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با افتتاح پاالیشگاه  ستاره خلیج فارس

رؤیای  ۳۶ساله خودکفایی بنزین به واقعیت پیوست
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رهبر معظم انقالب در جمع کارگران و کارآفرینان:

رئیس جمهوری :به این پاالیشــگاه بیایید تا نتیجه برجام را ببینید

انتخابات
امنیت ملی را تأمین میکند

 2و6

در تمامی سالهای متمادی ،حضور ملت در صحنه ،باعث رفع سایه جنگ و تعرض از سر ایران شده است
هرگز نمیگویم به چه کسی رأی بدهید یا ندهید ،اما اصرار دارم که در پای صندوق رأی حاضر باشید
هرکس کشور ،نظام و امنیت را دوست دارد در انتخابات شرکت کند ،زیرا این حضور تعیین کننده ،شّر
دشمن را از سر کشور کم خواهد کرد

2

گزارش «ایران» از احیای روابط بانکی بین المللی ایران پس از توافق هســتهای

برجام بانکهای خارجی را به ایران بازگرداند

حداقل حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی؛ یکمیلیون و100هزار تومان
گفت وگو با استاد محمد منتشری /آواز ،میراث فرهنگی ایران است
در آستانه بزرگداشت شهید مطهری  /متفکری در کسوت مصلح اجتماعی

اول
دفتر

کارت ورود
به باشگاه صادرکنندگان بنزین

طبــق آخریــن اطالعــات ،هماکنــون  20فــاز پــارس
جنوبــی بتدریــج وارد مدار شــده و به تولیــد خواهند
رســید .هر فاز پارس جنوبی  40هزار بشکه میعانات
گازی در روز تولید میکند که از نفت بســیار ســبکتر
و به صرفهتر است.
نرسی قربان
ایــن تولیــدات را یــا بایــد خــام بفروشــیم یــا بــه
فرآورده تبدیل کنیم .فــرآورده را هم یا باید مصرف
کارشناس ارشد
انرژی
کنیــم یــا در صــورت امــکان و بعد از تأمیــن مصرف
داخــل به خارج از کشــور صادر کنیم .اکنون سیســتم
عرضه و تقاضا در کشور ما به صورتی است که بیشتر اوقات به واردات بنزین
یا حتی گازوئیل نیاز داریم .با راهاندازی پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس و وارد
مدار شدن فاز اول آنکه  12میلیون لیتر به تولید بنزین با کیفیت ایران اضافه
میکنــد ،میتوانیم فرآوردههای مورد نیاز کشــورمان را بــا کیفیت باال و تمیز
تولید کرده و به مصارف داخلی و صادرات خارجی برسانیم.
این فرآوردهها از میعانات گازی حاصل از نفت سنگین بسیار به صرفهتر
و بهتــر اســت .اهمیــت راهانــدازی پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس بــه همین
فرآینــد برمیگــردد .یعنی ما میعانــات گازی حاصل از تولیــد فازهای پارس
جنوبــی را به ایــن پاالیشــگاه تزریق میکنیــم و در عــوض فرآوردههای نفتی
بــا کیفیتی چــون بنزین تولیــد میکنیم .ایــن یعنی جلوگیری از خامفروشــی
که مطابق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی اســت و بعد از ســالها ایران را در
تأمیــن بنزیــن خودکفــا میکنــد .بــا وارد مدار شــدن تدریجی فازهــای پارس
جنوبــی این تولید  300هزار بشــکهای نیز بهصورت تدریجــی افزایش یافته و
به پاالیشــگاههایی چون ستاره خلیج فارس ارســال میشوند تا فرآوردههای
نفتــی با کیفیت تهیه شــود .اقدام مهمی که نقطه روشــنی در تاریخ صنعت
انرژی کشور است.
از ســوی دیگــر مزیت دیگــر راهاندازی پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فارس به
صرفهجویــی ارزی برمیگردد .با خودکفایی در تولید بنزین دیگر نیاز نیســت
چنــد میلیــارد دالر از منابــع ارزی کشــور را صــرف واردات کنیــم .همچنین با
راهاندازی فازهای دیگر این پاالیشــگاه تا پایان ســال به باشگاه صادرکنندگان
بنزیــن میپیوندیــم و با صادرات این فرآورده مهــم ،درآمدهای ارزی زیادی
نیز نصیب کشورمان خواهد شد.

