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19 دی 1395
بیانات در دیدار مردم قم

به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی 135۶
» یک مسئله ی دیگر، پیشرفت اقتصادی و حّل مشکالت 
مردم است. یکی از اهداف آنها از این تحریمها همین است 
که مردم را از نظام جدا کنند؛ مردم دچار مشکالت باشند؛ 
بیکاری باش��د، رکود باشد، مش��کالت گوناگون اقتصادی 
باش��د؛ ما همین طور حرف بزنیم، مردم هم دچار مشکالت  
]باشند[. تحریم می کنند برای اینکه این کارها اتّفاق بیفتد 
و تحریم را هم که به ظاهر برمی دارند، جوری برمیدارند که 
این مشکالت برطرف نشود. ما باید در مقابل چه کار کنیم؟ 
پادزهر ما این اس��ت که م��ا کاری کنیم که اقتصاد، اقتصاد 
قوی، مقاوم و پایدار ]بشود[، یعنی همان »اقتصاد مقاومتی« 

که بارها گفته ایم و گفته ایم و گفته ایم. 
این هم از عوامل اقتدار کش��ور است. کشوری که اقتصاد 
قوی داشته باشد، پولش هم ارزش پیدا میکند، مسئولینش 
هم ارزش پیدا می کنند، مردمش هم اعتبار پیدا میکنند و 
دیگر نمی ش��ود بر اینها تحمیل کرد. بارها گفته ایم که باید 
خودمان را از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت بتدریج 
جدا کنیم و این را باید بتدریج کم کنیم. سیاست نفت و باال 
پایین شدن نفت، دست دیگران است؛ نفت مال ما است اّما 
اختیارش دست دیگران است. باید بتوانیم اقتصاد کشور را 
مقاوم کنیم، جوری کنیم ]که آن را[ استحکام ببخشیم. این 

یکی از عوامل اقتدار است.«

24 آبان 1395
مراسم بهره برداری از طرح های توسعه 

میادین نفتی غرب کارون
»برجام یعنی یک فض��ای جدید و تنفس جدید 
ک��ه باید از این فضا بهره ب��رداری کرد، اکنون درها 
باز شده که ما کار کنیم.صنعت نفت باید از این فضا 
بهره ببرد و به حق هم اعجاب جهانیان را برانگیخته 
است. همانطور که برجام موجب اعجاب جهانیان شد، 
تحرک صنعت نفت نیز موجب اعجاب شد. می گفتند 
برجام عملیاتی شده، اما سال ها طول می کشد که 
صادرات نفت به 2 میلیون بش��که برسد و مابه این 
زودی ها به ش��رایط قبل از تحریم نمی رس��یم، اما 
صنعت نفت در چن��د ماه کاری کرد که جهانیان را 
به ش��گفتی واداش��ت و این تالش ها جای تشکر و 

سپاسگزاری دارد.
در طول مذاکرت، بار اصلی برجام بر دوش وزارت 
امور خارجه، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شورای 
عالی امنیت ملی و مجلس بود و شورای نگهبان هم 
در روزهای آخر در این افتخار ش��ریک شد. رهبری 
هم از آغاز راهنما و هدایتگر بودند و ملت بزرگ هم 
پشتوانه دولت بود، اما بعد از برجام دستگاه های دیگر 
ای��ن بار را بر دوش گرفتند که یکی از این بخش ها 

صنعت  نفت و وزارت نفت بود و به خوبی هم از این 
فضا بهره برداری کرد. باید از این فضای مناس��ب به 

خوبی استفاده کنیم
غرب کارون یکی از می��دان های فعالیت ما بعد 
از جنگ تحمیلی است. امروز ما بعد از سه سال به 
رقم تولید 250 هزار بش��که در این منطقه رسیده 
ایم، که توان تولید 300 هزار بشکه را هم داریم، اما 
باید این رقم به بیش از 1 میلیون بش��که برسد. ما 
برای دستیابی به این هدف به سرمایه و تکنولوژی 
نیازمندی��م. اما س��رمایه ما محدود اس��ت و برای 
فازهای بعدی این منطقه 18 میلیارد دالر سرمایه 
نیازمندیم. در تکنولوژی ضریب بازیافت  مهم است. 
اهمی��ت دارد که چقدر م��ی توانیم از یک چاه نفت 
استخراج کنیم. مخزن این منطقه 67 میلیارد بشکه 
است که اگر یک درصد بتوانیم بازیافت را باال ببریم 
در واقع 670 میلیون بش��که نفت بیشتر تولید می 
کنیم که معادل 33 میلیارد دالر می ش��ود. ما باید 
بتوانی��م چاه ها را جوان و س��رپا نگه داریم زیرا می 
خواهیم از چاه ها در بلند مدت استفاده کنیم که این 
به تکنولوژی روز نیاز دارد. ش��ک نداریم که بسیاری 
از کارهای بزرگ را خودمان می توانیم انجام دهیم. 
ما از عظمت مهندس��ان، مدی��ران و کارکنان خود 

مطلع هس��تیم. اما در دنیای امروز باید از سرمایه و 
تکنولوژی جهان هم به��ره ببریم. ما از فضای امروز 
باید برای جذب س��رمایه و فناوری در جهت توسعه 
کش��ور و اشتغال جوانان اس��تفاده کنیم. بزرگترین 
مشکل ما اشتغال جوانان است و شغل هم با سرمایه 

و تکنولوژی ایجاد می شود.
امروز شاهد افزایش تولید 250 هزار بشکه هستیم 
که بای��د این رق��م را به باالی یک میلیون بش��که 
برسانیم. برای آبادانی خوزستان باید از منابع به خوبی 
بهره برداری کنیم. برای سالمت محیط زیست باید 
از فناوری درست استفاده کنیم. االن گاز در یادآوران 
می سوزد، چون بخش NGL فعال نیست. می توانیم 
با بهره برداری از تکنولوژی و سرمایه، محیط زیست 
سالم تری داشته باشیم. مردم منطقه همچنین باید 
از منافع صنعت نفت بهره ببرند و چهره منطقه نفتی 
باید برای مردم منطقه چهره رحمت باشد نا خشونت. 
مردم باید ببینند که در منطقه آنها امکانات آموزشی، 
رفاهی و درمانی هم ایجاد می شود و  شرایط زندگی 
آنها بهتر ش��ده و برای آنها اش��تغال ایجاد می شود. 
مردم منطقه و استان خوزستان اولویت دارند و باید از 
نیروهای بومی استفاده کرد. نباید صرفا دود صنعت 

نفت به چشم مردم منطقه برود.«

مقام معظم رهربی: 

خود را از وابستگی 
به نفت برهانیم

رئیس جمهور:

صنعت نفت بیشرتین 
بهره را از برجام برده است
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پس از پیروزی انقاب اسـامی و با تصویب قانون اساسـی ایران و آن بالطبع قانون کار؛ بر اسـاس ماده 131 قانون 
مذکور که برگرفته از اصل بیست و ششم قانون اساسی می باشد، جهت استیفای حقوق ذی نفعان انجمن های صنفی به 
رسمیت شناخته شده است. هدف از تشکیل این انجمن ها و تشکل های کارگری و کارفرمائی صنفی حفظ حقوق و به 
رسمیت شناختن منافع مشروع ذی نفعان و بهبود وضع اقتصادی اعضای تحت پوشش آن انجمن می باشد. به عبارتی 
می توان گفت که انجمن صنفی زبان گویای اعضای خود است و حمایت قانونی و حقوقی از منافع آنان در مجامع دولتی 

و غیره را وظیفه خود می داند. از طرفی نیز سوابق تشکیل انجمن های صنفی در ایران به بیش از 70 سال می رسد. 
از آن جایـی که تجارت جهانی در عبور از اقتصـاد دولتی، حرکت به طرف بخش خصوصی را تمرین نموده و نقش 
موفقیت آمیز بخش خصوصی در اقتصاد را آزموده است و از آن جایی که در سال های گذشته در برنامه های باال دستی 
قانون گذار برای فراهم نمودن بسـترهای الزم، زمینه ایجاد تعامل منطقی و همگرایی بین دولت و بخش خصوصی را 
در قوانین فراهم نموده اسـت، بدون تعارف این تعامل و همگرایی ایجاد نخواهد گردید مگر از طریق شـناخت دقیق 
و همه جانبه دولت و بخش خصوصی از یکدیگر. به عبارت دیگر اسـتفاده از ابزارهای موجود در راسـتای شناسـایی 
ساختاری اقتصاد، مهمترین وظیفه دستگاه های دولتی و کارگزاران بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و 
سیاسی به توسعه صنعتی است و لذا هر دو بخش دولتی و خصوصی منافع ملی و کان کشور را بر منافع خود ترجیح 

داده و برای اقتصاد کشور و درآمد ملی برنامه ریزی نمایند.
در سـال های اخیر صنعت پاالیش کشـور که در انحصار دولت بوده، بر اسـاس اصل 44 قانون اساسـی و به دلیل 
برخورداری از مزیت اقتصادی یکی از بخش های پیش رو در واگذاری به بخش خصوصی بوده است. این وضعیت نیازمند 
نگرشـی همه جانبه و شناختی فراگیر از سوی دولت محترم و صاحبان سرمایه می باشد. این امر قطعاً کلید توسعه و 
اسـتمرار جذب هر چه بیشتر سـرمایه ها در این  صنعت خواهد بود؛ از این رو در سال  1392 فعاالن بخش خصوصی 
صنعت پاالیش کشور برای شناخت دقیق و همه جانبه اقتصاد این بخش و نقش آن در اقتصاد ملی جهت دستیابی به 
یک تعامل منطقی و همگرا و جامع با دولت اقدام به تأسیس تشکل صنفی در قالب یک انجمن نمودند که مهمترین 

خصوصیت آن فراگیر بودن آن در عرصه و چرخه کامل تولیدات پاالیشگاه می باشد.
 بدون شک و تردید تقویت تشکل صنفی و استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های نهفته در آن می تواند جهت ارتقای 
بخش خصوصی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت بخش خصوصی و نقش آفرینی این بخش در اقتصاد ملی در حرکتی 
پرشـتاب به سـوی اهداف تعیین شده در سیاست های کل اصل 44 قانون اساسـی و در چارچوب سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری اباغ شده است تلقی گردد؛ هر چند بنا به دالیلی در سه سال گذشته 
این انجمن فعال نبوده و فقط پوسـته ای به لحاظ حقوقی حفظ شده است، لکن بنا به  تصمیم گیری اعضای محترم و 

صاحبان سهام تصمیم گرفته شد که در تاریخ 1395/11/10 مجمع عمومی تشکیل شود. 
در این مجمع تصمیمات مهمی اتخاذ گردید؛ از جمله تغییر مکان دفتر انجمن، انتخاب اعضای هیات مدیره و به تبع 
آن انتخاب دبیرکل جدید انجمن صنفی صورت گرفت. لذا این انجمن در نظر دارد ان شاءا... حرکت بالنده و توسعه ای، 
با جمع آوری اطاعات، بررسـی و پژوهش، بررسـی فرصت ها، نیازها و اولویت های مهم، و بررسی نقاط ضعف و قوت 
قوانین مربوطه و همچنین پیگیری اصاح بعضی از قوانین توسط مجلس شورای اسامی، کوشش جهت اصاح ساختار 
با کمک مدیران و متخصصین شرکت های پاالیشگاهی، تاش هر چه بیشتر به منظور ارتقای بهره وری منابع و افزایش 
تولید و انتقال تکنولوژی، نوآوری، بهبود کیفیت تولید، استقرار روش های نوین، کنترل کیفیت، توجه به آموزش جهت 
ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز با مشارکت مدیران دلسوز پاالیشگاه ها، تشویق و جبران خدمت 
مادی و معنوی برای پرسنل ماهر و شاخص و نمونه سال، همکاری با وزارت نفت به عنوان متولی دولتی در این صنعت، 
همکاری مستمر با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، از جمله بهداشت محیط و کار و حفاظت فنی از جمله برنامه های 
این انجمن اسـت که بدون تعارف در یک فضای تعاون و همکاری به ویژه حمایت مدیران این صنعت به ویژه اعضای 

محترم هیات مدیره انجمن صنفی و اعضای محترم بخش عمومی نقش بسیار حساس و کلیدی را خواهند داشت.

بازگشایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت، بهانه ای برای انتشار نشریه ای با عنوان »پاالیش نفت« شد؛ 
نشریه ای که تاش دارد آیینه  تمام نمای رویدادها و شرایط حاکم بر صنعت پاالیش نفت در کشور باشد. هدف »پاالیش 
نفت« این است که تصویری واقعی از آنچه در صنعت پاالیش می گذرد، ارائه کند تا هم فعاالن این حوزه و هم مسئوالنی 
که مستقیم یا غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند، در جریان فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت پاالیش 
قرار گیرند و با به دست آوردن نمایی واقعی و به دور از تعارف، راهبردها و تصمیمات خود را در جهت پیشبرد اهداف 

این صنعت و توسعه و بهبود آن اتخاذ کنند. 
عاوه بر این، تاش »پاالیش نفت« این است که با انتشار ایده های خاقانه و همچنین شرایط این صنعت استراتژیک 
در سطح جهان، تصویری باز و ایده محور را برای مخاطبان به نمایش بگذارد و صرفا به انتشار اخبار روتین و گزارش هایی 

که مشابه آن در هر نشریه  غیرتخصصی هم یافت می شود، نپردازد.
این نشریه به عنوان یک نشریه داخلی در حوزه پاالیش، فعالیت خود را آغاز کرده است. قاعدتا دوره انتشار آن، اعم 
از اینکه فصلنامه باشد یا ماهنامه، کاما بستگی به میزان استقبال مخاطبان خواهد داشت. در این میان، روابط عمومی 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت از مدیران سـطوح مختلف پاالیشگاه ها و به ویژه روابط عمومی ها برای 

همکاری، ارسال مطلب و طرح انتقادات و پیشنهادات به نشریه تازه تاسیس »پاالیش نفت« دعوت به عمل می آورد.
نشریه »پاالیش نفت« از یادداشت ها، گزارش ها، خبرها، و تصاویر و کلیه مطالب مرتبط با حوزه پاالیش نفت، استقبال 

خواهد کرد.
راه ارتباطی ما نشـانی الکترونیکی انجمـن anjomanpalayesh@gmail.com، نمابر 8۶083442 و تلفن های 

8۶0833۶1 و 8۶082927 است. منتظر مطالب و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.
هادی رنجبر - مدیر روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

معرفی انجمن
 پاالیش نفت و چند پیشنهاد

 ناصر عاشوری
دبیرکل انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

بدون شک و 
تردید تقویت تشکل 

صنفی و استفاده 
از توامنندی ها و 

پتانسیل های نهفته 
در آن می تواند 

جهت ارتقای 
بخش خصوصی 
و نهادینه کردن 

فرهنگ مشارکت 
بخش خصوصی و 

نقش آفرینی این بخش 
در اقتصاد ملی در 
حرکتی پرشتاب به 
سوی اهداف تعیین 

شده در سیاست های 
کلی اصل 44 قانون 
اساسی قدم برداشت

هدف نرشیه 
»پاالیش نفت« این 
است که تصویری 
واقعی از آنچه در 

صنعت پاالیش 
می گذرد، ارائه کند 
تا فعاالن این حوزه 

در جریان فرصت ها 
و چالش های پیش 

روی صنعت پاالیش 
قرار گیرند
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از قديم گفته اند : »س��الي كه نكوس��ت از بهارش 
پيداس��ت« و حاال اگر بگوييم سالي كه نفتي است 
از نخستين خبر نفتي منتشر شده اش در روز اول 

فروردين پيداست، گزافه نگفته ايم. 
در نخس��تين روز فروردين ماه س��ال جاري بود كه 
رس��انه ها رسما اعالم كردند كه »بعد از رای دادگاه 
بين المللی به نفع طرف ترک مبنی بر تعديل قيمت 
گاز صادرات��ی ايران، در س��فر محم��د جواد ظريف 
وزير امور خارجه كش��ورمان به تركيه، دو كشور بر 
س��ر مس��ايل مرتبط با انرژی و نفت و گاز به توافق 

رسيدند.«
س��ال 95 برای نفت سال غافلگيری بود. سالي كه 
پر بود از اتفاقات و تصميمات مختلف نفتي و البته 
اتفاقات خوش��ي كه سال هاي س��ال نفتي ها چشم 
انتظ��ار آن بودند. اگر بخواهيم كارنامه يك س��اله 
نفتي ها را ورق بزنيم حتی اگر از بسياري رويدادهاي 
نفتي چشم بپوشانيم، قطعا نمي توان از كنار مباحثي 
هم چ��ون توافقات اوپكي ه��ا، افزايش توليد نفت 
اي��ران، افزاي��ش س��هم صادراتي نفت اي��ران در 
اروپا، تصويب نوع جديد قراردادهاي نفتي ايران، 
راي اوپكي ها به فريز نفتي و مستثني شدن ايران، 
بازگش��ت غول هاي نفتي همچون توتال و شل و ... 
، ورود دوب��اره نفتكش هاي ايراني به بازار جهاني و 
افزاي��ش درآمد فروش نفت ايران به بيش از 29 

ميليارد دالر گذشت.

 تصویب نوع جدید قراردادهای نفتی ایران
قطعا یکی از مهم ترین اتفاقات نفتی که می توان در سال 95 از آن نام برد، 
تصویب قراردادهای جدید نفتی ایران است که باالخره بعد از کشمکش های 
فراوان در سه ساله و اندی دولت یازدهم شکل گرفت و موجب شد تا طرحی 
جدید از قراردادهای ایرانی ش��کل بگی��رد. اوائل دولت یازدهم بودکه بیژن 
نامدار زنگنه معاون سابقش در دولت اصالحات را مسوول تشکیل کمیته ای 
ب��ه عنوان کمیته بازنگری قراردادهای نفتی  ای��ران کرد تا نوع جدیدی از 
قراردادهای نفتی را تدوین کنند که هم منافع کش��ور را تامین کند و هم 
سرمایه گذاران را به حضور بیشتر در قراردادهای ایرانی ترغیب کند. حاصل 
سه سال تالش این تیم و برگزاری چند همایش و نشست کار را به جایی 
رس��اند که  باالخره در نیمه س��ال این قراردادها هر چند که مخالفت های 
شدید مجلس��ی ها را به دنبال داش��ت، در نهایت با تغییرات متعدد و رفع 
ایرادات و مشکالتی که کارشناسان، سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و ... 
داشتند به تصویب هیات دولت و مجلسی ها رسید و ابالغ شد تا قراردادهای 

جدید بر اساس این قرارداد جدید تنظیم و امضا شود.
البته در همه روزهایی که منتقدین، این نوع قرارداد را متضاد با منافع ملی 
می دانستند مردان نفتی دولت اعالم می کردند که سرمایه گذاران خارجی 
و داخلی مجاز هستند با هر نوع قراردادی که تمایل دارند پای میز مذاکره 

با  نفتی ها بنشینند. 
در همین خص��وص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر در هفته های پایانی 
شهریور نوشت: پیش بینی می شود که حجم امضای قراردادهای توسعه ای 
بخش باالدس��تی صنعت نفت و گاز در ادامه س��ال 95 به 10 میلیارد دالر 
قرارداد جدید نفتی با شرکت های خارجی و یا داخلی برسد. معاون وزیر نفت 
با بیان اینکه قرارداد توسعه 3 میدان نفت و گاز امسال واگذار می شود گفت: 

 بوی نفت در سال 95
بررسی  مهم ترین رویدادهای نفتی ایران و جهان در سالی که گذشت

به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه 
میادین نفت و گاز اقدام می کنیم. 

 بر اساس اعالم مسئوالن وزارت نفت در برنامه ششم توسعه باید 
حدود 13۴ میلیارد دالر س��رمایه گذاری با اولویت توسعه میادین 
مش��ترک نفت و گاز، اجرای طرح ه��ای افزایش ضریب بازیافت از 
مخازن هیدروکربوری، بازسازی و نوسازی تأسیسات موجود نفتی 
جذب شود. شرکت ملی نفت ایران تاکنون 7 قرارداد برای توسعه 
میادین مش��ترک نفت و گاز کشور با شرکت های نفتی اروپایی و 

آسیایی از جمله توتال فرانسه امضا کرده است.

 بازگشت غول های نفتی همچون توتال و شل و ... 
برداشته شدن تحریم های غربی علیه ایران، در کنار ورود بیشتر 
نفت ایران به بازارهای اروپایی و آس��یایی و بازگش��ت سهم گرفته 
شده ایران، باعث شد تا یک بار دیگر غول های نفتی که بعید به نظر 
می رسید روزی به ایران بازگردند دوباره راهی ایران شده و پای میز 
مذاکره با ایرانی ها بنشینند؛ البته این بار نه تحت شرایط قبلی که 

با روال و شرایطی نو.
 همین امر ش��اید دلیلی بود که در سال 95 هیات های مختلف 
اقتص��ادی و خصوص��ا هیات های ان��رژی راهی ایران ش��دند و با 
مس��ووالن ایرانی مذاکره کردند. ش��اید اگر تا دو یا سه سال پیش 
نشستن پش��ت میزی که آن سوی آن مدیران توتال یا شل یا بی 
پی می نشستند برای دولتمردان نفتی ایران جزو افتخارات و مایه 
مباهات و خوش��حالی بود در سال 95 به روالی مرسوم مبدل شد 
و حتی گاهی به چانه زنی های طوالنی بدون کوتاه آمدن از منافع 
ملی ادامه یافت و باالخره پای غول های نفتی در سال 95 به خاک 
ایران باز شد و همانطور که وزیر نفت در ابتدای سال وعده می داد 
غول های نفتی پای امضا تفاهم نامه و موافقت نامه با ایران نشستند 
و بازهم همچون دهه قب��ل و دولت اصالحات نامدارهای نفتی به 

ایران بازگشتند.

 افزایش تولید نفت ایران
آذر ماه سال 9۴ زمانی که مقرر شد تا برجام از 20 دی ماه رسما 
اجرایی ش��ود مس��ووالن ایرانی بارها و بارها اعالم کردند که ایران 
قصد دارد تولید نفت خود و البته صادرات را به دوران خوش قبلی 
بازگرداند پس هم تولیدش را به نزدیک ۴ میلیون بش��که خواهد 
رس��اند و هم صادرات نفتش را افزایش می دهد. موضوعی که در 
ابتدا از س��وی بسیاری با اما و اگر نگریسته می شد اما با آغاز سال 
95، مسووالن نفتی عزم خود را جزم کردند تا تولید از میادین نفتی 
گس��ترش دهند و هر ماه با اعالم افزایش برداش��ت ها و مذاکرات 
متعدد برای بازارگش��ایی دوباره صادرات نف��ت را افزایش دادند به 
گونه ای که در نهایت وزیر نفت در روز دهم بهمن ماه رسما اعالم 
کرد که تولید نفت به 3.9 میلیون بشکه رسیده است و صادرات هم 

روزهای خوشی را پشت سر می گذارد.
البته پیش از این هم اوپک، افزایش تولید نفت ایران را تائید کرده 
بود و در مهر ماه خبر از رس��یدن تولید نفت ایران به 3.6 میلیون 
بش��که داده بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت)اوپک( اعالم 
کرده  تولید نفت خام ایران به 3 میلیون و 665 هزار بشکه در روز 

افزایش یافته  است.
اوپ��ک در گزارش ماهانۀ خود اعالم ک��رد تولید نفت خام ایران 
در س��پتامبر 2016 )ش��هریور – مهر 1395( ب��ا 21 هزار و ۴00 

بشکه افزایش نس��بت به ماه قبل، به 
3 میلیون و 665 هزار بش��که در روز 
رس��ید. همین گزارش حاکی اس��ت 
که تولید نفت ایران در ماه آگوس��ت 
)مرداد - ش��هریور(، 3 میلیون و 630 
هزار بش��که در روز بود. به این ترتیب 
دس��تیابی به وعده تولی��د ۴ میلیون 
بشکه نفتی که بیژن نامدار زنگنه وزیر 
نفت ایران آن را اعالم کرده است دور 

از دسترس نیست. 

