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پرداخــنت به مســائل داخلی، 
مشــکالت مــردم، مســئله ی 
معیشت و اقتصاد در چهار سال 
آینده به نقطه ی قابل قبول برسد

مرشوح بیانات رهرب انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری:
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بسم اهللا الّرحمن الّرحيم (1)
ــالم على  ــدهللاّ  رّب العالمين و الّصالة و الّس الحم
ــّيدنا و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد و على  س
آله الّطّيبين الّطاهرين المعصومين سّيما بقّيةاهللا فى 
االرضين. اللّهّم صّل على ولّيك علىّ  بن  موسى الّرضا 
ــى آبائه و اوالده  ــى االمام الّتقّى الّنقى و عل المرتض

المعصومين المطّهرين.
ــت و روزهاى مهم  ــيار مهمى اس ــه ى بس  جلس

ــارن اين  ــادف و تق ــت. تص ــده اى اس و تعيين كنن
ــه با والدت باسعادت حضرت  ــم و اين جلس مراس
ــالم)  ــى الّرضا (عليه آالف الّتحّية و الّس علىّ بن موس
ــران و جمع حاضر  ــتاق ملّت اي ــراى دل هاى مش ب

مايه ى تفّأل (2) و تبّرك است. 
اميدواريم همچنان كه آن بزرگوار در همين كشور 
خود ما و در شهرهاى نزديك به طوس، [يعنى] در 
ــابور، آن حديث معروف سلسلةالّذهب را بيان  نيش
فرمود و كلمه ى توحيد را پايه و اساس دين معّرفى 
ــى َو َمن َدَخَل  ــَه اِالَّ اهللاِ ِحصن ــود -َكلَِمُة ال اِل فرم
ِحصنى اَِمَن ِمن َعذابى (3)- ما هم بتوانيم كلمه ى 
ــد را در زندگى خود،  ــت توحي ــد را و حقيق توحي
ــخصى، چه زندگى اجتماعى، و چه  چه زندگى ش
ــالمى، ان شاءاهللا  در پايه هاى حكومت جمهورى اس

استقرار ببخشيم.
ــت. يكى اينكه  ــه از دو نظر اس اهّمّيت اين جلس
ــت و  ــور اس ــاز يك دوره ى مديريّت جديد كش آغ
ــاءاهللا مسئوالنى  اين اميدوارى وجود دارد كه ان ش
ــرم و منتخب وارد  كه همراه با رئيس جمهور محت
ــكارات جديد، با  ــد، با ابت ــدان عمل خواهند ش مي
ــند  ــته، ملّت را خرس توانمندى هاى بيش از گذش
كنند، خوشحال كنند و همين خواسته ها و مطالبى 
ــروح  ــرم در بيانات مش ــه رئيس جمهور محت را ك

خودشان بيان كردند، برآورده كنند.
ــه نماد  ــه اين جلس ــت ك ــن اس ــت دّوم اي  جه

ــه ى  ــت. اين دوازدهمين جلس ــاالرى اس مردم س
ــت؛ يعنى  ــل -از اّول انقالب تا امروز- اس ازاين قبي
ــت ايران دوازده مرتبه از آغاز انقالب، در انتخاب  ملّ
ــور نقش آفرينى كرده اند؛ اين  مديران طراز اّول كش
ــات مردم و  ــت. انتخاب ــئله ى مهمى اس خيلى مس
ــالمى  ــوراى اس گزينش هاى مردمى، َده مجلس ش
هم به  وجود آورده است؛ پنج شوراى شهر و روستا 
ــت؛ پنج مجلس خبرگان را به  ــكيل داده اس را تش
 وجود آورده؛ اين ها همه از بركت انقالب است. نسل 
جديد ما فراموش نكند، ما دوره ى قبل از انقالب را 
با همه ى وجودمان لمس كرديم؛ ديكتاتورى را، در 
ــى به مردم در امر  ــيه بودن مردم را، بى اعتنائ حاش
حكومت را با همه ى وجودمان ديده ايم؛ جوانهاى ما 
نديده اند. مردم، قبل از پيروزى انقالب هيچ نقشى 
در مديريّت كشور و تعيين مديران نداشته اند؛ رؤسا، 
ــان، مى آمدند،  ــاهان و اطرافيانش ــالطين، پادش س
ــاچى بودند؛ هيچ  مى رفتند، [اّما] مردم فقط تماش

ــالمى آمد و مردم را از  ــى نداشتند. انقالب اس نقش
حاشيه به متن آورد؛ مردم شدند صاحب اختيار. از 
اّول انقالب، اين دوازدهمين بارى است كه نتيجه ى 
گزينش مردم براى مديريّت قّوهى مجريّه مشّخص 

مى شود؛ لذا [اين] مجلس، جلسه ى مهمى است.
 ياد كنيم از امام بزرگوارمان كه بركات عزم راسخ، 
ايمان عميق، بصيرت بى پايان آن بزرگوار، و شجاعت 
ــتاوردها را به ملّت  بى نظير آن مرد بزرگ، اين دس
ــئولين و بقّيه ى مردم، بيشتر بايد  ايران داد. ما مس
افتخار كنيم كه در دورانى قرار گرفته ايم كه خداى 
ــور برگزيد  ــال مرد بزرگى را در ميان اين كش متع
ــم دربياورد.  ــن اقيانوس را به تالط ــت اي كه توانس
ــت، مسئله ى كوچكى  اين قضّيه، كارِ كوچكى نيس
نيست؛ توانست بكلّى جهت حركت كشور را و ملّت 
ايران را تغيير بدهد. سال ها، [بلكه] قرن ها، حكومت 
سلطنتى، حكومت وراثتى [وجود داشت]؛ و در اين 
اواخر حكومت پهلوى كه عالوه ى بر ننگ سلطنت، 
ننگ مضاعفى هم وجود داشت و آن دخالت بيگانه 
بود؛ رضاخان را انگليس ها در كشور سِر كار آوردند 
و انگليس ها هم بردند و پسرش محّمدرضا را به جاى 
ــتم  ــد هم در كودتاى بيست وهش ــتند؛ بع او گذاش
مرداد سال 32، آمريكايى ها همه كاره بودند، پادشاه 
براى ما تعيين كردند، نخست وزير تعيين مى كردند، 
مسئولين كشور را آنها معّين مى كردند؛ وضع كشور 
ــتگاه را امام بزرگوار تغيير داد؛  ما اين بود؛ اين دس
ــد؛ عزم راسخ او، ايمان  او بود كه وارد اين ميدان ش
ــوّكل او به خدا،  ــجاعت بى نظير او، ت ــق او، ش عمي
ــت اين اوضاع را به  اعتماد او به مردم بود كه توانس

وجود بياورد.
ــال، يك  ــن دوراِن قريب به چهل س ــب در اي  خ

ــته ى مسئوالنى هم هستند  سلسله ى به هم پيوس
ــهم خود  ــدام در نوبت خود و به س ــه اينها هرك ك
ــيده اند، ابتكارى به  ــى كرده اند، زحمتى كش تالش
ــرج داده اند، كارى كرده اند؛ ايفاى نقش كرده اند.  خ
امروز محصول كارِ مجموعه ى دست اندركاران نظام 
ــال، در  ــالمى در طول قريب چهل س جمهورى اس
ــت كه از امروز -با رسمّيت  ــئوالنى اس اختيار مس
ــغول كار مى شوند. كسانى  [يافتن]- ان شاءاهللا مش
كه مسئولّيت پيدا مى كنند -همكاران رئيس جمهور 
محترم- بايد بر اين سرمايه ى ملّى بيفزايند و آن را 
تحويل نسل بعد، تحويل مديران بعدى بدهند كه 
ــاءاهللا گسترده تر و شعاع  روزبه روز اين حركت ان ش

آن وسيع تر بشود.
ــار دهه ملّت و دولت كارهاى بزرگى   در اين چه
انجام داده اند. زيربناهاى علمى و اجرائى و عملى و 
فكرى فراوانى در كشور در اين مّدت به وجود آمده 
ــت كه اينها مطلقاً قبل از انقالب وجود نداشت؛  اس
قبل از نظام جمهورى اسالمى اين زيربناهاى عظيم 
ــّكوهاى پرش اين  ــت. اين زيربناها، س وجود نداش
ملّت به سوى آينده هستند. تجربه ها و توانايى هاى 
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ــار دهه در  ــرد اين چه ــى از كارك متراكم
ــئوالِن امروز قرار گرفته است.  اختيار مس
نسل هاى جديدى با تفّكر انقالبى و سرشار 
ــده اند و امروز آماده اند.  از انگيزه تربيت ش
ما اّول انقالب اين مقدار شخصّيت آماده ى 
مديريّت نداشتيم؛ امروز بحمداهللا جوانانى 
ــتند براى اينكه نقش آفرينى  كه آماده هس
ــهاى مختلف اداره ى كشور،  كنند در بخش
ــالب تربيت كرده.  ــا را انق ــد؛ اين ه فراوانن
ــردان فّعال و  ــه ى م ــن مجموع ــالش اي ت
ــر در طول اين چهار دهه،  دولتمردان مؤثّ
ــت اين فراورده ى عظيم را در  توانسته اس

اختيار ملّت بگذارد.
ــت  ــرض مى كنيم اين اس ــا ع ــه م  آنچ
ــول اين دهه  ــور در ط ــئوالن كش كه مس
توانسته اند بحمداهللا با دنيا همكارى كنند. 
على رغم اينكه همواره دشمنان خواسته اند 
ــد، [اّما] ملّت  ــران را منزوى كنن ــت اي ملّ
ايران منزوى نشده، با دنيا همكارى كرده، 
ــتكبار  ــلطه و اس ــال با نظام س و درعين ح
مقابله ى جّدى كرده است؛ در برابر ترفندها 
توانسته اند ايستادگى كنند. و دشمن البّته 
ــغول است. يكى از نكاتى كه  همچنان مش
ــم و نگذارم از  ــرار دارم تكرار كن ــده اص بن
ــمن  ــى بيرون برود، حضور دش ذهن كس
ــت. اميرالمؤمنين  و ترفندهاى دشمن اس
ــالم) فرمود: َمن نامَ  لَم  يَُنم  َعنه،   (عليه الّس
ــنگر  ــما در س اََخا الَحرِب اَرِق؛ (4) اگر ش
ــما -كه  ــنگِر مقابل ش خوابتان برد، در س
ــت- ممكن است چشمى  دشمن شما اس
ــد، عليه شما فّعالّيت كند؛ نبايد  بيدار باش

ــت را نبايد فراموش  ــان ببرد، مراقب خوابت
كنيد؛ در همه ى امور. مسئوالن مخاطبان 
ــخنند. دشمن مشغول دشمنى  اّول اين س
ــى انجام مى دهد؛  ــت، كارهاى گوناگون اس
ــه توفيق پروردگار،  منتها به فضل الهى، ب
ــور آبديده  ــئوالن كش ــران و مس ــت اي ملّ

شده اند.
 ما را تحريم كردند؛ تحريم البّته مشكالتى 
ــى آورد، در اين  ــور به وجود م را براى كش
ترديدى نيست، لكن تحريمها موجب شد 
ــممان بر روى امكانات خودمان  كه ما چش
باز شد. خيلى از ظرفّيتها را دارا بوديم، [اّما] 
ــل بوديم. وقتى  ــتيم، از آنها غاف نمى دانس
تحريم شديم، به خود آمديم؛ نگاه كرديم، 
ظرفّيتهاى موجود داخلى را پيدا كرديم و 
از آنها استفاده كرديم. امروز على رغم ميل 
دشمن و خواست دشمن، ما قوى هستيم؛ 
ــتيم، ازلحاظ  ــى قوى هس ــاظ سياس ازلح
نظامى قوى هستيم، ازلحاظ امنّيتى قوى 
ــتيم. امروز جمهورى اسالمى بمراتب  هس
ــالهاى اّول است، با  قوى تر و مقتدرتر از س
ــا وجود اين همه  ــود اين همه تحريم، ب وج
ــه ما از  ــت ك ــش اين اس ــمنى؛ معناي دش
ــه كار بُرد،  ــمن عليه ما ب ترفندى كه دش
ــتفاده  ــور و به نفع خودمان اس به نفع كش
ــمنى هاى صريح دشمن، ما را  كرديم. دش
ــمنى هاى صريح؛  مقاوم تر كرد. نه فقط دش
بعضى ها بصراحت دشمنى مى كنند -مثل 
ــد در آمريكا و  ــر كارن آنهايى كه امروز س
ــمنى هاى  ــى جاهاى ديگر- [اّما] دش بعض
ــى در  ــت چدن ــورت دس ــا به ص بعضى ه

