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چندنکتهدربارهنامگذاریامسال

نسبتنفتوپاالیش
بااقتصادمقاومتی
حس�ین هرمزی  -مق�ام معظم رهب�ری در ابتدای

در گ�رو حضور گس�ترده مردم در انتخابات ریاس�ت

اس�ت ،موافقان اعتدال در دفاع از عملکرد این دولت

س�ال جدید انتخ�اب و در پی�ام تلویزیون�ی خود به

خواهد بود .انتخابات با مش�ارکت خوبی برگزار شد و

رهبری هیچگاه دولت را به دور شدن از سیاستهای

س�ال  1396مطابق س�نت دو دهه اخیر ،نامی را برای
مناسبت فرارسیدن نوروز ،آن را اعالم کردند .امسال

نی�ز همچون  7 - 6س�ال اخیر ،به جز یک س�ال که
اشاره مستقیمی نشده بود ،محوریتی اقتصادی برای

نامگ�ذاری س�ال جدی�د در نظر گرفته ش�د و بر این

اساس« ،اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نام گرفت.

از سال  1390تاکنون ،نامگذاریهای سالهای جدید

ب�ه ترتیب به این ش�رح بودهاند« :جه�اد اقتصادی»،
«تولی�د مل�ی و حمای�ت از کار و س�رمایه ایران�ی»،

«حماس�ه سیاس�ی ،حماس�ه اقتصادی»« ،اقتصاد و
فرهن�گ ،با عزم ملی و مدیریت جه�ادی»« ،دولت و

مل�ت ،همدلی و همزبانی»« ،اقتص�اد مقاومتی؛ اقدام

و عم�ل» و «اقتصاد مقاومت�ی؛ تولید و اش�تغال» .با
توجه به مشکالت اقتصادی کشور بویژه در سالهای

بع�د از ابقای محمود احمدین�ژاد در دولت دوم خود،
حساس�یت رهبر انقالب بر موضوعات اقتصادی قابل
درک اس�ت .با این حال ،همانطور که آمارهای رسمی
نش�ان میدهد ،در برخی س�الها دول�ت وقت دقیق ًا

جمهوری یازدهم و تاکید دولت جدید بر حوزه اقتصاد
دولت یازدهم در هفت ماهی که تا پایان س�ال فرصت

داش�ت ،س�عی کرد بر دو حوزه تأکید ویژهای داشته
باشد :دیپلماسی و اقتصاد.

در س�ال  1395مق�ام معظم رهبری ب�ر نکتهای به

طور مش�خص تأکی�د کردند ک�ه از چند س�ال قبل
مطرح ش�ده بود ولی عم ً
ال به آن توجهی نش�ده بود؛

ب�ر دو نکته تاکید داش�تهاند؛ اول اینک�ه مقام معظم
اقتصاد مقاومتی متهم نکردند و حتی در برخی مقاطع
از عملکرد اقتصادی آن در کش�ور تمجید کردهاند و
دوم اینکه تفاوت نامگذاری س�الهای  95و  96مؤید

ثمردهی عملک�رد دولت در زمین�ه اقتصاد مقاومتی

اس�ت .توضی�ح اینکه ،برای س�ال  95ن�ام «اقتصاد
مقاومتی؛ اقدام و عمل» انتخاب شد و سال بعد از آن

«اقتص�اد مقاومت�ی» .نامگذاری آن س�ال ناظر به آن

یعنی امسال« ،اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نام

و عمل اس�ت و تنها با ش�عار نمیتوان آن را به پیش

که اگر عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی قابل

بود که تحقق اهداف اقتص�اد مقاومتی نیازمند اقدام
برد .دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی چند کار

عمده انجام داده است .تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی،
اعطای اختیاراتی به اس�تانها و استانداران به عنوان

عالیترین مقام دولت در استان ،ابالغ دستورات ویژه
برای هر استان در جهت ارای سیاستهای کلی اقتصاد

مقاومتی ،تدوین لوایحی برای تسهیل در روند اعطای
مج�وز به صنای�ع و کارگاههای کوچک در اس�تانها،

فراخوانهای متعدد برای ورود بخشهای خصوصی و

گذاشته شد و استدالل حامیان دولت یازدهم این است

قبول نبود ،نامگذاری سال  96وارد فاز بعدی نمیشد.

البته مخالف�ان و منتقدان دول�ت معتقدند که تکرار

نامگذاری امس�ال بر مبنای اقتصاد مقاومتی به معنی

ضعی�ف عمل ک�ردن دولت در این زمینه بوده اس�ت
اما اس�تدالل حامیان دولت هم این است که «اقدام و

عمل» ،تاکید اولیه رهبری در سال گذشته بود و وقتی
ایش�ان در ابتدای س�ال جدید به طور مشخص بر دو

مؤلفۀ «تولید و اشتغال» تاکید داشتهاند ،یعنی اقدام

اقتصادی استانها از جمله اقدامات
غیردولتی به اداره
ِ

و عملی در کار بوده که حاال این مسأله وارد جزئیات،

بر اساس این نامگذاریها ،س�الهای  1390و 1391

هرچن�د تأکی�د این دول�ت بر دیپلماس�ی و جذب

فارغ از این بحثها ،این تأکیدِ دوباره نش�اندهنده

تولید و سرمایه ایرانی حمایت شود ،اما نهتنها وضعیت

توافق هس�تهای ،موجب شد تا منتقدان و مخالفانش

هم�ان چیزی اس�ت ک�ه در کنار اس�ناد باالدس�تی

گیری تعیینشده از سوی ایشان حرکت
برخالف جهت
ِ
کرده است.

ق�رار بود جهاد اقتصادی در کش�ور ش�کل گیرد و از
در این زمینه همانند سالهای قبل نماند ،بلکه در کنار

کالن دولت یازدهم در این زمینه بوده است.

س�رمایههای خارجی به داخل کش�ور ،بوی�ژه بعد از

آن را به دور ش�دن از اه�داف اقتصاد مقاومتی متهم
کنند ،اما تأکید ویژه مقام معظم رهبری و سیاستهای

خیلی عرصههای دیگر ،تولید ،اش�تغال ،ذخایر بانک
مرک�زی و صندوق توس�عه ملی عم ً
ال به م�رز نابودی

ابالغی اقتصاد مقاومتی بر «درونزا و بروننگر» بودن

نش�د .ابتدای آن س�ال مقام معظم رهبری حماس�ه

دولت برای همکاری اقتصادی با کش�ورهای دیگر باز

رس�ید .با این حال ،ای�ن روند در س�ال  1392تکرار
سیاسی و حماسه اقتصادی را طلب کردند .سیاسیون
و کارشناسان و مسئوالن میگفتند تحقق این هدف،
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این اس�تراتژی اقتصادی موجب ش�ده بود تا دس�ت

باشد .جدا از آمارهای اقتصادی که مؤید تالش دولت
آقای روحانی در حوزه اقتصاد در این چند س�ال بوده

یعنی «تولید و اشتغال» شده است.

اهمی�ت موضوع اس�ت .به هر حال اقتص�اد مقاومتی
نظیر برنامه شش�م توسعه و س�ند چشمانداز بیست

س�اله و برخی سیاس�تهای کلی ،قرار است در حکم
نقش�ه راه اقتصاد کش�ور برای آین�ده دور و نزدیک

باشد .این مس�أله ،همه بخشهای اقتصادی کشور را
درگیر میکند و هیچ کدام از قوا ،س�ازمانها ،نهادها
و بخشه�ای خصوصی ،تعاونی ،دولت�ی و غیردولتی

نمیتوانن�د خود را آز آن منف�ک بدانند .در این بین،

حوزه نفت و انرژی میتوان�د و باید یکی از مهمترین

نفت با خطر جدی نابودی مواجه بود .مس�لم ًا افزایش

آسیبپذیری اقتصادی از طریق استفاده از دیپلماسی

ویژه بعد از «برجام» هم چنین بوده و تأکیدات شخص

تولید کاالهای نهایی در قس�مت پاییندست صنعت

پیونده�ای راهبردی ب�ا منطقه و جهان تاکید ش�ده

نقشه�ا را ایفا کند؛ چه آنکه در س�الهای اخیر و به
رئیسجمهور حس�ن روحانی و مع�اون اول وی یعنی

ظرفیت پاالیش و تولی�د فرآوردههای متنوع و حتی

نفت ،موجب میشود که اثرات تحریم کاهش یابد ،زیرا
هر اندازه تولید و صادرات محصوالت ،متنوعتر باشد،

در جه�ت حمای�ت از هدفهای اقتصادی و توس�عه
است.

افزایش ظرفیت پاالیشی در کشور قطع ًا زمینههای

اس�حاق جهانگیری به عنوان فرمانده س�تاد اقتصاد
مقاومتی کش�ور نیز ب�ر این حوزه کام ً
ال هویداس�ت.

امکان اعمال تحریم بر فروش آنها مشکلتر خواهد

عالیترین مدیر حوزه نفت کش�ور یعنی بیژن زنگنه

این یکی از مهمترین زمینههایی است که اهمیت و

تازهتأسیس ستاره خلیج فارس مشاهده کرد .به زبان

را به خوبی نش�ان میدهد .آنطور که این سیاس�تها

شش�م توس�عه در زمینه صنعت نفت و بویژه پاالیش

این همان موضوعی اس�ت که به نظر میرسد از سوی
نیز درک ش�ده اس�ت .تأکید ویژه دولت یازدهم و به
تبع آن دولت دوازدهم بر لزوم جذب س�رمایهگذاری
خارجی برای پیشبرد برنامههای مدنظر در حوزه نفت
نیز گزاره اخیر را تأیید میکند.

ح�وزه پاالی�ش ب�ه عن�وان یک�ی از مهمتری�ن

زیرمجموعهه�ای حوزه نفت و انرژی نیز از این قاعده

مستثنی نیس�ت .این حوزه هم نظیر دیگر بخشهای
اقتصادی کش�ور باید هم در مس�یر تعیین ش�ده در

سیاس�تهای مورد اش�اره حرکت کند و ه�م با توان
و ظرفی�ت بالقوه خود در جهت پیش�برد س�ریعتر و
بهت�ر اهداف اقتص�اد مقاومت�ی گام ب�ردارد؛ چراکه
دس�تاوردهای کش�ور در حوزههای مختل�ف نفتی از

جمل�ه پاالیش ،در حکم منافع ملی اس�ت و منفعتی
را ب�رای اقتصاد کل کش�ور به ارمغان م�یآورد .یکی

از ن�کات مه�م در مورد ح�وزه پاالیش این اس�ت که

بارها گفته ش�ده که توسعه صنعت پاالیش و افزایش
ظرفیت پاالیشی کشور ،ضمن تأمین نیازهای داخلی

به فرآوردههای نفتی ،با تکمیل زنجیره ارزش افزوده
صنعت نفت میتواند به مقاومس�ازی اقتصاد و ارتقای
سطح امنیت اقتصادی کشور کمک کند.

شد و به همان اندازه از اثربخشی تحریم میکاهد.

نقش پاالیش در پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی

تعیین و تأکید کرده ،مقاومس�ازی اقتصاد کش�ور در
برابر هجمهها و تحریمها و محدودیتهای خارجی سر
فرود نیاورد و چه بسا بتواند از بروز چنین فشارهایی

جلوگیری کند ،از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی

به شمار میآید.

آن تأکید کردهاند .ب�ا توجه به اینکه قرار بوده برنامه

ششم توسعه کشور بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی
تهیه و تدوین ش�ود ،در این برنامه که از س�وی دولت

یازدهم و مجلس دهم تهیه و تصویب ش�د ،نیز تأکید
شده است که ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام کشور
به سه میلیون بش�که خواهد رسید و به گفتۀ زنگنه،
این افزایش ظرفیت همس�و با اقتصاد مقاومتی انجام

میش�ود ک�ه ارزش اف�زوده باالیی به هم�راه خواهد
داشت.

مخاطرات را کاهش دهد.

چش�م میخورد .در بند  13اقتصاد مقاومتی به مقابله
با ضربهپذی�ری درآمد حاصل از ص�ادرات نفت و گاز
روشهای فروش ،مش�ارکت دادن بخش خصوصی در
فرآوردهه�ای نفتی تاکید ش�ده و در بندهای  14و 15

یازده�م و حتی محمدجواد ظری�ف وزیر امور خارجه

کش�ورمان مطرح و تاکید ش�د که اگر آن روند ادامه

مییاف�ت ،صادرات نفتی به صفر میرس�ید و صنعت

اشتغال پایدار و مولد نیاز داریم.

همانط�ور ک�ه از قدیماالی�ام صنعت نف�ت یکی از

اش�تغالزاترین بخشهای کش�ور محسوب میشده،

امروز هم که با وقوع برجام و ابالغ سیاستهای اقتصاد
مقاومتی این حوزه یکی از بیشترین تأثیرات را گرفته

البته یکی از ملزومات تحقق اهداف عالیۀ این صنعت،

ح�ال حاضر  200میلیارد دالر طرح و برنامه در صنعت
نفت وجود دارد و نیاز است تا به همین میزان سرمایه
خارجی جذب شود تا بتوان آنها را اجرا کرد.

قدر مس�لم ،صنع�ت نفت و ح�وزه پاالی�ش مانند

بس�یاری از بخشهای اقتصادی کشور برای پیشبرد
اهداف خود به هماهنگی همه ارکان کش�ور نیاز دارد.

اگر مجلس شورای اسالمی نقش نظارتی و قانونگذاری

و گاز ،تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت
و گاز بویژه در میادین مشترک ،افزایش ارزش افزوده

کرد؛ تحریمهای بینالمللی علیه ایران ،صنعت نفت را

نکتهای که بارها از س�وی دولتمردان اقتصادی دولت

خارجی .اینها همان مؤلفههایی اس�ت که برای ایجاد

چ�ه در ح�وزه تنطیم لوایح مورد نی�از و چه در حوزه

و گاز کش�ور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت

شاخص شدت مصرف انرژی) ،باال بردن صادرات برق،

تا ص�ادرات نفت به میزان قاب�ل توجهی کاهش یابد؛

و در نهای�ت ،جذب س�رمایهگذاری بیش�تر داخلی و

نیز به م�واردی از جمله افزایش ذخایر راهبردی نفت

وجه دیگر اهمیت صنعت پاالیش را باید در قابلیت

بیش از هر حوزه دیگری متأثر س�اخت و موجب شد

تولید ،افزایش س�رانه درآمد کشور ،توسعه صادرات

خود را به درس�تی ایفا نکند ،اگر قوه قضائیه در برابر

از طری�ق تکمیل زنجی�ره ارزش صنعت نف�ت و گاز،

این صنعت در مقاومس�ازی اقتصاد کشور جستوجو

ظرفی�ت پاالی�ش در کش�ور ،یعنی باال رفتن س�رانه

مقاومت�ی را به خ�ود اختصاص داده اس�ت و البته در

منابع عظیم نفت و گاز و انرژی از س�الهای گذش�ته

بیش�تر ،ت�ا ح�د زی�ادی میتوان�د این تهدی�دات و

در نامگذاری امس�ال به ط�ور اختصاصی بر آن تأکید

وجود س�رمایهگذاریهای مناسب اس�ت؛ چنانکه در

ف�روش و افزایش ص�ادرات گاز و برق ،پتروش�یمی و

اس�ت .افزایش ظرفیت پاالیش و تولید فرآوردههای

طلب میکند.

ی�ادآوری این نکت�ه حائز اهمیت اس�ت که صنعت

پاالی�ش خود انجام دادهاند .جمهوری اسلامی ایران

خ�ام و میعانات گازی در دس�تور کار خ�ود قرار داده

و این همان چیزی اس�ت که اقتصاد مقاومتی از دولت

است ،میتواند تأثیر بسزایی در اشتغال داشته باشد.

از طریق انتخاب مش�تریان راهبردی ،ایجاد تنوع در

برنامههای وس�یعی را برای افزایش توان پاالیش نفت

خودبهخود ه�دف عال�ی «درونزا و بروننگر» بودن

اقتصاد کشور را به اندازه قابل توجهی محقق میکند

که وزارت نفت و بویژه ش�خص وزی�ر نفت همواره بر

کش�ورهای تولیدکنن�ده منابع نفت و گاز میش�ود.

نی�ز با توج�ه به مزیت خ�ود مبنی بر برخ�ورداری از

به درستی فراهم ش�ود ،این افزایش ظرفیت پاالیش

شده است؛ تولید و اشتغال .پرواضح است که افزایش

ظرفیت پاالیشی کشور است .این همان نکتهای است

بنده�ای دیگر آن نیز موارد مرتب�ط با این صنعت به

گستردهای را برای ارتقای سطح کمی و کیفی صنعت

س�اده ،اگر زمینههای الزم برای تحقق اهداف برنامه

از جمل�ه نمونههای مهم این هدفگ�ذاری ،افزایش

ام�روزه صنعت پاالی�ش و افزایش ت�وان و ظرفیت

به همین دلیل بس�یاری از کش�ورها برنامهریزیهای

مس�ألهای را به خوبی میت�وان در مورد پاالیش�گاه

نکته حائ�ز اهمیت دیگ�ر ،همان چیزی اس�ت که

نفت ،تنها حوزهای اس�ت که سه بند مستقل اقتصاد

پاالیشی از جهات گوناگون موجب بهبود امنیت انرژی

فروش�ی بیش�تر را از بی�ن خواه�د ب�رد .چنین
خام
ِ

توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس

محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر

برداشت صیانتی از منابع ،تاکید شده است.

بخ�ش خصوصی با بهانهجویی رفت�ار کند ،اگر دولت
اج�را نتواند به خوبی عمل کن�د و در مجموع هریک

مس�ائل ملی به چشم
از دس�تگاههای بخواهد به این
ِ

مس�ائل سیاس�ی و جناحی نگاه کند ،هم�ان اتفاقی
تکرار خواهد شد که در سالهای  84تا  92شاهد آن

بودیم که بیتدبیریها ،سوءمدیریتها ،ماجراجوییها
بزرگان این حوزه،
و عدم استفاده درست از تجربیات
ِ

به گفتۀ وزیر نفت ،در بندهای دیگر سیاس�تهای

هم تولید و اشتغال را در داخل کشور با مشکل جدی

ظرفیت دانشبنی�ان ،حمایت همهجانب�ه و هدفمند

داد تا حتی مهمترین بخش اقتصادی کش�ورمان را با

اقتصاد مقاومتی به جز از سه بند اصلی نیز بر تقویت
از ص�ادرات کااله�ا ،افزایش قدرت مقابل�ه و کاهش

مواجه کرد و هم بهانههایی به دس�ت تحریمکنندگان
تهدید و تحریم مواجه سازند.
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رییسجمهوردرمراسمافتتاح ۴طرحپرتوشیمیدرمنطقهپارسجنوبی:

مسیرپیرشفتبرایملتایرانآمادهترشدهاست
الزم�ه ایجاد کارآفرینی و اش�تغال پای�دار ،تولید،

س�رمایه و تکنولوژی اس�ت و باید خودم�ان را برای
ای�ن حرکت آم�اده کنیم .تح�ول بانکی زمینه س�از

تحول اقتصادی اس�ت ،ب�اال بودن س�ود بانکی برای

س�رمایهگذاری یکی از اش�کاالت نظام بانکی است و
باید کاهش یابد ،اما تا آن زمان ،راهحل ممکن استفاده

از فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی است و
الزم است صندوق توسعه با سود اندک به میدان آمده
و از سرمایهگذاران حمایت کند.

دولت یازدهم با اینکه در فشار اقتصادی قرار داشت،

اما تا پایان دولت ۴۰ ،میلیارد دالر ،از پول نفت و گاز و
میعانات را به صندوق توسعه ملی ریختهایم و این رقم

بسیار بزرگی است و امروز باید ،این منابع وارد عرصه
حمایت از س�رمایهگذاری ش�ود و در این حوزه بخش
خصوصی بایستی وارد میدان شده و برای فعالیتهای

خود از صندوق توس�عه ملی وام بگیرد و دولت نیز از
این موضوع حمایت میکند.

مبنای ایجاد تحول اقتصادی در جنوب کشور ،حوزه

انرژی اس�ت ،وجود منابع ان�رژی و اتصال به آبهای
آزاد ،امتیاز بسیار عظیمی برای جنوب کشور و سراسر

دولت ما ،دولت عمل و نه شعار است و در تاریخ ایران قبل و بعد از

پیروزی انقالب ،سالهای  ۹۴و  ،۹۵اولین سالهایی در تاریخ کشور

است که صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت.

ه�ر یک از ای�ن افتتاحها ب�ه معنای دس�تیابی ب�ه دُر گرانبهایی

محسوب میشود و امروز فعالیت چندین مجتمع پتروشیمی به ثمر

رسیده و فعالیت چند مجتمع و شرکت دیگر نیز در هفتههای آینده
به ثمر خواهد نشست و این به معنای استعداد ملت ایران و تأکیدی
بر این موضوع است که مسیر پیشرفت برای ملت ایران آمادهتر شده

است.

طراحی ش�د تا بتوانیم در مذاکرات به

موفقیت دست یابیم و این همه ،غیر از
تاکتیکهای مذاکراتی است که به کار

گرفته شد .گاهی برای یک موضوع و یا

یک بند ،ساعتها ،روزها و ماهها بحث
میکردیم.

باید وضعیت کش�ور را برای صادرات

هر چه بیش�تر ،آمادهتر س�ازیم ،امروز
در حال آمادهکردن قرارداد با  ۵کشور

پتروشیمی فعالیتی اقتصادی اس�ت که از ابتدا بر مبنای صادرات

منطق�ه اورآس�یا و در ق�دم اول برای

واردات ش�کل گرفته اس�ت و امروز که در برخ�ی از این محصوالت

امروز شمال کشور آمادگی بزرگی برای

شکل گرفته است ،متأسفانه بسیاری از محصوالت کشورمان بر مبنای

صادرکننده ش�دهایم ،کم و بیش با مشکالت مواجه هستیم که باید

برطرف نماییم.

ایج�اد منطق�ه آزاد تجاری هس�تیم و

تجارت و توسعه پیدا کرده است.

ایجاد اش�تغال برای جوان�ان پس از

ب�رای ب�ه ثمر نشس�تن مذاک�رات الزم اس�ت کارهای بس�یاری

چند سالی که اشتغال خالصی در کشور

اس�تراتژیک کش�ور در موفقیت مذاکرات مؤثر است .برخی چنین

ک�ه درآم�د نفت�ی باالی�ی داش�تیم،

انجام ش�ود ،افزایش تولید سلاحهای راهب�ردی و باالبردن ذخایر
میگویند که اینها در مذاکرات فقط لبخند زدند ،البته این کار خوبی
بود ،اما در پش�ت پرده اقدامات فراوانی صورت گرفته است که یکی
از این اقدامات باال بردن ذخایر اس�تراتژیک کشورمان بود و یکی از

دستورات من این بود که ذخایر استراتژیک برای  ۶ماه افزایش یابد و
این برای آن بود که در مذاکرات بتوانیم موفق و پیروز باشیم.

وح�دت داخل�ی پش�توانه مذاکرات اس�ت و با دعواه�ای داخلی

نمیت�وان پی�روز صحنههای بین المللی ش�د ،برنامههای وس�یعی
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نبود ،ساده و آسان نیست و سالهایی
متأس�فانه اش�تغال خالص در کش�ور،
تقریب ًا صفر بود ،اما امروز آمادگی برای
ایجاد اش�تغال پایدار در کشور فراهم

ش�ده اس�ت و در طول دول�ت یازدهم
حرکت خوبی برای اش�تغالزایی آغاز

شده است و در این راه همه باید دست

به دست هم بدهیم.

ن زمین است که باید به خوبی از آن استفاده شود.
ایرا 
امروز همه امکانات برای تحول در کشور فراهم بوده و

قدمهای خوبی در زمینه توسعه پتروشیمی ،برداشته
شده است ،پتروشیمی یکی از مزیتهای نسبی است

که در روند توس�عه و صنعتی ش�دن کش�ور اهمیت
زیادی دارد.

(با اشاره به طرح انتقال نفت از خوزستان به جاسک

و صادرات نف�ت از طریق این منطقه) به اعتقاد رهبر
معظم انقالب ،صادرات بخشی از نفت از دریای عمان،

تصمیم استراتژیک این دولت بوده است ،چرا که امروز
تمامی کشورهای صادرکننده نفت ،بخشی از صادرات

خ�ود را به بیرون از تنگه هرم�ز منتقل کردند و تنها
کشوری که صادراتش در داخل تنگه و در خلیج فارس
صورت میگیرد ،ایران اس�ت که ای�ن اقدام میتواند

قدمهای خوبی را در این راستا ،به دنبال داشته باشد.

در سالهای گذشته به واسطه تحریمها از صادرات

نف�ت ایران ب�ه عنوان یک�ی از مبانی قدرت کش�ور،

جلوگی�ری میش�د ،تحریم ،قدرت اقتصادی کش�ور

را هدف گرفت�ه بود و امروز ما توانس�تهایم به قدرت
نفتی خود بازگردیم ،چرا که کشوری که در بازار نفت
و گاز حضور دارد ،مقتدر اس�ت .مردم ایران از س�ال
 ۹۲تا امروز ،حرکت بزرگی را برای توسعه کشور آغاز

کردهاند و توانستهاند موانع بسیاری را از مسیر توسعه
ایران بردارند.

ملتایرانپیروزواقعیآزمونتاریخیانتخاباتبودند

ناصر عاشوري دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي
صنعت پااليش نفت در پیامی از حماس��ه حضور
پرش��ور و کمنظیر مردم عزیز ای��ران در انتخابات
ریاست جمهوری  29ارديبهشت ماه قدرداني كرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«حماس��ه حض��ور پرش��ور و کمنظی��ر مردم
عزی��ز ای��ران در انتخابات ریاس��ت جمهوری 29
اردیبهشتماه ،شایس��ته سپاس به درگاه خداوند
و صمیمانهترین تبریکات به پیشگاه مقام معظم
رهبری و ملت بزرگی اس��ت که بیهیچ شبهه و
تردیدی ،پیروز واقعی این رویداد و آزمون تاریخی
بودند .بیگمان مشارکت هوشمندانه ایرانیان در این
انتخابات و آرای برآمده از صندوقها ،گواه متقنی
بر آگاهی ،قدرت تحلیل و موقعیتشناسی ملتی
است که در کوران حوادث و فراز و نشیب روزگار،
آبدیده و بالنده ش��ده و به نیکی دریافته است که
خواستههایش را میتواند با حضور در انتخابات به

عنوان مهمترین نماد مردمساالری مطالبه کرده
و به کرس��ی بنش��اند .مردم ما در این انتخابات با
ش��نیدن و درک نظرهاو دیدگاههای مختلف ،راه
آینده خود را برگزیدند و همه باید به این خواست و
اراده ،احترام بگذارند .اکنون این دولت و دیگر ارکان
نظام جمهوری اسالمیاند که باید در عمل نشان
دهند ،شایستگی اعتماد این ملت نجیب و فهیم را
دارند .ما با تاکید بر مشترکاتمان برای توسعه ایران

و به ویژه برای آینده بهتر جوانان و زندگی محرومان
جامعه ،باید دست در دست یکدیگر و همه با هم
ایران عزیز را بس��ازیم .در پایان به حجت االسالم
والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی که بار
دیگر ب��ا آرای اکثریت قاطع مردم به عنوان پیروز
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزیده شدند،
تبریک و تهنیت گفته و توفیق روزافزون ایشان را از
درگاه خداوند بزرگ مسالت مینمایم».
باید یادآور شد که االن وقت کار است و تالش
در زیر س��ایه وحدت و همدل��ی و عمل به وعده
ه��ای داده ش��ده در انتخابات .زم��ان تبلیغات و
انتخابات س��پری شده اس��ت و حال موقع عمل
به وعده هاس��ت تا به اعتم��اد و باور مردم لطمه
وارد نش��ود .از طرفی هم دولت باید بداند که 40
درصدی که به این دولت رای ندادند ناظر و منتقد
هستند و باید برای جلب نظر آنها هم برنامه ریزی
و اعتماد سازی الزم انجام شود.
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بازدید مستشاران دیوان محاسبات از غرفه انجمن صنفی پاالیش نفت در نمایشگاه نفت و گاز

سانازرضایی
روزنامهنگار

بیستودومینمنایشگاهبیناملللینفتوگاز

حضورپررنگانجمنصنفیکارفرماییصنعتپاالیشنفتدرمنایشگاهامسال
بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی نفت و گاز ایران فرصتی فراهم کرد تا انجمن

شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

صنفی کارفرمایی ش��رکتهای صنعت پاالیش نفت ،نخس��تین حضور خود در این

برپا میش��ود ،فرصت بسیار خوبی برای شرکتهای فعال در این صنعت است که

نمایشگاه بزرگ را تجربه کند؛ حضوری که با استقبال درخوری مواجه شد .این دوره از

دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دستاندركاران و متخصصان این

نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با حضور چشمگیر شرکتهای معتبر خارجی

صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارهای مختلف چه در داخل و

از کشورهای مختلف و تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی در تهران برگزار شد.

چه در خارج از کشور و سمت و سوی رشد این صنعت ،فعالیتها و نوآوریهای آتی

حضور 1827رشکت داخلی و خارجی در منایشگاه بیناملللی امسال

خود را هدایت کنند .بعد از توافق هستهای و اجرایی شدن برجام و در نتیجه لغو
تحریمهای هستهای که بخش قابل توجهی از آن به حوزه نفت و گاز مربوط میشد،

نمایشگاه مذکور ،چندی قبل یعنی در نیمه اردیبهشتماه  1395با حضور ۱۸۲۷

فضا برای بازار انرژی ایران بازتر شد .بر همین اساس نمایشگاه امسال به عنوان

ش��رکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران کار خود را

رسمی برجام ،بستر مهمی برای
نخستین رویداد در نوع خود پس از اجرایی شدن
ِ

آغ��از کرد و به مدت چهار روز ادامه یافت .این نمایش��گاه بینالمللی که به عنوان

ارزیاب��ی فضا و بازار جذاب نفت و گاز ایران بود و به همین دلیل هم با اس��تقبال

بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه انرژی ساالنه با حضور جمع كثیری از

بیشتری از سوی شرکتهای معتبر خارجی از سراسر جهان مواجه شد.

نمایش�گاه نفت برای نخستین بار در س�ال  ۱۳۷۴با

حضور کمتر از  ۲۰۰شرکت در دو سالن آغاز به کار کرد؛
این در حالی است که هم اکنون  ۸۰هزار مترمربع فضای

خام موجود تنها پاسخگوی یک چهارم درخواستهای
متقاضیان حضور در نمایشگاه است .در این نمایشگاه

بین المللی از نظر وسعت فضا آلمان و از نظر تعداد چین
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رکورددار بود و بعد از آن ایتالیا ،هلند ،فرانسه و انگلیس
قرار داشتند.

حض��ور یک رشکت آمریکایی در منایش��گاه
امسال
برخی از کشورها مانند چین ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا،

اس�پانیا ،ترکیه ،روس�یه ،ژاپن ،کره جنوبی ،اس�ترالیا،

هلند و اتریش به دلیل تعدد ش�رکتهای زیرمجموعه،
به صورت پاویون در نمایش�گاه اخیر حضور داشتند .از

ن�کات قابل توجه در این دوره از نمایش�گاه نفت و گاز،
حضور یک شرکت آمریکایی و چند شرکت کانادایی در
نمایشگاهبود.

بزرگترین منایشگاه بیناملللی در خاورمیانه

باید به این نکته نیز اشاره کرد که نمایشگاه بینالمللی

نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ایران از اهمیت باالیی،
چه از س�وی مش�تریان داخلی و چه برای مشتریان یا

شرکای خارجی ،برخوردار اس�ت .بر همین اساس این

نمایشگاه از نظر وس�عت و تعدد شرکتهای حاضر در
خاورمیانه مقام نخس�ت را در اختیار دارد و در قیاس با
رویدادهای مشابه در دنیا ،در جایگاه پنجم قرار دارد.

برگزاری  15نشست تخصصی

م��روری بر رشکتهای پاالیش زیرمجموعۀ
انجمن

تأس�یس ش�د ،در حال حاض�ر ظرفیت�ان  370هزار

ش�د اکنون ظرفیت فعلی آن  250هزار بشکه در روز

به بنزین ،نفت س�فید ،نفت گاز ،نفت کوره ،گاز مایع

شرکت پاالیش نفت تهران :در سال  1344تأسیس

اس�ت .از محصوالت این شرکت میتوان به گازمایع،
نفتای س�بک ،نفت س�فید کم گوگرد ،سوخت جت
اش�اره کرد .ش�رکت پاالیش نفت تبریز :این شرکت

در س�ال  1362تأسیس شده است که ظرفیت فعلی
آن  110ه�زار بش�که در روز ب�وده و از محصوالت ان

در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه صنعت

میتوان به گاز مایع ،نفت گاز ،نفت سفید ،نفت کوره

تخصصی از سوی معاونت پژوهشی و مهندسی وزارت

نفت شیراز :این شرکت در سال  1349تأسیس شده

نفت ۱۵ ،نشست تخصصی نیز برگزار شد .چهار نشست
نفت و بقیه از س�وی ش�رکتهای خصوص�ی حاضر در
نمایش�گاه برگزار شدند .از سوی دیگر با توجه به اینکه

در ماههای اخیر ژاپن همکاریهای گس�تردهای با ایران
ً
عملا از رقبای جدی
در حوزه انرژی آغاز کرده اس�ت،

ش�رکت پاالیش نفت اصفهان :این شرکت یک سال

سنگین ،نفت کوره سبک اشاره کرد .شرکت پاالیش
اس�ت که ظرفیت فعل�ی آن  60هزار بش�که روزانه
اس�ت گاز مایع ،بنزین معمول�ی ،نفت جت ،حاللها،
نفت س�فید گوگرد از محصوالت آیت شرکت است.

پس از پیروزی انقالب اسلامی ایران در سال 1358
بشکه در روز است .از محصوالت این شرکت میتوان
اشاره کرد.

