پاالیش نفت
نشریه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
مدیرمسوول :ناصر عاشوری
شورای سیاستگذاری :ناصر عاشوری ،هادی رنجبر ،الهه حمیدیکیا
سردبیر :الهه حمیدی کیا
نشریه پاالیش نـفت سال اول شماره  1اسفند 95

فـهرست

Please Scan Me

Oil Refining Industry Employers Association

www.orica.ir

مقام معظم رهربی :خود را از وابستگی به نفت برهانیم
رئیس جمهور :صنعت نفت بیشرتین بهره را از برجام برده است
		
معرفی انجمن پاالیش نفت و چند پیشنهاد
بررسی مهمترین رویدادهای نفتی ایران و جهان در سالی که گذشت
		
بوی نفت در سال 95
		
نفت اوپک رکورد زد
تشکیل جهاد خودکفایی در پاالیشگاههای کشور
ایران صادرکننده پایدار فرآوردههای نفتی
جزییات نوسازی پاالیشگاه آبادان
فرجام خوش برجام برای قدیمیترین پاالیشگاه ایران
تصمیامت جنجالی رئیسجمهور آمریکا به حوزه نفت هم کشیده میشود؟
ترامپنفتی
بازدیدازپاالیشگاهیدرپایتخت
بررسی جرایم آالیندگی پاالیشگاهها در کمیسیون اقتصادی
آیـــتالله
«نـفت»رامیفهمید
نگاهی به عملکرد و تأثیرگذاری هاشمی رفسنجانی در حوزه نفت
گفتگوی«پاالیشنفت»
با فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی
جذبرسمایهگذاری
در حوزه پاالیش و پرتوشیمی نیازمند شجاعت مدیران نفتی است
هدایت الله خادمی در گفت و گو با «پاالیش نفت» ترشیح کرد:
چرایی آتشسوزیهای سال  95پاالیشگاهها و پرتوشیمیها
احیای صنعت پاالیش ایران در پسابرجام
انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس جدید انجمن پاالیش
در جلسه مشورتی انجمن صنفی پاالیش نفت چه گذشت؟
مصوبه هیأت مدیره برای راهاندازی سایت و نرشیه انجمن
مهمترینهای 95

2
3
5
6
6
9
10
13
14
14
16
16
19
22
24
24
24
28
28
28
28
30
30
32
34
34
35
36

مجری :روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی پاالیش صنعت نفت
تحریریه :مریمرضازاده ،منیرس��ادات سیدرضا ،نرگس رسولی ،حسین
هرمزی ،حسام الدین قاموس مقدم
عکس :روحاله وحدتی ،عمید فراهی
طراح و گرافیست :محمد گودرزی

نـشریه پاالیش نـفت شماره 1اسفند95

1

Oil Refining Industry Employers Association

رئیسجمهور:

مقاممعظمرهربی:

خود را از وابستگی
بهنفتبرهانیم

صنعتنفتبیشرتین
بهرهراازبرجامبردهاست

 19دی 1395

بیانات در دیدار مردم قم
به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی ۱۳۵۶

« یک مسئلهی دیگر ،پیشرفت اقتصادی و ّ
حل 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
ت
باش��د؛ ما همینطور حرف بزنیم ،مردم هم دچار مشکال 
[باشند] .تحریم میکنند برای اینکه این کارها اتّفاق بیفتد
و تحریم را هم که به ظاهر برمیدارند ،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 گفتهایم و گفتهایم و گفتهایم.
این هم از عوامل اقتدار کش��ور است .کشوری که اقتصاد
قوی داشته باشد ،پولش هم ارزش پیدا میکند ،مسئولینش
هم ارزش پیدا میکنند ،مردمش هم اعتبار پیدا میکنند و
دیگر نمیش��ود بر اینها تحمیل کرد .بارها گفتهایم 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 ا ّما
اختیارش دست دیگران است .باید بتوانیم اقتصاد کشور را
مقاوم کنیم ،جوری کنیم [که آن را] استحکام ببخشیم .این
یکی از عوامل اقتدار است».
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 24آبان 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 .میگفتند
برجام عملیاتی شده ،اما سال ها طول می کشد که
صادرات نفت به  2میلیون 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  250هزار بش��که در این منطقه رسیده
ایم ،که توان تولید  300هزار بشکه را هم داریم ،اما
باید این رقم به بیش از  1میلیون 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  18میلیارد 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  67میلیارد بشکه
است که اگر یک درصد بتوانیم بازیافت را باال ببریم
در واقع  670میلیون بش��که نفت بیشتر تولید می
کنیم که معادل  33میلیارد 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  250هزار 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  NGLفعال 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».
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معرفیانجمن

پس از پیروزی انقالب اسلامی و با تصویب قانون اساس�ی ایران و آن بالطبع قانون کار؛ بر اس�اس ماده  131قانون

مذکور که برگرفته از اصل بیست و ششم قانون اساسی میباشد ،جهت استیفای حقوق ذینفعان انجمنهای صنفی به
رسمیت شناخته شده است .هدف از تشکیل این انجمنها و تشکلهای کارگری و کارفرمائی صنفی حفظ حقوق و به

رسمیت شناختن منافع مشروع ذینفعان و بهبود وضع اقتصادی اعضای تحت پوشش آن انجمن میباشد .به عبارتی

میتوان 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 میداند .از طرفی نیز سوابق تشکیل انجمنهای صنفی در ایران به بیش از  70سال میرسد.

از آن جای�ی که تجارت جهانی در عبور از اقتص�اد دولتی ،حرکت به طرف بخش خصوصی را تمرین نموده و نقش

موفقیتآمیز بخش خصوصی در اقتصاد را آزموده است و از آن جایی که در سالهای گذشته در برنامههای باال دستی

قانونگذار برای فراهم نمودن بس�ترهای الزم ،زمینه ایجاد تعامل منطقی و همگرایی بین دولت و بخش خصوصی را
در قوانین فراهم نموده اس�ت ،بدون تعارف این تعامل و همگرایی ایجاد نخواهد گردید مگر از طریق ش�ناخت دقیق

و همهجانبه دولت و بخش خصوصی از یکدیگر .به عبارت دیگر اس�تفاده از ابزارهای موجود در راس�تای شناس�ایی

ساختاری اقتصاد ،مهمترین وظیفه دستگاههای 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 کالن کشور را بر منافع خود ترجیح

بدون شک و
تردیدتقویتتشکل
صنفیواستفاده
ازتوامنندیهاو
پتانسیلهاینهفته
در آن میتواند
جهتارتقای
بخشخصوصی
ونهادینهکردن
فرهنگمشارکت
بخشخصوصیو
نقشآفرینیاینبخش
دراقتصادملی در
حرکتیپرشتاببه
سویاهدافتعیین
شدهدرسیاستهای
کلیاصل 44قانون
اساسیقدمبرداشت

داده و برای اقتصاد کشور و درآمد ملی برنامه ریزی نمایند.

در س�الهای اخیر صنعت پاالیش کش�ور که در انحصار دولت بوده ،بر اس�اس اصل  44قانون اساس�ی و به دلیل

برخورداری از مزیت اقتصادی یکی از بخشهای پیشرو در واگذاری به بخش خصوصی بوده است .این وضعیت نیازمند
نگرش�ی همهجانبه و شناختی فراگیر از سوی دولت محترم و صاحبان سرمایه میباشد .این امر قطع ًا کلید توسعه و
اس�تمرار جذب هر چه بیشتر س�رمایهها در این صنعت خواهد بود؛ از این رو در سال  1392فعاالن 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 توانمندیها و پتانسیلهای نهفته در آن میتواند جهت ارتقای

بخش خصوصی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت بخش خصوصی و نقشآفرینی این بخش در اقتصاد ملی در حرکتی

پاالیشنفتوچندپیشنهاد

بازگشایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت ،بهانهای برای انتشار نشریهای با عنوان «پاالیش نفت» شد؛

نشریهای که تالش دارد آیین ه تمامنمای رویدادها و شرایط حاکم بر صنعت پاالیش نفت در کشور باشد .هدف «پاالیش

نفت» این است که تصویری واقعی از آنچه در صنعت پاالیش میگذرد ،ارائه کند تا هم فعاالن این حوزه و هم مسئوالنی
که مستقیم یا غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند ،در جریان فرصتها و چالشهای 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.

عالوه بر این ،تالش «پاالیش نفت» این است که با انتشار ایدههای خالقانه و همچنین شرایط این صنعت استراتژیک

در سطح جهان ،تصویری باز و ایدهمحور را برای مخاطبان به نمایش بگذارد و صرفا به انتشار اخبار روتین و گزارشهایی

که مشابه آن در هر نشری ه غیرتخصصی هم یافت میشود ،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 ،کامال بستگی به میزان استقبال مخاطبان خواهد داشت .در این میان ،روابط عمومی
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت از مدیران س�طوح مختلف پاالیشگاهها و بهویژه روابط عمومیها برای
همکاری ،ارسال مطلب و طرح انتقادات و پیشنهادات به نشریه تازهتاسیس «پاالیش نفت» دعوت به عمل میآورد.

نشریه «پاالیش نفت» از یادداشتها ،گزارشها ،خبرها ،و تصاویر و کلیه مطالب مرتبط با حوزه پاالیش نفت ،استقبال

خواهد کرد.

راه ارتباطی ما نش�انی الکترونیکی انجم�ن  ،anjomanpalayesh@gmail.comنمابر  86083442و تلفنهای

 86083361و  86082927است .منتظر مطالب و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.
هادی رنجبر  -مدیر روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

هدف نرشیه
«پاالیش نفت» این
است که تصویری
واقعی از آنچه در
صنعتپاالیش
میگذرد ،ارائه کند
تا فعاالن این حوزه
در جریان فرصتها
و چالشهای پیش
روی صنعت پاالیش
قرار گیرند

پرش�تاب به س�وی اهداف تعیین شده در سیاستهای کل اصل  44قانون اساس�ی و در چارچوب سیاستهای کلی

اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است تلقی گردد؛ هر چند بنا به دالیلی در سه سال گذشته

این انجمن فعال نبوده و فقط پوس�تهای به لحاظ حقوقی حفظ شده است ،لکن بنا به تصمیمگیری اعضای محترم و
صاحبان سهام تصمیم گرفته شد که در تاریخ  1395/11/10مجمع 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 توسعهای،
با جمعآوری اطالعات ،بررس�ی و پژوهش ،بررس�ی فرصتها ،نیازها و اولویتهای مهم ،و بررسی نقاط ضعف و قوت

قوانین مربوطه و همچنین پیگیری اصالح بعضی از قوانین توسط مجلس شورای اسالمی ،کوشش جهت اصالح ساختار

با کمک مدیران و متخصصین شرکتهای پاالیشگاهی ،تالش هر چه بیشتر به منظور ارتقای بهرهوری منابع و افزایش
تولید و انتقال تکنولوژی ،نوآوری ،بهبود کیفیت تولید ،استقرار روشهای نوین ،کنترل کیفیت ،توجه به آموزش جهت
ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز با مشارکت مدیران دلسوز پاالیشگاهها ،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 برنامههای

این انجمن اس�ت 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.

ناصر عاشوری

دبیرکل انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
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به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه
میادین نفت و گاز اقدام میکنیم.
بر اساس اعالم مسئوالن وزارت نفت در برنامه ششم توسعه باید
حدود  ۱۳۴میلیارد دالر س��رمایهگذاری با اولویت توسعه میادین
مش��ترک نفت و گاز ،اجرای طرحه��ای افزایش ضریب بازیافت از
مخازن هیدروکربوری ،بازسازی و نوسازی تأسیسات موجود نفتی
جذب شود .شرکت ملی نفت ایران تاکنون  ۷قرارداد برای توسعه
میادین مش��ترک نفت و گاز کشور با شرکتهای نفتی اروپایی و
آسیایی از جمله توتال فرانسه امضا کرده است.

بازگشت غولهای نفتی همچون توتال و شل و ...

بررسی مهمترینرویدادهاینفتیایرانوجهاندرسالیکهگذشت

بوینفتدرسال95

از قديم گفتهاند « :س��الي كه نكوس��ت از بهارش
پيداس��ت» و حاال اگر بگوييم سالي كه نفتي است
از نخستين خبر نفتي منتشر شدهاش در روز اول
فروردينپيداست،گزافهنگفتهايم.

تصویب نوع جدید قراردادهای نفتی ایران

در نخس��تين روز فروردين ماه س��ال جاري بود كه
رس��انهها رسما اعالم كردند كه «بعد از رای دادگاه
بینالمللی به نفع طرف ترک مبنی بر تعدیل قیمت
گاز صادرات��ی ایران ،در س��فر محم��د جواد ظريف
وزیر امور خارجه کش��ورمان به تركيه ،دو كشور بر
س��ر مس��ایل مرتبط با انرژی و نفت و گاز به توافق
رسيدند».
س��ال  95برای نفت سال غافلگیری بود .سالي كه
پر بود از اتفاقات و تصميمات مختلف نفتي و البته
اتفاقات خوش��ي كه سالهاي س��ال نفتيها چشم
انتظ��ار آن بودند .اگر بخواهيم كارنامه يك س��اله
نفتيهاراورقبزنيمحتیاگرازبسياريرويدادهاي
نفتي چشم بپوشانيم ،قطعا نميتوان از كنار مباحثي
همچ��ون توافقات اوپكيه��ا ،افزايش توليد نفت
اي��ران ،افزاي��ش س��هم صادراتي نفت اي��ران در
اروپا ،تصويب نوع جديد قراردادهاي نفتي ايران،
راي اوپكيها به فريز نفتي و مستثني شدن ايران،
بازگش��ت غولهاي نفتي همچون توتال و شل و ...
 ،ورود دوب��اره نفتكشهاي ايراني به بازار جهاني و
افزاي��ش درآمد فروش نفت ايران به بيش از 29
ميليارددالرگذشت.
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نرگسرسولی
روزنامهنگار

بلومربگدر
گزارشیکهدربهمن
ماهمنترشکردرسام
نوشت«:اروپادر
ژانویه 2017بیشرتین
حجم نفت را از
ایران در 5سال اخیر
دریافتکردهاست
کهاینامرنشانه
بازگشتمجددسهم
از دسترفته بازار به
اینکشوربهدلیل
اعاملتحریمهای
پیشینحکایتدارد

قطعا یکی از مهم ترین اتفاقات نفتی که میتوان در سال  95از آن نام برد،
تصویب قراردادهای جدید نفتی ایران است که باالخره بعد از کشمکشهای
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 کمیتهای
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
سرمایهگذاران 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 مخالفتهای
شدید مجلس��یها 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 مجلسیها 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 میکردند که سرمایهگذاران خارجی
و داخلی مجاز هستند با هر نوع قراردادی که تمایل دارند پای میز مذاکره
با نفتیها بنشینند.
در همین خص��وص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر در هفتههای پایانی
شهریور نوشت :پیشبینی میشود که حجم امضای قراردادهای توسعهای
بخش باالدس��تی صنعت نفت و گاز در ادامه س��ال  ۹۵به  ۱۰میلیارد دالر
قرارداد جدید نفتی با شرکتهای خارجی و یا داخلی برسد .معاون وزیر نفت
با بیان اینکه قرارداد توسعه  ۳میدان نفت و گاز امسال واگذار میشود گفت:

برداشته شدن تحریمهای 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 غولهای نفتی که بعید به نظر
می رسید روزی به ایران بازگردند دوباره راهی ایران شده و پای میز
مذاکره با ایرانیها بنشینند؛ البته این بار نه تحت شرایط قبلی که
با روال و شرایطی نو.
همین امر ش��اید دلیلی بود که در سال  95هیاتهای مختلف
اقتص��ادی و خصوص��ا هیاتهای 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 مینشستند برای دولتمردان نفتی ایران جزو افتخارات و مایه
مباهات و خوش��حالی بود در سال  95به روالی مرسوم مبدل شد
و حتی گاهی به چانه زنیهای طوالنی بدون کوتاه آمدن از منافع
ملی ادامه یافت و باالخره پای غولهای نفتی در سال  95به خاک
ایران باز شد و همانطور که وزیر نفت در ابتدای سال وعده می داد
غولهای نفتی پای امضا تفاهم نامه و موافقتنامه با ایران نشستند
و بازهم همچون دهه قب��ل و دولت اصالحات نامدارهای نفتی به
ایران بازگشتند.