دستكش مخملين است، كه ما قبًال عرض كرديم؛ 
ــمنى است. در مقابل اين دشمنى ها، ما  آن هم دش
به فضل پروردگار، به توفيق و هدايت الهى، مقاوم تر 
شديم؛ اعتمادبه نفسمان افزايش پيدا كرد. ما امروز 
بمراتب از سالهاى اّول قوى تريم. راه هاى مقابله ى با 
دشمن را هم بلديم. امروز به توفيق الهى، ملّت ايران 
راه هاى مقابله ى با ترفندهاى دشمن را ياد گرفت؛ 
مسئولين بلدند، مى دانند چه جور بايد برخورد كنند 
با دشمن، كه برخورد مى كنند؛ امكانات هم بيشتر 
ــمن هم هيچ  ــمن و ترفندهاى دش ــم، از دش داري

هراسى نداريم.
ــى داريم، اين را از نظر دور   ما كمبودهاى فراوان
ــكار نمى كنيم، لكن انكار هم نكنيم  نمى داريم و ان
ــيارى هم در اختيار ما است؛ ما  كه ظرفّيتهاى بس
ــده و  ــن ظرفّيتهاى بهره بردارى نش مى توانيم از اي
ــتفاده كنيم به توفيق پروردگار.  استفاده نشده، اس
شما مسئوالن كشور -بخصوص آن مجموعه اى كه 
ان شاءاهللا بزودى تشكيل خواهد شد در حول وحوش 
ــت محترم جمهورى، و هيئت دولت و قّوه ى  رياس
مجريّه را تشكيل خواهند داد- سّكان دار چنين نظام 
ــتيد؛ اين را بدانيد. نظام جمهورى  پرظرفّيتى هس
ــام پرظرفّيت و  ــور عزيز ما يك نظ ــالمى و كش اس
ــتعداد است؛ اين استعدادها را بايد  پرامكان و پراس
ــناخت و از آنها بهره بردارى كرد. شما با  دانه دانه ش
تكيه ى بر هويّت انقالبى -اين نكته ى بسيار مهمى 
ــت مردمى، با انبوه  ــت- با كار جهادى، با حماي اس
ــروز در اختيار  ــرمايه هاى ماّدى و معنوى كه ام س
شما است، مى توانيد كشور را پيش ببريد و من سه 

جهت گيرى عمده را توصيه مى كنم:
ــكالت مردم  ــرِى اّول، پرداختن به مش  جهت گي

ــادى و  ــكالت اقتص ــه ى اّول، مش ــروز در درج -ام
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ــت؛ اين كارِ اّولى است كه از اين سه  معيشتى- اس
ــت:  كارِ هم زمان بايد انجام بگيرد؛ اين اّولينش اس
ــائل داخلى، پرداختن به مشكالت  پرداختن به مس
ــت و اقتصاد؛ كه اين را بايد  مردم، مسئله ى معيش
ــاءاهللا به يك نقطه ى قابل قبولى، در طول اين  ان ش

چهارسال برسانيد.
 جهت گيرى دّوم، تعامل گسترده ى با دنيا است؛ 

ــت كه اين درست  ــگى ما اس اين توصيه ى هميش
ــمنان ما و  ــت كه دش نقطه ى مقابل آن چيزى اس
ــتند. ما مى توانيم با  ــلطه گران عالم دنبالش هس س
ــترده اى داشته باشيم،  ــيع و گس دنيا ارتباطات وس
ــم به ملّتها و دولت هاى ديگر كمك كنيم، هم از  ه
كمك آنها بهره مند بشويم؛ حيات اجتماعى بشريّت 
اين جور پيش مى رود: همكارى، همدلى، همراهى، 
تعامل با دنيا؛ اقليم ما، جغرافياى ما، امكانات فراوان 

ما، اين را براى ما آسان مى كند.
ــّوم؛ در برابر هر سلطه طلبى، با   و جهت گيرى س
صالبت و قدرت ظاهر بشويد؛ آن سلطه طلب هر كه 
ــد؛ امروز از همه متجاوزتر و وقيح تر،  مى خواهد باش
ــت؛ در مقابل اينها  رژيم اياالت مّتحده ى آمريكا اس
ــويد؛ با  ــويد، با قدرت ظاهر بش با صالبت ظاهر بش
پشتوانه ى اقتدار ملّى و كمك اين مردم مى توانيد از 
ــاى آنها جلوگيرى كنيد و آن را دفع كنيد.  ترفنده
چهار دهه، تجربه ى فّعالّيت بين المللى به ما نشان 
مى دهد كه هزينه ى تسليم در برابر قدرتهاى زورگو 
بمراتب بيشتر از هزينه ى ايستادگى در مقابل آنها 
است؛ تسليم شدن در مقابل زورگويى هاى قدرتهاى 
زورگو، ملّت ها و كشورها را بيچاره مى كند؛ راه هاى 
ــدود  ــا را به معناى واقعى كلمه مس ــرفت آنه پيش
ــهاى انسانى دور مى كند؛  مى كند؛ آن ها را از ارزش
ــه توفيق الهى و به  ــنگينى دارد. ما ب هزينه هاى س
حول وقّوه ى الهى، با استكبار و با نظام سلطه از سر 
ــديم، با آنها بر سر  ــليم وارد نشديم، تسليم نش تس
ــازش نكرديم، و امروز از ديروز  خواسته هاى آنها س
ــان امروز از ديروز  ــر و قدرتمندتريم؛ امكاناتم توانات

خيلى بيشتر است.
ــليم آنها هم  ــا، تس ــل آنه ــتاده ايم در مقاب  ايس
نشده ايم؛ اين يك تجربه ى بسيار مهمى است. البّته 
در اين راه شهدائى داشته ايم، فداكارانى داشته ايم؛ 
ــته اى را از دست  شخصّيت هاى ارزشمند و برجس
ــرفت  ــالمى پيش ــم لكن نظام جمهورى اس داده اي
ــت، حركت كرده است، شعارهاى خود را  كرده اس

برجسته تر كرده است.
ــه رئيس جمهور محترم  ــد توصيه مى كنم ب  چن

ــهاى مختلف با  ــرادران و خواهرانى كه در بخش و ب
ايشان همكارى خواهند داشت كه اين توصيه ها را 
در نظر داشته باشند. اين مسئولّيت را، اين توانايى 
ــت بدانيد؛ همچنان  كه اميرالمؤمنين فرمود:  را، امان
َّما ِهَى فى  ــت؛ َو اِن ــن در گردن تو يك امانتى اس اي
ُعُنِقَك اَمانَة؛ (5) اين مسئولّيت، امانت الهى است در 

اختيار من و شما؛ امانت دارى بايد كرد؛ حفظ امانت 
ــريفه ى «اِنَّ اهللاَ يَأُمُرُكم اَن  ــد كرد. اين آيه ى ش باي
ــَؤدُّوا االَمانظتِ  اِلىظ  اَهلِها»، (6) فقط [درباره ى]  تُ
اين امانتهاى ماّدِى محسوس نيست؛ اين امانت مهّم 
معنوى -كه اين مسئولّيت است- مصداق برتر آنها 

است.
ــت كه وقتمان كم است،   توصيه ى بعدى اين اس
ــتى رعايت  ــت، اولويّتها را بايس ــيار اس كارمان بس
ــم در برنامه ريزى ها و  كرد؛ هم در هزينه كردها، ه
ــد و اولويّتها را در نظر  ــه ى كارها، نگاه كني در هم
ــت كه  بگيريد. بله، امروز اولويّت همين نكته اى اس
رئيس جمهور محترم بيان كردند؛ مسئله ى عدالت، 
ــه كن كردن فقر و ريشه كن كردن  ــئله ى ريش مس
ــت؛ اين ها را  ــاد، اولويّتهاى درجه ى اّول ما اس فس
مقّدم بداريم. كارهايى [هم] هست كه در درجه ى 

بعد قرار دارد.
ــه با برنامه حركت  ــت ك  توصيه ى بعدى اين اس
ــعه] برنامه ى جامعى  ــم [توس كنيد. برنامه ى شش
ــال هم سال شروع برنامه است. البّته ما  است؛ امس
ــروع برنامه سال گذشته بود.  تأخير داريم؛ سال ش
ــم،  برنامه ى مهمى است؛ با برنامه، با  برنامه ى شش
ــه ى امكانات، حركت  ــت كامل و پيش بينى هم دّق

انجام بگيرد؛ به برنامه بايد اهّمّيت داد.
ــت كه اتّحاد ملّت  ــه ى بعدى بنده اين اس  توصي
ــماريم. ما هرچه داريم، از وحدت ملّت،  را مهم بش
ــان و از اتّحاد ملّت با  ــاد ملّت در بين خودش از اتّح
ــور داريم؛ اين اتّحاد  ــئولين و مجريان امور كش مس
را حفظ كنيد. التهاب آفرينى نشود؛ دودستگى هاى 
ــاليق مختلف و نظرات  ــود. مردم س مضر ايجاد نش
ــاليق و نظرات  ــيار خوب، با س مختلفى دارند؛ بس
ــردم در كنار هم زندگى آرامى  مختلف، بگذاريم م
داشته باشند. سليقه ى گوناگون و اختالفِ نظر لزوماً 
به معناى گريبان گيرى و درگيرى نيست؛ مى توانند 
ــند، ساليق  ــته باش در كنار هم زندگى خوبى داش
مختلفى هم داشته باشند. التهاب آفرينى نبايد انجام 
بگيرد. از نظرات مخالف آشفته نشويد؛ مخالفين اگر 
نظرى دارند، انتقادى اگر دارند، بگذاريد انتقاد كنند، 
نظرات مخالف را بدهند؛ آشفته نبايد شد؛ باالخره 
كارهاى سنگينى است. نقص هم در كارهاى ما كم 
نيست، ممكن است كسانى انتقاد كنند به ما؛ انتقاد 

را بپذيريم -به معناى تحّمل كردن- تحّمل كنيم.
ــطه مرتبط   به ميان مردم برويد، با مردم بى واس
بشويد، از مردم بشنويد؛ اين از كارهاى بسيار مهم 
ــت. گزارش هايى كه به ما مى رسد، هرچند آن  اس
گزارشها صادقانه باشد، اّما خيلى تفاوت مى كند با 
ــان در مواجهه ى با مردم و رفتن در ميان  آنچه انس

مردم مشاهده مى كند و مى بيند.