ش�رکت پاالیش نف�ت الوان :این ش�رکت در س�ال

 1355تأسیس شد و ظرفیت فعلی آن شرکت  60هزار
بشکه در روز است و از محصوالت این شرکت میتوان

گاز مایع ،بنزین موتو ،نفتگاز ،نفت کوره ،س�وخت جت

و گوگرد نام برد .ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس :این
ش�رکت از باقی ش�رکتهای پاالیش جوانتر بوده و در

سالف  1376تأسیس شده و در حال حاضر ظرفیت آن
 350هزار بشکه در روز است از محصوالت آن میتوان

به گاز مایع ،بنزین موتو ،نفتای س�نگین ،سوخت جت،
نفت سفید اشاره کرد.

خود یعنی چین و روس�یه گوی سبقت را در این زمینه
ربوده و میتوان گفت که به بزرگترین شریک نفتی ایران

تبدیل ش�ده است .ش�رکتهای ژاپنی با آغاز مذاکره و
امضای چندین تفاهمنامه و حتی قرارداد در توسعه بخش

باالدستی صنعت نفت ،احداث پاالیشگاه و مشارکت در

ساخت طرحهای پتروشیمی ،اکنون به بزرگترین شریک
نفتی ایران تبدیل شدهاند .در این نمایشگاه نیز حضور

شرکتهای فعال کشورهای شرق آسیا در حوزه نفت و
گاز به خصوص ژاپن حضور پررنگی داشتند.

حضور چش��مگیر انجمن صنفی پاالیش در
منایشگاهامسال
درخاللرویدادهایمشهوددرمتنوحاشیهنمایشگاه

اخیر ،اغراق نیست اگر بگوییم نخستین حضور انجمن

صنفی کارفرمایی ش�رکتهای صنعت پاالیش نفت در

این نمایشگاه به چش�م میآمد و با دستاوردهای قابل
قبولی به پایان رس�ید .در طول برگزاری این نمایشگاه

بسیاری از نمایندگان شرکتهای خارجی و داخلی برای

بررسی بسترهای همکاری به غرفه این انجمن مراجعه

کردن�د و گفتوگوها و مذاکرات�ی با اعضای این انجمن
برپا شد .برهمین اساس مذاکرات مقدماتی برای ارتقاء
کیفی تولیدات ش�ش شرکت پاالیشگاه تهران ،تبریز،

کرمانشاه ،اصفهان ،الوان و بندرعباس و ارائه راهنمایی

الزم برای آغاز س�رمایهگذاری و همکاری با این ش�ش
ش�رکت پاالیش�گاه نفت در ایران انجام گرفت .الزم به
یادآوری است که انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای
صنع�ت پاالیش نف�ت در اج�رای م�اده  131قانون کار

جمه�وری اسلامی ایران ،ب�ه منظور بهب�ود وضعیت
اقتصادی این صنعت در س�ال  1392تشکیل و به ثبت

رسید .این مجموعه شامل شش پاالیشگاههایی است

که در بخش پاالیش و تولید محصوالت نفتی از قبیل گاز

مایع ،بنزین ،نفت سفید ،نفت کوره ،قیر ،گوگرد ،سوخت
هواپیما و سوخت جت دارد.
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عباسکاظمیمعاونوزیرنفتومدیرعاملرشکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایرانعنوانکرد:

برجامدربپاالیشگاههایایرانراگشود

آقایکاظمی،دولتتاکنونچهتس��هیالتیبریاپاالیش��گاههایواگذار
شدهبهبخشخصوصیارائهشدهاست؟

ش��اید کس��انی باش��ند که ادعا کنند برجام
ثم��رهای برای مردم ایران نداش��ته اس��ت
و حت��ی در دوران کمپین انتخابات ریاس��ت
جمه��وری اخی��ر که ب��ا پیروزی قاطع حس��ن
روحانی همراه بود ،پیازداغش را بیشتر کرده
و مدعی شوند ،دستاورد دولت یازدهم مبنی
بر لغو تحریمهای هستهای کاری «عبث» بوده
اس��ت .در همین راستا عباس کاظمی معاون
وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تاکید بر
اینکه مهمترین کاری که دولت یازدهم انجام
داد ،برجام بود ،بر این باور اس��ت ،کس��انی
که می گویند برجام هیچ دستاورد ملموسی
نداشته اس��ت ،چالشها و مشکالت موجود
در دوران تحری��م را لمس و درک نکردهاند.
مش��روح گفتوگ��وی اختصاص��ی نش��ریه
«پاالیش» با عباس کاظمی معاون وزیر نفت در
امور پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی را در
ادامهمیخوانید:
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سانازرضایی
روزنامهنگار

ازفعالیت
انجمنهایصنفی
مثلانجمنصنفی
پاالیش نفت حامیت
میکنم.اینتشکلها
ضمن کمک به
توسعه و بهبود
کیفیتمحصوالت،
برای ایجاد روابط
منطقی با دولت و
مجلس بسیار الزم
است.

در حال حاضر پاالیش��گاهها بر اساس قانون اصل  44به بخش خصوصی واگذار
شدهاند .دولت براساس این قانون مکلف شد که تسهیالتی به این پاالیشگاهها ارائه
کند که بر همین اساس پنج درصد از نفت خام را به آنها میدهد و در حال حاضر
این قانون در حال اجرا است .هم چنین دولت انتقال نفت خام از چاهها به پاالیشگاهها
را نیز با هزینه خود انجام میدهد .در مقابل انتظار میرود که پاالیش��گاهها با این
تخفیفهایی که دارند ،پروژههای اصالحی را انجام دهند .محصوالت گرانقیمتی
را تولید کنند ،کیفیت محصوالت را باال ببرند و در کل چرخه اقتصادی مناس��بی
داشته باشند .ما نیز در حال پیگیری این روند هستیم .در همین راستا به طور نمونه،
این روند در پاالیشگاه اصفهان در حال انجام است .تالشهایی انجام شده است که
پاالیشگاههای دیگر نیز بر اساس این چارچوب فعالیت خود را ادامه دهند .یکی از
عوامل مؤثر بر این روند ،جذب سرمایهگذار است.

ب��اتوج��هب��هاینکهپاالیش��گاههادرمراحلمختل��ففعالیتخودبا
چالشهایمختلفیروبهروهستند،آیادولتبهپاالیشگاههابرایغلبهبر
اینموانعکمکمیکند؟

پاالیشگاهها با چالشها و مشکالتی روبه رو هستند .ارائه تسهیالت از سوی
دولت بر اساس قانون ارائه میشود و این تسهیالت باال هستند .نمیتوان آنها را
ناچیزبرشمرد.

باتوجهبهتس��هیالتارائهش��دهازس��ویدولت،ش�ماچهانتظاراتیاز
پاالیشگاههادارید؟آیااینانتظاراتبرآوردهمیشود؟
انتظار این است که پاالیشگاهها روند کیفی سازی را به خوبی پیش برند .البته

این روند کیفی سازی نیز برای خود پاالیشگاهها بسیار سودمند است .در واقع مالک پاالیشگاهها
خود آنها هستند و بیشترین منفعت نیز شامل حال آنها میشود .به طور مثال پاالیشگاه بندرعباس
با انجام روند کیفی سازی بیش از  100میلیون دالر به سودش افزوده شده است .محصوالتش هم
بازار داخلی و هم بازار خارجی در جهان دارد .هم چنین این نکته باید مد نظر قرار گیرد که برای
سودآوری بهینه باید محصوالت مازاد صادر شوند .در واقع مازاد محصوالت باید به فراوردههای نفتی
گران قیمت تبدیل شود تا میزان سودآوری افزایش یابد.

درماهه��ایاخی��رب��هخصوصپسازلغوتحریمهایهس��تهای،ش��اهدافزایشمتایل
رسمایهگذاران خارجی برای رسمایهگذاری در حوزه انرژی کشورمان هستیم ،آیا در این حوزه
نیزرشکتهایخارجیعالقهمندبههمکاریورسمایهگذاریهستند؟
بعد از توافق هستهای ایران و  ،5+1سرمایه گذاران بسیاری از شرق آسیا مانند ژاپن ،کره جنوبی
و چین برای انجام همکاری و سرمایه گذاری با پاالیشگاههای کشور اظهار تمایل کردهاند .در همین
راستا بعد برجام پاالیشگاه اصفهان قرارداد تجاریاش را درباره طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی این
پاالیشگاه با شرکت دایلم کره جنوبی امضا کرد .در پاالیشگاه بندرعباس نیز چینیها وارد شدند و
پاالیشگاه تهران همکاریهای خود را با ژاپن آغاز کرده و در شرکت پاالیشگاه نفت تبریز چینیها
وارد همکاری ش��ده اس��ت .در آبادان نیز یک سرمایه گذار چینی آمده است که سه میلیارد دالر
سرمایه گذاری کرده و در حال اصالح ساختار این پاالیشگاه است.

باتوجهبهاظهاراتشام،بهطورکلیعملکرددولتیازدهمرادرحوزهپاالیشگاهچگونه
ارزیابیمیکنید؟عملکردایندولتچهتفاوتیبادولتپیشینداشتهاست؟

مهمترین کاری که دولت یازدهم انجام داد ،برجام بود که باعث لغو تحریمهای هستهای ایران از
سوی جامعه بینالمللی شد .ما سال گذشته  450هزار بشکه فراورده نفتی صادر کردیم ،اگر تحریم
بودیم نمیتوانستیم اینکار را انجام دهیم .برهمین اساس تحریمهای انرژی به خصوص در حوزه
حمل و نقل کشتیرانی برداشته شد .در دوران تحریم ،کشتیها نمیتوانستند به ایران رفت و آمد
کنند .در آن دوران ما برای انتقال ارز با مشکالت بزرگی روبهرو بودیم ،دراینباره متکی به صرافها
بودیم که آنها غیر قابل اعتماد بودند.
بر همین اس��اس نقل و انتقاالت پولی با هزینه بس��یار گزافی انجام میگرفت .این در حالی
اس��ت که بعد از رفع تحریمها ،اکنون کش��تیها نوبت گرفتهاند و بانکها به راحتی میتوانند
نق��ل و انتقاالت را انجام دهند .در واقع افرادی که مدعی هس��تند که برجام هیچ دس��تاورد
ملموس��ی برای ایران به همراه نداشته اس��ت ،آنها این چالشها را در دوران تحریم لمس و
درک نکردهاند ،به همین دلیل چنین ادعاهایی را مطرح میکنند .اگر این تحریمهای بانکی و
انرژی برداش��ته نمیشد ،پاالیشگاهها با مشکالت بسیاری مواجه میشدند و تمام کشور دچار
چالش میش��د اما اکنون با رفع آنها آرامش به کل کش��ور بازگردانده شده است .اکنون روند
توسعه نفتی و گازی شروع شده است.

جابجاییسهام
 ۹پاالیشگاه در طرح سهام عدالت
رئی��س کل س��ازمان خصوصیس��ازی در
خص��وص مصوبه اخی��ر هیأت وزی��ران در
خصوص خروج  ۷پاالیش��گاه از سبد سهام
عدالت تصریح کرد :پیش از این نیز چند بار
سبد سهام عدالت اصالح شده است که همه
آنها در راستای شفافیت و بهبود سبد سهام
عدالت اتفاق افتاده است.
پوری حسینی با بیان اینکه در حال حاضر
 ۹پاالیشگاه در کشور فعالیت میکنند که
تا پیش از این مصوبه ،دولت در دو شرکت
از آنها س��هامدار بود و در هفت پاالیش��گاه
دیگر سهام نداشت ،افزود :بر اساس مصوبه
اخی��ر ،دولت تدبی��ر و امید تصمیم گرفت
س��هم خود را در همه پاالیشگاهها یکسان
کند و در مقابل سهام دو پاالیشگاه دیگر را
جایگزین هفت شرکت خارج شده از سبد
س��هام عدالت کرد و در نهایت این تغییر و
تحوالت آسیبی به ارزش سبد سهام عدالت
وارد نکرده است .به گفته رئیس کل سازمان
خصوصیسازی ،جابجایی  ۲۰درصد سهام
هفت پاالیش��گاه بورسی و فرابورسی با ۳۶
درصد پاالیشگاه امام خمینی شازند اراک تا
قبل از پایان سال اجرایی میشود .براساس
مصوب��ه دولت  ۳۶درصد س��هام ش��رکت
پاالیش نفت امام خمینی و  ۹درصد سهام
شرکت پاالیش نفت آبادان بابت سهام هفت
پاالیشگاه خارج شده از طرح سهام عدالت
جایگزین شده است.

چندی پیش بیست و یکمین منایشگاه بیناملللی نفت و گاز در تهران با حضور چشمگیر
رشکتهای خارجی از کش��ورهای مختلف برگزار ش��د ،ارزیابی ش�ما درباره این منایش��گاه
چیست؟
این نمایشگاه نشان داد که منابع داخلی در کشور بسیار توانمند هستند .کیفیت محصوالت بسیار
افزایش یافته است .خدمات کاال از خارج به داخل آمده و بسیاری از اقدامات در داخل کشور انجام
میگیرد .به عبارت دیگر بومی سازی انجالم شده و این مساله میزان اشتغال و سطح دانش مهندسی
و تخصصی در حوزه نفت و گاز را در کشور باال برده است .بر همین اساس خدایی نکرده اگر در جهان
اتفاقی رخ دهد صنایع ایران میتوانند به راحتی بدون مشکل خاصی به راه خود ادامه دهند.

عملکردانجمنصنفیصنعتپاالیشنفتراچگونهارزیابیمیکنید؟

من از فعالیت انجمنهایی مثل این انجمن صنفی حمایت میکنم .فعالیت این گونه انجمنها
برای توسعه کشور و بهبود کیفیت محصوالت الزم و ضروری است .در واقع این گونه تشکلها برای
ایجاد روابط منطقی و خوب با دولت و مجلس بسیار الزم است .امیدوارم این انجمن به موفقیتهای
بیشتری دست پیدا کند .در واقع هرچه فعالیت این انجمنها گسترش یابد و ارتباطاتشان با دولت
و مجلس افزایش یابد ما نیز میتوانیم راحتتر عمل کنیم زیرا در چنین حالتی ما به جای ارتباط با
شش پاالیشگاه با یک انجمن در ارتباط هستیم.
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حسین هرمزی
روزنامهنگار

دربارۀ
عظیمترین
افتتاحتاریخ
نفتیایران

بدون شک مهمترین پروژه جمهوری اسالمی ایران در حوزه نفت و
گاز و یکی از مهمترین پروژههای اقتصادی کشور در سالهای پس
از پیروزی انقالب اس�لامی ،پ��روژه احداث فازهای مختلف پارس
جنوبی اس��ت؛ یک مگاپروژه در  24فاز که در زمان دولت مرحوم
هاشمی رفس��نجانی مقدمات الزم برای آن فراهم شد ،در اوایل
دولت نخست سیدمحمد خاتمی رس��ما ً اجرای آن کلید خورد و تا
 10سال بعد  10فاز آن تکمیل و افتتاح شد ولی در دوران دولت
دهم نه تنها هیچ فازی از پارس جنوبی تکمیل و افتتاح نشد بلکه
عمال ً پروژه در بخشهایی متوقف ش��د و میزان اش��تغال در این
پروژهها به ش��دت کاهش یافت .با روی کار آمدن دولت یازدهم،
باز هم روند طی شده در دولت اصالحات ،این بار با شتاب بیشتر،
پی گرفته شد و البته در این مسیر ،کارهایی که در گذشته انجام
ش��ده بود نیز بیتأثیر نبوده اس��ت .به هر تقدیر ،دولت یازدهم
ت�لاش کرد به طور ویژه به ای��ن پروژهها بپردازد و بدین ترتیب
در اوایل امسال ( )1396توانست در اقدامی بیسابقه 6 ،فاز از
پارس جنوبی را به طور همزمان افتتاح کند.
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پارس جنوبی ،بزرگترین میدان مستقل گازی در جهان است که
نیمی از ذخایر گازی ایران و  8درصد از ذخایر گازی کل جهان را
شامل میشود .این میدان عظیم ،در آبهای مشترک ایران و قطر
واقع شده است و در قطر با نام گنبد شمالی شناخته میشود .این
ماموت گازی با برخورداری از  51تریلیون متر مکعب ذخایر گازی
و حدود  50میلیارد بش��که ذخایر میعانات گازی ،سهمی معادل
 27درص��د از مجموع ذخایر اثبات ش��ده گاز دنیا را در خود جای
داده اس��ت .این حوزه در مساحتی به وسعت  9700کیلومتر مربع
گسترده شده اس��ت که از این میزان 3700 ،کیلومتر در آبهای
سرزمینی ایران و مابقی در حوزه دریای کشور قطر در خلیج فارس
واقع شده اس��ت .با وجود چنین اهمیتی ،ایران در سالهای اخیر
نتوانس��ت به میزانی که قطر از این میدان برداشت کرده ،برداشت
کند و حت��ی در برخی مقاطع ،میزان برداش��ت ایران ،نصف قطر
پیش
بوده اس��ت .تنها تأثیر این عقبماندگی ،خالی شدن بیش از ِ
این میدان به نفع قطر بوده است .حال دولت یازدهم با افتتاحهای
عظیمش در پارس جنوبی طی ماههای اخیر ،توانس��ته زمینهها را
برای برداشت نه تنها برابر با قطر ،بلکه برای برداشت بیشتری نسبت
به آن کشور فراهم کند.
مدیر توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت درباره اهمیت و میزان
پیشرفت ایران در این منطقه میگوید :اگرچه تولید روزانه گاز در
بخش ایرانی میدان با تولید قطر برابر شده است اما تولید تجمعی
قطر تقریباً دو برابر تولید تجمعی ایران است؛ موضوعی غیرقابل انکار
که نتیجه سالها تعلل رؤسای جمهوری و وزیران نفت دولتهای
گذش��ته است .برای مثال قرارداد بخشی از فازهایی که فردا رسماً
افتتاح میشود مربوط به دولت اصالحات است اما به دلیل تحریم
و همینطور سوء مدیریت تا ابتدای دولت یازدهم پیشرفت چندانی
نداشتند.
غالمرضا منوچهری ادامه میدهد :بعد از سالها همچنان حجم
قابل توجهی از کار توس��عه  6فاز استاندارد که معادل  5فاز اسمی
است ،باقی مانده بود تا آنکه دولت یازدهم روی کار آمد .خوشبختانه
با وجود کاهش درآمدهای دولت از س��ال  92تاکنون فازها مرحله
به مرحله وارد مدار تولید شدند .این  5فاز اسمی که در اصل  6فاز
استاندارد محسوب میشوند عبارتند از :فازهای  20 ،19 ،18 ،17و
 21که فاز  19معادل دو فاز استاندارد است.
در  27فروردین ماه امس��ال فازه��ای  17تا  21پارس جنوبی با
حضور حسن روحانی  -رئیسجمهور  -و بیژن زنگنه  -وزیر نفت
 به بهرهبرداری رسیدند؛ اتفاقی که در تاریخ این کشور اگر نگوییمبیس��ابقه ،قطعاً کمسابقه اس��ت .درباره اهمیت افتتاح این فازها،
میتوان در ابتدا به دو مورد از آن یعنی فازهای  ١٧و  ١٨اشاره کرد
که در زمره مگاپروژههای پارس جنوبی به شمار میآیند .به گفتۀ
مسئوالن ذیربط ،مجموع تولیدات این فاز در حوزه فراساحل ،روزانه
 ۵۶.۶میلیون مترمکعب است .با توجه به سهم باالی بخش داخلی
در احداث ،اجرا و عملیاتی کردن این فازها و دس��تاوردهای باالی
فنی و مهندسی آن و همچنین ارزشافزوده اقتصادی باالی طرح،
این فازها برای اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.
این دو فاز گازی در بلوک جنوب ش��رقی حوزه پارس جنوبی و
حاش��یه شرقی مرز آبی مشترک ایران و قطر قرار گرفته است و با
برخ��ورداری از ذخایر درجا معادل  600میلیارد متر مکعب حدود
 5درصد از ذخایر میدان گازی پارس جنوبی را به خود اختصاص
داده است .گاز طبیعی تولیدی در این فازها با طی مسافت حدود

در  27فروردین ماه
امسال فازهای  17تا
 21پارس جنوبی با
حضور حسن
روحانی  -رئیس
جمهور  -و بیژن
زنگنه  -وزیر نفت
 به بهر ه برداریرسیدند؛ اتفاقی که
در تاریخ این کشور
اگرنگوییم
بی سابقه ،قطعاً کم
سابقه است.

 110کیلومتر از بستر دریا به پاالیشگاه خشکی واقع
در منطقه عسلویه منتقل میشود.
برنامه توس��عه فازهای  17و  18در راستای تولید
 50میلی��ون متر مکعب گازترش،ت��ر و غنی از 44
حلقه چاه تولیدی است که از طریق دو سکوی اصلی
و دو سکوی اقماری برداشت میشود 77 .هزار بشکه
میعانات گازی و  400ت��ن گوگرد از دیگر تولیدات
روزانه طرح مزبور اس��ت؛ همچنی��ن  2900تن گاز
مایع  LNGو  2750تن اتان در روز به منظور تأمین
خوراک و واحدهای پتروش��یمی مستقر در منطقه
عسلویه تولید میشود.
گاز تولیدی این فاز پس از شیرینسازی از طریق
خط لوله هفتم سراسری به تأمین بخش عمدهای از
نیازهای فزآینده گاز طبیعی کش��ور در خوزستان و
اس��تانهای غربی و نیز پشتیبانی از صادرات گاز به
عراق بهعنوان دومین مقصد ص��ادرات گاز ایران در
غرب کش��ور اختصاص خواهد یافت .میعانات گازی
تولیدی بهعنوان ارزشمندترین محصول توسعه این
فاز از طریق گوی شناور به مقاصد صادراتی بارگیری
میشود .همچنین گوگرد تولیدی پاالیشگاه نیز پس
از دانهبندی به اسکله صادراتی پارس یک منتقل و از
آنجا به بازارهای جهانی ارسال خواهد شد.
ارزش اقتص��ادی تولیدات این فازها با احتس��اب
قیمتهای فرضی حداقلی برای گاز طبیعی شیرین
(مع��ادل  13س��نت در هر متر مکع��ب) و میعانات
(معادل  50دالر در هر بش��که) به بیش از  4میلیارد
دالر در س��ال (روزانه مع��ادل  30میلیون دالر) بالغ
میشود .ضمن اینکه تأمین نیازهای فزآینده داخلی
به گاز طبیعی ،کاهش وابستگی کشور به گاز طبیعی
وارداتی از ترکمنستان ،زمینهسازی برای توسعه سهم
و حضور ای��ران دربازارهای منطقهای گاز طبیعی و
جایگزینی گاز طبیعی بهعنوان پاکترین س��وخت
فس��یلی با س��وخت مایع مصرف��ی در نیروگاهها و
بخشهای صنعتی برای مقابله با چالشهای زیست
محیطی کالنشهرهای کشور بخصوص آلودگی هوا ،از
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مهمترین مزایای گاز طبیعی تولیدی فازهای  17و  18است .حجم
تنوع تولیدات این طرح گازی که عمدتاً در سبد محصوالت تجاری
با تقاضای رو به رشد بازارهای جهانی قرار دارد ،حاکی از سهم باالی
این دستاورد در رشد شاخصهای تولیدی و اقتصادی کشور است.
پیشبینی میشود که بازگشت سرمایه این طرح ( )RORاز محل
فروش داخلی و خارجی پروژه ،سه ساله محقق شود.
همچنین ،بر اس��اس آمارهای رس��می ،بر اساس شرکت نفت و
گاز پ��ارس بهعنوان مجری این فازها ب��ا وجود ثبت  140میلیون
نفر ساعت کار در فازهای  17و  ,18رکورد  31میلیون ساعت کار
بدون حادثه در سطح صنعت نفت در این طرح به ثبت رساند .طرح
توس��عه فازهای  17و  18میدان گازی پارس جنوبی از نظر حجم
عملیات و میزان سرمایهگذاری ،در شمار بزرگترین طرحهای تاریخ
صنعت نفت ایران و یکی از بزرگترین طرحهای تولید گاز جهان
در سالهای اخیر است.
این دو فاز استاندارد شامل بخشها و تأسیسات دریایی و ساحلی
هستند .فازهای  17و  18انعکاس کوچکی است ازتالشهای بزرگ
مردمانی از جنس آفتاب ،که واژه «مامی توانیم» رابا اراده و انگیزه
پیشرفت به منصه ظهور رساندند .باوجود محدودیتهای موجود در
فضای بینالمللی در دوره ساخت و توسعه این طرح و استراتژیک
بودن منطقه پارس جنوبی برای کشور که در ماراتنی نابرابر باکشور
قطر قرار داشت ،تنها غیرت فرزندان این مرز و بوم بود که ترجمان
عش��ق را در شعلههای سربه فلک کش��یده فازهای پارس جنوبی
تابنده س��اخت .ایران در عصر گاز اینک ،فرصت دیگری برای خود
ساخته است.
عملی��ات س��اخت فازه��ای  17و  18از  22خ��رداد ماه 1385
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آغاز ش��د .اجرای طرح ای��ن فازها به
کنسرس��یومی متش��کل از س��ازمان
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران،
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات
دریای��ی ایران ،ش��رکت ملی حفاری
ایران ،ش��رکت مهندسی و ساختمان
صنایع نفت و شرکت صنعتی دریایی
ایران (صدرا) واگذار شده بود.
ف��از  19میدان پ��ارس جنوبی نیز
مع��ادل  2ف��از اس��تاندارد و از حیث
کمی بینظیر است .این فاز تقریباً در
ّ
مرزیترین نقطه میدان قرار دارد و در
بلوکهای مرزی توسعه هرچه سریعتر
یک��ی از الزام��ات به ش��مار میرفت.
ای��ن فاز می��دان گازی پارس جنوبی
با مس��احتی در حدود  216هکتار در
بلوک ش��رق حوزه پ��ارس جنوبی و
حاش��یه غربی مرز آبی مشترک ایران
و قط��ر قرار گرفته اس��ت .ای��ن فاز با
برخورداری از ذخایر گاز درجا معادل
 17.3تریلیون فوت مکعب حدود 3.7
درص��د از ذخایر می��دان گازی پارس
جنوبی را به خود اختصاص داده است.
گاز طبیعی تولیدی در این فاز با طی
مسافت حدود  112کیلومتر از بستر

دریا به پاالیشگاه خشکی واقع در منطقه تمبک در
 30کیلومتری بندر کنگان منتقل میشود.
تولی��دات این فاز معادل  56.6میلیون متر مکعب
( 2میلیارد فوت مکع��ب) گازترش،تر و غنی از 21
حلق��ه چاه تولیدی اس��ت که از طریق دو س��کوی
سرچاهی اصلی  SPD19Aو  SPD19Cو دو سکوی
اقماری  SPD19Bو  SPD2برداش��ت میش��ود50.
میلیون متر مکعب گاز شیرین (متان) جهت تزریق
به شبکه سراسری (خط ششم سراسری) 75 ،هزار
بشکه میعانات گازی 2550 ،تن گاز اتان  1700تن
گاز پروپ��ان 1100 ،تن گاز بوتان و  400تن گوگرد
در روز ،سبد محصوالت تولیدی طرح توسعه فاز 19
را شامل میشوند.
گاز تولیدی این فاز پس از شیرینسازی از طریق
خط لوله ششم سراسری به تأمین بخش عمدهای از
نیازهای فزاینده گاز طبیعی کشور در محور جنوب
غرب��ی و غرب و نیز پش��تیبانی از ص��ادرات گاز به
عراق بهعنوان دومین مقصد ص��ادرات گاز ایران در
غرب کش��ور اختصاص خواهد یافت .میعانات گازی
تولیدی بهعنوان ارزشمندترین محصول توسعه این
فاز از طریق گوی شناور به مقاصد صادراتی بارگیری
میش��ود .محصوالت پروپان و بوتان جهت صادرات
و گاز اتان جهت خوراک مجتمعهای پتروش��یمی
از دیگر تولیدات ارزش��مند این طرح اس��ت .گوگرد
تولیدی پاالیش��گاه نیز پس از دانهبن��دی از طریق

اسکله خدماتی پارس  2راهی بازارهای صادراتی میشود.
به گفته مس��ئوالن ،ارزش اقتصادی تولیدات این فاز با احتساب
قیمتهای فرضی حداقلی برای گاز طبیعی ش��یرین (معادل 15
سنت در هر متر مکعب) و میعانات (معادل  43دالر در هر بشکه) به
بیش از  5.5میلیارد دالر در سال (روزانه معادل  20میلیون دالر) بالغ
میگردد .ضمن اینکه تأمین نیازهای فزاینده داخلی به گاز طبیعی،
کاهش وابس��تگی کش��ور به گاز طبیعی وارداتی از ترکمنستان،
زمینهسازی برای توسعه سهم و حضور ایران دربازارهای منطقهای
گاز طبیعی و جایگزینی گاز طبیعی بهعنوان پاکترین س��وخت
فسیلی با سوخت مایع مصرفی در نیروگاهها و بخشهای صنعتی
برای مقابله با چالشهای زیس��ت محیطی کالنش��هرهای کشور
بخصوص آلودگی هوا ،از مهمترین مزایای گاز طبیعی تولیدی فاز
 19است .این دو فاز استاندارد شامل بخشها و تأسیسات دریایی
و ساحلی اس��ت که آنها را تبدیل به یکی از خاصترین طرحهای
توس��عه پارس جنوبی کرده اس��ت .در این فاز نیز ش��رکت نفت و
گاز پ��ارس با وجود ثبت  133میلیون نفر س��اعت کار در فاز ،19
رکورد  16میلیون س��اعت کار بدون حادثه در پاالیشگاه خشکی
را به ثبت رس��اند .انتخاب طرح توسعه فاز  19بهعنوان فاز برتر در
حیطه ایمنی در سال  1394در سطح شرکت نفت و گاز پارس و
همچنین در س��طح منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس از دیگر
افتخارات این طرح اس��ت .دستیابی به رکورد حفاری  17/6متر بر
ساعت و عدم نشت گاز در محفظه جداری چاههای طرح توسعه فاز
 ،19نخستین طرح در میان طرحهای موسوم به  35ماهه است که
از اسفند ماه  1394برداشت گاز از میدان مشترک و تولید و تزریق
گاز ش��یرین به خطوط لوله سراس��ری و تولید و صادرات میعانات
گازی در آن آغاز ش��ده است ،نخس��تین طرح در میان طرحهای
جدید پارس جنوبی اس��ت که با ایجاد یکپارچگی بین طرحهای

پیش از این نیز
دولت یازدهم سه
فاز دیگر یعنی
فازهای  15 ،12و
 16را به طور رسمی
افتتاح کرده بود .با
این توضیح که فاز
 12با تولید تقریباً
 80میلیون مرت
مکعب گازترش در
هر روز معادل سه
فاز استاندارد است
و با احتساب این
موضوع ،عم ًال  5فاز
در سه سال اخیر
افتتاح شده است

ساخت سکو ،لولهگذاری دریایی و پاالیشگاه خشکی
موفق شد با تکیه بر راهاندازی کلیه واحدهای دریافت
گاز از بل��وک مرزی خود در میدان مش��ترک پارس
جنوبی و با راهاندازی کلیه واحدهای دریافت گازترش
و س��رویسهای جانبی پاالیشگاه در مدار تولید قرار
گی��رد ،ثبت رکورد کوتاهترین زمان نصب س��کوی
دریایی با زمان تقریبی  150دقیقه ،ثبت رکورد 70
روزکاری در راهاندازی سکوهای اصلی در دریا ،ثبت
رکورد راهاندازی سه واحد شیرینسازی پاالیشگاه و
تزریق  37/5میلیون متر مکعب گاز در روز به شبکه
سراس��ری در کمتر از  5ماه از راهاندازی پاالیش��گاه
خشکی ،از جمله ویژگیهای بارزی است که برای فاز
نوزدهم میتوان برشمرد.
همچنین ،فازه��ای  20و  21میدان گازی پارس
جنوبی معادل دو فاز استاندارد یعنی  50میلیون متر
مکعب در روز گاز تولید میکنند .به طور کلی هدف
از توس��عه این دو فاز تولی��د روزانه  50میلیون متر
مکعب گاز شیرین و تصفیهش��ده برای تأمین نیاز
مصارف داخلی ،تولید روزانه  75هزار بشکه میعانات
گازی 400 ،تن گوگرد و تولید ساالنه یک میلیون و
 50تن گاز مایع و یک میلیون تن گاز اتان به منظور
تأمین خوراک صنایع پتروشیمی است .این دو فار که
از طرحهای اولویت دوم توس��عه میدان گازی پارس
جنوبی به ش��مار میرفتند مانند فازهای دیگر این
میدان شامل تأسیسات دریایی و ساحلیاند .عملیات
اجرایی ای��ن فاز از  25خرداد ماه  1389آغاز ش��د.
اجرای طرح فازهای  20و  21به شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت ایران  OIECبهعنوان پیمانکار
اصلی و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی
ایران واگذار شده بود.
الزم به یادآوری اس��ت ک��ه پیش از این نیز دولت
یازدهم س��ه فاز دیگر یعنی فازه��ای  15 ،12و 16
را به طور رس��می افتتاح کرده ب��ود .با این توضیح
ک��ه فاز  12با تولید تقریب��اً  80میلیون متر مکعب
گازترش در هر روز معادل س��ه فاز استاندارد است و
با احتساب این موضوع ،عم ً
ال  5فاز در سه سال اخیر
افتتاح شده است .بدین ترتیب ،اگر مبنا را برای هر
فاز« ،فاز استاندارد» در نظر بگیریم ،بطور عملی در
دوران دولت یازدهم تاکنون  11فاز در پارس جنوبی
افتتاح شده و به بهرهبرداری رسیده است که این به
دهی حداکثری به توسعه صنعت نفت
معنی شتاب ِ
در کش��ورمان اس��ت .این همان موضوعی است که
حسن روحانی  -رئیس جمهوری اسالمی ایران  -هم
در بخش��ی از سخنرانی خود در بوش��هر و در زمان
افتت��اح این پروژههای عظیم به آن اش��اره کرد .او با
تأکید بر اینکه "ایران دارای استعداد زیادی برای رشد
و توس��عه اس��ت" ،اظهار کرد :افتتاح  6فاز در پارس
جنوبی و  4طرح پتروشیمی روزی بهیادماندنی برای
مردم دالور بوش��هر است و امروز ثابت شد که مسیر
پیشرفت ایران هموار شده است.
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عاشوریهشدارداد:

دبی��رکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش
نفت با اشاره به نقش ویژه پاالیشگاهها در اقتصاد
مقاومت��ی و تأمین نیاز داخل در عین حال گفت که
اگ��ر س��رمایهگذاری جدید در این حوزه از س��وی

نیازبهوارداتمحصوالتپاالیشگاهی
درصورتعدمرسمایهگذاریجدید

انجم��ن صنف��ی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به عنوان
تنها انجمن صنفی در این حوزه چه برداش��تی از مش��کالت
پاالیشگاهها داشته است؟

بخش خصوص��ی و با کمک مجلس و دولت صورت
نگی��رد در س��الهای ن��ه چن��دان دور نیازمند به
واردات میش��ویم .ناصر عاش��وری درباره مشکل
پاالیش��گاهها در بخش 1درص��د جرائم آالیندگی
همچنینمیگوید:مامعتقدیمقانونبایداثربخشی
ی است که در
تش��ویقی داشته باش��د این در حال 
مواردی شاهد بودیم که محیط زیست تائید کرده
که یک پاالیشگاه یا واحد تولیدی آالینده نیست و
توانسته آالیندگی را کاهش دهد اما متولیان دیگر
ک��ه در دریافت جریمه آالیندگی ذینفع هس��تند
فشار میآورند که آن واحد آالینده محسوب شود.
او همچنین از برگزاری جلساتی با رییس مجلس،
کمیسیون انرژی مجلس و رییس سازمان مالیات
برای انتقال مش��کالت پاالیش��گاهها و تالش برای
حل آن خب��ر داد .مش��روح گفتوگوی اختصاصی
نشریه «پاالیش» با ناصر عاشوری ،دبیرکل انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پاالی��ش نفت را در زیر
میخوانید:
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الههحمیدیکیا
روزنامهنگار

درراستایتحقق
اقتصادمقاومتی
بهمهندسینو
کارشناسانداخل
تکیهکنیم.امااگر
رسمایهگذاری در این
حوزهصورتنگیرد
در سالهای نه چندان
دور نیازمند واردات
میشویم.چراکه
مرصف رو به رشد
است و تعداد خودرو
هم رو به افزایش
است.

