همچون سايپا جان تازه اي بگيرد. 

افزايش شاخص قيمت نهاده هاي ساختماني
مركز آمار ايران گزارش ش�اخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي 
مسكوني شهر تهران در فصل تابستان ٩۷ )بر مبناي سال پايه 13٩0( 
را منتشر كرد  و در آن مشخص شد كه تغييرات افزايشي بوده است. 
به گزارش فارس، درص��د تغييرات ميانگين ش��اخص در چهار فصل 
منتهي به فصل تابستان سال 97 نسبت به ميانگين شاخص در چهار 

فصل منتهي به تابستان سال 9۶ معادل ۲۶/7 درصد بوده است. 
شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در فصل 
تابستان 97 به عدد ۳۱۵/۴ رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل 
قبل )۲۵۰/8(، به ميزان ۲۶ و 7 دهم درصد و نسبت به شاخص فصل 
مشابه سال قبل )۲۱۱/۶(، به ميزان ۴9/۱ درصد افزايش داشته است. 
شاخص قيمت گروه »آهن آالت، ميلگرد و پروفيل در و پنجره و نرده « با 
۴۵ درصد نسبت به فصل قبل بيشترين تأثير را در افزايش شاخص كل 
در فصل تابستان داشته است و گروه » چوب« با ۶۴/۳درصد افزايش و 
گروه » خدمات« با ۴/۰ درصد افزايش به ترتيب رتبه هاي بعدي را در 
افزايش شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران 

در فصل تابستان سال 97 مورد بررسي داشته اند. 

آگـهى تحـدید حـدود شمـاره 13حـوزه ثبتـى بخش الریجـان 

وحیدحاجیپور
گزارشیک