ــزه را هم بدانيد؛  ــدر نيروهاى انقالبى و پُرانگي  ق
من به همه ى مسئولين سفارش مى كنم. نيروهاى 

ــتند كه در  ــانى هس مؤمن، پُرانگيزه و انقالبى، كس
مشكالت، كشور را حفظ مى كنند، دفاع مى كنند، 

سينه سپر مى كنند؛ قدر اينها را بدانيم.
ــته   در تصميم گيرى هاى بين المللى، به ياد داش
باشيد كه دشمن همه ى توان خودش را به كار برده 
ــئوليِن  ــما را نابود كند. بعضى از مس براى اينكه ش
دولتهايى كه با ما مواجهند و مقابلند، اين را صريحاً 
ــد در صدد نابودى  ــروز ميگويند؛ صريح ميگوين ام
ــن را به ياد  ــتند؛ اي ــالمى هس نظام جمهورى اس
ــته باشيد؛ بعضى ها هم اين را پنهان مى كنند،  داش
ــت كه [اين قصد]  ــد، اّما واقعّيت اين اس نمى گوين
ــت. «تعامل بين المللى» نبايد ما را از اين نكته  هس
كه دشمنانى هستند كه به نابودى ما كمر بسته اند، 
ــتفاده مى كنند.  ــد. از هر بهانه اى هم اس غافل كن
ــاب مى كنيد،  ــك ماهواره بر به فضا پرت ــما موش ش
ــت  ــان مى بينيد كه در دنيا جنجال درس (7) ناگه

ــى، يك كار فّنى، يك كارى  كرده اند. يك كار علم
ــور الزم و بسيار عادى و معمولى  كه براى يك كش
است، وقتى شما انجام مى دهيد، مى بينيد جنجال 
راه مى اندازند؛ اين ها نشانه هاى اين است كه بايستى 

بيشتر مراقب باشيد.
ــم كار قوى و جهادى و  ــخ اين برخوردها ه  پاس
ــت؛ پاسخ به اين دشمنى ها قوى تر  حساب شده اس
ــدن، فقط در  ــت. مراد من از قوى تر ش ــدن اس ش
زمينه ى نظامى و امنّيتى نيست، البّته در آنجاها بايد 
قوى شد، اّما در زمينه ى اقتصادى بايد قوى بشويد، 
در زمينه ى فرهنگى بايد قوى بشويد، در زمينه ى 
حفظ هويّت اسالمى و انقالبى بايد روز به روز قوى تر 
ــويد؛ اين پاسِخ دشمنى هاى دشمن  و عميق تر بش

است.
 آخرين عرض من: به خداوند توّكل كنيد، وعده ى 
ــد؛ اِن تَنُصُروا اهللاَ يَنُصرُكم  نصرت الهى را باور كني
ــر، َو لََينُصَرنَّ  ــت اَقداَمُكم. (8) در آيه ى ديگ َو يَُثبِّ
ــما در راه  ــن يَنُصُره؛ (9) [آن هم] با تأكيد! ش اهللاُ َم
اقامه ى دين، احياء دين، ايجاد حاكمّيِت ديِن خدا 
هستيد، اين نصرت الهى است، پس مطمئن باشيد 
ــرت خواهد كرد. در  ــما را نص كه خداى متعال ش
مقابل دين ستيزى ها و قانون شكنى ها آرام ننشينيد، 
بى تفاوت نمانيد و بدانيد ان شاءاهللا آينده متعلّق به 

شما است.
ــوگند  ــروردگارا! به محّمد و آل محّمد تو را س  پ
ــب رضاى خودت موّفق  مى دهيم، ما را در راه كس
بدار. پروردگارا! اين دولت جديد -دولت دوازدهم- و 
مجموعه ى خدمتگزاران كشور را در راه انجام وظايف 
ــق بفرما. پروردگارا!  ــى كه بر عهده دارند، موّف مهم
ــاعات ما، سالهاى زندگِى ما  روزهاى ما، عمر ما، س
ــرت  را براى ما مايه ى غنيمت قرار بده؛ مايه ى حس
قرار مده. پروردگارا! ارواح طّيبه ى شهيدان ما، روح 

مطّهر امام بزرگوار را با اوليائت محشور بفرما.
والّسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته
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رئيس جمهور آرامش در اقتصاد، پيشرفت اقتصادى 
و حركت در جهـت عدالت اجتماعـى را افتخار دولت 
يازدهم عنوان كرد و گفت: دولـت دوازدهم راه خود را 
با كمك مردم و در راسـتاى سياسـت «آزادى، امنيت، 
آرامش و پيشـرفت» ادامه داده و بر همين مبنا حركت 

خواهد كرد.
حجت االسالم والمسـلمين دكتر حسـن روحانى در 
آخرين جلسـه هيات وزيـران كابينـه يازدهم، گفت: 
توفيقات دولـت يازدهم در ارائه خدمات بـه مردم، در 

سايه لطف و محبت خداوند، توجهات حضرت ولى عصر 
(عج)، تابش نور از مرقد منور حضرت ثامن الحجج (ع)، 

حضور مردم و حمايت هاى مقام معظم رهبرى بوده كه 
امروز توانسـتيم اين راه سخت را در گام اول، تقريباً به 

پايان برسانيم.
دكتر روحانى با اشـاره به اينكه امروز آخرين جلسه 
هيأت وزيران دولت يازدهم است، هرچند وظايف دولت 
يازدهم تا هفته آينده ادامه داشته و همه اعضاى دولت 
به وظايف خودشان تا هفته ديگر عمل مى كنند، افزود: 

بسيار خوشحالم كه وزراى ما حتى آن هايى كه به جاى 
آن ها وزير جديد معرفى شده، امروز در سفرها، افتتاح ها، 
سر زدن ها، امضاء قراردادها و ديگر امور با همان نشاط 
روز اول كار مى كننـد و اين نشـان مى دهد كه آن ها از 
ابتدا اين مسـئوليت را براى رضاى خدا و به خاطر رفاه 
حـال مردم عزيز و بزرگوارمان به عهده گرفتند و حتمًا 
در دولت دوازدهم از توانمندى ها و خدمات آنان در ديگر 

بخش ها بهره بردارى و استفاده خواهد شد.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه وزراى دولت يازدهم در 

روحانی در آخرین جلسه کابینه یازدهم:

دولت دوازدهم از توامنندی همه اعضای کابینه یازدهم استفاده خواهد کرد
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خطرناكى كه هرروز بيشـتر و بيشتر مى شـد و اگر آن روند ادامه پيدا مى كرد، امروز فروش نفت ما 200 هزار 
بشـكه بود و شرايط تحريم بيشترين فشار را به مردم آورده بود. رئيس جمهور بابيان اينكه شرايط سياسى 
در جامعه ما به گونه اى بود كه سـال ها 16 آذرى در دانشـگاه ها برگزار نمى شد و برگزارى مراسم هم جز دعوا 
و برخورد فيزيكى نتيجه ديگرى نداشت، افزود: امروز فضاى دانشگاه ها آرام و 16 آذرهاى پرافتخارى داريم. 
دكتر روحانى با اشـاره به شـور و نشـاط مردم در هفته هاى منتهى به انتخابات 29 ارديبهشت، گفت: تصور 
نمى كنم در هيچ كشورى مردم اين طور آزادانه به خيابان ها بيايند و در اجتماعات حرف و نظرشان را صريح و 

با صداى بلند اعالم كنند. 
رئيس جمهور ادامه داد: باوجود نظرات، شـيوه ها، فكرها و جناح هاى مختلف درصحنه انتخابات حتى يك 
برخورد فيزيكى و حادثه صورت نگرفت و حتى بعضى اوقات شعارها تند بود، اما همه به هم احترام گذاشتندو 
اين افتخار بسيار بزرگى براى ما است. دكتر روحانى با اشاره به اينكه در دورانى وقتى انتخابات در كشورمان 
برگزار مى كرديم، ده ها كشـور دنيا البته به دروغ، مدعى مى شدند كه انتخابات ايران، واقعى و دقيق نبوده و 

نظارتى نسبت به آن وجود نداشته است، خاطرنشان كرد:
امروز ما انتخاباتى برگزار كرديم كه باعث شد حدود 500 نفر از ميهمانان خارجى اعم از 130 مقام بلندپايه 
خارجى و نمايندگان 105 كشور و سازمان  بين المللى در مراسم تحليف شركت كردند و اين در شرايطى است 
كه برخى مى خواهند ايران را در جهان منزوى نشان دهند، اما جهان با صداى بلند اعالم كرد كه ايران منزوى 
نيست. رئيس جمهور بابيان اينكه كار بزرگى ازلحاظ سياسى، اقتصادى و اجتماعى در كشور به وقوع پيوسته 
است، گفت: تالش بسيار زيادى براى به ثمر رسيدن توافق هسته اى و برجام كه البته وقت زيادى را از دولت 
گرفت، انجام شـد و درنهايت امروز قرارداد و توافقى حاصل شـده كه هيچ كس در دنيا نيسـت بگويد ايران 

به واسطه برجام ضرر كرده است.
دكتر روحانى با اشاره به اينكه رئيس جمهور آمريكا، مخالفين و آن هايى هم كه ضد جمهورى اسالمى ايران 
هستند، با عصبانيت اين توافق را بدترين توافق تاريخ آمريكا دانسته و مى گويند ايران سر بقيه كاله گذاشته 
كه البته اين حرف هم درست نيست، افزود: آنچه در برجام اهميت داشته و دارد موضوع تفاهم و برد – برد 
بوده و هرگز برد – باخت مطرح نبوده اسـت. رئيس جمهور ادامه داد: قطعاً برجام به نفع كشور، منطقه و كل 
جهان بوده و هست و هركس بخواهد به برجام صدمه بزند به خودش و كشورش صدمه زده است. دكتر روحانى 
تصريح كرد: در دورانى همه دنيا عليه اقدامات ايران موضع گيرى مى كردند و آن را خالف مى دانستند، اما امروز 
اگر آمريكا بخواهد عليه برجام بايستد، همه دنيا روبروى آمريكا مى ايستند و اين تفاوت امروز با 4 سال پيش 
است؛ 4 سال پيش اكثر كشورهاى جهان از اقدام عليه ايران حمايت مى كردند و كف مى زدند و ما تنها بوديم، 
اما امروز اگر بخواهند عليه ايران در موضوع برجام اقدامى كنند، همه با ما و عليه آن كسى هستند كه بخواهد 

برجام را تضعيف كند.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه دولت يازدهم در عمل به وعده هاى خود در راستاى تحقق شعارش مبنى بر 
«نجات اقتصاد، تعامل سازنده با جهان و احياء اخالق»، با كمك، حضور و فداكارى مردم، گام هاى خوب و مهمى 
برداشته است، گفت: امروز در كشور شاهد آرامش در اقتصاد هستيم، هرچند مشكل اقتصادى همچنان وجود 
دارد اما در مقايسه با 4 سال پيش، امروز شاهد آرامش در اقتصاد، تورم و رشد قابل قبول و تحرك اقتصادى 

هستيم كه با گذشته قابل مقايسه نيست. 
دكتر روحانى اظهار داشت: البته توقعات دولت و مردم بسيار بيشتر از اين مقدار است كه بايد در اين راستا 
كار بيشترى انجام دهيم. رئيس جمهور آرامش در اقتصاد و پيشرفت اقتصادى را افتخار دولت يازدهم دانست 
و خاطرنشان كرد: آرامش دولت يازدهم بر پايه افزايش عدالت اجتماعى در جامعه است. دكتر روحانى بابيان 
اينكه در 4 سال گذشته حقوق كارگران و كارمندان بيش از ميزان تورم افزايش يافته است، پوشش همه افراد 
كشور تحت بيمه درمانى، افزايش خدمات و ارائه كار بيشتر در مناطق و استان هاى محروم، كمك به مردم در 
راستاى كاهش هزينه هاى درمانى و ارائه خدمات بيشتر در اين بخش و اعزام پزشك هاى متخصص به اقصى 

نقاط كشور را نمونه هاى از تحقق عدالت اجتماعى در كشور عنوان كرد.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه امروز در جامعه شـاهد اخالق، رفتار و ميانه روى بهتر و اعتدال بيشـترى 
هستيم، گفت: بدانيم كشور ما جز در سايه اعتدال پيشرفت نخواهد كرد و افراط وتفريط ما را بر زمين مى زند. 
دكتر روحانى با اشاره به اينكه كشور قبل و بعد انقالب و در دهه گذشته همواره از افراط وتفريط دچار ضرر و 
خسارت شده است و آن زمانى كه معتدالنه و عادالنه عمل كرديم، خدا هم يارى كرد و به ما توفيق داد، افزود: 
دولت دوازدهم راه خود را با كمك مردم و بر مبناى سياست «آزادى، امنيت، آرامش و پيشرفت» ادامه داده و 

بر همين مبنا حركت خواهد كرد.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: امروز بسيار متأسفيم كه برخى از همكاران تالشگر و فداكار و بسيار خوب در 
دولت يازدهم را البته به عنوان عضوى از كابينه، از دست مى دهيم، اما مطمئناً در دولت دوازدهم از خدمات و 

وجودشان استفاده كرده و در كار، تالش، همفكرى و همدلى در كنار هم خواهيم بود.