افزایش تولید نفت ایران

آذر ماه سال  94زمانی که مقرر شد تا برجام از  20دی 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  4میلیون 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
 ،95مسووالن نفتی عزم خود را جزم کردند تا تولید از میادین نفتی
گس��ترش دهند و هر ماه با اعالم افزایش برداش��تها و مذاکرات
متعدد برای بازارگش��ایی دوباره صادرات نف��ت را افزایش دادند به
گونهای که در نهایت وزیر نفت در روز دهم بهمن ماه رسما اعالم
کرد که تولید نفت به  3.9میلیون بشکه رسیده است و صادرات هم
روزهای خوشی را پشت سر میگذارد.
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  3.6میلیون
بش��که داده بود .سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) اعالم
کرده تولید نفت خام ایران به  3میلیون و  ٦٦٥هزار بشکه در روز
افزایش یافتهاست.
اوپ��ک در گزارش ماهانۀ خود اعالم ک��رد تولید نفت خام ایران
در س��پتامبر ( ٢٠١٦ش��هریور – مهر  )1395ب��ا  ٢١هزار و ٤٠٠

یکی دیگر از اتفاقات خوب در
سال  95بازگشت نفتکشهای
ایرانی به بازار جهانی است .با
لغو تحریمهای نفت��ی ایران و
گشایش درهای جهانی باز هم
پ��ای نفتکشه��ای ایرانی به
بازارهای جهانی باز شد و پرچم
ایران دوباره بر فراز کشتیهای
ایرانی به اهتزاز درآمد

بشکه افزایش نس��بت به ماه قبل ،به
 3میلیون و  ٦٦٥هزار 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 ٦٣٠
هزار بش��که در روز بود .به این ترتیب
دس��تیابی به وعده تولی��د  4میلیون
بشکه نفتی که بیژن نامدار زنگنه وزیر
نفت ایران آن را اعالم کرده است دور
از دسترس نیست.

ساز اوپكیها كوك شد

سال  95و یا شاید بهتر است بگوییم
سال  2016سال خوبی برای اوپكیها
ب��ود ،چرا كه باالخره بعد از  ۸س��ال
برخ�لاف برآوردها نش��ان داد که ب ه
عنوان س��ازمانی اثرگذار بر بازار نفت
همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
هر چند كه سال  95سه 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
رش��د  52درصدی ساالنه به پایان برد که بیشترین
رش��د س��االنه قیمتها از س��ال  2009محس��وب
میشود اما بین نفتهای شاخص ،سبد نفتی اوپک
با  67درصد رش��د ،بیشترین رشد قیمتی را به خود
اختصاص داد .سبد نفتی اوپک طی یک سال بیش از
 21دالر معدل  67درصد افزایش یافته است.
قطعا نمی توان از نفت حرف زد و اما سال میالدی
را كه اكثر مناسبات نفتی در بستر آن شكل میگیرد
را مستثنی کرد .سال  2016در 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
 37دالر بر بشکه نوسان میکردند .چراکه در آخرین
نشست اوپک در س��ال  2015اختالف بین اعضای
این س��ازمان بر سر سقف تولید اوپک موجب حذف
کلی آن ش��ده بود .در نشست دسامبر  2015اوپک،
عربس��تان به بهانه عضویت اندونزی در این سازمان
قصد داش��ت س��طح تولید اوپک را که  30میلیون
بشکه در روز بود2 ،میلیون 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
مدتها بود که به سقف تولید پایبند نبودند ،اما نبود
سقف تولید موجب ش��د بسیاری اعالم کنند اوپک
قدرت خود را بهطور کامل از دست داده و بازار نفت
بیمتولی شده است.
در سال  ،2016اعضای اوپک در  5نشست 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 قیمتها محسوب میشود .در این جلسه
سعودیها خواهان توقف رشد تولید همه کشورهای
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تولیدکننده نفت از جمله ایران شد ،اما ایران که تازه از تحری م 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  40دالر بود.
به فاصله دو هفته بعد از نشس��ت دوحه ،در اقدامی غیر منتظره
عربستان وزیر نفت کهنهکار خود را کنار گذاشت .برخی کارشناسان
ب��ر این باور بودند که برکناری النعیمی به دنبال اختالفات محمد
بنس��لمان ،جانشین ولیعهد عربس��تان که بعد از روی کار آمدن
پدرش بهعنوان 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��انهای از تغییر
رویکرد عربستان در بازار نفت میدانستند .همچنین باز شدن راه
محمد بن سلمان برای عرضه سهام آرامکو یکی دیگر از دالیل تغییر
النعیمی عنوان میشد.
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 نیجریهای انتخاب
شد .اعضای اوپک مدتها بود نمیتوانستند 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 نشانههای حیات و تحرک
در اوپک است.
بعد از نشست اوپک در ماه ژوئن ،نشانههای 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 قیمتها
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
نـشریه پاالیش نـفت شماره 1اسفند95
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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 نشانههایی
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
قیمتها مجددا به زیر  40دالر 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
میشد نشست غیر رسمی و مشورتی
ن نشستهای
است ،به یکی از مهمتری 
رسمی اوپک تبدیل شد .در این جلسه
که س��ومین دیدار رسمی اعضای این
س��ازمان در س��ال  2016محس��وب
میشود ،اوپک بعد از گذشت  8سال
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  32 /5میلیون
بشکه در روز خواهد رساند .این اقدام
اوپک قیمت نف��ت برنت را که حدود
 45دالر بود تنه��ا در مدت چند روز
 8دالر 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
ت
ش��د .در این میان نشستهای هیا 

عالی اوپک که بدون نزدیک کردن نظر اعضا به پایان
میرس��ید ،احتمال عدم تواف��ق در اوپک را تقویت
میکرد .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 زمزمههایی مبنی بر لزوم حضور همه اعضا
در توافق نهایی به گوش میرس��ید؛ در حالیکه 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 تا 30نوامبر 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  2017تولیدات��ش را  1 /2میلیون
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 میکنند از طرح مذکور معاف کرد .همچنین
اعالم شد به ایران اجازه داده شده که تولیدات خود
را  90هزار بشکه در روز افزایش دهد تا به مرز 3 /8
میلیون بشکه در روز برسد .از سویی عضویت اندونزی
ب ه عنوان تنها کشور مصرفکننده عضو در اوپک به
دلیل مخالفت با کاهش تولیداتش لغو شد.
اما آخرین دیدار اعضای اوپک در نشست مشترکی
با  13کشور تولیدکننده نفت غیرعضو 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  2017حدود  558هزار بشکه کاهش
دهند .از این مقدار کاهش تولید کشورهای غیرعضو،
 300هزار بش��که آن به عهده روس��یه گذاشته شد.
تالش اوپک در سال  2016برای 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  40دالر
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
 14دالر یعنی حدود  35درصد اس��ت .حتی برخی
کارشناس��ان بر این باورند درصورتی که توافقی در
اوپک انجام نمیشد قیمت نفت مجددا به حدود 35
دالر میرسید ،بنابراین تاثیر توافق اوپک بر قیمتها
را بیش از  14دالر میدانند.

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 میافتد آن
هم با پیششرطی 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 گونهای
که بلومبرگ در گزارش��ی که از افزایش کمس��ابقه صادرات نفت
ایران به اروپا در بهمن ماه منتش��ر کرد رسما نوشت«:اروپا در ماه
بهمن (ژانویه  )2017بیش��ترین حجم نفت را از ایران در  5س��ال
اخیر دریافت کرده اس��ت که این امر نش��انه بازگشت مجدد سهم
از دسترفته بازار به این کشور به دلیل اعمال تحریمهای پیشین
حکایت دارد .دادههای بلومبرگ بر مبنای اطالعات ش��رکتهای
کشتیرانی و گزارشهای اتحادیه اروپا نشان میدهد در ماه ژانویه
س��ال جاری روزانه  622هزار و  581بش��که نف��ت ایران از طریق
ابرتانکرها به اروپا خواهد رس��ید که از نوامبر سال  2011رکوردی
بیسابقه محسوب میشود .دو ابرتانکر ایران با نامهای “ ”Hugeو
“ ”Snowدر راه اروپا هستند و حدود  4میلیون بشکه نفت را حمل
میکنند .تحریمهایی که بر ضد ایران اعمال شد ،فروش نفت این
کش��ور را به اروپا در سال  2012متوقف کرد و ایران توانست سال
گذش��ته عرضه نفت را از سرگیرد .فروش نفت ایران به کشورهای
مدیترانهای 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��وختهایی نظیر بنزین اس��تفاده
میش��ود ،در قالب طرحهای فرصتطلبانه به مشتریان در شمال
غربی اروپا میفروش��د .اطالعات مرتبط با حرکت کشتیها نشان
میدهد فرانس��ه از زمان لغو تحریمها ،بیشترین حجم نفت را در
میان کش��ورهای اروپایی از ایران خریده است .یکسوم نفت ایران
در اروپا وارد فرانسه شده است .سهم تولید نفت ایران در اوپک در
حال بازگشت به نقطهای است که تا پیش از آغاز اجرای تحریمهای
مرتبط با برنامه هس��تهای در اختیار داشت .آن تحریمها عالوه بر
دشوار کردن شرایط برای انتقال نفت ایران از طریق مسیر دریایی،
کشورهای خریدار نفت ایران را نیز تنبیه میکرد.

ورود دوباره نفتكشهای ایرانی به بازار جهانی

یکی دیگر از اتفاقات خوب در س��ال  95بازگشت نفتکشهای
ایرانی به بازار جهانی است .با لغو تحریمهای نفتی ایران و گشایش
درهای جهانی باز هم پای نفتکشهای ایرانی به بازارهای جهانی
باز ش��د و پرچم ایران دوباره بر فراز کش��تیهای ایرانی به اهتزاز
درآمد .شرکت ملی نفتکش ایران از شرکتهای فرعی شرکت ملی
نفت ایران اس��ت که در س��ال  1334تأسیس و در سال  ۱۳۸۸به
بخش خصوصی واگذار شده است .این شرکت با در اختیار داشتن
 ۴۲تانکر خیلی بزرگ (س��وپر تانکر) (وی ال س��ی سی) در حال
حاضر بزرگترین شرکت نفتکش در جهان است .این شرکت نفت
خ��ام ایران را به بازاره��ای صادراتی انتقال میدهد و همچنین در
تجارت متقابل محمولههای نفتی را برای برخی از  ۱۵۰رشته نفت
در سراسر جهان ،از جمله رویال داچ شل ،توتال ،آرامکو سعودی و
شرکتهای تولیدی نفت دولتی کویت و ابوظبی حمل میکند.
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  15.5میلیون تن ،بزرگترین ناوگان
کش��تیرانی نفتی جهان به شمار میرود .برنامههایی برای توسعه
کمی و کیفی ناوگان این شرکت در دست اجراست که از جمله آن
میتوان به ورود به بازارهای جدید مانند ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع
شده) اشاره کرد که با مشارکت شرکتهای بینالمللی اجرا خواهد

نفتاوپکرکوردزد
س��ال  95و یا ش��اید بهرت است
بگوییم س��ال  2016سال خوبی
برایاوپكیهابود،چراكهباالخره
بعد از  ۸سال برخالف برآوردها
نش��ان داد که ب ه عنوان سازمانی
اثرگذار بر بازار نفت همچنان به
حیات خود ادام��ه میدهد .هر
چند كه س��ال  95سه 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 52درصدی ساالنه به
پایانبرد
شد .با توجه به برنامههای وزارت نفت
برای راهاندازی 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��شدرآمدفروشنفتایران
به بیش از 29میلیارد دالر

درآمد نفتی کشور در  9ماهه امسال
پس از توافق برج��ام ٢٩ ،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  9ماهه س��ال  ١٣٩٥به  ٢میلیون و
 ٥٧٠هزار بشکه در روز رسیده است .این
میزان در آذرماه امسال (دسامبر)٢٠١٦
به بیش از  ٢میلیون و  ٨٣٠هزار بشکه
در روز رسید .میزان صادرات نفت خام و
میعانات گازی در سال ٢،١٣٩٠میلیون
و  ٤٨٧هزار بشکه در روز ،در سال ١٣٩١
یک میلیون و  ٣٦١هزار بشکه در روز و
در سال  ١٣٩٢یک میلیون و  ٢٨٤هزار
بشکه در روز و پیش از اجرای برجام در
س��ال  ،١٣٩٤یک میلیون و  ٣٩٨هزار
بشکه در روز بود .در واقع در همسنجی
با پیش از برجام ،ص��ادرات نفت خام و
میعانات گازی کش��ور بیش از دو برابر
شده است.

بر اس��اس محاس��بات دبیرخان��ه اوپک،
قیمت سبد نفت اوپک جمعه ( 15بهمن)
به طور میانگین  54دالر و  24س��نت بود.
این قیم��ت باالترین قیمت در بیش از 18
ماه گذشته است و  0.6درصد نسبت به روز
پی��ش از آن افزایش دارد .چنین قیمتی از
 15ژوئیه ( 2015اواخر تیر  )1394تاکنون
بی سابقه بوده اس��ت .بنا به اعالم سازمان
کش��ورهای صادرکننده نفت(اوپک) ،بهای
نفت این س��ازمان اوایل بهمن ماه  53دالر
و  93س��نت بود .وزارت خزانهداری آمریکا
با انتش��ار بیانیهای 25 ،شخصیت حقیقی
و حقوق��ی ایران را ب��ه بهانه انجام آزمایش
موش��کی به فهرس��ت تحریمهای آمریکا
علیه کش��ورمان افزود .این امر س��بب شد
قیمتهای نفت تا اندازهای افزایش یابد.
بهای نفت برنت دریای ش��مال در پایان
معام�لات ب��ازار لن��دن ب��ه  56دالر و 81
سنت رسید که نس��بت به روز پیش از آن
 0.4درصد افزایش داش��ت .هر بشکه نفت
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمری��کا نیز در
پای��ان معامالت همین هفته بازار نایمکس
نیویورک با  0.5درصد افزایش نسبت به روز
پیش از آن به بهای  53دالر و  83س��نت
معامله شد.

بازار نفت همچنان تحت تاثیر نگرانی از
تحریمایران

بنا به اعالم رویترز ،نگرانی از تحریمهای
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
نفته��ای جهان از جمله نفت اوپک نیز بر
پایه آن قیمت گذاری میشوند ،در ساعت
 07:50امروز به وقت گرینویچ در بازار لندن
با  15سنت افزایش نسبت به جمعه گذشته
به  56دالر و  96س��نت رس��ید .هر بشکه
نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا در
بازار نایمکس این کش��ور به بهای 54دالر
و یک س��نت معامله ش��د که نس��بت به
جمعه گذشته  18س��نت افزایش داشت.
الجزایر ،آنگوال ،اکوادور ،گابن ،ایران ،عراق،
کویت ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،امارات متحده
عربی ،عربس��تان سعودی و ونزوئال اعضای
اوپک هستند.
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ب��ا ابالغ سیاس��تهای کلی اجرای
اص��ل  44قان��ون اساس��ی در
س��الهای  84و  85توس��ط
مق��ام معظ��م رهب��ری ،م��وج اول

مدیرعامل رشکت پاالیش نفت تربیز در گفت و گو با «پاالیش نفت» خرب داد:

تشکیلجهادخودکفاییدرپاالیشگاههایکشور

خصوصیس��ازی در بخشه��ای

و پخش با رویکرد حفظ س��هم 20
درص��دی دول��ت در وزارت نفت
آغاز شد؛ در این فرآیند خصوصی
سازی قطعا پاالیش��گاههای کشور
نیازمند حمایت ه��ای دولت برای
ادام��ه حی��ات نفتی خ��ود بودند؛
حمایت هایی که به صورت کجدارو
مریز انجام شده است اما همچنان
حمایت باثبات و قابل اتکایی برای
فعالیت این پاالیشگاهها نیست.
اینکه تا چه اندازه پاالیشگاههای
خصوص��ی در اقتص��اد کش��ور
تاثیرگذارن��د و چ��ه انتظاراتی از
دول��ت دارن��د موضوعاتی اس��ت
ک��ه در گف��ت و گ��و ب��ا غالمرض��ا
باق��ری دیزج ،مدیرعامل ش��رکت
پاالیش نف��ت تبریز و عضو هیات
مدیره شرکت پتروشیمی تبریز و
عضو هیأت مدی��ره انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به

چابکسازی انجام می شود و از سازوکاری استفاده میشود که اگر

سمت پروژههایی که عملیاتی و مورد نیاز صنایع است

که فقط در جهت حمایت از پایان نامهها بوده است را به

به مردم را در بطن خودش�ان دارند ،ولی وقتی خصوصی میش�وند

هدایت کنیم و یا برای ارتقای کیفیت محصول یا اهداف

مورد حمایت مجلس و دولت قرار گیرند میتواند باعث شود که این

زیست محیطی و ارتقای تکنولوژی که محصول را تولید

میکند این کار را انجام میدهیم.

ضرر به مرز س�وددهی برسند ،توانایی توس�عه خودشان را داشته

محص�والت نفتی ممکن اس�ت ب�ه دو دلیل آلوده

باشند و محصوالت مورد نیاز مشتری را با آخرین استانداردها ارائه

براس��اس اب�لاغ این سیاس��تها
وابس��ته به ش��رکت ملی پاالیش

پاییندستی صرفا بنگاه اقتصادی نیست.