پاالیش��گاههای نفت از بیرون اسم بزرگی دارند و بر سر زبانهاست ولی از
داخل هم مش��کالت بزرگی دارند که دیده نمیش��ود این انجمن به لحاظ
قانونی یک جایگاه صنفی دارد و باید از این صنف در چارچوب قانون دفاع
کند .یکی از مش��کالت اساسی پاالیشگاهها مسن بودن آنها است .به این
معنا که نیاز به بازسازی ،به روز شدن و ایجاد طرحهای توسعهای دارند که
این امر به س��رمایه ریالی و ارزی نیاز دارد .در حالیکه اکثر پاالیشگاهها در
صورتهای مالی ساالنهش��ان سودی نشان نمیدهند و یا در مرز سه چهار
درصد حاشیه سود را دارند ،نمیشود با این سود تسهیالت  24درصدی را
گرفت و پاس��خگو بود .بنابراین مجلس و دولت باید به لحاظ ارزی و ریالی
منابع ارزان قیمت در اختیار پاالیشگاهها قرار دهند زیرا این صنعت ،صنعت
مادر است و نقش مهمی در کشور و زندگی روزمره مردم دارد.
ما باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به مهندسین و کارشناسان داخل
تکیه کنیم .اما اگر س��رمایهگذاری در این حوزه صورت نگیرد در سالهای
نه چندان دور نیازمند واردات میش��ویم .چرا که مصرف رو به رشد است و
تعداد خودرو هم رو به افزایش است .لذا اگر پاالیشگاهها به روز نشوند زندگی
وس�لامت مردم آسیب میبیند .ما باید بنزین را با کیفیت یورو  4و یورو 5
ارائه کنیم که در زندگی و سالمت مردم و محیط زیست اهمیت دارد و از
نظر کمیت هم باید خودکفا باشیم تا نیازی نباشد برای سالهای آینده به
دلیل فرسوده بودن پاالیشگاهها اقدام به واردات فرآوردههای نفتی کنیم.

ب��ه نظ��ر جنابعالی منابع مورد نی��از از کدام محل
باید تأمین شود؟

یکی از عمدهترین مشکالت پاالیشگاهها شامل نگهداری ،تعمیرات
و بهروز کردن طرحهای توسعهای است .منابع ارزی باید از صندوق
توسعه ملی و یا منابع دیگر تأمین شود تا پاالیشگاهها خودشان را از
خطرجدی برهانند و باید امکانات و تجهیزات مدرن فراهم نمایند تا
پاالیشگاهها از آالیندگی نیز خارج شوند.
علیرغم اینکه کش��وراکنون با راهاندازی پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس به مرز خودکفایی رسیده است ولی به دلیل باال رفتن مصرف
باید س��قف همین میزان تولید را حفظ کنیم ولکن حمایت مالی
از پاالیشگاهها باید فارغ از این باشد که این پاالیشگاهها متعلق به
بخش خصوصی و یا دولتی اس��ت و یا خصولتی و متعلق به سهام
عدالت است یا غیره .ما همه اینها را سرمایه ملی کشور میدانیم.

پاالیش��گاهها در ح��وزه قوانی��ن موجود در بخش
پاالیش با چه مشکالتی روبرو هستند؟

پاالیشگاهها مش��کالت تقنینی زیادی دارند .در برخی از قوانین
نیاز به اصالح وجود دارد و در بخشی دیگری قوانین الزامآوری باید
وجود داش��ته باشد؛ یکی از این موارد شفاف سازی قیمت خوراک
پاالیش��گاهها اع��م از نفت خام و قیمت خ��وراک و میعانات گازی
اس��ت .نکته دیگر شفافیت در نرخ فروش فرآورده است .همچنین
در بخش��ی از مق��ررات مالی دولت تعیین نرخ اع��م از نرخ فروش
فرآوردهه��ای اصلی ،نرخ بانکرینگ و نرخ فروش فرآوردههای ویژه
که با دولت است.
در قانون پخش و پاالیش اکنون نقش نیابتی پیش بینی شده که
پاالیشگاهها محصوالتشان را به پخش و پاالیش تحویل میدهند
در حالیک��ه به جای فرمول نیابتی این فروش باید قطعی باش��د
یعنی از محل پاالیشگاه ،سوخت به پخش و پاالیش تحویل شود و
مسئولیتش به عهده پخش و پاالیش باشد .در حال حاضر به دلیل
فروش نیابتی اختالف نظر ،اختالف برداش��ت و مش��کالت عدیده
وجود دارد خصوصاً در حوزه مالیاتی و ...
مشکل عمده دیگر پاالیشگاهها مالیات بر ارزش افزوده است که
باید اصالح شود و موضوع دیگر عوارض یک درصد آالیندگی است
که ما معتقدیم این قانون باید نحوی اصالح ش��ود که اثر تشویقی
داشته باشد یعنی جریمه یک درصد در حساب منظور شود و برای
رفع آالیندگی آن واحد صنعتی هزینه شود نه کار دیگر؛ این اقدام
میتواند با نظارت دستگاههای نظارتی و برای رفع آالیندگی هزینه
شود تا به بهبود هوا و زندگی مردم کمک کند.

انجم��ن صنف��ی کارفرم��ای صنعت
پاالی��ش نف��ت در م��دت اخی��ر چه
اقدامات��ی ب��رای انتقال این مش��کالت و حل آن
انجام داده است؟

در مواردی شاهد
بودیم که سازمان
محیطزیست
تائید کرده که یک
پاالیشگاه یا واحد
تولیدی
آالینده نیست و
توانسته با هزینه
کردمیلیاردی
آالیندگی را از
بین بربد اما متولیان
دیگر که در دریافت
جریمهآالیندگی
ذینفع
هستندفشار
میآورند که آن
واحد را آالینده
محسوبمنایند.

در این راستا جلس��های را به همراه اعضای هیأت
مدی��ره انجمن با رئیس محترم مجلس جناب آقای
دکتر الریجانی داش��تیم و مشکالت پاالیشگاهها را
با حضور مدیران عامل پاالیشگاهها به ایشان منتقل
کردیم .همچنین برای انتقال مش��کالت با رئیس و
اعضای کمیسیون انرژی مجلس دیدار کردیم و این
مطالب رابه گوش آقایان رساندیم.
دولت برای اصالح قوانین مالیاتی از جمله مالیات
بر ارزش اف��زوده ،الیحهای به مجلس داده که ما دو
جلسه با کمیته رسیدگی به این الیحه تشکیل جلسه
دادی��م و تاکید کردیم هم باید مالیات اخذ ش��ود و
هم باید اصالحها صورت گیرد و مشکالت واحدهای
تولیدی نیز لحاظ شود.
در جلسه با آقای تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی
هم مشکالت پاالیش را مطرح نمودیم اینکه باید اول
پاالیشگاهها سود آور باشند و سر پا بمانند تا شما از
آنان مالیات بگیرید اگر زیانده شوند یا تعطیل شما که
نمیتوانید از آنان مالیات بگیرید پس اول باید سعی
کنیم اینها فعال باشند تا برای شما و دیگران درآمد
ایجاد نمایند.
همچنین در رابطه با دو پرونده با دیوان محاسبات
جلسه و مکاتبه داشتیم و منتظریم تا دیوان رسیدگی
کند .یک پرونده مالیاتی را هم درخواس��ت ارجاع به
کمیسیون ماده  251مکرر که زیر نظر شخص وزیر
است دادیم .همچنین با قائم مقام وزیر نفت در امور
بین الملل آقای هاشمیان در ارتباط با اولین نشست
انجمن صنفی پاالیش صنعت نفت (سازمان اکو) که
قرار اس��ت به میزبانی انجمن در تهران برگزار شود،
نشستهایی تشکیل دادیم.

در غی��ر ای��ن ص��ورت متایل��ی ب��ه رف��ع آالیندگی
پاالیشگاهها وجود ندارد؟

در حال حاضر پاالیش��گاهها انگیزه قوی برای اصالح ندارند .ما
معتقدیم قانون باید محل هزینه کردن را به ش��کل شفاف روشن
نماید و اثربخشی تشویقی داشته باشد.
در مواردی شاهد بودیم که سازمان محیط زیست تائید کرده که
یک پاالیش��گاه یا واحد تولیدی آالینده نیست و توانسته با هزینه
ک��رد میلیاردی آالیندگی را از بین بب��رد اما متولیان دیگر که در
دریافت جریمه آالیندگی ذینفع هستند مثل شهرداری ،دهیاری،
بخش��داری و استانداریها فش��ار میآورند که آن واحد را آالینده
محسوبنمایند.
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رییس کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای
اسالمی با اش��اره به تهیه اساسنامه شرکت
پخ��ش و پاالیش در مجل��س گفت :تصویب
این اساس��نامه میتواند نقطه عطفی در حل
مشکالتپاالیشگاههایکشورباشد.
به گزارش "پاالیش" جلسه کمیسیون انرژی
مجلس ش��ورای اس�لامی با حض��ور دبیرکل
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
ومدیرانعاملپاالیشگاههایعضواینانجمن
برگزارشد.
فریدون حس��نوند ،رییس کمیسیون انرژی
مجل��س ش��ورای اس�لامی در ای��ن جلس��ه
در س��خنانی گفت :بعد از فرمایش��ات مقام
معظم رهب��ری در ابتدای س��ال جدید مبنی
بر نامگذاری س��ال به عنوان س��ال "اقتصاد
مقاومتی -تولید و اشتغال" ،رییس مجلس به
چند کمیسیون مأموریت دادند که اولویتها
را مشخص کنند و با افراد صاحب فن در این
زمینهجلساتیرابرگزارکنند.
وی با بیان اینکه جلس��ه کمیسیون انرژی با
مدیران عامل پاالیشگاههای کشور در هیمن
راستا است ،اظهار داشت :بحث خام فروشی
فرآوردههای نفتی از جمله مواردی است که
برایمابسیارمهماستچوناینامرمیتواند
در تولید کشور و قطع وابستگی مؤثر باشد و
قطعا ً مجموعه پاالیشگاههای کشور میتوانند
در این زمینه به دولت و مجلس کمک کنند.

نشستمشرتککمیسیونانرژیمجلسبادبیرکلانجمنصنفی
کارفرماییصنعتپاالیشنفتومدیرانعاملپاالیشگاهها

حسنوند:تصویباساسنامهنقطهعطفی
برایحلمشکالتپاالیشگاههایکشور
مریمرضازاده
روزنامهنگار

در حال حارض اکرث
رسمایه گذاران در
بخشخصوصیزمین
خوردهاند و اگر ما
بخواهیمبهاشتغال
کمککنیمباید
این بخش را مورد
توجه قرار دهیم و
مشکالت آنها را حل
کنیم و در این زمینه
بایدبخشخصوصی
تشکلهایخودشرا
ساماندهد
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ناصر عاش��وری ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
درادامه این جلسه ،گفت :صرفنظر از اینکه سهام پاالیشگاههای کشور دولتی
یا خصوصی باش��د ما باید بدانیم که نقش این پاالیشگاهها بیبدیل است و
قطعاً با توجه به نقش این مجموعهها باید تدبیری برای حل مشکالت آنها
اندیشیده شود .عاشوری با تاکید بر جایگاهی که پاالیشگاهها در کشور دارند،
بیان کرد :متاسفانه پاالیشگاهها درگیر مشکالت بسیاری هستند که از آن
جمله مالیات بر ارزش افزوده اس��ت که وس��ط زنجیره تولید از آنها گرفته
میشود ،این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده باید در آخر زنجیره
تولید گرفته شود .وی ادامه داد :پاالیشگاهها در حال حاضر میلیاردها تومان
از ش��رکت پاالیش و پخش طلب دارند و یا وصولی ندارند و همین موضوع
این پاالیشگاهها را درگیر مشکالت عدیده کرده است.
وی با بیان اینکه اگر مشکالت پاالیشگاهها حل نشود تا  4سال آینده شاهد
تعطیلی فعالیت آنها خواهیم بود ،گفت :دولت و مجلس باید تالش کنند در
اصالح قانون ،مالیات برارزش افزوده از انتهای زنجیره تولید گرفته شود تا
این صنعت بتواند در میزان رقابت جهانی سر پا بماند.
دبی��رکل انجمن صنفی کارفرمای��ی صنعت پاالیش نف��ت ،تاکید کرد:
اصوالً درهر سیستم اقتصادی مالیات از سود گرفته میشود و تا یک بنگاه
سودده نباشد نمیتوانیم ازآنها مالیات دریافت کنیم ،وقتی پاالیشگاهها سود
آنچنانی ندارند چرا باید مالیات از آنها گرفته ش��ود ،مگر مالیات از س��ود
گرفته نمیشود؟
عاشوری با اشاره به طرح توسعهای پاالیشگاههای کشور خاطرنشان کرد:

در طرح توس��عهای پاالیش��گاهها باید یک تدبیر خاصی شود و از
محل صندوق ذخیره به پاالیشگاههای خصوصی سرمایه داده شود
تا همزمان شاهد تعطیلی تمام پاالیشگاههای کشور نباشیم.
در ادامه این جلسه ،ناصر بابایی مدیرعامل پاالیشگاه تهران گفت:
در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود متاسفانه وضعیت خوبی
را در پاالیشگاههای کشور شاهد نیستیم.
وی اضافه کرد :در چند سال اخیر تعداد پاالیشگاهها در جهان از
 700پاالیشگاه به  620پاالیشگاه کاهش یافته است که همین امر
نش��ان میدهد سوددهی پاالیشگاهها به حدی نبوده است که آنها
سر پا بایستند.
وی ادامه داد :بازیگران اصلی همانند ش��رکتهای قدرتمند در
بحث فروش نفت خام ظرفیت مازاد را پوشش میدهند و در پی
این اقدام پاالیشگاههایی که سود پایین دارند خود به خود از صحنه
خارج شدهاند.
بابایی با اش��اره به قدیمی بودن پاالیش��گاههای کشور گفت :ما
باید فرآوردههایی که حاشیه سود پایین دارند را به فراوردههایی با
حاشیه سود باال تبدیل کنیم.
وی با اشاره به تولید نفت کوره در پاالیشگاههای کشور خاطرنشان
کرد :بازار مصرف نفت کوره در کشور پایین آمده است و اگر نتوانیم
 3.5درصد صادرات نفت کوره را به  5درصد برسانیم قطعاً مخازن
پاالیشگاهها پر میشود و باید آنها را در آینده نزدیک تعطیل کرد.
وی با بیان اینکه نیاز به  10هزار میلیارد تومان اعتبار برای حل
مشکل داریم ،گفت :پاالیشگاههای ما قدیمی است و ما باید آنها را
بهینه سازی و نوسازی کنیم.
مجید ناصری نژاد ،عضو کمیسیون انرژی نیز در این جلسه تاکید
کرد :ما باید چنین جلساتی را خیلی وقت پیش با بخش خصوصی
برگزار میکردیم چرا که در حال حاضراین بخش خصوصی است
که در میدان کار است و باید چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند.
وی تاکی��د کرد :در حال حاضر اکثر س��رمایه گذاران در بخش
خصوصی زمین خوردهاند و اگر ما بخواهیم به اشتغال کمک کنیم
باید این بخش را مورد توجه قرار دهیم و مشکالت آنها را حل کنیم
و در این زمینه باید بخش خصوصی تشکلهای خودش را سامان
دهد زیرا هرچه تشکلهای آنها قویتر و منسجمتر باشد آنها بهتر
میتوانند کارها و برنامههای خود را پیش ببرند.
هدایت اهلل خادمی ،دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز در این جلسه
تصریح کرد :متاسفانه در این مملکت بعد از انقالب مسئوالن وزارت
نفت به بخش پایین دس��تی نفت نگاه خوبی نداشتهاند و ما برای
صنعت پاالیشگاهی کشور هیچ کار مفیدی انجام ندادیم.
وی با اش��اره به راه اندازی  2پاالیش��گاه در دوران وزارت آقازاده
تاکید کرد :اگر آقای آقازاده همین  2پاالیشگاه را نیز راه نمیانداخت
نمیدانیم تکلیف ما چه بود.
خادمی با تاکید بر اینکه بخش پایین دستی است که میتواند
اشتغال ایجاد کند و از خام فروشی جلوگیری کند ،گفت :متاسفانه
بخش پایین دس��تی در صنعت نفت مورد ب��ی مهری قرار گرفته
است این در حالی است که توجه به این بخش میتواند در کشور
اشتغال ایجاد کند.
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد :باید دولت و مجلس کمک
کنند تا صنایع پایین دستی بتوانند منابع مالی بگیرند و خودشان
را ارتقا دهند و اگر این ارتقاء بوجود آید آنها میتوانند کاال تولید
کنند و بر روی پای خودش��ان بایس��تند و نگاهشان نیز صادراتی

عاشوری :اصوالً در
هر سیستم اقتصادی
مالیات از سود گرفته
میشود و تا یک
بنگاه سودده نباشد
منیتوانیم از آن
مالیاتدریافتکنیم،
وقتیپاالیشگاهها
سود آنچنانی ندارند
چرا باید مالیات از
آنها گرفته شود؟

شود .حسن بهرامنیا ،رییس کمیته نفت کمیسیون
انرژی نیز با تاکید بر اینکه باید فرمایشات مقام معظم
رهبری در بحث تولید و اشتغال را نصب العین قرار
دهیم ،گفت :قطعاً توجه به تولید و اشتغال در قالب
تقوی��ت بخش خصوصی امکان پذیر اس��ت و ما هر
جا کاره��ا را به مردم واگذار کردهایم به همان اندازه
توفیق داشتهایم.
وی دغدغههای مدیران عامل پاالیشگاههای کشور
را منطقی عن��وان کرد و گفت :بحث برندس��ازی
جایگاههای بنزین از نظر ما موضوعیت ندارد چرا که
ما در حال حاضر در کشور فقط یک نوع بنزین وارد
میکنیم و زمانی بحث برندسازی ضرورت دارد که ما
کیفی��ت بنزین را باال ببریم و تا زمانی که کیفیت را
ارتقا ندادهایم نباید به این بحث ورود پیدا کنیم.
وی اضافه کرد :از این طرف به پاالیش��گاهها فشار
میآورند که بنزین یورو  4و یورو  5تحویل دهند اما
از آن طرف روشهای ما همچنان قدیمی است ،قطعاً
با امکانات موجود در پاالیشگاهها امکان تولید بنزین
با این کیفیت وجود ندارد و ما باید س��ازوکارها را در
این بخش تغییر دهیم.
علی عسکر ظاهری ،دیگر عضو کمیسیون انرژی
نیز در این جلسه یادآور شد :تأسف میخورم چرا ما
این جلس��ه را قبل از برنامه ششم برگزار نکردهایم،
حق ما که عالقهمند به حمایت از بخش خصوصی و
صنایع هستیم ،ضایع شده است.
وی با خطاب قرار دادن مدیران عامل پاالیشگاهها
گفت :اگر در بخش مالیاتها مشکلی دارید گزارشی
را آم��اده و به ما ارائه دهید ت��ا ما با دعوت از رییس
سازمان امور مالیاتی مشکالت و دغدغههای شما در
ای��ن بخش را با آنها در میان بگذاریم ،قطعاً آنان نیز
آماده هس��تند مشکالت ش��ما در این بخش را حل
کنند .وی ادامه داد :ما حاضریم در بخش تسهیالت
و بخشودگیهای مالیاتی هر کمکی به پاالیشگاهها
داشته باش��یم .همچنین ،حبیباهلل کشتزر ،دیگر
عضو این کمیسیون نیز گفت :در حال حاضر عوارض
و مالیات بر اس��اس فروش و قیمت است و این گونه
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نیس��ت که اگر شرکتی فروش و س��ودی نداشته باشد ،عوارض و
مالیات بدهد ،ما در کمیسیون تلفیق نیز برای تمامی صنایع تاکید
کردیم که مالیات از آخر زنجیره تولید گرفته شود.
وی ادامه داد :پاالیش��گاهها میتوانند به عنوان بخش خصوصی
پیش��نهادات خ��ود را به ما ارائه دهند تا ع��وارض و مالیات آنها از
آخر زنجیره تولید گرفته شود .فریدون حسنوند در جمعبندی از
جلسه فوق گفت :قطعاً دغدغه و بیانات مدیران عامل پاالیشگاهها در
راستای دلسوزی و تعهدی است که آنها در اقتصاد کشور دارند.
وی با بیان اینکه هر جا سرمایهگذاری است باید سود نیز باشد،
گفت :س��رمایهگذاری بدون سود معنی ندارد و نگاه وزارت نفت در
این بخش نگاه مظلومی بود یعنی آنها حاضر بودند ما وابس��ته به
بیرون از کشور باشیم تا میلیونها دالر پورسانت دریافت کنند ولی
پاالیشگاه نداشته باش��یم که خوشبختانه این نگاه در حال حاضر
تغییر کرده است.
وی با بی��ان اینکه ما امروز به پاالیش��گاهها به عنوان یک بنگاه
خصوصی نگاه نمیکنیم ،گفت :حضور پاالیش��گاهها برای کش��ور
حیاتی و ضروری است ،تصور کنید یک شب در کشور بنزین نباشد
قطعاً نه تنها دچار بحران اقتصادی بلکه شاهد بحرانهای اجتماعی
و فرهنگی نیز خواهیم بود.
رییس کمیس��یون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه ما همواره در
معرض تهدیدات دشمن هستیم ،گفت :باید به فکر بازسازی و تولید
بیش��تر در پاالیشگاهها باش��یم و برای تقویت پاالیشگاهها از سایر
کمیسیونهای مجلس نیز کمک میگیریم.
وی با بیان اینکه قطع وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال و تولید
در گرو توجه بیشتر به بخش خصوصی است ،گفت :در حال حاضر
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عاشوری:متاسفانه
پاالیشگاههادرگیر
مشکالتبسیاری
هستند که از آن
جمله مالیات بر
ارزش افزوده است
که وسط زنجیره
تولید از آنها گرفته
میشود ،این در
حالی است که
مالیات بر ارزش
افزوده باید در آخر
زنجیره تولید گرفته
شود

قرار است اساسنامه شرکت پاالیش و پخش نوشته
شود و این اساس��نامه میتواند برای پاالیشگاههای
کش��ور نقطه عطفی باش��د .وی ادام��ه داد :اگر قرار
است ما در بحث بخشودگیهای مالیاتی کاری برای
پاالیش��گاهها انجام دهیم بهترین فرصت در همین
اساسنامه شرکت پاالیش و پخش است و میتوانیم
قوانین راهگشایی را برای پاالیشگاهها پیش بینی کنیم.
حسنوند تاکید کرد :ما قرار است این صنعت را نجات
دهیم و بهترین راه این است که خالهای قانونی که
در این زمینه وجود دارد را برطرف کنیم .وی تاکید
کرد :کمیته نفت و کمیته حقوقی کمیسیون انرژی
این آمادگی را دارد که پیشنهادات مشخص مدیران
عامل پاالیش��گاهها را بپذیرد و در بررسی اساسنامه
شرکت پاالیش و پخش آنها را مورد توجه قرار دهد
و ما خواهش میکنیم که پیشنهادات جامع و کامل
خود را در این زمینه به کمیسیون ارائه دهید.
وی اضافه کرد :اگر ما قبل از بودجه س��ال  97این
اساس��نامه را اصالح و به تصویب برسانیم میتوانیم
در بودجه  97نیز مشکالت موجود پاالیشگاهها چه
در بحث بخشودگیهای مالیاتی و چه سایر موارد را
مورد توجه قرار دهیم.
در پایان این نشست عاشوری خاطر نشان کرد :ما
همه پیش��نهادات اصالحی خود چه در بحث ارزش
افزوده و چه در بخش توس��عهای پاالیشگاهها را به
کمیسیون انرژی ارائه میدهیم.

پیوندیمطرحکرد:

تأثیر«حقوقهاینامتعارف»برپاالیشگاهها
مدیرعامل تاپیکو معتقد اس��ت طرح موض��وع "حقوقهای نامتعارف"

چالشهای پیش روی بخش خصوصی
در حوزه پرتوش��یمی و پاالیشگاهها را
چه میدانید؟

در بخ��ش دولت��ی و بخشه��ای عموم��ی انگیزهها نس��بت به قبول
مسئولیتهای سنگین با شعاع عملیاتی وسیع در حوزه پاالیشگاهها را
کاهش میدهد و بر فرآیند تولید تاثیرگذار خواهد بود.
پیوندی با اشاره به توقع بخش خصوصی از دولت برای تخفیف در نرخ
خوراک بین بخش خصوصی و دولت گفت که به دلیل پرداخت یارانه
نق��دی ،عدم ورود این بخش از منابع به بخش صنعت و تولید ادامه
توگوی اختصاصی "پاالیش" با محمد
دارد و خواهد داشت .مشروح گف 
حسن پیوندی ،مدیرعامل تاپیکو را در زیر میخوانید:

مزای��ای صنع��ت پاالی��ش و پرتوش��یمی در ای��ران را چ��ه
میدانید؟

اگر به اقتصاد ایران ،به چالشهای مختلف در عرصه تولید و تأثیر پذیری
اقتصاد ای��ران از تحرکات و تکانههای اقتصاد جهان��ی توجه کنیم ،به این
جمعبندی میتوان رسید که بخش عمده و قدمهای اول روند کاهش سهم
نفت در اقتصاد ایران ،از مسیر توسعه پاالیشگاهی و پتروشیمی میگذرد.
به چالشهای ده س��ال اخیر در مقابله با فش��ارهای تحریم تحمیلی که
نگاه میکنیم ،شاخصهایی را میبینیم که تأثیرگذاری قابل لمس بیشتری
نسبت به سایر عوامل دارند .از جمله تأثیرگذاری ارز حاصل از پتروشیمیها
در کنت��رل و ثبات نرخ ارز تاکن��ون و نقش بنزین تولید داخل در مقابله با
تهدیدهای تحریم از طرف بیگانگان.

میکنید؟

تأثیر حامیت دولت از فعاالن عرصه پاالیش و پرتوش��یمی
درجلوگی��ریازخ��امفروش��ینف��تراچط��ورارزیاب��ی

حمایت دولت در چارچوب بودجه و درآمدهای دولت و قانون هدفمندی
یارانهها و نهایتاً در محاسبات اقتصاد ملی اتفاق می افتد .بنابراین تا زمانی

ک��ه قانون هدفمن��دی یارانهها ب��ه صورت تخفیف
در نرخ خوراک پاالیش��گاهها و پتروش��یمیها دیده
میشد ،با تجربهای که در صنعت نفت کشور وجود
دارد ،صنع��ت پاالیش و پتروش��یمی قطعاً به لحاظ
جلوگی��ری از خامفروش��ی و ایج��اد ارزش افزوده و
اشتغال در خاورمیانه جایگاه اول را میداشت.

الههحمیدیکیا
روزنامهنگار

اخیراً به دلیل
تاثیرگذاری
پدیدههای به نام
حقوقهاینجومی
در بخش دولتی و
بخشهای
عمومی ،ا نگیزهها
حداقل نسبت به
قبولمسئولیتهای
سنگین با شعاع
عملیاتیوسیع
کاهش خواهد یافت
و نهایتاً تأثیری بر
فرآیند تولید خواهد
داشت.

چالشه��ا ب��ه طور طبیع��ی ش��امل توقع بخش
خصوصی از دولت برای تخفیف در نرخ خوراک بین
بخش خصوصی و دولت اس��ت که به دلیل پرداخت
یارانه نقدی و عدم ورود این بخش از منابع به بخش
صنعت و تولید ادامه دارد و خواهد داشت .سایر موارد
میتواند در موارد فنی و به دلیل عدم تناسب حقوق
متخصصین این صنعت در مقایس��ه با کش��ورهای
همسایه باشد که اخیرا ً به دلیل تاثیرگذاری پدیدهای
به نام حقوقهای نجومی در بخش دولتی و بخشهای
عمومی،انگیزههاحداقلنسبتبهقبولمسئولیتهای
سنگین با شعاع عملیاتی وسیع کاهش خواهد یافت و
نهایتاً تأثیری بر فرآیند تولید خواهد داشت.

ج��ذب رسمای��ه در صنایع نفتی از چه
روشهایی امکانپذیر است؟

جذب س��رمایهگذاری در صنایع نفتی تابع شرایط
کالن کش��ور و مدیریت کالن کش��ور اس��ت؛ از نظر
جاذبهه��ا و همچنین به پایبن��دی طرفهای مقابل
در مس��ئله برجام از یکسو و سطح حمایت مدیریت
و یکپارچگی بخشه��ای مختلف جامعه در حمایت
از برجام از س��وی دیگر وگرنه صنایع نفتی همیش��ه
جاذبه جذب س��رمایهگذار را دارند .ما نیاز اول جذب
س��رمایهگذاری یعنی امنیت را به خوبی و به صورت
بینظیریداریم.
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شوكبازارنفتبهاوپك

رضازندی
روزنامهنگار
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توتالبایكبانكبزرگاروپایی
بهایرانمیآید

قیمت نفت ،یك روز پس از توافق اوپك برای تمدید كاهش تولید،

نوسانهای احتمالی ،روند بهبود شرایط بازار ادامه یابد

عض�و اوپك ،با هدف تثبیت قیمت در مح�دوده  ٥٥تا  ٦٠دالر ،صبح

میالدی و همچنین رشد س�الم تقاضای نفت ،به ویژه

و افزایش رش�د تولید ناخالص داخلی در س�ال ٢٠١٧

 ٣دالر پایین آمد تا همه را ش�گفتزده كند .وزرای نفت  ١٣كش�ور

در آسیا ،به این مساله كمك كند.

پنجشنبه چهارم خرداد ماه در دبیرخانه این سازمان گردهم آمدند و

در اجلاس  ١٧٢اوپ�ك ،گینه اس�توایی ب�ه عنوان

توافق جلسه گذشته خود را برای  ٩ماه دیگر تمدید كردند .بالفاصله

چهاردهمین كشور عضو اوپك معرفی شد .وقتی وزیر

بعد از آن ،تعدادی از وزرای كشورهای تولیدكننده نفت غیر اوپك به

انرژی عربس�تان س�عودی به عنوان رییس كنفرانس

رهبری روسیه به اوپكیها پیوستند و تفاهمشان را تمدید كردند.

 ١٣كش�ور عضو اوپ�ك و تعدادی از كش�ورهای تولیدكننده نفت
غیر اوپك ش�ش ماه پیش توافق كردند تولی�د خود را مجموع ًا یك

سخنرانی میكرد ،عبدالعزیز بن سلمان ،پسر پادشاه
عربس�تان ك�ه اخیرا ً ب�ه عن�وان وزی�ر  Stateانرژی

میلیون و  ٢٠٠هزار بش�كه سهم اوپك ٣٠٠ ،هزار بشكه سهم روسیه

ننشس�ته بود .او بر خالف جلس�ات اوپك گذشته در

میلی�ون و  ٨٠٠هزار بش�كه در روز كاهش دهن�د .از این میزان ،یك
و مابقی كاهش تولید نفت ،سهم دیگر تولیدكنندگان غیراوپكی بود.
كشورهای تولیدكننده نفت با تمدید توافق قبلیشان به مدت  ٩ماه

دیگر تالش میكنند تا سطح ذخیرهسازی نفت در سه ماهه اول ٢٠١٨
را به متوسط پنج سال اخیر برسانند.