24 مرداد سال 92 از مجلس رأى اعتماد گرفتند و پس از 

صدور احكام وزرا و شروع به كار آنان در 25 و 26 مرداد، 
اولين جلسـه هيأت وزيران دولت يازدهم در 27 مرداد 
92 تشكيل شـد، اظهار داشـت: امروز پس از گذشت 

چهار سـال، بار ديگر در پيشـگاه خداوند شكرگزارى 
مى كنيم و در برابر عظمت ملت  ايران سـر تعظيم فرود 
مى آوريم و به اقدامات ارزنده اى كه ملت در اين 4 سال 
انجام دادند مى باليم و افتخار مى كنيم. دكتر روحانى با 
اشاره به شرايط كشور در روزهاى ابتدايى شروع به كار 
دولت يازدهم، گفت: ذخاير استراتژيك و خزانه كشور 
و نيز تالطم قيمت ها در بازار اوضاع نابسـامانى داشت 
و تورم افسارگسـيخته باروح، زندگـى و راحتى مردم 
بازى مى كرد و شاهد رشـد منفى حدود 7 درصدى در 
اقتصاد بوديم. بدهكارى هاى عظيم دولت و تحريم هاى 
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آموزش و پرورش
سيد محمدبطحايى

1

2383513

ارتباطات و فناورى اطالعات
محمدجواد آذرى جهرمى

2

1521207

اطالعات
سيد محمود علوى

3

2522213

امور اقتصاد و دارايى
مسعود كرباسيان

4

2403115

امور خارجه
محمدجواد ظريف

5

2362626

بهداشت و درمان
سيدحسن قاضى زاده هاشمى

6

2531814

جهاد كشاورزى
محمود حجتى

8

1649423

تعاون، كار و رفاه اجتماعى
على ربيعى

7

1917915
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كشور
عبدالرضا رحمانى فضلى

14

2502513

نفت
بيژن نامدار زنگنه

15

2303523

ورزش و جوانان
مسعود سلطانى فر

16

2253920

راه و شهرسازى
عباس آخوندى

11

1987514

صنعت، معدن و تجارت
محمد شريعتمدارى

12

2412520

فرهنگ و ارشاد اسالمى
سيد عباس صالحى

13

2422521

دفاع و پشتيبانى مسلح
امير سرتيپ امير حامى

10

2611013

دادگسترى
سيدعليرضا آوايى

9

2441823

نيرو
حبيب اهللا بيطرف

17

13313217
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نتايــج انتخابات 29 ارديبهشــت 
نشــان داد كــه مــردم هنوز هم 
بــه راهــى كــه دولــت يازدهم 
بــه رياســت حســن روحانــى در 
چهار ســال اخير طى كرده اســت 
بــا  اميدوارنــد  و  ايمان دارنــد 
اعتماد دوباره به او، نتايج بهترى 
را تا ســال 1396 شاهد باشند. 
ايــن اعتمــاد و رأى دوباره و حتى 
بيش ازپيــش روحانــى مى تواند 
اثبات كند كه باوجود مشــكالتى 
كه در كشور احساس مى شود، اما 
مردم از روند طى شــده در دوره 
اول او رضايت نســبى دارند. در 
اين مطلب، برخى دســتاوردهاى 

دولت يازدهم را مرور مى كنيم.

 مذاکرات هسته ای، برجام و سیاست خارجی
اگر نگوييم مهم ترين، قطعاً يكى از مهم ترين دستاوردهاى دولت يازدهم، مذاكرات 
هسته اى، برنامه جامع اقدام مشـترك (برجام) و بازگشت مقتدرانه ايران به عرصه 
ديپلماسـى جهانى و منطقه اى اسـت. يكى از وعده هاى مهـم روحانى در انتخابات 
رياسـت جمهورى سـال 92 پيگيرى جدى مذاكرات هسـته اى و حل پرونده اى بود 
كه پيش از دولت يازدهم، ماجراجويى هاى چندسـاله، آن را پيچيده تر كرد. گفتمان 
روحانى، سـابقه او در مذاكرات پيشين هسته اى و اشـراف او بر اصول ديپلماسى و 
پرونده هسته اى، پيام مثبت و متفاوتى را به طرف هاى خارجى مخابره مى كرد. بدين 
ترتيب او هوشـمندانه گام نخسـت براى باز كردن اين گره كور را پيش از انتخابش 
به عنوان رئيس جمهور برداشـته بود. گام دوم،  انتخـاب محمدجواد ظريف به عنوان 
وزير امور خارجه و رئيس هيأت مذاكره كننده هسته اى بود. طبق وعده،  در صدمين 
روز از آغاز كار دولت يازدهم، توافق اوليه در ژنو شكل گرفت و سپس، بعد از ماه ها 
مذاكرات فشـرده ميان هيات هاى مذاكره كننده ايران و كشورهاى عضو 1+5 توافق 
هسته اى حاصل شـد. بدين ترتيب ايران از مذاكراتى سربلند بيرون آمد كه نه تنها 
اجماع جهانى عليه آن را سخت كرده، بلكه كشورهاى مختلف و به ويژه اتحاديه اروپا 
را در برابر كارشكنى هاى آمريكا در اجراى برجام قرار داده است؛ اتفاقى كه بى شك 
اگر بى سابقه نباشد، قطعاً كم سابقه است. قطعاً يكى از نتايج مذاكرات هسته اى، حتى 
پيش از آنكه به توافق منجر شـود، رسـاندن صداى صلح جويانه و انسـان دوستانه 
ايران به دنيا بود. در جريان مذاكرات هسته اى مردم دنيا ديدند و شنيدند كه ايران 
بر چه موضعى پافشـارى كرده و از طريق پيگيرى مسـتمر و بى وقفة مذاكرات چه 
پيامى را مخابره مى كند. هشـت بار تأييد پايبندى ايران به مفاد توافق هسـته اى از 
سـوى غرب و هشدارهاى چندباره اتحاديه اروپا به آمريكا براى رعايت برجام،  تنها 

يكى از نمونه هاى اعتراف جهانيان به مواضع به حق ايران است.

مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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ــوراى امنيت سازمان  خروج پرونده ايران از ذيل فصل هفتم ش
ــت كه در  ــتاوردهاى غيرقابل انكارى اس ملل متحد، يكى از دس
دولت يازدهم نصيب كشورمان شد. بيژن زنگنه وزير نفت دولت 
ــط تجربه و مسئوليتش در حوزه نفت، به خوبى از  يازدهم به واس

تلخى طعم تحريم ها و ايجاد محدوديت ها آگاه است.
ــور در ذيل فصل هفتم،   او درباره نتيجه باقى ماندن يك كش
ــاده و قابل فهمى را انتخاب مى كند و با يادآورى وضعيت  بيان س
كشورهايى نظير ليبى و سودان افرادى مثل صدام حسين،  تأكيد 
دارد كه تمام كشورهايى كه ذيل فصل هفتم رفتند، يا سرنگون 
ــدند. درواقع بعد از مذاكرات  ــيدند يا تجزيه ش ــدند و فروپاش ش
ــته اى ايران تنها كشورى است كه توانسته به سالمت از ذيل  هس

اين فصل خارج شود.
ديپلماسى دولت يازدهم منحصر به مذاكرات هسته اى يا صرفاً 
ــى در اوج مذاكرات هم  ــت. حت ــاط با اروپا و غرب نبوده اس ارتب
محمدجواد ظريف سفرهايى به كشورهاى منطقه انجام مى داد و 

با مقامات عالى رتبه آن ها گفت وگو و تبادل نظر مى كرد.
پس از برجام هم اين روند با شدت بيشترى ادامه يافت. تالش 
ظريف و مجموعه دولت يازدهم در جهت امنيت و ثبات منطقه 
ــتا تالش كرده اند تا همسايگان  خاورميانه بوده و در همين راس
ــتان و متحدان ايران را از اتفاق مهمى به نام برجام آگاه  و دوس
ــون داخلى و خارجى  ــر تحت تأثير القائات افراطي كنند تا كمت

قرار گيرند. 
ــكوكى نظير حمله عده اى به  ــت كه ماجراى مش ــت اس درس
ــفارت عربستان در تهران هنوز هم تبعات منفى خود را نشان  س
ــن اتفاق در زمان دولتى ناكارآمد در عرصه  مى  دهد اما اگر همي
ــاد معلوم نبود با حمايت هاى  ــى و منهاى برجام مى افت ديپلماس
نتانياهو و ترامپ از فعاليت هاى ضد ايران، چه تبعات سنگين ترى 

را متوجه كشورمان مى كرد.

 برقــراری ارتباطــات بانکــی و آزاد شــدن 
دارایی های بلوکه شده ایران

ــدن تحريم ها  ــته ش اجراى برجام و روند برداش
ــط بانكى  ــر قابل توجهى بر رواب ــران تأثي ــه اي علي
كشور داشته است. يكى از نكات ضرورى در انجام 
همكارى هاى تجارى و اقتصادى بين المللى، ايجاد 
ــت و محدوديت در اين  روابط كارگزارى بانكى اس
روابط، نقل و انتقاالت و خدمات ارزى و بانكى را با 
مشكالت جدى مواجه مى سازد. بر اساس گزارش 
ــى ايران در  ــط كارگزارى بانك ــك مركزى، رواب بان
ــش از 600 مورد بوده  ــال هاى نه چندان دور، بي س
كه با گسترش تحريم ها و افزايش سوء مديريت در 
داخل كشور، تا پيش از برجام به 40 مورد در سال 
ــه بود. پس از آغاز اجراى برجام  1392 كاهش يافت

و تا پيش از پايان سال 1395، اين روابط به حدود 
ــير  240 مورد افزايش يافته و اين روند همچنان س

ــوى ديگر، برقرارى «سوئيفت»  صعودى دارد. از س
ــوب  ــزرگ برجام محس ــتاوردهاى ب ــى از دس يك
ــوئيفت در كاهش هزينه هاى بانكى  ــود. س مى ش
ــام، ارتباط  ــس از برج ــت. پ ــيار تأثيرگذار اس بس
سوئيفت بانك هايى كه نام آن ها از فهرست تحريم 
خارج شده  بود، برقرار شد و اين مسئله حداقل 29 
بانك ايرانى را شامل مى شود. نكته ديگر اين كه تا 
هفته هاى اخير، باز كردن ال سى و ارتباطات بانكى 
بيشتر بانك هاى كوچك و متوسط جهانى را درگير 
ــد آنچه با توتال انجام  كرده بود اما قراردادى مانن
ــان مى دهد كه امروز بانك هاى بزرگ هم  شد، نش

درگير اين ارتباطات شده اند.

خروج پرونده ایران از 
ذیل فصل هفتم شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، 
یکی از دستاوردهای 
غیرقابل انکاری است که 
در دولت یازدهم نصیب 
کشورمان شد
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پس از برجام، تا ابتداى سال 1395، بيش از 26 ميليارد دالر از 
دارايى هاى بانك مركزى آزادشده است. اين روند، حتى از پيش 
از اجراى برجام، يعنى از توافق ژنو به بعد آغازشده بود. مديركل 
ــته درباره  ــال گذش امور بين الملل بانك مركزى ايران، اواخر س
پول هاى بلوكه شده ايران گفته بود كه «همه پول هاى بلوكه شده، 
ــده نداريم؛  ــده و در حال حاضر پولى با عنوان بلوكه ش منتقل ش
ــور آسيايى با مشكل مواجه  اما براى انتقال اين پول ها در دو كش
شده ايم كه در حال توافق با آن ها هستيم و مشكل ما با آن ها بر 
ــت كه به دنبال دريافت مجوزهاى الزم  سر تبديل اين پول هاس
ــتيم.  از دفتر كنترل دارايى هاى خارجى آمريكا (OFAC) هس
ــازى پول هاى بلوكه شدة ايران در اين سال ها در شرايطى  آزادس
ــل از آن، حتى از دريافت پول  ــال هاى قب اتفاق افتاده كه در س

حاصل از فروش نفت به كشورهاى ديگر هم عاجز بوديم.