پاالیش�گاهها هرچقدر هم خصوصی شوند ماهیت خدمت رسانی

دادهایم این بوده است که تمامی پروژههای دانشگاهی

بنگاه اقتصادی و این مراکز بر روی پای خودش�ان بایستند ،از مرز

مختل��ف اقتصاد ایران آغازش��د.
واگ��ذاری ش��رکتهای پاالی��ش

م�ا کاری را که در راس�تای اقتص�اد مقاومتی انجام

باشند چرا که ماهیتا سوزاندن فرآورده نفتی آالینده

دهند.در س�الهای گذشته اس�پیکهایی که داشتیم اسپیکهای

عقبی نبودند و اس�پیک متناسب با آن موقع و اسپیکهای شرکت

مریمرضازاده

مل�ی نفت ب�ود ،االن حداقل اس�پیک پاالیش�گاههای کش�ورمان

روزنامهنگار

باید بنا به تاکید
مقاممعظم
رهربی به گونهای
اقتصادمان را مقاوم
کنیم که حداقل
تاثیرات را از
تحریمها و تهدیدها
داشته باشد ،در
این خصوص جهاد
خودکفایی در متامی
پاالیشگاههاتشکیل
شده است و وظیفه
آنها این است که
متامی قطعاتی که
الزم است را به
سازندگان ارائه
دهند.

آنهاست و متعهد شدیم که سرمایه گذاریها را تا سال  1398انجام

دهی�م تا بتوانی�م کیفیت فراوردههایم�ان را در تمامی ابعاد به حد
یورو برسانیم.

پاالیش�گاهها در گذش�ته زیر نظر مدیریت قوی دولتی پاالیش و

پخش که ساختارش از سالهای دور تاسیس شده بود قرار داشتند

پاالیش��گاههای کش��ور تا چه اندازه در اقتصاد کش��ور نقش دارند؟

پاالیش�گاههای دولتی و خصوصی به عنوان مراکزی هس�تند که می توانند

دانش و علم فرآیندهای نفت را در کش�ور توسعه دهند .علوم و دانش نفت همانند علوم

ریاضی نیس�ت که با فرمول توس�عه پیدا کند و بحث دو دوتا چهار تا نیس�ت بلکه پایه و

مبنایش تجربی است و اگر ما بحث یادگیری و یا ارتقای هر دانش را منطق تئوری و عمل

و در حال حاضر نیز اگر میخواهیم این واگذاریها را داشته باشیم

باید یک سیاس�ت واح�دی را که همگام و موازی با سیاس�تهای

مملکت و اصل خصوصیس�ازی باش�د اتخاذ کنیم تا پاالیشگاهها
بتوانند نقش تاثیرگذاری رابرای ارتقای جایگاه خودشان و اوضاع و
احوال اقتصادی کشور انجام دهند.

بدانیم که اصل اس�ت ،تئوری باید جایی به عمل تبدیل ش�ود و محل عمل باید فیدبک
بدهد که یا تئوری اصالح 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 پاالیش�گاههای کش�ور از اول هدفشان تولید س�وخت برای کشور بوده است

و طبیع�ی اس�ت که ن�وع ماهیت فعالیتش�ان مثل صنای�ع پتروش�یمی و صنایع دیگر

باش��ند؟

با توجه به اجرایی ش��دن سیاس��تهای اقتصاد
مقاومت��ی آی��ا پاالیش��گاهها توانس��ته ان��د در
اجرای��ی ش��دن ای��ن سیاس��تها نقشآفری��ن

پاالیشگاهها نقش بس�یار مهمی در بحث اقتصاد مقاومتی دارند

البته انتظار این اس�ت که در این زمینه نقش بارزتری را ایفا کنند.

پاالیشگاهها دارای قطعات و تکنولوژی بسیار پیچیدهای هستند و

برای ادامه فعالیت خود نیازمند استفاده از دانش روز هستند.

نرخ ارز وقتی
دوگانه است صنایع
پاالیشی ازاین نرخ
مترضر میشوند و
اگر نرخها تکنرخی
شود و یا فاصله بین
نرخ مبادلهای و نرخ
ارز آزاد کمرت شود به
اقتصادپاالیشگاهها
کمک میکند چون
پاالیشگاههاخوراک
صنایع را با  5درصد
تخفیف وبا قیمت
مبادلهایمیدهند
ولی محصول اینها
توسط رشکتهای
پایین دستی عمدتا
صادر میشوند.

اس�ت ول�ی آالین�ده دیگر مرب�وط ب�ه فرایندهایی

اس�ت که آنها را تولید میکن�د که تمامی بخشهای

خصوصی و به ویژه پاالیشگاه تبریز در این زمینه کار
میکنند و کارهای خیلی خوبی صورت گرفته است.

م�ا تمام مطالعات دانش�گاهی را در جهتی هدایت

میکنیم که ب�رآورده کننده نیازه�ای عملیاتیمان
باش�د یا از این مطالعات برای ارتقای کیفی محصول

ی�ا تامین تکنول�وژی ودانش خاصی ک�ه برای بهبود

شرایط زیست محیطی است استفاده میکنیم.

در ح�ال حاضر درحال آماده کردن لیس�ت تمامی

قطعات�ی هس�تیم ک�ه می توانن�د در داخل کش�ور

تولید ش�وند و قدم دیگر در این زمینه احیای جهاد

خودکفای�ی پاالیش�گاهها اس�ت که م�ا تجربه این
خودکفایی را در زمان جنگ نیز داشتیم.

ما باید بنا به تاکید مق�ام معظم رهبری به گونهای

اقتصادم�ان را مقاوم کنیم که حداق�ل تاثیرات را از

این تحریمها و تهدیدها داشته باشد ،در این خصوص
جه�اد خودکفایی در تمامی پاالیش�گاهها تش�کیل

شده است و وظیفه آنها این است که تمامی قطعاتی
که الزم اس�ت را به س�ازندگان ارائه دهند ،حتی در

این زمینه قرار است نمایشگاههای فنی و صنعتی را

آن پراختهایم.
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پیدا کنیم که طرحی را اجرایی کنند که

آیا حامیتهای دولت از پاالیش��گاهها
رضایتبخشبودهاست؟

که در اختیار پاالیشگاهها قرار می دهند

مالیاتها فیمابین واحدهای پاالیش�ی و واحد مادر

بیش�تر از  8درصدآن بازگشت داشته

باشد و اگر فرض کنیم که نرخ سود وامی
 18درصد اس�ت لذا این  18درصد هیچ
تناس�بی با  8درصد ن�دارد و هیچ کس

نم�ی تواند پولی را بگذارد که  18درصد
س�ود آن را به بانک بده�د در حالیکه

سالیانه  8درصد از آن منتفع شود.
در مجموعهه�ا برپا کنیم ک�ه قطعاتی را ک�ه الزم داریم به نمایش
بگذاریم ودر مقابل سازندگان نیز قطعاتی را که میتوانند بسازند را

به نمایش میگذارند و آنجا با نیازهای یکدیگر آش�نا شویم و حتی

تامین کنندگانی را که می توانند اینها را بس�ازند تقویت کنیم .ما
کمک میکنیم که سازندگان خودشان را به سطحی برسانند که به
راحتی در داخل لیستهایمان قرار گیرند.

در ح�ال حاضر موضوع فاینانس به گونهای اس�ت که ش�رکتها

و پروژهه�ا را مجب�ور میکند که به خاطر اینک�ه این فاینانس را از

مناب�ع خارجی بگیرند کار خود را نیز به نحوی به خارج دهند و اگر
نمیتوانن�د مناب�ع ریالی داخلی را برای تامی�ن 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 مصوبهای داش�ت که طبق آن به شرکتهایی که در راستای

توس�عه خودش�ان کار میکنند تا  5درصد تخفیف داده شود و اگر
این کمک به ش�رکتها انجام شود آنها میتوانند 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��گاههای خصوصی از
دولتچیس��ت؟
چون پاالیشگاهها نیاز به سرمایه گذاری کالن دارند و دوره

بازیافت شان نیز بسیار پایین است لذاهیچ پاالیشگاهی را نمیتوانیم

یک�ی از راهکاره�ا ای�ن اس�ت که

پاالیش�گاهها از مناب�ع فاینان�س که
زیر  6درصد اس�ت اس�تفاده کنند در

حالیکه استفاده کردن از فاینانس نیز

ما را وابس�تهتر می کن�د ،بنابراین اگر
این امکانات را دولت به صورت داخلی

و با تخفیف نفت خام اعمال کند و این
درآمد را پاالیش�گاهها داش�ته باشند
ک�ه بتوانند در راس�تای ارتقای کیفی

پروژها گام بردارن�د لذا میتوانند بعد

از بهرهب�رداری این مبل�غ را به خزانه
دولت مس�ترد کنند و این درخواست

تمامی پاالیشگاههای خصوصی است.

ن�رخ ارز وقتی دوگانه اس�ت صنایع

پاالیشی ازاین نرخ متضرر میشوند و

اگر نرخها تکنرخی ش�ود و یا فاصله

بین نرخ مبادلهای و نرخ ارز آزاد کمتر
ش�ود به اقتص�اد پاالیش�گاهها کمک

میکن�د چ�ون پاالیش�گاهها خوراک
صنایع را با  5درصد تخفیف وبا قیمت

مبادلهای میدهند ولی محصول اینها
توسط شرکتهای پایین دستی عمدتا
صادر میشوند.

موضوع مالیات بر ارزش افزوده و یکسری

ک�ه همان واحد پاالیش و پخش بود تهاتر میش�د و

این موضوع تهاتر کار واحدها را بسیار راحت میکند

چرا ک�ه صنایع پاالیش�ی  90درص�د خوراکی را که

میگیرند و محصولی را ک�ه تولید میکنند به دولت
برمیگردانند و طبیعتا ارزش محصوالت نیز بیش�تر
از ارزش خوراک اس�ت و اگر کم باش�د ورشکستگی

پاالیشگاهها را به همراه دارد.

در گذش�ته که پاالیش�گاهها دولتی بودند درآخر

س�ال این حس�اب و کتاب ه�ا تهاتر میش�د یعنی
ش�رکتهای پاالیش�ی چیزهایی از پاالیش و پخش

میگرفتن�د و به واحدهای دیگر همانند پخش و خط
لوله میدادند و به صورت دفتری مبادله میشد ولی
االن براس�اس ش�یوهها و روشهای جدی�دی که ما

نمیدانیم از کجا نشات گرفتهاند و وسط سال اعمال
میش�ود ،با توجه به اینکه کل حس�اب و کتابهای

پاالیش�گاهها آخر س�ال محقق میش�ود و قیمتها
بس�یار دیرهنگام به ما اعالم میش�ود ما نمیتوانیم

برنامهری�زی صحیح�ی برای تولید بهین�ه اقتصادی
داش�ته باش�یم و ای�ن برنامهه�ای مالیات�ی باع�ث

مسدود شدن حساب بس�یاری از شرکتها میشود

و مش�کالت بسیار عدیده ای را به وجود میآورد که
حداق�ل تبعات آن قطع حق�وق و مزایای کارکنان و

همچنین توقف پروژهها و مشکالت دیگری است که
برای سهامداران ایجاد میشود.

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

ایرانصادرکنندهپایدارفرآوردههاینفتی

ایران هم اکنون روزانه  400هزار بشکه فرآورده نفتی صادر میکند ،و پیش
بینی میش��ود این آمار تا پایان س��ال  96به  600هزار بشکه در روز افزایش
یابد .این مطلب بخشی از صحبتهای عباس کاظمی ،معاون وزیر نفت ایران
در امور پاالیش و پخش فراوردههای نفتی اس��ت که در نشست اخیر خود با
خبرنگاران به آن اشاره کرد.
کاظمی به صادرات روزانه  400هزار بش��که فرآورده نفتی در هش��ت ماه
ابتدای سال  1395اشاره کرد و افزود :در حال حاضر همه اسکلههای نفتی
فعال ش��امل اس��کله نفتی بندرعباس ،الوان ،ماهش��هر و عسلویه بارگیری
فرآوردههای نفتی را انجام می دهند و قرار اس��ت دو اسکله دیگر نیز به این
تعداد افزایش یابد .مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران افزایش صادرات فرآوردههای نفتی را حاکی از برنامه وزارت نفت ایران
مبنی بر جلوگیری از خامفروشی نفت اعالم و تصریح کرد  :با توسعه شبکه
گاز رسانی و افزایش ظرفیت تولید گاز انتظار داریم تا پایان سال آینده ایران
روزانه  600هزار بش��که فرآورده نفتی صادر کند .وی با اش��اره به افزایش
ظرفیت تولید و انتقال گاز کشور در سه سال گذشته و همچنین برنامهریزی
برای اتصال نیروگاههای 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 فرآوردههای نفتی ایران به آنها صادر می شود.
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معاون وزیر نفت ایران در امور پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با اش��اره
به برنامههای این ش��رکت برای بهبود کیفیت تولید پاالیش��گاههای کشور و
مذاکره با شرکتهای خارجی برای فاینانس اجرای طرحها ،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
 300میلیون دالر امضا ش��ده اس��ت .انتظار داریم تا پایان ماه جاری با حضور
مقامهای کشور چین این قرارداد که ارزش آن سه میلیارد دالر است امضا شود.
وی با بیان این که ایران مذاکرههای فراوانی را با س��رمایهگذاران برای اجرای
پروژههای افزایش کیفیت تولید  6پاالیشگاه 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 .پروژههای بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید
فرآوردههای 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
 LCبا شرکت ساینوپک چین امضا شده است .کاظمی
با اشاره به مذاکره با کشور ژاپن برای سرمایهگذاری در
پاالیشگاه تهران و دایلم کره در پاالیشگاه اصفهان اظهار
کرد :امیدواریم به زودی قرارداد توسعه افزایش ظرفیت
پاالیش��گاهها امضا ش��ود .وی با بیان این که ایران در
مجم��وع برای اجرای این پروژه ها به  14میلیارد دالر
س��رمایه گذاری نیاز دارد ،افزود :شرکتهایی از اروپا و
آس��یا در این زمینه اعالم آمادگی کردهاند 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 :پاالیشگاههای آناهیتا،
بهمن گنو و پارس از س��وی بخش خصوصی احداث
میش��وند و هماکنون مذاکره با س��رمایهگذاران برای
اجرای این پاالیشگاهها در جریان است.

ایران صادرکننده بنزین

پروژه بهبود کیفیت
پاالیشگاه اراک
اجرا شده است و
کیفیتتولیدات
اینپاالیشگاه
افزایش یافته است.
پروژههایبهبود
کیفیت و افزایش
ظرفیتتولید
فرآوردههاینفتی
در پنج پاالیشگاه
شامل آبادان ،تربیز،
بندرعباس،اصفهان
و تهران اجرا خواهد
شد که هم اکنون
قرارداد فاز نخست
پاالیشگاهآبادان
به صورت  LCبا
رشکتساینوپک
چین امضا شده است

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 کورههای 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  1396از
واردات بنزین بینیاز میشود ،گفت :ایران از اواخر سال
 1396صادرکننده 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 فرآوردههای 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 فرآوردههای نفت��ی ایران افزود :اگرچه ایران از
سال  1390توانسته است  70درصد تجهیزات مورد
نیاز پاالیش��گاهها را در داخل کشور تولید کند ،با این
حال توسعه پاالیشگاهها به سرمایهگذاری نیاز دارد و
در دوران تحریمها نتوانستیم به جذب سرمایه در این
بخشها اقدام کنیم .وی با اشاره به مذاکره با شرکتهای
مختلف برای تامین مالی پروژههای توسعهای در بخش
پاالیشگاهها پس از برجام ،تصریح کرد :چنانچه بتوانیم
منابع مالی مورد نیاز توسعه پاالیشگاهها را تامین کرده
و با سرمایهگذاران به توافق برسیم انتظار داریم تا اواخر
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برنام��ه شش��م
توسعهبرنامههای
در نظر گرفته در
این بخ��ش اجرا
شود.