 ساز اوپكی ها كوك شد 
سال 95 و یا شاید بهتر است بگوییم 
سال 2016 سال خوبی برای اوپکی ها 
ب��ود، چرا که باالخره  بعد از 8 س��ال 
بر خ��الف برآوردها نش��ان داد که به  
عنوان س��ازمانی اثرگذار بر بازار نفت 
همچنان به حیات خود ادامه می دهد. 
هر چند که سال 95 سه ماه بعد از این  بلومربگ در 

گزارشی که در بهمن 
ماه منترش کرد رسام 

نوشت:»اروپا در 
ژانویه 2017  بیشرتین 

حجم نفت را از 
ایران در 5 سال اخیر 
دریافت کرده است 

که این امر نشانه 
بازگشت مجدد سهم 
از دست رفته بازار به 

این کشور به دلیل 
اعامل تحریم های 

پیشین حکایت دارد

که نفت به کف قیمتی خود رسیده بود آغاز شد، اما 
با حصول توافق در اوپک طالی سیاه سال را با ثبت 
رش��د 52 درصدی ساالنه به پایان برد که بیشترین 
رش��د س��االنه قیمت ها از س��ال 2009 محس��وب 
می شود اما بین نفت های شاخص، سبد نفتی اوپک 
با 67 درصد رش��د، بیشترین رشد قیمتی را به خود 
اختصاص داد. سبد نفتی اوپک طی یک سال بیش از 

21 دالر معدل 67 درصد افزایش یافته است. 
قطعا نمی توان از نفت حرف زد و اما سال میالدی 
را که اکثر مناسبات نفتی در بستر آن شکل می گیرد 
را مستثنی کرد. سال 2016 در حالی شروع شد که 
اختالف بین اعضای اوپک در بیش��ترین سطح خود 
قرار داش��ت و نفت خام آمری��کا و نفت برنت حدود 
37 دالر بر بشکه نوسان می کردند. چراکه در آخرین 
نشست اوپک در س��ال 2015 اختالف بین اعضای 
این س��ازمان بر سر سقف تولید اوپک موجب حذف 
کلی آن ش��ده بود. در نشست دسامبر 2015 اوپک، 
عربس��تان به بهانه عضویت اندونزی در این سازمان 
قصد داش��ت س��طح تولید اوپک را که 30 میلیون 
بشکه در روز بود، 2میلیون بشکه افزایش دهد که با 
مخالفت ایران و دیگر اعضای این سازمان مواجه شد. 
اختالف بر س��ر این موضوع به حدی بود که سقف 
تولید این سازمان برداشته شد. هرچند اعضای اوپک 
مدت ها بود که به سقف تولید پایبند نبودند، اما نبود 
سقف تولید موجب ش��د بسیاری اعالم کنند اوپک 
قدرت خود را به طور کامل از دست داده و بازار نفت 

بی متولی شده است. 
در سال 2016، اعضای اوپک در 5 نشست مهم با 
یکدیگر دیدار کردند که دو جلسه از آنها غیررسمی 
و سه جلسه دیگر رسمی بود. اولین جلسه اوپک در 
ماه آوریل در دوحه برگزار ش��د، این جلسه با حضور 
کشورهای غیرعضو اوپک و در نبود ایران تشکیل شد. 
نشس��ت دوحه هر چند به شکست منتهی شد، اما 
اولین سیگنال از تمایل عربستان برای کمک به بازار 
نفت و رشد قیمت ها محسوب می شود. در این جلسه 
سعودی ها خواهان توقف رشد تولید همه کشورهای 

روزنامه نگار

نرگس رسولی

یکی دیگر از اتفاقات خوب در 
سال 95 بازگشت نفت کش های 
ایرانی به بازار جهانی است. با 
لغو تحریم های نفت��ی ایران و 
گشایش درهای جهانی باز هم 
پ��ای نفت کش ه��ای ایرانی به 
بازارهای جهانی باز شد و پرچم 
ایران دوباره بر فراز کشتی های 

ایرانی به اهتزاز درآمد
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تولیدکننده نفت از جمله ایران شد، اما ایران که تازه از تحریم  خارج 
شده بود و در مسیر رشد تولید قرار داشت، حاضر به پذیرش متوقف 
کردن رشد تولیدات خود نشد و در نشست دوحه شرکت نکرد. از 
این رو عربستان این نشست را به شکست کشاند. در زمان برگزاری 

نشست دوحه قیمت نفت حدود ۴0 دالر بود.
به فاصله دو هفته بعد از نشس��ت دوحه، در اقدامی غیر منتظره 
عربستان وزیر نفت کهنه کار خود را کنار گذاشت. برخی کارشناسان 
ب��ر این باور بودند که برکناری النعیمی به دنبال اختالفات محمد 
بن س��لمان، جانشین ولیعهد عربس��تان که بعد از روی کار آمدن 
پدرش به عنوان پادش��اه عربس��تان به قدرت برتر در صنعت نفت 
عربس��تان تبدیل شده بود، اتفاق افتاده است. در واقع النعیمی در 
نشست دوحه با معافیت ایران از طرح فریز تولید مخالفتی نداشت. 
همچنین برخی تغییر وزیر نفت عربس��تان را نش��انه ای از تغییر 
رویکرد عربستان در بازار نفت می دانستند. همچنین باز شدن راه 
محمد بن سلمان برای عرضه سهام آرامکو یکی دیگر از دالیل تغییر 

النعیمی عنوان می شد.
دومین اجالس اوپک، نشس��ت عادی این سازمان بود که در ماه 
ژوئن و به فاصله دو ماه از نشست دوحه برگزار شد. در این نشست 
اعضای اوپک بر سر تعیین دبیرکل این سازمان به توافق رسیدند و 
بعد از حدود یک دهه عبداهلل سالم البدری لیبیایی از سمت دبیر 
کلی اوپک کنار رفت و به جای او محمد بارکیندو نیجریه ای انتخاب 
شد. اعضای اوپک مدت ها بود نمی توانستند بر سر انتخاب دبیرکل 
با یکدیگر به توافق برسند و این عامل به درازا کشیدن مدت دبیر 
کلی البدری بود. از این رو بس��یاری از کارشناسان اعالم کردند که 
توافق اوپک بر س��ر تعیین دبیرکل جدید نش��ان از نزدیک شدن 
نظرات اعضای این سازمان و همچنین نشانه های حیات و تحرک 

در اوپک است.
بعد از نشست اوپک در ماه ژوئن، نشانه های تمایل عربستان برای 
توافق در اوپک برای افزایش قیمت نفت بیش��تر نمایان شد. خالد 
الفالح، وزیر نفت عربستان بعد از این نشست اعالم کرد که بازار نفت 
نیاز به سرپرس��ت و ناظر دارد. این اظهارات الفالح در حالی مطرح 
ش��د که در فاصله دوسال پیش از آن با وجود افت شدید قیمت ها 
عربستان بارها اعالم کرده بود که قصد دخالت در بازار نفت را ندارد 
و نفت باید تحت تاثیر عرضه و تقاضا نوس��ان کند. از این رو شاید 

این اظهار وزیر نفت تازه روی کار آمده 
عربستان، اولین سیگنال مهم از تمایل 
عربستان برای همکاری در اوپک بود. 
بعد از این اظهارات بود که نشانه هایی 
از مذاکرات عربستان و دیگر کشورهای 
تولیدکننده نفت برای توافق بر س��ر 
کاه��ش تولید نمایان ش��د و باالخره 
در اوایل ماه آگوس��ت یعنی زمانی که 
قیمت ها مجددا به زیر ۴0 دالر رسیده 
بود، برای اولین بار اوپک اعالم کرد که 
قرار است برای انجام مذاکرات نشستی 
برگزار کند و این موضوع قیمت نفت را 

در مسیر افزایشی قرار داد.

 فریزی كه رای آورد
 نشس��ت الجزایر که در ابتدا گفته 
می شد نشست غیر رسمی و مشورتی 
است، به یکی از مهم ترین  نشست های 
رسمی اوپک تبدیل شد. در این جلسه 
که س��ومین دیدار رسمی اعضای این 
س��ازمان در س��ال 2016 محس��وب 
می شود، اوپک بعد از گذشت 8 سال 
بر س��ر کاهش تولید به توافق رسید. 
هرچند درخصوص جزئیات تصمیمی 
اتخاذ نش��ده بود؛ اما اوپک اعالم کرد 
سطح تولید خود را به 5/ 32 میلیون 
بشکه در روز خواهد رساند. این اقدام 
اوپک قیمت نف��ت برنت را که حدود 
۴5 دالر بود تنه��ا در مدت چند روز 
8 دالر افزای��ش داد و ب��ه بیش از 53 
دالر رساند. با این حال این اقدام اوپک 
به قدری غیرمنتظره بود که به سرعت 
تردید به نهایی ش��دن این توافق آغاز 
ش��د. در این میان نشست های هیات  

عالی اوپک که بدون نزدیک کردن نظر اعضا به پایان 
می رس��ید، احتمال عدم تواف��ق در اوپک را تقویت 
می کرد. از سویی عراق اعالم کرده بود که آمار منابع 
ثانوی��ه اوپک از میزان تولی��د را قبول ندارد و حاضر 
نیست بر اساس آن اقدام به کاهش تولید خود کند. 
همچنین زمزمه هایی مبنی بر لزوم حضور همه اعضا 
در توافق نهایی به گوش می رس��ید؛ در حالی که در 
نشست الجزایر ایران تلویحا از توافق اوپک معاف شده 
ب��ود. این موارد موجب ش��د خیلی زود قیمت نفت 

مجددا در مسیر کاهشی قرار گیرد.
تردیدها به حصول توافق نهایی در نشست رسمی 
اوپ��ک تا30 نوامبر یعنی روز برگزاری این نشس��ت 
ادامه یافت. با این حال در این روز اوپک بر سر کاهش 
تولید خود به توافق رس��ید. اوپک توافق کرد که در 
نیمه اول س��ال 2017 تولیدات��ش را 2/ 1 میلیون 
بش��که در روز کاهش دهد و نیجری��ه و لیبی را که 
به دلیل مش��کالت داخلی کمت��ر از توان خود نفت 
تولید می کنند از طرح مذکور معاف کرد. همچنین 
اعالم شد به ایران اجازه داده شده که تولیدات خود 
را 90 هزار بشکه در روز افزایش دهد تا به مرز 8/ 3 
میلیون بشکه در روز برسد. از سویی عضویت اندونزی 
به  عنوان تنها کشور مصرف کننده عضو در اوپک به 

دلیل مخالفت با کاهش تولیداتش لغو شد.
اما آخرین دیدار اعضای اوپک در نشست مشترکی 
با 13 کشور تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک در 10 
دس��امبر اتفاق افتاد. در این نشست کشورهای غیر 
عضو متعهد ش��دند که س��طح تولیدات خود را در 
نیمه اول سال 2017 حدود 558 هزار بشکه کاهش 
دهند. از این مقدار کاهش تولید کشورهای غیرعضو، 
300 هزار بش��که آن به عهده روس��یه گذاشته شد. 
تالش اوپک در سال 2016 برای انجام توافق بر سر 
کاهش عرضه نفت، موجب شد که برخی سال 2016 
را برای بازار نفت س��ال بازگشت اوپک بنامند. اولین 
بار زمانی که قیمت نفت خام آمریکا به زیر ۴0 دالر 
رس��یده بود، گفته شد اوپک برای کمک به متعادل 
کردن بازار نفت در الجزایر جلسه برگزار خواهد کرد. 
از ای��ن رو تاثیر تواف��ق اوپک بر قیمت نفت بیش از 
1۴ دالر یعنی حدود 35 درصد اس��ت. حتی برخی 
کارشناس��ان بر این باورند درصورتی که توافقی در 
اوپک انجام نمی شد قیمت نفت مجددا به حدود 35 
دالر می رسید، بنابراین تاثیر توافق اوپک بر قیمت ها 

را بیش از 1۴ دالر می دانند.

 افزایش سهم صادراتی نفت ایران در اروپا
ناگفته پیداس��ت که بعد از افزای��ش تولید نفت، 
افزایش صادرات نیز ب��ه دنبال آن اتفاق می افتد آن 
هم با پیش شرطی که در باال ذکر شد و ایران از قاعده 
فریز نفتی اوپک مستثنی شد. این امر موجب شد تا 
میزان فروش نفت ایران به رشد قابل توجهی دست 
یابد آن هم به اروپا و به غیر از بازارهای رس��می که 

تاکنون ایران در آسیا داشت. این موضوع عالوه بر آمار وزارت نفت 
تائید آمارهای بین المللی را نیز با خود همراه کرده است؛ به گونه ای 
که بلومبرگ در گزارش��ی که از  افزایش کم س��ابقه صادرات نفت 
ایران به اروپا در بهمن ماه منتش��ر کرد رسما نوشت:»اروپا در ماه 
بهمن )ژانویه 2017( بیش��ترین حجم نفت را از ایران در 5 س��ال 
اخیر دریافت کرده اس��ت که این امر نش��انه بازگشت مجدد سهم 
از دست رفته بازار به این کشور به دلیل اعمال تحریم های پیشین 
حکایت دارد. داده های بلومبرگ بر مبنای اطالعات ش��رکت های 
کشتی رانی و گزارش های اتحادیه اروپا نشان می دهد در ماه ژانویه 
س��ال جاری روزانه 622 هزار و 581 بش��که نف��ت ایران از طریق 
ابرتانکر ها به اروپا خواهد رس��ید که از نوامبر سال 2011 رکوردی 
بی سابقه محسوب می شود. دو ابرتانکر ایران با نام های “Huge” و 
“Snow” در راه اروپا هستند و حدود ۴ میلیون بشکه نفت را حمل 
می کنند. تحریم هایی که بر ضد ایران اعمال شد، فروش نفت این 
کش��ور را به اروپا در سال 2012 متوقف کرد و ایران توانست سال 
گذش��ته عرضه نفت را از سرگیرد. فروش نفت ایران به کشورهای 
مدیترانه ای نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان بیشتر بر مبنای عرضه نفت 
سنگین اس��ت، ایران همچنین حجم بیشتری از نفت خام سبک 
خ��ود را که از آن برای تولید س��وخت هایی نظیر بنزین اس��تفاده 
می ش��ود، در قالب طرح های فرصت طلبانه به مشتریان در شمال 
غربی اروپا می فروش��د. اطالعات مرتبط با حرکت کشتی ها نشان 
می دهد فرانس��ه از زمان لغو تحریم ها، بیشترین حجم نفت را در 
میان کش��ورهای اروپایی از ایران خریده است. یک سوم نفت ایران 
در اروپا وارد فرانسه شده است. سهم تولید نفت ایران در اوپک در 
حال بازگشت به نقطه ای است که تا پیش از آغاز اجرای تحریم های 
مرتبط با برنامه هس��ته ای در اختیار داشت. آن تحریم ها عالوه بر 
دشوار کردن شرایط برای انتقال نفت ایران از طریق مسیر دریایی، 

کشورهای خریدار نفت ایران را نیز تنبیه می کرد.

 ورود دوباره نفتكش های ایرانی به بازار جهانی
یکی دیگر از اتفاقات خوب در س��ال 95 بازگشت نفت کش های 
ایرانی به بازار جهانی است. با لغو تحریم های نفتی ایران و گشایش 
درهای جهانی باز هم پای نفت کش های ایرانی به بازارهای جهانی 
باز ش��د و پرچم ایران دوباره بر فراز کش��تی های ایرانی به اهتزاز 
درآمد. شرکت ملی نفت کش ایران از شرکت های فرعی شرکت ملی 
نفت ایران اس��ت که در س��ال 133۴ تأسیس و در سال 1388 به 
بخش خصوصی واگذار شده است. این شرکت با در اختیار داشتن 
۴2 تانکر خیلی بزرگ )س��وپر تانکر( )وی ال س��ی سی( در حال 
حاضر بزرگترین شرکت نفت کش در جهان است. این شرکت نفت 
خ��ام ایران را به بازاره��ای صادراتی انتقال می دهد و همچنین در 
تجارت متقابل محموله های نفتی را برای برخی از 150 رشته نفت 
در سراسر جهان، از جمله رویال داچ شل، توتال، آرامکو سعودی و 

شرکت های تولیدی نفت دولتی کویت و ابوظبی حمل می کند.
به گفته س��یروس کیان ارثی، مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش 
ای��ران ؛ "اکنون ش��رکت ملی نفتکش ایران با برخ��ورداری از 69 
فروند کشتی و ظرفیت حدود 15.5 میلیون تن، بزرگترین ناوگان 
کش��تی رانی نفتی جهان به شمار می رود. برنامه هایی برای توسعه 
کمی و کیفی ناوگان این شرکت در دست اجراست که از جمله آن 
می توان به ورود به بازارهای جدید مانند ال.ان.جی )گاز طبیعی مایع 
شده( اشاره کرد که با مشارکت شرکت های بین المللی اجرا خواهد 

شد. با توجه به برنامه های وزارت نفت 
برای راه اندازی تاسیسات ال.ان.جی در 
کش��ور و صادرت این محصول باید از 
این فرصت استفاده بهینه کرد و به این 

بازار نیز وارد شد.«
 

 افزای��ش درآمد فروش نفت ایران 
به بیش از 29 میلیارد دالر

  درآمد نفتی کشور در 9 ماهه امسال 
پس از توافق برج��ام، 29 میلیارد دالر 
شد که با توجه به توافق آذرماه سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
آینده به طور چش��مگیری افزایش می 
یابد. به گفته مع��اون امور بین الملل و 
بازرگانی وزیر نف��ت میانگین صادرات 
روزانه نف��ت خام و میعانات گازی ایران 
در 9 ماهه س��ال 1395 به 2 میلیون و 
570 هزار بشکه در روز رسیده است. این 
میزان در آذرماه امسال )دسامبر2016( 
به بیش از 2 میلیون و 830 هزار بشکه 
در روز رسید. میزان صادرات نفت خام و 
میعانات گازی در سال 1390، 2 میلیون 
و ۴87 هزار بشکه در روز، در سال 1391 
یک میلیون و 361 هزار بشکه در روز و 
در سال 1392 یک میلیون و 28۴ هزار 
بشکه در روز و پیش از اجرای برجام در 
س��ال 139۴، یک میلیون و 398 هزار 
بشکه در روز بود. در واقع در هم سنجی 
با پیش از برجام، ص��ادرات نفت خام و 
میعانات گازی کش��ور بیش از دو برابر 

شده است.

س��ال 95 و یا ش��اید بهرت است 
بگوییم س��ال 2016 سال خوبی 
برای اوپكی ها بود، چرا كه باالخره  
بعد از ۸ سال بر خالف برآوردها 
نش��ان داد که به  عنوان سازمانی 
اثرگذار بر بازار نفت همچنان به 
حیات خود ادام��ه می دهد. هر 
چند كه س��ال 95 سه ماه بعد از 
این كه نفت به كف قیمتی خود 
رسیده بود آغاز شد، اما با حصول 
توافق در اوپک طالی سیاه سال را 
با ثبت رشد 52 درصدی ساالنه به 

پایان برد

بر اس��اس محاس��بات دبیرخان��ه اوپک، 
قیمت سبد نفت اوپک جمعه )15 بهمن( 
به طور میانگین 5۴ دالر و 2۴ س��نت بود. 
این قیم��ت باالترین قیمت در بیش از 18 
ماه گذشته است و 0.6 درصد نسبت به روز 
پی��ش از آن افزایش دارد. چنین قیمتی از 
15 ژوئیه 2015 )اواخر تیر 139۴( تاکنون 
بی سابقه بوده اس��ت. بنا به اعالم سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت)اوپک(، بهای 
نفت این س��ازمان اوایل بهمن ماه 53 دالر 
و 93 س��نت بود. وزارت خزانه داری آمریکا 
با انتش��ار بیانیه ای، 25 شخصیت حقیقی 
و حقوق��ی ایران را ب��ه بهانه انجام آزمایش 
موش��کی به فهرس��ت تحریم های آمریکا 
علیه کش��ورمان افزود. این امر س��بب شد 

قیمت های نفت تا اندازه ای افزایش یابد.
بهای نفت برنت دریای ش��مال در پایان 
معام��الت ب��ازار لن��دن ب��ه 56 دالر و 81 
سنت رسید که نس��بت به روز پیش از آن 
0.۴ درصد افزایش داش��ت. هر بشکه نفت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمری��کا نیز در 
پای��ان معامالت همین هفته بازار نایمکس 
نیویورک با 0.5 درصد افزایش نسبت به روز 
پیش از آن به بهای 53 دالر و 83 س��نت 

معامله شد.

بازار نفت همچنان تحت تاثیر نگرانی از 
تحریم ایران

بنا به اعالم رویترز، نگرانی از تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران نیز بازارهای نفت را 
تحت تاثیر قرار داد که به گفته کارشناسان 
این تاثیر ممکن اس��ت ادامه داشته باشد. 
قیمت نفت برنت دریای شمال که دو سوم 
نفت ه��ای جهان از جمله نفت اوپک نیز بر 
پایه آن قیمت گذاری می شوند، در ساعت 
07:50 امروز به وقت گرینویچ در بازار لندن 
با 15 سنت افزایش نسبت به جمعه گذشته 
به 56 دالر و 96 س��نت رس��ید. هر بشکه 
نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا در 
بازار نایمکس این کش��ور به بهای 5۴دالر 
و یک س��نت معامله ش��د که نس��بت به 
 جمعه گذشته 18 س��نت افزایش داشت.
الجزایر، آنگوال، اکوادور، گابن، ایران، عراق، 
کویت، لیبی، نیجریه، قطر، امارات متحده 
عربی، عربس��تان سعودی و ونزوئال اعضای 

اوپک هستند.

نفت اوپک رکورد زد
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ب��ا ابالغ سياس��ت های كلی اجرای 
در  اساس��ی  قان��ون   44 اص��ل 
توس��ط   85 و   84 س��ال های 
مق��ام معظ��م رهب��ری، م��وج اول 
بخش ه��ای  در  خصوصی س��ازی 
مختل��ف اقتصاد ايران آغازش��د. 
براس��اس اب��الغ اين سياس��ت ها 
پاالي��ش  ش��ركت های  واگ��ذاری 
وابس��ته به ش��ركت ملی پااليش 
و پخش با رويكرد حفظ س��هم 20 
درص��دی دول��ت در وزارت نفت 
آغاز شد؛ در اين فرآيند خصوصی 
سازی قطعا پااليش��گاه های كشور 
نيازمند حمايت ه��ای دولت برای 
ادام��ه حي��ات نفتی خ��ود بودند؛ 
حمايت هايی كه به صورت كج دارو 
مريز انجام شده است اما همچنان 
حمايت باثبات و قابل اتكايی برای 

فعاليت اين پااليشگاه ها نيست.
اينكه تا چه اندازه پااليشگاه های 
كش��ور  اقتص��اد  در  خصوص��ی 
تاثيرگذارن��د و چ��ه انتظاراتی از 
دول��ت دارن��د موضوعاتی اس��ت 
ك��ه در گف��ت و گ��و ب��ا غالمرض��ا 
باق��ری ديزج، مديرعامل ش��ركت 
پااليش نف��ت تبريز و عضو هيات 
مديره شركت پتروشيمی تبريز و 
عضو هيأت مدي��ره انجمن صنفی 
كارفرمايی صنعت پااليش نفت به 

آن پراخته ايم.