 توسعه کم سابقه در حوزه نفت و گاز
ــران يكى از دغدغه هاى مهم  ــش توليد و صادرات نفت اي افزاي
دولت يازدهم بوده كه پس از اجراى برجام تحقق يافته و در حال 
افزايش است. بر اساس آمارهاى رسمى، پيش از وضع تحريم هاى 
ــكه نفت صادر  ــه 2 ميليون و 300 هزار بش ــديد، ايران روزان ش
ــرد اما اين رقم پس از وضع تحريم ها به حدود يك ميليون  مى ك
بشكه در روز رسيد؛ آن هم در شرايطى كه بخش قابل توجهى از 
درآمد حاصل از اين صادرات قابل انتقال به كشورمان نبود. طبق 
ــم - صادرات نفت  ــه - وزير نفت دولت يازده ــالم بيژن زنگن اع
ــور در سال قبل به 2 ميليون بشكه در  خام و ميعانات گازى كش
ــيده و اين رقم تا امروز به دو و نيم ميليون افزايش يافته  روز رس
ــزارى اجازة دريافت  ــت. رفع تحريم هاى بانكى و روابط كارگ اس
درآمدهاى حاصله به داخل كشور را نيز فراهم كرده است. ميزان 
ــت و توليد نفت در داخل هم چنين روند افزايشى را طى  برداش

كرده و به چهار ميليون بشكه در روز رسيده است.
ــعه كم نظير  ــادى دولت يازدهم، توس ــه برنامه هاى جه ازجمل
ــال بود كه  ــت. همين ابتداى امس فازهاى پارس جنوبى بوده اس
ــارس جنوبى را  ــابقه، 6 فاز از پ ــت در اقدامى بى س دولت توانس
به طور هم زمان افتتاح كند تا عظيم ترين افتتاح تاريخ نفتى ايران 
ــاق بيفتد. تا پيش ازاين، دولت يازدهم فازهاى 12، 15 و 16  اتف
ــر گرفتن اين نكته  ــمى افتتاح كرده بود. با در نظ ــور رس را به ط

ــد تقريباً 80 ميليون مترمكعب  كه فاز 12 با تولي
ــه فاز استاندارد است  گازترش در هرروز معادل س
ــاب اين موضوع، عمًال 5 فاز در سه سال  و با احتس
ــا مبنا قرار دادن  ــده، بدين ترتيب ب اخير افتتاح ش
«فاز استاندارد»، در اين دولت عمًال 11 فاز پارس 
جنوبى افتتاح شده و به بهره بردارى رسيده است. در 
هفته هاى اخير نيز قرارداد فاز 11 با كنسرسيومى 
ــه برخى  ــد ك ــركت توتال امضا ش ــه رهبرى ش ب
ــان آن را به نوعى برجام نفتى ناميده اند.  كارشناس
ــت؛  ــرارداد حدود 5 ميليارد دالر اس ــن ق ارزش اي
ــركت  ــه بيش از 50 درصد آن را ش ــرمايه اى ك س
ــتين قرارداد  ــن خواهد كرد. اين نخس توتال تأمي
نفتى ايران بعد از برجام است و يكى از بزرگ ترين 

قراردادها در نوع خود محسوب مى شود.

 توسعه حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی
يكى از مهم ترين سفرهاى رئيس جمهور در دوره 
پسابرجام، سفر وى به فرانسه بود و هم زمان با آن، 
ــابقه ترين قراردادهاى  ــى از بزرگ ترين و بى س يك
ــد. در اين سفر پيش قرارداد  تجارى ايران مطرح ش
ــافرى به ارزش  ــد 118 فروند هواپيماى مس خري
ــركت بزرگ ايرباس امضا  10,5 ميليارد دالر با ش

ــرارداد مهم  ــت پيش ق ــد. بعدازآن، ايران توانس ش
ــرى را براى خريد بيش از 100 فروند هواپيما  ديگ
ــركت بوئينگ به  ــه ارزش 17 ميليارد دالر، با ش ب
امضا برساند. از سوى ديگر، قراردادهاى ديگرى نيز 
ــرط تمليك بيش از 20  ــراى خريد يا اجازه به ش ب
هواپيماى سبك شركت «اى.تى.آر» ايتاليا به امضا 
ــيد تا بدين ترتيب يكى از بزرگ ترين تحوالت  رس
ــل هوايى رخ  ــازى حمل ونق ــور در عرصه نوس كش
ــوخت گيرى هواپيماهاى  دهد. همچنين، امكان س
ــه لطف برجام  ــورهاى اروپايى نيز ب ــران در كش اي
ــود. افزايش  ــد تا اين تحوالت، تكميل ش فراهم ش
تردد كشتى هاى ايرانى در بنادر كشورهاى خارجى 
ــرمايه گذاران خارجى  ــژه اروپايى، حضور س و به وي
ــازى و توسعه و بهسازى حمل ونقل  درزمينه راه س
جاده اى، توسعه شبكه ريلى چه در داخل كشور و 
چه براى قطارهاى برون مرزى، فراهم شدن امكان 
و تسهيل حضور سرمايه گذاران خارجى و بخصوص 
ــى، انعقاد  ــير ريل ــى در پروژه هاى سريع الس اروپاي
ــه شركت  ــاخت 500 واگن بارى در س قرارداد س
ــم در بخش ريلى،  ــاى جاده ابريش مختلف و احي
ــعه،  ــه اقدامات دولت يازدهم در جهت توس ازجمل
ــازى صنعت حمل ونقل ايران بوده  نوسازى و بهس

است.

 ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش رشــد 
اقتصادی

ــدن دولت  ــاى اول روى كار آم ــان روزه از هم
يازدهم، جدى ترين تأكيد شخص رئيس جمهور و 

آزادسازی پول های 
بلوکه شدۀ ایران در این 
سال ها در رشایطی اتفاق 
افتاده که در سال های قبل 
از آن، حتی از دریافت 
پول حاصل از فروش نفت 
به کشورهای دیگر هم 
عاجز بودیم.

12نـشريه پااليش نـفت  شماره 3   شهريور 96

Oil Refining Industry Employers Association



به گفته رئیس جمهور، ۴۰ 
هزار فرصت شغلی از 
طریق همین رشکت های 
دانش بنیان ایجادشده بود. 
البته این آمار، در آن زمان 
۲۵۰۰ رشکت دانش بنیان 
را در برمی گرفت و در 
پایان سال چهارم دولت 
قطعاً با آمار باالتری 
مواجه هستیم.

ــاد، كاهش تورم و ايجاد ثبات  ــم اقتصادى اش در عرصه اقتص تي
ــده، از لحظه انتخاب  ــادى بود. اميدها براى تحقق اين وع اقتص
روحانى به عنوان رئيس جمهور، در قالب پالس هاى اميدواركننده 
ــور خود را نمايان كرده بود. امروز بعد  از بازارهاى اقتصادى كش
ــال از آن وعده و تأكيد، تورم كشور از حدود  از گذشت چهار س
40 درصد به كمتر از 10 درصد رسيده و براى نخستين بار طى 

دهه هاى گذشته، نرخ تك رقمى تورم براى چند ماه پياپى ادامه 
داشته است. تقويت بازارهاى مالى و بهبود نسبى وضعيت توليد 
ــاى صحيح بر بازار موجب  ــه همراه برخى كنترل ها و نظارت ه ب
شد تا تغييرات كم سابقه نرخ ارز و سكه كه در دولت دهم اتفاق 
ــود و گردش مالى بيشترى به نسبت گذشته  افتاده بود مهار ش
ــارت به جريان بيفتد؛ اتفاقى كه هنوز هم  در عرصه توليد و تج
ــترى در  ــتاب بيش ــرايط مطلوب فاصله دارد و بايد با ش به با ش
ــال  ــن روحانى در ديدار س دوره دولت دوازدهم ادامه يابد. حس
ــى از  ــِل هيأت دولت با مقام معظم رهبرى ضمن ارائه گزارش قب
اقدامات و دستاوردهاى دولت، تأكيد كرده بود كه «ايجاد ثبات و 
آرامش اقتصادى، بزرگ ترين دستاورد دولت در سه سال گذشته 

بوده است.»
زمانى كه حسن روحانى دولت را از محمود احمدى نژاد تحويل 
ــور به منفى 6,8 درصد كاهش يافته  ــد اقتصادى كش گرفت، رش
ــت كه درواقع كشور  ــاده چنين درصدى اين اس بود. توضيح س
ــرفت بود و  ــد نبود بلكه در حال پس ــور، رو به رش و اقتصاد كش
ــاده را  اين كه مخالفان دولت روحانى نمى خواهند اين موضوع س
قبول كنند، چيزى از اين حقيقت تلخ كم نمى كند. طبق اصول 
ابتدايى علم اقتصاد، زمانى كه كشورى هم درگير تورم باال باشد 
ــد اقتصادى منفى رنج ببرد، مى گويند آن كشور در  و هم از رش
ــرايط ركود تورمى است و زمانى كه تورم سير نزولى طى كند  ش
ــكالت كشور پايين بيايد،  و عمًال از صدر جدول اصلى ترين مش
ــور در شرايط ركود به سر مى برد. در آغاز دولت يازدهم،  آن كش
ــد حدوداً منفى 7 درصدى رنج  ايران از تورم 40 درصدى و رش
ــد و  ــد منفى تبديل به صفر ش ــرد. بعد از كاهش تورم، رش مى ب

پس ازآن روند صعودى خود را ادامه داد تا امروز كه 
ــور رشد اقتصادى بيش از 7 درصدى را تجربه  كش

مى كند.
ــركت هاى  ش ــت  فعالي ــمگير  چش ــش  افزاي

دانش بنيان
ــت يازدهم عمًال  ــا پيش از روى كار آمدن دول ت
ــركت هاى  ــت عنوان ش ــه تح ــى يكپارچ مفهوم
ــت، چراكه قانون حمايت  دانش بنيان معنايى نداش
ــداى اين دولت  ــركت هاى دانش بنيان در ابت از ش
ــخص رئيس جمهور  ــد و با تأكيدات ش اجرايى ش
ــى  ــاون علم ــتارى - مع ــورنا س ــن س و همچني
رئيس جمهور – رشد چشمگيرى در اين زمينه رخ 
داد. بر اين اساس، تاكنون سه هزار و 200 شركت 
دانش بنيان در ايران شناسايى يا ايجادشده و بخش 
ــور  ــا در 36 پارك علم و فن آورى كش عمده آن ه
ــتند. تعداد اين پارك ها تا  مشغول به فعاليت هس
ــومين  ــن دولت، 26 عدد بود. تا پايان س پيش ازاي
سال فعاليت دولت يازدهم، به گفته رئيس جمهور، 
40 هزار فرصت شغلى از طريق همين شركت هاى 

ــده بود. البته اين آمار، در آن  دانش بنيان ايجادش
ــركت دانش بنيان را در برمى گرفت  زمان 2500 ش
ــال چهارم دولت قطعاً با آمار باالترى  و در پايان س
ــاس اعالم رئيس بنياد ملى  ــتيم. بر اس مواجه هس
ــوع خدمات و  ــر 115 ن ــال حاض ــگان، در ح نخب
تسهيالت مختلف از سوى معاونت علمى و فناورى 
ــان ارائه  ــركت هاى دانش بني ــور به ش رئيس جمه

مى شود.