جزییاتنوسازیپاالیشگاهآبادان

فرجام خوش برجام برای قدیمیترین پاالیشگاه ایران

اصالح و نوس��ازی پاالیشگاه آبادان بعد از حدود  ۱۰۰سال ،فرجام خوش برجام
برای این پاالیش��گاه محسوب میش��ود و قرار است در پی گشایشهای حاصل از
اجرای برجام و اهتمام نسبت به نوسازی این پاالیشگاه ،اجرای قراردادی به مبلغ
بیش از  ۲۲میلیارد یوان چین با استفاده از فاینانس خارجی آغاز شود.
نگاه به صفحات تاریخ کش��ورمان نش��ان میدهد 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  ۱۲۸۷لزوم ایجاد یک پاالیشگاه
برای تصفیه نفت ضروری بود به همین دلیل عملیات ساخت پاالیشگاه نفت آبادان
در س��ال  ۱۲۸۸توس��ط مهندسان انگلیسی ش��رکت نفت ایران و انگلیس آغاز و
عملیات ساخت این پاالیشگاه در سال  ۱۲۹۱به 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 صاحبنام ترین و بزرگترین پاالیش��گاههای زمان خود به ش��مار میرفت،
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 جمعآوری واحدهای قدیمی در سال  ۲۰۱۰با کنسرسیومی متشکل از سینوپک
چین و شراکت طراحی ساختمان نفت ایران منعقد شد .در پی گشایشهای حاصل
از اجرای برجام و اهتمام نسبت به نوسازی این پاالیشگاه ،اجرای این قرارداد به مبلغ
بیش از  ۲۲میلیارد یوان چین با استفاده از فاینانس خارجی آغاز میشود.
طرح مذکور با توجه به منابع فاینانس در دو فاز تعریف شده است .فاز اول آن با
بیش از  ۸میلیارد یوان و فاز دوم آن در حدود  ۱۴میلیارد یوان است .اعتبار اسنادی
فاز اول طرح در ماه جاری گش��ایش یافته و پیشبینی 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 میکند .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  ۲۰۰۵تولید 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 ،روغنس��ازی ایرانول و قیر پاسارگاد ،محصوالتی شامل بنزین
معمولی ،بنزین سوپر ،نفت سفید ،گازوئیل و نفت کوره را مطابق با استاندارد یورو
 ۲۰۰۵تولید خواهد کرد .کنسرس��یوم پیمانکاری حاضر که به صورت  ۵۰درصد
ایرانی و  ۵۰درصد چینی و با ش��راکت این ط��رح را انجام میدهند 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 دادهاند.
نام فرآورده
بنزینمعمولی
بنزین سوپر
نفت سفید

مقدار در روز
 ۸۱۰۰۰بشکه
 ۲۰۰۰۰بشکه
 ۴۵۰۰۰بشکه

گازوئیل

 ۱۰۷۰۰۰بشکه

نفت کوره

 ۸۸۰۰۰بشکه

درصد افزایش /کاهش
 ۱۶درصد افزایش
در وضعیت فعلی وجود نداشته
 ۲۰۵درصد افزایش
هفت درصد کاهش به دلیل کم
شدن خوراک پاالیشگاه
 ۴۱درصد کاهش

تثبیت ظرفیت پاالیشگاه در  ۳۶۰هزار بشکه در روز ،کاهش درصد تولید مازوت
از ح��دود  ۴۰درصد به حدود  ۲۵درصد ،برچیدن تجهیزات قدیمی با عمر بیش
از  ۷۰س��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  ،۲۰۰۵افزایش درصد تولید
محصوالت سبک مانند بنزین ،نفت سفید ،گازوئیل و گاز مایع با تبدیل مواد سنگی
در واحد هیدروکراکر ،انجام بالغ بر  ۹۰درصد س��اخت و نصب تجهیزات در محل
طرح توسط شرکتهای ایرانی ،ایجاد اشتغال مستقیم در زمان اجرای طرح برای
بی��ش از  ۴۰۰۰نفر در فاز اول و به همین تع��داد در فاز دوم از جمله ویژگیهای
طرح مذکور هستند.

رئیس مجلس :ایران برای فروش نفت به بالروس آمادگی دارد
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به همکاریهای نفتی میان ایران و بالروس
گفت :ایران برای فروش نفت به بالروس آمادگی دارد.
به گزارش ش��انا ،علی الریجانی ،رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ،روز دوشنبه،
 ١٨بهمنماه در دیدار با میخاییل میاسنیکوویچ ،رئیس شورای جمهوری مجلس
ملی بالروس به همکاریهای نفتی میان  ٢کش��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

 ٢کش��ور ایران و بالروس افزود :بدون تردید شرایط
کنونی همکاریهای  ٢کش��ور راه را برای گسترش
روابط پارلمانی ایران و بالروس هموار میکند.
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��رفتها و رش��د خوبی در س��الهای گذش��ته در این حوزه داش��ته است و
زیرساختهای این کشور در مسائل گوناگون بسیار مطلوب است.

افتتاحواحدگازنیروگاهسیکلترکیبیماهشهرتوسطمعاوناولرییسجمهور
اسحاق جهانگیری صبح روز سه شنبه  19بهمن ماه
در دومین روز از سفر به استان خوزستان ،در نیروگاه
سیکل ترکیبی ماهشهر حضور یافت و بخش گاز این
نیروگاه ش��امل  4واحد گازی که هر کدام ظرفیت
 162مگاوات 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  4واحد 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  128میلیون یورو اعتبار ارزی
و  3200میلیارد ریال اعتبار ریالی هزینه شده است .واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
ماهشهر در زمینی به مساحت حدود  100هکتار احداث شده و با راه اندازی آن برای
 1200نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی شده است.

وزیرنفت:پاالیشگاهآباداندیگرزیاندهنخواهدبود
وزیر نفت گفت :با تکمیل طرح توسعه و تثبیت پاالیشگاه آبادان ،این پاالیشگاه از
یک پاالیشگاه زیانده به یک پاالیشگاه سودده با ظرفیت پاالیش روزانه  ٣٦٠هزار
بشکه تبدیل خواهد شد.
بیژن زنگنه روز دوشنبه  ١٨بهمن 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  ٤٠درصد نفت خام با ارزش در فرآیند پاالیش به نفت
کوره تبدیل میشود و با قیمتی پایین تر از نفت خام فروخته میشود .وی با بیان
اینکه پاالیشگاه آبادان از نظر عملیاتی ساالنه  ٦٠٠تا  ٧٠٠میلیون 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  ٢میلیارد و  ٧٠٠میلیون دالر
امضا شده است ،امروز عملیات اجرایی ساخت یک واحد مدرن با ظرفیت پاالیش
بشکه آغاز میشود.
روزانه  ٢١٠هزار 
زنگنه با بیان این که ش��رکت چینی فاینانس این پروژه را بر عهده دارد ،گفت:
ظرفیت پاالیشی  ٢١٠هزار بشکهای که قرار است بر اساس این قرارداد ایجاد شود
با  ١٥٠هزار بشکه ظرفیت کنونی واحدهای جدید پاالیشگاه آبادان تلفیق میشود
و در واقع پس از تکمیل این طرح ما یک پاالیش��گاه مدرن با ظرفیت  ٣٦٠هزار
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 میشود و
اشتغالزایی زیادی در حین کار در شهر آبادان ایجاد می شود.
کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان
 18بهمن ماه با حضور اس��حاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری به زمین
زده میشود.
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  ،٥کاهش
آالیندههای زیس��تمحیطی ،افزای��ش درصد تولید
نفتگاز و بنزین با بهبود فناوری تولید ،کاهش تولید
نفتکوره و جمعآوری مخازن و تاسیس��ات فرسوده
اجرا خواهد شد.
پاالیشگاه آبادان هم اکنون دارای ظرفیت پاالیش  ٤٠٠هزار بشکه نفت خام در
روز است که  ٢٥٠هزار بشکه از ظرفیت  ٤٠٠هزار بشکه ای در سه واحد تقطیر با
قدمت بیش از  ٧٠سال پاالیش میشود.
با توجه به فناوری قدیمی و تجهیزات فرسوده ،این سه واحد تقطیر دارای بازده
بسیار پائین ،ریسک بسیار زیاد عملیات و هزینههای باالی تعمیرات است که در
طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت فرآوردههای پاالیش��گاه آبادان ش��امل واحد
تقطیر  ٢١٠هزار بشکهای در روز است که جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی خواهد
ش��د .با توجه به س��اخت و راهاندازی واحد تقطیر دیگری که در س��ال  ١٣٨٥به
ظرفیت  ١٥٠هزار بش��که راه اندازی شد ،مجموع ظرفیت پاالیش پس از احداث
واحد تقطیر جدید در  ٣٦٠هزار بش��که ( )٢١٠+١٥٠در روز تثبیت شد .افزون بر
تثبیت ظرفیت پاالیشگاه در  ٣٦٠هزار بشکه که با ساخت واحد تقطیر  ٢١٠هزار
بشکهای میسر میشود همه فرآورده های حاصل از پاالیش  ٣٦٠هزار بشکه نفت
خام در واحدهای تصفیه هیدروژنی تصفیه میشوند.
پاالیشگاه نفت آبادان ،بزرگترین پاالیشگاه ایران است که در شهر آبادان استان
خوزستان قرار دارد .ساخت این پاالیشگاه در سال  ۱۲۹۱به پایان رسید و تا آغاز
جنگ ایران و عراق در سال  ۱۳۵۹بزرگترین پاالیشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه ۶۲۸
هزار بشکه در روز بود.
این پاالیشگاه تا سال  ۱۹۷۳به دست شرکتهای نفتی خارجی اداره میشد تا
این که در این سال به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شد.
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تصمیامتجنجالیرئیسجمهورآمریکا
به حوزه نفت هم کشیده میشود؟

ترامپنفتی

هنوز زود اس��ت برای اینکه نام پدیده تازه این روزهای سیاست
در دنیا که از آمریکا برخاسته است را «ترامپیسم» بگذاریم؛ برای
«ایسم» بودن ،زنجیرهای از تفکرات غالب و به هم پیوسته الزم
اس��ت؛ مواد اولیهای که هنوز در مورد «ترامپ» مشخص نیست
که واقعا ً و ماهیتا ً چیس��ت .باید کمی صبر ک��رد .با این حال ،دور
از ذهن نخواهد بود که این واژه به بخشی از ادبیات سیاسی در
تاریخ سیاست دنیا تبدیل شود؛ واژهای که احتماال ً یادآور خاطراتی
دوستداشتنی نخواهد بود.

حسین هرمزی
روزنامهنگار

شگفتیسازیهای دونالد ترامپ تمامی ندارد .چهل و پنجمین
رئیسجمه��ور ایاالت متحده آمریکا تمام ه موغ��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 ایرانیها خاطراتی نزدیک را یادآوری میکند.
ام��ا این فقط عرصه سیاس��ت و دیپلماس��ی نیس��ت که آماج
ترامپزدگی شده ،بلکه حوزههای اقتصادی هم آچمز ماندهاند که
با این پدیده نوظهور چه کنند .فع ً
ال همه ،جز معترضان سرسخت
و بعضاً خیابانی ترامپ ،در حالت «اس��تندبای» ماندهاند تا ببینند
پرزیدنت جدید آمریکا واقعاً چ��ه خوابهایی برای اقتصاد دیده و
چقدر توان تعبیر کردن این خوابها را دارد.
در هر حال ،نمیشود در ایاالت متحده آمریکا باشی ،بیزینسمن
باش��ی ،س��ودای بزرگ و بزرگتر شدن (ش��ما بخوانید « ُگنده»
ش��دن!) در س��ر داشته باش��ی و به عالیترین جایگاه سیاسی هم
دست پیدا کرده باشی ،ولی به حوزه «نفت» عالقهای نشان ندهی.
اگر جمهوریخواه هم باش��ی که دیگر نور علی نور اس��ت .هرچقدر
دموکراتها با سیاس��تورزی بیش��تری به س��مت نفت میروند،
جمهوریخواهان گاه خیلی شهوتآمیز به این طالی سیاه مینگرند.
ماجرای خرید سرزمین نفتخیز 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
جانسون» دموکرات افتاد تا آمریکا طی
ریاس��ت جمهوری «اندرو
ِ
اتفاقی نادر در تاریخ ،مالک یکی از نفتخیزترین سرزمینهای 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 برمیداش��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 میدهد .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
چاههای نفت عراق کار میکند و از س��ال  2010میالدی قرارداد
سرمایهگذاری 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  90روزه ،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 بحثبرانگیز آقای ترامپ منتشر نشده است.
از س��وی دیگر ،سیاس��تها 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

رئیسجمهور
جدید آمریکا در
همین مدت زمان
اندک بعد از تحلیف
رسمی چند بار از
ایران نام برده؛ هر
بار با لحنی تندتر و
گستاخانهتر .او حتی
مستقی ًام ایران را
به افزایش دوباره
تحریمها و تلویحاً
هم به آغاز جنگ
تهدید کرده است

کاندی��دای جمهوریخ��واه به عن��وان رئیسجمهور
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 .رئیسجمهور 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  3میلیون 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 میرسد که عربستان باید با
این سیاست مخالف باشد؛ اما موضعگیری اخیر وزیر
انرژی عربس��تان نشان داد که این کشور مشکلی با
افزایش تولید نفت آمریکا ندارد .س��ادهترین دالیلی
که میت��وان برای این اس��تقبال عنوان ک��رد ،اول
این است که ش��اهزادگان و سرمایهگذاران سعودی
س��رمایهگذاری هنگفت��ی در صنعت نف��ت آمریکا
کردهاند 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��عودیها انجام
نشود ،چراکه به هر حال آنها بزرگترین صادرکننده
نفت خام در جهان هستند.
البته نکتهای که نباید از نظر دور داشت ،این است
که دونالد ترامپ نخس��تین رئیسجمه��ور آمریکا
نیست که وعده استقالل ایاالت متحده از محصوالت
اوپک و کاهش واردات نفت از س��وی این کش��ور را
مط��رح میکن��د .در واقع نیم قرن اس��ت که اغلب
روس��ای جمهور آمریکا چنین وعدهای را میدهند
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بازدیدازپاالیشگاهیدرپایتخت

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش
نفت در اولین بازدید میدانی خود از پاالیش��گاههای
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
توگو کرد.
و گف 

دریافت جایزه مدیریت سبز

اما به دالیل مختل��ف نمیتوانند آن را عملی کنند.
یکی از مشهورترینهای آنها جرج دبلیو بوش بود که
چنی��ن وعدهای را مطرح کرد اما در پایان کارش در
کاخ سفید ،واردات آمریکا از اوپک  10درصد افزایش
پیدا کرده بود .پس از اظهارات ترامپ بالفاصله بعد از
مراسم تحلیف ،وزیر انرژی عربستان سعودی که از به
طور کلی از سیاستهای ترامپ در حوزه انرژی و بویژه
در حوزه نفت استقبال کرده بود ،گفت :سیاست های
انرژی رئیسجمهور 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 حوزههای گستردهای برای همکاری
با بزرگترین کشور مصرفکننده انرژی (آمریکا) وجود
دارد؛ رئیسجمهور ترامپ سیاستهای خوبی برای
صنعت نفت دارد.
الفلیح همچنین اظهار کرد :عربس��تان س��عودی
میلیارده��ا دالر در پاالیش��گاه و صنعت توزیع نفت
و فرآوردههای نفتی در آمریکا س��رمایهگذاری کرده
اس��ت و حتی امکان دارد در نتیجه سیاس��تهای
حمایت��ی نفت و گاز و صنع��ت دولت ترامپ باز هم
سرمایهگذاری 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 مجددا ً 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 سیاستهای ضد ایرانی ترامپ،
ت نفت را میتواند در مسیر افزایشی قرار
مجددا ً قیم 
دهد ،آنهم 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 سعودیها،
به افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت
آمریکا با اعمال سیاستهای حمایتی در دولت جدید
این کشور از صنعت نفت بازمیگردد؛ همان نکتهای
که چند سطر باالتر هم به آن اشاره کرده بودیم.
بعد از توافق هس��تهای میان ایران و شش قدرت
جهانی موس��وم به  ،5+1روز ب��ه روز نقش ایران در
منطقه خاورمیانه پررنگتر 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 برمیگردد .پس از کاهش کمسابقه 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  4میلیون بشکه در روز رسید و پس از برجام
هم دیپلماسی نفتی دولت جواب داد و پیشنهادهای
پیش اوپک پذیرفته
طرف ایرانی در اجالس چندی ِ
شد .حاال عربس��تان سعودی امیدوار است تا با روی

کار آم��دن دونالد ترامپ ،روزگار خوش نفتی به این
کشور پهناور منطقهای بازگردد.
هزینهکرد زیاد عربستان در یمن و بحرین از یک سو
و کاهش مشتریان نفتیاش و سوق پیدا کردن بخشی
از آنها به سمت ایران نیز از سوی دیگر موجب شد تا
براینخستینباردرطولتاریخ،عربستانبحثدریافت
مالیات از شهروندانش را بطور جدیتری مطرح کند تا
بتواند بخشی از کسری بودجهاش را جبران سازد .حاال
این کشور بیش از پیش فرصت یافته تا با آمدن ترامپ،
عقدهگشاییکند.رئیسجمهورجدیدآمریکادرهمین
مدت زمان اندک بعد از تحلیف رسمی چند بار از ایران
نام برده؛ هر بار با لحنی تندتر و گستاخانهتر .او حتی
مستقیماً ایران را به افزایش دوباره تحریمها 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 تالشهای قبلیاش (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 تصمیمگیران عربس��تان را بسته است و آنها
فراموش کردهاند که ترامپ قطعاً عاشق چشم و ابروی
سعودیها نیس��ت؛ امروز منافع سیاسی ،اقتصادی و
حتی شخصیاش ایجاب میکند چنین بگوید ،اما فردا
به دالیلی دیگر ،چنان خواهد کرد!