ب�ازار نف�ت اما ،تا ای�ن لحظه واكنش منف�ی به این توافق نش�ان

داده اس�ت .قیمت نفت برنت ،پیش از آغاز جلس�ه اوپك (صبح روز

پنجشنبه)  ٥٤دالر و  ٤٠سنت بود .همه انتظار داشتند كه این قیمت،
پ�س از توافق دوباره اوپ�ك و غیر اوپك باال برود اما صبح روز جمعه
(ی�ك روز پ�س از توافق اوپك) بازار فرضیهه�ا را باطل كرد و قیمت

نفت برنت به بش�كهای  ٥١دالر و  ٤٦س�نت رس�ید« .عجیب بود كه
قیمت نفت بعد از توافق دوباره اوپك پایین آمد ،اما فكر میكنم باید
تا روز دوش�نبه یا سهش�نبه منتظر عكسالعمل بازار بمانیم ».این را
یك تحلیلگر نزدیك به مذاكرات وین میگوید و ادامه میدهد« :شاید

چ�ون اكثر فعاالن بازار نفت ،تصمیم اوپكیها و غیراوپكیها را پیش

بینی كرده بودند توافق انجام شده تأثیر روانی بر بازار نگذاشت .وزرای
اوپك میتوانستند با پیشنهاد تمدید شش ماهه به وین بیایند و بعد

در جلس�ه اوپك ،هم توافقشان را  ٩ماه تمدید كنند و هم  ٢٠٠هزار
بش�كه دیگر از تولیدشان كم كنند .احتماالً بازار نفت در این صورت
واكنش بهتری نشان میداد ».این اما ،عجیبترین اتفاق اوپك صد و

هفتاد و دوم نبود.

حكم بركناری وزیری كه همه را شوكه كرد؛ وزیر سعودی
چه گفت؟
وزرای نفت در جلسه بسته مشغول مذاكره بودند كه خبر بركناری

عربس�تان منصوب ش�ده است پش�ت میز عربستان

با متدید توافق اوپك،
سقف تولید ایران
برای  ٩ماه آینده
بهطورمتوسط
روزانه  ٣میلیون و
 ٨٠٠هزار بشكه
تعیین شد ،مانند
شش ماه گذشته.
این در حالی است
كه مقامات نفتی
ایران ،تولید نفت
خام كشور را بهطور
متوسط روزانه ٣
میلیون و  ٩٠٠هزار
بشكه در روز اعالم
میكنند

این جلسه شركت نكرد .یك منبع گفت كه عبدالعزیز
مسافرت شخصی رفته است!

تأثیر توافق اوپك بر تولید نفت ایران

ب�ا تمدید توافق اوپك ،س�قف تولید ای�ران برای ٩

ماه آینده بهطور متوس�ط روزانه  ٣میلیون و  ٨٠٠هزار

بشكه تعیین شد ،مانند شش ماه گذشته .این در حالی
اس�ت كه مقامات نفتی ایران ،تولید نفت خام كش�ور

را بهطور متوس�ط روزانه  ٣میلیون و  ٩٠٠هزار بش�كه

در روز اعالم میكنن�د .وزارت نفت نیز در گزارش ماه
آوریل به اوپك ،تولید نفت ایران را بهطور متوس�ط ٣

میلیون و  ٨٦١هزار بش�كه در روز اعالم كرده اس�ت.

منابع قضاوت اوپك اما ،منابع ثانویه بازار نفت است.

ای�ن منابع ،تولی�د نفت ای�ران در ماه آوری�ل را ٣

میلیون و  ٧٥٩هزار بش�كه اعالم كردهاند .ایران پیش
از این همواره آمار منابع ثانویه درباره تولیدش را كمتر

از واقعیت میدانست اما امروز به مبنا قرار گرفتن این
منابع مخالفتی ندارد ،چون میتواند با اس�تناد به آن

همچنان به تولیدش اضافه كند.

زنگن��ه:چ��هكس��یج��راتداردبهمابگوید
تولید خود را كم كنید؟!
پنجشنبه شب و بعد از توافق اوپك ،از زنگنه درباره

كنفرانس ١٧٢اوپك پرسیدم .او جلسه اینبار را ساده

وزیر انرژی الجزایر همه را شگفت زده كرد .نورالدین بوطرفه ،یكی از
معماران توافق ش�ش ماه گذشته اوپك بود .كسی كه اجالس  IEFو

جلس�ه فوقالعاده اوپك را در الجزیره برگ�زار كرد .بركناری او حتی
از بركناری منوچهر متكی ،وزیر خارجه اس�بق ایران توسط محمود
احمدین�ژاد نیز جنجالیتر بود .چه ،بوطرفه در بحبوحه مذاكره مهم

اوپك بركنار ش�د .رییس صد و هفتاد و دومین كنفرانس اوپك ،وزیر
انرژی عربستان بود.

او در سخنرانی افتتاحیهاش درباره دستاورد تصمیم گذشته اوپك

گفت« :توافق اوپك برای كاهش تولید نفت دستاوردهای قابلتوجهی

داش�ته اس�ت و از نشس�ت پیش�ین اوپك در  ٣٠نوامبر سال ٢٠١٦

تاكنون ،وضع بازار نفت بهبودی خیرهكنندهای داش�ته است ».خالد

الفالح با اش�اره به تالش اوپك برای بازگرداندن ت�وازن به بازار نفت

تصریح كرد« :ما برای پایین آوردن ذخیرهسازی نفت جهان به سطح

میانگین پنج س�اله ،باید كارهای بیشتری انجام دهیم ،اما اكنون در
مس�یر درست قرار داریم ».وی ابراز امیدواری كرد كه با وجود برخی
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«االن بهترین زمان است كه دیگران پیام مردم ایران

توصی�ف كرد كه همه ب�ا هم اتفاق نظر داش�تند« :آنچه تحلیلها به

را درك كنند .مردم پیام بس�یار روش�نی به بقیه دنیا

ما میگفتند انجام دادیم اما عكسالعمل بازار ما را ش�گفتزده كرد.

تعجب كردم كه قیمتها افت كرد .نباید اینطور میشد .انشاءاهلل در

دادند .قدرتمندان باید این مساله را درك كنند .ما در

روند افزایشی به خود بگیرد ».زنگنه تعهد اوپكیها به رعایت سهمیه

صلح و دوستی دادیم.

كمال استقالل و س�ربلندی به همسایگان و دنیا پیام

روزهای آینده با ارادهای كه از اوپك نش�ان داده شده است ،قیمتها

ما ملتی قوی و مستقل هستیم كه برای استقالل و

تعیین شده را بیسابقه توصیف كرد« :این برای نخستین بار است كه

مراعات اوپكیها تا این حد زیاد بوده است .غیراوپكیها بیش از آنچه

تصور میكردم تولیدش�ان را كاهش دادند ».زنگنه پایبندی اوپك به
توافق ش�ش ماه گذش�ته را  ١٠٠درصد و پایبندی غیراوپكیها را ٩٠
درصد توصیف كرد.

در ادامه گفتوگویم وقتی درباره تأثیر تفاهم اوپك بر تولید ایران و

مقایسه احوالش در اوپك چهار سال پیش با اوپك پنجشنبه پرسیدم
زنگنه قاطعانه اعالم كرد كه كس�ی حق ندارد به ایران بگوید؛ تولید

نكن« .امروز كس�ی از من پرس�ید ،اگر به شما بگویند كه باید تولید

خود را كاهش دهید ،چ ه كار میكنید؟ گفتم ،چه كس�ی جرات دارد
به ما بگوید تولید خود را كم كنید .مگر كس�ی در اوپك میتواند به

ما دستور دهد تولید را كم كنید؟ مگر اینكه تفاهم كنیم و بر مبنای
اراده خودمان باشد كه به آن وفادار هم هستیم .كسی جرات نمیكند

به ما بگوید تولید خود را كم كنید ،ما قوی ،مقتدر و سربلندیم و امروز
از همیشه مقتدرتر هستیم».

چرا زنگنه از رشكتهای نفتی امریكایی دعوت میكند؟

پیش از شروع كنفرانس اوپك ،وزیر نفت ایران مثل همیشه اظهار

تمایل كرده بود تا ش�ركتهای معتبر نفتی و ش�ركتهای امریكایی
در صنعت نفت ایران س�رمایهگذاری كنند و چونان قبل گفته بود كه

شركتهای امریكایی به خاطر محدودیتهای دولت خودشان به ایران

نمیآیند .شب هنگام از زنگنه پرسیدم:

فكر میكنید شركت گسترده مردم در انتخابات ریاستجمهوری

به ایده ش�ما برای سرمایهگذاری شركتهای بینالمللی معتبر كمك
كند؟
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این برای نخستین
بار است كه مراعات
اوپكیها تا این حد
زیاد بوده است.
غیراوپكیهابیش
از آنچه تصور
میكردمتولیدشان
را كاهش دادند».
زنگنه پایبندی اوپك
به توافق شش
ماه گذشته را ١٠٠
درصد و پایبندی
غیراوپكیها را ٩٠
درصد توصیف كرد.

آزادیمان خون دادهایم .ما یك دموكراس�ی داریم كه
مرتب ًا به سمت بلوغ سیاسی حركت میكند و نظیرش

در كش�ورهای منطقه كم اس�ت .ما ی�ك دولت و یك

ملت داریم .مجموعهای قبایل پراكنده نیستیم .ما یك

ای�ران داریم و به نظرم همه م�ردم در این انتخابات به

ایرانی بودن مفتخر شدند ».زنگنه با دعوت همیشه از

شركتهای امریكایی دو هدف را دنبال میکند.

اول اینكه ت�وپ را به زمین امریكاییه�ا میاندازد

تا ش�اید آنها را ترغیب كند برای حض�ور در ایران به

دولت امریكا فشار بیاورند و دوم آنكه بهدنبال كاهش

قیمت تمام ش�ده پروژهها و تكنولوژی روز است .وزیر
نفت ایران دوره حاضر صنعت نفت را دورهای دانس�ت
ك�ه خیل�ی از مش�كالتش حل ش�ده اس�ت و درباره
قراردادهای نفتی اجماع حاصل شده است« :همه پول
نفت هم برمیگردد».

از آزادگان یكپارچه تا متنوعس��ازی بازارهای
صادراتی ایران
وزی�ر نفت ایران پی�ش از ش�روع كنفرانس اوپك،

محدوده قیمتی  ٥٥تا  ٦٠دالر را محدوده مناسبی برای
قیمت نفت دانس�ت« .صادرات نفت خام ایران بهطور

متوسط روزانه  ٢میلیون و  ١٠٠هزار تا  ٢میلیون و ٢٠٠
هزار بش�كه است ».زنگنه در البهالی سؤاالت به نكته

مهمی اش�اره كرد .نكتهای كه ب�رای تحققاش ،روابط

شب روسی در هتل هیات ایرانی

مس�المت آمیز با دنیا الزم است« :سیاست ایران این است كه مقصد

پنجش�نبه شب ،مدیرعامل گازپروم به دیدار زنگنه

صادرات نفت خود را تنوع بخشد و ما نمیخواهیم كه همچون گذشته

آمد .گازپروم برای توس�عه میادین چنگوله و چش�مه

در آسیا تنها به دو یا سه كشور متكی باشیم ».وقتی خبرنگاری درباره

خوش با شركت ملی نفت ایران قرارداد همكاری امضا

آخرین وضعیت هندیها در میدان گازی فرزاد  Bپرسید ،پاسخ شنید:

«پیش�نهاد هندیها در این میدان نامطلوب است .ما ضمن مذاكره با

كرده اس�ت .به محض خروج «الكساندر میلر» از اتاق

كردهایم ».وزیر نفت درباره تهدید هندیها برای كاهش خرید نفت از

اتاق زنگنه ش�د .او پس از خروج از اتاق زنگنه ،اظهار

زنگنه« ،الك بروف» مدیرعامل لوك اویل روسیه وارد

هندیها ،مذاكره با گازپروم روسیه را نیز برای توسعه این میدان آغاز

امی�دواری كرد تا چهار ماه آین�ده بتواند یك قرارداد

ایران هم یادآوری كرد كه به هندیها گفته اس�ت كه چنین ادبیاتی

نفت�ی با ایران امضا كند .ل�وك اویل ،پیش از این برای

برای همكاری تجاری خوب نیست.

توس�عه میادی�ن نفت�ی چش�مهخوش و آب تیمور با

وزارت ان�رژی هن�د پی�ش از این از پاالیش�گاههای دولتیش�ان

شركت ملی نفت ایران ،تفاهمنامه همكاری امضا كرده

خواستهاند تا واردات نفت از ایران را حداقل  ٢٠درصد كاهش دهند.

بود .پنجشنبه شب« ،شب روسی» هیات ایرانی بود.

نكته تازه سخنان زنگنه درباره میدان آزادگان ،مناقصه یكپارچه این

میدان بود .در حالی كه پیش از این میدان آزادگان به دو بخش شمالی

آیا امریكا روبهروی اوپك ایستاده است؟

و جنوبی تقسیم شده بود .زنگنه پیش از شروع اجالس اوپك تصریح

دونالد ترامپ ،در الیحه بودجه امریكا ،پیشنهاد داده

ك�رد كه میدان آزادگان یكپارچه اس�ت و یكجا ب�ه مناقصه میرود:

«شركت سی .ان پی .سی چین از شركتهای بینالمللی دعوت شده

برای مش�اركت در این مناقصه است ».شركت چینی ،بخش شمالی
می�دان آزادگان را توس�عه داده ب�ود و امیدوار اس�ت بتواند فاز دوم

توسعه این بخش میدان را هم بر عهده گیرد .ممكن است وزارت نفت

با یكپارچه اعالم كردن میدان آزادگان بخواهد یك شركت بینالمللی
نظیر شل یا توتال را كنار شركت چینی بگذارد تا هم از تكنولوژی روز

ش�ركتهای بینالمللی و هم از سرمایه و حمایت چینیها برخوردار
باش�د« :برآوردها نش�ان میدهد كه می�دان آزادگان ظرفیت تولید

روزانه  ٧٠٠هزار بشكه نفت را دارد ،اما جزییات تولید این میدان پس

از گفتوگو با شركتهای بینالمللی مشخص میشود .اولویت ایران
در این میدان ،افزایش ضریب برداشت است ».زنگنه در گفتوگویش

ب�ا خبرنگارانی كه دور میزش حلق�ه زده بودند تولید نفت از میادین

نفتی غرب كارون را حدود  ٣٠٠هزار بشكه در روز اعالم كرد.

اگر این قرارداد
امضا شود ،یكی
از مهمترین
دستاوردهایش
آغازهمكاریهای
بانكهای بزرگ
اروپایی با ایران
است .موضوعی كه
میتواند عم ًال برخی
سدها را بشكند

اس�ت تا نیمی از ذخایر نفتی راهبردی این كش�ور در

س�ال  ٢٠١٨را وارد بازار كن�د .تحلیلگران پیش بینی
كردهان�د ،دولت امریكا با ای�ن كار در مرحله اول ٥٠٠

میلیون دالر به دست آورد .توسعه بیشتر منابع نفتی
امریكا هم از دیگر برنامههای دولت این كشور است.

ای�ن دو موض�وع در كن�ار احتمال افزای�ش دوباره

نفته�ای ش�یل ،میتواند ب�ازار نفت را تح�ت تأثیر
قراردهد و اگر اجرایی ش�ود ممكن اس�ت تصمیمات

اوپكیها را كم اثر كند .بازار نفت هر چند ،شش ماهی

است كه به ثبات نسبی رسیده است ،اما متزلزل است.
همه كش�ورهای دارن�ده نفت به قیمته�ای منطقی

وابس�تهاند .چه عربس�تان ب�ا قرارداده�ای چندصد

میلیاردی اخیرش ،چه ایران با اقتصاد درگیر ركودش،
چه روسیه با وضعیت اقتصاد تحریمشدهاش و چه حتی

ب��اآم��دنتوت��التای��كماهآینده،بانكه��ایاروپاییهم
میآیند

نفتخیز خاورمیانه .همه به نوعی به قیمتهای منطقی

اصل كنفرانس س�خت نبود .شب قبل از كنفرانس« ،پاتریك پویان»

این زودیها باالتر از  ٦٠دالر نخواهد رفت ».این را یك

آنقدر كه مالقاتهای حاش�یهای این جلسه اوپك برای ایران بود،

مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد و بیآنكه به س�ؤال خبرنگاری
پاس�خ دهد هتل محل اقامت وزیر نفت ایران را ترك كرد .فردا صبح
زنگنه درباره احتمال امضای قرارداد فاز  ١١با توتال در آینده نزدیك

گفت« :امیدوارم به زودی نخستین قرارداد نفتی در قالب الگوی جدید

قراردادهای نفتی با ش�ركت توتال فرانسه به امضا برسد .دو طرف در
مراحل نهایی مذاكره و توافق قرار دارند ».وقتی خبرنگاری از او درباره

نحوه تأمین مالی فاز  ١١پرسید ،پاسخ شنید« :شركت توتال توانسته
است راهحلی برای تأمین مالی این توافق بیابد ».خبرنگاران زیادی در

وین بهدنبال نحوه تأمین مالی فاز  ١١بودند.

مدیرعامل ش�ركت ملی نفت ایران پیش از ن�وروز گفته بود كه در

قرارداد توتال ،تصریح ش�ده اس�ت كه این ش�ركت یك بانك بزرگ
اروپایی را همراه خود بیاورد .از زنگنه پرسیدم« :آیا این احتمال وجود

دارد كه قرارداد توتال در كمتر از یكماه آینده منعقد ش�ود» و او در

یك كلمه پاسخ داد« :انشاءاهلل ».توتال در ایران موافقان سرسختی
دارد .اما اگر این قرارداد امضا شود ،یكی از مهمترین دستاوردهایش

آغاز همكاریهای بانكهای بزرگ اروپایی با ایران است .موضوعی كه
میتواند عم ً
ال برخی سدها را بشكند.

امری�كا ،با نیاز به فروش كاال و اس�لحه به كش�ورهای
نفت وابسته ش�دهاند« .قیمت نفت در حالت عادی به
تحلیلگر اوپكی میگوید.

تربی��كوزی��رانرژیعربس��تانبهوزیرنفت
ایران
اوپك س�ازمان عجیبی است .كشورهای موسساش

میتوانند اختالفات شدیدی با هم داشته باشند اما برای

منافع مشترك با یكدیگر پشت یك میز بنشینند .یك
منبع آگاه گفت كه وزیر انرژِی عربستان با رعایت اصول

دیپلماتیك ،ریاس�تجمهوری جدید ای�ران را به وزیر

نفت ایران تبریك گفته است .دبیركل اوپك نیز با ارسال
نامهای رسمی ،انتخاب رییسجمهور روحانی را تبریك
گفت .روحانی اگر قدرت ای�ران در اوپك را میخواهد،

باید به سرعت پشت س�ر قراردادهای نفتی بایستد تا

سریعتر امضا شود .كاری كه حداقل در دو سال گذشته

نس�بت به آن كوتاهی كرده است .در اوپك ،بشكههای
نف�ت حرف میزند .هوای وین این روزها بهاری اس�ت.
دبیرخانه اوپك هم این روزها آرام شده است.
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مدیرعاملرشکتپاالیشنفتاصفهان:

قانونمالیاتبرارزشافزودهدرموردپاالیشگاههااصالحشود
آخری��نتغیی��روتح��والتدررشکتپاالیشنفتاصفهان
چیست؟

مریمرضازاده-اقتصادمقاومتیفرصتمناسبی
برای صنعت نفت و بخش خصوصی دراین حوزه
است .تاکید اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی،
استفاده از سرمایه و تکنولوژی روز دنیا ،توسعه
بخش خصوصی و افزایش توان داخل ،جلوگیری
از خامفروش��ی و افزایش س��رمایهگذاری در
نفت ،فرصتهای بسیار مناس��بی را در کشور
ایج��اد میکند که اس��تفاده از ای��ن فرصتها
مستلزم برنامهریزی و اراده مدیران و مسئوالن
امر است .لطفعلی چاوشی  -مدیرعامل شرکت
پاالیش نفت اصفهان  -معتقد است باید قوانین
مالیاتی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده
به عن��وان عامل بازدارنده اساس��ی در فرآیند
کسب و کار ش��رکتهای پاالیشی اصالح شود.
توگ��وی اختصاص��ی "پاالی��ش" با
مش��روح گف 
چاوشی ،مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان
را در ادامه میخوانید:
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مریمرضازاده
روزنامهنگار

شرکت پاالیش نفت اصفهان با تولید حدود  22درصد از کل فرآوردههای
نفتی مورد نیاز کش��ور از لحاظ ظرفیت پاالیشی و تنوع تولید فرآوردههای
نفتی ،جایگاه ویژهای در بین پاالیش��گاههای کشور به خود اختصاص داده
است .این شرکت از سالهای آغازین دهه  ،1360ظرفیت پاالیش نفت خام
خود را با افزایش  85درصدی نس��بت به ظرفیت طراحی آن از  200هزار
بشکه در روز به بیش از  375هزار بشکه افزایش داده است.
این پاالیش��گاه با توجه به موقعیت خاص و توانمندیهای خود به عنوان
یک مرکز صنعتی عظی��م ،ضمن تولید فرآوردههای��ی همچون گاز مایع،
بنزین ،نفت ،گاز ،س��وخت هواپیما و جت ،نفت س��فید ،انواع حلاّ ل ،روغن
خام و گوگرد ،خوراک دیگر واحدهای صنعتی را مانند پتروشیمی اصفهان،
پتروش��یمی اراک ،شرکت صنایع شیمیایی ( ،)L.A.Bشرکت پاالیش نفت
جی و شرکت نفت س��پاهان نیز تأمین میکند .این واحد عظیم صنعتی،
به منظور تحقق اهداف سازمانی و مدیریتی مندرج در خط مشی شرکت،
ت حرفهای را
سیستمهای مدیریت کیفیت ،زیستمحیطی ،ایمنی و بهداش 
بر اساس آخرین ویرایش اس��تانداردهای ،29001-ISO\TS ,9001-ISO
 18001-OHSAS ،14001-ISOمس��تقر کرده و تحت سیستم مدیریت
یکپارچه اجرا میکند.
این شرکت با رویکرد ویژۀ زیستمحیطی و اجرا کردن پروژههایی عظیم

همچون گاز س��وز کردن کورههای پاالیشگاه و نصب مشعلهای
جدید  ،Enviromixبهینه کردن مصرف سوخت و انرژی ،جایگزین
کردن گازهای دوس��تدار الیه ازن در سیس��تمهای اطفاء حریق و
سرمایش ،نصب سلولهای خورشیدی ،دوجداره کردن سقف شناور
مخازن با هدف کاهش مصرف س��وختهای فسیلی ،اجرای دهها
پروژه زیستمحیطی دیگر و با نصب آناالیزورهای  onlineبر روی
خروجی دودکشها و طرح خوداظهاری ،کلیه استانداردهای زیست
محیط��ی را اجرا کرده و با پایش دائمی س��ازمان حفاظت محیط
زیست استان و کشور تاکنون هیچگونه عدم انطباقی نداشته است.
همچنین با تالش وهمت متخصصان و کارشناس��ان 70 ،درصد
قطعات و تجهیزات مورد نیاز پاالیشگاه اصفهان در بخش خودکفایی
این ش��رکت تولید شده است که امیدواریم در سالهای آتی تمام
تجهیزات پاالیشگاه اصفهان در داخل تولید شود تا ضمن کاهش
مصارف ارزی،وابستگی به خارج از کشور به صفر برسد.
این ش��رکت در س��ایه عنایت به منویات مقام معظم رهبری در
پیشبرد اقتصاد مقاومتی ،علیرغم اعمال تحریمهای ظالمانه استکبار
جهان��ی ،با کمک متخصص��ان داخلی ،پیچیدهترین کاتالیس��ت
پاالیشی دنیا مربوط به واحدهای بنزینسازی را (که تا قبل از این،
تولید آن تنها در انحصار دو ش��رکت بزرگ آمریکایی و فرانس��وی
بود) تولید کرده و از س��ال  1394با راهاندازی و بهرهبرداری کامل
از مجتمع بنزینسازی و تولید متوسط روزانه  8میلیون لیتر بنزین
یورو  4سهم بسزایی در کاهش آلودگی کالنشهر اصفهان و کشور
ایفا میکند.
در حال حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستای برنامه جامع
کنترل کیفی هوای اصفهان مشارکت بسیار فعال در کارگروههای
مرتبط با این برنامه ش��امل کارگروه سوخت و بهینهسازی انرژی،
کارگ��روه حمل و نقل و فرهنگ و جامعه و  ...داش��ته و در جهت
اهداف س��ازمان محیط زیس��ت با تولید بنزین یورو  4و حدود 2
میلیون لیتر گازوئیل یورو  4رسالت اساسی زیست محیطی خود
را با تمام توان امکانات به منصه ظهور رس��انده است .انشاءاهلل در

رشکت پاالیش
نفت اصفهان در
راستای برنامه جامع
کنرتل کیفی هوای
اصفهانمشارکت
بسیار فعال در
کارگروههایمرتبط
با این برنامه شامل
کارگروه سوخت و
بهینهسازیانرژی،
کارگروه حمل و
نقل و فرهنگ و
جامعه و  ...داشته
و در جهت اهداف
سازمانمحیط
زیست با تولید
بنزین یورو  4و
حدود  2میلیون
لیرت گازوئیل یورو
 4رسالت اساسی
زیستمحیطی
خود را با متام توان
امکانات به منصه
ظهور رسانده است

آین��ده با اجرای پروژه بهینهس��ازی و بهبود فرآیند
کلیه محصوالت بنزین و گازوئیل تولیدی با آخرین
استاندارد روز دنیا یورو  5تولید خواهد شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسع ه و اهمیتی که
ط زیس��ت قائل
این قانون در صنایع نفتی برای محی 
شده است ،مدیریت پاالیش��گاه اصفهان پروژههای
عظی��م زیس��تمحیطی را در این ش��رکت به اجرا
درآورده اس��ت .ب��ا توجه به محدودی��ت منابع آب
شیرین ،خشکسالیهای وس��یع و افزایش برداشت
از منابع آب و متأس��فانه توسعه آلودگی منابع آب،
اس��تفاده صحیح از منابع آب موجود و تصفیه کامل
پس��ابهای صنعتی ،تنها گزینه برای بقای صنایع
کشور اس��ت .به همین منظور شرکت پاالیش نفت
اصفهان در کنار اجرای پروژههایی در گذشته ،احداث
و راهاندازی واحد تصفیه پساب با امالح باال ،به روش
اسمز معکوس ( )ROو اقدام به تصفیه کامل پساب
و اس��تفاده مجدد از آن را در دس��تور کار خود قرار
داد .با اجرایی ش��دن پروژه  ،ROپسابهای صنعتی
با ظرفیت  400متر مکعب در س��اعت تصفیه و آب
خروجی بار دیگر مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین در راستای کاهش مصرف آب و استفاده
بهینه از آب طرحهایی اجرا گردیده اس��ت :تصفیه
کام��ل ح��دود  40مترمکعب در س��اعت فاضالب
بهداشتی و استفاده از آن در فضای سبز ،حذف روش
آبیاری غرقآبی و جایگزین کردن آبیاری تحت فشار
و قطرهای ،نصب سیس��تمهای الکترونیکی کنترل
و کاهش مص��رف آب ،اجرای پروژه انتقال پس��آب
تصفیه خانه شاهینش��هر واستفاده از پسآب فوق و
برنامهری��زی برای نص��ب مجهزترین تصفیهخانهها
مطابق اس��تانداردهای روز دنیا و اس��تفاده از آن به
جهت مصارف صنعتی.
در چند سال گذشته با ابداع روش  NESکه برای
اولینبار در بین پاالیشگاهها توسط پاالیشگاه اصفهان
اجرایی شده است ،از تشکیل لجنهای نفتی به عنوان
پسماند ویژه در مخازن جلوگیری میشود که عالوه
بر صرفه اقتصادی و استفاده مجدد در فرآیند از ایجاد
پس��ماندهای ویژه در حجم بسیار باال به طور کامل
پیشگیری و از تشکیل پسماند در مبداء ممانعت به
عمل میآید و همچنین در بخش پسماند با تعریف
و اجرایی کردن پروژههای گوناگون زیست محیطی
کلیه پسماندهای ویژه عادی و حتی درمانگاهی نیز
مدیریت میشود.

سامانه گندزدایی پیرشفته که در حال
اجرایی ش��دن در این پاالیشگاه است
با چه هدفی انجام میگیرد؟
یکی از مهمترین اهداف صنع��ت قبل از هرگونه
فعالیت تولیدی ،حفاظت از جان و سالمت کارکنان
و از طرف دیگر پاسداری از محیط زیست به عنوان
س��رمایه ملی است .همچنین س��ابقه بحران آب در
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کش��ور و خصوصاً در صنعت همواره یکی از دغدغههای مدیران و
صنعتگران بوده است .همه اینها ،شرکت پاالیش نفت اصفهان را بر
آن داشته است که در مورد پروژههای مربوط به آب ،محیطزیست،
ایمنی و پدافند غیرعامل نگاه ویژهای داشته باشد.
پروژه استفاده از سامانه گندزدایی پیشرفته مولتیاکسیدان بکو در
واحد اسمزمعکوس با همکاری مجدانه واحدهای پژوهش ،مهندسی
و آب و برق و بخار و توس��ط ش��رکت بهینآبزندهرود در راستای
نیل به اهداف فوق مطرح ش��د .س��امانه بکو با بهرهگیری از دانش
مدرن الکتروشیمی ،طی فرآیند کنترل شده الکترولیز محلول آبی
نمکطعام ،مادهای منحصر به فرد تولید میکند که حاوی چندین
ماده مؤثر گندزدا از جمله ازن ،آباکس��یژنه ،دیاکسیدکلر ،اسید
هیپوکلرو ،هیپوکلریتسدیم ،اکسیژن و کلر محلول است.
تولید محلول مولتیاکس��یدان در این س��امانه به صورت تمام
اتوماتیک انجام ش��ده و نیاز اپرات��وری آن تخلیه نمک طعام به
مخزن مربوطه اس��ت .از طرفی ماده اولیه مورد نیاز این س��امانه
نمک طعام بوده که هیچ مشکلی بابت ایمنی در حمل ،انبارش و
استفاده نداشته ،بسیار ارزان بوده و تأمین آن به راحتی در داخل
کشور انجام میشود .نتایج پروژه پژوهشی انجام شده نشان داد
که این سامانه به لحاظ کارکرد بیدردسر و از نظر اپراتوری ساده
و ایمن اس��ت .همچنین آزمایشه��ای کیفی آب حاکی از تأثیر
مثبت محلول مولتیاکس��یدان بر بهبود پارامترهای بیولوژیکی،
فیزیکی و شیمیایی آب در واحد اسمزمعکوس و تأمین ملزومات
کیفی آن مطابق اس��تانداردهای بهرهبرداری اس��ت .در نهایت با
تأیی��د واحدهای عملی��ات درخصوص بهرهبرداری ،مهندس��ی
پاالیش در خصوص کیفیت مناس��ب گندزدایی و تأثیر مثبت بر
افزایش راندمان تولید و کاهش هزینههای بهرهبرداری و نگهداری
واحد س��امانه بکو تحویل نهایی شده و در مدار بهرهبرداری قرار
گرفته است.
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مهمترین اهداف این طرح چیست؟

از اه��داف عالی و بلندم��دت این روند،
ارتقای ضری��ب ایمنی و پدافن��د غیرعامل در کنار
بهینهس��ازی و افزای��ش بهرهوری س��ایر واحدهای
یوتیلیتی از جمله برجه��ای خنککننده و بازیافت
آب است.

اجرای این طرح توجیه فنی دارد؟

اجرای طرح جامع
بهینهسازیو
بهبود فرآیند بر
اساس الزامات
زیستمحیطیو
قانونی به منظور
ارتقاء کمی و
کیفیمحصوالت
تولیدی و مطابق با
استانداردهایجهانی
(یورو  4و یورو )5
و سازگار با محیط
زیست در دستور کار
رشکت پاالیش نفت
اصفهان قرار گرفته
است.

این طرح توجیه اقتصادی قابل توجهی
دارد به طوری ک��ه میتوان گفت در کمترین زمان
ممکن ،شاهد بازگشت سرمایه طرح بودهایم.

دیگ��ر پروژهها و فعالیتهایی که در
مجموعه پاالیشگاه اصفهان در آینده
انجام میشود ،چیست؟

اجرای طرح جامع بهینهس��ازی و بهبود فرآیند بر
اس��اس الزامات زیس��تمحیطی و قانونی به منظور
ارتق��اء کمی و کیفی محصوالت تولیدی و مطابق با
اس��تانداردهای جهانی (یورو  4و یورو  )5و س��ازگار
با محیط زیست در دستور کار شرکت پاالیش نفت
اصفهان قرار گرفته است.
ای��ن طرح به دلیل برخورداری از توجیهات فنی و
اقتصادی قوی و همچنین تاثیرگذاری در تأمین کل
فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور به ویژه بنزین ،جزو
طرحهای اولویتدار در نظام اجرایی کشور شناخته
شده است.
این طرح در سال  1386با همکاری شرکتهای
خارجی شروع ش��د اما به دلیل مشکالت ناشی از
تأمین منابع مالی از س��ال  1387با رکود و تعلیق

ناخواس��ته مواجه ش��د به جهت تأمین فایناس طرح ،باتوجه به
اهمیت اجرای آن در زمینه خودکفایی کش��ور در تولید بنزین،
کاهش چشمگیر آالیندههای زیستمحیطی و همچنین دستیابی
پاالیشگاه به س��ود آوری تالشهای زیادی صورت گرفت ،اما به
دلیل وجود تحریمهای بینالمللی امکان جذب س��رمایهگذاری
برای اجرای کامل طرح میسر نشد .تنها بخشی از طرح با استفاده
از منابع داخلی پاالیشگاه در اواخر سال  93شروع شد.
از آنجایی که اهداف اصلی طرح بهینهس��ازی فقط با اجرای
کام��ل طرح محق��ق میش��ود ل��ذا پیگیریها ،ب��رای تأمین
منابع مال��ی طرح ادامه یافت تا اینکه بع��د از رفع تحریمهای
بینالملل��ی ،مذاکرات با ش��رکت دایلم ب��رای تأمین فاینانس
واحده��ای باقیمانده طرح به مبلغ دو میلی��ارد دالر از طریق
بانکهای کرهای منتج به نتیجه شد.
توافقنامه انجام کار به صورت  EPCمش��روط به تأمین فایناس
در تیر  94امضاء و مبادله شد .عالوه بر آن اقدامات الزم به منظور
سرعت بخشیدن به فرآیند نهاییسازی قرارداد تجاری و همچنین
شرایط فاینانس به موازات در حال انجام است و پیشبینی میشود
تا خردادماه سال  1396و پس از تأمین فاینانس توسط بانکهای
کرهای قرارداد فیمابین مؤثر شده و شرایط برای شروع مجدد طرح
فراهم شود.
هم��کاری دول��ت به وی��ژه وزارت اقتص��اد و دارای��ی در صدور
ضمانتنامه دولتی در این زمینه راهگشا بوده و میتواند راه را برای
سرعت بخشیدن به شروع مجدد پروژه هموار سازد.