پاالیش��گاه های کش��ور تا چه اندازه در اقتصاد کش��ور نقش دارند؟
پاالیشـگاه های دولتی و خصوصی به عنوان مراکزی هسـتند که می توانند 
دانش و علم فرآیندهای نفت را در کشـور توسعه دهند. علوم و دانش نفت همانند علوم 
ریاضی نیسـت که با فرمول توسـعه پیدا کند و بحث دو دوتا چهار تا نیسـت بلکه پایه و 
مبنایش تجربی است و اگر ما بحث یادگیری و یا ارتقای هر دانش را منطق تئوری و عمل 
بدانیم که اصل اسـت، تئوری باید جایی به عمل تبدیل شـود و محل عمل باید فیدبک 
بدهد  که یا تئوری اصاح شود یا روش کار عوض شود. مراکز نفتی و به ویژه پاالیشگاهها 
حوزه هایی هستند که دانش و علوم پایه نفت در آنجاها می توانند به منصه ظهور برسند 

و در آنجا تولید علم شود.
تمامی پاالیشـگاه های کشـور از اول هدف شان تولید سـوخت برای کشور بوده است 
و طبیعـی اسـت که نـوع ماهیت فعالیت شـان مثل صنایـع پتروشـیمی و صنایع دیگر 

تشکیل جهاد خودکفایی در پاالیشگاه های کشور
مدیرعامل رشکت پاالیش نفت تربیز در گفت و گو با »پاالیش نفت« خرب داد:

باید بنا به تاکید 
مقام معظم 

رهربی به گونه ای 
اقتصادمان را مقاوم 

کنیم که حداقل 
تاثیرات را از 

تحریم ها و تهدیدها 
داشته باشد، در 

این خصوص جهاد 
خودکفایی در متامی 
پاالیشگاه ها تشکیل 
شده است و وظیفه 

آنها این است که 
متامی قطعاتی که 
الزم است را  به 
سازندگان ارائه 

دهند.

روزنامه نگار

مریم رضازاده

پایین دستی صرفا بنگاه اقتصادی نیست.
پاالیشـگاه ها هرچقدر هم خصوصی شوند ماهیت خدمت رسانی 
به مردم را در بطن خودشـان دارند، ولی وقتی خصوصی می شـوند 
چابک سازی انجام می شود و از سازوکاری استفاده می شود که اگر 
مورد حمایت مجلس و دولت قرار گیرند می تواند باعث شود که این 
بنگاه اقتصادی و این مراکز بر روی پای خودشـان بایستند، از مرز 
ضرر به مرز سـوددهی برسند، توانایی توسـعه خودشان را داشته 
باشند و محصوالت مورد نیاز مشتری را با آخرین استانداردها ارائه 
دهند.در سـال های گذشته اسـپیک هایی که داشتیم اسپیک های 
عقبی نبودند و اسـپیک متناسب با آن موقع و اسپیک های شرکت 
ملـی نفت بـود، االن حداقل اسـپیک پاالیشـگاه های کشـورمان 
آنهاست و متعهد شدیم که سرمایه گذاری ها را تا سال 1398 انجام 
دهیـم تا بتوانیـم کیفیت فراورده هایمـان را در تمامی ابعاد به حد 

یورو برسانیم.
پاالیشـگاه ها در گذشـته زیر نظر مدیریت قوی دولتی پاالیش و 
پخش که ساختارش از سال های دور تاسیس شده بود قرار داشتند 
و در حال حاضر نیز  اگر می خواهیم این واگذاری ها را داشته باشیم 
باید یک سیاسـت واحـدی را که همگام و موازی با سیاسـت های 
مملکت و اصل خصوصی سـازی باشـد اتخاذ کنیم تا پاالیشگاه ها 
بتوانند نقش تاثیرگذاری رابرای ارتقای جایگاه خودشان و اوضاع و 

احوال اقتصادی کشور انجام دهند.

با توجه به اجرایی ش��دن سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی آی��ا پاالیش��گاه ها توانس��ته ان��د در 
اجرای��ی ش��دن ای��ن سیاس��ت ها نقش آفری��ن 

باش��ند؟
پاالیشگاه ها نقش بسـیار مهمی در بحث اقتصاد مقاومتی دارند 
البته انتظار این اسـت که در این زمینه نقش بارزتری را ایفا کنند. 
پاالیشگاه ها دارای قطعات و تکنولوژی بسیار پیچیده ای هستند و 

برای ادامه فعالیت خود نیازمند استفاده از دانش روز هستند.

مـا کاری را که در راسـتای اقتصـاد مقاومتی انجام 
داده ایم این بوده است که تمامی پروژه های دانشگاهی 
که فقط در جهت حمایت از پایان نامه ها بوده است را به 
سمت پروژه هایی که عملیاتی و مورد نیاز صنایع است 
هدایت کنیم و یا برای ارتقای کیفیت محصول یا اهداف 
زیست محیطی و ارتقای تکنولوژی که محصول را تولید 

می کند این کار را انجام می دهیم.
محصـوالت نفتی ممکن اسـت بـه دو دلیل آلوده 
باشند چرا که ماهیتا سوزاندن فرآورده نفتی آالینده 
اسـت ولـی آالینـده دیگر مربـوط بـه فرایندهایی 
اسـت که آنها را تولید می کنـد که تمامی بخش های 
خصوصی و به ویژه پاالیشگاه تبریز در این زمینه کار 

می کنند و کارهای خیلی خوبی صورت گرفته است.
مـا تمام مطالعات دانشـگاهی را در جهتی هدایت 
می کنیم که بـرآورده کننده نیازهـای عملیاتی مان 
باشـد یا از این مطالعات برای ارتقای کیفی محصول 
یـا تامین تکنولـوژی ودانش خاصی کـه برای بهبود 

شرایط زیست محیطی است استفاده می کنیم.
در حـال حاضر درحال آماده کردن لیسـت تمامی 
قطعاتـی هسـتیم کـه می تواننـد در داخل کشـور 
تولید شـوند و قدم دیگر در این زمینه احیای جهاد 
خودکفایـی پاالیشـگاهها اسـت که مـا تجربه این 

خودکفایی را در زمان جنگ نیز داشتیم.
ما باید بنا به تاکید مقـام معظم رهبری به گونه ای 
اقتصادمـان را مقاوم کنیم که حداقـل تاثیرات را از 
این تحریم ها و تهدیدها داشته باشد، در این خصوص 
جهـاد خودکفایی در تمامی پاالیشـگاه ها تشـکیل 
شده است و وظیفه آنها این است که تمامی قطعاتی 
که الزم اسـت را  به سـازندگان ارائه دهند، حتی در 
این زمینه قرار است نمایشگاه های فنی و صنعتی را 

نرخ ارز وقتی 
دوگانه است صنایع 
پاالیشی ازاین نرخ 
مترضر می شوند و 

اگر نرخ ها تک نرخی 
شود و یا فاصله بین 
نرخ مبادله ای و نرخ 
ارز آزاد کمرت شود به 

اقتصاد پاالیشگاه ها 
کمک می کند چون 

پاالیشگاه ها خوراک 
صنایع را با 5 درصد 
تخفیف وبا قیمت 
مبادله ای می دهند 

ولی محصول این ها 
توسط رشکت های 
پایین دستی عمدتا 

صادر می شوند.
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در مجموعه هـا برپا کنیم کـه قطعاتی را کـه الزم داریم به نمایش 
بگذاریم ودر مقابل سازندگان نیز قطعاتی را که می توانند بسازند را 
به نمایش می گذارند و آنجا با نیازهای یکدیگر آشـنا شویم و حتی 
تامین کنندگانی را که می توانند این ها را بسـازند تقویت کنیم. ما 
کمک می کنیم که سازندگان خودشان را به سطحی برسانند که به 

راحتی در داخل لیست هایمان قرار گیرند.
در حـال حاضر موضوع فاینانس به گونه ای اسـت که شـرکت ها 
و پروژه هـا را مجبـور می کند که به خاطر اینکـه این فاینانس را از 
منابـع خارجی بگیرند کار خود را نیز به نحوی به خارج دهند و اگر 
نمی تواننـد منابـع ریالی  داخلی را برای تامیـن برخی از قطعات و 
تجهیراتی که می توان آن را درست کنند اختصاص دهند مجبورند 
به خاطر اینکه منبع از بیرون تامین شود همه کار را بخواهند و بیم 

این را داریم  که  با این کار، به سمت وابستگی سوق  پیدا کنیم.
دولت مصوبه ای داشـت که طبق آن به شرکتهایی که در راستای 
توسـعه خودشـان کار می کنند تا 5 درصد تخفیف داده شود و اگر 
این کمک به شـرکت ها انجام شود آنها می توانند با خیال راحت به 
سمت اقتصاد مقاومتی و تامین پیمانکاران داخلی و ساخت قطعات 

در حد امکان در داخل کشور و ساخت تجیهزات داخلی بروند.

مهمرتی��ن مطالب��ه پاالیش��گاه های خصوصی از 
دولت چیس��ت؟

چون پاالیشگاه ها نیاز به سرمایه گذاری کان دارند و دوره 
بازیافت شان  نیز بسیار پایین است لذاهیچ پاالیشگاهی را نمی توانیم 

پیدا کنیم که طرحی را اجرایی کنند که 
بیشـتر از 8 درصدآن  بازگشت داشته 
باشد و اگر فرض کنیم که نرخ سود وامی 
که در اختیار پاالیشگاه ها قرار می دهند 
18 درصد اسـت لذا این 18 درصد هیچ 
تناسـبی با 8 درصد نـدارد و هیچ کس 
نمـی تواند پولی را بگذارد که 18 درصد 
سـود آن را به بانک بدهـد در حالی که 

سالیانه 8 درصد از آن منتفع شود.
یکـی از راهکارهـا ایـن اسـت که 
پاالیشـگاه ها از منابـع فاینانـس که 
زیر ۶ درصد اسـت اسـتفاده کنند در 
حالی که استفاده کردن از فاینانس نیز 
ما را وابسـته تر می کنـد، بنابراین اگر 
این امکانات را دولت به صورت داخلی 
و با تخفیف نفت خام اعمال کند و این 
درآمد را پاالیشـگاه ها داشـته باشند 
کـه بتوانند در راسـتای ارتقای کیفی 
پروژها گام بردارنـد لذا می توانند بعد 
از بهره بـرداری این مبلـغ را به خزانه 
دولت مسـترد کنند و این درخواست 

تمامی پاالیشگاه های خصوصی است.
نـرخ ارز وقتی دوگانه اسـت صنایع 
پاالیشی ازاین نرخ متضرر می شوند و 
اگر نرخ ها تک نرخی شـود و یا فاصله 
بین نرخ مبادله ای و نرخ ارز آزاد کمتر 
شـود به اقتصـاد پاالیشـگاه ها کمک 
می کنـد چـون پاالیشـگاه ها خوراک 
صنایع را با 5 درصد تخفیف وبا قیمت 
مبادله ای می دهند ولی محصول این ها 
توسط شرکت های پایین دستی عمدتا 

صادر می شوند.

آیا حامیت های دولت از پاالیش��گاه ها 
رضایت بخش بوده است؟

موضوع مالیات بر ارزش افزوده و یکسری 
مالیات ها فی مابین واحدهای پاالیشـی و واحد مادر 
کـه همان واحد پاالیش و پخش بود تهاتر می شـد و 
این موضوع تهاتر کار واحدها را بسیار راحت می کند 
چرا کـه صنایع پاالیشـی 90 درصـد خوراکی را که 
می گیرند و محصولی را کـه تولید می کنند به دولت 
برمی گردانند و طبیعتا ارزش محصوالت نیز بیشـتر 
از ارزش خوراک اسـت و اگر کم باشـد ورشکستگی 

پاالیشگاه ها را به همراه دارد.
در گذشـته که  پاالیشـگاه ها دولتی بودند درآخر 
سـال این حسـاب و کتاب هـا تهاتر می شـد یعنی 
شـرکت های پاالیشـی چیزهایی از پاالیش و پخش 
می گرفتنـد و به واحدهای دیگر همانند پخش و خط 
لوله می دادند و به صورت دفتری مبادله می شد ولی 
االن براسـاس شـیوه ها و روش های جدیـدی که ما 
نمی دانیم از کجا نشات گرفته اند و وسط سال اعمال 
می شـود، با توجه به این که کل حسـاب و کتاب های 
پاالیشـگاه ها آخر سـال محقق می شـود و قیمت ها 
بسـیار دیرهنگام به ما اعام می شـود ما نمی توانیم 
برنامه ریـزی صحیحـی برای تولید بهینـه اقتصادی 
داشـته باشـیم و ایـن برنامه هـای مالیاتـی باعـث 
مسدود شدن حساب بسـیاری از شرکت ها می شود 
و مشـکات بسیار عدیده ای را به وجود می آورد که 
حداقـل تبعات آن  قطع حقـوق و مزایای کارکنان و 
همچنین توقف پروژه ها و مشکات دیگری است که 

برای سهامداران ایجاد می شود.

ایران صادرکننده پایدار فرآورده های نفتی
ایران هم اکنون روزانه ۴00 هزار بشکه فرآورده نفتی صادر می کند، و پیش 
بینی می ش��ود این آمار تا پایان س��ال 96 به 600 هزار بشکه در روز افزایش 
یابد. این مطلب بخشی از صحبت های عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران 
در امور پاالیش و پخش فراورده های نفتی اس��ت که در نشست اخیر خود با 

خبرنگاران به آن اشاره کرد.
 کاظمی به صادرات روزانه ۴00 هزار بش��که فرآورده نفتی در هش��ت ماه 
ابتدای سال 1395 اشاره کرد و افزود:  در حال حاضر همه اسکله های نفتی 
فعال ش��امل اس��کله نفتی بندرعباس، الوان، ماهش��هر و عسلویه بارگیری 
فرآورده های نفتی را انجام می دهند و قرار اس��ت دو اسکله دیگر نیز به این 
تعداد افزایش یابد.  مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران افزایش صادرات فرآورده های نفتی را حاکی از برنامه وزارت نفت ایران 
مبنی بر جلوگیری از خام فروشی نفت اعالم و تصریح کرد :  با توسعه شبکه 
گاز رسانی و افزایش ظرفیت تولید گاز انتظار داریم تا پایان سال آینده ایران 
روزانه 600 هزار بش��که فرآورده نفتی صادر کند.  وی با اش��اره به افزایش 
ظرفیت تولید و انتقال گاز کشور در سه سال گذشته و همچنین برنامه ریزی 
برای اتصال نیروگاه های کش��ور به شبکه گاز، تصریح کرد: همه این عوامل 
باعث می ش��ود تا ایران بتواند به صادرکننده فرآورده نفتی تبدیل شود.  به 
گفته کاظمی کشورهای عراق، افغانستان، چین و هند از جمله کشورهایی 

هستند که فرآورده های نفتی ایران به آنها صادر می شود.

 نیاز 14 میلیارد دالری
معاون وزیر نفت ایران در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اش��اره 
به برنامه های این ش��رکت برای بهبود کیفیت تولید پاالیش��گاه های کشور و 
مذاکره با شرکت های خارجی برای فاینانس اجرای طرح ها، ادامه داد: در حال 
حاضر مذاکراتی با شرکت ساینوپک چین برای بهبود کیفیت تولید پاالیشگاه 
آبادان انجام ش��ده و قرارداد مقدمات��ی آن در فاز یک به میزان یک میلیارد و 
300 میلیون دالر امضا ش��ده اس��ت. انتظار داریم تا پایان ماه جاری با حضور 
مقام های کشور چین این قرارداد که ارزش آن سه میلیارد دالر است امضا شود. 
وی با بیان این که ایران مذاکره های فراوانی را با س��رمایه گذاران برای اجرای 
پروژه های افزایش کیفیت تولید 6 پاالیشگاه انجام داده است، تصریح کرد: هم 

اکنون پروژه بهبود کیفیت پاالیش��گاه اراک اجرا شده 
اس��ت و کیفیت تولیدات این پاالیشگاه افزایش یافته 
است. پروژه های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید 
فرآورده های نفتی در پنج پاالیشگاه شامل آبادان، تبریز، 
بندرعباس، اصفهان و تهران اجرا خواهد ش��د که هم 
اکنون قرارداد فاز نخس��ت پاالیشگاه آبادان به صورت 
LC با شرکت ساینوپک چین امضا شده است. کاظمی 
با اشاره به مذاکره با کشور ژاپن برای سرمایه گذاری در 
پاالیشگاه تهران و دایلم کره در پاالیشگاه اصفهان اظهار 
کرد: امیدواریم به زودی قرارداد توسعه افزایش ظرفیت 
پاالیش��گاه ها امضا ش��ود.  وی با بیان این که ایران در 
مجم��وع برای اجرای این پروژه ها به 1۴ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری نیاز دارد، افزود: شرکت هایی از اروپا و 
آس��یا در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند و مذاکره با 
آنها برای انعقاد قرارداد ادامه دارد. مدیرعامل ش��رکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران هم 
چنین درباره ساخت سه پاالیشگاه که از سوی بخش 
خصوصی انجام می شود، افزود: پاالیشگاه های آناهیتا، 
بهمن گنو و پارس از س��وی بخش خصوصی احداث 
می ش��وند و هم اکنون مذاکره با س��رمایه گذاران برای 

اجرای این پاالیشگاه ها در جریان است.

 ایران صادرکننده بنزین 
وی با اشاره به اجرای پروژه ستاره خلیج فارس که هم 
اکنون از پیشرفت قابل قبولی برخوردار شده است، ادامه 
داد: پس از اجرای برجام شاهد ورود تجهیزات اصلی این 
پاالیشگاه شامل کمپرسورها و کوره های بنزین از کشور 
آلمان بودیم که این امر باعث شد تا پروژه از پیشرفت 
قابل توجهی برخوردار شود. کاظمی با بیان این که با 
اجرای فاز نخست این پروژه ایران از اوایل سال 1396 از 
واردات بنزین بی نیاز می شود، گفت: ایران از اواخر سال 

1396 صادرکننده بنزین خواهد بود.

 برجام و ترسیع در اجرای پروژه ها
وی ب��ا اش��اره به ای��ن ک��ه در دوران تحریم پروژه 
بزرگ��ی در بخش پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران اجرا نشد، ادامه داد: در آن زمان هزینه سنگینی 
ب��رای جابجایی پول پرداخت می کردیم و همین امر 
باعث شده تا کاالها و تجهیزات را با چند برابر قیمت 
وارد کش��ور کنیم. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفت��ی ایران افزود: اگرچه ایران از 
سال 1390 توانسته است 70 درصد تجهیزات مورد 
نیاز پاالیش��گاه ها را در داخل کشور تولید کند، با این 
حال توسعه پاالیشگاه ها به سرمایه گذاری نیاز دارد و 
در دوران تحریم ها نتوانستیم به جذب سرمایه در این 
بخش ها اقدام کنیم. وی با اشاره به مذاکره با شرکت های 
مختلف برای تامین مالی پروژه های توسعه ای در بخش 
پاالیشگاه ها پس از برجام، تصریح کرد: چنانچه بتوانیم 
منابع مالی مورد نیاز توسعه پاالیشگاه ها را تامین کرده 
و با سرمایه گذاران به توافق برسیم انتظار داریم تا اواخر 

پروژه بهبود کیفیت 
پاالیشگاه اراک 

اجرا شده است و 
کیفیت تولیدات 

این پاالیشگاه 
افزایش یافته است. 

پروژه های بهبود 
کیفیت و افزایش 

ظرفیت تولید 
فرآورده های نفتی 

در پنج پاالیشگاه 
شامل آبادان، تربیز، 
بندرعباس، اصفهان 

و تهران اجرا خواهد 
شد که هم اکنون 

قرارداد فاز نخست 
پاالیشگاه آبادان 
به صورت LC با 
رشکت ساینوپک 

چین امضا شده است

عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران در امور پاالیش و پخش فراورده های نفتی مطرح کرد؛

شش��م  برنام��ه 
توسعه برنامه های 
در نظر گرفته در 
این بخ��ش اجرا 

شود.
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اصالح و نوس��ازی پاالیشگاه  آبادان بعد از حدود 100 سال، فرجام خوش برجام 
برای این پاالیش��گاه محسوب می ش��ود و قرار است در پی گشایش های حاصل از 
اجرای برجام و اهتمام نسبت به نوسازی این پاالیشگاه، اجرای قراردادی به مبلغ 

بیش از 22 میلیارد یوان چین با استفاده از فاینانس خارجی آغاز شود.
نگاه به صفحات تاریخ کش��ورمان نش��ان می دهد از کش��ف طالی سیاه در این 
مرز و بوم تا س��اخت نخستین پاالیشگاه، تنها یک س��ال فاصله وجود دارد، پس 
از کش��ف نفت در شهر مسجد سلیمان در سال 1287 لزوم ایجاد یک پاالیشگاه 
برای تصفیه نفت ضروری بود به همین دلیل عملیات ساخت پاالیشگاه نفت آبادان 
در س��ال 1288 توس��ط مهندسان انگلیسی ش��رکت نفت ایران و انگلیس آغاز و 
عملیات ساخت این پاالیشگاه در سال 1291 به پایان رسید و پاالیشگاه )تصفیه 
خانه نفت( وارد مدار تولید شد. به عبارت دیگر پاالیشگاه آبادان بیش از صد سال 
است که بر صفحه تاریخ کشور نقش بسته است، پاالیشگاهی که گرچه روزگاری 
ج��زو صاحب نام ترین و بزرگترین پاالیش��گاه های زمان خود به ش��مار می رفت، 
اما گذش��ت زمان گرد فرسودگی را به چهره آن نش��انده و اکنون این پاالیشگاه  
بیش از هرچیز به اصالح و نوس��ازی نیاز دارد. از همین رو  قرارداد طرح توسعه و 
تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان با هدف سودآور کردن پاالیشگاه، استانداردسازی 
محصوالت تولیدی و همچنین تثبیت ظرفیت پاالیشگاه با تاسیس واحدهای جدید 
و جمع آوری واحدهای قدیمی در سال 2010 با کنسرسیومی متشکل از سینوپک 
چین و شراکت طراحی ساختمان نفت ایران منعقد شد. در پی گشایش های حاصل 
از اجرای برجام و اهتمام نسبت به نوسازی این پاالیشگاه، اجرای این قرارداد به مبلغ 

بیش از 22 میلیارد یوان چین با استفاده از فاینانس خارجی آغاز می شود.
طرح مذکور با توجه به منابع فاینانس در دو فاز تعریف شده است. فاز اول آن با 
بیش از 8 میلیارد یوان و فاز دوم آن در حدود 1۴ میلیارد یوان است. اعتبار اسنادی 
فاز اول طرح در ماه جاری گش��ایش یافته و پیش بینی می شود اعتبار اسنادی فاز 
دوم نیز در س��ال آینده گش��ایش یابد. کلیه مجوزهای الزم برای اجرای فاز دوم از 
دولت چین و ایران اخذ شده است. این طرح با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته 
و با استفاده از واحد هیدروکراکر مواد سنگین نفتی را به مواد با ارزش افزوده باالتر 
مانند بنزین، گازوییل، نفت سفید و گاز مایع تصفیه شده تبدیل می کند. همچنین 
با نصب واحد تقطیر جدید و بهبود تکنولوژی تقطیر درصد استحصال و جداسازی 
مواد سبک از مواد سنگین افزایش یافته که همه این موارد باعث سودآوری بیشتر 

پاالیش��گاه و کلیه محصوالت پاالیش��گاه نیز با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا 
مطابق با استاندارد یورو 2005 تولید خواهد شد.

وضعیت محصوالت پیش و پس از اجرای طرح
 پاالیش��گاه ضمن تعهدات خود مبنی بر تامین خوراک پتروش��یمی بندر امام، 
پتروشیمی آبادان، روغن س��ازی ایرانول و قیر پاسارگاد، محصوالتی شامل بنزین 
معمولی، بنزین سوپر، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره را مطابق با استاندارد یورو 
2005 تولید خواهد کرد. کنسرس��یوم پیمانکاری حاضر که به صورت 50 درصد 
ایرانی و 50 درصد چینی و با ش��راکت این ط��رح را انجام می دهند قبال در قالب 
کنسرس��یوم دیگری تجربه موفق انجام طرح افزایش و بهبود کیفیت محصوالت 

پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند اراک را با موفقیت انجام داده اند.