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
 94توانسته با  4برنامه کاهش آلودگی محیط زیست
میزان  CO2را کاهش دهد ،گفت که برای کاهش
 CO2تا س��ال  1400نیز یازده برنامه درحال اجرا و
برنامهریزی است .مدیر عامل پاالیشگاه نفت تهران
با بیان اینکه انتش��ار گاز متان از س��ال بعد در این
پاالیش��گاه به صفر میرس��د گفت که برای این کار
 25میلیون تومان هزینه شده است .وی با تاکید بر
ضرورت توجه به شاخصهای مدیریتی در مدیریت
پاالیش��گاه ،بر لزوم پیش بینی سود پایدار در اوضاع
نابسامان مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی تاکید
کرد و گفت که شرکتهای مختلف برای الگوبرداری
از فرآینده��ای آموزش��ی از این پاالیش��گاه بازدید
کردهاند .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 بهرهوری 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 1400
حوادث را تخمین زدهایم .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 میشود و
 90درصد سهام آن مربوط به سهام عدالت است و ده
درصد باقی در بورس خرید و فروش میشود.
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 جنگلکاری شده و به ازای  300هکتار
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
میکند .بنا به اظهارات مسووالن پاالیشگاه ،نفت خام
این پاالیش��گاه از اهواز و آس��ماری با خط لوله وارد
پاالیشگاه میش��ود و بعد از ورود به واحد تقطیر در
مخازن آزمایش میش��ود و در واحد تصفیه اقدامات
الزم بر روی آن انجام میش��ود .این پاالیشگاه سی
هزار بشکه سوخت هواپیما تولید میکند و کل نیاز
فرودگاه مهرآباد فرودگاه امام (ره) و فرودگاه مشهد را
از طریق خط انتقال تامین میکند.
پاالیش��گاه نفت تهران همچنین در طول شبانه
روز 6/5میلیون لیتر بنزین با کیفیت تولید میکند.
این پاالیشگاه در زمان دفاع مقدس هدف موشکهای
ص��دام قرار گرفته بود و همچنان آثار ترکش های این
موشکهادرمحوطهپاالیشگاهبهیادگارنگهداشتهشده
است.نحوهمحافظتازاینپاالیشگاهنیزازطریقپدافند
وهمچنیندوربینیامانیتورینگانجاممیشود.شرکت
پاالیش نفت تهران که در سال  1344تاسیس شده با
ظرفیت 250هزار بشکه در روز فعالیت میکند و جزو6
پاالیشگاهعضوانجمنصنفیکارفرماییصنعتپاالیش
نفتاست.
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طراح :مهدی برازنده

بررسیجرایمآالیندگیپاالیشگاههادرکمیسیوناقتصادی

کارگروه مالياتي کميس��يون اقتصادي مجلس در
جلس��ه  25بهمن ماه اليحه ماليات بر ارزش افزوده
بويژه 1درصد جرائم آاليندگي شرکتهاي پااليش را
مورد بررسي قرار داد.
به گزارش «پااليش نفت» ،در اين جلس��ه که در
مجلس برگزار شد ،ش��کري رئيس کارگروه بررسي
و اص�لاح قانون مالي��ات بر ارزش اف��زوده ،دو تن از
معاونين سازمان امور مالياتي کشور ،يک نفر از مرکز
پژوهشهاي مجلس ،ناصر عاشوري دبير کل انجمن
صنفي پااليش نفت ،عيسي تاجيک ،محمد باقرزاده،
حميد عزيزي ،بهنام گشتاس��بي ،مه��دي صرامي،
دزفولي ،استاد رشيد و تعدادي از نمايندگان مجلس

حضور داشتند.
ناصر عاشوري دبير کل انجمن پااليش صنعت نفت
در اين جلس��ه با تاکيد بر اهمي��ت موضوع نفت در
اقتصاد ملي و همچنين نقش و اهميت پااليشگاههاي
کش��ور گفت :ب��ا توجه ب��ه اعتراض��ات و انتقادات
شرکتهاي پااليشگاهي بخش خصوصي در ارتباط
با اجراي قوانين وضع ش��ده و عدم شفافيت قانون،
اين جلسه سعي در شفافسازي و پيگيري مشکالت
بخش پااليشگاهي در بحث اصالح ماليات بر ارزش
افزوده دارد.
ب��ه وي��ژه در بخ��ش  1درصد جرائ��م آاليندگي
ش��رکتهاي پااليش و همچنين واريز کليه درآمد

پااليش��گاهها مس��تقيما بعد از ارائ��ه اظهارنامه اين
ش��رکتها ب��ه خزانه و بازگش��ت پول به حس��اب
ت پخ��ش و پااليش
پااليش��گاهها از ط��رف ش��رک 
ب��ا تاخير چندي��ن ماهه که باعث ش��ده حس��اب
بعض��ي از پااليش��گاهها از جمله پااليش��گاه بزرگي
همچ��ون اصفهان در ط��ي  12ماهه س��ال حدود
 11ماه بسته باشد.
دبيرکل انجمن صنفي پااليشگاههاي صنعت نفت
ادامه داد :پااليشگاههاي مذکور عليرغم اسم و رسم
بزرگي که دارند ام��ا در واقع با توجه به صورتهاي
مالي اکثر اين ش��رکتها ،متاسفانه تعدادي زيانده
هس��تند لذا بايد قوانيني وضع شود که ضمن جامع

پاالیشگاهها
علیرغم اسم و رسم
بزرگی که دارند اما
در واقع با توجه به
صورتهای مالی،
متاسفانهتعدادی
زیانده هستند .باید
قوانینی وضع شود
که ضمن جامع و
کامل بودن ،سعی
در کاهش زیاندهی
این رشکتها داشته
باشد .پیشنهاد من
این است که مالیات
فقط بر سود آنها
تعلق گیرد تا بتوانیم
درصدی از زیان این
رسمایههایملی
بکاهیم.

و کامل بودن ،سعي در کاهش زياندهي اين شرکتها شود .از جمله
اينکه ماليات فقط بر سود آنها تعلق گيرد تا بتوان درصدي از زيان اين
سرمايههاي ملي کاسته گردد.
وي افزود :پيش��نهاد ديگر اين اس��ت که جرائم آاليندگي که طبق
تبصره  1ماده  37براي شرکتها وضع شده بايد اثر تشويقي و تنبيهي
داش��ته باشد ،يعني شرکتي که (طبق بررسي و اعالم سازمان محيط
زيست) آالينده محسوب ميشود بايد تالش کند تا آاليندگي را از بين
ببرد اما در صورتي که آاليندگي ندارد دليلي هم براي پرداخت جريمه
نيس��ت .در حال حاضر متاسفانه پااليش��گاهي که حدود  30الي 40
ميليارد تومان هزينه کرده تا آاليندگياش را به صفر يا حداقل رسانده،
اين شرکت نيز با پرداخت جريمه آاليندگي مواجه شده و در يک جمله
ميتوان پيشنهاد کرد که جرائم آاليندگي براي شرکتهاي آالينده و
آن هم از سود آنها محاسبه شود.
در ادامه نماينده پااليشگاه اصفهان به عنوان اولين پااليشگاهي که
وارد بازار بورس ش��ده است ،ضمن تشکر از مسيحي معاونت سازمان
مالياتي کشور که توانسته کمک قابل توجهي به پااليشگاههاي کشور
داش��ته باشد و با تدبير درست و منطقي در بحث ارزش افزوده کمک
بزرگي به اين شرکتها کرده ،گفت :پااليشگاه اصفهان در طي  5سال
در بحث ارزش افزوده حدود  6هزار ميليارد تومان پرداخت کردهاما با
قوانين ارزش افزوده  12ماه که قبل از ورود آقاي مسيحي وضع شده
بوده حس��ابهاي اين پااليش��گاه از  12ماه 11 ،ماه بسته شد که اين
موضوع در شان اين صنعت نيست ولي خوشبختانه اقاي مسيحي در
اين مورد بسيار موثر واقع شدند و توانستند با راهکار ارائه شده تا حدي
اين مشکل را مرتفع کنند.
وي اف��زود :همچنين ماده  1تبصره  37قبلي جاي تفاس��ير زيادي
مبني بر اينکه پااليش��گاهها فينفسه آلوده ميباشند ،گذاشته بود اما
خوشبختانه قانون جديد اين تفس��ير را به شکلي اصالح کرد که اگر
ش��رکتها آاليندگي را رفع کنند ديگر آالينده نيستند ولي باز طبق
فرمايشات جناب عاشوري که در ابتداي جلسه نيز به اين موضوع اشاره
کردند متاسفانه جرائم آاليندگي از کليه پااليشگاهها محاسبه ميشود
و اين موضوع جاي تامل زيادي باقي گذاشته است.
همچنين نماينده پااليشگاه اصفهان يادآور شد :حاشيه سود اين شرکت
در س��ال جاري  2.5درصد بوده و با لحاظ تخفيف  5درصد که دولت به
آنها اعطا کرده و حتي با توجه به اينکه 40درصد س��هام به سهام عدالت
و 15درصد س��هام به وزارت بهداشت و درمان تعلق دارد با اين حال سود
اين ش��رکت  2.5درصد بوده و اگ��ر 1درصد هم به آاليندگي اختصاص
پيدا کند ،اين فضا اصال به نفع اين شرکت و يا حتي اين صنعت نيست.
در ادامه آقاي مسيحي صحبتهاي ايش��ان را قطع و اعالم کرد واريز به
ش��هرداري با اصرار استانها و اس��تاندارها که اغلب نيز با اين موضوع به
صورت سياسي برخورد ميکنند ،صورت ميگيرد و در اين زمينه بايد با
کارشناسيدقيقاينموضوعپيگيريشود.سايرنمايندگانپااليشگاههانيز
با طرح انتقادات و اشاره به مشکالت خود سعي کردند نمايندگان مجلس
را از اوضاع نابسامان مالي پااليشگاهها آگاه کنند .در همين مورد يکي از
نمايندگان پااليشگاهها به اين موضوع اشاره کرد که شرکتها قبال (تا پايان
سال  )89پول ارزش افزوده را عينا پرداخت ميکردند و مشمول جريمه
هم نميشدند و بدحسابي هم نداشتند ولي از سال  89که قانون ماليات
اصالح شد پااليشگاهها دچار مشکالت جدي شدهاند .در پايان مقرر شد
براينتيجهگيريوبهتربرگزارشدنجلسهايکاملترباحضورنمايندگان
ت پخش و پااليش ،سازمان محليط زيست ،سازمان مالياتي کشور و
شرک 
مديران شرکتهاي پااليش نفت در کميسيون اقتصادي برگزار شود.

نـشریه پاالیش نـفت شماره 1اسفند22 95

نـشریه پاالیش نـفت شماره 1اسفند23 95

Oil Refining Industry Employers Association

Oil Refining Industry Employers Association

نگاهیبهعملکردوتأثیرگذاری
هاشمیرفسنجانیدرحوزهنفت

آیـــتالله
«نـفت»را
میفهمید

رفتن��ش هم��ه رو ش��وکه کرد .ش��اید فقدان

آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی ،به وضوح برای
فعاالن سیاس��ی  -اعم از موافق��ان یا مخالفان
آی��تاهلل  -دردن��اک ،بهتانگی��ز و حت��ی گاه
ترسناک مینمود ،اما فعاالن اقتصادی هم از این
بهت و حسرت به دور نبودند؛ چه آنکه پیشینه
آن مرحوم و اظهار نظرهای اخیر اقتصادیون ،این
گزاره را تأیید میکند.

حسین هرمزی
روزنامهنگار

در س��الهای اخیر ،چهره سیاس��ی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
وجه شناختهش��دهتری الاقل برای عموم مردم شده بود .انتخابات
ریاس��ت جمهوری  1388و اتفاقات بعد از آن و تالشهای آیتاهلل
هاشمی برای ایجاد وحدت سیاسی در کشور که البته با مخالفتها
و تخریبهای فراوان به س��رانجام نرسید ،فقدانش در نمازجمعه
ته��ران آن ه��م بعد از آن خطبه پایانی در واپس��ین جمعهای که
او ام��ام نمازش بود ،باال گرفتن آتش تخریبها علیه او ،به جریان
افتادن چند پرونده علیه برخی فرزندانش و همچنین نقش غیرقابل
انکارش در انتخابات ریاس��ت جمه��وری  1392و انتخاب حجت
االسالم والمسلمین دکتر حس��ن روحانی به عنوان رئیس دولت
یازدهم ،از جمله مهمترین دالیلی است که چهره سیاسی آیتاهلل
را بیش از پیش پررنگ کرده بود.
با این حال ،دور نیست زمانی که هاشمی را «سردار سازندگی»
خطاب میکردند و آنها که بیشتر دل در گرو او داشتند با امیرکبیر
مقایس��هاش میکردند .آن زمان چه��ره رئیسجمهور 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 تازهای را قرار بود تجربه کند .پست نخست وزیری حذف
ش��ده بود و رئیس جمهور با مسئولیتهای بیشتری باید کار اداره
کش��وری جنگ زده را بر عهده میگرفت ،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 آتشبس 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 گونهای کار کند که کم
کم به او لقب س��ردار س��ازندگی دادند .هر چند همین لقب هم
بعدها مایه تخریبهای چندباره علیه او شد ،تا اینکه دست تقدیر،
پدر سیاست و سازندگی را از مردم گرفت و صداوسیما و مخالفان
آیتاهلل یادش��ان آمد بعد از س��الها از عبارت «سردار سازندگی»
برایش استفاده کنند .اما این لقب چرا به او نسبت داده شد؟
از تبلیغات موافقان آن روزهای رئیسجمهور هاشمی رفسنجانی
که بگذریم (که عم ً
ال در مورد تمام مسئوالن بلندپایه کشور چنین
مسألهای همواره وجود داشته است) ،دلیل اصلی این لقبگذاری،
فعالیتهای اقتصادی و عمرانی هاش��می رفسنجانی بعد از اتمام
جنگ تحمیلی بوده اس��ت .همانطور که در ابتدای این یادداشت
اشاره شد ،در سالهای اخیر وجه سیاسی آیتاهلل به وجوه دیگرش
از جمله اقتصادی میچربید یا الاقل بیش��تر سخن از آن به میان
میآمد .با این حال در س��الهایی 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��الهای پس از آن ،حوزه نفت بوده اس��ت .در همین
راستا ،غالمرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی
نفت با اشاره به رابطه دوستانهای که با هاشمی رفسنجانی داشته،
گفته است« :پیگیریهای آیتاهلل 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

دولترفسنجانی
بهدلیلظرفیتهای
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 آیتالله به
حوزه نفت و انرژی،
با رشد قابل توجهی
در تولید و صادرات
مواجه شد

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 وزی ِر منتخ��ب رئیسجمهور وقت ،افزایش
قاب��ل مالحظهای 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
چالشهایی را برای وزارت نفت به وجود آورد اما به
هر حال نمیتوان از تحوالت نفتی دولتهای پنجم و
ششم به راحتی چشمپوشی کرد.
بنا ب��ر برخی آمارها که البته بعض��ی از آنها جزو
آمارهای رسمی محس��وب نمیشوند ،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 دولتهای نهم و دهم به
ریاس��ت محمود احمدینژاد 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 احمدینژاد به دلیل افزایش بیسابقه قیمت
جهانی نفت اتفاق افتاده است .اگر چنین آمارهایی را
صحیح قلمداد کنیم ،تفاوت را حداقل در دو بخش
میتوان احس��اس کرد؛ اول اینکه دولت هاش��می
رفسنجانی برونآمده از هشت سال جنگ تحمیلی
بود و بازگرداندن کشور به وضعیتی که بتواند نهتنها
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 هزینهک��رد درآمدهای نفت��ی در قیاس بین
دولتهای پنجم و شش��م با نهم و دهم ،تفاوت دوم
را به خوبی آش��کار میسازد .افزایش بیسابقه 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 شاخصهایی که وضع یک کشور
را به لحاظ توس��عهای نشان میدهد ،از جمله نتایج
مدیریت هشتساله دولتهای 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
مالحظهای یافت اما هم بر اس��اس آمارهای رسمی
و هم به اذعان بس��یاری از کارشناس��ان ،جمهوری
اس�لامی ای��ران آن زم��ان در مجموع رون��د رو به
پیشرفتی را طی کرد.
روندی که برای شکوفایی ظرفیتهای نفتی کشور
در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد ،در دولتهای
هفتم و هش��تم به ریاست سیدمحمد خاتمی ادامه
پیدا کرد و تا حدود دو س��ال بعد از روی کار آمدن
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احمدینژاد نیز ادامه یافت ،تا اینکه سوءمدیریت آشکار آن دوران
باالخ��ره رخ نمای��ان کرد و تأثیر خود را نش��ان داد .تحریمها ،که
میتوانست 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  600هزار بشکه در روز رسیده بود
که این میزان ،در دولت اصالحات به حدود  4میلیون بشکه افزایش
یافت .فراهم کردن زیرس��اختهای الزم برای ایجاد میادین پارس
جنوبی در دوران هاشمی و توسعه چشمگیر این میادین در فاصله
سالهای  1376تا  1384موجب شد تا میزان بهرهبرداری ایران و
قطر از میادین مشترک با یکدیگر برابر شود .اما این برابری چندان
پایدار نبود؛ چنانکه پس از پایان کار دولت دهم ،میزان بهرهبرداری
ایران به یکسو ِم قطر رسیده بود.
در همین ابطه ،در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم ،آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی در قامت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
گفته بود :در طول چند سال اخیر به دلیل سیاستهای نادرست
برخ��ی ،خیلی از امكانات را از دس��ت دادیم و اگر سیاس��تهای
پیشبینیشده درست عملیاتی میشد ،ما از قطر در برداشت نفت
و گاز از حوزه پارس جنوبی عقب نمیماندیم .اگر به صورت بهینه
و درس��ت از منابع انرژی كشور اس��تفاده میشد ،قدرت عظیمی
را كه حاصل از انرژی اس��ت بیش از امروز داش��تیم ،اما متاسفانه
فرصتهای زیادی را از دست دادهایم.
هاش��می همچنین یادآور ش��ده ب��ود :در زمان ما ق��راردادی با
تركمنس��تان امضا كردیم و گاز این كشور را  25دالر میخریدیم
و  95دالر به تركیه میفروختیم كه س��ود زیادی برایمان داشت،
حتی با آنها قرارداد بستیم برای اینكه وابستگی آنها به روسیه كم
ش��ود همه گاز آنها بهجز گاز مصرفیشان را بخریم تا انحصار گاز