 توســعه کشــاورزی و خودکفایی در تولید 
گندم

ــى در دوران  ــال 1383 يعن ــران يك بار در س اي
ــيد. بعدازآن،  ــه خودكفايى گندم رس اصالحات ب
كشاورزى نيز همچون بسيارى از بخش هاى ديگر 
ــال نوپاى  ــود افتاد و نه ــابق خ كم كم از رونق س
ــوه اى نداد. ركود بخش  خودكفايى گندم عمًال مي
ــم و دهم  ــال هاى دولت هاى نه ــاورزى در س كش
ــى از سوء مديريت و تصميم به كاهش  درواقع ناش
ــاورزان بود. باروى كار  خريد تضمينى گندم از كش
ــن روحانى ميزان خريد تضمينى گندم  آمدن حس
ــود، از 860  ــوب مى ش كه كااليى راهبردى محس
ــزار ميليارد  ــال 91 به 15 ه ميليارد تومان در س
ــت هايى  ــيد. اتخاذ سياس ــال 95 رس تومان در س
ــاورزان و  ــت، هم وضعيت معيشتى كش ازاين دس
ــيد و هم خودكفايى در  گندم كاران را بهبود بخش

توليد گندم را براى كشور به ارمغان آورد.

 توسعه صادرات و مثبت شدن تراز تجاری
ــادرات و  ــالف ميان ارزش ص ــراز تجارى، اخت ت
ــور را نشان مى دهد. هرگاه ارزش  واردات يك كش
صادرات بيشتر از واردات باشد، تراز مثبت و هرگاه 
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عكس اين مسئله اتفاق بيفتد، تراز منفى است. در 
ــال 1394 آمارى كه گمرك جمهورى اسالمى  س
ــى داد كه ارزش صادرات  ــان م ايران اعالم كرد نش
ــتر از ارزش  ــران بيش از 900 ميليون دالر بيش اي
ــور بوده است. سال بعدازآن يعنى  واردات اين كش
در سال 1395 نيز اين اتفاق با رقمى متفاوت تكرار 
ــادرات و واردات  ــد. طبق آمار گمرك، ارزش ص ش
ــال 1395 به ترتيب 43 ميليارد و 930 ميليون  س
ــون دالر بوده و بدين  ــارد و 684 ميلي و 43 ميلي
ــال پياپى پس از 37 سال،  ترتيب براى دومين س
ــت و رقم آن 246 ميليون  ــور مثب تراز تجارى كش
ــان مى دهد كه  ــن آمار همچنين نش ــد. اي دالر ش
صادرات غيرنفتى جمهورى اسالمى ايران در سال 
ــه با سال قبل از آن 3.54 درصد  1395 در مقايس

رشد داشته است.

 طرح تحول سالمت
طرح تحول سالمت نيز ازجمله وعده هاى حسن 
روحانى بود كه در دوره دولت يازدهم محقق شد. 
درواقع اين طرح يكى از نخستين برنامه هاى دولت 
ــك به  ــى بود؛ كارى بزرگ كه بدون ش اول روحان
ــوار  ــيار زياد آن براى دولت، دش دليل بار مالى بس
ــور، وضعيت  بودن اجراى يكپارچه آن در كل كش
اقتصادى كشور در زمان اجراى طرح و عمًال ناچار 
ــت يارانه نقدى،  ــودن دولت به ادامه روند پرداخ ب
ــد به  ــچ دولتى حاضر نمى ش ــى هي ــر سياس ازنظ
ــزى و انجام اين طرح تن بدهد اما روحانى  طرح ري
ــن ترتيب  ــل كرد. بدي ــه قولش عم ــول داد و ب ق
كاهش قابل توجه هزينه هاى درمان و البته كاهش 
ــرهاى آن، يكى از مهم ترين اتفاقاتى بود كه  دردس
ــا پيش ازاين طرح، بيمار يا  ــور ما رخ داد. ت در كش
همراهان بيمار بايد براى تهيه انواع ملزومات درمان 
اعم از دارو و سرنگ و سرم و پروتزها و ... به بيرون 
از بيمارستان مراجعه و وقت و انرژى و هزينه هاى 
ــر از آن  ــد اما امروز ديگ ــت صرف مى كردن هنگف

دردسرها خبرى نيست.
ــارت بر  ــرح، نظ ــن ط ــب اي ــن در قال  همچني
ــدت  ــكان به ش ــتان ها و پزش دريافتى هاى بيمارس
ــت و جلوى دريافت هاى غيرمتعارف تا  افزايش ياف
ــت و  ــد. احياى مراكز بهداش حد زيادى گرفته ش
درمان و سالمت در مناطق دورافتاده و محروم نيز 
ازجمله اهداف اين طرح بود كه تا حد قابل توجهى 
ــت. همچنين در قالب اين طرح،  ــده اس عملى ش
ــالمت موفق شده است  ــازمان بيمه س تاكنون س
ــش از 10 ميليون نفر از افراد فاقد بيمه را تحت  بي
ــران را ازنظر  ــه اين ها، اي ــش قرار دهد و هم پوش
سرانه هاى بهداشت و درمان و نيز تأمين اجتماعى 

به استانداردهاى جهانى نزديك تر كرده است.

 دغدغه هــای زیســت محیطی و تالش برای 

احیای دریاچه ارومیه
ــان دهنده  ــال براى احياى درياچه اروميه هزينه كرده كه نش ــم بيش از 10 هزار ميليارد ري ــت يازده دول
ــت كه وزير نيرو درباره بخشى از تالش هاى  ــت. اين خبرى اس عزم جدى دولت براى احياى اين درياچه اس
ــت. درياچه اروميه به خاطر سوء مديريت هايى نظير  دولت يازدهم در جهت احياى درياچه اروميه گفته اس
ــالى،  ــت هاى بى رويه از منابع آبى منطقه، عدم تالش براى مراقبت از اين درياچه در فصول خشكس برداش
ساخت بى رويه سدهاى مختلف در مجارى تأمين كننده آب درياچه اروميه و مصرف بيش ازحد آب درزمينه 
كشاورزى منطقه، قربانى شد و كارشناسان محيط زيست پيش بينى مى كردند كه اين درياچه تا سال 1395 
به طور كامل خشك خواهد شد؛ اما در طول دو سه سال اخير اتفاقات مثبتى را شاهد بوديم و شاخص درياچه 

اروميه افزايش اميدواركننده اى داشته است.
ــت  ــن روحانى تأكيد كرده اس ــود. حس تالش هاى دولت يازدهم منحصر به احياى درياچه اروميه نمى ش
ــال 1392 در حوزه محيط زيست و حفاظت از آن بوده است.  ــتين مصوبه دولت تدبير و اميد در س كه نخس
باوجوداينكه كشور ما ازنظر زيست محيطى با مشكالت زيادى دست وپنجه نرم مى كند – كه حاصل سال ها 
ــت - بااين حال مى توان درك كرد كه دولت يازدهم دغدغه هاى  كم توجهى دولت ها و مردم به اين حوزه اس
ــت. تدوين آيين نامه كاهش  ــگاه مى كند، نه فرعى و كم اهمي ــوان موضوعى اصلى ن ــت محيطى را به عن زيس
ــك، بختگان،  ــادگان، گندمان، طش بهره بردارى از جنگل ها، اقدام در جهت احياى تاالب هاى هورالعظيم، ش
گاوخونى، هامون، حوض سلطان و بزنگان، حذف بنزين پتروشيمى و توزيع بنزين يورو 4، حذف موتورسيكلت 
كاربراتورى، كاهش سوخت مازوت در نيروگاه ها از حدود 45 درصد به حدود 5 درصد، برخوردهاى جدى تر 
از قبل با پديده حيوان آزارى و شكار غيرقانونى، پيگيرى قانونى براى حفاظت از محيط بانان، الزام براى تهيه 
ــت محيطى در نگارش لوايح مختلف، پيگيرى جدى تر مقابله با گردوغبار و استفاده از دانش و  ــت زيس پيوس

تجربه جهانى در حفاظت از محيط زيست، ازجمله اقداماتى است كه در دولت يازدهم انجام شد.
 اینرتنت و شبکه های اجتامعی
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ــاده اى كه در صورت نبودنش يا يادآورى دورانى كه محدوديت هاى  ــيار س يكى ديگر از حقوق بس
مربوط به آن بسيار زياد بود، مى توان به ارزشش پى برد، وجود اينترنِت وصل و شبكه هاى اجتماعى 
فيلتر نشده است! حسن روحانى براى يادآورى اين دستاورد در دولت يازدهم، چند بار بعدازآنتخابات 
ــت 1396 خاطرنشان كرده كه «مردم ديدند كه انتخابات برگزار شد ولى  ــفند 1394 و ارديبهش اس
ــارهاى افراد و  ــت و وزير ارتباطات در برابر فش ــتقامت دول ــد». درواقع اس اينترنت و تلفن قطع نش
ــترش بيش از پيش  ــه حفظ و بهبود وضعيت اينترنت در ايران و گس ــاى مختلف و در نتيج نهاده
شبكه هاى اجتماعى و ارتباطات موبايلى در كشورمان را نمى توان ازجمله دستاوردهاى دولت حسن 
ــت كه بر فضاى مجازى بايد  ــاب نياورد. دولت تدبير و امى د همواره تأكيد كرده اس روحانى به حس
كنترل و نظارت دقيقى اعمال شود اما اين با فيلترينگ و محدود كردن امنيتى كردن اين فضا كامًال 

متفاوت است.

 بلند بودن صدای مخالفان
ــك صداى مخالفان دولت حسن روحانى بلندترين صداى مخالف در ساليان اخير كشورمان  بى ش
محسوب مى شود. مخالفان اعتدال، تندترين ادبيات ها را در طول اين چهار سال عليه مجموعه دولت، 
شخص رئيس جمهور، معاونان و مشاوران وى و وزراى دولت يازدهم و حتى بعضاً درباره خانواده هاى 
ــده  ــفانه مدعى العموم هم تقريباً در هيچ يك از اين موارد وارد عمل نش آن ها به كار برده اند و متاس
است. با اين حال مخالفان روحانى، او را به برخوردهاى سلبى با منتقدان و مخالفان متهم مى كنند، 
كما اينكه نمونه اين اتهام زنى ها را در انتخابات اخير شاهد بوديم اما كاش اين عده بگويند كدام يك 
از مخالفان تندروى دولت امروز به خاطر نقد، مخالفت يا حتى توهين به رئيس جمهور و دولتش در 

بازداشت و زندان به سر مى برد؟

 دوری از حاشیه ها
ــيه و  ــال هاى پايانى به دنبال حاش برخالف رئيس دولت هاى نهم و دهم كه اغلب و به ويژه در س
ــازى مى رفت و نمونه هاى آن را در قهر و خانه نشينى 11 روزه، سخنرانى هاى پرهزينه در  حاشيه س
ــن روحانى در اين چهار سال  ــياه دولت و مجلس شاهد بوده ايم، حس ــنبه س مجامع جهانى و يكش
ــازى ها، دروغ پردازى ها و تخريب ها عليه دولت و شخص او بسيار  باوجود اينكه تندروى ها، حاشيه س
ــيه ها نبرد. شايد ذكر اين نكته الزم باشد كه فرق  ــمت حاش زياد بوده، تالش كرده خود فضا را به س
است بين زمانى كه رئيس جمهور خودبه خود حاشيه سازى كند و به تاختن عليه اين و آن – آن هم 
با ادبياتى سطح پايين – بپردازد يا اينكه ديگران حاشيه سازى و حاشيه پردازى كنند و رئيس جمهور 
ــب مورد دوم اتفاق  ــد. در مورد روحانى، اغل ــخنرانى بده ــخ آن ها را در يك يا چند س بخواهد پاس
ــت كه دورى از حاشيه سازى و حاشيه پردازى، يكى از  افتاده و به همين دليل كه نگارنده معتقد اس

دستاوردهاى شخص رئيس جمهور در چهار سال دولت يازدهم محسوب مى شود.