نق��ش پاالیش��گاههای خصوصی در
اقتصاد کش��ور و بهویژه بحث اقتصاد
مقاومتی را تا چه اندازه مؤثر میدانید؟

ما معتقدیم باید
قوانین مالیاتی از
جمله قانون مالیات
بر ارزش افزوده
به عنوان عامل باز
دارنده اساسی در
فرآیند کسب و کار
رشکتهایپاالیشی
اصالح شود.

باتوجه به جایگاه ش��رکتهای پاالیشی در تأمین
سوخت وانرژی مورد نیاز کشور ،صادرات فرآوردههای
نفتی و تأمین منابع ارزی (که بخش عمدهای از آن نیز
به صندوق توسعه ملی تخصیص داده میشود) به نوعی
میتوان آنها را یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور
برای سایر بخشها محسوب کرد و این خود اهمیت و
جای��گاه ویژه صنعت پاالیش نفت را در بحث اقتصاد
مقاومتی نشان میدهد .خودکفاییهای صورت گرفته
در نتیجه تالش کارکنان خدوم شرکت پاالیش نفت
اصفهان ،عالوه بر مباهات ملی ،از خروج ارز ممانعت به
عمل آورده و باعث بی اثر شدن تحریمهای دشمنان
شده است .نمونه بارز این موضوع تولید استراتژیکترین
کاتالیس��ت صنعت پاالیش نفت توسط متخصصان
داخلی و با حمایتهای همهجانبه شرکت پاالیش نفت
اصفهان میباشد؛ کاتالیستی که تا پیش از این ،تنها
دو کش��ور در جهان انحصار آن را در اختیار داش��تند.
تولید بنزین و گازوئیل یورو  4و همچنین خودکفایی
 70درصدی در تجهیزات مورد نیاز ش��رکت از دیگر
نمونههای فعالیت در راستای خودکفایی تلقی میشود
که در پاسخ به سؤال اول مطرح شد.

آی��ا حامیته��ای دول��ت از
پاالیشگاههایخصوصیرضایتبخش
اس��ت؟ چه درخواستهایی از دولت به عنوان
مجموعههای بخش خصوصی دارید؟

کم��ک دولت ب��ه پروژههای بزرگ بهینهس��ازی
محصوالت با توج��ه به الزامات زیس��تمحیطی از
طریق تخصیص بخش��ی از مناب��ع حاصل از فروش
فرآوردهها به اجرای این پروژهها با توجه به هزینههای
بس��یار باالی این نوع پروژهها و همچنین با عنایت
به بورسی بودن پاالیشگاهها ،منابع مالی آنها بیشتر
صرف تقسیم سود سهامداران میشود ،بنابراین بدون
حمایت دولت تأمین هزینههای سنگین این پروژهها
میسر نخواهد شد .ما معتقدیم باید قوانین مالیاتی از
جمل��ه قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عامل
باز دارنده اساسی در فرآیند کسب و کار شرکتهای
پاالیش��ی اصالح ش��ود .همچنین ،ضوابط و قوانین
مربوط به پاالیش��گاهها در م��ورد عوارض آالیندگی
باید ش��فاف و منطبق بر واقعیتها باشد .در صورتی
که یک شرکت پاالیش��ی آالینده معرفی شود ،این
عوارض از آن ش��رکت اخذ ش��ود ،نه اینکه به صرف
پاالیشگاه بودن پرداخت این عوارض برایشان الزامی
باشد و همچنین اگر شرکتی براساس قوانین ،آالینده
تش��خیص داده ش��د و موظف به پرداخت عوارض
مربوطه ش��ود ،درآمد حاصله از این عوارض بهجای
ایجاد منبع درآمد برای شهرداریها ،بهصورت واقعی
صرف رفع آالیندهها و آلودگی شود.
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چشمانداز صادرات گاز ایران

نگرانیهاوامیدها
ان��رژی یکی از ش��اخصهای مهم در دنی��ای امروز
اس��ت و هر کشور دارای بیشترین ذخایر انرژی از
جمله نفت و گاز میتواند نقش تعیین کنندهای در
معادالت منطقهای و بین الملل��ی بازی کند .در این
میان ایران با داشتن ذخایر نفتی و گاز طبیعی قابل

سانازرضایی
مرتجم

توج��ه جایگاه ویژهای چ��ه در عرصه منطقهای و چه
بینالمللیدارد.
ایران با داشتن میدانهای گازی گسترده رتبه دوم
میدانهای گازی جهان از لحاظ حجم گاز طبیعی جای
داده شده در خود ،را دارد .اما تا سال  ۲۰۰۷هنوز
بالغ بر  ۶۲درصد میادین گازی ایران به صورت بکر
و دس��ت نخورده باقی مانده بود ب��ا این حال از آن
سال تاکنون با وجود اینکه تحریمهای اعمالی علیه
ایران تا حدودی دس��ت این کشور را بسته بود اما
اقدامات بس��یاری برای اکتشاف ،س��رمایه گذاری
و به��ره ب��رداری در میادین گازی و نفت��ی ایران با
همکاری کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی
به خصوص پس از لغو تحریمهای هس��تهای ایران
در پی توافق ایران و  5+1انجام شده است.

ایران در سال گذشته  ۲۵میلیارد متر مکعب بر تولید

س�وخت مایع در نیروگاهه�ا را به صف�ر نزدیک کند،
احتماالً میزان صادرات گازوئیل و نفت کوره کش�ور به

رساند .تولید عملی گاز ایران از این مخزن در سال ۹۲

صادرات مس�تقیم گاز ایران در سال گذشته نسبت به

گاز خ�ود از میدان پارس جنوبی اف�زود و تولید از این

میدان مش�ترک با قطر را ب�ه  ۱۵۵میلیارد متر مکعب
حدود  ۸۷میلیارد متر مکعب بود.

البته ارقام مذکور ،تولید عملی گاز را نشان میدهد،

اما ظرفیت تولید گاز در پایان س�ال گذش�ته از پارس

جنوبی به  ۴۹۵میلیون متر مکعب در روز رس�یده و با
بهره برداری کامل از فازهای  ۲۱-۱۷در تابس�تان سال

جاری به  ۵۴۰میلیون متر مکعب نیز خواهد رسید که
تقریب ًا برابر با ظرفیت تولید گاز قطر خواهد بود .بدین
ترتیب تولید کل گاز ایران (با احتساب تزریق به میادین

نفتی و فلیرینگ) در سال گذشته به  ۲۸۵میلیارد متر

مکعب رسیده اس�ت .این رقم با تکمیل  ۲۴فاز پارس
جنوبی (به جز فاز  ۱۱که هنوز تکلیف آن مشخص نشده

اس�ت) به س�االنه  ۳۶۰تا  ۳۷۰میلیارد متر مکعب بالغ
خواهد شد.

نتیج�ه افزایش چش�مگیر گاز ای�ران ،در وحله اول

کاهش  ۲.۵برابری مصرف س�وختهای مایع در بخش

نیروگاهی بوده اس�ت .ایران در سال گذشته توانست
روزانه  ۴۵۰هزار بشکه نفت کوره و گازوئیل مازاد خود
را صادر کن�د .اگر ایران بتواند در س�ال جاری مصرف
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 ۶۰۰هزار بشکه در روز هم برسد .بدین ترتیب ،اگرچه

س�الهای قبل ثابت مانده ،اما درآمدهای غیرمستقیم

ناشی از افزایش تولید گاز ایران چشمگیر است.

از طرف دیگر ،ایران توانسته است تاکنون بیش از ۹۰

درصد خانوارهای کش�ور را با گاز تأمین کند و طی دو
س�ال آینده احتماالً کل خانوارهای ایرانی از نعمت گاز
برخوردار خواهند ش�د .این بخش ،بیش از نیمی از کل

هم اکنون ساالنه کمتر از  ۳۰میلیارد متر مکعب گاز به
میادین کهنه نفتی خود که ساالنه با افت تولید طبیعی

 ۸ت�ا  ۱۲درصدی مواجه هس�تند تزریق میکند .اما با

تزریق بیش�تر گاز میتواند میزان افت تولید را کاهش

دهد .همین گاز تزریقی نیز در آینده قابل بهره برداری
است.

اما اینک�ه ایران بتواند به صادرکننده مطمئن گاز در

طوالنی مدت تبدیل شود ،جای نگرانی است.

در درجه اول س�االنه بیش از  ۲۰میلیارد متر مکعب

گاز ای�ران در فلیرین�گ ،رون�د انتق�ال و توزیع تلف

میش�ود .همچنین رش�د مصرف داخلی گاز در ایران
بسیار باال است و طی سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۶بیش از سه

برابر شده است.

اگر رش�د مصرف داخلی به همین منوال پیش رود،
ایران احتماالً با کمبود گاز مواجه شود.
از س�وی دیگر ،پارس جنوبی قرار است تا پنج سال

آین�ده با افت طبیعی فش�ار مواجه ش�ود و تولید آن

ش�اید تا  ۴۰درصد نیز کاهش یابد .ای�ران در نظر دارد
با جایگزینی دکلهای تولید کنونی با دکلهایی  ۱۰برابر
سنگینتر که بتوانند دو تا سه کمپرسور را حمل کنند،

بخشی از کاهش تولید را جبران کند ،اما شکی نیست
که می�زان تولید باز ه�م احتماالً ت�ا  ۱۰درصد کاهش
خواهد یافت.

البت�ه ایران در نظر دارد  ۴۹میدان نفت و گاز خود را

بر اس�اس مدل جدید قراردادهای نفتی به ش�رکتهای
گاز شیرین ایران را مصرف میکند و رشدی چشمگیر

خارجی واگذار کند ،اما هنوز مشکالت قانونی داخلی و

تحریمهای خارجی پیش پای آغاز مناقصهها است.

در افزایش مصرف گاز کشور داشته است.
ً
ایران در سه ماهه آخر سال گذشته تقریبا واردات گاز

سرانجام برساند ،در آینده شاید بتواند تولید گاز خود

 ۹میلیارد متر مکعب واردات گاز از ترکمنستان داشت،

بدون لگام زدن به رشد چشمگیر مصرف داخلی گاز در

از ترکمنستان را به صفر رساند .سال  ۹۴ایران بیش از
اما ژانویه سال جاری عشق آباد صادرات گاز به ایران را

به خاطر بدهی متوقف کرد.

ای�ران برنامه ریزی کرده اس�ت تا پنج س�ال آینده

حداقل  ۶۰میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشته باشد
که چندان بلندپروازانه نیست .ایران هم اکنون ساالنه

نزدی�ک  ۱۰میلیارد متر مکعب صادرات گاز به ترکیه و

اگر ایران بتواند در پنج سال آینده این میادین را به

را ثابت نگ�ه دارد ،حتی افزایش نیز بده�د .اما باز هم
کشور ،باز هم تبدیل ایران به صادرکننده دائمی گاز در

دراز مدت در هالهای از ابهام باقی میماند.

دالغا خاتین اوغلو ،کارشناس انرژی نشریه تخصصی

 Natural Gas Worldو مدی�ر اخب�ار ای�ران بخش
انگلیسی خبرگزاری ترند

جمهوری آذربایجان و ارمنستان (در قالب تهاتر با برق)

دارد .ازسوی دیگر قرار داد صادرات ساالنه  ۱۸میلیارد

متر مکعب گاز به بغداد و بصره ،همچنین  ۱۰میلیارد متر
مکعب گاز به عمان نیز امضا شده است که تا پنج سال

آینده میتواند عملیاتی شود و قراردادهای جدیدی نیز
در ای�ن دوره زمانی میتواند اجرا ش�ود .ایران قرارداد
صادرات س�االنه  ۸میلیارد متر مکعب گاز به پاکستان

را نی�ز دارد که به رغم مس�کوت ماندن ای�ن قرارداد،

پاکس�تان میتواند طی س�الهای آینده آن را اجرایی
کند.

اما اگر حتی بخش�ی از قرارداده�ای موجود اجرایی

ش�ود ،ایران میتواند مازاد گاز خود را به مخاذن نفتی
تزریق کن�د و تولید نفت خود را افزای�ش دهد .ایران
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اعضاینظاممشارکتگروهمپنادررشکتپاالیشنفتاصفهان
اعضای تیم نظام مشارکت شرکت ساخت تجهیزات
سپاهان (گروه مپنا) به منظور کسب تجارب ،ضمن
بازدید از شركت پاالیش نفت اصفهان با دبیر و تعدادی
از اعضای نظام مشاركت این شركت دیدار داشتند.
به گزارش “پاالیش” اعضای تیم نظام مش��ارکت
ش��رکت س��اخت تجهیزات س��پاهان (گروه مپنا)
به منظور کس��ب تجارب ،ضمن بازدید از ش��ركت
پاالی��ش نفت اصفهان با دبیر و تع��دادی از اعضای
نظام مشاركت این شركت دیدار داشتند.
دبی��ر نظام پیش��نهادهای ش��رکت پاالیش نفت
اصفهان در نشست دوسویه ،الگوی تعالی سازمانی در
یک سازمان متعالی را تبیین نمود و گفت :اینگونه
س��ازمانها در راستای همسو شدن اهداف شخصی
و تیمی و توانمند س��اختن کاركنان برای استفاده
از تم��ام توانش��ان در محیط واقعی ش��ركت تالش

مینماین��د .همچنین در این س��ازمانها كاركنان
دارای مدل ذهنی باز بوده و از كار تیمی ،خالقیت و
نوآوری ،برای پاسخ دهی سریع به چالشهایی كه با
آن روبرو میشوند ،استفاده میکنند.
فرشته مشهدی افزود :توانمند نمودن کارکنان برای
بهرهمندیازنوآوریدرمحصوالت،فرآیندها،بازاریابی،

ساختار سازمانی و مدلهای کسب و كار مشاركت فعال
كاركنان در بازنگری ،بهبود و بهینه نمودن مستمر و
نیز افزایش كارایی و اثر بخش��ی فرآیندهای سازمان
از ویژگیهای یك س��ازمان متعالی است .وی ساختار
نظام مشارکت شرکت پاالیش نفت اصفهان را ترسیم
نموده و اظهار داشت :این نظام شامل رئیس شورای
مش��ارکت و اعضای ش��ورا در قالب  ۸سمت (از بین
مدیران شركت) و  ۶نفر (از بین كارشناسان شركت)
میباشد كه از بین این  ۱۴نفر یك نفر به عنوان دبیر
نظام پیش��نهادها تعیین میگردد .مشهدی با بیان
اینکه در نظام پیش��نهادهای شرکت پاالیش نفت
اصفهان  ۲۶تیم تخصصی فعالیت میکنند ،تصریح
نمود :مسئولیت ارجاع برای كارشناسی ،تأیید نهایی
و پیگیری در خصوص تعیین تكلیف پیشنهادها بر
عهده دبیر تیم تخصصی مربوطه است.

برگزاریدورههایتخصصیپدافندغیرعاملدرپاالیشگاهنفتبندرعباس
دورهه��ای آموزش تخصصی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران ویژه كاركنان و
مدیران شركت پاالیش نفت بندرعباس برگزار شد.
به گزارش” پاالیش” این دورههای آموزش��ی كه ویژه اعضاء تیم واكنش س��ریع
در ش��رایط اضطراری پاالیش��گاه نفت بندرعباس و همچنین كاركنان پاالیشگاه
برگزار شد شامل بررسی تهدیدات استان هرمزگان برای مدیران و روسای واحدها
و فرماندهی حوادث ( ICSسیستم فرماندهی حادثه) برای سرگروهها و اعضاء تیم
واکنش سریع در شرایط اضطراری و کلیات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بود.
رئیس اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت:
یکی از اصول اساس��ی نهادینه ک��ردن فرهنگ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
آموزش اس��ت که نقش بس��یار مهمی در پیش��گیری و کاهش آسیب پذیری در
سازمان ایفا میکند و در همین راستا این دوره آموزشی برگزار شد.
مهندس فضلی در رابطه با تش��كیل تیم واکنش س��ریع در ش��رایط اضطراری

در پاالیش��گاه نیز افزود :این تیم در
راس��تای طرحهای واکنش س��ریع
در ش��رایط اضط��رری و همچنین
مدیریت بحران و ب��ا هدف افزایش
توان مقابلهای کارکنان ،پیشگیری از
بروز حوادث و باال بردن توان تصمیم
گی��ری مدیران در راس��تای الزمات
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و با رسالت حفظ پایداری و کاهش آسیب پذیری
تشكیل شده است .رئیس اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت پاالیش نفت
بندرعباس گفت :این دوره آموزش��ی پس از نیازسنجی الزم با هدف ارتقاء دانش
تخصصی این تیم و مسئولیتهایی که باید در زمان بحران و شرایط اضطراری بر
عهده داشته باشند به مدت  2روز برگزار شد.

تولیدانواعروغنبابرنداختصاصیرشکتپاالیشنفتتربیز
معاون عملیات ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز از
امکان تولی��د انواع روغن با ظرفی��ت  30الی 40
هزار تن در س��ال با بهره برداری از واحد اختالط
روغن این پاالیشگاه در اواخر نیمه اول سال جاری
خب��ر داد .به گزارش “پاالی��ش” علیرضا آقابگلو در
حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،
گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی ،با بی��ان اینکه هزینه
این طرح  15میلیون یورو اس��ت ،افزود :بر اس��اس
اس��تراتژی این شرکت در خصوص تنوع بخشی در
حوزه محصوالت تولیدی ،تکمیل زنجیره تولید انواع
روغن موت��ور دیزل و بنزینی ت��ک گریدی و چند
گریدی و تولید روغنهای صنعتی با برند پاالیشگاه
تبریز میسر میشود.
وی همچنین از بهره برداری از واحد گوگردزدایی
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از نفت گاز با ظرفیت  30هزار بشکه در روز در اسفند
ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت :با انجام این
ط��رح محصول نفت گاز که  40درصد فرآوردههای
تولیدی این شرکت میباشد با استاندارد یورو  4و 5
به بازار عرضه خواهد شد.
آقابگلو همچنین به برنامه پاالیشگاه تبریز مبنی

ب��ر اتمام نصب و راه اندازی تجهیزات پایش آنالین
زیست محیطی با هزینه بالغ بر  7میلیارد تومان در
مهر ماه س��ال جاری اش��اره کرد و گفت :این طرح
شامل آناالیزرهای زیس��ت محیطی نصب شده بر
روی دودکش کورهها و بویلرها ،ایستگاههای ثابت
و پرتابل هوای محیطی اطراف ش��رکت و ایستگاه
هواشناس��ی ثابت اس��ت که با اجرایی شدن طرح
قادر خواهیم بود شرایط احتراقی کورهها و بویلرها
از نظر مطابقت با ش��اخصهای زیست محیطی و
شرایط هوای محیطی در مقایسه با استاندارد هوای
پ��اک را به صورت آنالین در مرکز پایش ش��رکت
مانیتورین��گ نماییم و تمام��ی اطالعات به صورت
آنالین و همزمان به اداره کل محیط زیست استان
نیز ارسال میشود.

آتشنشانان رشکت پاالیش نفت تهران به سیستم  passتجهیز میشوند
در حاش��یه بیست و دومین نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی ،به منظور ارتقای
ضریب ایمنی و در راس��تای تجهیز اداره  hseبا امضای قراردادی با ش��رکت ایمن
تیار از این پس آتش نش��انان ش��رکت پاالیش نفت تهران به سیستم  passمجهز
خواهند شد.
امضای قرارداد ش�رکت پاالیش نفت تهران با  ۳شرکت داخلی در زمینه تأمین
قطعات و تجهیزات

در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز و پتروشیمی ،شرکت
پاالیش نفت تهران به منظور خرید یک دس��تگاه خودرو آتشنشانی باالبر امداد و
نجات و یک دس��تگاه خودرو آتش نشانی چند منظوره با شرکت پایا لئو قرار داد

همکاری امضا کرد .همچنین این شرکت در زمینه ساخت موتور کمپرسور 251-c
و همچنین ولوهای کمپرس��ور با ش��رکتهای تراش دقیق فلزات صانع و شرکت
 heorbigerپارس قرارداد امضا کرد.
امضای قرارداد همکاری شرکت پاالیش نفت تهران با شرکت پتکو برای ساخت
یک دستگاه پمپ سانتریفیوژ 411-2p

در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز و پتروشیمی شرکت
پاالیش نفت تهران با هدف افزایش ضریب اطمینان عملکرد واحدهای بهره برداری
در راستای استمرارتولید قرار داد ساخت یک دستگاه پمپ سانتریفیوژ  411-2pبا
شرکت پتکو را به امضا رساند.

تقدیرازرشکتپاالیشنفتالواندرنخستینجایزهملیمسوولیتاجتامعیبنگاههایاقتصادی
نخس��تین دوره جای��زه مس��ئولیت اجتماعی با
حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مسئولین
کش��وری و نماینده شبکه مسئولیت اجتماعی اروپا
برگزار و لوح تقدیر این رویداد به شرکت پاالیش نفت
الوان تعلق گرفت.
به گزارش "پاالیش" شرکت پاالیش نفت الوان با
بررسی و ممیزی دبیرخانه اولین جایزه ملی مسئولیت
اجتماعی بنگاههای اقتصادی در حوزههای پنجگانه
رهبری و فرایندهای درون سازمانی ،بازار و صنعت،
محیط کار کارکنان ،محیط زیست ،جامعه و کشور و
با توجه به یکپارچگی در بخشهای مختلف و رعایت
استانداردها و فعالیت رو به بلوغ ،واجد شرایط دریافت
لوح این جایزه شناخته شد.
ه��دف این روی��داد معرفی مس��ئولیت اجتماعی
ش��رکتی و تبیی��ن اهمی��ت آن ،ایجاد تح��ول در
نظام مدیریتی س��ازمانها ،تقویت و توس��عه روابط
سرمایهگذاران ،اعضای هیئتمدیره و سایر ذینفعان،
بهبود فضای کسب و کار کشور از دید سرمایهگذاران

خارج��ی و نهادهای بینالمللی ،تب��ادل اطالعات و
همفک��ری به منظور مش��خص ک��ردن چالشها و
ریس��کهای اجتماعی و زیس��ت محیطی بنگاهها،
فراه��م کردن زمینه حرکت ش��رکتهای ایرانی به
سمت تدوین گزارشهای مسئولیت اجتماعی ،ارائه
تجارب بنگاههای اقتصادی در مسئولیت اجتماعی،
تقوی��ت هم��کاری بین بخش��ی می��ان بنگاههای
اقتصادی و س��ازمانهای مردم نهاد با هدف کاهش
چالشهای اجتماعی و زیست محیطی ،فراهم کردن
استفاده بنگاهها از بستر فرهنگی و اجتماعی کشور

و روشهای خالقانه و نو در پیش��برد اهداف تجاری
خود بوده اس��ت که پس از بررسی و ارزیابی توسط
کمیته داوران ،شرکت پاالیش نفت الوان لوح تقدیر
جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی کشور
را کسب کرد.
ش��رکت پاالیش نفت الوان با گذر موفقیت آمیز
از مصاحبه میدانی و بررس��ی مستندات و مصادیق
ارس��الی از میان  163بنگاه اقتصادی دیگر که طی
فرایندی هفت ماهه و با همکاری ش��بکه مسئولیت
اجتماعی اتحادیه اروپا صورت پذیرفت ،به جمع 50
بنگاه اقتصادی کش��ور پیوست که شایسته این لوح
شدند و در سطح وزارت نفت تنها سه شرکت موفق
به اخذ این لوح گردیدند.
اه��داف اصل��ی برگ��زاری همایش جای��زه ملی
مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاههای اقتص��ادی ،ایجاد
بس��ترهای الزم برای ارتقای سطح و بهبود کیفیت
خدمات بنگاهه��ای اقتصادی به ذینفعان داخلی در
بنگاه اقتصادی ،مشتریان و جامعه عنوان شد.

پاالیشگاهشیرازموفقبهدریافتمجوزفعالیتبانامپرتازگردید
پاالیشگاه شیراز موفق به دریافت مجوز فعالیت در
قالب شرکتهای زنجیرهای توزیع فرآوردههای نفتی
با نام پتراز گردید.
به گزارش "پاالیش" ،در راستای بهینه سازی تولید
و تکمی��ل چرخه تولید تا فروش ،ش��رکت پاالیش
نفت شیراز موفق به دریافت مجوز فعالیت در قالب
شرکتهای زنجیرهای توزیع فرآوردههای نفتی با نام
پتراز شده و با توجه به خرید جایگاههای پمپ بنزین
و نفت گاز ،محصوالت این مجموعه با عنوان پترازو به
صورت انحصاری در استان فارس و استانهای مجاور
توزیع خواهد شد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت شیراز گفت با توجه
به بررسیهای انجام شده توسط شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ای��ران و دریافت حد نصاب الزم،

مجوز فعالیت صادر و این ش��رکت مکلف است ۳۵
درصد از پمپ بنزینهای استان فارس و  ۲۰درصد
جایگاههای دیگر در سطح کشور را تحت پوشش و
فرآوردهها جهت مصرف در اختیار جایگاههای تحت
نظر برند قرار گیرد.
مهندس ش��مس الدینی در ادام��ه بیان نمود این
مجموعه با خرید  ۳۸نازل در سه شهر استان فارس
در مرحل��ه اول و برنامه ریزی جهت تحت پوش��ش
ق��رار دادن حد نص��اب ظرفیته��ای الزم تصمیم
دارد ،موضوع تکمیل چرخه تولید وتوزیع و تحویل
به مصرف کننده را در دس��تور کار قرارداده و بنزین
و نف��ت گاز با اس��تانداردهای وزارت نفت به صورت
مستقیم تحویل مشتریان نماید.
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ستارهخلیجفارسچطوررشوعشد؟چگونهمتامشد؟
پاالیشگاه استراتژیك «ستاره خلیجفارس» در روز ملی «خلیجفارس» و همزمان با روز «پاسدار» توسط رییسجمهور روحانی افتتاح شد
تا ایران از اینهفته دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشد .پاالیشگاهی كه فاز اولش از دیروز روند تولید روزانه  ١٢میلیون لیتر
بنزین را آغاز كردهاست .پاالیشگاه «ستاره خلیجفارس» قرار است به تنهایی به اندازه  ٥٥درصد بنزینی كه هماكنون در كشور تولید
میشود را تولید كند ٩ .پاالیشگاه فعلی كشور مجموعا ً حدود  ٦٥میلیون لیتر در روز بنزین روانه بازار میكنند در حالی كه پاالیشگاه
«ستاره خلیجفارس» به تنهایی و بعد از تكمیل سه فازش  ٣٦میلیون لیتر در روز بنزین تولید خواهد كرد؛ بنزینی با كیفیت یورو چهار.

رضازندی

روزنامهنگاروتحلیلگرنفتی

پاالیشگاه میعانات گازی «ستاره خلیجفارس» چرا ساخته شد؟ چه مراحلی را طی كرد تا فاز اول آن با ظرفیت تولید بنزین روزانه ١٢
میلیون لیتر ،دیروز افتتاح ش��ود؟ كدام شركتها ،س��اخت پاالیشگاه را آغاز كردند؟ تحریم چطور جلوی «ستاره خلیجفارس» ایستاد؟
ایرانیها چگونه با آن توانمند شدند؟ پروژه دقیقا ً در چه زمانی شكل گرفت؟ وقتی تحوالت آن را تشریح كنیم ،آینه شفافتر میشود.
از فضای انتخابات خارج شوید .عینكهای جناحی را بیرون بیاورید و این گزارش را تا پایان بخوانید .سیزده سال به عقب میرویم.

پروژه «س��تاره خلیجف��ارس» چه زمانی آغاز
شد؟

سال  ١٣٨٣بود .گاز سه فاز پارس جنوبی در حال
اس��تخراج بود .بعد از فازهای ٣ ،٢و ١فازهای  ٥و٤
هم در نوبت افتتاح قرار گرفته بود .از هر دو فاز پارس
جنوبی روزانه  ٥٠میلیون متر مكعب گاز طبیعی و
بین  ٧٥ت��ا  ٨٠هزار بش��كه در روز میعانات گازی
تولید میشود .هر چند میعانات گازی قیمتی معادل
نف��ت دارد اما فقط باید در پاالیش��گاههایی مصرف
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شود كه برای پاالیش این هیدروكربور مایع ساخته
شده است .تولید میعانات گازی مانند نفت نیست كه
بتوان به وقت ضرورت ،كاهش داد .اگر تولید میعانات
گازی كاهش یابد تولید گاز هم كاهش خواهد یافت
و این ب��رای ایرانی كه مصرف بزرگ گاز داش��ت و
در زمستانها محتاج گاز تركمنستان شده بود قابل
تحمل نبود .پس باید فكری برای صادرات یا مصرف
میعانات گازی در داخل كشور میشد .خاصه اینكه
بیش  ٢٠فاز دیگر برای توس��عه میدان گازی پارس

جنوبی قابل تعریف بود .از آنجا كه سیاست كاهش
خام فروشی هم جزو سیاستهای كلی كشور شده
بود ،ایده ساخت یك پاالیشگاه بزرگ میعانات گازی
ب��ا ظرفیت  ٣٦٠هزار بش��كه در روز در وزارت نفت
عملیاتی ش��د .در آن زم��ان ،محمدرضا نعمتزاده،
مدیرعامل ش��ركت ملی پاالی��ش و پخش و بیژن
زنگنه ،وزیر نفت بود .این پروژه بزرگ ،ابتدا به عنوان
یكی از طرحهای زیرمجموعه شركت ملی مهندسی
س��اختمان نفت تعریف شد .شركتی از شركتهای

تابعه وزارت نفت .حاج رس��ولیها ،به عنوان مجری طرح منصوب
و با آغاز مطالعات اولیه و طراحی پایه ،پروژه س��اخت بزرگترین
پاالیشگاه میعانات گازی در محل فعلی پاالیشگاه ،رسماً در دستور
كار قرار گرفت.

س��تارهخلیجف��ارسراچ��هرشكتهاییطراحیكردند؟با
چقدر پول قرار بود ساخته شود؟

شركت ملی مهندسی ساختمان نفت ،به عنوان كارفرما ،طراحی
پاالیشگاه بزرگ میعانات گازی را به یك شركت هندی و یك شركت
ایرانی سپرد .شركت  ETLهند و شركت طراحی ساختمان نفت
(زیر مجموعه وزارت نفت) مس��وولیت طراحی پاالیشگاه میعانات
گازی را بر عه��ده گرفتند .همزمان با ادامه طراحیها دانش فنی
آن نیز خریداری شد .به دیماه  ٨٥رسیدیم .در آن مقطع قرار بر
این شد كه پاالیشگاههای ایران به صورت شركتی اداره شوند .این
دستورالعمل شامل پروژه پاالیشگاهی ستاره خلیجفارس هم شد.
بنابراین «ش��ركت ستاره خلیجفارس» در دی ماه  ١٣٨٥تشكیل
ش��د ٤٠ .درصد سهام این شركت را شركت ملی پاالیش و پخش
ایران در اختیار گرفت ٥٠ .درصد س��هام آن به شركت اندونزیایی
 SPCو  ١٠درصد هم به صندوق بازنشستگی صنعت نفت واگذار
شد .نكته جالب اینكه نام شركت پاالیشگاهی ستاره خلیجفارس
نیز از یكی از كلمات شركت اندونزیایی الهام گرفته شد ( )Starتا
این مرحله مطالعات اولیه پروژه انجام میشود كه حدود  ٣درصد
از پروژه است.
در اردیبهش��ت ماه س��ال  ١٣٨٦مشاركتی با دو عضو خارجی و
دو عضو ایرانی تش��كیل میشود تا پاالیش��گاه را به صورت EPC
(در این ش��كل از قرارداد تمام فعالیتها از طراحی پروژه تا خرید
اق�لام مورد نیاز ،نصب ،اجرا ،پیشراهان��دازی و راهاندازی به عهده
پیمانكار اس��ت ).برای ش��ركت پاالیشگاهی س��تاره خلیجفارس
بس��ازد .پس قرار میشود كنسرسیومی متشكل از شركت آلمانی
«گلدنگروپ» ،ش��ركت ایتالیایی «اس��نمپروژتی» و شركتهای
ایرانی «تهران جنوب» و شركت «مهندسی مشاور بینا» پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس را به صورت EPC Engineering Procurement
 Constructionبا مبلغ  ٢میلیارد و  ٦٠٠میلیون یورو در مدت ٤٨
ماه بسازند .از همان اول هم پاالیشگاه برای مصرف روزانه  ٣٦٠هزار
بشكه میعانات گازی طراحی شده بود.

در شهريور ٩٠
كنرسسيوم جدید با
جدیت بیشرت كارش
را ادامه میدهد.
برای انجام بهرت
پروژه ،كارهای
ساختپاالیشگاه
خرد شده و پیامنكار
جزء گرفته میشود.
در اثر تحریمها
تجهیزاتاصلی
پاالیشگاهامكان
ورود ندارد .كارهای
دیگر اما پیش
میرود.