دغدغه های کالن کارگران

یادداشت
اول مــاه مــه 11 ،ارديبهشــت مــاه روز جهانــي کارگــر
اســت و اين فرصتي اســت تــا به بازگويي مشــکالت
و دغدغههــاي طبقــه کارگر ايــران بپردازيــم .امروزه
ميتــوان مشــکالت و دغدغههــاي کالن کارگــران
جهان و ايران را در  3مورد ريشــهاي دستهبندي کرد.
ذکــر اين نکته الزم اســت که هيچکــدام از اين موارد
بــر ديگري ارجحيت و اولويت نداشــته و مــا نيازمند
علی خدایی
به پيگيري و رشــد اين ســه مورد به صورت پيوسته و
عضو هیأت مدیره
کانون عالی شوراهای
هماهنگ هستیم.
اسالمی کار
ســه مشــکل و همچنیــن راهبــرد کارگــران بــراي
رســيدن به زندگي شــرافتمندانه و انســاني عبارتند از امنيت شــغلي ،تأمين
معيشــت و تشــکليابي و تأثير اين ســه بر هم ميتواند گاهی چرخه معيوبي
را بيافريند که هيچگاه به مقصود نرســيم .کارگري را تصور کنيد که از حداقل
امنيــت و مصونيــت شــغلي برخــوردار نيســت چگونــه و بــا چــه پشــتوانهاي
ميتواند براي دســتيابي به مزدي عادالنه و تأمين معاش خود چانهزني کند
و چگونه ميتواند اقدام به ایجاد تشکل کند.
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تا انتخابات

گزارش «ایران» از نبض تند
انتخابات در فضای مجازی 8/
روایت «ایران» از کاهش
 50درصدی گردشگران عرب پس
از ماجرای سفارت عربستان 4/

یک بام و دو هوای برجهای تهران

یادداشت
در مناظــره اول کاندیداهــای ریاســت جمهــوری
مســائلی در خصــوص مجــوز بلندمرتبه ســازی در
پایتخــت از ســوی آقــای قالیبــاف مطــرح شــد که به
نظر میرســد نیــاز بــه توضیــح دارد .آقــای قالیباف
اشــاره کردنــد« :اگــر بحث بلندمرتبهســازی را شــما
میگویید ... ،وزارت راه و شهرســازی شــما و شــورای
عالی شهرســازی تصویب بکند ،میشــود حق مردم
پیروز حناچی
و میآینــد از شــهرداری مطالبــه میکننــد .مــا کار
دبیر شورای عالی
اداریاش را انجــام میدهیــم ».بــرای کســانی که با
شهرسازی و معماری ایران
ســاز و کار حقوقی ساخت و ســازهای شهری آشنایی
کافــی ندارند ممکن اســت این عبارت شــبهه برانگیز شــهردار محترم تهران
گمراهکننده باشــد ،بویژه اینکه در دوران چهارساله دولت یازدهم ،بسیاری از
مردم به روشنی متوجه نظر ناموافق شورای عالی شهرسازی نسبت به تداوم
افسارگســیختگی بیضابطه در ســاخت و ساز ســاختمانهای بلند شدهاند و
این نگاه منفی نســبت به تداوم صدور مجوز بلندمرتبهسازی از سوی دولت،
بعضاً موجب اعتراض مدیران ارشد شهرداری تهران شده است.
پرسشی که مطرح است؛ آیا دولت یازدهم چنین چیزی را تصویب و حق
و حقوقی ایجاد کرده اســت؟ و آیا براین اســاس تصویب دولت ،مردم حق و
حقوق شان برای بلندمرتبهسازی را از شهرداری مطالبه میکنند؟
واقعیــت این اســت که در امر سیاســتهای کلی شهرســازی ،اراده دولت
منتخب مردم ،از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،تحقق پیدا
میکند .این شــورا به ریاســت وزیر راه و شهرســازی و دبیری معاون معماری
و شهرســازی وزیــر و با عضویــت وزارتخانههای نیرو ،جهاد کشــاورزی ،دفاع،
کشــور ،سازمان محیط زیست ،ســازمان میراث فرهنگی و...تشکیل میشود و
یکی از وظایف آن تصویب طرحهای جامع است.
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جبهه اصولگرایان معتدل حامی
روحانی اعالم موجودیت کرد 3/
دبیر انجمن موبدان تهران:
دولت یازدهم ،پیروان ادیان
دیگر را از بدنه ایران میداند 7/

نامزدها

دیگر
صفحهها

اروپا
60
40
8
8
62
145

آفریقا
3
2
1
1
3
5

قاره امریکا
4
1
1
0
1
1

کل
164
119
40
33
103
234

President.ir

سال
1390
1391
1392
1393
1394
10ماهه 1395

آسیا
97
76
30
24
37
82

تعداد بانکهای کارگزار نظام بانکی طی  6سال

اقیانوسیه
0
0
0
0
0
1

5

روحانی :به عقب برنمیگردیم به سمت آزادی و عزت حرکت میکنیم
رئیسی :چشم داشتن به بیگانگان خطا است
جهانگیری :سود سهام عدالت پرداخت میشود
هاشمیطبا :سینماگر با قید و بند نمیتواند کار کند
است
قالیباف :ارزش یارانه نقدی  15هزار تومان شده
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