در منطقه در اختیار ایران باش��د .اگر
خط لولههای نفت و گاز از ایران عبور
میكرد ،امنیت دنیا وابس��ته به ایران
بود و اینقدر به آس��انی مزاحم ایران
نمیشدند و این تهدیدها در كار نبود.
ما هم��ه امكانات را در طول این چند
س��ال گذش��ته بهخاطر سیاستهای
نادرس��ت برخی از دست دادیم ،البته
كار از اختی��ار ما در رفته و برگرداندن
آن سخت است.
دولترفسنجانیبهدلیلظرفیتهای
خالی كه 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 آیتاهلل
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 میشود و دولت
احمدینژاد از حیث افت شدید تولید
بدترین دولت به شمار میرود.
عالقه هاشمی رفسنجانی به حوزه
نف��ت ،از جنبههای مختلف��ی هویدا
میشود .اظهارنظر معاون شرکت ملی
نفت به عنوان کسی که سالها با آن
مرحوم ارتباط داشته ،یکی از شواهد

اس��ت .بازدیدهای مکرر هاشمی از میادین و مراکز
نفتی ،پاالیشگاهها ،نیروگاهها ،و اظهارنظرهای وی در
این حوزه ،همه و همه بیانگر این واقعیت اس��ت که
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،حوزه
نفت را میشناخت ،به آن عالقه نشان میداد و حتی
گاه در اظهارنظرهایش اشراف اطالعاتی و علمی خود
را به رخ میکشید.
سیدعمادحسینیازنمایندگاناسبقمجلسشورای
اس�لامی 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 پروژههای عظیم ملی در حوزههای مختلف انرژی
ازجمله پارسجنوبی که نخستین اقدامات آن در اواخر
دوران ریاستجمهوی ایشان پایهریزی شد ،همچنین
توس��عه صنایع پاییندس��تی ازجمله پتروشیمیها،
نقش بس��زایی در گذار از خامفروش��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
زیرساختهابهدرستیوباکیفیتمناسبیایجادشوند؛
زیرساختهایی که میتواند هم به لحاظ اقتصادی و هم
به لحاظ صنعتی ،بخصوص در مناطق محروم ،بسترساز
همبستگیاجتماعیورونقاقتصادیباشد.
به گفته وی ،هاشمی رفسنجانی در حوزه انرژی،
دیدگاهی کالننگر ،همهجانبه و توسعهمحور داشت.

او میگوی��د :به خاط��ر دارم در یکی از دیدارها با ایش��ان،
بهخوب��ی در مباحث تخصصی و فنی صنع��ت نفت و گاز،
ازجمل��ه تبدیل نفت خام به فرآوردههای نفتی و حوزههای
مرتب��ط با برداش��ت از مخازن نف��ت و گاز ،نیمه دوم عمر
مخ��ازن و تزریق گاز به میدانه��ای نفتی ،با دقت و حتی
بی��ان اصطالحات فنی و تخصصی صحب��ت میکردند 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 ،بهخوبی
و ب��ا جزئیات کام��ل درخصوص مباح��ث مبتالبه صنعت
استراتژیک نفت ،افزون بر رویکردهای کالننگر و راهبردی،
اشراف مناسبی داشته باشند.
نگاه توس��عهمحور هاشمی رفس��نجانی به حوزه نفت ،به
دوران ریاس��ت جمهوریاش 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 عقبماندگیها و آبادانی ویرانیهای برجایمانده
از جنگ تحمیلی ،بدون تردید نیازمند همتی باال و نگرش
وسیع و توسعهمحور بود .فعالیتها و اقدامات ماندگار دولت
سازندگی با مدیریت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،همواره در
صفحات تاریخ جمهوری اسالمی ایران درخشان خواهد بود؛

در ابتدای دولت
یازدهم،آیتالله
هاشمیرفسنجانی
گفته بود :در طول
چند سال اخیر به
دلیلسیاستهای
نادرست برخی،
خیلی از امكانات
را از دست دادیم
و اگر سیاستهای
پیشبینیشده
درستعملیاتی
میشد ،ما از قطر
در برداشت نفت
و گاز از حوزه
پارس جنوبی عقب
منیماندیم.

چه حتی این روزها و دورانی که درآمدهای سرشاری
از حوزههای مختلف صنعت نفت از جمله فروش نفت
خام ،توسعه گازرسانی شهری و روستایی ،ظرفیتهای
برقرسانی و افزایش
پاالیشگاهی ،توسعه شبکههای 
ظرفیتهای نیروگاه��ی ،حمایته��ای بیدریغ از
نیروگاهی اتمی بوشهر ،احداث سدهای متعدد برای
رونق بخشهای کشاورزی و تأمین آبهای صنعتی
و شرب ،حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر و بسیاری
از م��واردی ک��ه بهدلیل آثار و ویرانیهای ناش��ی از
جن��گ تحمیلی با بیتوجه��ی و بیبرنامگی مواجه
بودند ،مدیون و مرهون دیدگاههای توس��عهمحور و
کالننگر رئیسجمهور دوران سازندگی است.
در ه��ر ص��ورت ،هاش��می رفس��نجانی در دو
دولتی که به دولتهای س��ازندگی معروف ش��د،
فراز و فرودهای نس��بتاً زیاد و چالشهای 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
چالشهای اقتصادی هاش��می تبدیل شود ،اما در
نهایت ،او توانس��ت در ش��رایطی دولت را در سال
 76به رئیسجمه��ور بعدی تحویل دهد که تورم
به کمتر از  18درصد رس��یده بود ،کش��ور رش��د
اقتص��ادی  7.7درصدی را تجرب��ه میکرد ،تولید
نف��ت با  38درصد رش��د مواجه ش��ده و صادرات
فرآوردههای نفتی نیز  4برابر شده بود.
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گفتگوی«پاالیشنفت»
بافریدونحسنوندرئیسکمیسیونانرژی

جذبرسمایهگذاری
در حوزه پاالیش و پرتوشیمی
نیازمند شجاعت مدیران نفتی است

خام فروش��ی مواد اولیه در حوزه نفت چه مش��کالتی را در
کش��ور ایج��اد میکند 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
فرآوردهه��ا چ��ه در بحث نفت و چه در بحث پتروش��یمی برویم عمدتا به
خامفروشی روی میآوریم و شاید بخشی از این ضعف به عدم استفاده ما از
تکنولوژی یا سودجویی عدهای از افراد و نبود برنامهریزی دقیق در این حوزه
برمیگردد .آن چیزی که در سیاستهای 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 فرآوردهها و شرکت ملی
پتروشیمی حتما موضوع فرآوردهها را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند
چراکه این موض��وع میتواند هم به لحاظ تکنولوژی جدید و هم به لحاظ
سودآوری یکی از موضوعات پایهای برای کشور باشد و از طرفی فرصتهای
شغلی جدید را نیز برای کشور ایجاد میکند.
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
خامفروشی بخشی از مشاغل ما حذف خواهد شد این در حالی است که با
روی آوردن به فرآوردهها حتما مشاغل جدید و فرصتهای 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 فرآوردههایمان
چندین برابر میشود .

ب��رای جذب رسمایهگ��ذاری در بخش
پاالیش و همچنین صنایع پرتوش��یمی
چه کارهای باید انجام شود؟

ندارد .البته بخش خصوصی تقریبا ای��ن کار را انجام میدهد و ما
آثاری عمال از طرف وزارت نفت و پتروشیمی برای تقویت صنعت
پتروش��یمی نمیبینیم .یکی از اش��کاالت جدی ما به وزارت نفت
بحث عدم توجه جدی به پتروش��یمی است .متاسفانه تا امروز که
 8الی  9ماه از عمر مجلس دهم میگذرد هیچ اقدام و برنامهای از
طرف وزارت نفت در حوزه پتروشیمی ندیده ایم .

مصوب��ات دولت در ح��وزه پاالیش نفت را چگونه
ارزیاب��یمیکنی��د؟بهنظرش�ماباتوجهبهرشایط
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 نمیتواند 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 بخشهای
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 میکنم با تمامی این اقدامات دغدغه
بخش خصوصی دراین حوزه بسیار باال است .البته سودجویی و
منفعتطلبی بعضی از افراد که بعضا ش��اید ارتباطاتی با بعضی
از دس��تگاهها داش��ته باش��ند نیز یکی ازدغدغههای 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.

اولین اشکالی که
در حوزه پاالیش
وجود دارد نبود
اساسنامه است .این
رشکت تا اساسنامه
نداشتهباشد
منیتواند بعضی از
کارها را انجام دهد.
مطمئنارشکت
فاقد اساسنامه فاقد
برنامه است ،لذا باید
اساسنامهمصوب
شود و براساس آن
برنامه تدوین شده
ارائه شود

اولین موضوع ،رفع موانع اداری است و دیگر شجاعت
و ریسکپذیری در وزارت نفت است که متاسفانه این
شجاعت و ریسکپذیری در این مجموعه وجود ندارد.
یکی از موانع اصلی در بحث س��رمایهگذاری ،وزارت
نفت است که برنامهای و مجموعهای پاسخگو برای
تصمیمگیری و رفع مشکل مراجعهکنندگان ندارد.
مجموعه وزارت نفت در رفع مش��کالت مش��تریان
بس��یار کاهل و تنبل است و به نوعی واهمه ودلهره
دارند که میبایست با ریسکپذیری و شجاعت این
موانع برطرف شود.

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

در ح��وزه قانونگذاری 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 سرمایهگذاری
نیز به دلیل محدودیتهای اس��ت که طی سالهای
اخی��ر آمریکا و برخ��ی از کش��ورهای اروپایی برای
بانکهای ما به وج��ود آوردهاند 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.

مهمرتین چالشهای صنعت پرتوشیمی چیست؟

ب��دون تردید یکی از راهکارهای موثر در تحقق اقتص��اد مقاومتی ،حمایت از مواد
معدنی و نفتی در کشور است و این حمایت بدون توجه به سرمایهگذاریهای خارجی،
جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه و توجه به امر صادرات فرآوردهها میسر نخواهد
بود .چالشهای صنعت پتروش��یمی و حمایتهای دولت و مجلس مباحثی است که
فریدون حسنوند ،رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم
اندیمشک در گفتوگو با نشریه «پاالیش نفت» به آنها پرداخته است.

مریمرضازاده
روزنامهنگار

اگر ما برنامهریزی 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 میشویم .بعضی از دوستان نگرانیهایی در مورد
قیمت دارند که ما این را خیلی دغدغه جدی نمیدانیم .البته قرار شده در
هیمن راس��تا جلسهای بین ما ،وزارت نفت و مجموعه پتروشیمی کشور و
برخی از دستاندرکاران بخش خصوصی برگزار شود تا حدودی دغدغه آنها
در بحث قیمت برطرف میش��ود .چالش جدی دیگر ما سرمایه الزم برای
س��رمایهگذاری است .هماکنون بخشی از پتروشیمیهای ما نیمه تمام رها
ش��دهاند که برای توسعه آنها یا صنایع پایین دست آنها باید فکری اساسی
ش��ود  .یکی از چالشهای 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 چالشها برطرف شود.

آی��ا حامیته��ای دول��ت از صنای��ع پرتوش��یمی را کافی
میدانی��د و فک��ر میکنید حامیتهای دولت از این بخش
باید چگونه باشد؟

صنایع پتروشیمی ما امروز تعطیل است و چیزی به نام پتروشیمی وجود
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اقداماتوزارتنفتدربخشهایزيستمحيطیمثبتاست
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  4و یورو  ، 5حذف گوگرد و ازت از دیزل و اقدامات فنی انجام
شده برای کاهش  CO2را 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

هدایتاللهخادمیدرگفتوگوبا«پاالیشنفت»ترشیحکرد:

چراییآتشسوزیهایسال95پاالیشگاههاوپرتوشیمیها
حادثه در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی یک پدیده
طبیعی و اجتناب ناپذیر اس��ت به طوریکه ساالنه
چندین مجتمع پتروش��یمی ،پاالیشگاه ،تاسیسات
نفت و گاز به دالیل فنی دچار آتش سوزی و انفجار
می ش��وند .سال  95نیز 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  ۴منطقه ویژه
اقتصادی پتروش��یمی شهرس��تان بندر ماهشهر در
اس��تان خوزستان  16تیرماه سال جاری دچار آتش
س��وزی ش��د؛ با وجودی که در همان ایام وزیر نفت
علت را نش��تی گاز در مخزن  ۸۰۰۱مطرح 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

منیرساداتسیدرضا
روزنامهنگار

کمیسیونانرژیبعد
از گذشت هفت ماه
ازاولینآتشسوزی
یعنیدرپرتوشیمی
ماهشهرهنوز
نتوانستهگزارشجمع
بندی را ارائه کند

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 آتشسوزی 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
آتشسوزی در پاالیشگاه پارس جنوبی ،شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی
نژاد خانگيران (سرخس) و پتروشیمی ماهشهر آماده نشده ولی بررسی های
اولیه حکایت از خطای انسانی در بروز این آتشسوزی 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 ( valveشیرهای) 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 آتشسوزی 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.

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
اقدامات زیست محیطی
وزارت نف��ت را مثب��ت
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.