به س��ال  ٨٨میرسیم .پروژه س��اخت پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس با ركود بزرگی مواجه میشود .در
مقطعی ،هیچ پولی به پروژه تزریق نمیشود .برخی
پیمان��كاران داخلی از پ��روژه خداحافظی میكنند.
وضعیت ركود تا اواس��ط سال  ٨٩ادامه مییابد .در
این زمان ،حركت پروژه آغاز میش��ود .البته بیشتر
در بخش انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات ،ساخت
آبگیر و خ��ط لوله .با این همه ،كل پروژه س��اخت
پاالیش��گاه س��تاره خلیجفارس (پاالیشگاه ،آبگیر و
خط لوله) تا بهمن م��اه  ،١٣٨٩مجموعاً حدود ٣٨
درصد پیشرفت كرده است .به این ترتیب كه ساخت
پاالیش��گاه  ٣١درصد جلو رفته است و كار ساخت
خط لوله انتقال میعانات گازی و آبگیر هر كدام ٨٠
درصد پیش رفته اس��ت .نكته مهم اینكه در تعریف
اندازه پروژه ٨٥ ،درصد آن ساخت پاالیشگاه بوده و
 ١٥درصد هم ساخت آبگیر و خط لوله بوده است.
تا بهمن  ،٨٩ساخت پاالیشگاه  ٣١درصد پیشرفت
ك��رده بود و پروژههای س��اخت آبگیر و خط لوله هم
به پیشرفت  ٨٠درصد رسیده بود .بنابراین ،پیشرفت
كل پروژه س��تاره خلیجفارس تا بهمن  ،١٣٨٩حدود
 ٣٨درصد ثبت ش��ده است .مرحوم محمد اسماعیل
كراچی��ان از س��ال  ١٣٨٥تا اواس��ط س��ال ،١٣٨٩
مدیرعامل شركت پاالیشگاهی ستاره خلیجفارس بود.

قرارگاه خاتماالنبیا چطور وارد پروژه س��تاره
خلیجفارسشد؟

بهمن ماه س��ال  ،٨٩اعضای هیاتمدیره شركت
پاالیش��گاهی س��تاره خلیجف��ارس دور هم جمع

رشكتهای آملانی و ایتالیایی چه زمانی از ایران رفتند؟

فضای بینالمللی علیه ایران سنگین میشود .تیرماه  ١٣٨٧دو
شركت آلمانی و ایتالیایی تحت تأثیر فشارهای بینالمللی از پروژه
خارج میشوند .تا این مرحله مطالعات و طراحی پایه و مهندسی
( )FEEDپروژه هم انجام شده بود .كه حدود  ٥درصد پروژه است.
تا اینجا ،كل پروژه اعم از ساخت پاالیشگاه ،آبگیر و خط لوله انتقال
میعانات گازی از عس��لویه به بندرعباس  ٨درصد (طراحی اولیه و
پایه و مهندسی) پیشرفت میكند .با مدیریت شركتهای «تهران
جنوب» و «مهندسی مشاور بینا» كارهای اجرایی شتاب میگیرد.
زمین پروژه تسطیح و فنسها كشیده میشود .ساخت مخازن آغاز
و قرارداد س��اخت خط لوله انتقال میعانات گازی به اضافه ساخت
آبگیر بسته میشود.

تا بهمن سال  ،٨٩كل پروژه چقدر پیرشفت داشت؟
نـشریه پاالیش نـفت شماره 2خرداد33 96
Oil Refining Industry Employers Association

نامردی كرهایها!

تحریمها حتی ش��ركتهای ك��رهای را هم جلوی
ایران قرار داده بود .همانهایی كه گوشیهای موبایل
و لوازم خانگیشان بازار ایران را پر كرده بود .شركت
كرهای كه قرار بود سیستمهای كنترلی پاالیشگاه را
تأمین كند در مقطعی از ارسال تجهیزات خودداری
كرد و بعد هم به س��ختی به ایران فرس��تاد .شركت
زیمنس آلمان ،كمپرس��ورها را آماده ك��رده بود اما
نمیداد .بدون كمپرسور ،پاالیشگاه امكان راهاندازی
نداشت .وقتی كار گره خورد ،سازندگان پروژه دنبال
ساخت كمپرسور توسط چینیها رفته و به چینیها
س��فارش دادند .برجام كه آمد ،تحریمها كه برداشته
ش��د ،كمپرس��ورهای زیمنس هم وارد كش��ور شد.
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس دیروز افتتاح شد اما هنوز
كمپرسورهای چینی به ایران فرستاده نشده است!
میش��وند و تصمیم میگیرن��د تا ق��رارگاه خاتماالنبیا به اعضای
كنسرسیوم ساخت پاالیشگاه اضافه ش��ود .قرارگاه خاتماالنبیا با
یك ش��ركت به نام «فرادس��ت انرژی فالت» وارد پروژه میشود.
بدینترتیب ٩٠ ،درصد س��هام كنسرس��یوم ساخت پاالیشگاه در
اختی��ار قرارگاه قرار میگیرد و ش��ركتهای «ته��ران جنوب» با
 ٦درصد س��هام و «مهندس��ی مش��اور بینا» با  ٤درصد سهام در
كنسرسیوم باقی میمانند.
در حقیقت ش��ركت «فرا دس��ت انرژی فالت» ب��ه خاطر دور
زدن تحریمه��ا ایجاد میش��ود .به دلیل پیش��رفت  ٨٠درصدی
خط لوله  ٤٠٠كیلومتری عسلویه به بندر عباس و ساخت آبگیر،
ش��ركت پاالیشگاهی ستاره خلیجفارس ،این دو بخش پروژه را به
كنسرسیوم واگذار نمیكند و خودش آن را به اتمام میرساند.
كنسرس��یوم جدید تا نیمه سال  ،٩٠س��ازماندهی الزم را برای
انجام پروژه به صورت جدی پیدا نكرده است .پروژه زنده میماند
تا به شهریور سال  ١٣٩٠میرسیم .در این ماه ،كنسرسیوم جدید
با جدیت بیش��تر كارش را ادامه میده��د .برای انجام بهتر پروژه،
كارهای ساخت پاالیشگاه خرد شده و پیمانكار جزء گرفته میشود.
در اثر تحریمها تجهیزات اصلی پاالیشگاه امكان ورود ندارد .كارهای
دیگر اما پیش میرود.

ماجرای كمپرسورهای زیمنس چه بود؟

م��رداد  ،١٣٩٢وقتی دول��ت یازدهم روی كار آمد ،پاالیش��گاه
س��تاره خلیجفارس به پیشرفت  ٥٧درصد رس��یده و خط لوله و
آبگیر تمام ش��ده بود .عمده پیشرفت كار در بخش پاالیشگاهی،
مربوط به اقداماتی نظیر بتنریزی ،ساخت كمپ ،ساخت مخزن،
خاكبرداری ،نصب لولهها و اسكلتهای فلزی و كارهای مرتبط با
فعالیتهای عمرانی بود تا بتوان تجهیزات را روی آن سوار كرد .در
همان زمان بود كه شایع شد شركت آلمانی زیمنس ،كمپرسورهای
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس را تحویل نخواهد نمیدهد.
تحریمه��ا به اوج رفته بود و بیكمپرس��ور ،پاالیش��گاه معنایی
نداشت .وزیر نفت با اس��تراتژی تمركز بر روی ساخت پاالیشگاه
و پرهی��ز از انجام كارهای جنبی وارد كار ش��د .میگویند زنگنه
حداقل هفتهای یك جلسه و در مقاطعی تا دو جلسه در هفته برای
پیشبرد پروژه ستاره خلیجفارس تشكیل داده و اولویتش به اتمام
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رساندن فاز یك پاالیشگاه بوده است.
بنابراین هزینههای جانبی و ساختمان
به حداقل میرس��د .بهمن سال ،٩٣
پروژه ستاره خلیجفارس ،مشكل مالی
پیدا میكند.

 ٦٥٠میلی��ون یوروی راهگش��ا
چگونهآمد؟

شش��م بهم��ن  ،١٣٩٣اس��حاق
جهانگیری ،معاون اول دول به بازدید
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس میرود.
در هم��ان بازدی��د دس��تور میدهد
ت��ا  ٦٥٠میلیون یورو از تس��هیالت
صندوق توس��عه ملی به ای��ن پروژه
اختصاص یابد .این یك كمك راهگشا
بود ام��ا وام صندوق توس��عه ملی به
شركتهای دولتی تعلق نمیگرفت.
بنابراین تركیب س��هام دادن شركت
پاالیشگاهی ستاره خلیجفارس تغییر
میكن��د .تاپیكو به عنوان یكی از زیر
مجموعهه��ای تأمی��ن اجتماعی ٤٩
درصد پ��روژه را در اختیار میگیرد و
سهام شركت سرمایهگذاری صندوق
بازنشس��تگی صنعت نف��ت به ٣٣/١
(بیش از  ٣٣درصد) میرسد .شركت
مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآوردههای
نفتی هم به س��هم ( ١٧/٩نزدیك ١٨
درصد) بسنده میكند .به این ترتیب
وام  ٦٥٠میلی��ون یوروی��ی صندوق
توس��عه ملی به پاالیشگاه اختصاص
مییاب��د و پروژه ج��ان میگیرد .این
اقدام دولت برای اتمام پروژه بسیار با
اهمیت بود.

پ��روژهایك��هیكمیلیاردو ٢٠٠میلیونیورو
گرانتر متام شد

پ��روژهای كه قرار بود با  ٢میلیارد و  ٦٠٠میلیون
ی��ورو در  ٤٨ماه به اتمام برس��د تاكنون  ٣میلیارد
و  ٧١٠میلیون یورو برایش هزینه ش��ده و بیش از
 ١٠سال طول كشیده است .برآورده هم شده است
كه هزینه فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به ٣
میلیارد و  ٨٠٠میلیون یورو برس��د .بخش��ی از این
افزای��ش هزینه یك میلیارد و  ٢٠٠میلیون یورویی
را تحریمهای ظالمانه به كشور تحمیل كرده است.
كار مهم وزارت خارجه و مجموعه حاكمیت از جمله
دول��ت در به ثمر رس��اندن برج��ام و رفع تحریمها
در پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس قابل رویت است.
چ��ه ،اگر تحریمها میماند هم هزینه پروژه افزایش
مییافت و هم پاالیشگاه هنوز به اتمام نرسیده بود.
گو اینكه ،كمپرس��ورهای چینی پ��روژه ،هنوز هم
وارد كش��ور نشده است .تزریق  ٦٥٠میلیون یورو از
صندوق توسعه ملی به پروژه نیز در كنار پیگیریهای
مستمر وزارت نفت و حل مشكالت پروژه در سطح
وزیر از دیگر خدمات دولت به تكمیل پروژه س��تاره
خلیجفارس بوده است.

چرا «ستاره خلیجفارس» عزت ملی است؟

اگر ادعا میشود كه  ٧٤درصد پروژه پاالیشگاهی
ستاره خلیجفارس ایرانی است به این دلیل است كه
حدود  ٧٠درصد طراحی آن توسط مهندسان ایرانی
انجام شده اس��ت .جالب است بدانید كه  ٣٠٠هزار
نقشه برای طراحی پاالیشگاه رد و بدل شده است.
 ٦٠درصد تجهیزات پاالیش��گاه ایرانی اس��ت و
 ١٠٠درصد ساخت آن توس��ط شركتهای ایرانی
انجام شده است .حتی تجهیزات پیچیده هم توسط
مهندسان ایرانی نصب شده است .پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس در فاز اول و از دیروز روزانه  ١٢میلیون
لیتر بنزین تولید كرده است .پس از تكمیل سه فاز

خودش خواند و به نكته خبری مهمی اش��اره كرد:
«با تكمیل طرح فراگیر پاالیشی سیراف با ظرفیت
نهایی پاالیش  ٤٨٠هزار بش��كه میعانات گازی ،در
آینده ،كل میعانات گازی تولیدی كش��ور به میزان
یك میلیون بشكه در روز ،در كشور پاالیش خواهد
شد و چیزی برای صادرات باقی نخواهد ماند.
ای��ن یعنی جلوگی��ری از خام فروش��ی ،تكمیل
زنجیره ارزش و این یعنی اقتصاد مقاومتی ».زنگنه
با افتتاح این پاالیش��گاه گفت كه به یكی از آخرین
تعهداتش عمل كرده اس��ت .حل مش��كل میعانات
گازی ایران بس��یار با اهمیت است .بابك زنجانی با
خرید میعانات گازی مان��ده روی آب ایران وارد در
معركه نفت جوالن داد .میعاناتی كه نتوانست بخش
عمده آن را بفروشد.

این پاالیشگاه  ٣٦میلیون لیتر بنزین یورو چهار ١٤ ،میلیون لیتر
گازویی��ل یورو چهار ٤ ،میلیون لیتر گاز مایع ( )LPGو  ٣میلیون
لیتر سوخت جت تولید خواهد كرد .جالب است بدانید كه تاكنون
(پی��ش از افتتاح)  ١میلی��ون و  ٤٠٠هزار لیتر گازوییل مرغوب و
 ١میلیون و  ٢٠٠هزار تن نفتا از پاالیش��گاه ستاره خلیجفارس به
كشورهایی نظیر ژاپن ،هند و ...صادر شده است .راندمان پاالیشگاه
 ٦٠درصد اس��ت به این معنا كه  ٦٠درص��د میعانات گازی را به
بنزین تبدیل میكند .با ساخت كامل این پاالیشگاه تنگنای ایران
در تولید میعانات گازی برطرف میشود .ایران در فاز اول از واردات
بنزین بینیاز شده است و پس از تكمیل دو فاز دیگر ،صادركننده
بنزین میش��ود .ای��ن دو ،قدرتی بزرگ در خاورمیانه و آس��یای
میانه به ایران میدهد .یك قدرت اس��تراتژیك .پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس برای عزت ملی ایران بسیار مهم بود .ارزش اقتصادی
بزرگی هم دارد.

وزیر نفت در مراسم افتتاحیه چه گفت؟

وزی��ر نفت دیروز در مراس��م افتتاح فاز اول پاالیش��گاه س��تاره
خلیجفارس ،راه توس��عه كشور را روشن توصیف و تاكید كرد« :در
مرداد  ٩٢كارهای ساختمان ،نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی
پاالیش��گاه در مراحل ابتدای��ی  ١٣ ،١٤و  ١٢درصدی در فازهای
اول ،دوم و س��وم قرار داش��ت .پیش��رفت كلی طرح شامل سه فاز
هماكنون به  ٩٠/٣درصد رسیده است ».زنگنه سپس به یك نكته
مدیریتی اش��اره كرد« :درست است كه تحریمها بسیار آزاردهنده
بود ،اما مش��كالت مدیریتی هم در تأخیر بهرهبرداری از این پروژه
تأثیر داشته است .زمانی كه كارم را در دولت یازدهم شروع كردم،
این طرح كالفی س��ردرگم با گرههای كور بود كه باز كردن آن به
تالش همه نیاز داشت ».زنگنه اعالم كرد كه از كل هزینههای پروژه
تنها  ١/٤میلیارد دالر آن در دولت یازدهم هزینه ش��ده است« :ما
سعی كردیم به صورت قطره چكانی از منابع مالی استفاده كنیم ،اما
طرح نسبت به گذشته پیشرفت بسیار بهتری داشت .همه میتوانند
شهادت بدهند كه ما از همه ظرفیتها و تجارب مدیریتیمان برای
این طرح اس��تفاده كردهایم؛ این در حالی اس��ت كه دو سال و نیم
از تحریمها در این دولت بود ،اما چارهای نداش��تیم و باید دست به
دس��ت هم میدادیم و با برادری موفقیتها را كسب میكردیم».
تشكرهای زنگنه را سایت خبری وزارت نفت اینگونه گزارش كرده
اس��ت« :از آقای وزیری هامانه چه در زمانی كه وزیر نفت بودند و
چه زمانی كه قائم مقام بنده بودند ،از آقای نعمت زاده ،مدیرعامل
سابق ش��ركت ملی پاالیش و پخش ،از آقایان ادیب و دادور ،تمام
س��ازندگان و اجراكنندگان طرح از جمله شركت تاپیكو ،شركت
پاالیش ستاره خلیجفارس ،صندوق بازنشستگی نفت ،شركت ملی
پاالیش و پخش ،شركت اُیكو و ...كمال تشكر را دارم».

اظهارات زنگنه درباره همكاری با قرارگاه خاتماالنبیا

وزی��ر نفت جمالت بعدش را برای نخس��تین بار ب��ر زبان راند:
«وقتی در سال  ٩٢به وزارت نفت برگشتم خیلیها دوست داشتند
میان وزارت نفت و قرارگاه دعوا درست كنند ،تحریك هم كردند،
اما تاكی��د میكنم در تمام این مدت چیزی جز صفا و دوس��تی
می��ان ما حاكم نبود چون خواس��ته هردوی ما ،س��ربلندی ایران
عزیز اس��ت ».زنگنه از سردار عبداللهی ،فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا به صورت ویژه تشكر كرد و او را «دوست و برادر خوب»

فرمانده قرارگاه :افتتاح پاالیش��گاه همسو با
اقتصادمقاومتیاست

با تكمیل طرح
فراگیرپاالیشی
سیراف با ظرفیت
نهایی پاالیش ٤٨٠
هزار بشكه میعانات
گازی ،در آینده،
كل میعانات گازی
تولیدی كشور به
میزان یك میلیون
بشكه در روز،
در كشور پاالیش
خواهد شد و چیزی
برای صادرات باقی
نخواهدماند

قرارگاره سازندگی خاتماالنبیا نشان داد كه میتواند
مگاپروژهای نظیر ستاره خلیجفارس را راهبری كند و
این ظرفیت بزرگی برای كشور است .هر چند باید در
این راه قویتر شود .ظرفیت فنی و اقتصادی قرارگاه
برای كش��ور راهگشاست .به ویژه در شرایط سخت.
«با بهرهبرداری كامل از پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
امكان ص��ادرات بنزین و افزایش كیفیت س��وخت
مصرفی داخل نیز فراهم میش��ود و ایران به جرگه
صادركنندگان بنزی��ن میپیوندد ».این را س��ردار
عبدالله��ی ،فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتماالنبیا
دیروز در مراس��م افتتاحیه فاز اول پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس گفت و افزود« :افتتاح پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس همسو با اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
و تولید و اشتغال است.
اگ��ر ما ب��ر اس��اس راهبردهای كش��ور حركت
كنی��م توانایی فتح قلههای ب��زرگ را داریم ».وی
با بیان اینكه  ٨٣درصد تجهیزات پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس ساخت داخل بوده است ،گفت« :امروز
ظرفی��ت عظیمی در داخل كش��ور وجود دارد كه
میتوانی��م از ای��ن ظرفیته��ا اس��تفاده كنیم».
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا درباره میزان
تولیدات فاز اول پاالیش��گاه ستاره خلیجفارس هم
گفت« :با بهرهبرداری از مرحله نخس��ت پاالیشگاه
س��تاره خلیجفارس روزانه  ١٢میلیون لیتر بنزین
ی��ورو ،٤چهار و نیم میلیون لیت��ر گازوییل یورو،٤
یك میلیون لیتر نفت س��فید یورو ٤و یك میلیون
و  ٣٠٠هزار لیتر گازمایع یورو ٤تولید میش��ود».
ق��رارگاه خاتماالنبی��ا دس��ت در دس��ت دو دولت
جمه��وری اس�لامی ای��ران در كنار ش��ركتهای
ایرانی دیگر پروژه اس��تراتژیك پاالیش��گاه ستاره
خلیجفارس را ساختند .ایرانیها ،ایران را از واردات
بنزین خودكفا كردند .دیروز «ستاره خلیجفارس»
در كنار خلیجفارس درخشید.
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ایرانصادرکنندهفرآوردههاینفتی
نی��از روزافزون کش��ور در بخشهای خانگی ،صنعتی و حمل و نقل به س��وخت ،ضرورت خودکفایی در تولید س��وخت مورد نیاز ،دارا ب��ودن عنوان دارنده یکی از
بزرگترین ذخایر طبیعی نفت و گاز و نیاز فوری صنایع پاالیشی کشور به افزایش توان کمی و کیفی محصوالت تولیدی از صنعت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،صنعتی حس��اس در بدنه وزارت نفت س��اخته است که امروز به دوران پساتحریم میاندیشد ،صنعتی که تمامی تالش خود را به کارگرفت تا از تحریم پلی
برای دستیابی و اتکا به توانمندی و دانش فنی بسازد و شاهد این مدعا ساخت و راه اندازی واحدهای پیشرفته پاالیشگاهی در طرحهای توسعهای پاالیشگاههای
کشور و ساخت تجهیزات پاالیشگاهی موردنیاز و در برخی موارد کاتالیزورهای مورد نیاز این صنعت بوده است.
اکنون پس از برجام صنایع نفتی ایران منتظر اس��ت تا پس از لغو کامل تحریمها ،عالوه بر توس��عه صادرات فرآوردههای نفتی ایران ،از طریق س��رمایه گذاری در
طرحها و انعقاد قراردادهای جدید ،شاهد رونق صنایع پاالیشی کشور نیز باشند.

توسعه صادرات فرآوردههای نفتی

تحریم ف��روش فرآوردههای نفتی ای��ران یکی از
مهمترین تحریمها علیه ایران بود که موجب از دست
دادن بس��یاری از فرصتهای س��رمایه گذاری برای
کشور شد؛ امروز با توسعه صنعت گاز و جایگزینی آن
با فرآوردههای نفتی در بسیاری از بخشهای خانگی
و صنعتی ،میتوان از ظرفیت آزادشده فرآوردههای
نفتی کشور ،جهت توسعه صادرات استفاده کرد.
تضمين امنيت انرژي داخل��ي و حضور پايدار در
عرص��ه بازارهاي منطقهای و بي��ن المللي ،افزايش
ارزش اف��زوده از طري��ق تكميل زنجي��ره ارزش و
باال بردن س��طح صادرات فرآوردههای نفتي ،ايجاد
تن��وع در روشهای فروش ،دس��تيابي ب��ه جايگاه
همت��راز ش��رکتهای مهم پااليش��گاهي جهان به
منظور حضور پاي��دار در بازارهاي منطقهای و بين
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المللي ،مش��اركت بخش خصوصي ،توسعه صنعت
بانكرينگ و لحاظ كردن "كيفيت" مورد نياز آينده
و صدور دس��تورعمل جامع خدمات سوخت رساني
به کش��تیها و همگراي��ي و تقارب با كش��ورهاي
توليدكنن��ده و مصرف كننده انرژي در پي برقراري
تعامل مؤثر و س��ازنده جهت برقراري مجدد سوآپ
فرآوردههای نفتي (نفت گاز ،نفت كوره و گازمايع)،
اين عمليات از كشورهاي حاشيه شمالي و در جنوب
به عراق و افغانس��تان انجام میگیرد ،توسعه شبكه
گاز رساني به نیروگاهها و اقصي نقاط كشور و امكان
پذير شدن بيشتر صادرات فرآوردههای نفتي مايع از
جمله برنامههای صنعت پاالیش ایران برای توسعه
صادرات فرآوردههای نفتی است.
ب��ا افزایش ظرفیت م��ازاد تولید نفت ک��وره ،گاز
مایع و نفتگاز ،از ابتدای امس��ال حجم صادرات این

فرآوردههای نفتی با جهش قابل توجهی همراه شده
به طوریکه روزانه میانگین  ٤٠٠هزار بشکه فرآورده
نفتی ش��امل نفت گاز ،نفت ک��وره ،گاز مایع و انواع
سوخت مایع به بازارهای جهانی صادر شده است.
از این رو از ابتدای امس��ال تاکنون حجم صادرات
نفت گاز ایران با ثبت رشدی بیش از  ٤٣٠درصدی از
حدود  3/5میلیون لیتر در مدت مشابه سال گذشته
به حدود  ١٣میلیون لیتر افزایش یافته است.
اف��زون ب��ر این پیش بینی میش��ود ب��ا توجه به
برنامهه��ای مدیریت مصرف این ف��رآورده نفتی در
داخل کشور و اجرای طرحهایی همچون تخصیص
نفتگاز بر اساس میزان پیمایش ،روند کاهشی مصرف
این فرآورده ادامه یابد که در صورت تحقق برنامههای
در دس��ت اجرا ظرفیت��ی برای ص��ادرات روزانه ٢٠
میلیون لیتر نفتگاز در کشور وجود دارد.

در کنار صادرات نفتگاز ،ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان
نفت کوره هم تبدیل ش��ده است و آمارها از صادرات روزانه حدود
 ٥٠میلیون لیتر از این فرآورده نفتی به بازارهای منطقهای و جهانی
حکایت دارد .از سوی دیگر افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت کوره
و تخصیص بخش عمدهای از این سوخت به مراکز بانکرینگ ایران
در منطقه خلیج فارس افزون بر ارزآوری میتواند س��بب توس��عه
بازار عرضه س��وخت به کش��تیها و ش��ناورهای عبوری در منطقه
استراتژیک خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان شود که در کنار
دستاوردهای اقتصادی ،مزیتهای متعدد بینالمللی و حاکمیتی
برای جمهوری اس�لامی ایران به همراه دارد .گاز مایع نیز از دیگر
محصوالت صادراتی پاالیش��گاههای نفت کش��ور از ابتدای امسال
تاکنون بوده و با توس��عه شبکه گاز ش��هری و روستایی ،ظرفیت
جدیدی برای صادرات این فرآورده بعنوان یک محصول با تقاضای
باال در بازار ایجاد شده است .از ابتدای امسال تاکنون روزانه به طور
میانگین حدود  ٦٤٠تن گاز مایع از دو مسیر خشکی و دریایی به
کش��ورهای همسایه و بازارهای جهانی از س��وی ایران صادر شده
است .این دستاورد بزرگ در دولت یازدهم و در سایه سیاستهای
منطقی وزارت نفت سبب شد ایران بعد از  ۱۱۰سال برای نخستین
بار از سال گذشته به صادرکننده فرآوردههای نفتی تبدیل شود در
حالی که سال  ۹۳ما واردکننده فرآوردههای نفتی بودیم.

ای��ران ت��ا پی��ش از ای��ن
واردکننده فرآورده نفت
گاز به کش��ور بوده که با
سیاس��ت منطقی وزارت
نف��ت و تغیی��ر چه��ره
سوخت رسانی در کشور
و جایگزینی گاز طبیعی با
سوخت مایع این دستاورد
مهمدردولتیازدهمبرای
ایران ثبت شد و ایران را از
واردکنن��ده فرآوردههای
نفتی به صادرکننده پایدار
تبدیل کرد

شکست رکورد صادرات نفت گاز ایران

ایران با صادرات انواع فرآورده نفتی شامل نفتگاز ،گاز مایع و نفت
کوره به باشگاه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی پیوست .نگاهی به
آمار مصرف انواع فرآوردههای نفتی از ابتدای امسال تاکنون نشان
میده��د که مصرف چهار فرآورده نفتی اصلی ش��امل نفتگاز ،گاز
مایع ،نفت س��فید و نفت کوره در کش��ور روندی کاهشی داشته،
به طوریکه متوس��ط مصرف گاز مایع با ثبت  1/5درصد کاهش
به حدود پنج هزار و  ٢٩٠تن در روز رس��یده اس��ت .بر این اساس
میانگین مصرف روزانه نفت گاز هم با ثبت بیش از  ٩درصد کاهش
ب��ه  ۷۲میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر رس��یده که در مقایس��ه با مدت
مشابه سال گذش��ته مصرف این فرآورده راهبردی نفتی کاهشی
حدود هفت میلیون لیتری در روز را داشته است .میانگین مصرف
نفت سفید در این بازه زمانی با ثبت کاهشی حدود  7/5درصدی به
سه میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر و در نهایت نفت کوره با ثبت بیشترین
کاهش مصرف از ابتدای امسال تاکنون با ثبت کاهشی  65/4درصدی
به حدود  ۹میلیون و  ۱۰۰هزار لیتر در روز رسیده است .همچنین
میانگین مصرف روزانه نفت کوره در حدود پنج ماه امسال در کشور
به  ٩میلیون لیتر رسیده که این میزان در مدت مشابه پارسال حدود
 ۲۶میلیون و  ۴۰۰هزار لیتر بوده و در مجموع مصرف این فرآورده
روزانه حدود  ١٧میليون لیتر کاهش یافته است .این در حالی است
که ایران تا پیش از این واردکننده فرآورده نفت گاز به کشور بوده که
با سیاست منطقی وزارت نفت و تغییر چهره سوخت رسانی در کشور
و جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع این دستاورد مهم در دولت
یازدهم برای ایران ثبت شد و ایران را از واردکننده فرآوردههای نفتی
به صادرکننده پایدار تبدیل کرد.

عنوان بزرگترین پاالیشگاه در
دست س��اخت میعانات گازی
خاورمیان��ه ،ای��ران را بزودی از
واردات بنزین بی نیاز میکند.
پاالیش��گاه  ٣٦٠هزار بشکهای
س��تاره خلیج فارس به عنوان
بزرگترین پاالیش��گاه در دست
ساخت میعانات گازی منطقه
خلیج فارس و حتی خاورمیانه،
ظرفیت تولید روزانه  ٣٦میلیون
لیتر بنزی��ن و  ١٤میلیون لیتر
گازوئی��ل با اس��تاندارد یورو ٤
اتحادیه اروپا برخ��وردار بوده و

در کنار این  ٢فرآورده استراتژیک نفتی محصوالت
دیگ��ری همچ��ون روزانه  ٢هزار تن گاز مایع ،س��ه
میلی��ون لیتر س��وخت هواپیم��ا و  ١٣٠تن گوگرد
تولید و عرضه خواهد شد .در شرایط فعلی پیشرفت
فیزیکی پروژه ساخت پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
به  ٨٦درصد رس��یده و پیشرفت ساخت و راهاندازی
فاز نخس��ت این طرح عظیم پاالیش��گاهی ایران و
خاورمیانه از مرز  ٩٠درصد عبور کرده است.
بر اس��اس برنام��ه زمانبندی واح��د تقطیر این
پاالیشگاه میعانات گازی امس��ال و دیگر واحدهای
فرآیندی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس سال آینده در
مدار بهرهبرداری قرار میگیرند که در مرحله نخست
امکان تولید و عرضه روزانه  ١٢میلیون لیتر بنزین با
استاندارد یورو  ٤فراهم خواهد شد.

توزی��ع آزمایش��ی بنزین ی��ورو  ٤در هفت
شهر دیگر

به تازگی توزیع بنزین یورو  ٤در هفت شهر جدید
شروع شده و هم اکنون روزانه  ٢٢میلیون لیتر بنزین
یورو  ٤در هشت کالنشهر کشور توزیع میشود.
شاهرخ خس��روانی ،یکی از مدیران ارشد صنعت
پاالی��ش و پخش ایران با اش��اره ب��ه عملکرد دولت
یازدهم در بخش پاالیش و پخش طی سه سال اخیر
به برنامه ریزی برای توزیع حداکثری و آماده سازی
حداکثری فرآوردههای اس��تاندارد یورو  ٤اشاره کرد
و افزود :بر این اساس هم اکنون در هشت کالنشهر
کشور بنزین یورو  ٤توزیع میکنیم.
وی با بیان این که ظرفیت تولید بنزین یورو  ٤به
 26/3میلیون لیتر در روز رس��یده است ،اظهارکرد:
ه��م اکنون روزانه  ٢٢میلیون لیتر بنزین یورو  ٤در
هشت کالنشهر کش��ور توزیع میشود .خسروانی از
برنامه ریزی برای توزیع بنزین یورو  ٤در هفت شهر
دیگر ایران خبرداد و گفت :هم اکنون بنزین یورو ٤
در چند ش��هر دیگر به طور آزمایشی توزیع میشود
که پس از تثبیت ،امکان توزیع در این ش��هرها نیز
فراهم خواهد شد.

ش�مارش معک��وس ب��رای راه اندازی پاالیش��گاه س��تاره
خلیجفارس
شمارش معکوس بهرهبرداری از پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به
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اولویتهای صنعت پاالیش و پخش ایران

متاجی ،مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت ملی
پاالی��ش و پخ��ش فرآوردههای نفتی ای��ران درباره
اولویته��ای برنامهه��ای ش��رکت پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران بع��د از اجرای کامل برجام
اظهار داشت :یکی از برنامههای شرکت تبدیل منطقه
جاسک به یک منطقه صنعتی با محور انرژی است.
نخس��تین برنامه ما احداث یک مخزن ذخیره نفت
خام است که از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی
انجام میش��ود که در مرحله اول ،ذخیره سازی 10
میلیون بشکه نفت برای صادرات انجام میشود .آماده
جذب سرمایه گذار در این بخش هستیم .در کنار این
طرح ،خط لولهای با طول حدود يك هزار کیلومتر،
با قطر  42اینچ و با هزینه  1میلیارد و  200میلیون
دالر درحال احداث اس��ت؛ که هزینه آن از س��وی
دولت پرداخت میشود و طراحی مفهومی این خط
انج��ام و طراحی بنيادي آن درحال انتخاب مش��اور
است .هزینه احداث مخازن هم در حال حاضر 250
میلیون دالر پیش بینی میشود ،طرح بعدی ایجاد
یک منطقه صنعتی اقتصادی در جاسک است که با
احداث مخازن نفتی و پايانه نفتي شروع میشود.
احداث یک مجتمع پاالیش��ی و انتقال پاالیشگاه
بهمن گن��و از بندرعباس به جاس��ک طرح دیگری
است و سرمایه گذار موافقت خود را با این طرح اعالم
کرده اس��ت .اولویت باید برای توسعه پاالیشگاههای
موجود باشد ،زیرا توان بالقوه دارند تا با هزینه کمتر و
استفاده کمتر از نفت خام ،محصوالت نفتی بیشتری
تولی��د کنند و از تولید محصوالت��ی که مصرفی در
دنیا ندارد جلوگیری شود و بتوانيم به قانونی که در
مجلس تصویب شده مبنی بر کاهش مصرف سوخت
مایع تولید پاالیشگاهها ،جامه عمل بپوشانیم .اولویت
بعدی ایجاد پاالیش��گاههای جدید است .برای تولید
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روزانه  300هزار بشکه محصوالت نهایی قابل مصرف
نیاز اس��ت از پاالیش��گاههای موجود استفاده کنیم.
درح��ال حاض��ر نزدیک به روزانه  500هزار بش��که
نفت کوره داریم که قابل تبدیل به محصوالت کیفی
است».