درصد افزایش/ کاهشمقدار در روزنام فرآورده
16 درصد افزایش81000 بشکهبنزین معمولی
در وضعیت فعلی وجود نداشته20000 بشکهبنزین سوپر
205 درصد افزایش۴5000 بشکهنفت سفید

هفت درصد کاهش به دلیل کم 107000 بشکهگازوئیل
شدن خوراک پاالیشگاه

۴1 درصد کاهش88000 بشکهنفت کوره

تثبیت ظرفیت پاالیشگاه در 360 هزار بشکه در روز، کاهش درصد تولید مازوت 
از ح��دود ۴0 درصد به حدود 25 درصد، برچیدن تجهیزات قدیمی با عمر بیش 
از 70 س��ال و نصب تجهیزات جدید جایگزین، بهبود وضعیت زیس��ت محیطی 
پاالیش��گاه با حذف تاسیساتی با بازده پایین و مصرف سوخت باال، بهبود کیفیت 
محصوالت پاالیش��گاه مطابق با اس��تانداردهای یورو 2005، افزایش درصد تولید 
محصوالت سبک مانند بنزین، نفت سفید، گازوئیل و گاز مایع با تبدیل مواد سنگی 
در واحد هیدروکراکر، انجام بالغ بر 90 درصد س��اخت و نصب تجهیزات در محل 
طرح توسط شرکت های ایرانی، ایجاد اشتغال مستقیم در زمان اجرای طرح برای 
بی��ش از ۴000 نفر در فاز اول و به همین تع��داد در فاز دوم از جمله ویژگی های 

طرح مذکور هستند.

جزییات نوسازی پاالیشگاه آبادان

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به همکاری های نفتی میان ایران و بالروس فرجام خوش برجام برای قدیمی ترین پاالیشگاه ایران
گفت: ایران برای فروش نفت به بالروس آمادگی دارد.

به گزارش ش��انا، علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، روز دوشنبه، 
18 بهمن ماه در دیدار با میخاییل میاسنیکوویچ، رئیس شورای جمهوری مجلس 
ملی بالروس به همکاری های نفتی میان 2 کش��ور اشاره کرد و گفت: ایران برای 
فروش نفت به کش��ور بالروس آمادگی دارد و ما روی گس��ترش روابط تجاری با 
این کشور مصمم هستیم. همچنین در این دیدار میخاییل میاسنیکوویچ، رئیس 
شورای جمهوری مجلس ملی بالروس نیز با اشاره به روابط گسترده و مثبت میان 

2 کش��ور ایران و بالروس افزود: بدون تردید شرایط 
کنونی همکاری های 2 کش��ور راه را برای گسترش 

روابط پارلمانی ایران و بالروس هموار می کند.
رئیس ش��ورای جمهوری مجلس ملی بالروس با 
اش��اره به ضرورت گس��ترش روابط ایران و بالروس 
در حوزه نفت گفت: خوشبختانه جمهوری اسالمی 

پیش��رفت ها و رش��د خوبی در س��ال های گذش��ته در این حوزه داش��ته است و 
زیرساخت های این کشور در مسائل گوناگون بسیار مطلوب است.

اسحاق جهانگیری صبح روز سه شنبه 19 بهمن ماه 
در دومین روز از سفر به استان خوزستان، در نیروگاه 
سیکل ترکیبی ماهشهر حضور یافت و بخش گاز این 
نیروگاه  ش��امل ۴ واحد گازی که هر کدام  ظرفیت 
162 مگاوات را دارد مورد بهره برداری قرار داد. معاون 
اول رییس جمهور همچنین به هم��راه وزیر نیرو از 
بخش های مختلف و تاسیسات این نیروگاه بازدید کرد و از ظرفیت واحدهای گازی، 

میزان اشتغالزایی و برنامه های آتی این نیروگاه برای راه اندازی واحدهای بخار مطلع 
شد. گفتنی است ۴ واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر هر کدام به ظرفیت 162 
مگاوات با هدف تامین نیاز برق منطقه، اش��تغالزایی و پایداری شبکه به خصوص در 
جنوب شرق کشور احداث شده و برای اجرای این پروژه 128 میلیون یورو اعتبار ارزی 
و 3200 میلیارد ریال اعتبار ریالی هزینه شده است. واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی 
ماهشهر در زمینی به مساحت حدود 100 هکتار احداث شده و با راه اندازی آن برای 

1200 نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی شده است.

وزیر نفت گفت: با تکمیل طرح توسعه و تثبیت پاالیشگاه آبادان، این پاالیشگاه از 
یک پاالیشگاه زیان ده به یک پاالیشگاه سودده با ظرفیت پاالیش روزانه 360 هزار 

بشکه تبدیل خواهد شد.
بیژن زنگنه روز دوشنبه 18 بهمن ماه در آستانه آیین کلنگ زنی طرح توسعه و 
تثبیت ظرفیت پاالیشگاه نفت آبادان گفت: هم اکنون محصوالت پاالیشگاه آبادان 
ارزش بسیار پایینی دارد و ۴0 درصد نفت خام با ارزش در فرآیند پاالیش به نفت 
کوره تبدیل می شود و با قیمتی پایین تر از نفت خام فروخته می شود. وی با بیان 
اینکه پاالیشگاه آبادان از نظر عملیاتی ساالنه 600 تا 700 میلیون دالر ضرر دهی 
دارد، افزود: بر اساس قرارداد فاز یک طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه نفت 
آبادان که میان شرکت ایرانی و طرف چینی به ارزش 2 میلیارد و 700 میلیون دالر 
امضا شده است، امروز عملیات اجرایی ساخت یک واحد مدرن با ظرفیت پاالیش 

روزانه 210 هزار بشکه   آغاز می شود.
زنگنه با بیان این که ش��رکت چینی فاینانس این پروژه را بر عهده دارد، گفت: 
ظرفیت پاالیشی 210 هزار بشکه ای که قرار است بر اساس این قرارداد ایجاد شود 
با 150 هزار بشکه ظرفیت کنونی واحدهای جدید پاالیشگاه آبادان تلفیق می شود 
و در واقع پس از تکمیل این طرح ما یک پاالیش��گاه مدرن با ظرفیت 360 هزار 

بشکه   خواهیم داشت.
وی عنوان کرد: در پاالیش��گاه جدید محصوالتی با کیفیت تولید خواهد ش��د، 
تولید بنزین و سوخت جت افزایش و تولید نفت کوره کاهش می یابد، به طوری 
که پاالیشگاه آبادان از یک پاالیشگاه زیانده به یک پاالیشگاه سوده بدل می شود و 

اشتغالزایی زیادی در حین کار در شهر آبادان ایجاد می شود.
کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان 
18 بهمن ماه با حضور اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به زمین 

زده می شود.
براس��اس گزارش وزارت نفت، طرح توس��عه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان 

با هدف تثبیت ظرفیت پاالیش��ی پاالیشگاه آبادان، 
تولید محصوالت بر اساس استاندارد یورو 5، کاهش 
آالینده های زیس��ت محیطی، افزای��ش درصد تولید 
نفت گاز و بنزین با بهبود فناوری تولید، کاهش تولید 
نفت کوره و جمع آوری مخازن و تاسیس��ات فرسوده 

اجرا خواهد شد.
پاالیشگاه آبادان هم اکنون دارای ظرفیت پاالیش ۴00 هزار بشکه نفت خام در 
روز است که 250 هزار بشکه از ظرفیت ۴00 هزار بشکه ای در سه واحد تقطیر با 

قدمت بیش از 70 سال پاالیش می شود.
با توجه به فناوری قدیمی و تجهیزات فرسوده، این سه واحد تقطیر دارای بازده 
بسیار پائین، ریسک بسیار زیاد عملیات و هزینه های باالی تعمیرات است که در 
طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پاالیش��گاه آبادان ش��امل واحد 
تقطیر 210 هزار بشکه ای در روز است که جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی خواهد 
ش��د. با توجه به س��اخت و راه اندازی واحد تقطیر دیگری که در س��ال 1385 به 
ظرفیت 150 هزار بش��که راه اندازی شد، مجموع ظرفیت پاالیش پس از احداث 
واحد تقطیر جدید در 360 هزار بش��که )150+210( در روز تثبیت شد. افزون بر 
تثبیت ظرفیت پاالیشگاه در 360 هزار بشکه که با ساخت واحد تقطیر 210 هزار 
بشکه ای میسر می شود همه فرآورده های حاصل از پاالیش 360 هزار بشکه نفت 

خام در واحدهای تصفیه هیدروژنی تصفیه می شوند.
پاالیشگاه نفت آبادان، بزرگترین پاالیشگاه ایران است که در شهر آبادان استان 
خوزستان قرار دارد. ساخت این پاالیشگاه در سال 1291 به پایان رسید و تا آغاز 
جنگ ایران و عراق در سال 1359 بزرگترین پاالیشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه 628 

هزار بشکه در روز بود.
این پاالیشگاه تا سال 1973 به دست شرکت های نفتی خارجی اداره می شد تا 

این که در این سال به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شد.

رئیس مجلس: ایران برای فروش نفت به بالروس آمادگی دارد

افتتاح واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر توسط معاون اول رییس جمهور

وزیر نفت: پاالیشگاه آبادان دیگر زیانده نخواهد بود
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ترامپ نفتی
 تصمیامت جنجالی رئیس جمهور آمریکا

به حوزه نفت هم کشیده می شود؟

شگفتی سازی های دونالد ترامپ تمامی ندارد. چهل و پنجمین 
رئیس جمه��ور ایاالت متحده آمریکا تمام هم و غ��م خود را به کار 
گرفته تا به هر شکل ممکن، نام خود را در تاریخ ماندگار کند؛ خواه 
مثل حاتم طایی باش��د یا مثل برادر حاتم طایی. تالشی اینگونه، 

چقدر برای ما ایرانی ها خاطراتی نزدیک را یادآوری می کند.
ام��ا این فقط عرصه سیاس��ت و دیپلماس��ی نیس��ت که آماج 
ترامپ زدگی شده، بلکه حوزه های اقتصادی هم آچمز مانده اند که 
با این پدیده نوظهور چه کنند. فعالً همه، جز معترضان سرسخت 
و بعضاً خیابانی ترامپ، در حالت »اس��تندبای« مانده اند تا ببینند 
پرزیدنت جدید آمریکا واقعاً چ��ه خواب هایی برای اقتصاد دیده و 

چقدر توان تعبیر کردن این خواب ها را دارد.
در هر حال، نمی شود در ایاالت متحده آمریکا باشی، بیزینس من 
باش��ی، س��ودای بزرگ و بزرگ تر شدن )ش��ما بخوانید »ُگنده« 
ش��دن!( در س��ر داشته باش��ی و به عالی ترین جایگاه سیاسی هم 
دست پیدا کرده باشی، ولی به حوزه »نفت« عالقه ای نشان ندهی. 
اگر جمهوریخواه هم باش��ی که دیگر نور علی نور اس��ت. هرچقدر 
دموکرات ها با سیاس��ت ورزی بیش��تری به س��مت نفت می روند، 
جمهوریخواهان گاه خیلی شهوت آمیز به این طالی سیاه می نگرند. 
ماجرای خرید سرزمین نفت خیز آالسکا توسط آمریکا از روسیه را 
فراموش نکنیم، که هرچند »ویلیام سیوارد« از حزب جمهوریخواه 
برای انجام این معامله تالش بس��یاری کرد، اما این اتفاق در زمان 
ریاس��ت جمهوری »اندرو جانسوِن« دموکرات افتاد تا آمریکا طی 
اتفاقی نادر در تاریخ، مالک یکی از نفت خیزترین سرزمین های دنیا 

باشد و امروز بیشتر توسط سناتورهای جمهوریخواه اداره شود!
امروز هم ترامپ در حوزه اقتصادی بر روی چند موضوع دس��ت 
گذاش��ته و یکی از آنها، نفت است. دو اظهارنظر جنجالی او مبنی 
ب��ر اینکه »باید نفت عراق را برای خودمان برمی داش��تیم« و »اگر 
آمریکا کنترل نفت را در دس��ت داش��ت، داعش تا االن نابود شده 
بود«، سوداگری و میزان ولع او برای دستیابی به این منبع با ارزش 
زیرزمینی را به خوبی نش��ان می دهد. در پی اظهارات این چنینی، 
حیدر العبادی نخست وزیر عراق به ترامپ یادآور شده که نفت عراق 
متعلق به مردم عراق است، نه شخص یا کشوری دیگر؛ اظهارنظری 

که البته بعید است تحولی در طرز فکر ترامپ ایجاد کند.
البته این نخس��تین یا احتماالً آخری��ن درگیری نفتی آمریکا و 
عراق نخواهد بود. »اکس��ون موبیل« تنها شرکتی است که بر روی 
چاه های نفت عراق کار می کند و از س��ال 2010 میالدی قرارداد 
سرمایه گذاری مش��ترکی را با دولت میزبان منعقد کرده است. در 
پی همین قرارداد در یک میدان نفتی در جنوب عراق، میزان تولید 
نفت در این میدان ظرف پنج سال به بیش از دو برابر رسید. اما نکته 
اینجاست که عراق یکی از آن کشورهایی است که ترامپ با امضای 
فرمانی 90 روزه، ممنوعیت س��فر به آمریکا از آن مبداء را به اجرا 
درآورده است. یکی از نکات جالب این است که »رکس تیلرسون« 
که به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه دولت ترامپ معرفی شده 
است، سابقه مدیرعاملی شرکت نفتی اکسون موبیل را در کارنامه 
خود دارد. با این حال، هنوز )الاقل تا لحظه نگارش این یادداشت( 
اظهارنظر یا خبری رس��می مبنی بر اعتراض مدیران این شرکت 

بزرگ به دستور بحث برانگیز آقای ترامپ منتشر نشده است.
از س��وی دیگر، سیاس��ت ها و اظهارنظرهای جنجالی ترامپ در 
م��ورد موضوعات مختلف، موجب ش��ده اس��ت که قیمت جهانی 
نفت تاحدودی افزایش پیدا کن��د. این اتفاق در زمان انتخاب این 

کاندی��دای جمهوریخ��واه به عن��وان رئیس جمهور 
منتخ��ب آمریکا، برعکس بود و با روی کار آمدن او، 
قیمت نفت سقوطی مقطعی را تجربه کرد. اما امروز 
ماجرای متفاوتی در حال وقوع است. یکی از نخستین 
اظهارنظرهای ترامپ پس از مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری، در حوزه نفت بود. او به صراحت گفت که 
قصد دارد اتکاء آمریکا به نفت خارجی و مشخصاً به 
اعضای اوپک را کاه��ش دهد. البته این همه ماجرا 
نبود. رئیس جمهور نوپای آمریکا پا را فراتر گذاشت و 
حتی متعهد شد که به اتکاء کشورش به محصوالت 

اوپک پایان ببخشد.
طبق اعالم سایت کاخ سفید، سال گذشته ایاالت 
متحده آمریکا روزانه 3 میلیون بش��که نفت از اوپک 
وارد کرده اس��ت. از این میزان، یک میلیون بش��که 
)یعنی یک سوم( سهم عربستان سعودی بوده است. 
در نگاه نخست، به نظر می رسد که عربستان باید با 
این سیاست مخالف باشد؛ اما موضع گیری اخیر وزیر 
انرژی عربس��تان نشان داد که این کشور مشکلی با 
افزایش تولید نفت آمریکا ندارد. س��اده ترین دالیلی 
که می ت��وان برای این اس��تقبال عنوان ک��رد، اول 
این است که ش��اهزادگان و سرمایه گذاران سعودی 
س��رمایه گذاری هنگفت��ی در صنعت نف��ت آمریکا 
کرده اند و همین مس��أله اهرم فش��ار مناسبی برای 
آنهاایج��اد خواهد کرد تا آمریکا ب��ه کاری که برای 
آنها خطرس��از باشد دست نزند. دوم اینکه عربستان 
س��عودی امیدوار است تا اجرای چنین تصمیمی از 
س��وی ترامپ، بدون هماهنگی با س��عودی ها انجام 
نشود، چراکه به هر حال آنها بزرگترین صادرکننده 

نفت خام در جهان هستند.
البته نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است 
که دونالد ترامپ نخس��تین رئیس جمه��ور آمریکا 
نیست که وعده استقالل ایاالت متحده از محصوالت 
اوپک و کاهش واردات نفت از س��وی این کش��ور را 
مط��رح می کن��د. در واقع نیم قرن اس��ت که اغلب 
روس��ای جمهور آمریکا چنین وعده ای را می دهند 

روزنامه نگار

حسین  هرمزی

رئیس جمهور 
جدید آمریکا در 

همین مدت زمان 
اندک بعد از تحلیف 

رسمی چند بار از 
ایران نام برده؛ هر 
بار با لحنی تندتر و 

گستاخانه تر. او حتی 
مستقیاًم ایران را 

به افزایش دوباره 
تحریم ها و تلویحاً 
هم به آغاز جنگ 
تهدید کرده است

هنوز زود اس��ت برای اينكه نام پديده تازه اين روزهای سياست 
در دنيا كه از آمريكا برخاسته است را »ترامپيسم« بگذاريم؛ برای 
»ايسم« بودن، زنجيره ای از تفكرات غالب و به هم پيوسته الزم 
اس��ت؛ مواد اوليه ای كه هنوز در مورد »ترامپ« مشخص نيست 
كه واقعاً و ماهيتاً چيس��ت. بايد كمی صبر ك��رد. با اين حال، دور 
از ذهن نخواهد بود كه اين واژه به بخشی از ادبيات سياسی در 
تاريخ سياست دنيا تبديل شود؛ واژه ای كه احتماالً يادآور خاطراتی 

دوست داشتنی نخواهد بود.
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اما به دالیل مختل��ف نمی توانند آن را عملی کنند. 
یکی از مشهورترین های آنها جرج دبلیو بوش بود که 
چنی��ن وعده ای را مطرح کرد اما در پایان کارش در 
کاخ سفید، واردات آمریکا از اوپک 10 درصد افزایش 
پیدا کرده بود. پس از اظهارات ترامپ بالفاصله بعد از 
مراسم تحلیف، وزیر انرژی عربستان سعودی که از به 
طور کلی از سیاست های ترامپ در حوزه انرژی و بویژه 
در حوزه نفت استقبال کرده بود، گفت: سیاست های 
انرژی رئیس جمهور ترامپ برای صنعت پتروشیمی 
خوب هستند و عربس��تان سعودی هیچ مشکلی با 
تولید بیشتر نفت توسط آمریکا ندارد. سعودی ها به 
عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام، دشمن دولت 
آمریکا نیستند و حوزه های گسترده ای برای همکاری 
با بزرگترین کشور مصرف کننده انرژی )آمریکا( وجود 
دارد؛ رئیس جمهور ترامپ سیاست های خوبی برای 

صنعت نفت دارد.
الفلیح همچنین اظهار کرد: عربس��تان س��عودی 
میلیارده��ا دالر در پاالیش��گاه و صنعت توزیع نفت 
و فرآورده های نفتی در آمریکا س��رمایه گذاری کرده 
اس��ت و حتی امکان دارد در نتیجه سیاس��ت های 
حمایت��ی نفت و گاز و صنع��ت دولت ترامپ باز هم 

سرمایه گذاری بیشتری کند.
برخی کارشناسان معتقدند که قدرت گرفتن ترامپ 
در آمریکا دو س��یگنال و پیام مهم برای عربس��تان 
سعودی در بازار نفت به همراه داشته است؛ اول اینکه 
در عصر ترامپ، آمریکا مجدداً به تهدید مهمی برای 
ایران تبدیل شده و این فرصتی برای عربستان است 

که قدرت از دست رفته خود در منطقه خاورمیانه را 
بازیابی کند. از سویی محدود شدن مجدد عرضه نفت 
کش��ورمان با اعمال سیاست های ضد ایرانی ترامپ، 
مجدداً قیمت  نفت را می تواند در مسیر افزایشی قرار 
دهد، آن هم بدون اینکه نیازی به دخالت عربستان در 
بازار نفت و تداوم سیاست کاهش عرضه از سوی این 
کشور باشد. اما س��یگنال دوم ترامپ به سعودی ها، 
به افزایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت 
آمریکا با اعمال سیاست های حمایتی در دولت جدید 
این کشور از صنعت نفت بازمی گردد؛ همان نکته ای 

که چند سطر باالتر هم به آن اشاره کرده بودیم.
بعد از توافق هس��ته ای میان ایران و شش قدرت 
جهانی موس��وم به 1+5، روز ب��ه روز نقش ایران در 
منطقه خاورمیانه پررنگ تر شده و در مقابل، از قدرت 
عربستان در منطقه کاسته ش��ده است. این مسأله 
تنها از بُعد سیاس��ی اتفاق نیفتاده بلکه بخش قابل 
توجهی از آن به مسائل اقتصادی، و بطور مشخص، به 
مسأله نفت برمی گردد. پس از کاهش کم سابقه تولید 
و ص��ادرات نفت ای��ران در دولت دهم، کم کم در بر 
روی پاشنه دیگری شروع به چرخیدن کرد. »لوالی 
جدی��د«، دولت یازدهم ب��ود ک��ه ورق را برگرداند. 
»برجام« تیر خالص به اقتدار نفتی عربس��تان شد؛ 
چرا که تولید نفت ایران با افزایش��ی چش��مگیر، به 
حدود ۴ میلیون بشکه در روز رسید و پس از برجام 
هم دیپلماسی نفتی دولت جواب داد و پیشنهادهای 
طرف ایرانی در اجالس چندی پیِش اوپک پذیرفته 
شد. حاال عربس��تان سعودی امیدوار است تا با روی 

کار آم��دن دونالد ترامپ، روزگار خوش نفتی به این 
کشور پهناور منطقه ای بازگردد.

هزینه کرد زیاد عربستان در یمن و بحرین از یک سو 
و کاهش مشتریان نفتی اش و سوق پیدا کردن بخشی 
از آنها به سمت ایران نیز از سوی دیگر موجب شد تا 
برای نخستین بار در طول تاریخ، عربستان بحث دریافت 
مالیات از شهروندانش را بطور جدی تری مطرح کند تا 
بتواند بخشی از کسری بودجه اش را جبران سازد. حاال 
این کشور بیش از پیش فرصت یافته تا با آمدن ترامپ، 
عقده گشایی کند. رئیس جمهور جدید آمریکا در همین 
مدت زمان اندک بعد از تحلیف رسمی چند بار از ایران 
نام برده؛ هر بار با لحنی تندتر و گستاخانه تر. او حتی 
مستقیماً ایران را به افزایش دوباره تحریم ها و تلویحاً هم 
به آغاز جنگ تهدید کرده است. تحریم بیشتر ایران به 
منزله کاهش تولید و صادارات نفت خواهد بود؛ اتفاقی 
که دست عربستان را برای مانور نفتی در منطقه بازتر 
خواهد کرد و این کشور بدون اینکه تالش خاصی کرده 
باشد، یا بدون اینکه از تالش های قبلی اش )از جمله در 
اوپک که به در بس��ته خورد( جوابی گرفته باشد، اوالً 
با کاهش س��هم ایران از بازار نفت مواجه خواهد شد 
و ثانیاً افزایش قیمت نفت برایش هم صرفه اقتصادی 
خواهد داشت و هم صرفه سیاسی. همین طمع، چشم 
و گوش تصمیم گیران عربس��تان را بسته است و آنها 
فراموش کرده اند که ترامپ قطعاً عاشق چشم و ابروی 
سعودی ها نیس��ت؛ امروز منافع سیاسی، اقتصادی و 
حتی شخصی اش ایجاب می کند چنین بگوید، اما فردا 

به دالیلی دیگر، چنان خواهد کرد!