 ثبات مدیریتی
تغييرات پى در پى وزرا و معاونان آن ها و حتى مديران ميانى در دوران دولت هاى نهم و دهم كار 

را به جايى رسانده بود كه براى عدم انحالل دولت، 
ــت به دامان  ــان و حاميان احمدى نژاد دس مدافع
ــى مى شدند.  ــيرهاى متفاوت از قانون اساس تفس
ــاله به قدرى  ميزان تغييرات در آن دوره هشت س
ــوژه اصلى بحث هاى  ــاد بود كه گاه تبديل به س زي

رسانه اى و سياسى مى شد.
ــت است كه «عزل و نصب» زيردستان،   اين درس
ــود، اما  ــوب مى ش ازجمله اختيارات هر مدير محس
ــه يك مدير براى  ــت ك پيش از آن بايد توجه داش
انتخاب همكاران، كارمندان و مديران زيردست خود 
بايد آنقدر تبحر و دقت داشته باشد كه نيازى نباشد 
هر چند ماه يا حتى چند هفته يك بار آن ها را تغيير 
دهد. سوء مديريت و سياسى بازى ها موجب شده بود 
كه مديران ميانى، ارشد و وزراى دولت بارها و بارها 
در آن چند سال تغيير كنند كه اين تغييرات گاه با 
حاشيه هاى فراوانى همراه بود. در نقطه مقابل، حسن 
ــاله اول دولتش ثبات  روحانى تالش كرد در چهارس
ــته باشد و به زعم نگارنده،  مديريتى را مدنظر داش
ــن مرقومه به آن  ــتاوردهايى كه در اي برخى از دس
ــده بود، ثمره همين ثبات مديريت و البته  اشاره ش
انتخاب مناسب مديران بوده است. حتى چند تغيير 
و جابجايى اخير در بدنه دولت، بعد از تقاضاهاى پى 

در پى اعتداليون از دولت صورت گرفت.

 مبارزه با مفاسد اقتصادی و حذف خطوط 
قرمز شخصی

ــدان دور، رئيس جمهور اين  ــه چن ــى ن در زمان
كشور مى گفت كه وزرا و اطرافيانش خطوط قرمز 
ــادا قوه قضائيه  ــتند و تهديد مى كرد كه مب او هس
ــت بزنند.  و نهادهاى نظارتى بخواهند به آن ها دس
نتيجه همين شد كه بعد از اتمام دولت دهم، معاون 
اول رئيس جمهور وقت به خاطر مفاسد اقتصادى به 
ــت  ــدان افتاد، معاون ديگرش محاكمه و بازداش زن
شد، مفاسد اقتصادى فراوانى با نامه هاى اين وزير و 
آن وزير افشا شد و پرونده رئيس دولت هاى نهم و 

دهم در قوه قضائيه همچنان مفتوح است. 
ــى چندين بار تأكيد كرده كه خط قرمزى  روحان
ــون» و «اجراى قانون» ندارد. احضار و  غير از «قان
ــت برادر رئيس جمهور به دليل اتهاماتى كه  بازداش
هنوز قوه قضائيه درباره آن شفاف سازى نكرده، طى 
روزهاى اخير، و نحوه برخورد رئيس جمهور با اين 
ــئله اثبات كرد كه حسن روحانى و دولتش در  مس
برخورد با مفاسد اقتصادى خط قرمزى جز قانون و 

احقاق حقوق مردم ندارند.
 كاش مخالفان اعتدال، در كنار بزرگنمايى درباره 
ــده، كمى هم انصاف را سرلوحه  اتهاماتى اثبات نش
قرار مى دادند و اعتراف مى كردند كه تفاوت برخورد 
ــأله اى، با نحوه برخورد  روحانى در قبال چنين مس
ــان، از زمين تا  ــورد وثوق دلواپس رئيس جمهور م

آسمان است.
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صنعت نفــت و گاز، محرك رشــد اقتصادى 
كشور و يكى از مهمترين صنايع اين سرزمين 
محسوب مى شود. بدون شك، مهم ترين بخش 
اقتصــادى كشــور در چندين دهه گذشــته 
صنعت نفت بوده اســت. توســعه كشور در 
حوزه هاى نفت، گاز و پتروشيمى در حال حاضر 
با چالش هايى روبه رو اســت كه بخشى از آن 
محصول سوءتدبير در سال هاى پيش از روى 
كار آمدن دولت يازدهم بوده است. مسلماً اگر 
با درايت و نگاه درازمدت به حل اين مشكالت 
پرداخته نشــود، بنياد اين صنعت، توســعه 
اقتصادى ايران و رســيدن به اهداف برنامه 

ششم را با مخاطره روبه رو خواهد كرد.
حســين اميرى خامكانى - عضو كميســيون 
انرژى مجلس شوراى اسالمى - معتقد است 
كه در توليدات و صادرات نفت و گاز پايدارى 
ايجاد شده است و در اين زمينه بايد اولويت 
نخست در اين حوزه، توجه به ميادين مشترك 
باشد؛ اولويتى كه در به نظر مى رسد در چهار 
سال اخير هم از اولويت بااليى برخوردار بوده 
و يكى از نشانه هاى آن، ميزان توسعه ميدان 
پارس جنوبى در همين سال هاست به طوريكه 
شاهد برابر شــدن ميزان برداشت ايران با 
قطر در ميدان مشترك دو كشور بوده ايم. در 
زير، گفت وگوى «پااليش» با اميرى خامكانى در 

اين باره را مى خوانيد:

 چشم انداز نفت و گاز را در کشور ما چگونه ارزیابی می کنید؟
ــارهاى تحريم ها  بازار صادراتى نفت ما با توجه به افق برجام و كاهش فش
احيا شد و فشارها كمتر شد؛ از طرف ديگر تابوى قرارداد با شركت هاى غربى 
و خارجى نيز شكسته شد و عقد اين قراردادها با فرمول جديد بسته شد كه 

همين مؤلفه ها فضا را در صنعت نفت و گاز باز كرد.
ــى قوى نفتى  اتفاق خوب ديگر در اين حوزه اين بود كه اوپك با ديپلماس
كه انجام شد مجدداً به مديريت بازار برگشته و انگيزه مديريت بازار را پيدا 
ــت. بعد از نزديك به دو سال كه اوپك هيچ عكس العملى راجع به  كرده اس
بازار نداشت و ما نيز در اوج تحريم ها قرار داشتيم، در حال حاضر نقش خود 
را در بازار به خوبى ايفا مى كند و در بحث مديريت قيمت در بازار تاثيرگذار 
بوده است. حتى كشورهايى كه عضو اوپك نيستند نيز نيز به ميدان آمده اند 

و در اين زمينه كمك كرده اند كه توافق خوبى انجام شود.

کاهش خام فروشی نیازمند 
رسمایه گذاری در پاالیشگاه هاست

امیری خامکانی:

روزنامه نگار

مریم رضازاده
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با توجه به فضايى كه پيش روى صنعت نفت و گاز ايجاد شده است، فكر مى كنم توليد نفت و گاز ما نيز 
ــد. يك پايدارى در توليدات و صادرات ما به وجود خواهد آمد  ــته باش طى اين مدت افزايش پايدارترى داش
ــهم نفت ما از 16,5 درصِد پيش بينى شده در قانون  ــود. با اين وضع س و صادرات هم روز به روز بهتر مى ش
بودجه سنواتى، افزايش خواهد يافت و اين باعث مى شود سرمايه گذارى در اين صنعت هم بهبود يابد. امروز 
فضاى داخلى و خارجى بهترى را در صنعت نفت و گاز داريم و خواهيم داشت و توسعه پروژه هاى باالدست 

و پائين دست اين صنعت را شاهد خواهيم بود.

 اولویت بندی ها در این صنعت باید چگونه باشد؟
ــت كه در باالدست صنعت نفت بايد در ميادين مشترك كار كنيم و  در خصوص اولويت ها هم طبيعى اس
هم در ميادين مشترك گاز و هم ميادين مشترك نفت سهم خود را از اين ميادين برداشت كنيم. در صنعت 
ــِى ِصرف جلوگيرى شود و پروژه هاى توسعه اى و احداثى  ــگاهى هم بايد تالش كنيم كه از خام فروش پااليش

پااليشگاه ها را سريعتر تمام كنيم تا در اين صنعت هم هرچه زودتر توسعه انجام شود.
ــمت  ــرمايه گذارى كنيم و در اين بخش، نياز به تكنولوژى داريم و بايد به س در بازيافت هم بايد حتماً س
ــرط ورود فناورى و سرمايه برويم تا بازيافت را افزايش دهيم. توليد صيانتى  ــعه قراردادهاى جديد به ش توس

هم بايد از اولويت ها باشد.

 بیشرتین مشکالت در حوزه های نفت و گاز 
چیست؟

ــل از تحريم هاى خارجى،  صنعت نفت و گاز، قب
در دوران دولت هاى نهم و دهم عمًال با تحريم هاى 
داخلى هم مواجه شد و اعتبارات مورد نياز يعنى آن 
14,5 درصدى كه پيش بينى شده بود تا به صنعت 

ــد و در زمان  ــود، محقق نش ــت و گاز تزريق ش نف
تحريم هم سرمايه گذارى خارجى جذب نشد.

بدين ترتيب كمبود سرمايه گذارى باعث شد كه 
ــود. تكنولوژى  تأمين قطعات و تجهيزات انجام نش
برخى قطعات بايد به روز مى شد كه نشد. از سوى 
ديگر، توليد هم مدتى كاهش پيدا كرد و صادرات 
هم به زير يك ميليون بشكه رسيد و با اين وضعيت 
طبيعى است كه صنعت لطمه زيادى خورده است؛ 
اما امروز يعنى بعد از برجام و احياى ساختار اوپك، 

هم صادرات و هم صنعت رو به بهبود است.

 در چــه صــورت می تــوان در بحث اقتصاد 
مقاومتی در حوزه نفت و گاز موفق عمل کرد؟ 
این موضوع مســتلزم چه زیرســاخت هایی در 

این حوزه است؟
ــا مى توانيم  ــث اقتصاد مقاومتى بايد ت براى بح
ــم نيازمند  ــش دهيم و آن ه ــى را كاه خام فروش
سرمايه گذارى در پروژه هاى پااليشگاهى است كه 
ــرمايه گذارى داخلى و خارجى براى اتمام  بايد با س
پروژه هاى توسعه اى و پروژه هاى احداثى اقدام شود 
ــگاهى هم در نفت و هم در  ــعه پااليش و براى توس

گاز گام برداريم.
بايد در بازار فرآورده ها كار شود و بازار منطقه را 
نيز حفظ كنيم. سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، 
هم بر كاهش خام فروشى و هم بر افزايش صادرات 
ــا تاكيد دارد. افزايش صادرات برق كه از  فرآورده ه
ــود نيز مد نظر است و  ــوخت توليد مى ش آب و س
ــت كه اين ها به توليد داخل و افزايش  طبيعى اس

اشتغال كمك مى كند.
ــكالتى را كه در محيط كسب  ما اگر بتوانيم مش
ــت  ــده اس ــگاهى ايجاد ش و كار در بخش پااليش
ــع داخلى و خارجى  ــوار كنيم و به تأمين مناب هم
بپردازيم و مديريت كنيم و برنامه هاى مدون براى 
ــته باشيم كه هم  ــعه و احداث پااليشگاه داش توس
ــل را انجام دهيم و  ــوخت مورد نياز داخ تأمين س
هم فرآورده هاى صادراتى را توليد كنيم، به اقتصاد 

مقاومتى كمك كرده ايم. 
ــيم،  ــته باش ــدار داش ــى پاي ــازار صادرات ــر ب اگ
ــود و موفق  ــازار پايدار خواهد ب ــان و ب محصوالتم
ــمت مقاوم شدن  ــد كه اقتصاد را به س خواهيم ش

حركت دهيم.
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«توتال»«توتال» آمد؛ آمد؛
رقبای آمریکایی هنوز نظاره گر بازار ایران هستندرقبای آمریکایی هنوز نظاره گر بازار ایران هستند