افزایش توان ظرفیت پاالیشی کشور

براساس طرح نوس��ازی و بهینه سازی سیستمها
و تجهی��زات پاالیش��گاهی در برنامه پنجم توس��عه
ایران ق��رار بود در پاالیش��گاه آبادان سیس��تمهای
قدیم��ی برچیده و سیس��تمهای جدی��د جایگزین
ش��ود ،همچنین فرآیندهایی که محصوالت کیفی
تولید میکنند در آنجا تأس��یس ش��ود .برای انجام
ای��ن پروژه حدود  3میلیارد دالر هزینه نیاز اس��ت و
درصورت اجرای این پروژه محصوالت این پاالیشگاه
به استاندارد یورو  5تبدیل و تولید نفت کوره پاالیشگاه
آبادان كاهش مییابد .در سال جدید با توجه به بودجه
 650میلیون دالری که برای این پروژه اختصاص داده
شده ،طرحهای مربوط به بهینه سازی محصوالت را
آغاز شده است .با این بودجه از کیفی سازی نفت گاز
شروع و به تدریج امور مربوط به سایر واحدها را انجام
خواهیم داد.
در پاالیش��گاه بندرعباس نیز پروژه کیفی سازی
محصوالت درحال انجام است و پیش بینی میشود
تا پایان س��ال واحدهای بنزین سازی و سولفوزدایی
نفتگاز و نفت س��فید وارد سرویس شود .در صورت
رفع مش��کالت برای ورود تجهیزات این پروژه ،كار
راه اندازي آغاز خواهد ش��د .برای سودآور کردن این
پاالیشگاه نیاز به س��رمایه گذاری خارجی است .به
دلیل اینکه کیفی س��ازی هزین��های بیش از  2تا 3
میلیارد نیاز دارد که درمورد همه پاالیشگاه هم همین
امر صدق میکند.

صنع��ت پاالی��ش ای��ران به خ��ارج از مرزها
میرود

به طور خالصه میتوان گفت با ش��رایط مثبت به
وجود آمده صنایع پاالیش و پخش کشور با ترسیم
یک نقش��ه راه قوی و دقیق ،در نظ��ر دارد افقهای
روش��نی پیش روی این صنعت گش��وده و عالوه بر
حضور پررنگ در بازارهای ه��دف جهانی ،گامهای
موثری در جهت توسعه سرمایه گذاریهای داخلی
و خارجی در زمینه توس��عه پاالیشگاههای موجود و
احداث پاالیشگاههای جديد بردارد.
گس��ترش تعام�لات انرژي با كش��ورهاي داراي
منابع انرژي در ح��وزه درياي خزر ،خليج فارس و
ديگر مناطق جهان ،احداث پاالیش��گاههای جديد
در داخل كش��ور با اولويت س��رمايه گذاري بخش
خصوصي ،احداث پااليشگاه در كشورهاي خارجي
و يا مشاركت در پاالیش��گاههای خارج از كشور با
استفاده از خوراك نفت خام و ميعانات گازي ايران،
افزايش خوراك ميعانات گازي ،ارتقاء پاالیشگاهها
در جهت افزايش توليد فرآوردههای با ارزش بيشتر
و كاهش توليد نفت كوره بر اساس ماده  59قانون
اص�لاح الگوي مصرف ،ايجاد خط��وط لوله انتقال
فرآوردههای نفتي و تأسيسات جانبي با كشورهاي
همس��ايه در جهت كاهش هزینههای حمل و نقل
زميني/دريايي و تس��ريع در انتقال فرآورده ،ايجاد
مخازن ذخيره س��ازي مشترك فرآوردههای نفتي
در كش��ورهاي هدف ب��ا اس��تفاده از ظرفیتهای
پااليش��ي جديد ايجاد ش��ده و حضور در بازارهاي
ه��دف از طريق ايجاد دفات��ر نمايندگي به منظور
بازارياب��ي فرآوردههای نفتي و پيگي��ري پروژهها
و همکاریه��ای دوجانبه از جمل��ه اهداف صنایع
پاالیشی ایران به شمار میرود.
*آمارها مربوط به سال  ٩٥است.

دیدار دبیرکل و اعضای انجمن صنفی پاالیش نفت با رییس مجلس

دبی��ر کل و اعضای هیئ��ت مدیره انجمن صنفی
پاالیش نفت سه ش��نبه  29فروردین ماه با حضور
در مجلس با علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای
اسالمی دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار گزارشی از عملکرد انجمن از سوی
ناصر عاش��وری ،دبیر کل انجم��ن در اختیار رییس
مجل��س قرار گرفت و همچنین تب��ادل نظر درباره
بهبود فعالیت پاالیش��گاهها با تأکید بر ش��عار سال
اقتص��اد مقاومتی ،تولید و اش��تغال صورت گرفت.
مدیران عامل پاالیشگاهها نیز در این دیدار به اظهار
نظر درباره سیاست و مشکالت و موانع پاالیش نفت
کشور پرداختند و انتظارات خود را از مجلس شورای
اس�لامی در خصوص اصالح قوانی��ن مربوطه اعالم
داشتند.

نشست مشرتک انجمن صنفی پاالیش نفت با معاون وزیر نفت
نشست دبیر کل انجمن صنفی پاالیش با مهندس
کاظمی مع��اون وزارت نفت و مدیر عامل ش��رکت
پخش و پاالیش برگزار ش��د .به گزارش پاالیش ،در
این نشس��ت که  16اس��فند ماه گذشته برگزار شد،
اهمیت جایگاه پاالیشگاههای کشور از سوی دبیرکل
انجمن تبیین شد و در ادامه مشکالت و چالشهای
پی��ش روی آنان مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت از
جمله اینکه با توجه به واگذاری پاالیشگاههای نفت به
بخش خصوصی و نگاه اجمالی به میزان سرمایهگذاری
عظیم و صورتهای مالی ساالنه متأسفانه پاالیشگاهها

وضعیت خوبی ندارند و بعضاً در سال زیانده میباشند
لذا اگر چنانچه مجلس و دولت نگاه جدیتری نسبت

به اصالح قوانین حاکم نداش��ته باشند قطعاً تا چند
سال آینده پاالیش��گاهها ورشکست خواهند شد .در
ادامه مهندس کاظمی با اش��اره ب��ه موارد مطروحه
گفت :این مجموعهها متعلق به مردم و نظام اس��ت
و دولت و بخش خصوصی باید با هم مش��کالت سر
راه را بردارند .در پایان این جلسه مقرر شد جلسهای
با حضور مدیران عامل پاالیش��گاهها و اعضای هیات
مدیره انجمن برای بررس��ی مشکالت پاالیشگاهها با
ش��رکت پخش و پاالیش برگزار ش��ود تا موارد مهم
مورد رسیدگی و تفاهم قرار گیرد.

جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی پاالیش نفت در شیراز
جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی پاالیش نفت با حضور اکثریت اعضاء در شیراز
برگزار شد.
به گزارش «پاالیش» در ابتدای این جلس��ه که  28اردیبهش��تماه سال جاری
برگزار شد ،گزارشی از عملکرد انجمن توسط ناصر عاشوری دبیر کل به اعضا ارائه

شد ،س��پس رئیس هیئت مدیره انجمن نیز در اظهاراتی مشکالت و چالشهای
پیش روی صنعت پاالیش نفت را برش��مرد و عمده مشکالت در  16محور جمع
بندی گردید .در این جلسه هر یک از اعضای هیئت مدیره ضمن توضیح مشکالت
مطروحه راه حلهایی را نیز ارائه کردند.
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حسامالدینقاموسمقدم
روزنامهنگار

احکامنفتیبرنامهششم

برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،به مجموعه برنامههای میانمدتی گفته میشود که به صورت پنج ساله و توسط دولت وقت تنظیم
میشود و به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد .تا کنون پنج برنامه تصویب و اجرا شده و در حال حاضر برنامه ششم برای اجرا ابالغ شده است .یکی از مهمترین
محورهای هر برنامه توسعه در کشور ما با توجه به اتکای اقتصاد ما به نفت و نقش مهم این محصول در معادالت اقتصادی کشور ،مفاد مرتبط با صنعت نفت است.

در ادامه ،احکام نفتی موجود در برنامه ششم
توسعه را مرور میکنیم:

در م��اده  4قانون برنامه شش��م توس��عه آمده
اس��ت که جهت تأمین حداقل دو و هش��ت دهم
واحد درصد از رش��د هشت درصد اقتصاد از محل
ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین رشد
س��رمایهگذاری به میزان متوسط ساالنه بیست و
یک و چهار دهم درصد در طول سالهای اجرایی
برنامه ،کلیه دس��تگاههای اجرایی با هماهنگی با
دولت اقدامات زیر را بهعمل آورند .مسئولیت اجرا
بر عهده دولت است.
یکی از این اقدامات ،در بند ح این ماده آمده که
در بخش��ی از این بند ،توسعه بازار انرژی و عرضه
نفت خ��ام و فرآوردههای نفت��ی در بورس انرژی
مورد تاکید قرار گرفته است.
یکی دیگ��ر از احکام مرتبط با نف��ت در برنامه
شش��م ،در ماده  7این قانون آمده است .در بخش
اول از بن��د ب م��اده  7میخوانیم ک��ه بهمنظور
انطب��اق بودجهه��ای س��نواتی ب��ا قان��ون برنامه
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شش��م ،انضباط مالی ،اص�لاح فرآیند برنامهریزی
و بودجهریزی و نظارت ب��ر عملکرد و هزینههای
دولت ،س��هم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل
از صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات
گاز در س��ال اول اجرای قانون برنامه سیدرصد
تعیین میشود و ساالنه حداقل دو واحد درصد به
این سهم اضافه میشود.
بان��ک مرکزی مکلف اس��ت در طول س��ال و
متناس��ب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز
این وجوه و س��هم چهارده و نیم درصد ش��رکت
ملی نف��ت ایران از کل ص��ادرات نفت و میعانات
گازی و همچنی��ن س��هم س��ه درص��د مناط��ق
نفتخی��ز ،گازخیز و توس��عهنیافته اقدام کند و از
مح��ل باقیمانده ،س��هم بودجه عموم��ی دولت از
منابع موضوع این جزء در س��قف جدول شماره 4
این قانون تعیین و به حس��اب درآمد عمومی نزد
خزانهداری کل کش��ور واریز و مابقی را به حساب
ذخیره ارزی واریز کند.
بخش پنجم قانون برنامه ششم توسعه ،مربوط به

توازن منطقهای ،توسعه روستایی و توانمندسازی
اقشار آسیبپذیر اس��ت .براساس بند سوم از بند
ال��ف ماده  26ای��ن قانون که ذی��ل بخش پنجم
آمده ،دولت موظف شده است س ه درصد از درآمد
حاص��ل از صادرات نف��ت خ��ام و میعانات گازی
خالص صادرات گاز طبیعی را بهترتیب یکسوم به
استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم به مناطق
و شهرس��تانهای کمتر توسعهیافته جهت اجرای
برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با
تصویب شورای برنامهریزی و توسعه این استانها
اختصاص دهد.
اما در ماده  44قانون برنامه شش��م توس��عه ،رد
پ��ای پاالیش را میبینیم .براس��اس بن��د دوم از
قس��مت الف این ماده ،دولت مکلف شده است که
ب��ه منظور افزایش ارزش اف��زوده انرژی و تکمیل
زنجی��ره ارزش و کاهش ش��دت ان��رژی «مصرف
ان��رژی برای واحد تولید» در ط��ول اجرای قانون
برنامه ،تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش
مق��دار دو میلی��ون و هفتصد هزار بش��که در روز

نف��ت خ��ام و میعانات گازی ب��ا ضریب پیچیدگی باال توس��ط
بخ��ش غیردولتی را به نحوی برنامهریزی و اجرا کند تا ترکیب
تولید فرآورده آنها اساس��اً به محصوالت سبکتر و میانتقطیر
اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از دهدرصد
بیشتر نشود.
در ماده  45نیز تکلیفی برای وزارت نفت به این ش��رح مقرر
شده است :وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر
دستگاههای اجرایی ذیربط ،برنامه اجرایی «طرح جامع انرژی
کش��ور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب
قوانین مربوطه و در راس��تای س��ند ملی راهبرد انرژی کشور
مصوب شورای عالی انرژی کشور ،تهیه کنند و به تصویب هیأت
وزیران برس��انند .همچنین طبق بند ال��ف ماده  48این قانون،
دولت مکلف شده است کلیه طرحهای جمعآوری ،مهار ،کنترل
و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید و مش��عل در کلیه میادین
نفتی و تأسیس��ات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک
آنها ظرف مدت حداکثر س��هماه از تاریخ الزماالجرا شدن این
قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند،
به گونهای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد گازهای مش��عل
مهار و کنترل ش��ده باشد .براس��اس بند ث همین ماده ،دولت
مکلف شده است بهمنظور افزایش و ارتقای توان علمی ،فناوری
و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد از اعتبارات طرحهای
توسعهای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه،
جهت ایجاد ظرفیت جذب ،توسعه فناوریهای اولویتدار نفت،
گاز و پتروش��یمی و انرژیهای تجدیدپذی��ر و بهکارگیری آنها
در صنای��ع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیس��ازی
آنها وکاهش ش��دت مصرف انرژی ضم��ن مبادله موافقتنامه با
س��ازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به
کمیس��یونهای انرژی و آموزش ،تحقیق��ات و فناوری مجلس
ش��ورای اسالمی ارائه نماید .همچنین به منظور افزایش ضریب
بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک
درص��د ،از طریق وزارت نفت طی س��ال اول اجرای این قانون،
برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری
را ب��ا رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خش��کی و
مناط��ق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توس��ط مراجع
قانونی ،اقدامات الزم را بهعمل آورد.

وزارتخانههای نفت و
نیرو موظفند با همکاری
سایر دستگاههای اجرایی
ذیربط ،برنامه اجرایی
«طرح جامع انرژی
کشور» را تا پایان سال
اول اجرای قانون برنامه
در چهارچوب قوانین
مربوطه و در راستای سند
ملی راهربد انرژی کشور
مصوب شورای عالی
انرژی کشور ،تهیه کنند و
به تصویب هیأت وزیران
برسانند

در بندهای  1و  2قس��مت ج همی��ن ماده نیز
آمده اس��ت :وزارت نفت موظف اس��ت تمهیدات
الزم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای
ش��رکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای
عموم��ی غیردولت��ی ب��رای س��رمایهگذاری در
فعالیته��ای اکتش��اف ،تولید و بهرهب��رداری (نه
مالکی��ت) میادی��ن نف��ت و گاز بهوی��ژه میادین
مش��ترک در چهارچوب سیاس��تهای کلی اصل
چهل و چهارم قانون اساسی بهعمل آورد.
همچنی��ن وزارت نفت موظف اس��ت به ذخایر
راهبردی نفت و گاز بهمنظ��ور اثرگذاری در بازار
جهان��ی نفت و گاز ب��ا تأکید بر حفظ و توس��عه
ظرفیتهای تولید نف��ت و گاز بهویژه در میادین
مش��ترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه
افزایش دهد.
بند الف ماده  57قانون برنامه شش��م توس��عه،
نف��ت را به خدمت حمل و نق��ل درآورده و مقرر
کرده است :دولت مکلف اس��ت بهمنظور تکمیل
و اجرای طرحهای (پروژههای) حمل ونقل ریلی،
دوخطهکردن مس��یرها و اح��داث خطوط برقی و
سریعالس��یر ،عالوه ب��ر مش��ارکتهای دولتی -
خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه
س��االنه ،یکدرصد منابع حاصل از فروش نفت و
گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت
راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل
و نق��ل ریلی با اولویت مناطق کمترتوس��عهیافته
اجرا شود.
در بخش��ی از ماده  65نیز دولت مکلف ش��ده
اس��ت که بهمنظور افزای��ش درونزایی اقتصاد با
رعایت قانون تش��ویق و حمایت از سرمایهگذاری
خارجی و قانون حمایت از ش��رکتها و مؤسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
مصوب  1389/8/5و اصالحات و الحاقات بعدی،
از تأسیس شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور
با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صالحیت
و دارای دانش برای طراحی ،مهندس��ی ،ساخت،
نصب تجهی��زات و انتقال فن��اوری در حوزههای
انرژی ش��امل باالدستی و پاییندستی نفت و گاز
و تبدی��ل نیروگاهی و اعطای تس��هیالت الزم در
این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت
کن��د .همه این موارد و س��ایر مف��اد قانون برنامه
ششم توس��عه ،احکامی هس��تند که قانونگذار به
عنوان یک سند باالدس��تی مقرر کرده و جزئیات
اجرای��ی این مفاد بای��د در قال��ب قوانین بودجه
س��نواتی کشور و س��ایر مقررات و آییننامههایی
که در خود این قانون پیشبینی ش��ده ،مشخص
شود .بر همین مبنا ،این موارد در واقع آرمانهای
قانونگذار است و فقط گذشت زمان نشان میدهد
ک��ه چه میزان از این چش��ماندازهای مورد تاکید
مقنن ،محقق میشود.
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از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران تاکنون بهطور
متوسط هرسال یک انتخابات برگزارشده است؛ از
انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسالمی
گرفته تا مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسالمی

مروری بر 12دوره
انتخاباتریاستجمهوریدرایران
انتخابات اول

ش��هر و روس��تا و  . ...گاهی هم برخ��ی از دورههای
انتخاباتبهمواردی«خاص»اختصاصداشتهاست،
مانندانتخابات 12بهمن 1358ورفراندومجمهوری
اسالمیایران.
انتخاباتریاستجمهوریهموارهازاهمیتبیشتری
برخ��وردار ب��وده اس��ت .مطاب��ق قانون اساس��ی،
رئیسجمهور ش��خص دوم مملکت و باالترین مقام
اجرایی کشور محسوب میشود .همین عنوان کافی
است تا نش��ان دهد انتخاب شخص رئیسجمهور
برای به دست گرفتن بخش مهمی از شئون دولت و
ملت چقدر میتواند برای مردم مهم قلمداد شود.
بعد از پیروزی انقالب بهمنظور سروس��امان دادن
به اوضاع کش��ور و اداره امور تا زمان تدوین قانون
اساس��ی و برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ،امام
خمینی (ره) مهن��دس مهدی ب��ازرگان را بهعنوان
رئی��س دولت موقت و مس��ئول تش��کیل کابینه
منصوب کردند .چند ماه بعد با باال گرفتن اختالفات
بی��ن او و جریانهای��ی از حاکمیت ،بهوی��ژه بعد از
اشغال س��فارت آمریکا در  13آبان  ،1358شخص
نخس��توزیر ب��ازرگان و اعضای دولت او اس��تعفا
دادند.
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حسین هرمزی
روزنامهنگار

با کنار رفتن دولت موقت ،اولین انتخابات ریاس��تجمهوری ایران ،تقریباً
در پنجم بهمن  1358برگزار ش��د .در آن زمان سازوکار برگزاری انتخابات
تفاوتهایی با امروز داش��ت؛ در آن انتخابات ،نظارت استصوابی نبود ،چراکه
ش��ورای نگهبان تشکیل نش��ده بود .بیش از  100نفر برای شرکت در این
انتخابات ثبتنام کردند و درنهایت هم تعداد کمی از آنها کنار رفتند تا پر
کاندیداترین انتخابات ریاستجمهوری تاریخ جمهوری اسالمی ایران برگزار
شود .ازجمله شاخصترین نامزدهای آن دوره از انتخابات میتوان به حسن
حبیبی کاندیدای موردحمایت حزب جمهوری اسالمی ،سید احمد مدنی
کاندیدای موردحمایت جبهه ملی و ابوالحسن بنیصدر اشاره کرد.
داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت که در جریان قتلهای زنجیرهای در
سال  1377ترور شد ،صادق قطبزاده رئیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی
ایران که در شهریور  1361اعدام شد ،کاظم سامی نخستین وزیر بهداشت
ایران که در س��ال  1367به قتل رس��ید ،حسن آیت عضو مجلس خبرگان
قانون اساس��ی که در مرداد  1360ترور ش��د ،صادق طباطبایی سخنگوی
دولت مهندس بازرگان و مجری همهپرس��ی نظام جمهوری اسالمی ایران
که در س��ال  1393براثر س��رطان دار فانی را وداع گفت و صادق خلخالی
حاکم ش��رع دادگاهه��ای انقالب که بعدها در دورهه��ای دیگر انتخابات رد
صالحیت ش��د و در آذر  1382درگذشت ،ازجمله دیگر نامزدهای شاخص
اولین انتخابات ریاستجمهوری ایران محسوب میشوند .در آن دوره ،مسعود
رجوی دبیر کل س��ازمان مجاهدین خلق (منافقین) ه��م برای نامزدی در
انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرده بود که درنهایت به دلیل رأی ندادن
به قانون اساسی و عدم التزام به این قانون ناچار به کنارهگیری شد .همچنین،
جاللالدین فارسی بهعنوان نخستین کاندیدای موردحمایت حزب جمهوری

اس�لامی اعالم کاندیداتوری کرده بود ولی پس از انتش��ار اخباری
درباره ملیت غیر ایرانیاش ،او نیز از انتخابات انصراف داد.
درنهای��ت بنیصدر از مجموع بی��ش از  14میلیون رأی مأخوذه
توانست حدود  11میلیون رأی را کسب کند تا اولین رئیسجمهور
ایران لقب بگیرد؛ س��متی که کمتر از یک س��ال ونیم عمر داشت.
بعد از روی کار آمدن بنیصدر ،کمکم اختالفاتش با روحانیون باال
گرفت و بروز برخی تنشهای سیاسی در داخل کشور و جنجال بر
س��ر چند سخنرانی بنیصدر عرصه را بر او تنگتر کرد .بعد از فراز
و فروده��ای فراوان ،مجلس با رأی به عدم کفایت بنیصدر ،او را از
ریاستجمهوری عزل کرد .بنیصدر کمی بعد بصورت مخفیانه از
ایران خارج شد.

انتخابات دوم

ی��ک ماه بعد از ع��زل بنیصدر ،برگزاری دومی��ن دوره انتخابات
ریاس��تجمهوری کلید خورددر این دوره برای نخستینبار شورای
نگهبان نظ��ارت بر روند انتخابات را برعهده داش��ت .از مجموع ۷۱
داوطلب کاندیداتوری ۴ ،نفر شامل سیداکبر پرورش ،عباس شیبانی،
حبیباهلل عسگراوالدی و محمدعلی رجایی تأیید صالحیت شدند.
در این دوره نیز بیش از  14میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و
درنهایت محمدعلی رجایی با کسب بیش از  12میلیون رأی توانست
بهعنوان دومین رئیسجمهور کشور ،ریاست قوه مجریه را به دست
بگیرد .ش��یبانی ،پرورش و عسگراوالدی با اختالف بسیار زیادی در
جایگاههای دوم تا چهارم ایستادند .عمر ریاستجمهوری رجایی هم
بسیار کوتاه بود 2 .مرداد  1360انتخابات برگزار و  11مرداد رجایی
رس��ماً رئیسجمهور شد و  8شهریور همان سال به شهادت رسید.
رجایی تنها قربانی انفجار دفتر نخستوزیری در  8شهریور نبود .جز
او و چند نفر دیگر ،محمدجواد باهنر نخستوزیر وقت ،در این حادثه
تروریستی به شهادت رسید .بدین ترتیب یکی از اتفاقات نادر در تاریخ
سیاس��ی جهان رقم خورد؛ دولتی پس از  28روز به کار خود پایان
داد ،ظرف یکس��ال دو انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و طی
تنها یک س��ال ،ایران حضور سه رئیسجمهور را تجربه کرد .پس از
شهادت رجایی و باهنر شورای موقت ریاستجمهوری با حضور آقایان
اکبر هاش��می رفسنجانی رئیس وقت مجلس و عبدالکریم موسوی
اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور تشکیل شد .به پیشنهاد این
شورا و با تصویب مجلس در  ۱۱شهریور ،محمدرضا مهدویکنی به
نخستوزیری برگزیده شد و تا زمان برگزاری سومین دوره انتخابات
ریاستجمهوری این مسئولیت را بر عهده داشت.

انتخابات سوم

 10مهر همان سال ،انتخابات بعدی برگزار شد و آقایان سیدعلی
خامنهای ،س��یداکبر پرورش ،سیدرضا زوارهای و حسن غفوریفرد
بهعنوان کاندیداهای نهایی انتخابات معرفی شدند .آیتاهلل سیدعلی
خامنهای با کس��ب ح��دود  16میلی��ون رأی از مجموع حدود 17
میلیون رأی مأخوذه توانست رئیسجمهور منتخب مردم شود .در
این دوره ،مهدویکنی هم که بهعنوان کفیل نخس��توزیری چند
هفت��های را فعالیت کرده بود ،از حض��ور در انتخابات انصراف داد و
ابراهی��م یزدی ،عضو نهضت آزادی ،نماینده وقت مجلس ش��ورای
اس�لامی و وزیر اسبق امور خارجه کش��ور ،از جمله شاخصترین
ردصالحیتشدگان انتخابات محسوب میشد .این ،یکی از مهمترین
دورههای انتخابات ریاستجمهوری در تاریخ کشور محسوب میشود

پس از شهادت رجایی و باهرن
شورای موقت ریاستجمهوری
با حضور آقایان اکرب هاشمی
رفسنجانی رئیس وقت مجلس
و عبدالکریم موسوی اردبیلی
رئیس وقت دیوان عالی کشور
تشکیل شد .به پیشنهاد این
شورا و با تصویب مجلس
در  ۱۱شهریور ،محمدرضا
مهدویکنی به نخستوزیری
برگزیده شد و تا زمان برگزاری
سومین دوره انتخابات
ریاستجمهوریاینمسئولیت
را بر عهده داشت
چراکه یک س��ال پی��ش از آن ،جنگ
تحمیل��ی با عراق آغاز ش��ده بود .این
نخس��تین دولت بعد از انقالب بود که
تا پایان دوره چهارساله خود به کارش
ادامه داد .میرحسین موسوی بهعنوان
نخستوزیر پیشنهادیِ رئیسجمهور
به مجلس معرفی ش��د و رأی اعتماد
گرفت .اکبر پرورش و حسن غفوریفرد
هم که از رقبای انتخاباتی رئیسجمهور
منتخب محسوب میشدند ،به ترتیب
بهعنوان وزرای آموزش و پرورش و نیرو
در دولت مشغول به کار شدند.

انتخابات چهارم

چهارمی��ن دوره انتخاب��ات
ریاستجمهوری در 25مردادماه1364
برگزار شد 50 .نفر برای کاندیداتوری
ثبتنام کردند اما درنهایت سه نفر به
انتخابات راه یافتند .رئیسجمهور وقت
از حزب جمهوری اسالمی ،سیدمحمود
کاشانی فرزند آیتاهلل کاشانی بهعنوان
کاندی��دای مس��تقل و حبی��باهلل
عس��گراوالدی نام��زد م��ورد حمایت
ح��زب مؤتلفه اس�لامی ،در این دوره
حضور داش��تند .رئیسجمهور وقت با
کسب اکثریت آرا بهعنوان رئیس دولت
بعدی انتخاب شد .ردصالحیت مهدی
بازرگان در آن دوره ،برخی اعتراضات را
از سوی تعدادی از شخصیتهای کشور
برانگیخت .درنهایت انتخابات با همان

س��ه کاندیدا برگزار شد و رئیسجمهور وقت بیش از
 12میلیون رأی کس��ب کرد که معادل  85درصد از
آراء مأخوذه بود .موسوی باز هم بهعنوان نخستوزیر
از مجل��س رأی اعتماد گرفت .پای��ان جنگ ایران و
عراق در اواسط سال  1367و رحلت امام خمینی در
خرداد  ،1368از مهمترین اتفاقات سیاسی آن دوران
محسوب میشود .البته حذف پست نخستوزیری در
بازنگری قانون اساسی که در واپسین سال فعالیت آن
دولت اتفاق افتاد نیز تغییری مهم در سپهر سیاست
جمهوری اسالمی ایران بوده است.

انتخابات پنجم

پنجمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در شرایط
ویژهای نس��بت به دورههای قبل از آن برگزار ش��د.
نخستین تفاوت ،حذف پست نخستوزیر بود .دومین
ویژگی این بود که نخستین انتخابات پس از رحلت
امام و انتخاب رهبر جدید محس��وب میشد .ششم
مرداد  ،1368انتخابات برگزار ش��د .سومین اهمیت
ویژه انتخابات این بود که نخستین ِ
دولت بعد از جنگ
تحمیل��ی از دل آن بیرون میآم��د .درنهایت دو نفر
یعنی آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی
در روز انتخابات با یکدیگر به رقابت پرداختند.
هاشمی رفسنجانی با کسب بیش از  15میلیون و
 500هزار رأی از مجم��وع بیش از  16میلیون رأی
مأخوذه ،توانست پنجمین رئیسجمهور ایران شود
و با رأی  94درصدی دولتی فراگیر و با پش��توانهای
قوی تشکیل دهد .دولت هاشمی رفسنجانی به دلیل
تأکید ویژهاش بر عمران و آبادانی در کشور و بخصوص
بازس��ازی ویرانیهای جامانده از جنگ تحمیلی ،به
دولت سازندگی معروف شد .هاشمی ،حسن حبیبی
را بهعنوان معاون اول خود برگزید .او نخستین معاون
اول رئیسجمهور در تاریخ جمهوری اس�لامی ایران
است .حس��ن حبیبی در اواخر سال  1391دار فانی
را وداع گفت .اجرای نخستین برنامه پنجساله توسعه
کش��ور ،افزایش چش��مگیر س��هم بودجه عمرانی و
اعمال سیاستهای باز اقتصادی (البته نسبت به دوره
خود) از جمله ویژگیهای دولت هاشمی رفسنجانی
محسوب میشود.

انتخابات ششم

هرچند هاشمی رفسنجانی در دور ششم انتخابات
ریاس��تجمهوری هم توانس��ت اکثری��ت آرا را ازآن
خود کند ،اما این نخس��تین انتخاباتی بود که فاصله
آراء نف��ر اول و دو ِم نتایج انتخابات ،معنادارتر به نظر
میرسید .اصلیترین رقیب هاشمی رفسنجانی در آن
دوره ،احمد توکلی بود که درنهایت توانست بیش از
 4میلیون رأی برای خود جمع کند .دو رقیب دیگر،
رجبعلی طاهری و عبداهلل جاسبی بودند که با کسب
آراء اندکی ،سوم و چهارم شدند.
در شش��مین دوره انتخاب��ات ریاس��تجمهوری
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میزان مشارکت به حدود  60درصد رسید .هاشمی
رفسنجانی با کسب  63درصد آرا توانست در جایگاه
خود ابقا شود .در این دوره نیز حسن حبیبی معاون
اولی رئیسجمهور را بر عهده داشت .ششمین دوره
انتخابات ریاس��تجمهوری در  21خ��رداد برگزار
ش��د .این نخستین انتخابات در نوع خود بود که در
دهه س��وم خرداد برگزار میشد .از آن زمان ،تقریباً
تمامی دورههای انتخابات ریاستجمهوری ایران در
تاریخهای مشابهی برگزار شد.

انتخابات هفتم

هفتمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به حماسه
دوم خرداد مش��هور ش��د .در این دوره ،اصلیترین
رقابت ،میان س��یدمحمد خاتمی و علیاکبر ناطق
نوری بود .به جز آن دو ،محمد محمدی ریشهری و
سیدرضا زوارهای نیز حضور داشتند .آن زمان ناطق
نوری نسبت به خاتمی چهره شناختهشدهتری بود
و جناح راست حمایت همهجانبهای را از او به عمل
آورد .ناط��ق نوری کاندیدای م��ورد حمایت جامعه
روحانی��ت مبارز و عضو این تش��کل بود و حمایت
جامعه روحانی��ت در آن زمان بس��یار تاثیرگذارتر
از ام��روز مینمود .با این حال ،موجی که از س��وی
خاتمی و حامیانش با شعارهایی نظیر توسعه سیاسی
و شایستهساالری مطرح شده بود و همچنین چهره
متف��اوت و مقبول ش��خص خاتمی موج��ی به راه
انداخت که توانست رقبا را شگفتزده کند.
هفتمی��ن دوره انتخابات ریاس��تجمهوری در 2
خرداد  1376برگزار ش��د تا با مشارکت حدود 80
درصدی مردم در پای صندوقهای رأی ،یکی از پر
جنبوجوشترین دورههای انتخابات لقب بگیرد و
درنهایت س��یدمحمد خاتمی با کسب بیش از 20
میلی��ون رأی در برابر  7میلی��ون رأیِ ناطق نوری
بتواند ریاس��ت قوه مجریه را برعهده بگیرد .زوارهای
و ریشهری در مجموع با حدود یک و نیم میلیون
رأی ،به ترتیب س��وم و چهارم شدند .از جمله نکات
جالب توجه در انتخابات هفت��م ،رفتار ناطق نوری
در قبال پیروزی ناگهانی رقیبش بود .رئیس اس��بق
مجلس که به ورزشکار و بهاصطالح «لوطی مسلک
بودن» ش��هرت دارد ،تنها چند ساعت پس از پایان
مهلت رأیگیری ،یعنی صبح روز شنبه سوم خرداد
و پیش از اع�لام نتایج نهایی ،پیروزی خاتمی را به
وی تبریک گفت.