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت در اولین بازدید میدانی خود از پاالیش��گاه های 
عض��و انجم��ن، از پاالیش��گاه نفت تهران)ش��هید 
تندگویان( بازدید کرد. ناصر عاشوری در این بازدید با 
مهندس بابایی مدیرعامل پاالیشگاه نفت تهران دیدار 

و گفت و گو کرد.

 دریافت جایزه مدیریت سبز
این پاالیش��گاه ب��رای دومین س��ال پیاپی جایزه 
مدیریت س��بز را دریافت ک��رده و به گفته مهندس 
بابایی توازنی بین درآمد پاالیش��گاه و آالیندگی آن 
ایجاد شده و برنامه ریزی دقیقی در این راستا انجام 
شده است. بابایی با بیان اینکه این پاالیشگاه در سال 
9۴ توانسته با ۴ برنامه کاهش آلودگی محیط زیست 
میزان CO2 را کاهش دهد، گفت که برای کاهش 
CO2 تا س��ال 1۴00 نیز یازده برنامه درحال اجرا و 
برنامه ریزی است. مدیر عامل پاالیشگاه نفت تهران 
با بیان اینکه انتش��ار گاز متان از س��ال بعد در این 
پاالیش��گاه به صفر می رس��د گفت که برای این کار 
25 میلیون تومان هزینه شده است. وی با تاکید بر 
ضرورت توجه به شاخص های مدیریتی در مدیریت 
پاالیش��گاه، بر لزوم پیش بینی سود پایدار در اوضاع 
نابسامان مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تاکید 
کرد و گفت که شرکت های مختلف برای الگوبرداری 
از فرآینده��ای آموزش��ی از این پاالیش��گاه بازدید 
کرده اند. بابایی همچنین در جریان این بازدید گفت 

که نرم افزار طراحی ش��ده برای پاالیشگاه تهران در 
جهت تعیین اهداف و استراتژی، کنترل و نظارت و 
پایش مستمری برای افزایش کارآیی و بهره وری را به 

دنبال داشته است.

 هر روز یک پالسکو!
وی با بیان اینکه مدیریت ایمنی در کشور با چالش 
مواجه اس��ت، خاطر نش��ان کرد: م��ا ضریب ایمنی 
پاالیش��گاه را تعیین کرده ایم و برای س��ال 1۴00 
حوادث را تخمین زده ایم. اگر چنین نباش��د هر روز 

یک پالسکو خواهیم داشت.

 نگاهی به تنها پاالیشگاه پایتخت
پاالیشگاه نفت تهران که سه هزار پرسنل دارد، جزو 
پاالیشگاه های خصوصی کشور محسوب می شود و 
90 درصد سهام آن مربوط به سهام عدالت است و ده 

درصد باقی در بورس خرید و فروش می شود.
این پاالیشگاه که سالها پیش خارج از شهر تهران 
بوده اکنون در محدوده باقر ش��هر واقع در شهر ری 

است و در واقع جزیی از پایتخت است. برهمین اساس 
و طبق استانداردهای زیست محیطی دور تا دور این 
پاالیشگاه ها جنگل کاری شده و به ازای 300 هکتار 
صنعتی، 300 هکتار جنگل نیز در اطراف پاالیشگاه 
وجود دارد. این پاالیش��گاه گاز سوخت، نفت کوره، 
 سوخت هواپیمای جت، گاز مایع، سوخت هواپیمای 
معمولی، نفتا، بنزین و نفت س��فید و گازوئیل تولید 
می کند. بنا به اظهارات مسووالن پاالیشگاه، نفت خام 
این پاالیش��گاه از اهواز و آس��ماری با خط لوله وارد 
پاالیشگاه می ش��ود و بعد از ورود به واحد تقطیر در 
مخازن آزمایش می ش��ود و در واحد تصفیه اقدامات 
الزم بر روی آن انجام می ش��ود. این پاالیشگاه سی 
هزار بشکه سوخت هواپیما تولید می کند و کل نیاز 
فرودگاه مهرآباد فرودگاه امام )ره( و فرودگاه مشهد را 

از طریق خط انتقال تامین می کند.
 پاالیش��گاه نفت تهران همچنین در طول شبانه 

روز6/5 میلیون لیتر بنزین با کیفیت تولید می کند.
این پاالیشگاه در زمان دفاع مقدس هدف موشک های 
ص��دام قرار گرفته بود و همچنان آثار ترکش های این 
موشک ها در محوطه پاالیشگاه به یادگار نگه داشته شده 
است. نحوه محافظت از این پاالیشگاه نیز از طریق پدافند 
و همچنین دوربین یا مانیتورینگ انجام می شود. شرکت 
پاالیش نفت تهران که در سال 13۴۴ تاسیس شده با 
ظرفیت 250 هزار بشکه در روز فعالیت می کند و جزو 6 
پاالیشگاه عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 

نفت است.

بازدید از پاالیشگاهی درپایتخت

18نـشریه پاالیش نـفت    شماره 1    اسفند 95
Oil Refining Industry Employers Association

19نـشریه پاالیش نـفت    شماره 1    اسفند 95
Oil Refining Industry Employers Association



طراح: مهدی برازنده



کارگروه مالیاتي کمیس��یون اقتصادي مجلس در 
جلس��ه 25 بهمن ماه الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
بویژه 1درصد جرائم آالیندگي شرکتهاي پاالیش را 

مورد بررسي قرار داد.
به گزارش »پاالیش نفت«، در این جلس��ه که در 
مجلس برگزار شد، ش��کري رئیس کارگروه بررسي 
و اص��الح قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده، دو تن از 
معاونین سازمان امور مالیاتي کشور، یک نفر از مرکز 
پژوهش هاي مجلس، ناصر عاشوري دبیر کل انجمن 
صنفي پاالیش نفت، عیسي تاجیک، محمد باقرزاده، 
حمید عزیزي، بهنام گشتاس��بي، مه��دي صرامي، 
دزفولي، استاد رشید و تعدادي از نمایندگان مجلس 

حضور داشتند.
ناصر عاشوري دبیر کل انجمن پاالیش صنعت نفت 
در این جلس��ه با تاکید بر اهمی��ت موضوع نفت در 
اقتصاد ملي و همچنین نقش و اهمیت پاالیشگاه هاي 
کش��ور گفت: ب��ا توجه ب��ه اعتراض��ات و انتقادات 
شرکت هاي پاالیشگاهي بخش خصوصي در ارتباط 
با اجراي قوانین وضع ش��ده و عدم شفافیت قانون، 
این جلسه سعي در شفاف سازي و پیگیري مشکالت 
بخش پاالیشگاهي در بحث اصالح مالیات بر ارزش 

افزوده دارد. 
ب��ه وی��ژه در بخ��ش 1 درصد جرائ��م آالیندگي 
ش��رکت هاي پاالیش و همچنین واریز کلیه درآمد 

پاالیش��گاه ها مس��تقیما بعد از ارائ��ه اظهارنامه این 
ش��رکت ها ب��ه خزانه و بازگش��ت پول به حس��اب 
پاالیش��گاه ها از ط��رف ش��رکت  پخ��ش و پاالیش 
ب��ا تاخیر چندی��ن ماهه که باعث ش��ده حس��اب 
بعض��ي از پاالیش��گاه ها از جمله پاالیش��گاه بزرگي 
 همچ��ون اصفهان در ط��ي 12 ماهه س��ال حدود 

11 ماه بسته باشد.
دبیرکل انجمن صنفي پاالیشگاه هاي صنعت نفت 
ادامه داد: پاالیشگاه هاي مذکور علي رغم اسم و رسم 
بزرگي که دارند ام��ا در واقع با توجه به صورت هاي 
مالي اکثر این ش��رکت ها، متاسفانه تعدادي زیان ده 
هس��تند لذا باید قوانیني وضع شود که ضمن جامع 

و کامل بودن، سعي در کاهش زیان دهي این شرکت ها شود. از جمله 
اینکه مالیات فقط بر سود آن ها تعلق گیرد تا بتوان درصدي از زیان این 

سرمایه هاي ملي کاسته گردد. 
وي افزود: پیش��نهاد دیگر این اس��ت که جرائم آالیندگي که طبق 
تبصره 1 ماده 37 براي شرکت ها وضع شده باید اثر تشویقي و تنبیهي 
داش��ته باشد، یعني شرکتي که )طبق بررسي و اعالم سازمان محیط 
زیست( آالینده محسوب مي شود باید تالش کند تا آالیندگي را از بین 
ببرد اما در صورتي که آالیندگي ندارد دلیلي هم براي پرداخت جریمه 
نیس��ت. در حال حاضر متاسفانه پاالیش��گاهي که حدود 30 الي ۴0 
میلیارد تومان هزینه کرده تا آالیندگي اش را به صفر یا حداقل رسانده، 
این شرکت نیز با پرداخت جریمه آالیندگي مواجه شده و در یک جمله 
مي توان پیشنهاد کرد که جرائم آالیندگي براي شرکت هاي آالینده و 

آن هم از سود آن ها محاسبه شود. 
در ادامه نماینده پاالیشگاه اصفهان به عنوان اولین پاالیشگاهي که 
وارد بازار بورس ش��ده است، ضمن تشکر از مسیحي معاونت سازمان 
مالیاتي کشور که توانسته کمک قابل توجهي به پاالیشگاه هاي کشور 
داش��ته باشد و با تدبیر درست و منطقي در بحث ارزش افزوده کمک 
بزرگي به این شرکتها کرده، گفت: پاالیشگاه اصفهان در طي 5 سال 
در بحث ارزش افزوده حدود 6 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اما با 
قوانین ارزش افزوده 12 ماه که قبل از ورود آقاي مسیحي وضع شده 
بوده حس��اب هاي این پاالیش��گاه از 12 ماه، 11 ماه بسته شد که این 
موضوع در شان این صنعت نیست ولي خوشبختانه اقاي مسیحي در 
این مورد بسیار موثر واقع شدند و توانستند با راهکار ارائه شده تا حدي 

این مشکل را مرتفع کنند.
وي اف��زود: همچنین ماده 1 تبصره 37 قبلي جاي تفاس��یر زیادي 
مبني بر اینکه پاالیش��گاه ها في  نفسه آلوده مي باشند، گذاشته بود اما 
خوشبختانه قانون جدید این تفس��یر را به شکلي اصالح کرد که اگر 
ش��رکت ها آالیندگي را رفع کنند دیگر آالینده نیستند ولي باز طبق 
فرمایشات جناب عاشوري که در ابتداي جلسه نیز به این موضوع اشاره 
کردند متاسفانه جرائم آالیندگي از کلیه پاالیشگاه ها محاسبه مي شود 

و این موضوع جاي تامل زیادي باقي گذاشته است.
همچنین نماینده پاالیشگاه اصفهان یادآور شد: حاشیه سود این شرکت 
در س��ال جاري 2.5 درصد بوده و با لحاظ تخفیف 5 درصد که دولت به 
آنها اعطا کرده و حتي با توجه به اینکه ۴0درصد س��هام به سهام عدالت 
و 15درصد س��هام به وزارت بهداشت و درمان تعلق دارد با این حال سود 
این ش��رکت 2.5 درصد بوده و اگ��ر 1درصد هم به آالیندگي اختصاص 
پیدا کند، این فضا اصال به نفع این شرکت و یا حتي این صنعت نیست.  
در ادامه آقاي مسیحي صحبت هاي ایش��ان را قطع و اعالم کرد واریز به 
ش��هرداري با اصرار استان ها و اس��تاندارها که اغلب نیز با این موضوع به 
صورت سیاسي برخورد مي کنند، صورت مي گیرد و در این زمینه باید با 
کارشناسي دقیق این موضوع پیگیري شود.  سایر نمایندگان پاالیشگاه ها نیز 
با طرح انتقادات و اشاره به مشکالت خود سعي کردند نمایندگان مجلس 
را از اوضاع نابسامان مالي پاالیشگاه ها آگاه کنند. در همین مورد یکي از 
نمایندگان پاالیشگاه ها به این موضوع اشاره کرد که شرکت ها قبال )تا پایان 
سال 89( پول ارزش افزوده را عینا پرداخت مي کردند و مشمول جریمه 
هم نمي شدند و بدحسابي هم نداشتند ولي از سال 89 که قانون مالیات 
اصالح شد پاالیشگاه ها دچار مشکالت جدي شده اند. در پایان مقرر شد 
براي نتیجه گیري و بهتر برگزار شدن جلسه اي کامل تر با حضور نمایندگان 
شرکت  پخش و پاالیش، سازمان محلیط زیست، سازمان مالیاتي کشور و 

مدیران شرکت هاي پاالیش نفت در کمیسیون اقتصادي برگزار شود.

پاالیشگاه ها
علی رغم اسم و رسم 
بزرگی که دارند اما 
در واقع با توجه به 
صورت های مالی، 
متاسفانه تعدادی 

زیان ده هستند. باید 
قوانینی وضع شود 
که ضمن جامع و 
کامل بودن، سعی 

در کاهش زیان دهی 
این رشکت ها داشته 

باشد. پیشنهاد من 
این است که مالیات 

فقط بر سود آنها 
تعلق گیرد تا بتوانیم 
درصدی از زیان این 

رسمایه های ملی 
بکاهیم.

بررسی جرایم آالیندگی پاالیشگاه ها در کمیسیون  اقتصادی
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آیـــت الله
»نـفت« را 
می فهمید

 نگاهی به عملکرد و تأثیرگذاری
هاشمی رفسنجانی در حوزه نفت

روزنامه نگار

حسین  هرمزی

 رفتن��ش هم��ه رو ش��وكه كرد. ش��ايد فقدان 
آيت اهلل هاش��می رفس��نجانی، به وضوح برای 
فعاالن سياس��ی - اعم از موافق��ان يا مخالفان 
آي��ت اهلل - دردن��اک، بهت انگي��ز و حت��ی گاه 
ترسناک می نمود، اما فعاالن اقتصادی هم از اين 
بهت و حسرت به دور نبودند؛ چه آنكه پيشينه 
آن مرحوم و اظهار نظرهای اخير اقتصاديون، اين 

گزاره را تأييد می كند.

در س��ال های اخیر، چهره سیاس��ی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
وجه شناخته ش��ده تری الاقل برای عموم مردم شده بود. انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 1388 و اتفاقات بعد از آن و تالش های آیت اهلل 
هاشمی برای ایجاد وحدت سیاسی در کشور که البته با مخالفت ها 
و تخریب های فراوان به س��رانجام نرسید، فقدانش در نمازجمعه 
ته��ران آن ه��م بعد از آن خطبه پایانی در واپس��ین جمعه ای که 
او ام��ام نمازش بود، باال گرفتن آتش تخریب ها علیه او، به جریان 
افتادن چند پرونده علیه برخی فرزندانش و همچنین نقش غیرقابل 
انکارش در انتخابات ریاس��ت جمه��وری 1392 و انتخاب حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حس��ن روحانی به عنوان رئیس دولت 
یازدهم، از جمله مهمترین دالیلی است که چهره سیاسی آیت اهلل 

را بیش از پیش پررنگ کرده بود.
با این حال، دور نیست زمانی که هاشمی را »سردار سازندگی« 
خطاب می کردند و آنها که بیشتر دل در گرو او داشتند با امیرکبیر 
مقایس��ه اش می کردند. آن زمان چه��ره رئیس جمهور وقت ایران 
بیشتر اقتصادی بود تا سیاس��ی. او در یکی از دشوارترین شرایط، 
به صحنه آمد، در آزمون انتخابات با رأی اکثریت مردم پیروز شد 
تا دولتی را تحویل بگیرد که خسته از هشت سال جنگ تحمیلی، 
ساختار تازه ای را قرار بود تجربه کند. پست نخست وزیری حذف 
ش��ده بود و رئیس جمهور با مسئولیت های بیشتری باید کار اداره 
کش��وری جنگ زده را بر عهده می گرفت، کشور نیاز به ساخت و 
س��از داش��ت در حالی که پول چندانی در بساط نداشت و در یک 
کالم، هاشمی شرایطی جنگی را تحویل گرفت تا برای مردمی که 

با آتش بس امیدوارتر شده بودند، سازندگی کند.
او که بارها نشان داده بود مرد روزهای سخت است، پا به میدان 
گذاش��ت و با حمایت مردم توانس��ت به گونه ای کار کند که کم 
کم به او لقب س��ردار س��ازندگی دادند. هر چند همین لقب هم 
بعدها مایه تخریب های چندباره علیه او شد، تا اینکه دست تقدیر، 
پدر سیاست و سازندگی را از مردم گرفت و صداوسیما و مخالفان 
آیت اهلل یادش��ان آمد بعد از س��ال ها از عبارت »سردار سازندگی« 

برایش استفاده کنند. اما این لقب چرا به او نسبت داده شد؟
از تبلیغات موافقان آن روزهای رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی 
که بگذریم )که عمالً در مورد تمام مسئوالن بلندپایه کشور چنین 
مسأله ای همواره وجود داشته است(، دلیل اصلی این لقب گذاری، 
فعالیت های اقتصادی و عمرانی هاش��می رفسنجانی بعد از اتمام 
جنگ تحمیلی بوده اس��ت. همانطور که در ابتدای این یادداشت 
اشاره شد، در سال های اخیر وجه سیاسی آیت اهلل به وجوه دیگرش 
از جمله اقتصادی می چربید یا الاقل بیش��تر سخن از آن به میان 
می آمد. با این حال در س��ال هایی نه آنقدر دور که کس��ی به یاد 
نداش��ته باشد، هاش��می در نقش یک مدیر اقتصادی توانسته بود 

موفق ظاهر شود. 
یکی از موضوعات مورد عالقه وی، چه در دوران ریاست جمهوری 
و چه در س��ال های پس از آن، حوزه نفت بوده اس��ت. در همین 
راستا، غالمرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت با اشاره به رابطه دوستانه ای که با هاشمی رفسنجانی داشته، 
گفته است: »پیگیری های آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درباره نفت، 
تجهیزات دریایی، مخازن و صادرات نفتی، بیانگر عالقه و عش��ق 

ایشان به توسعه و سازندگی کشور بود.«
هاشمی رفس��نجانی برای انجام کاری سخت یعنی بازگرداندن 
میزان تولید نفت کشور به دوران پیش از آغاز جنگ و حتی پیش 

از انقالب اسالمی، آقازاده را به عنوان وزیر پیشنهادی 
نفت به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد تا او پس 
از تصدی این کرس��ی، اقدامات ماندگاری در حوزه 
نفت انجام دهد. البته اقدامات نخس��تین وزیر نفت 
کش��ور پس از پایان جنگ تحمیلی، محدود به یک 
حوزه نبود. افزایش حجم استخراج، پاالیش، پخش، 
ف��روش و درآمد حاصل از فروش نف��ت و گاز ایران 
در دوره وزیِر منتخ��ب رئیس جمهور وقت، افزایش 
قاب��ل مالحظه ای داش��ت. ب��ا این ح��ال، دولت در 
نهایت نتوانس��ت میزان تولید نفت در آن دوره را به 
میزان پیش از انقالب بازگرداند و همین مسأله هم 
چالش هایی را برای وزارت نفت به وجود آورد اما به 
هر حال نمی توان از تحوالت نفتی دولت های پنجم و 

ششم به راحتی چشم پوشی کرد.
بنا ب��ر برخی آمارها که البته بعض��ی از آنها جزو 
آمارهای رسمی محس��وب نمی شوند، میزان درآمد 
نفتی در دو دولت هاش��می رفس��نجانی، با در نظر 
گرفت��ن میزان تورم و افزایش نرخ ارز و طال، نزدیک 
به درآمد هنگفت نفتی در دولت های نهم و دهم به 
ریاس��ت محمود احمدی نژاد بوده است که البته در 
دولت هاشمی به دلیل بازگشت کشور به دوره ثبات 
و افزایش قابل مالحظه تولید و صادرات نفت بوده و 
در دولت احمدی نژاد به دلیل افزایش بی سابقه قیمت 
جهانی نفت اتفاق افتاده است. اگر چنین آمارهایی را 
صحیح قلمداد کنیم، تفاوت را حداقل در دو بخش 
می توان احس��اس کرد؛ اول اینکه دولت هاش��می 
رفسنجانی برون آمده از هشت سال جنگ تحمیلی 
بود و بازگرداندن کشور به وضعیتی که بتواند نه تنها 
روی ثب��ات را به خود ببیند بلکه از نظر اقتصادی و 
سازندگی رو به پیشرفت حرکت کند، در آن شرایط 

بسیار سخت بود.
نوع هزینه ک��رد درآمدهای نفت��ی در قیاس بین 
دولت های پنجم و شش��م با نهم و دهم، تفاوت دوم 
را به خوبی آش��کار می سازد. افزایش بی سابقه تورم، 
نرخ ارز، واردات، فس��اد سیستمی، شکاف طبقاتی و 
کاهش ق��درت اقتصادی مردم، حجم تولید داخلی، 
صادرات، تولید و فروش نفت و در مجموع، جابجایی 
منفی بس��یاری از شاخص هایی که وضع یک کشور 
را به لحاظ توس��عه ای نشان می دهد، از جمله نتایج 
مدیریت هشت ساله دولت های نهم و دهم بر کشور 
بود اما در دو دولت هاش��می رفس��نجانی، با وجود 
اینکه در برخی مقاطع مح��دود، تورم افزایش قابل 
مالحظه ای یافت اما هم بر اس��اس آمارهای رسمی 
و هم به اذعان بس��یاری از کارشناس��ان، جمهوری 
اس��المی ای��ران آن زم��ان در مجموع رون��د رو به 

پیشرفتی را طی کرد.
روندی که برای شکوفایی ظرفیت های نفتی کشور 
در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دولت های 
هفتم و هش��تم به ریاست سیدمحمد خاتمی ادامه 
پیدا کرد و تا حدود دو س��ال بعد از روی کار آمدن 

دولت رفسنجانی 
به دلیل ظرفیت های 

خالی كه صنعت 
نفت در آن دوران 
در اختیار داشت و 

البته بخاطر مدیریت 
صحیحی که بر این 

حوزه اعامل شد 
و همچنین عالقه 

شخصی آیت الله به 
حوزه نفت و انرژی، 
با رشد قابل توجهی 
در تولید و صادرات 

مواجه شد
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احمدی نژاد نیز ادامه یافت، تا اینکه سوءمدیریت آشکار آن دوران 
باالخ��ره رخ نمای��ان کرد و تأثیر خود را نش��ان داد. تحریم ها، که 
می توانست با دیپلماسی مناسب، مدیریت و از افزایش آن جلوگیری 
شود، مزید بر علت ش��د. در پایان دولت ششم، میزان تولید نفت 
ایران به بیش از س��ه میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسیده بود 
که این میزان، در دولت اصالحات به حدود ۴ میلیون بشکه افزایش 
یافت. فراهم کردن زیرس��اخت های الزم برای ایجاد میادین پارس 
جنوبی در دوران هاشمی و توسعه چشمگیر این میادین در فاصله 
سال های 1376 تا 138۴ موجب شد تا میزان بهره برداری ایران و 
قطر از میادین مشترک با یکدیگر برابر شود. اما این برابری چندان 
پایدار نبود؛ چنانکه پس از پایان کار دولت دهم، میزان بهره برداری 

ایران به یک سوِم قطر رسیده بود.
در همین ابطه، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در قامت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
گفته بود: در طول چند سال اخیر به دلیل سیاست های نادرست 
برخ��ی، خیلی از امکانات را از دس��ت دادیم و اگر سیاس��ت های 
پیش بینی شده درست عملیاتی می شد، ما از قطر در برداشت نفت 
و گاز از حوزه پارس جنوبی عقب نمی ماندیم. اگر به صورت بهینه 
و درس��ت از منابع انرژی کشور اس��تفاده می شد، قدرت عظیمی 
را که حاصل از انرژی اس��ت بیش از امروز داش��تیم، اما متاسفانه 