احداثجايگاههايجديدبنزينباظاهريمتفاوت
مديرعامل تاپيکو از تکميل هر س��ه فاز پااليشگاه
ستاره خليج فارس تا پايان سال  ۹۶خبر داد و گفت:
با گرفتن مجوز فعاليت برند پرسيايران ،جايگاههاي
جديد بنزين در سراس��ر کش��ور احداث ميکنيم و
بنزين توليدي پااليشگاه ستاره خليج فارس را عرضه
ميکنيم.
پيوندي مديرعامل شرکت سرمايهگذاري نفت ،گاز
و پتروشيميتأمين (تاپيکو) در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :تا پايان سال جاري توليد بنزين در نخستين

فاز پااليشگاه ستاره خليج فارس آغاز ميشود و اين
هدفگذاري است که تالش ميکنيم محقق شود.
وي افزود :بهره برداري از دو فاز ديگر اين پااليشگاه
نيز تا پايان سال  96محقق ميشود و توليد روزانه 36
ميليون ليتر بنزين يورو  5محقق ميشود.
پيوندي با اش��اره به سهام  49درصدي تاپيکو در
پااليشگاه ستاره خليج فارس گفت :عرضه  18ميليون
ليتر در روز بنزين توليدي اين پااليش��گاه به س��بد
محصوالت تاپيکو افزوده ميشود و ما با گرفتن مجوز

فعاليت برند پرسيايران که همان شرکت پرسيگاز
اس��ت ،جايگاههاي جديد بنزين در سراس��ر کشور
احداث ميکنيم و بنزين توليدي پااليش��گاه ستاره
خليج فارس را در اين جايگاهها عرضه ميکنيم.
مديرعامل تاپيکو با بيان اينکه فعال برنامه اي براي
واردات بنزي��ن نداريم ،گف��ت :ذينفعان تاپيکو 41
ميليون نفر از بيمهشدگان تأمين اجتماعي هستند
که اگر روزي ما واردات بنزين و عرضه بنزين وارداتي
را داراي توجيه اقتصادي و به نفع ذينفعانمان ببينيم
به اين تجارت ورود ميکنيم.
وي ادامه داد :بهره برداري از پااليشگاه ستاره خليج
فارس از لحاظ ابعاد مختلف براي کشور داراي اهميت
اس��ت ،يک اينکه ايران در ف��روش ميعانات گازي با
توجه به محدوديتهاي جهاني عرضه و مصرف آن
دچار مشکل بود که با بهرهبرداري از اين پاالشگاه به
عنوان نخستين پااليشگاهي که به جاي نفت خام،
ميعانات گازي مصرف ميکند ،هم مش��کل فروش
ميعانات حل ميشود و هم از ميعانات گازي کشور،
ارزش افزوده توليد ميکنيم.
وي افزود :همچنين با راهاندازي پااليش��گاه ستاره
خليج فارس ،نه تنها از واردات بنزين بينياز ميشويم
بلکه ميتوانيم صادرکننده اين فرآورده نفتي باشيم.
مديرعامل تاپيکو خاطرنشان کرد :شخص وزير نفت
حساسيت زيادي روي به ثمر نشستن هر چه زودتر
اين پروژه ملي دارد و هر دو هفته يکبار جلسهاي با
حضور وزير نفت برگزار ميش��ود و آخرين وضعيت
احداث و تکميل اين پااليشگاه مورد بحث و بررسي
قرار ميگيرد.
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فرآوردههایپاالیشگاهبندرعباستاپایانامسالیورو٤میشود

در پاالیشگاه الوان نیز با پیگیریهای به عمل آمده ،در حال حاضر بنزین و
نفتگاز تولیدی پاالیشگاه دارای استاندارد یورو  ٤است.
با تس��ریع در عملیات اجرایی و بهرهبرداری قریبالوقوع از طرحهای ارتقاء
کیفیت و بنزینسازی در پاالیشگاه بندرعباس نیز بنزین تولیدی پاالیشگاه در
پاییز و گازوئیل تولیدی آن در اسفندماه امسال در شمار فرآوردههای یورو ٤
قرار خواهد گرفت.

ساخت کاتالیست پاالیشگاه اصفهان در داخل

در پاالیشگاه اصفهان نیز ،علیرغم بهرهبرداری از طرح ارتقاء کیفیت به دلیل
فقداندسترسیبهکاتالیستواحدآیزومریزاسیوندرنتیجهتحریمهایموجود،
طی جلساتی با مدیریت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران،
سفارش ساخت این کاتالیست به یکی از شرکتهای داخلی ارائه شد و با تحویل
محصول ،تولید بنزین یورو ٤از این پاالیشگاه نیز آغاز شد.

با آغاز به کار دولت
یازدهم،تامین
سوخت ،مطابق با
استانداردهای روز
بیناملللی با هدف
کاهش میزان انتشار
آالینده در هوای
شهرهای بزرگ  -که
به معضلی دامئی
در محیط زیست
این شهرها و تهدید
جدی برای سالمت
شهروندانتبدیل
شده بود  -در دستور
کار حوزه عملیات
بخشباالدستی
صنعت نفت قرار
گرفت

احیایصنعتپاالیشایراندرپسابرجام

توافق ایران و شش قدرت جهان موسوم به اعضای گروه  ،5+1دروازه امید را به روی صاحبان صنایع در بخشهای مختلف گشود .در این میان ،صنعت نفت به عنوان اصلیترین
کوریدور تجاری و درآمدزا برای جمهوری اسالمی ایران که از تشدید تحریمها ضربههای بسیاری خورده بود ،خیلی زود تالش کرد تا در مسیر تازه ،راه جبران گذشته را پیدا کند.
صنعت پاالیش به عنوان یکی از حوزههای تأثیرگذار در صنعت نفت ،از این قاعده مستثنی نبوده و نیست .اما حرکت در مسیر توسعه در دوره پسابرجام ،با بیم و امیدهای فراوان
و تهدیدها و فرصتهای زیادی روبروست .در همین راستا ،سعید محجوبی ،مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش پخش فرآوردههای نفتی ،میگوید «با نهایی شدن
برجام ،مشکالت عمده موجود در تامین نیازها مرتفع شد و بسیاری از فروشندگان اروپایی و ژاپنی (با ارائه قیمتهایی که حتی نسبت به قیمت محصول مشابه چینی ،ارزانتر بود)
خواهان توسعه همکاریها با صنعت پاالیش و پخش کشور شدند» .متن یادداشت مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش پخش فرآوردههای نفتی که چندی پیش
منتشر شده بود ،بدین شرح است:

صنعت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی در دوره
منتهیبهآغازفعالیتدولتیازدهمازبرخیمشکالتو
آثارمستقیموغیرمستقیموضعتحریمهایبینالمللی
متاثر بوده است .عملکرد حوزه توزیع فرآوردههای نفتی
یورو  ٤به کالنش��هرهای کشور با وجود روند مداوم و
توسعه آلودگی در این شهرها در سالهای منتهی به
 ٩٢نمونهای قابل بحث در حوزه مشکالت مدیریتی
است.

تولی��دروزان��ه ١٦میلی��ونلیرتبنزینی��ورو ٤در
پاالیشگاهشازند
با آغاز به کار دولت یازدهم ،تامین سوخت ،مطابق
با استانداردهای روز بینالمللی 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�لامت شهروندان تبدیل شده بود  -در
دستور کار حوزه عملیات بخش باالدستی صنعت نفت
قرار گرفت .در پاالیشگاه شازند ،بنزین با استاندارد یورو
 ٤در 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 شاخصهای یورو ٤
نیز آماده بهرهبرداری بود اما به دلیل نبود تصمیمگیری
درباره انتقال هیدروژن از واحدهای دیگر ،واحد فوق در
عمل راهاندازی نشده بود.
با آغازبه کار دولت یازدهم و اعمال تغییرات مدیريتی

در سطوح پاییندستی ،طی تصمیمهایی مقرر شد
بنزین تولیدی به می��زان  ١٦میلیون لیتر در روز که
دارای اس��تاندارد یورو  ٤اس��ت تفکیک و به منظور
جلوگی��ری از اختالط با بنزینهای متعارف از طریق
خطوط لوله در مخازن جداگانه در مبدا و مقصد ارسال
و نگهداری شود.

افتتاحواحدهایتصفیهبنزینوبازیافتگوگرددر
پاالیشگاهآبادان
در پاالیش��گاه آبادان ،واحد ک��ت کراکر راهاندازی و
تولی��د بنزین از آن آغاز ش��ده بود ،اما بنزین تولیدی
دارای محتوای گوگرد غیرمنطبق با اس��تاندارد یورو
 ٤ب��ود .با پیگیریهای انجام ش��ده تمرک��ز بر پروژه
گوگردزدایی بنزین آبادان صورت گرفت و س��رانجام

در اواخر پارس��ال این واحد نیز راهاندازی 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 شاخصهای استاندارد یورو  ٤بود که با تنظیم
نقطه برش نفتا و برخی تغییرات در فرآیندها میزان
بنزن موجود در فرآوردههای تولیدی به زیر یک و نیم
واحد در میلیون رسید .با اعمال تغییرات مشابه ،بنزن
موجود در فرآوردههای تولیدی پاالیشگاه تهران نیز به
کمتر از یک واحد رسید .به طوری که هم اکنون تمام
شاخصهای بنزین تولیدی در پاالیشگاه تهران مطابق
با استانداردهای یورو ٤است و تنها شاخص غیرمنطبق
آن ،عدد اکتان بنزین است.

قطعریفرمیتپرتوشیمیها

در خصوص ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی  -که محتوی  ١٠درصد 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 جنجالهای رسانهای برای فشار بر صنعت پاالیش با هدف
از سرگیری خرید این محصول آسیبزا ایجاد شد ،که با مقاومت مسئوالن و
حمایت وزیر نفت ،تالشهای انجام ش��ده ،بینتیجه ماند .متعاقب آن واحد
پتروشیمی بندر امام اعالم کرد که با اعمال تغییراتی در واحدهای فرآیندی
و بهرهبرداری از یک واحد جداس��ازی بنزن از محصول ،آماده ارائه فرآورده با
محتوای بنزن ،گوگرد و عدد اکتان همگی در حد استاندارد یورو  ٤است.

تجهیزاتدرزمانتحریم با ٢٠٠درصدافزایشقیمتبهایرانمیرسید

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 ریسکهای عملیاتی را به دنبال داشت ،دشواریهای متعددی در
انتق��ال پول ایجاد ک��رده بود و هزینهای  ٧تا  ٨درص��د برای انتقال وجوه
پرداخت میشد .مهمتر از همه موارد ،قیمت محصوالت خریداری شده بود
که به طور متوس��ط بین  ٦٠تا  ٢٠٠درصد 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
جیپیاس در کاالی فروخته ش��ده ،آن را ردیابی میکردند تا از مقصد آن
مطمئن ش��ده و مانع از دسترسی متقاضیان ایرانی به محصوالت شوند .با
نهاییشدن توافق برجام ،مشکالت عمده موجود در تامین نیازها مرتفع شد
و بسیاری از فروشندگان اروپایی و ژاپنی (با ارائه قیمتهایی که حتی نسبت
به قیمت محصول مشابه چینی ارزانتر بود) خواهان توسعه همکاریها با
صنعت پاالیش و پخش کشور شدند.
همینطور در حوزه توسعه ظرفیتهای تولیدی و ارتقای کیفیت فرآوردهها
صنعت پاالیش نفت کشور امروز گزینهای جدی برای سرمایهگذاران خارجی
محسوب میشود .به طوری که پس از انجام مذاکرات اولیه و بازدید ،مطالعات
اولیه و امکانسنجی برای سرمایهگذاری در برخی طرحهای مهم شرکت در
حوزههای فوق آغاز شده است .مذاکرات در حوزه تامین فناوری و کاال برای
حل برخی معضالت موجود پاالیشگاههای موجود کشور نیز آغاز شده است
و انتظار میرود با بهرهگیری از فضای پس از برجام ،نقطه عطف جدیدی در
صنعت پاالیش نفت کشور رقم بخورد.
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درجلسهمشورتیانجمنصنفی
پاالیش نفت چه گذشت؟
انتخاباعضایهیأت
مدیره و بازرس جدید
انجمنپاالیش
اعض�ای هیأت مدیره و بازرس جدید انجمن صنفی

پاالی�ش نف�ت ،در جلس�ه اخیر مجم�ع عمومی این

انجم�ن ،انتخاب ش�دند .به گ�زارش «پاالیش نفت»،
مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی ش�رکتهای

خصوصی صنعت پاالیش نف�ت ،دهم بهمنماه 1395
با حضور تمامی ش�ش عض�و مجمع ی�ا نماینده آنها
تش�کیل ش�د .در این جلس�ه غالمرضا باقری دیزج
به عنوان رئیس ،ناصر تنگس�تانی علینژاد به عنوان
نایب رئی�س ،محمدرضا صدری اصفهان�ی به عنوان

منشی و حمید عزیزی و ابراهیم کاویانیپور به عنوان
ناظران اول و دوم حضور داشتند.

همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورتهای

مالی منتهی به  29اس�فند  1394و همچنین گزارش
بازرس قرائت شد و پس از انجام بررسیهای الزم ،به
تصویب مجمع رسید .در بخش دیگری از این جلسه،

اعض�ای هیأت مدیره و ب�ازرس جدید انجمن صنفی

پاالیش نفت انتخاب شدند .بر این اساس ،شرکتهای
پاالی�ش نفت بندرعب�اس ،اصفهان ،ته�ران ،تبریز و

شیراز به عنوان اعضای اصلی و پاالیش نفت الوان به
عنوان بازرس این انجمن صنفی تعیین شد.

با برگزاری جلسه مش�ورتی انجمن صنفی پاالیش نفت ،سه محور در حوزههای

مالی و تقنینی م�ورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت .به گزارش «پاالیش نفت» ،این
جلسه چهارم بهمنماه در دفتر انجمن صنفی پاالیش نفت با حضور مدیران بازاریابی
و مالی ش�رکتهای پاالیشگاهی عضو تشکیل شد .در ابتدای این جلسه ،دبیرکل
انجمن صنفی پاالیش نفت ،با اشاره به اهمیت جایگاه پاالیشگاهها در اقتصاد کشور
و حساسیت تولید و استراتژیک بودن و اثربخشی آن در جامعه ،گفت :در پیشبرد
اهداف تولید پاالیش�گاهی مس�ائل و موانع زیادی وجود دارد که باید در جلسات
کارشناس�ی مورد بررس�ی و ارائه راه حل قرار گیرد .ناصر عاش�وری به انگیزههای

تشکیل این جلسه از جمله بررسی راهحلهای موجود در زمینههای 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 تصمیمگیر و تصمیمس�از بویژه دولت و
مجلس ،اثرگذار باش�د .در ادامه ،این جلس�ه در سه محور «قیمتگذاری تولیدات

ویژه پاالیش�گاهی»« ،موانع حقوقی و تقنینی پیش روی پاالیش�گاهها» و «تأمین
وجوه مالی انجمن برای خرید ساختمان و حق عضویت ساالنه» برگزار شد.

عاش�وری در ادامه یادآور شد که با توجه به اینکه برابر ماده  71قانون بخشی از

مقررات مالی دولت ،تعیین نرخ به وزارت نفت مح ّول شده است ،طی دستور کتبی

توس�ط وزیر نفت این مسئولیت از ش�رکت پخش و پاالیش سلب شده و بر اساس

همین دستور هیأت مدیره پخش پاالیش تصویب کرده که نرخگذاری فقط مربوط به

دو پاالیشگاه دولتی است .دبیرکل انجمن صنفی پاالیش نفت با بیان اینکه "تعیین
نرخگذاری تولیدات ویژه پاالیشگاهها بالتکلیف مانده است" ،افزود :در این زمینه،
با آقای ش�ریعتمداری معاون رئیسجمهور مکاتباتی داش�تهایم و هنوز پاس�خی
دریافت نکردهایم .همچنین مرکز بورس کاال نیز پاسخی ارسال کرده است که باید

تعیین تکلیف کنیم و مشخص ش�ود چه کسی یا کمیتهای اختیار قیمتگذاری را
دارد ،چراک�ه این موض�وع اهمیت باالیی دارد و قانونگ�ذار ،وزارت نفت را مک ّلف

ب�ه این کار کرده اس�ت .وی همچنین به موضوع اصالح تبص�ره  1ماده  38قانون

مالی�ات بر ارزش افزوده اش�اره کرد و گفت :قانون بای�د جامع بوده و اثر تنبیهی و
تشویقی داشته باش�د؛ بنابراین با توجه به ارائه الیحه جدید قانون دائم مالیات بر

ارزش افزوده توس�ط دولت به مجلس شورای اسالمی ،ماده  44و تبصرههای  1و 2

و  3جایگزین ماده  38ش�ده و انجمن صنفی طی مکاتبهای با کمیسیون اقتصادی
مجلس ،تقاضای نشست مشترک با انجمن و مدیران پاالیشگاهی را ارائه داده است

تا نظرات کارشناسی در اصالح ماده  44اعمال شود .دبیرکل انجمن صنفی پاالیش
نفت در پایان تأکید کرد که در این راستا ،پیگیریها در حال انجام است و تا حصول

نتیجه ادامه خواهد داشت.

مصوبههیأتمدیره
برای راهاندازی 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
پاالیشگاههای 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  3ماده  244قانون مالیاتهای مستقیم،
مقرر ش��د یک کارشناس خبره توسط دبیر
بهعن��وان نماینده انجمن صنفی پاالیش در
هیأت اختالف مالیاتی به س��ازمان مالیاتی
کشور معرفی شود.
همچنین درباره راهاندازی سایت و نشریه
انجمن صنفی بحثهایی در این جلسه انجام
و مصوب ش��د که این دو ،تا پایان سال 95
راهاندازی شوند.
در پایان جلسه نیز مصوب شد با توجه به
ارس��ال الیحه دولت به مجلس درخصوص
اص�لاح قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده در
خصوص  1درصد جرائم آالیندگی واحدهای
پاالیشی جلسهای با حضور کارشناسان حوزه
نفت با حضور اعضای کمیسیون جهت ارائه
نظرات برقرار شود.

معرفیکارگرانمنونهپااليش
کارگران سرپنجههاي توليد محسوب ميشوند .زحمتکشاني که همواره با کمترين توقعات،

چرخهاي توليد را به حرکت درميآورند و در مس�ير آباداني کشور نقشآفريني مؤثري دارند.

از اي�ن منظر ،همه کارگران نمونهاند .اما «تقدير» کمترين کاري اس�ت که ميتوان در حق اين

قشر زحمتکش انجام داد .در همين راستا ،کارگران نمونه پااليشگاههاي عضو انجمن صنفي

پااليش نفت در س�ال  1395معرفي ش�دند .به گزارش «پااليش نفت» ،به درخواس�ت انجمن
صنفي کارفرمايي صنعت پااليش نفت ،چهار پااليشگاه از شش عضو اين انجمن کارگران نمونه

خود در سالي که گذشت را معرفي کردند.