انتخابات هشتم

با وجود برخی اختالف نظرهای عمدتاً سیاسی میان
دولت و مخالفان سرس��خت و پرقدرتش ،هشتمین
دوره انتخابات ریاس��تجمهوری ک��ه در نیمههای
خرداد  1380برگزار شد ،از رشد آراء رئیسجمهور
وقت ،حکایت داشت .خاتمی برای دومین محک خود
در برابر رقبای انتخاباتی کام ً
ال آماده نش��ان میداد.
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تعدد کاندیدا در انتخابات هش��تم ریاستجمهوری
آنق��در بود که برخی باب��ت آراء رئیسجمهور وقت
اب��راز تردید میکردند .حضور دو عضو کابینۀ هفتم
در انتخاب��ات ریاس��تجمهوری هش��تم ح��رف و
حدیثهایی را پدید آورد و تردید مذکور را بیش��تر
کرد اما اینها نهتنها برای خاتمی مشکلساز نشدن
بلکه آراء او افزایش یافت .در حالیکه چهارسال پیش
از آن ،اصلیترین رقیب راس��تگرای خاتمی یعنی
علیاکبر ناطق نوری توانسته بود بیش از  7میلیون
رأی ،معادل  24درصد آرا را به خود اختصاص دهد،
در سال  80رقیب اصلی خاتمی یعنی احمد توکلی
تنها  4میلیون رأی کسب کرد .این رقم معادل 16
رصد کل آراء مأخوذه بود .علی ش��مخانی ،عبداهلل
جاسبی ،سیدمحمود کاشانی ،مصطفی هاشمیطبا،
علی فالحیان و حسن غفوریفرد از دیگر نامزدهای
مطرح در آن دوره بودند اما به جز شمخانی با حدود
 800هزار رأی ،مابقی حتی به اندازه آراء باطله هم
موفق به رأیآوری نشدند.

انتخابات نهم

مشابه دولتهای قبل و بعد ،خاتمی هم در سالها
و ماهه��ای پایانی تصدیگری خ��ود بر قوه مجریه
نتوانست از برخی تنشها و تخریبها مصون بماند.
اینبار موج تازهای به راه افتاده بود که شاید به اندازه
خرداد  76نبود ،اما به هر حال توانس��ت بخش��ی از
گفتمان حاکم بر اداره کش��ور را تغییر دهد .در این
انتخابات ش��عارهای معیشتی و کام ً
ال عامهپسندانه
اقتصادی ،حمایت از مستضعفان و محرومان ،صحبت
از عدالت و گاه حتی تقابل با «کاخنش��ینی» تبدیل
به یکی از دغدغههای مردمی ش��ده بود .همین هم
شد که مصطفی معین بهعنوان اصلیترین کاندیدای
مورد حمایت اصالحطلبان با شعارهای حقوق بشری
و اغلب سیاسی و فرهنگی نتوانست در انتخابات نهم
به توفیق خاصی دست پیدا کند.
 27خ��رداد  1384نهمی��ن دوره انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری برگزار ش��د .در ای��ن دوره ابتدا

ش��ش کاندیدای نهایی تأیید صالحیت شدند .پس
از اع�لام رأی نهایی از س��وی ش��ورای نگهبان که
منج��ر ب��ه ردصالحیت مصطفی معین و محس��ن
مهرعلیزاده شده بود ،این دو با حکم حکومتی رهبر
انق�لاب به عرصه رقابتهای انتخاباتی بازگش��تند.
بعدا ً با کنارهگیری محس��ن رضایی از این انتخابات،
تعداد کل نامزدهای نهای��ی در روز رأیگیری به 7
نفر رس��ید .درنهایت هاشمی رفس��نجانی ،کروبی،
احمدینژاد ،الریجانی ،معین ،قالیباف و مهرعلیزاده
با یکدیگر رقابت کردند.
انتخاب��ات نه��م ،اولی��ن و تنه��ا انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری ایران بوده که به دور دوم کشیده
ش��ده اس��ت .در دور اول ،هاش��می رفس��نجانی و
احمدین��ژاد به ترتیب با کس��ب  6میلیون و 200
ه��زار و  5میلیون و  700ه��زار رأی در جایگاههای
اول و دوم ایس��تادند و ب��ا توجه به اینکه هیچکدام
نتوانسته بودند از مرز  50درصد کل آرا عبور کنند،
به دور دوم راه یافتند .مهدی کروبی با کسب حدود
 700ه��زار رأی کمتر از احمدینژاد از راه یافتن به
دور دوم بازمان��د .او بعد از اع�لام نتایج انتخابات با
نتایج اعالم شده اعتراض
انتشار نامهای سرگشاده ،به ِ
کرد .یک هفته بعد از دور اول انتخابات ،یعنی در 3
تیر  1384دور دوم انتخابات نهم ریاس��تجمهوری
برگزار شد و احمدینژاد با  17میلیون رأی در برابر
 10میلیون رأیِ هاش��می رفسنجانی رئیس دولت
نهم لقب گرفت.

انتخابات دهم

دهمین دوره انتخابات ریاس��تجمهوری بیشک
جنجالیتری��ن انتخاب��ات در تاریخ سیاس��ی ایران
محسوب میش��ود .در آن دوره محمود احمدینژاد
رئیسجمهور وقت ،میرحسین موسوی نخستوزیر
دوران دف��اع مقدس ،مهدی کروبی رئیس اس��بق
مجلس ش��ورای اس�لامی و محس��ن رضایی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان نامزدهای
نهایی معرفی شدند .انتخابات ریاستجمهوری دوره

دهم ،در تاریخ  22خرداد  1388برگزار ش��د .شب
انتخابات ،موس��وی نشستی خبری برگزار کرد و در
حضور خبرنگاران گفت که طبق اخبار رس��یده ،او
حائز اکثریت آرا شده است .از سوی دیگر ،خبرگزاری
ایرنا که آن زمان ارگان دولت احمدینژاد محسوب
میش��د ،تنها دقایقی بعد از اتمام زمان رأیگیری
خبری را روی خروجی خود قرار داد مبنی بر اینکه
احمدینژاد با کسب  24میلیون رأی ،رئیسجمهور
منتخب مردم ایران شده است .خبری که کمی بعد
از روی خروجی این خبرگزاری حذف ش��د .فضا از
همان شب ملتهب شد و تعدادی از فعاالن سیاسی
اصالحطلب و حامی موسوی بازداشت شدند .موسوی
و کروبی و رضایی ،هر س��ه با انتشار بیانیههایی به
نتای��ج انتخابات اعتراض کردند .رضایی کمی بعد با
انتشار بیانیه دیگری به اعتراضات خود پایان داد اما
گفت که به روند انتخابات و ش��مارش آرا همچنان
معترض اس��ت اما ادامه ای��ن اعتراضات را به صالح
نمیداند .موسوی و کروبی به اعتراضات ادامه دادند و
هواداران آنها به خیابانها آمدند؛ روندی که با اعتراض
مقام معظم رهبری هم مواجه شد .نیروهای نظامی،
انتظامی و امنیتی به مقابله با تجمعات پرداختند و
طی چند روز تعداد زیادی از مردم و فعاالن سیاسی
بازداشت شدند .کمکم دادگاههایی جمعی برای این
افراد تش��کیل ش��د و هرکدام محکومیتهای چند
س��ال زندان دریافت کردن��د .بعد از چند ماه تنش،
تجمعی سراسری از سوی مخالفان این اعتراضات در
نهم دی  1388برگزار ش��د و فضای کشور عادیتر
ش��د .یک سال بعد ،در اواخر بهمن  1389موسوی
و کروب��ی از هواداران خود خواس��تند در حمایت از
اعتراض��ات مردم در تونس و مصر راهپیمایی کنند.
این برنامه با حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر
همراه ش��د و بعد از آن هم موسوی ،همسرش زهرا
رهنورد و مهدی کروبی حصر خانگی شدند.
تنشها در دولت دهم به همینها ختم نش��د .در
درون دول��ت و در بین اصولگرای��ان هم اختالفات
جدی با احمدینژاد پدید آمد و پافشاری او بر پروبال
دادن به یار دیرینهاش اسفندیار رحیممشایی بویژه
بر سر تصمیمش برای معاون اولی او ،با مخالفتهای
زیادی حتی از سوی مقام معظم رهبری روبرو شد.
قهر و خانهنشینی  11روزه احمدینژاد در اعتراض
به تصدیگری حیدر مصلح��ی بر وزارت اطالعات،
علیرغ��م تأکید رهبر انقالب ،با انتق��ادات زیادی از
سوی هواداران پیشین او مواجه شد و او را به تقابل با
رهبری متهم کردند .افزایش درگیری میان مجلس
و دولت ،به نتیجه نرس��یدن مذاکرات هس��تهای و
در نتیجه تش��دید تحریمهای نفسگیر علیه ایران،
نابسامانیهای اقتصادی و موارد زیادی از این دست
موجب شد تا سرنوش��ت متفاوتی برای یازدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری رقم بخورد.

انتخابات یازدهم

انتخابات دوره یازدهم ریاستجمهوری در شرایطی
برگزار شد که انتقادات از رفتار و عملکرد دولت دهم
به ش��دت باال گرفته بود .حس��ن روحانی ،علیاکبر
والیتی ،محمدرض��ا عارف ،غالمعل��ی حدادعادل،
محمدباقر قالیباف ،س��عید جلیلی ،محسن رضایی
و س��یدمحمد غرضی بهعنوان نامزدهای نهایی این
انتخابات معرفی ش��دند .طبق س��ازوکاری از سوی
برخ��ی اصولگراران ،حدادع��ادل ،والیتی و قالیباف
ثبتن��ام کردن��د و قرار بود تنها یک نف��ر از آنها در
انتخابات باقی بماند اما فقط حدادعادل از رقابتها
کن��ار رف��ت و دو نفر دیگ��ر باقی ماندند .از س��وی
دیگر محس��ن رضایی و سعید جلیلی هم از جریان
اصولگرایی برخاسته بودند و همین امر ،یکی از دالیل
عدم تجمیع رأی اصولگرایان در این انتخابات شد.
از س��وی دیگر ،کاندیداتوری موجب شده بود تا
بسیاری از نیروهای معتدل  -اعم از اصالحطلب و
اصولگرا  -از او حمایت کنند .کمکم اصالحطلبان
به تصمیمی مش��ترک رس��یدند و بر این اساس،
ع��ارف پیش از برگ��زاری انتخابات کن��ار رفت تا
رأی اصالحطلبان بر گزینه حسن روحانی تجمیع
شود .در این بین حمایتهای هاشمی رفسنجانی
و خاتمی از کاندیداتوری روحانی ،نقش بس��زایی
در پیروزی وی در این انتخابات داشت .درنهایت،
در ش��رایطی که بس��یاری تص��ور میکردند این
انتخابات هم نظیر دوره نهم به دور دوم کش��یده
شود ،حس��ن روحانی با کسب حدود  19میلیون
رأی در همان دور اول پیروز شد .قالیباف ،جلیلی،
رضایی ،والیتی و غرضی در رتبههای دوم تا ششم
ایستادند.
از نکات تأثیرگذار بر آراء روحانی ،وعده وی برای
پیش��برد برد  -برد مذاکرت هس��تهای بود .بر این
اس��اس ،او دولتش را «دولت تدبیر و امید» خواند.
عمل به ای��ن وعده ،با معرف��ی محمدجواد ظریف
بهعن��وان وزیر ام��ور خارجه و تغیی��ر اعضای تیم
مذاکرهکننده هس��تهای کش��ورمان آغاز شد و در
نخس��تین گام جدی ،کمتر از  100روز پس از روی
کار آمدن رسمی دولت یازدهم توافق اولیه هستهای
موس��وم به «توافق ژنو» امضا شد و چند ماه بعد با
پیگیری یکی از فشردهترین مذاکرات تاریخ سیاسی
جهان ،ایران و شش قدرت جهان به توافق هستهای
دس��ت یافتند؛ همان توافقی ک��ه امروز از آن تحت
عنوان «برجام» (برنامه جامع اقدام مش��ترک) یاد
میشود.

انتخابات دوازدهم

دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��تجمهوری را
قطعاً میتوان یکی از رقابتیترین دورههای انتخابات
در تاریخ کش��ورمان دانست .رقابتی که با نزدیکتر
شدن به انتخابات بیشتر خود را هویدا کرد .برای این

دوره ،بیش از  500نفر ثبتنام کردند و درنهایت 6
نفر بهعنوان کاندیداهای نهایی شامل حسن روحانی،
سیدابراهیم رئیسی ،اسحاق جهانگیری ،محمدباقر
قالیباف ،س��یدمصطفی میرس��لیم و سیدمصطفی
هاشمیطبا از سوی شورای نگهبان معرفی شدند.
از همان ابتدا تاکید ش��د که جهانگیری  -معاون
اول رئیسجمهور در دولت اول حس��ن روحانی -
بهعنوان کاندیدای پوشش��ی پا به عرصه گذاش��ته
و قرار نیس��ت با روحانی رقاب��ت کند .هرچند این
مس��أله با انتقادهای نامزدهای طیف رقیب مواجه
ش��د ،اما مرور تاریخ سیاسی جهان نشان میدهد
که چنین کاری مس��بوق به س��ابقه بوده است .با
وجود اینکه بیش��ترین انتقادات به این مس��اله را
قالیباف مطرح کرده بود ،خود او نخس��تین کسی
ب��ود که از انتخابات انصراف داد و به نفع رئیس��ی
کنار رفت تا بهانه خوبی به دست منتقدانش برای
انتقاد از رفتارهای او داده باشد.
کمی مانده به انتخابات ،جهانگیری به نفع روحانی
کنار رفت ،هاشمیطبا گفت کنار نمیرود ولی رأی
خود را به روحانی میدهد و از مردم هم میخواهد
چنین کاری کنند و میرس��لیم هم با رئیسی دیدار
و عم ً
ال از او حمایت کرد 29 .اردیبهش��ت انتخابات
با حضور چهار کاندیدا برگزار ش��د .این انتخابات به
دلیل در پیش بودن ماه رمضان ،چند هفته زودتر از
موعد معمول انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد.
حضور مردم در این دوره ،گسترده بود و به دلیل
همزمانی آن با انتخابات ش��وراهای اسالمی شهر و
روستا و اینکه برای این انتخابات قاعدتاً بیش از یک
اسم نوشته میش��د ،روند برگزاری با کندی مواجه
شده بود .در ساعت پایانی ،عده زیادی از مردم پشت
درهای حوزههای اخذ رأی مانده بودند .وزارت کشور
از ش��ورای نگهبان خواست تا رأی این افراد ،بعد از
س��اعت  12شب نیز اخذ ش��ود ولی با آن مخالفت
ش��د؛ تصمیمی که انتقادات��ی را برانگیخت و حتی
روحانی در نخستین نشس��ت رسانهای خود بعد از
انتخابات تلویح��اً از آن انتقاد کرد و گفت از نظر ما
میزان مشارکت مردم  4میلیون بیش از آمار اعالمی
بوده است.
ب��ه هر ترتیب ،بی��ش از  41میلی��ون نفر در این
انتخابات شرکت کردند و مش��ارکتی  73درصدی
را رقم زدند .درنهایت هم حس��ن روحانی با کسب
ح��دود  24میلیون رأی یعنی بی��ش از  57درصد
حائز اکثریت آرا شد تا چهار سال دیگر یعنی تا سال
 1400بهعنوان رئیسجمهور ابقا شده باشد .رقیب
اصلی او ابراهیم رئیس��ی  38درصد ،و میرس��لیم و
هاش��میطبا هم هر کدام کمتر از یک درصد آرا را
ازآن خود کردند .با مقایسه آراء این دوره با سال 92
مشخص میشود که سازمان رأی رقبای این دولت
عم ً
ال نس��بت به چهار سال قبل تغییری نکرده ولی
آراء روحانی و حامیان اعتدال ،رشد داشته است.
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مهمترینرویدادهایبهار96

در بهار س��ال  96رویدادهای تلخ و ش��یرینی رخ داد؛ از مهمترین آنها که انتخابات ریاس��ت جمهوری بود تا

حسامالدینقاموسمقدم
روزنامهنگار

قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در رقابتهای لیگ برتر .بر همین مبنا مهمترین رویدادهای بهار  96را در
ادامه مرور میکنیم:

سیل مرگبار در استانهای غرب و شاملغرب

روز جمع��ه  ۲۵فروردین ،وقوع س��یالبی مرگبار
کام هممیهنان را تلخ کرد .بر اس��اس اعالم سازمان
هواشناسی بارش متوس��ط در حدود  ۴۰میلیمتر
بوده که طی  ۱۵س��ال قبل از آن بیسابقه گزارش
ش��ده است .تعداد جان باختگان این حادثه  ۴۸نفر
اعالم و بیشترین تلفات و مفقودیهای این سیل از
شهرستانهای عجبشیر و آذرشهر گزارش شد.
طبق گزارشهای رسمی ،استانهای آسیبدیده
از این س��یل  ۵اس��تان ش��امل آذربایجان شرقی و
غرب��ی ،اردبیل ،کردس��تان ،زنج��ان و مازندران و
شهرستانهای آس��یبدیده ۱۸ ،شهرستان شامل
مراغه ،بناب ،چاراویماق ،هریس ،بستانآباد ،ورزقان،
شبستر ،تبریز ،عجبشیر ،آذرشهر ،ملکان ،سراب،
ارومیه ،اش��نویه ،نقده ،پیرانش��هر ،س��قز و زنجان
بودهاند.
این س��یل به دنبال بارش سنگین باران به مدت
حدود یک روز به وقوع پیوس��ت .بیش��ترین بارش
در ح��دود  ۴۷٫۵میلیمتر در خسروش��اه به وقوع
پیوس��ته بود .در بس��تانآباد نیز وزش باد با سرعت
 ۹۰کیلومتر بر س��اعت گزارش ش��ده ب��ود .در اثر
بارشه��ای بیس��ابقه ،تع��دادی از رودخانهه��ا در
اس��تانهای آذربایج��ان طغیان کردن��د .همچنین
تعدادی از جادههای ارتباطی مس��دود شده و چند
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پل نیز تخریب شدند .چند روستای در معرض سیل
نیز تخلیه شدند.
در آذرشهر ،چند خودرو در جاده ورودی روستای
پل غلهزار در نزدیکی پل س��ئلچایی ،در جاده ،۲۱
با آمدن موجی از سیل ،گرفتار سیل شده و پس از
مدتی به همراه سرنشینانشان توسط جریان سیل
برده شدند.
پرتلفاتترین حادثه س��یل ش��مالغرب ایران در
روس��تای چنار اتفاق افتاد ک��ه در طی آن  ۲۱نفر
از م��ردم روس��تا در غافلگیری کامل قربانی س��یل
شدند .جسد  ۱۷نفر از قربانیان در روزهای بعد پیدا
ش��د .مردم و مس��ئوالن این روستا بر خالف ادعای
مس��ئوالن استان آذربایجان ش��رقی مبنی بر خبر
رسانی برای تخلیه از بیاطالعی خود از وقوع سیل
خبر دادهاند.
در اثر این س��یل بیش از  ۴۰نف��ر جان خود را از
دس��ت دادند .تعداد قربانیان در اس��تان آذربایجان
شرقی در مجموع  ۳۷نفر بودند که از این تعداد ۱۷
نفر در آذرشهر و  ۲۰نفر در روستای چنار عجبشیر
دچار حادثه شدند .در شهرستان اشنویه آذربایجان
غربی یک نوجوان ،جان خود را بر اثر سیل از دست
داد .ی��ک تن نیز در یکی از روس��تاهای تابع بانه به
دلیل جاری شدن سیل جان خود را از دست داده و
چهار نفر نیز در پی رانش زمین در پارک کوثر سقز

جان خود را از دست دادند.
بر اساس برآوردها این سیل در استان آذربایجان
شرقی ۲۹۵ ،میلیارد تومان خسارت به بار آورد که
از ای��ن میزان در بخش راهها  ۲۵میلیارد تومان ،در
کش��اورزی حدود  ۲۵۰میلی��ارد تومان و در بخش
مس��کن حدود  ۲۰میلیارد تومان برآورد خس��ارت
ش��ده است .در استان اردبیل نیز  ۱۴میلیارد تومان
خسارت وارد شد .در س��ه استان آذربایجان غربی،
ش��رقی و اردبیل بر اساس آمارهای اعالم شده ۴۶۸
میلیارد تومان خس��ارت به حوزه کشاورزی ،باغی،
دامی و پرورش ماهی بر اثر س��یل اخیر وارد ش��ده
اس��ت و این در حالی است که بطور کلی  ۵۵درصد
خس��ارت متعلق ب��ه آذربایجان ش��رقی  ۴۰درصد
خس��ارت متعلق به آذربایجان غربی و  ۵درصد نیز
متعلق به استان اردبیل است.
در پ��ی حوادث مرگبار ناش��ی از این س��یل ،در
آذربایجان شرقی که بیشترین قربانیان از این استان
بودند ،یک روز عزای عمومی اعالم شد.
همچنین بارشهای چن��د روز منتهی به جاری
ش��دن س��یل ،باعث ش��د تا به میزان تقریبی ۸۰
میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شود.

درگذشت عارف لرستانی

درگذشت عارف لرستانی ،بازیگر سریالهای طنز،
اولین خبر تلخ سال  96در حوزه فرهنگ و هنر بود.
او صبح شنبه  ۲۶فروردینماه در سن  ۴۵سالگی بر
اثر حمله قلبی درگذشت.
ع��ارف لرس��تانی متول��د  ۱۵بهم��ن  ۱۳۵۰در
کرمانش��اه ،بازیگر تئاتر و تلویزیون ای��ران بود .او با
مجموعه «جنگ  »۷۷به کارگردانی مهران مدیری
پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین
مجموعه دیگر از جمل��ه «قهوه تلخ» با او همکاری
کرد .از جمل��ه آثار تلویزیونی ای��ن بازیگر فقید به
«در حاش��یه»« ،کوچه مروارید»« ،شوخی کردم»،
«ویالی من» و «مرد دوهزار چهره» میتوان اش��اره
کرد.
او همچنین در فیلمهای سینمایی «شام عروسی»
(« ،)۱۳۸۴انتخاب»« ،)۱۳۸۳( ،معادله» ( )۱۳۸۲و

«مانی و ندا» ( )۱۳۷۹بازی کرده است .نقشآفرینی او در مجموعه
«قهوه تلخ» پس از س��الها در نقش ش��خصیتی شبیه رضاخان
بس��یار مورد توجه واقع ش��ده بود .درگذشت این بازیگر همچون
مرگ هر چهره مش��هور دیگری با حرف و حدیثهایی همراه بود.
برخی فرضیه قصور پزش��کی را مطرح کردند و گفتند که مرحوم
لرستانی به دلیل یک سکسکه ساده روانه بیمارستان شده و بعد از
درمان سرپایی به خانه بازگشته اما این درمان ناکافی بوده و موجب
مرگ وی در خواب شده است.
رضا پایدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اینباره
گف��ت که مرحوم عارف لرس��تانی در س��اعات اولی��ه بامداد 26
فروردین به علت سکس��که مقاوم به درمان ،به بیمارستان عرفان
تهران مراجعه کرده که برای درمان ،تزریق مربوطه انجام میشود
و با حال عمومی و عالئم حیاتی مناس��ب از بیمارس��تان مرخص
میشود اما حدود ساعت  8صبح به دلیل ایست قلبی ،با اورژانس
 115تماس میگیرند ک��ه در زمان حضور اورژانس ،وی فاقد هر
گونه عالئم حیاتی بوده است .در بررسیهای اولیه مربوط به فوت
این هنرمند ،هیچ مستندی مبنی بر خطا یا قصور پزشکی وجود
ندارد اما برای اطمینان بیش��تر این موضوع را پیگیری میکنیم.
بر این اس��اس ،جسد عارف لرس��تانی برای بررسیهای بیشتر به
پزشکی قانونی انتقال یافت .پس از تحقیقات ،علت مرگ از سوی
غالمحس��ین محس��نی اژهای س��خنگوی قوه قضاییه اعالم شد:
«پزش��کی قانونی رسماً اعالم کرده که در اینجا قصور و تقصیری
متوجه پزش��ک نبوده و بر اساس همان سکته بوده و دارویی هم
که مصرف کرده در سکتهاش بیتأثیر نبوده است؛ به هر جهت از
لحاظ پزشکی قانونی قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده
اس��ت ».لرس��تانی 28 ،فروردین در زادگاهش کرمانشاه به خاک
سپرده شد.

درگذشت عارف
لرستانی،بازیگر
رسیالهای طنز،
اولین خرب تلخ
سال  96در حوزه
فرهنگ و هرن
بود .او صبح شنبه
 ۲۶فروردینماه
در سن  ۴۵سالگی
بر اثر حمله قلبی
درگذشت.

زمین آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند.
بازیکنان پرس��پولیس حلقه شادی تشکیل دادند
و برانکو را به آس��مان پرت��اب میکردند .همچنین
پس از اتمام شادی به گوشهای از ورزشگاه رفتند و
شادی خود را با هواداران سرخپوش جشن گرفتند.
پس از شادیهای بازیکنان پرسپولیس ،یگان ویژه
برای خارج کردن بازیکنان از زمین فوتبال به کمک
پرسپولیسیها آمد.
برانکو ایوانکوویچ س��رمربی پرس��پولیس پس از
قهرمانی این تیم اظهار کرد :همه میدانند که چقدر
شاد هستیم .ما توانس��تیم قهرمان ایران شویم و از
این بابت خوشحالیم.
وی ادام��ه داد :تش��کر ویژهای از ه��واداران دارم.
آنها در کل فصل یار دوازدهم ما بودند .پرسپولیس
استحقاق این ش��ادی را داش��ت و ما شایسته این
قهرمان��ی بودیم .در کل فص��ل در بهترین فرم قرار
داشتیم و نشان دادیم بهترین تیم ایران هستیم.

افتتاح همزمان  6فاز پارس جنوبی

 27فروردی��ن ،روز پرافتخاری بهوی��ژه در حوزه
صنعت گاز کش��ور بود .در این روز ،شش فاز پارس
جنوب��ی با ظرفیت تولی��د  ۱۷۰میلیون مترمکعب
گازت��رش و  ۱۵۰میلیون مترمکعب گاز ش��یرین و
همچنین ظرفیت تولید نیم میلیون تن اتان و نیم
میلیون ت��ن  LPGدر هر فاز ب��ه صورت همزمان
توسط رییس جمهور افتتاح شد.
رییس جمهور در آیین افتتاح رسمی این فازها از
طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با سکوهای تولید گاز
ضمن صدور فرمان آغاز بهرهبرداری از این س��کوها
با بیان اینکه این س��کوها ،سکوهای پرش ایران به
سمت پیشرفتی است که مورد نظر و شایسته ملت
است ،گفت :دستمریزاد می گوییم به متخصصان
و کارگرانی که این افتخ��ارات را به معرض نمایش
جهان گذاشتهاند.
حسن روحانی همچنین در فرمان افتتاح فاز یک
طرح توس��عه الیههای نفتی میدان مشترک پارس

قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر

روز  26فروردی��ن برای طرفداران تیم فوتبال پرس��پولیس روز
خوبی بود چرا که این تیم توانست طلسمی  9ساله را بشکند و سه
هفته مانده به پایان لیگ در تبریز با پیروزی بر تیم ماشینسازی،
قهرمان زودهنگام لیگ برتر فوتبال کشور شود.
نیمه نخست این دیدار با گل زودهنگام علی علیپور که در ثانیه
 ۳۰بازی به ثمر رسید ،با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به
پایان رسید .گل علیپور ،سریعترین گل لیگ برتر تا هفته بیست
و هفتم لیگ ش��انزدهم است .در نیمه دوم هم مهدی طارمی در
دقیقه  ۶۸از روی نقطه پنالتی گل دوم را به ثمر رساند.
بازیکنان و اعضای تیم فوتبال پرس��پولیس پس از سوت داور و
کسب س��ومین قهرمانی خود در لیگ برتر فوتبال ایران به میان
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گفت که تعداد زخمیها به  ۳۰نفر رسیده است .او
همچنین تعداد حبس شدگان در معدن را  ۲۶نفر
اعالم کرد .اما چهارش��نبه شب  ۱۳اردیبهشت وزیر
کار ایران تعداد کشته شدگان را  ۳۵نفر اعالم کرد.
بامداد سهش��نبه  ۱۹اردیبهش��ت معاون عمرانی
استاندار گلس��تان از پیدا شدن پیکر  ۷تن دیگر از
معدنچیان محبوس در زیر آوارهای معدن زمستان
یورت خبر داد و ساعاتی بعد با کشف پیکر یک کشته
ش��ده دیگر ،شمار پیکرهای پیداشده معدنچیان به
 ۴۳جسد رسید.

جنوبی نیز با اش��اره به اینکه برداشت از الیههای نفتی در میدان
مشترک پارس جنوبی یکی از آرزوهای دیرینه در حوزه نفت و گاز
کشور اس��ت ،اظهار کرد :امروز خوشحالیم که این طرح به دست
توانمندان صنعت نفت کشور به بهرهبرداری میرسد و امیدواریم با
توسعه این طرح از تولید  ٣٠تا  ٣٥هزار بشکه در روز در این فاز به
 ٥٠تا  ٦٠هزار بشکه برسیم.

انتخابات ریاست جمهوری

شهادت رسبازان مرزبان در میرجاوه

حوالی ساعت  ۴۰ :۱۹ششم اردیبهشت ماموران پاسگاه مرزی
میرجاوه استان سیستان وبلوچستان حین تعویض شیفت بین میل
مرزی  ۹۹و  ۱۰۰در کمین تروریستهای تکفیری گرفتار شدند و
تروریستها ناجوانمردانه با توجه به غافلگیری مرزبانان کشورمان ،با
شلیک گرینف ۱۱ ،مرزبان غیور را به رگبار بستند .تروریستها پس
از این حادثه با استفاده از تاریکی شب و صعبالعبور بودن منطقه،
به خاک پاکس��تان متواری شدند .در جریان این اقدام تروریستی
 ۱۰مرزبان شامل هفت سرباز و نیروی کادری به شهادت رسیدند.
ساعتی پس از این اقدام ،گروهک تروریستی جیش الظلم با صدور
بیانیهای مسئولیت این حادثه را برعهده گرفت.

حادثه مرگبار معدن یورت آزادشهر در استان گلستان

روز چهارش��نبه  ۱۳اردیبهشت  ،۱۳۹۶س��اعت  ۳۰ :۱۱صبح،
انفجاری در معدن ذغال س��نگ یورت در حوالی آزادشهر استان
گلستان رخ داد که بر اثر آن دهها کارگر در زیر زمین گرفتار شدند.
ای��ن معدنچیان در عمق  ۱۳۰۰متری در فضای مملو از گاز مونو
اکس��ید کربن و متان گرفتار شده بودند .مدیر کل جمعیت هالل
احمر استان گلستان عصر همان روز اعالم کرد که نیروهای امدادی
تنها توانس��تهاند به عمق  ۸۰۰متری برسند .آنهم در شرایطی که
نیروهای امدادی نیز دچار گازگرفتگی شده و به عنوان مصدوم از
تونل معدن خارج شدند .به گفته معدنچیان ،تونلی که انفجار در
آن رخ داده یکی از تونلهای بنبست این معدن بوده و فقط یک
راه خروج داشته است.
بدنبال این حادثه سرپرس��ت اورژانس ایران از زخمی شدن ۱۹
کارگر و حبس  ۹۰کارگر دیگر در معدن خبر داد .س��پس صادق
علی مقدم ،مدیرکل دفتر مدیریت بحران اس��تانداری گلس��تان
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در صد و هفتاد و
دومین اجالس اوپک
که چهارم و پنجم
خرداد برگزار شد،
توافق قبلی مبنی بر
کاهش تولید نفت
با حفظ سهمیه
تولید ایران ،برای
 ٩ماه دیگر متدید
شد .در حاشیه این
اجالس ،وزیر نفت با
مدیران رشکتهای
توتال ،لوک اویل
و گس پروم دیدار
و مذاکرات مثبتی
داشت.

دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری
ای��ران روز جمع��ه  ۲۹اردیبهش��ت برگزار ش��د.
همزمان پنجمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر
نویسی داوطلبان از روز
و روستا نیز برگزار شد .نام
ِ
 ۲۲فروردین آغاز شد و تا  ۵روز ادامه داشت .پس
از اعالم نام نامزدهای تأیید صالحیتش��ده ،آنها
از  ۸تا  ۲۷اردیبهش��ت جمعاً بهمدت  ۲۰روز برای
تبلیغات انتخاباتی زمان داش��تند .پس از برگزاری
انتخابات ،حسن روحانی که با سیدابراهیم رییسی،
مصطفی میرس��لیم و مصطفی هاشمیطبا رقابت
میکرد توانس��ت با کسب  57درصد آرا مجددا ً به
عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب ش��ود .روحانی
در ای��ن انتخابات  23میلی��ون و  549هزار و 616
رأی و س��یدابراهیم رییس��ی  15میلی��ون و 786
هزار و  449رأی کس��ب ک��رد .محمدباقر قالیباف
و اس��حاق جهانگیری دو چهر ه شاخصی بودند که
اولی به نفع رییسی و دومی به نفع روحانی از ادامه
رقابتهای انتخاباتی انصراف دادند .هاشمیطبا نیز
ب��ا آنکه از ادامه رقابته��ا کنارهگیری نکرد اما در
مصاحبهای گفت که شخصاً به حسن روحانی رأی
خواه��د داد و ادامه فعالیت دولت او را به مصلحت
کشور میداند.

اجالس اوپک

در صد و هفتاد و دومین اجالس اوپک که چهارم
و پنجم خرداد برگزار ش��د ،تواف��ق قبلی مبنی بر
کاهش تولید نفت با حفظ سهمیه تولید ایران ،برای
 ٩ماه دیگر تمدید شد .در حاشیه این اجالس ،وزیر
نفت با مدیران شرکتهای توتال ،لوک اویل و گس
پروم دیدار و مذاکرات مثبتی داشت.