فرصت های زیادی را از دست داده ایم.
هاش��می همچنین یادآور ش��ده ب��ود: در زمان ما ق��راردادی با 
ترکمنس��تان امضا کردیم و گاز این کشور را 25 دالر می خریدیم 
و 95 دالر به ترکیه می فروختیم که س��ود زیادی برایمان داشت، 
حتی با آنها قرارداد بستیم برای اینکه وابستگی آنها به روسیه کم 
ش��ود همه گاز آنها به جز گاز مصرفی شان را بخریم تا انحصار گاز 

در منطقه در اختیار ایران باش��د. اگر 
خط لوله های نفت و گاز از ایران عبور 
می کرد، امنیت دنیا وابس��ته به ایران 
بود و این قدر به آس��انی مزاحم ایران 
نمی شدند و این تهدیدها در کار نبود. 
ما هم��ه امکانات را در طول این چند 
س��ال گذش��ته به خاطر سیاست های 
نادرس��ت برخی از دست دادیم، البته 
کار از اختی��ار ما در رفته و برگرداندن 

آن سخت است.
دولت رفسنجانی به دلیل ظرفیت های 
خالی که صنعت نفت در آن دوران در 
اختیار داشت و البته بخاطر مدیریت 
صحیحی که بر این حوزه اعمال ش��د 
و همچنی��ن عالقه ش��خصی آیت اهلل 
ب��ه حوزه نفت و انرژی، با رش��د قابل 
توجهی در تولید و صادرات مواجه شد 
و بهترین دولت در زمینه رشد تولید 
و صادرات محس��وب می شود و دولت 
احمدی نژاد از حیث افت شدید تولید 

بدترین دولت به شمار می رود.
عالقه هاشمی رفسنجانی به حوزه 
نف��ت، از جنبه های مختلف��ی هویدا 
می شود. اظهارنظر معاون شرکت ملی 
نفت به عنوان کسی که سال ها با آن 
مرحوم ارتباط داشته، یکی از شواهد 

اس��ت. بازدیدهای مکرر هاشمی از میادین و مراکز 
نفتی، پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، و اظهارنظرهای وی در 
این حوزه، همه و همه بیانگر این واقعیت اس��ت که 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه 
نفت را می شناخت، به آن عالقه نشان می داد و حتی 
گاه در اظهارنظرهایش اشراف اطالعاتی و علمی خود 

را به رخ می کشید.
سیدعماد حسینی از نمایندگان اسبق مجلس شورای 
اس��المی و از فعاالن و کارشناسان حوزه نفت و انرژی، 
درباره این مسأله طی یادداشتی نوشته است: در یکی 
از دیدارهای ادواری نمایندگان مجلس با ایشان در دورۀ 
هفتم، به خاطر دارم که تأکید فراوانی بر این داش��تند 
که پروژه های عظیم ملی در حوزه  های مختلف انرژی 
ازجمله پارس  جنوبی که نخستین اقدامات آن در اواخر 
دوران ریاست  جمهوی ایشان پایه  ریزی شد، همچنین 
توس��عه صنایع پایین  دس��تی ازجمله پتروشیمی  ها، 
نقش بس��زایی در گذار از خام  فروش��ی نفت دارند و به 
لحاظ زیرساختی و زیربنایی، برای آینده کشور بسیار 
اهمیت خواهند داشت. ایش��ان بر این موضوع تأکید 
داشتند که آینده اقتصاد کشور منوط به این است که 
زیرساخت ها به  درستی و با کیفیت مناسبی ایجاد شوند؛ 
زیرساخت هایی که می تواند هم به لحاظ اقتصادی و هم 
به لحاظ صنعتی، بخصوص در مناطق محروم، بسترساز 

همبستگی اجتماعی و رونق اقتصادی باشد.
به گفته وی، هاشمی رفسنجانی در حوزه انرژی، 
دیدگاهی کالن  نگر، همه  جانبه و توسعه  محور داشت. 

او می گوی��د: به خاط��ر دارم در یکی از دیدارها با ایش��ان، 
به خوب��ی در مباحث تخصصی و فنی صنع��ت نفت و گاز، 
ازجمل��ه تبدیل نفت خام به فرآورده های نفتی و حوزه های 
مرتب��ط با برداش��ت از مخازن نف��ت و گاز، نیمه دوم عمر 
مخ��ازن و تزریق گاز به میدان ه��ای نفتی، با دقت و حتی 
بی��ان اصطالحات فنی و تخصصی صحب��ت می کردند که 
برای حاضران در آن جمع که از مس��ئوالن ارش��د مجلس 
و صنع��ت نفت بودند، این موضوع بس��یار جالب توجه بود 
که یک شخصیت روحانی و سیاستمدار برجسته، به  خوبی 
و ب��ا جزئیات کام��ل درخصوص مباح��ث مبتالبه صنعت 
استراتژیک نفت، افزون بر رویکردهای کالن  نگر و راهبردی، 

اشراف مناسبی داشته باشند.
نگاه توس��عه محور هاشمی رفس��نجانی به حوزه نفت، به 
دوران ریاس��ت جمهوری اش محدود نبوده و زمانی که یار 
دیرینش یعنی حس��ن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری 
تکیه زد نیز بر حجم تاکیدات خ��ود در این حوزه افزود؛ از 
جمله، در اوایل دولت یازدهم که تاکید کرده بود: توس��عه 
نفت و صدور آن از طریق جاس��ک و همچنین انتقال خط 
لوله گاز از عسلویه و رساندن آن به جاسک، از جمله کارهای 

مهمی است که باید تا حصول نتیجه پیگیری شود.
جبران عقب  ماندگی  ها و آبادانی ویرانی  های برجای  مانده 
از جنگ تحمیلی، بدون تردید نیازمند همتی باال و نگرش 
وسیع و توسعه  محور بود. فعالیت  ها و اقدامات ماندگار دولت 
سازندگی با مدیریت آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی، همواره در 
صفحات تاریخ جمهوری اسالمی ایران درخشان خواهد بود؛ 

چه حتی این روزها و دورانی که درآمدهای سرشاری 
از حوزه  های مختلف صنعت نفت از جمله فروش نفت 
خام، توسعه گازرسانی شهری و روستایی، ظرفیت  های 
پاالیشگاهی، توسعه شبکه  های برق  ر سانی و افزایش 
ظرفیت  های نیروگاه��ی، حمایت ه��ای بی  دریغ از 
نیروگاهی اتمی بوشهر، احداث سدهای متعدد برای 
رونق بخش  های کشاورزی و تأمین آب  های صنعتی 
و شرب، حمایت از انرژی  های تجدیدپذیر و بسیاری 
از م��واردی ک��ه به  دلیل آثار و ویرانی  های ناش��ی از 
جن��گ تحمیلی با بی   توجه��ی و بی  برنامگی مواجه 
بودند، مدیون و مرهون دیدگاه  های توس��عه  محور و 

کالن  نگر رئیس  جمهور دوران سازندگی است.
در ه��ر ص��ورت، هاش��می رفس��نجانی در دو 
دولتی که به دولت های س��ازندگی معروف ش��د، 
فراز و فرودهای نس��بتاً زیاد و چالش های فراوانی 
را تجرب��ه ک��رد. عطش دولت وقت ب��رای جبران 
صدمات و لطمات حاصل از جنگ، موجب شد که 
در مقاطعی، افزایش تورم و نقدینگی به مهمترین 
چالش های اقتصادی هاش��می تبدیل شود، اما در 
نهایت، او توانس��ت در ش��رایطی دولت را در سال 
76 به رئیس جمه��ور بعدی تحویل دهد که تورم 
به کمتر از 18 درصد رس��یده بود، کش��ور رش��د 
اقتص��ادی 7.7 درصدی را تجرب��ه می کرد، تولید 
نف��ت با 38 درصد رش��د مواجه ش��ده و صادرات 

فرآورده های نفتی نیز ۴ برابر شده بود.

در ابتدای دولت 
یازدهم، آیت الله 

هاشمی رفسنجانی 
گفته بود: در طول 
چند سال اخیر به 
دلیل سیاست های 

نادرست برخی، 
خیلی از امكانات 
را از دست دادیم 
و اگر سیاست های 

پیش بینی شده 
درست عملیاتی 

می شد، ما از قطر 
در برداشت نفت 

و گاز از حوزه 
پارس جنوبی عقب 

منی ماندیم. 
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ب��دون ترديد يكی از راهكارهای موثر در تحقق اقتص��اد مقاومتی، حمايت از مواد 
معدنی و نفتی در كشور است و اين حمايت بدون توجه به سرمايه گذاری های خارجی، 
جلوگيری از خام فروشی مواد اوليه و توجه به امر صادرات فرآورده ها ميسر نخواهد 
بود. چالش های صنعت پتروش��يمی و حمايت های دولت و مجلس مباحثی است كه 
فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماينده مردم 

انديمشك در گفت وگو با نشريه »پااليش نفت« به آنها پرداخته است.

خام فروش��ی مواد اولیه در حوزه نفت چه مش��کالتی را در 
کش��ور ایج��اد می کند و  برای جلوگی��ری از این معضل چه 

کارهای الزم است، انجام گیرد؟
معضلی که در کش��ورمان داریم  این است که ما به جای اینکه به سمت 
فرآورده ه��ا چ��ه در بحث نفت و چه در بحث پتروش��یمی برویم عمدتا به 
خام فروشی روی می آوریم و شاید بخشی از این ضعف به عدم استفاده ما از 
تکنولوژی یا سودجویی عده ای از افراد و نبود برنامه ریزی دقیق در این حوزه 
برمی گردد. آن چیزی که در سیاست های کلی نظام آمده و مورد تاکید مقام 
معظم رهبری نیز هست و در قوانین متعددی هم وجود دارد، این است که 
باید وزارت نفت، شرکت ملی نفت، شرکت پخش فرآورده ها و شرکت ملی 
پتروشیمی حتما موضوع فرآورده ها را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند 
چراکه این موض��وع می تواند هم به لحاظ تکنولوژی جدید و هم به لحاظ 
سودآوری یکی از موضوعات پایه ای برای کشور باشد و از طرفی فرصت های 

شغلی جدید را نیز برای کشور ایجاد می کند.
اگر ما فقط به خام فروشی روی بیاوریم شاید فقط برای تعدادی از افراد 
خاص س��ودآوری داشته باشد و منفعتی برای کلیت کش��ور ندارد، در پی 
خام فروشی بخشی از مشاغل ما حذف خواهد شد این در حالی است که با 
روی آوردن به فرآورده ها حتما مشاغل جدید و فرصت های شغلی جدید برای 
کش��ور ایجاد خواهد شد، درآمد ارزی ما چندین برابر شده، وابستگی ما به 
بیرون قطع خواهد شد و از طرفی وابستگی کشورها به ما و فرآورده های مان 

چندین برابر می شود .

مهمرتین چالش های صنعت پرتوشیمی چیست؟
اگر ما برنامه ریزی دقیقی برای تولیدمان نداش��ته باش��یم و از 
تکنولوژه��ای جدی��د در این زمینه اس��تفاده نکنیم قطعا دچار 
مشکالت جدیدی در آینده می شویم. بعضی از دوستان نگرانی هایی در مورد 
قیمت دارند که ما این را خیلی دغدغه جدی نمی دانیم. البته قرار شده در 
هیمن راس��تا جلسه ای بین ما، وزارت نفت و مجموعه پتروشیمی کشور و 
برخی از دست اندرکاران بخش خصوصی برگزار شود تا حدودی دغدغه آنها 
در بحث قیمت برطرف می ش��ود. چالش جدی دیگر ما سرمایه الزم برای 
س��رمایه گذاری است. هم اکنون بخشی از پتروشیمی های ما نیمه تمام رها 
ش��ده اند که برای توسعه آنها یا صنایع پایین دست آنها باید فکری اساسی 
ش��ود . یکی از چالش های دیگر ما در حوزه صنعت پتروشیمی عدم توجه 
جدی به صنایع پایین دست است که باید این بخش را به عنوان حلقه اصلی 
و مفقوده و س��ودآور و ایجادکننده فرصت شغلی مدنظر قرار دهیم که اگر 

اینها باشد تا حدودی شاید چالش ها برطرف شود.

آی��ا حامیت ه��ای دول��ت از صنای��ع پرتوش��یمی را کافی 
می دانی��د و فک��ر می کنید حامیت های دولت از این بخش 

باید چگونه باشد؟
صنایع پتروشیمی ما امروز تعطیل است و چیزی به نام پتروشیمی وجود 

جذب رسمایه گذاری
 در حوزه پاالیش و پرتوشیمی
نیازمند شجاعت مدیران نفتی است

گفتگوی »پاالیش نفت«
با فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی

ندارد. البته بخش خصوصی تقریبا ای��ن کار را انجام می دهد و ما 
آثاری عمال از طرف وزارت نفت و پتروشیمی برای تقویت صنعت 
پتروش��یمی نمی بینیم. یکی از اش��کاالت جدی ما به وزارت نفت 
بحث عدم توجه جدی به پتروش��یمی است. متاسفانه تا امروز که 
8 الی 9 ماه از عمر مجلس دهم می گذرد هیچ اقدام و برنامه ای از 

طرف وزارت نفت در حوزه پتروشیمی ندیده ایم .

مصوب��ات دولت در ح��وزه پاالیش نفت را چگونه 
ارزیاب��ی می کنی��د؟ به نظر ش��ام با توجه به رشایط 
موجود، مصوبات دیگری نیز در این زمینه و برای حامیت از 

صنعت پاالیش نفت الزم است؟
اولین اش��کالی که در حوزه پاالیش وجود دارد نبود اساسنامه 
است. این ش��رکت تا اساسنامه نداشته باش��د نمی تواند بعضی 
از کاره��ا را انجام دهد.  مطمئنا ش��رکت فاقد اساس��نامه فاقد 
برنامه است، لذا باید اساسنامه مصوب شود و براساس آن برنامه 
تدوین ش��ده ارائه ش��ود. به نظرم حتما الزم اس��ت بخش های 
مختلف در پاالیش و پخش دیده شوند چراکه در بعضی از جاها 
نواقصی هست اما در بعضی از جاها نیز تصمیمات خوبی گرفته 
ش��ده اس��ت. در کل فکر می کنم با تمامی این اقدامات دغدغه 
بخش خصوصی دراین حوزه بسیار باال است. البته سودجویی و 
منفعت طلبی بعضی از افراد که بعضا ش��اید ارتباطاتی با بعضی 
از دس��تگاه ها داش��ته باش��ند نیز یکی ازدغدغه های ماست که 
امیدواریم در این مورد نیز فکری اساس��ی ش��ود. مطمئنا قانون 
باید به صورتی تدوین شود که بتواند هم دغدغه بخش خصوصی 
و هم دغدغه بخش دولتی را برطرف کند و منشا تحول در حوزه 

اقتصاد و پیشرفت در مجموعه تخصصی شود.

ب��رای جذب رسمایه گ��ذاری در بخش 
پاالیش و همچنین صنایع پرتوش��یمی 

چه کارهای باید انجام شود؟
اولین موضوع، رفع موانع اداری است و دیگر شجاعت 
و ریسک پذیری در وزارت نفت است که متاسفانه این 
شجاعت و ریسک پذیری در این مجموعه وجود ندارد. 
یکی از موانع اصلی در بحث س��رمایه گذاری، وزارت 
نفت است که برنامه ای و مجموعه ای پاسخگو برای 
تصمیم گیری و رفع مشکل مراجعه کنندگان ندارد. 
مجموعه وزارت نفت در رفع مش��کالت مش��تریان 
بس��یار کاهل و تنبل است و به نوعی واهمه ودلهره 
دارند که می بایست با ریسک پذیری و شجاعت این 

موانع برطرف شود.

مجلس تا چه اندازه مصمم به حامیت 
از این صنایع است؟

در ح��وزه قانون گذاری اگر نیاز ب��ه قوانین جدی 
باش��د کمیسیون انرژی و مجلس ش��ورای اسالمی 
ای��ن آمادگی را دارند که این موانع را برطرف کنند، 
طبیعی است که برخی از موانع برای سرمایه گذاری 
نیز به دلیل محدودیت های اس��ت که طی سال های 
اخی��ر آمریکا و برخ��ی از کش��ورهای اروپایی برای 
بانک های ما به وج��ود آورده اند که امیدواریم بانک 
مرکزی هرچه س��ریعتر این موان��ع را اعالم کند تا 
مجلس و کمیسیون انرژی نیز برای رفع این  موانع 

اقدام قانونی انجام دهند.

روزنامه نگار

مریم رضازاده

اولین اشکالی که 
در حوزه پاالیش 
وجود دارد نبود 

اساسنامه است. این 
رشکت تا اساسنامه 

نداشته باشد 
منی تواند بعضی از 

کارها را انجام دهد.  
مطمئنا رشکت 

فاقد اساسنامه فاقد 
برنامه است، لذا باید 

اساسنامه مصوب 
شود و براساس آن 
برنامه تدوین شده 

ارائه شود
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و گوی اختصاصی با "پاالیش" ضمن انتقاد از طوالنی ش��دن تهیه گزارش 
علت بروز آتش سوزی در پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها گفت که متاسفانه 
کمیس��یون انرژی بعد از گذش��ت هفت ماه از اولین آتش سوزی یعنی در 
پتروش��یمی ماهشهر هنوز نتوانسته گزارش جمع بندی را ارائه کند که ما 

چند بار نسبت به این موضوع گالیه کردیم.
وی در عین حال گفت: با وجودی که هنوز گزارش کمیسیون درباره علت 
آتش سوزی در پاالیشگاه پارس جنوبی، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد خانگیران )سرخس( و پتروشیمی ماهشهر آماده نشده ولی بررسی های 

اولیه حکایت از خطای انسانی در بروز این آتش سوزی ها دارد.
خادمی توضیح داد:  طبق گفته مسووالن خطای انسانی باعث آتش سوزی 
شده به طور مثال مدیر عامل پتروشیمی بوعلی در جلسه کمیسیون انرژی، 
نشتی یکی از valve )شیرهای( پارازایلین را دلیل آتش سوزی مطرح کرد 
که اگر بر اساس دستورالعمل تعمیرات پیشگیرانه انجام می شد شاهد چنین 
ضرر زیانی نبودیم. این نمونه خود نشان دهنده سهل انگاری و خطای انسانی 

در این آتش سوزی هاست.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین درباره چرایی محدود شدن 
کمیس��یون به این سه آتش سوزی گفت: در طول سال جاری شاهد آتش 
سوزی های جزیی در پتروشیمی و پاالیشگاه ها بودیم اما در این سه مورد 
وسعت آتش سوزی زیاد بود و به همین گزارش کمیسیون محدود به این 
موارد است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که گزارش نهایی کمیسیون تا 

پایان سال جاری تهیه و تکمیل شود. 

چرایی آتش سوزی های سال 95 پاالیشگاه ها و پرتوشیمی ها
هدایت الله خادمی در گفت و گو با »پاالیش نفت« ترشیح کرد:

کمیسیون انرژی بعد 
از گذشت هفت ماه 
از اولین آتش سوزی 
یعنی در پرتوشیمی 

ماهشهر هنوز 
نتوانسته گزارش جمع 

بندی را ارائه کند

روزنامه نگار

منیر سادات سیدرضا

حادثه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یک پدیده 
طبیعی و اجتناب ناپذیر اس��ت به طوری که ساالنه 
چندین مجتمع پتروش��یمی، پاالیشگاه، تاسیسات 
نفت و گاز به دالیل فنی دچار آتش سوزی و انفجار 
می ش��وند. سال 95 نیز از این مقوله مستثنی نبود. 
نمونه بارز آن آتش س��وزی پتروشیمی بوعلی سینا 

است که بعد از سه روز به طور کامل مهار شد.
پتروش��یمی بوعلی سینا در سایت ۴ منطقه ویژه 
اقتصادی پتروش��یمی شهرس��تان بندر ماهشهر در 
اس��تان خوزستان 16 تیرماه سال جاری دچار آتش 
س��وزی ش��د؛ با وجودی که در همان ایام وزیر نفت 
علت را نش��تی گاز در مخزن 8001 مطرح کرد اما 
هنوز دلیل قطعی و رسمی آن حتی از سوی کمیته 
ویژه کمیس��یون انرژی اعالم نشده که این موضوع 
منجر به انتقاداتی از سوی کمیسیون انرژی مجلس 

شده است.
آتش سوزی در پاالیشگاه پارس جنوبی در دی ماه 
و یا پاالیشگاه تهران در بهمن ماه نیز از دیگر مواردی 

است که هنوز دلیل آن به روشنی بیان نشده است.
هدایت اهلل خادمی مدیرعامل اسبق شرکت حفاری 
شمال و عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت 

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسالمی با حضور 
در پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران و بازدید از بخش های مختلف و گفتگو با 
مدیران، در جریان اقدامات فنی و اجرایی زیست محیطی انجام شده طی سالهای 
اخیر قرار گرفت . در این بازدید مدیر عامل پاالیش��گاه، مهندس بابایی به تشریح 
استقرار س��امانه های مدیریتی و اطالعاتی که موجب جلب مشارکت کارکنان و 
ایجاد انگیزه افزونتر برای بهبود و کارایی باالتر سیستم ها و سبب پایش عملیات به 
صورت برخط گردیده و بهره وری بیشتر را در پی داشته است، پرداخت و به پروژه 
ه��ای تحول آفرینی که بهبود کیفیت محص��والت، بهبود مصرف انرژی و کاهش 
آالینده ها را به دنبال داشته و خواهد داشت و بخشی از آنها اجرا گردیده و بخشی 
از آنها در حال اجراست اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد در جهت کاهش آلودگی 
های زیست محیطی با توجه به اقدامات انجام شده و تکمیل پروژه های در دست 

اقدام شاهد تحوالت مؤثرتری در این زمینه باشیم. 
تاب��ش با تقدیر از پروژه های انجام ش��ده که تحول مثبتی در همه زمینه های 
مدیریتی، اجرایی، فنی و زیست محیطی را باعث شده است، تولید بنزین منطبق بر 
استانداردهای یورو ۴ و یورو 5 ، حذف گوگرد و ازت از دیزل و اقدامات فنی انجام 
شده برای کاهش CO2 را در کاهش آالینده ها بسیار مؤثر دانست و ابراز امیدواری 
کرد سایر پروژه های در دست اجرا از قبیل به صفر رساندن میزان انتشار گاز متان 

و تبدیل به نفت کوره به 
محصوالت سبک که می 
تواند بهبود بازدهی انرژی 
و کاهش انتش��ار گازهای 
آالینده را بدنبال داش��ته 
باش��د، هر چ��ه زودتر به 
بهره برداری برسد.  تابش 
محیطی  زیست  اقدامات 
مثب��ت  را  نف��ت  وزارت 

ارزیابی کرد و گفت در برنامه شش��م توس��عه، احکام قوی ب��رای کاهش گازهای 
گلخانه ای از جمله گاز فلر پیش بینی ش��ده که امیدواریم با اجرایی ش��دن آنها 
و به میدان آمدن بخش خصوصی وضعیت محیط زیس��ت کش��ورمان بهبود یابد 
و بتوانیم به تعهدات خویش مبنی بر کاهش گازهای گلخانه ای طبق توافق نامه 
پاریس عمل نماییم تا مشمول جریمه های سنگین نشویم.  تابش از سایر وزارتخانه 
ها درخواست نمود تنها به فکر اجرای پروژه ها و طرح های حوزه مسئولیت خود 
نباشند بلکه ارزیابی های زیست محیطی را که تضمین کننده سالمت آحاد مردم 
و حفظ طبیعت است در سرلوحه اقدامات خویش برای اجرای پروژه ها قرار دهند.