البته اين درخواس�ت از هر ش�ش عضو انجمن انجام ش�ده بود اما پااليشگاههاي اصفهان و

بندرعباس تا لحظه انتشار اين نشريه ،اساميمربوط به خود را ارسال نکردند.

بر اين اساس ،کارگران نمونه چهار عضو ديگر انجمن ،بدين ترتيب معرفي شدند:

شرکت پااليش نفت تهران:

 -1آقاي علي اوسط محمدي  -2آقاي نادر رسولي بقا  -3حبيباهلل ترابي

شرکت پااليش نفت شيراز:

 -1آقاي عبدالحسين غالمي  -2آقاي رضا نصيرزاده  -3آقاي اميررضا حمزوي

شرکت پااليش نفت الوان:

 -1آقاي قاسم امير حشمتي  -2آقاي محمد اجرايي  -3آقاي ميالد انصاري
شرکت پااليش نفت تبريز:

 -1فراز ياري ايلخچي  -2جعفر بيدار گلوجه  -3نادر صفريان بارانلو

نش�ريه «پااليش نفت» به عنوان ارگان رسميانجمن صنفي کارفرمايي صنعت پااليش نفت،

انتخاب اين عزيزان زحمتکش را تبريک ميگويد.

تصميمگريیبرایاضافهشدنيکعضوجديدبهانجمن

جلسه دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پااليش نفت با

مديرعامل شرکت سرمايهگذاري تاپيکو (نفت ،گاز ،پتروشيمي)
 24بهمن برگزار شد .به گزارش «پااليش نفت» ،در اين جلسه،

با حضور عاشوري و پيوندي برخي مشکالت و مسائل پيش روي
صنعت پااليش نفت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

همچني�ن در اين جلس�ه با حضور مهندس پيون�دي ،که پيشتر به عن�وان دبيرکل انجمن

کارفرمايي صنعت پااليش نفت فعاليت داش�ته است ،بحث و تبادل نظر درباره ضرورت انتقال

تجربه و اطالعات در حوزه پااليش نفت و پتروشيميانجام شد.

در پايان نشست ،هماهنگي براي عضويت مجتمع پااليش نفت ستاره خليج فارس در انجمن

کارفرمايي صنعت پااليش در آينده نزديک انجام ش�د .بخش عمده س�هام اين مجتمع متعلق

به ش�رکت سرمايهگذاري تاپيکو بوده و قرار است در اوايل سال آتي ( )1396توليدات خود را
به بازار عرضه کند.
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قتل ستایش

حسامالدینقاموسمقدم
روزنامهنگار

مهمترینهای 95
رویدادهای تلخ و ش��یرینی در طول هر
س��ال اتفاق میافتند که ت��ا مدتها یا
حتی برای همیشه در افکار عمومی باقی
میمانند .متاسفانه ،معموال خاطرات تلخ،
بیشتر ماندگار میش��وند؛ درست مثل
رویداده��ای س��ال  95ک��ه مهمترین و
ماندگارترینشان تلخ است.
در ادامه ،چند اتفاق مهم س��ال  95در
ایران و جهان را به ترتیب زمان رویداد
مرور میکنیم.

فجیعتری��ن جنایت س��ال 95
را میتوان قتل س��تایش قریشی
ش س��اله،
دانس��ت؛ دخترکی ش�� 
افغانتب��ار و س��اکن ورامی��ن که
 22فروردین از س��وی پس��ر ۱۷
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 کلیپهای مستهجن دیده و بر اثر تحریک ،بعدازظهر اقدام به تجاوز به
ستایش و سپس قتل و سوزاندن او کرده است .شهروندان و برخی چهرهها 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.

ناکامی بهداد

یک��ی از مهمتری��ن رویدادهای س��ال  ،95برگزاری
مسابقات المپیک بود و در جریان این مسابقات ،ضمن
نتای��ج ضعیفی که کاروان ورزش��ی ایران کس��ب کرد،
شکست بهداد سلیمی قهرمان سنگینوزن وزنهبرداری
کشورمان را شاید بتوان حیرتانگیزترین رویداد ورزشی
سال دانست .سهشنبه  26مرداد ،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  216کیلورم 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 245
کیلوگرم ناکام ماند و جایی در جدول ردهبندی 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
 245نیز ناکام بود و از المپیک حذف شد .در پایان نیز
وزنهبردار گرجستانی در میان بهت ایرانیهای حاضر در
سالن،قهرماندستهسنگینوزنالمپیکشد.

درگذشت عباس کیارستمی

ش��امگاه  14تیر  ،95شبی تار
ب��رای اهالی فرهنگ و هنر ایران
بود؛ شبی که خبر رسید عباس
کیارس��تمی کارگردان برجسته
ایرانی در س��ن  75س��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
سرشناس و بینالمللی سینمای
ایران که از اس��فند س��ال  ۹۴تا
اوای��ل اردیبهش��ت  ۹۵به 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 ،بیشک یکی از
پربحثترین 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 بحثهای 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.

مرگ منصورخان

انتخاب ترامپ

انتخ��اب غیرقابل پیشبین��ی دونال��د ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،یکی از مهمترین
اتفاقات سال  95در عرصه سیاسی جهان بود.
ترامپ که در جری��ان انتخابات آمریکا با هیالری
کلینتون رقابت میکرد ،برخالف تمام پیشبینیها
روز  18آبان بر رقیب خود پیروز شد و سکان ریاست
جمهوری ای��االت متحده آمریکا را پس از مراس��م
تحلیف در  1بهمن ،به دس��ت گرفت .جنجالیترین
تصمی��م ترامپ ک��ه پیش از ریاس��ت جمهوری به
عنوان یک تاجر و سرمایهدار شناخته میشد ،اعالم
ممنوعیت ورود اتباع  7کشور 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 بهویژه کشورهایی اروپایی ،این اقدام
ترامپ را محکوم کردند.

روز  14آب��ان ،روز خوبی برای فوتبالیها و بهویژه
آبیدوس��تان نب��ود .منصور پورحی��دری ،بازیکن و
سرمربی پیشکسوت استقالل در سن  70سالگی 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
منحلنشدن باش��گاه بود .ازاینرو او را پدر استقالل
مینامیدند ۲ .قهرمانی استقالل در آسیا در کارنامه
پورحیدری دیده میشود 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��رمربیگری ،ب��ه عنوان مدیر فنی و
سرپرست باشگاه استقالل نیز فعالیت کرده بود .او در
دورهای سرمربی تیم ملی ایران نیز بود و با آن تیم در
سال  ۱۹۹۸قهرمان بازیهای آسیایی بانکوک شد .او
پس از مبارزه یکساله با سرطان ریه درگذشت.

کودتای ترکیه

بامداد شنبه  26تیر ،ترکیه صحنه کودتایی نافرجام
بود؛ کودتایی که از شامگاه  25تیر 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.
جتهای جنگی در آسمان استانبول و آنکارا پرواز
کردند و ارتش پلهای 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 .بیانیهای 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 .رسانههای 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 درگیریها ،نیروهای وفادار به
دولت ترکیه و حزب عدالت و توس��عه اعالم کردند
که کنترل کشور را به دست گرفته و  ۱۵۶۳نظامی
کودتاگر بازداشت شدهاند .همچنین نیروهای مردمی
طرفدار دولت ترکیه به سمت ستاد مشترک ارتش
این کشور حرکت کردند.
س��رویس اطالعاتی دولت ترکیه نیز در بیانیهای
مدعی شده که کودتای ارتش شکست خورده است
و عدهای از کودتاچیان دستگیر شدهاند .ساعتی بعد
نیز اردوغان در تلویزیون ظاهر ش��د و اظمینان داد
که با برهمزنندگان 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.
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حکم بابک

روز  13آذر ،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 همعرض ارسال خواهد شد .بابک زنجانی با نام کامل بابک
مرتض��ی زنجان��ی متولد  ۱فروردین  ۱۳۵۳تا پیش از دول��ت احمدینژاد فعالیتهای
اقتصادی محدودی داش��ت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایهداران
تاریخ ایران بدل ش��د .او همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فس��اد و رانتخواری
در تاری��خ ایران اس��ت که نام او در جریان فعالیته��ای کالن مالی مرتبط با دور زدن
تحریمهای بینالمللی و فس��اد اقتصادی در دوران دول��ت محمود احمدینژاد مطرح
ش��د .زنجانی در تاریخ  ۹دی  ۱۳۹۲توسط دادستانی بازداشت شد .براساس اظهارات
بیژن نامدار زنگنه ،نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و کمیسیون اصل  ،۹۰اتهامات
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
خواریها و تخلفات عظیم مالی در دوران دولت محمود احمدینژاد 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 احمدینژاد میدانند .امیرعباس سلطانی،
نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی چندین ماه بعد از بازداشت
او به رس��انهها گفت که بس��یاری از مقامات بلندپایه دولت احمدینژاد از جمله وزیر
اقتص��اد ،رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در جریان تخلفات وی بودهاند .وی گفت که
 ۱۰نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شدهاند که نشان میدهد فعالیتهای او
حتی پس از بازداش��ت هم ادامه دارد .وی گفته اس��ت :زنجانی  ۱۳هزار 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  ۱۳پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه
جعلی استفاده میکرده است ،متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او
قرار میدادهاند  ۹۰درصد اموال زنجانی در خارج از کش��ور اس��ت و او چیزی در ایران
ندارد که ما به آن دلخوش باش��یم ،در واقع  ۱۰درصد اموالی که در ایران دارد صاحب
دیگ��ری نیز دارد .زنجانی ش��رکتهای 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��رکتها 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 یقهس��فیدها از زنجانی
تمام شد ،او را مچاله کردند و دور انداختند.

سانحه هفتخوان

یکی دیگر از حوادث دردناک س��ال  ،95برخورد دو قطار در ایستگاه
هفتخوان از توابع اس��تان سمنان بود .ساعت  ٧:٤٨صبح  5آذر ،قطار
مس��افربری شماره  ۳۲۴سمنان  -مش��هد و قطار شماره  ۴۸۰مشهد
 تبری��ز در ایس��تگاه هفتخوان ب��ا هم برخورد کردن��د .این تصادفباعث حریق در دو قطار ش��د .پس از اعالم وق��وع این حادثه تیمهای
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
حادثهدیدگان را دشوار کرده بود .در پی این حادثه که بیش از  40کشته
و چند صد زخمی بر جای گذاش��ت ،پورسیدآقایی مدیرعامل راهآهن
جمهوری اس�لامی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی از س��مت خود
اس��تعفا کرد .رهبر معظم انقالب و روس��ای قوا نیز با صدور پیامهایی
جداگانه ،ضمن تس��لیت به خانوادههای 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.

برجام نفتی

مهمترین رویداد اقتصادی سال نیز همان پیروزی بزرگ ایران بود که
عنوان «برجام نفتی» را از آن خود کرد .روز  10آذر کشورهای عضو اوپک
توافق کردند که تولید خود را  ۱.۲میلیون بشکه در روز کاهش دهند و
تولید خود را به  ۳۲.۵میلیون بشکه در روز برسانند .بر همین اساس قیمت
نفت افزایش  ۷.۶درصدی داشت و به  ۴۹.۹۰دالر رسید.
در همین حال ،عربستان سعودی موافقت کرد که ایران تولیدات خود
را به اندازه  ۳میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه در روز متوقف کند .این توافق در
حالی بود که اعضای غیراوپکی باید  ۶۰۰هزار بشکه در روز تولیداتشان
را کاهش دهند .بر اس��اس تفاهم اوپك ،ايران حتي ميتواند توليدش را
در ش��ش ماهه  ٢٠١٧روزانه  ٩٠هزار بشكه افزايش دهد و به سقف ٣.٩
ميليونبشكهبرساند.

درگذشت آیتاهلل هاشمی

قطعا ش��وکهکنندهترین رویداد سیاسی سال ،95
درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
شامگاه  19دیماه زمزمههایی مبنی بر بستریشدن
آیتاهلل هاش��می رفسنجانی در بیمارستان شهدای
تجری��ش به گوش رس��ید اما رفتهرفت��ه نگرانیها
افزایش یافت تا اینکه هنوز به س��اعت  21نرسیده،
«آیتاهلل درگذشت» به تیتر اول رسانههای داخلی و
خارجی تبدیل شد .رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام بر اثر ایست قلبی به بیمارستان منتقل شده بود
که با بینتیجهماندن تالش پزشکان برای نجات جان
وی ،در همان بیمارستان درگذشت.
همان ش��ب با انتق��ال پیکر آیتاهلل هاش��می به
جماران ،جم��ع زی��ادی از دوس��تداران آیتاهلل به
حسینیه جماران رفتند تا با پیکر او وداع کنند.
مقام معظم رهبری ،س��اعتی پس از انتش��ار خبر
درگذش��ت آیتاهلل 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�لامی ،و همکار نزدیک
س��الهای متمادی در عهد جمهوری اسالمی جناب
حجتاالس�لام والمس��لمین آقای حاج شیخ اکبر
هاش��می رفسنجانی را دریافت کردم .فقدان همرزم
و همگامی که س��ابقهی هم��کاری و آغاز همدلی و
همکاری با وی به پنجاه و نه س��ال تمام میرس��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 برهههای زی��ادی ما را با یکدیگر
در راهی مش��ترک به تالش و تحمل و خطرپذیری
کش��انید .هوش وافر و صمیمیت کمنظیر او در آن
سالها ،تکیهگاه مطمئنی برای همهی کسانی که با وی
همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار میآمد.
اختالف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهههائی از

حادثه پالسکو

این دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که
سرآغاز آن در بینالحرمین کربالی معلّی بود به کلی
بگسلد و وسوسهی خناسانی که در سالهای اخیر با
ش��دت و جدیت در پی بهرهبرداری از این تفاوتهای
ّ
نظری بودند ،نتوانست در محبت شخصی عمیق او
نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.
او نمون��هی کمنظیری از نس��ل ا ّول مبارزان ضد
ستمشاهی و از رنجدیدگان این راه پرخطر و پرافتخار
بود .س��الها زندان و تحمل ش��کنجههای 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 نمیشناسم که
تجربهای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب
و فرازهای این دوران تاریخس��از به یاد داشته باشم.
اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبهی الهی
با پروندهئی مشحون از تالش و فعالیت گوناگون قرار
دارد ،و این سرنوشت همهی 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 میکنم ».تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی صحنه
حضور همه مردم با س�لایق 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) ،باشکوهترین مراسم تشییع پیکر
یکی از چهرههای سیاسی کشور بود.
پیکر آیتاهلل 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.

بیتردید مهمتری��ن رویداد حوادثی در س��ال ،95
فروریختن ساختمان پالسکو در  30دیماه بود؛ اتفاقی
که با انتشار خبر ابتدایی آن ،یک آتشسوزی ساده به
نظر میرسید اما رفتهرفته در عرض کمتر از  3ساعت
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 برجستهترین دالیل اهمیت «حادثه پالسکو»
شهادت  16تن از آتشنشانانی بود که زیر آوار مدفون
شدند و جسد سوخته آنان در جریان عملیاتی  9روزه
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 آتشسوزی و فروریختگی
س��اختمان در مرکز شهر مایه اندوه و تأسف و نگرانی
عمیق اینجانب است .شهامت و فداکاری آتشنشانانی
ک��ه در عملیات نجات مردم ،خود دچار حادثه خطیر
ش��ده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار
گرفت��ار آمدهاند ،دل را از تحس��ین و تمجید و نیز از
نگرانی و اندوه ،آکنده میس��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 مظلومانهی آتشنشانان مؤمن و
ش��جاع ملت ایران ثبت و بزرگ داشته شود و مردانی
را که حقاً باید قهرمانان کما ّدعا و بااخالص نامیده شوند
همگان بشناس��ند و درس آنان را در خاطر نگه دارند.
این جوانمردان برای نجات جان و مال هممیهنان خود،
با ش��هامتی شگفتانگیز 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
تجسم میبخشد و در
راسخ و شجاعتی مثالزدنی را ّ
راه خدا متاع جان را بیچند و چون عرضه میکند .این
حادثه از سوئی غمانگیز و از سوئی افتخارآمیز است .اینها
شهیدان راه خدمت دشوار و انجام وظیفهی پرخطرند
و هرگز فراموش نخواهند ش��د انشاءاهلل ».روسای قوا
و س��ایر شخصیتها و چهرهها نیز با صدور پیامهایی
جداگانه ،نس��بت به این حادثه واکنش نش��ان دادند.
عالوه بر چهار آتشنشان فداکار 5 ،شهروند عادی نیز
در جریان این حادثه جان به جانآفرین تسلیم کردند.
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تالش 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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