مدیرعامل تاپیکو از تکمیل هر س��ه فاز پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس تا پایان سال 96 خبر داد و گفت: 
با گرفتن مجوز فعالیت برند پرسي ایران، جایگاه هاي 
جدید بنزین در سراس��ر کش��ور احداث مي کنیم و 
بنزین تولیدي پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را عرضه 

مي کنیم.
 پیوندي مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري نفت، گاز 
و پتروشیمي تأمین )تاپیکو( در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: تا پایان سال جاري تولید بنزین در نخستین 

فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آغاز مي شود و این 
هدف گذاري است که تالش مي کنیم محقق شود.

وي افزود: بهره برداري از دو فاز دیگر این پاالیشگاه 
نیز تا پایان سال 96 محقق مي شود و تولید روزانه 36 

میلیون لیتر بنزین یورو 5 محقق مي شود.
پیوندي با اش��اره به سهام ۴9 درصدي تاپیکو در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت: عرضه 18 میلیون 
لیتر در روز بنزین تولیدي این پاالیش��گاه به س��بد 
محصوالت تاپیکو افزوده مي شود و ما با گرفتن مجوز 

فعالیت برند پرسي ایران که همان شرکت پرسي گاز 
اس��ت، جایگاه هاي جدید بنزین در سراس��ر کشور 
احداث مي کنیم و بنزین تولیدي پاالیش��گاه ستاره 

خلیج فارس را در این جایگاهها عرضه مي کنیم.
مدیرعامل تاپیکو با بیان اینکه فعال برنامه اي براي 
واردات بنزی��ن نداریم، گف��ت: ذي نفعان تاپیکو ۴1 
میلیون نفر از بیمه شدگان تأمین اجتماعي هستند 
که اگر روزي ما واردات بنزین و عرضه بنزین وارداتي 
را داراي توجیه اقتصادي و به نفع ذي نفعانمان ببینیم 

به این تجارت ورود مي کنیم.
وي ادامه داد: بهره برداري از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس از لحاظ ابعاد مختلف براي کشور داراي اهمیت 
اس��ت، یک اینکه ایران در ف��روش میعانات گازي با 
توجه به محدودیت هاي جهاني عرضه و مصرف آن 
دچار مشکل بود که با بهره برداري از این پاالشگاه به 
عنوان نخستین پاالیشگاهي که به جاي نفت خام، 
میعانات گازي مصرف مي کند، هم مش��کل فروش 
میعانات حل مي شود و هم از میعانات گازي کشور، 

ارزش افزوده تولید مي کنیم.
وي افزود: همچنین با راه اندازي پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس، نه تنها از واردات بنزین بي نیاز مي شویم 

بلکه مي توانیم صادرکننده این فرآورده نفتي باشیم.
مدیرعامل تاپیکو خاطرنشان کرد: شخص وزیر نفت 
حساسیت زیادي روي به ثمر نشستن هر چه زودتر 
این پروژه ملي دارد و هر دو هفته یک بار جلسه اي با 
حضور وزیر نفت برگزار مي ش��ود و آخرین وضعیت 
احداث و تکمیل این پاالیشگاه مورد بحث و بررسي 

قرار مي گیرد.

اقدامات وزارت نفت در بخش های زيست محيطی مثبت است

احداث جايگاه هاي جديد بنزين با ظاهري متفاوت
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صنعت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در دوره 
منتهی به آغاز فعالیت دولت یازدهم از برخی مشکالت و 
آثار مستقیم و غیرمستقیم وضع تحریم های بین المللی 
متاثر بوده است. عملکرد حوزه توزیع فرآورده های نفتی 
یورو ۴ به کالنش��هرهای کشور با وجود روند مداوم و 
توسعه آلودگی در این شهرها در سال های منتهی به 
92 نمونه ای قابل بحث در حوزه مشکالت مدیریتی 

است.

تولی��د روزان��ه ١٦ میلی��ون لیرت بنزین ی��ورو ٤ در 
پاالیشگاه شازند

با آغاز به کار دولت یازدهم، تامین سوخت، مطابق 
با استانداردهای روز بین المللی با هدف کاهش میزان 
انتش��ار آالینده در هوای ش��هرهای ب��زرگ - که به 

معضلی دائمی در محیط زیست این شهرها و تهدید 
جدی برای س��المت شهروندان تبدیل شده بود - در 
دستور کار حوزه عملیات بخش باالدستی صنعت نفت 
قرار گرفت. در پاالیشگاه شازند، بنزین با استاندارد یورو 
۴ در ح��ال تولید بود، ام��ا در عمل اقدامی به منظور 
جداسازی و توزیع این فرآورده به کالنشهرهای کشور 
با هدف کنترل و کاهش میزان انتشار آالینده در این 

شهرها نشده بود.
در همین پاالیشگاه، واحد فرآورش گازوئیل به منظور 
استانداردسازی گازوئیل تولیدی با شاخص های یورو ۴ 
نیز آماده بهره برداری بود اما به دلیل نبود تصمیم گیری 
درباره انتقال هیدروژن از واحدهای دیگر، واحد فوق در 

عمل راه اندازی نشده بود.
با آغازبه کار دولت یازدهم و اعمال تغییرات مدیریتی 

در سطوح  پایین دستی، طی تصمیم هایی مقرر شد 
بنزین تولیدی به می��زان 16 میلیون لیتر در روز که 
دارای اس��تاندارد یورو ۴ اس��ت تفکیک و به منظور 
جلوگی��ری از اختالط با بنزین های متعارف از طریق 
خطوط لوله در مخازن جداگانه در مبدا و مقصد ارسال 

و نگهداری شود.

افتتاح واحدهای تصفیه بنزین و بازیافت گوگرد در 
پاالیشگاه آبادان

در پاالیش��گاه آبادان، واحد ک��ت کراکر راه اندازی و 
تولی��د بنزین از آن آغاز ش��ده بود، اما بنزین تولیدی 
دارای محتوای گوگرد غیرمنطبق با اس��تاندارد یورو 
۴ ب��ود. با پیگیری های انجام ش��ده تمرک��ز بر پروژه 
گوگردزدایی بنزین آبادان  صورت گرفت و س��رانجام 

احیای صنعت پاالیش ایران در پسابرجام

در اواخر پارس��ال این واحد نیز راه اندازی و  واحدهای 
تصفیه بنزین و بازیافت گوگرد نیز افتتاح شد.

در پاالیش��گاه تهران نیز علی رغم راه اندازی طرح 
توس��عه، محتوای بنزن در بنزین تولیدی پاالیشگاه، 
باالتر از شاخص های استاندارد یورو ۴ بود که با تنظیم 
نقطه برش نفتا و برخی تغییرات در فرآیندها میزان 
بنزن موجود در فرآورده های تولیدی به زیر یک و نیم 
واحد در میلیون رسید. با اعمال تغییرات مشابه، بنزن 
موجود در فرآورده های تولیدی پاالیشگاه تهران نیز به 
کمتر از یک واحد رسید. به طوری که هم اکنون تمام 
شاخص های بنزین تولیدی در پاالیشگاه تهران مطابق 
با استانداردهای یورو۴ است و تنها شاخص غیرمنطبق 

آن، عدد اکتان بنزین است.

فرآورده های پاالیشگاه بندرعباس تا پایان امسال یورو ٤ می شود
در پاالیشگاه الوان نیز با پیگیری های به عمل آمده، در حال حاضر بنزین و 

نفت گاز تولیدی پاالیشگاه دارای استاندارد یورو ۴ است.
با تس��ریع در عملیات اجرایی و بهره برداری قریب الوقوع از طرح های ارتقاء 
کیفیت و بنزین سازی در پاالیشگاه بندرعباس نیز بنزین تولیدی پاالیشگاه در 
پاییز و گازوئیل تولیدی آن در اسفندماه امسال در شمار فرآورده های یورو ۴ 

قرار خواهد گرفت.

ساخت کاتالیست پاالیشگاه اصفهان در داخل
در پاالیشگاه اصفهان نیز، علی رغم بهره برداری از طرح ارتقاء کیفیت به دلیل 
فقدان دسترسی به کاتالیست واحد آیزومریزاسیون در نتیجه تحریم های موجود، 
طی جلساتی با مدیریت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
سفارش ساخت این کاتالیست به یکی از شرکت های داخلی ارائه شد و با تحویل 

محصول، تولید بنزین یورو ۴ از این پاالیشگاه نیز آغاز شد.

قطع ریفرمیت پرتوشیمی ها
در خصوص ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی - که محتوی 10 درصد بنزن 
بود - با آغاز به کار دولت جدید، دریافت محصول مزبور با توجه به آالیندگی 
و سطح خطرناک مواد تهدیدکننده سالمت شهروندان متوقف شد. با توقف 
دریافت ریفرمیت جنجال های رسانه ای برای فشار بر صنعت پاالیش با هدف 
از سرگیری خرید این محصول آسیب زا ایجاد شد، که با مقاومت مسئوالن و 
حمایت وزیر نفت، تالش های انجام ش��ده، بی نتیجه ماند. متعاقب آن واحد 
پتروشیمی بندر امام اعالم کرد که با اعمال تغییراتی در واحدهای فرآیندی 
و بهره برداری از یک واحد جداس��ازی بنزن از محصول، آماده ارائه فرآورده با 

محتوای بنزن، گوگرد و عدد اکتان همگی در حد استاندارد یورو ۴ است.

تجهیزات در زمان تحریم  با ٢٠٠ درصد افزایش قیمت به ایران می رسید
درب��اره تامین اکثر قطعات و تجهیزات مورد نیاز عملیات پاالیش، اعمال 
تحریم، ضمن تطویل فرآیند خرید به چندین برابر شرایط معمول که طبیعتاً 
افزایش ریسک های عملیاتی را به دنبال داشت، دشواری های متعددی در 
انتق��ال پول ایجاد ک��رده بود و هزینه ای 7 تا 8 درص��د برای انتقال وجوه 
پرداخت می شد. مهم تر از همه موارد، قیمت محصوالت خریداری شده بود 
که به طور متوس��ط بین 60 تا 200 درصد افزایش قیمت داشت و  نهایتا  
تضمین متعارف و قابل قبولی برای دسترس��ی به کاال یا کیفیت مورد نیاز 
برقرار نبود. حتی برخی فروشندگان اصلی تجهیزات با تمهیداتی مانند نصب 
جی پی اس در کاالی فروخته ش��ده، آن را ردیابی می کردند تا از مقصد آن 
مطمئن ش��ده و مانع از دسترسی متقاضیان ایرانی به محصوالت شوند. با 
نهایی شدن توافق برجام، مشکالت عمده موجود در تامین نیازها مرتفع شد 
و بسیاری از فروشندگان اروپایی و ژاپنی )با ارائه قیمت هایی که حتی نسبت 
به قیمت محصول مشابه چینی ارزان تر بود( خواهان توسعه همکاری ها با 

صنعت پاالیش و پخش کشور شدند. 
همین طور در حوزه توسعه ظرفیت های تولیدی و ارتقای کیفیت فرآورده ها 
صنعت پاالیش نفت کشور امروز گزینه ای جدی برای سرمایه گذاران خارجی 
محسوب می شود. به طوری که پس از انجام مذاکرات اولیه و بازدید، مطالعات 
اولیه و امکان سنجی برای سرمایه گذاری در برخی طرح های مهم شرکت در 
حوزه های فوق آغاز شده است. مذاکرات در حوزه تامین فناوری و کاال برای 
حل برخی معضالت موجود پاالیشگاه های موجود کشور نیز آغاز شده است 
و انتظار می رود با بهره گیری از فضای پس از برجام، نقطه عطف جدیدی در 

صنعت پاالیش نفت کشور رقم بخورد.

با آغاز به کار دولت 
یازدهم، تامین 

سوخت، مطابق با 
استانداردهای روز 
بین املللی با هدف 

کاهش میزان انتشار 
آالینده در هوای 

شهرهای بزرگ - که 
به معضلی دامئی 
در محیط زیست 

این شهرها و تهدید 
جدی برای سالمت 

شهروندان تبدیل 
شده بود - در دستور 

کار حوزه عملیات 
بخش باالدستی 

صنعت نفت قرار 
گرفت

توافق ايران و شش قدرت جهان موسوم به اعضای گروه 1+5، دروازه اميد را به روی صاحبان صنايع در بخش های مختلف گشود. در اين ميان، صنعت نفت به عنوان اصلی ترين 
كوريدور تجاری و درآمدزا برای جمهوری اسالمی ايران كه از تشديد تحريم ها ضربه های بسياری خورده بود، خيلی زود تالش كرد تا در مسير تازه، راه جبران گذشته را پيدا كند. 
صنعت پااليش به عنوان يكی از حوزه های تأثيرگذار در صنعت نفت، از اين قاعده مستثنی نبوده و نيست. اما حركت در مسير توسعه در دوره پسابرجام، با بيم و اميدهای فراوان 
و تهديدها و فرصت های زيادی روبروست. در همين راستا، سعيد محجوبی، مدير هماهنگی و نظارت بر توليد شركت ملی پااليش پخش فرآورده های نفتی، می گويد »با نهايی شدن 
برجام، مشكالت عمده موجود در تامين نيازها مرتفع شد و بسياری از فروشندگان اروپايی و ژاپنی )با ارائه قيمت هايی كه حتی نسبت به قيمت محصول مشابه چينی، ارزان تر بود( 
خواهان توسعه همكاری ها با صنعت پااليش و پخش كشور شدند«. متن يادداشت مدير هماهنگی و نظارت بر توليد شركت ملی پااليش پخش فرآورده های نفتی كه چندی پيش 

منتشر شده بود، بدين شرح است:
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انتخاب اعضای هیأت 
مدیره و بازرس جدید 
انجمن پاالیش

در جلسه مشورتی انجمن صنفی 
پاالیش نفت چه گذشت؟

اعضـای هیأت مدیره و بازرس جدید انجمن صنفی 
پاالیـش نفـت، در جلسـه اخیر مجمـع عمومی این 
انجمـن، انتخاب شـدند. به گـزارش »پاالیش نفت«، 
مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شـرکت های 
خصوصی صنعت پاالیش نفـت، دهم بهمن ماه 1395 
با حضور تمامی شـش عضـو مجمع یـا نماینده آنها 
تشـکیل شـد.  در این جلسـه غامرضا باقری دیزج 
به عنوان رئیس، ناصر تنگسـتانی علی نژاد به عنوان 
نایب رئیـس، محمدرضا صدری اصفهانـی به عنوان 
منشی و حمید عزیزی و ابراهیم کاویانی پور به عنوان 

ناظران اول و دوم حضور داشتند.
همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورت های 
مالی منتهی به 29 اسـفند 1394 و همچنین گزارش 
بازرس قرائت شد و پس از انجام بررسی های الزم، به 
تصویب مجمع رسید. در بخش دیگری از این جلسه، 
اعضـای هیأت مدیره و بـازرس جدید انجمن صنفی 
پاالیش نفت انتخاب شدند. بر این اساس، شرکت های 
پاالیـش نفت بندرعبـاس، اصفهان، تهـران، تبریز و 
شیراز به عنوان اعضای اصلی و پاالیش نفت الوان به 

عنوان بازرس این انجمن صنفی تعیین شد.

با برگزاری جلسه مشـورتی انجمن صنفی پاالیش نفت، سه محور در حوزه های 
مالی و تقنینی مـورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش »پاالیش نفت«، این 
جلسه چهارم بهمن ماه در دفتر انجمن صنفی پاالیش نفت با حضور مدیران بازاریابی 
و مالی شـرکت های پاالیشگاهی عضو تشکیل شد. در ابتدای این جلسه، دبیرکل 
انجمن صنفی پاالیش نفت، با اشاره به اهمیت جایگاه پاالیشگاه ها در اقتصاد کشور 
و حساسیت تولید و استراتژیک بودن و اثربخشی آن در جامعه، گفت: در پیشبرد 
اهداف تولید پاالیشـگاهی مسـائل و موانع زیادی وجود دارد که باید در جلسات 
کارشناسـی مورد بررسـی و ارائه راه حل قرار گیرد. ناصر عاشـوری به انگیزه های 
تشکیل این جلسه از جمله بررسی راه حل های موجود در زمینه های مالی و حقوقی 
حوزه پاالیش نفت اشاره و ابراز امیدواری کرد که برآیند و خروجی چنین جلساتی 
به مدد ارتباط هیأت مدیره انجمن با مراکز تصمیم گیر و تصمیم سـاز بویژه دولت و 
مجلس، اثرگذار باشـد. در ادامه، این جلسـه در سه محور »قیمت گذاری تولیدات 
ویژه پاالیشـگاهی«، »موانع حقوقی و تقنینی پیش روی پاالیشـگاه ها« و »تأمین 

وجوه مالی انجمن برای خرید ساختمان و حق عضویت ساالنه« برگزار شد. 
عاشـوری در ادامه یادآور شد که با توجه به اینکه برابر ماده 71 قانون بخشی از 
مقررات مالی دولت، تعیین نرخ به وزارت نفت محّول شده است، طی دستور کتبی 
توسـط وزیر نفت این مسئولیت از شـرکت پخش و پاالیش سلب شده و بر اساس 
همین دستور هیأت مدیره پخش پاالیش تصویب کرده که نرخ گذاری فقط مربوط به 
دو پاالیشگاه دولتی است. دبیرکل انجمن صنفی پاالیش نفت با بیان اینکه "تعیین 
نرخ گذاری تولیدات ویژه پاالیشگاه ها باتکلیف مانده است"، افزود: در این زمینه، 
با آقای شـریعتمداری معاون رئیس جمهور مکاتباتی داشـته ایم و هنوز پاسـخی 
دریافت نکرده ایم. همچنین مرکز بورس کاال نیز پاسخی ارسال کرده است که باید 
تعیین تکلیف کنیم و مشخص شـود چه کسی یا کمیته ای اختیار قیمت گذاری را 
دارد، چراکـه این موضـوع اهمیت باالیی دارد و قانون گـذار، وزارت نفت را مکّلف 
بـه این کار کرده اسـت.  وی همچنین به موضوع اصاح تبصـره 1 ماده 38 قانون 
مالیـات بر ارزش افزوده اشـاره کرد و گفت: قانون بایـد جامع بوده و اثر تنبیهی و 
تشویقی داشته باشـد؛ بنابراین با توجه به ارائه الیحه جدید قانون دائم مالیات بر 
ارزش افزوده توسـط دولت به مجلس شورای اسامی، ماده 44 و تبصره های 1 و 2 
و 3 جایگزین ماده 38 شـده و انجمن صنفی طی مکاتبه ای با کمیسیون اقتصادی 
مجلس، تقاضای نشست مشترک با انجمن و مدیران پاالیشگاهی را ارائه داده است 
تا نظرات کارشناسی در اصاح ماده 44 اعمال شود. دبیرکل انجمن صنفی پاالیش 
نفت در پایان تأکید کرد که در این راستا، پیگیری ها در حال انجام است و تا حصول 

نتیجه ادامه خواهد داشت.

مصوبه هیأت مدیره 
برای راه اندازی سایت 
و نرشیه انجمن

دهمین جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی 
پاالیش نفت روز بیس��تم بهم��ن با حضور 

اکثریت اعضا تشکیل شد.
به گزارش »پاالیش نفت«، در این جلسه، 
ناصر عاشوری دبیرکل انجمن ضمن تبریک 
به مناس��بت فرارس��یدن دهه فجر، گزارش 
عملکرد دو ماهه گذشته انجمن را به اعضا ارائه 
کرد و در ادامه، دیگر اعضا مطالب و مشکالت 
پاالیشگاه های نفت را مطرح کردند. در ادامه 
این جلس��ه، نظرات کارشناسی درخصوص 
پیگیری مشکالت مطروحه از طریق مجامع 
قانونی و حقوقی مورد تصویب هیأت مدیره 
انجمن قرار گرفت. بر این اس��اس، بر اساس 
بند 3 ماده 2۴۴ قانون مالیات های مستقیم، 
مقرر ش��د یک کارشناس خبره توسط دبیر 
به عن��وان نماینده انجمن صنفی پاالیش در 
هیأت اختالف مالیاتی به س��ازمان مالیاتی 

کشور معرفی شود.
همچنین درباره راه اندازی سایت و نشریه 
انجمن صنفی بحث هایی در این جلسه انجام 
و مصوب ش��د که این دو، تا پایان سال 95 

راه اندازی شوند.
در پایان جلسه نیز مصوب شد با توجه به 
ارس��ال الیحه دولت به مجلس درخصوص 
اص��الح قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده در 
خصوص 1 درصد جرائم آالیندگی واحدهای 
پاالیشی جلسه ای با حضور کارشناسان حوزه 
نفت با حضور اعضای کمیسیون جهت ارائه 

نظرات برقرار شود.

کارگران سرپنجه هاي تولید محسوب مي شوند. زحمت کشاني که همواره با کمترین توقعات، 
چرخ هاي تولید را به حرکت در مي آورند و در مسـیر آباداني کشور نقش آفریني مؤثري دارند. 
از ایـن منظر، همه کارگران نمونه اند. اما »تقدیر« کمترین کاري اسـت که مي توان در حق این 
قشر زحمت کش انجام داد.  در همین راستا، کارگران نمونه پاالیشگاه هاي عضو انجمن صنفي 
پاالیش نفت در سـال 1395 معرفي شـدند. به گزارش »پاالیش نفت«، به درخواسـت انجمن 
صنفي کارفرمایي صنعت پاالیش نفت، چهار پاالیشگاه از شش عضو این انجمن کارگران نمونه 

خود در سالي که گذشت را معرفي کردند.
 البته این درخواسـت از هر شـش عضو انجمن انجام شـده بود اما پاالیشگاه هاي اصفهان و 

بندرعباس تا لحظه انتشار این نشریه، اسامي مربوط به خود را ارسال نکردند.
بر این اساس، کارگران نمونه چهار عضو دیگر انجمن، بدین ترتیب معرفي شدند:

شرکت پاالیش نفت تهران:
1- آقاي علي اوسط محمدي 2- آقاي نادر رسولي بقا 3- حبیب اهلل ترابي

شرکت پاالیش نفت شیراز:
1- آقاي عبدالحسین غامي 2- آقاي رضا نصیرزاده 3- آقاي امیررضا حمزوي

شرکت پاالیش نفت الوان:
1- آقاي قاسم امیر حشمتي 2- آقاي محمد اجرایي 3- آقاي میاد انصاري 

شرکت پاالیش نفت تبریز:
1- فراز یاري ایلخچي 2- جعفر بیدار گلوجه 3- نادر صفریان بارانلو

نشـریه »پاالیش نفت« به عنوان ارگان رسمي انجمن صنفي کارفرمایي صنعت پاالیش نفت، 
انتخاب این عزیزان زحمتکش را تبریک مي گوید.

جلسه دبیرکل انجمن صنفي کارفرمایي صنعت پاالیش نفت با 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري تاپیکو )نفت، گاز، پتروشیمي( 
24 بهمن برگزار شد. به گزارش »پاالیش نفت«، در این جلسه، 
با حضور عاشوري و پیوندي برخي مشکات و مسائل پیش روي 

صنعت پاالیش نفت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
همچنیـن در این جلسـه با حضور مهندس پیونـدي، که پیش تر به عنـوان دبیرکل انجمن 
کارفرمایي صنعت پاالیش نفت فعالیت داشـته است، بحث و تبادل نظر درباره ضرورت انتقال 

تجربه و اطاعات در حوزه پاالیش نفت و پتروشیمي انجام شد. 
در پایان نشست، هماهنگي براي عضویت مجتمع پاالیش نفت ستاره خلیج فارس در انجمن 
کارفرمایي صنعت پاالیش در آینده نزدیک انجام شـد. بخش عمده سـهام این مجتمع متعلق 
به شـرکت سرمایه گذاري تاپیکو بوده و قرار است در اوایل سال آتي )139۶( تولیدات خود را 

به بازار عرضه کند.

معرفی کارگران منونه پااليش

تصميم گريی برای اضافه شدن يک عضو جديد به انجمن
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ش��امگاه 1۴ تیر 95، شبی تار 
ب��رای اهالی فرهنگ و هنر ایران 
بود؛ شبی که خبر رسید عباس 
کیارس��تمی کارگردان برجسته 
ایرانی در س��ن 75 س��الگی در 

پاریس درگذشته است.
عباس کیارس��تمی، تنها یک 
هفته پس از آن ک��ه برای ادامه 
مراح��ل درمان خود به فرانس��ه 
رفت��ه ب��ود در بیمارس��تانی در 
پاریس درگذشت. این کارگردان 
سر شناس و بین المللی سینمای 
ایران که از اس��فند س��ال 9۴ تا 
اوای��ل اردیبهش��ت 95 به دلیل 
انج��ام چن��د عم��ل جراحی در 
ناحیه روده در بیمارستان بستری 
شده و چندین بار به بیمارستان 
مراجعه کرده بود، سرانجام بنا به تصمیم خودش هشتم تیر برای تکمیل مراحل درمان به 
پاریس رفت. پرونده پزشکی کیارستمی که سرانجام به مرگ او منجر شد، بی شک یکی از 
پربحث ترین رویدادهای جامعه پزشکی بود. در حساب تلگرامی که با عنوان »روند درمان 
عباس کیارس��تمی« فعال شده، آمده بود: »اولین عمل، عمل جراحی درمانی بوده است. 
دومین عمل به دلیل خونریزی داخلی صورت گرفته و سومین عمل برای برداشتن کیسه 
صفرا و آخرین عمل به دلیل عفونت پیشرفته بوده است«. مرگ کیارستمی و در پی آن 
طرح برخی مطالب از سوی خانواده او، سرآغاز بحث های زیادی پیرامون »قصور پزشکی« 
ش��د و این موضوع بار دیگر در صدر مباحثات فضای مجازی و حقیقی قرار گرفت. پیکر 

عباس کیارستمی بنا به وصیت خودش در لواسان به خاک سپرده شد.

95
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رويدادهای تلخ و ش��يرينی در طول هر 
س��ال اتفاق می افتند كه ت��ا مدت ها يا 
حتی برای هميشه در افكار عمومی باقی 
می مانند. متاسفانه، معموال خاطرات تلخ، 
بيشتر ماندگار می ش��وند؛ درست مثل 
رويداده��ای س��ال 95 ك��ه مهم ترين و 

ماندگارترينشان تلخ است. 
در ادامه، چند اتفاق مهم س��ال 95 در 
ايران و جهان را به ترتيب زمان رويداد 

مرور می كنيم.

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم

فجیع تری��ن جنایت س��ال 95 
را می توان قتل س��تایش قریشی 
دانس��ت؛ دخترکی ش��ش  س��اله، 
افغان تب��ار و س��اکن ورامی��ن که 
22 فروردین از س��وی پس��ر 17 
س��اله همسایه ربوده شد و به قتل 
رس��ید و پیکرش با اسید سوزانده 
شد. ستایش، روز حادثه برای خرید 

بستنی به مغازه سر کوچه رفته بود. پس از خرید بستنی، تنها ده متر مانده به منزل، از سوی 
امیرحسین ربوده شد. پدر ستایش پس از برگشتن از سر کار، به جستجوی او پرداخت اما نشانی 
از او نیافت. امیرحسین نیز پس از کشتن ستایش، به دوست خود تلفن زد و از او خواست که 
در ناپدید کردن جسد به او کمک کند ولی دوستش حادثه را بالفاصله به پدر خود اطالع 
داد و پدر او هم پلیس را در جریان ماجرا گذاشت و به این ترتیب قاتل ستایش دستگیر شد 
بر اساس اعترافات امیرحسین، او صبح روز حادثه به وسیله گوشی تلفن همراهش در حالی 
که در مدرسه بوده کلیپ های مستهجن دیده و بر اثر تحریک، بعدازظهر اقدام به تجاوز به 
ستایش و سپس قتل و سوزاندن او کرده است. شهروندان و برخی چهره  ها نسبت به این 
جنایت واکنش نشان دادند و حتی جمعی از مردم برای بزرگداشت یاد ستایش، در مقابل 
سفارت افغانستان در تهران شمع روشن کردند. در حال حاضر حکم اعدام قانل ستایش از 

سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

یک��ی از مهم تری��ن رویدادهای س��ال 95، برگزاری 
مسابقات المپیک بود و در جریان این مسابقات، ضمن 
نتای��ج ضعیفی که کاروان ورزش��ی ایران کس��ب کرد، 
شکست بهداد سلیمی قهرمان سنگین وزن وزنه برداری 
کشورمان را شاید بتوان حیرت انگیزترین رویداد ورزشی 
سال دانست. سه شنبه 26 مرداد، بهداد سلیمی در حالی 
که رکورد جهان و المپیک در یک ضرب را شکسته بود، 
نتوانست در دو ضرب رکوردی را ثبت کند و از المپیک 
حذف شد. او در یک ضرب با 216 کیلورم رکورد جهان 
را دوباره به نام خود ثبت کرد و رکورد یک ضرب المپیک 
را نیز شکست اما در حرکت دو ضرب، در مهار وزنه 2۴5 
کیلوگرم ناکام ماند و جایی در جدول رده بندی مجموع دو 
حرکت پیدا نکرد و حذف شد. این در حالی بود که بهداد 
در دومین تالش خود توانست این وزنه را به درستی باالی 
سر ببرد و سه چراغ سفید دریافت کرد اما بعد از گذشت 
چند دقیقه هیات ژوری داوری این حرکت را نپذیرفت 
و بهداد در تالش س��وم خود برای باالی سر بردن وزنه 
2۴5 نیز ناکام بود و از المپیک حذف شد. در پایان نیز 
وزنه بردار گرجستانی در میان بهت ایرانی های حاضر در 

سالن، قهرمان دسته سنگین وزن المپیک شد.

روز 1۴ آب��ان، روز خوبی برای فوتبالی ها و به ویژه 
آبی دوس��تان نب��ود. منصور پورحی��دری، بازیکن و 
سرمربی پیشکسوت استقالل در سن 70 سالگی در 

بیمارستان ایرانمهر درگذشت.
او پرافتخارترین مربی تاریخ باشگاه استقالل تهران 
بود. احیای باشگاه استقالل بعد از انقالب که با تغییر 
نام باش��گاه ت��اج صورت گرفت، از خدم��ات او برای 
منحل نشدن باش��گاه بود. ازاین رو او را پدر استقالل 
می نامیدند. 2 قهرمانی استقالل در آسیا در کارنامه 
پورحیدری دیده می شود که یک بار در قامت بازیکن 
و یک بار در کسوت سرمربی به آنها دست یافت. او از 
این حیث در ایران رکورددار است. پورحیدری عالوه 
بر بازیکنی و س��رمربی گری، ب��ه عنوان مدیر فنی و 
سرپرست باشگاه استقالل نیز فعالیت کرده بود. او در 
دوره ای سرمربی تیم ملی ایران نیز بود و با آن تیم در 
سال 1998 قهرمان بازی های آسیایی بانکوک شد. او 

پس از مبارزه یک ساله با سرطان ریه درگذشت.
انتخ��اب غیرقابل پیش بین��ی دونال��د ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یکی از مهم ترین 

اتفاقات سال 95 در عرصه سیاسی جهان بود.
ترامپ که در جری��ان انتخابات آمریکا با هیالری 
کلینتون رقابت می کرد، برخالف تمام پیش بینی ها 
روز 18 آبان بر رقیب خود پیروز شد و سکان ریاست 
جمهوری ای��االت متحده آمریکا را پس از مراس��م 
تحلیف در 1 بهمن، به دس��ت گرفت. جنجالی ترین 
تصمی��م ترامپ ک��ه پیش از ریاس��ت جمهوری به 
عنوان یک تاجر و سرمایه دار شناخته می شد، اعالم 
ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور از جمله ایران به آمریکا 
بود؛ دس��توری که از سوی دادگاه فدرال آمریکا لغو 
و موجب طرح مباحث زیادی در س��طح جهان شد. 
اغلب کشورها به ویژه کشورهایی اروپایی، این اقدام 

ترامپ را محکوم کردند.

مرگ منصورخانناكامی بهدادقتل ستايش

انتخاب ترامپ

درگذشت عباس كيارستمی

بامداد شنبه 26 تیر، ترکیه صحنه کودتایی نافرجام 
بود؛ کودتایی که از شامگاه 25 تیر آغاز شده بود و در 

عرض چند ساعت جمع شد.
کودتای نافرجام ژوئیه، تالشی بود توسط گروهی از 

نظامیان این کشور برای به دست گرفتن حکومت.
جت های جنگی در آسمان استانبول و آنکارا پرواز 
کردند و ارتش پل های بسفر و سلطان محمد فاتح در 
استانبول را به وسیله تانک و سربازها مسدود کرد. در 
طول این عملیات، بسیاری از خطوط تلفن و اینترنت 
قطع بودند و دولت برای مبارزه با کودتاگران از پلیس 
درخواس��ت کمک کرد. بیانیه ای با عنوان نیروهای 
مس��لح ترکیه از تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد 
ب��ا این مضمون که ارتش برای حفظ دموکراس��ی و 
حقوق بش��ر در ترکیه، اداره امور را در دست گرفته 
اس��ت. در این اطالعیه ارتش تأکی��د کرد که روابط 

خارجی آنکارا با کش��ورهای دیگر به قوت خود باقی 
اس��ت و حاکمیت قانون در کش��ور در اولویت قرار 
دارد.  رسانه های ترکیه گفتند اردوغان در مکانی امن 
تحت محافظت است و به زودی یک نطق تلویزیونی 
خواهد داشت. دفتر رجب طیب اردوغان از ذکر محل 

نگهداری او خودداری کرد. 
ساعاتی پس از آغاز درگیری ها، نیروهای وفادار به 
دولت ترکیه و حزب عدالت و توس��عه اعالم کردند 
که کنترل کشور را به دست گرفته و 1563 نظامی 
کودتاگر بازداشت شده اند. همچنین نیروهای مردمی 
طرفدار دولت ترکیه به سمت ستاد مشترک ارتش 

این کشور حرکت کردند. 
س��رویس اطالعاتی دولت ترکیه نیز در بیانیه ای 
مدعی شده که کودتای ارتش شکست خورده است 
و عده ای از کودتاچیان دستگیر شده اند. ساعتی بعد 
نیز اردوغان در تلویزیون ظاهر ش��د و اظمینان داد 
که با برهم زنندگان امنیت برخورد خواهد ش��د. این 
کودتا که از س��وی کشورهای گوناگون محکوم شد، 
آغاز روند بازداش��ت و برخورد با بسیاری از مخالفان 

دولت ترکیه بود.

كودتای تركيه
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قطعا ش��وکه کننده ترین رویداد سیاسی سال 95، 
درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. 
شامگاه 19 دی ماه زمزمه هایی مبنی بر بستری شدن 
آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در بیمارستان شهدای 
تجری��ش به گوش رس��ید اما رفته رفت��ه نگرانی ها 
افزایش یافت تا اینکه هنوز به س��اعت 21 نرسیده، 
»آیت اهلل درگذشت« به تیتر اول رسانه های داخلی و 
خارجی تبدیل شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بر اثر ایست قلبی به بیمارستان منتقل شده بود 
که با بی نتیجه ماندن تالش پزشکان برای نجات جان 

وی، در همان بیمارستان درگذشت.
همان ش��ب با انتق��ال پیکر آیت اهلل هاش��می به 
جماران، جم��ع زی��ادی از دوس��تداران آیت اهلل به 

حسینیه جماران رفتند تا با پیکر او وداع کنند.
مقام معظم رهبری، س��اعتی پس از انتش��ار خبر 
درگذش��ت آیت اهلل هاش��می، پیام تس��لیتی صادر 
فرمودند که در آن آمده بود: »با دریغ و تأس��ف خبر 
درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام 
دوران مب��ارزات نهضت اس��المی، و همکار نزدیک 
س��الهای متمادی در عهد جمهوری اسالمی جناب 
حجت االس��الم والمس��لمین آقای حاج شیخ اکبر 
هاش��می رفسنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم 
و همگامی که س��ابقه ی هم��کاری و آغاز همدلی و 
همکاری با وی به پنجاه و نه س��ال تمام می رس��د، 
س��خت و جانکاه است. چه دش��واریها و تنگناها که 
در ای��ن دهها س��ال بر ما گذش��ت و چه همفکریها 
و همدلیه��ا که در برهه های زی��ادی ما را با یکدیگر 
در راهی مش��ترک به تالش و تحمل و خطرپذیری 
کش��انید. هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن 
سالها، تکیه گاه مطمئنی برای همه ی کسانی که با وی 
همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار می آمد. 
اختالف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه هائی از 

این دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که 
سرآغاز آن در بین الحرمین کربالی معلّی بود به کلی 
بگسلد و وسوسه ی خناسانی که در سالهای اخیر با 
ش��ّدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوتهای 
نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او 

نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.
او نمون��ه ی کم نظیری از نس��ل اّول مبارزان ضد 
ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار 
بود. س��ال ها زندان و تحمل ش��کنجه های ساواک و 
مقاومت در برابر این همه و آنگاه مسئولیتهای خطیر 
در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان و غیره، برگهای درخشان زندگی پر 
فراز و نشیب این مبارز قدیمی است. با فقدان هاشمی 
اینجانب هیچ ش��خصیت دیگری را نمی شناسم که 
تجربه ای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب 
و فرازهای این دوران تاریخ س��از به یاد داشته باشم. 
اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه ی الهی 
با پرونده ئی مشحون از تالش و فعالیت گوناگون قرار 
دارد، و این سرنوشت همه ی ما مسئوالن جمهوری 
اسالمی اس��ت. غفران و رحمت و عفو الهی را برای 
وی از صمیم قلب تمنا میکنم و به همس��ر گرامی و 
فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت 
عرض می کنم.« تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی صحنه 
حضور همه مردم با س��الیق سیاس��ی متفاوت بود؛ 
تا آنجا که برخی بزرگان، خواس��تار اس��تفاده از این 
س��رمایه اجتماعی برای تقوی��ت روحیه همدلی در 
کشور شدند. این مراسم پس از مراسم تشییع پیکر 
امام خمینی )ره(، باشکوه ترین مراسم تشییع پیکر 

یکی از چهره های سیاسی کشور بود.
پیکر آیت اهلل هاشمی بعد از انتشار برخی اخبار ضد 
و نقیض، نهایتا در مرقد مطهر امام خمینی )ره( و در 

جوار پیکر مطهر امام به خاک سپرده شد.

درگذشت آيت اهلل هاشمی

بی تردید مهمتری��ن رویداد حوادثی در س��ال 95، 
فروریختن ساختمان پالسکو در 30 دی ماه بود؛ اتفاقی 
که با انتشار خبر ابتدایی آن، یک آتش سوزی ساده به 
نظر می رسید اما رفته رفته در عرض کمتر از 3 ساعت 
و نیم این س��اختمان که اولین ساختمان بلندمرتبه 
تهران لقب داش��ت، ناگهان فروریخت و این حادثه به 
رویدادی بدل شد که دل همه شهروندان را به درد آورد. 
یکی از برجسته ترین دالیل اهمیت »حادثه پالسکو« 
شهادت 16 تن از آتش نشانانی بود که زیر آوار مدفون 
شدند و جسد سوخته آنان در جریان عملیاتی 9 روزه 
خارج شد. این حادثه جزو معدود رخدادهایی بود که 
به سبب اهمیت، رهبر معظم انقالب اسالمی دو پیام 
جداگانه درباره آن صادر فرمودند. در بخشی از پیام اول 
آمده بود: »حادثه دردناک آتش  سوزی و فروریختگی 
س��اختمان در مرکز شهر مایه اندوه و تأسف و نگرانی 
عمیق اینجانب است. شهامت و فداکاری آتش  نشانانی 
ک��ه در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه خطیر 
ش��ده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار 
گرفت��ار آمده  اند، دل را از تحس��ین و تمجید و نیز از 
نگرانی و اندوه، آکنده می س��ازد.« مقام معظم رهبری 
در بخشی از پیام دوم نیز فرمودند: »اکنون پس از شبها 
و روزهای تلخ نگرانی و کاوش، نوبت آن اس��ت که یاد 
فداکاری باش��کوه و مظلومانه ی آتش نشانان مؤمن و 
ش��جاع ملت ایران ثبت و بزرگ داشته شود و مردانی 
را که حقاً باید قهرمانان کم اّدعا و بااخالص نامیده شوند 
همگان بشناس��ند و درس آنان را در خاطر نگه دارند. 
این جوانمردان برای نجات جان و مال هم میهنان خود، 
با ش��هامتی شگفت انگیز به درون آتش و آوار رفتند و 
ج��ان خود را در خطر نهادند و خود را فدا کردند. آنان 
یک بار دیگر خاطرات فداکاریهای دوران دفاع مقدس 
را زنده کردند و نش��ان دادند که ایرانی مؤمن آنجا که 
پای خطرپذیری برای ادای وظیفه در میان است عزمی 
راسخ و شجاعتی مثال زدنی را تجّسم می بخشد و در 
راه خدا متاع جان را بی چند و چون عرضه میکند. این 
حادثه از سوئی غم انگیز و از سوئی افتخارآمیز است. اینها 
شهیدان راه خدمت دشوار و انجام وظیفه ی پرخطرند 
و هرگز فراموش نخواهند ش��د ان شاءاهلل.« روسای قوا 
و س��ایر شخصیت ها و چهره ها نیز با صدور پیام هایی 
جداگانه، نس��بت به این حادثه واکنش نش��ان دادند. 
عالوه بر چهار آتش نشان فداکار، 5 شهروند عادی نیز 
در جریان این حادثه جان به جان آفرین تسلیم کردند.

حادثه پالسكو

روز 13 آذر، معاون دیوان عالی کشور اعالم کرد که حکم اعدام »بابک زنجانی« متهم 
پرونده کالن فس��اد نفتی از س��وی دیوان تایید شده است. غالمرضا انصاری همچنین 
گفت که حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده یعنی مهدی ش��مس و حمید فالح هروی 
نیز نقض ش��ده و به شعبه هم عرض ارسال خواهد شد. بابک زنجانی با نام کامل بابک 
مرتض��ی زنجان��ی متولد 1 فروردین 1353 تا پیش از دول��ت احمدی نژاد فعالیت های 
اقتصادی محدودی داش��ت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگ ترین سرمایه داران 
تاریخ ایران بدل ش��د. او همچنین یکی از بزرگ ترین متهمان به فس��اد و رانت خواری 
در تاری��خ ایران اس��ت که نام او در جریان فعالیت ه��ای کالن مالی مرتبط با دور زدن 
تحریم های بین المللی و فس��اد اقتصادی در دوران دول��ت محمود احمدی نژاد مطرح 
ش��د. زنجانی در تاریخ 9 دی 1392 توسط دادستانی بازداشت شد. براساس اظهارات 
بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و کمیسیون اصل 90، اتهامات 
وی بده��ی بی��ش از دو و نیم میلیارد یورو ب��ه وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین 
جعل اس��ناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام وی همچنین 
در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرش��ده در ترکیه به اتهام قاچاق طال مطرح ش��د. 
رض��ا ض��راب در دادگاه گفته بود که مدیر تحت فرمان زنجان��ی بوده و هیچ اختیاری 
نداش��ته اس��ت؛ اگرچه این اظهارات را بعدها تکذیب کرد. نام وی با بس��یاری از رانت 
خواری ها و تخلفات عظیم مالی در دوران دولت محمود احمدی نژاد از جمله مدیریت 
سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، انتقال یک کانتینر طال، فروش نفت ایران 
و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و … گره خورده است. بسیاری وی را 
دارای حامیان مالی قدرتمند در داخل دولت احمدی نژاد می دانند. امیرعباس سلطانی، 
نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی چندین ماه بعد از بازداشت 
او به رس��انه ها گفت که بس��یاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی نژاد از جمله وزیر 
اقتص��اد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در جریان تخلفات وی بوده اند. وی گفت که 
10 نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شده اند که نشان می دهد فعالیت های او 
حتی پس از بازداش��ت هم ادامه دارد. وی گفته اس��ت: زنجانی 13 هزار میلیارد تومان 
باال کشیده است، حاال شما حساب کنید سودش در این اوضاع چقدر است و چقدر به 
کش��ور و مردم ضربه خورده اس��ت. زنجانی 13 پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه 
جعلی استفاده می کرده است، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او 
قرار می داده اند 90 درصد اموال زنجانی در خارج از کش��ور اس��ت و او چیزی در ایران 
ندارد که ما به آن دلخوش باش��یم، در واقع 10 درصد اموالی که در ایران دارد صاحب 
دیگ��ری نیز دارد. زنجانی ش��رکت های بزرگ خود را نیز به نام اف��راد دیگری کرده و 
مدیرعامالن آنها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم 
این ش��رکت ها را مصادره کنیم. زنجانی همه را س��رکار گذاش��ته و هیچ راه حلی ارائه 
نکرده.« همچنین صادق زیباکالم باور دارد زمانی که اس��تفاده یقه س��فیدها از زنجانی 

تمام شد، او را مچاله کردند و دور انداختند.

حكم بابك

یکی دیگر از حوادث دردناک س��ال 95، برخورد دو قطار در ایستگاه 
هفت خوان از توابع اس��تان سمنان بود. ساعت 7:۴8 صبح 5 آذر، قطار 
مس��افربری شماره 32۴ سمنان - مش��هد و قطار شماره ۴80 مشهد 
- تبری��ز در ایس��تگاه هفت خوان ب��ا هم برخورد کردن��د. این تصادف 
باعث حریق در دو قطار ش��د. پس از اعالم وق��وع این حادثه تیم های 
مختلف امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند. این در حالی بود که 
سرمای هوا و تبعات آن از جمله لغزندگی مسیرها امکان دسترسی به 
حادثه دیدگان را دشوار کرده بود. در پی این حادثه که بیش از ۴0 کشته 
و چند صد زخمی بر جای گذاش��ت، پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی از س��مت خود 
اس��تعفا کرد. رهبر معظم انقالب و روس��ای قوا نیز با صدور پیام هایی 
جداگانه، ضمن تس��لیت به خانواده های قربانیان، بر لزوم پیگیری علل 
این سانحه و برخورد با مقصران احتمالی تاکید کردند. سه نفر از افراد 

دخیل در این حادثه نیز بعد از چند روز بازداشت شدند.

مهم ترین رویداد اقتصادی سال نیز همان پیروزی بزرگ ایران بود که 
عنوان »برجام نفتی« را از آن خود کرد. روز 10 آذر کشورهای عضو اوپک 
توافق کردند که تولید خود را 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند و 
تولید خود را به 32.5 میلیون بشکه در روز برسانند. بر همین اساس قیمت 

نفت افزایش 7.6 درصدی داشت و به ۴9.90 دالر رسید.
در همین حال، عربستان سعودی موافقت کرد که ایران تولیدات خود 
را به اندازه 3 میلیون و 900 هزار بشکه در روز متوقف کند. این توافق در 
حالی بود که اعضای غیراوپکی باید 600 هزار بشکه در روز تولیداتشان 
را کاهش دهند. بر اس��اس تفاهم اوپک، ایران حتي مي تواند تولیدش را 
در ش��ش ماهه 2017 روزانه 90 هزار بشکه افزایش دهد و به سقف 3.9 

میلیون بشکه برساند.

سانحه هفت خوان

برجام نفتی
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تاش برای مهار آتش در یک پاالیشگاه نفت در شهر آریدا ژاپن

طوفان با طعم نفت؛ سیاهی چاه های نفت بر سر و روی مردم
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