واشنگنت پست:

مرتجم

ساناز رضایی
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ــه به  ــزرگ و مطرح توتال فرانس ــركت ب ورود ش
ــوزه ميادين گازى ايران در حالى انجام گرفت كه  ح
ــركت هاى بزرگ آمريكايى در حوزه نفت و گاز و  ش
ــا از دور نظاره گر ماجرا  رقباى آمريكايى توتال، تنه

هستند.
ــراى تجديد روابط  ــه كوچكترين زمانى را ب فرانس
ــادى با ايران پس از لغو تحريم هاى بين المللى  اقتص
به عنوان بخشى از توافق هسته اى ايران با قدرت هاى 
جهان هدر نداد. بر همين اساس در اوايل سال 2016 
درست زمانى كه تحريم هاى هسته اى عليه ايران لغو 
شد، اين كشور به سمت انعقاد توافق ها و قراردادهايى 
با ايران ازجمله در حوزه هاى فروش هواپيما، همكارى 
ــازى پژو با صنايع خودرو ايران و  ــركت خوردوس ش

همكارى در حوزه انرژى حركت كرد.
بزرگ ترين اقدام فرانسه، امضاى توافق چند ميليارد 
ــركت توتال براى توسعه قسمتى از پارس  دالرى ش
ــق داراى ذخاير عظيم انرژى،  جنوبى، يكى از مناط
بود. اين قرارداد، اولين سرمايه گذارى بزرگ غربى ها 

بعد از توافق هسته اى در سال 2015 است.
ــق را در عرصه  ــن تواف ــرات اي ــم اث ــر بخواهي اگ
بين المللى بررسى كنيم بايد به اين نكته اشاره كرد 
كه بزرگترين پيامى كه اين توافق به همراه داشت اين 
بود كه فرانسه و آمريكا راه هاى متفاوتى را در پيش 
مى گيرند؛ زيرا اين توافق در حالى امضا شد كه دونالد 
ــى آمريكا - نگاه چندان  ترامپ - رئيس جمهور فعل
مثبتى به آن ندارد و در هر فرصتى از آن انتقاد كرده 

و تهديد به لغو آن مى كند.
در همين راستا، نيك باتلر - تحليلگر و روزنامه نگار 
ــن تخاصم دولت  ــد: توتال با ناديده گرفت – مى گوي
ــان داد.  ــجاعت نش آمريكا عليه ايران، از خودش ش
رئيس جمهور دونالد ترامپ مكرراً توافق هسته اى كه 
نشانة تالش باراك اوباما براى كنترل توسعه هسته اى 
ايران است، را مورد انتقاد قرار داده اما هيچ چيز براى 
ــت. ادامة تحريم ها و  جايگزينى آن معرفى نكرده اس
افزايش تهديدها مبنى بر اقدامات بيشتر براى منزوى 
ساختن ايران، اغلِب كمپانى هاى غربى را از ايران دور 
كرده است، اما توتال تصميم گرفته است در اين صف 

قرار نگيرد.
رهبران و تاجران فرانسه ماه ها براى تنظيم قرارداد 
تجارى شركت توتال تالش كرده اند. اين تالش ها در 
ــه دونالد ترامپ رئيس جمهور  حالى انجام گرفت ك
ــؤال بردن توافق  آمريكا هيچ فرصتى را براى زير س
ــى از استراتژى ضد  ــته اى ايران به عنوان بخش هس

اقدامات اوباما از دست نمى داد.
اين تحليلگر مى گويد: سرمايه گذارى اين كمپانى 
ــوى (توتال) در ايران آن قدرها باال نيست - 5  فرانس
ــود - و  ــال صرف مى ش ميليارد دالر در طى چند س
ــركت هاى سى.ان.پى.سى و  اين شركت در كنار ش
پتروپارس (از شركت هاى زيرمجموعه شركت ملى 
ــعه پروژه  ــهام توس نفت ايران) بيش از 50 درصد س

ــار دارد. اما اين قرارداد بايد به عنوان «آغاز»  در اختي
فرصت هاى بزرگتر در ايران قلمداد شود.

ــاله باعث شده است كه شركت هاى نفتى  اين مس
آمريكا در حاشية مسير بايستند تا شايد سرنخى به 
دست آورند و ببينند كه آيا مى توانند باالخره يك روز 

در بازار ايران حضور يابند و همكارى كنند يا خير.
ــرارداد راه را براى  ــن ق ــار دارد كه با اي ــال انتظ توت
سرمايه گذارى هاى بيشتر در بازار انرژى ايران باز كند. 
پاتريك پويانه رئيس كميته اجرايى شركت توتال در 
ــم امضاى قرارداد در تهران كه به تازگى  حاشيه مراس
برگزار شد، اعالم كرد كه اين قرارداد يك تعهد بلندمدت 
ــران خواهد بود. وى ادامه داد: «من مى خواهم به  در اي
ايران بازگردم زيرا اين قرارداد اولين توافق خواهد بود و 

پس از آن قراردادهاى بسيارى در راه است.»
ــركت توتال به اين مساله به خوبى واقف است  ش
ــرمايه گذار خارجى است كه بعد از لغو  كه اولين س
تحريم وارد بازار انرژى ايران شده است و مى خواهد 
از اين مساله بهره برد. اين شركت كه صادرات كمى 
ــه آمريكا دارد، به دنبال حضور در بازارهاى جهانى  ب
گاز طبيعى است و برهمين اساس مى خواهد در ايران 

سرمايه گذارى كند.
ــركت توتال  ــته ش ــه در گذش ــه به اينك ــا توج ب
سرمايه گذارى هايى در ايران داشته، بر همين اساس 
به خوبى ايران را مى شناسد. تا پيش از تنگ تر شدن 
ــركت در پارس  ــا عليه ايران، اين ش حلقه تحريم ه
ــت اما در سال 2009 مجبور به  جنوبى حضور داش

ترك اين كشور شد.
همچنين «احمد بن سالم» تحليلگر مركز تحقيقاتى 
ــت: شركت هاى  ــكيوريتى» اعالم كرده اس «اودو س
بسيارى از جمله «ِشل» و «اِنى» ايتاليا مى خواهند به 
ايران بازگردند و به طور حتم به عنوان سرمايه گذاران 
آتى، از ظرفيت ها و پتانسيل هاى  جديدى بهره مند 

خواهند شد.

رشکت توتال به 
این مساله به خوبی 
واقف است که اولین 
رسمایه گذار خارجی است 
که بعد از لغو تحریم 
وارد بازار انرژی ایران 
شده است و می خواهد 
از این مساله بهره برد. 
این رشکت که صادرات 
کمی به آمریکا دارد، 
به دنبال حضور در 
بازارهای جهانی گاز 
طبیعی است و برهمین 
اساس می خواهد در ایران 
رسمایه گذاری کند.
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شیخ الوزراییشیخ الوزرایی كه ماندنی شد كه ماندنی شد
روزنامه نگار

نرگس رسولی
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 آماری كه باالخره افزایشی شد 
ــد نگاهى داشته باشيم به  ــايد بد نباش براى اثبات عملكرد مثبت زنگنه در وزارت نفت ش
ــور و وضعيت آتى آن؛ توليد نفت خام كشور كه در سال 1385 به  عملكرد صنعت نفت كش
چهار ميليون و 50 هزار بشكه در روز رسيده بود، از اين سال با روندى كاهشى مواجه شد و 
در سال 1393 يعنى اوج تحريم هاى اعمال شده عليه كشور به روزانه سه ميليون و50 هزار 

بشكه كاهش يافت كه نشان از كاهش يك ميليون بشكه اى در روز دارد.
 نكته مهم، روند كاهشى توليد نفت كشور طى سال هاى 1385 تا 1390 يعنى دوره قبل 
از اعمال تحريم هاست. به هر روى با توافق هسته اى، توليد نفت خام كشور بارى ديگر روند 
ــط سه ميليون و 720 هزار  ــال 1395 به متوس صعودى خود را آغاز كرد به طورى كه در س
بشكه در روز و در سال 96 نيز حداقل به سه ميليون و 921 هزار بشكه در روز خواهد رسيد 
و اين يعنى اينكه باالخره كشور در سال 96 مى تواند به سطح توليد نفت خام خود در سال 

1390 يعنى سال قبل از اعمال تحريم ها بازگردد.

 در دولت يازدهم حجم درآمدهاى نفتى با وجود شرايط نه چندان مناسب صنعت نفت به 
ــت كه به لحاظ  ــال حدود 540 هزار ميليارد تومان اس دليل تحريم ها تنها در طول چهار س
اسمى در مقايسه با تمام دوره هاى چهارساله ديگر در ساير دولت ها بيشتر است. ولى قاعدتا 
ــوال پيش مى آيد كه 540 هزار ميليارد تومان سال هاى 1395-1392 با همين رقم  اين س
مثال در دوره 1387-1384 متفاوت است و ارزش كمترى دارد كه دليل آن نيز قاعدتا تورم 
است. به هرحال نقش مهم زنگنه طى چهار سال فعاليت وى در راستاى توسعه صنعت نفت 
را نمى توان ناديده گرفت؛ شيخ الوزرا و ژنرال دو صفت مهمى است كه وى را با آنها توصيف 
مى كنند. برخى هم طى اين چهار سال او را به باد انتقاد گرفتند و تهمت هاى بى پايه و اساسى 

را متوجه زنگنه كردند.
آمارها نشان مى دهد كه  6 ماه پس از برداشته شدن تحريم ها ايران 3,8 ميليون بشكه 
ــن  ــكه آن را صادر مى كند. به گفته محس در روز نفت توليد كرد كه بيش از 2 ميليون بش
قمصرى،  مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران، تحريم ها عليه صادرات نفت ايران كه 
در سال 2012 وضع شده ، در ماه ژانويه برداشته شد و ايران حدود 80 درصد از سهم خود از 
بازار را كه قبل از تحريم ها در اختيار داشت، باز پس گرفته است. صادرات نفت كشور بيش 
ــت؛ اما به دليل كاهش قيمت نفت درآمدهاى نفتى به ميزان سال 2011  از انتظار بوده اس
ــال  ــيد. با توجه به آمارهاى اتحاديه اروپا، در حال حاضر خريد نفت ايران در س نخواهد رس
ــال گذشته  ــبت به 119 ميليارد دالر در 5 س 2016 به ميزان 50 ميليارد دالر بوده كه نس

قابل توجه بوده است.
در دوره فعاليت دولت يازدهم ميزان توليد و صادرات نفت خام نيز تغييرات مثبتى را تجربه 
ــت كه با تغيير رويه فروش نفت، ضمن شفاف سازى از روابط  ــت. اين درحالى اس كرده اس
ناسالم و رانت هاى موجود جلوگيرى شد. در بخش افزايش توليد نيز توليد نفت خام از 2/7 
ميليون بشكه در روز متوسط توليد 5 ماهه نخست سال 1392 به 3/8 ميليون بشكه در روز 
در خرداد 1395 و نزديك شدن به حدود ميزان توليد پيش از تحريم ها افزايش يافته است 
ــط توليد ميعانات گازى كشور در دولت يازدهم نيز از 386 هزار بشكه در روز  .ميزان متوس
در ابتداى استقرار دولت يازدهم (شش ماهه اول سال 1392) به 528 هزار بشكه در روز در 
سال 1394 افزايش يافته است .در صادرات نفت خام نيز ركوردهاى تازه اى در صنعت نفت 
به ثبت رسيد به طورى كه در مدت كوتاهى صادرات نفت خام از 970 هزار بشكه در روز در 
5 ماهه نخست سال 92 به حدود 2ميليون بشكه در روز در خرداد 95 رسيد. اين درحالى 
است كه ميانگين صادرات 10 ماهه نخست 1394 نفت خام ايران (پيش از برداشته شدن 
تحريم ها) برابر با 1/080 ميليون بشكه در روز بود .با توجه به اينكه ايران ده ها ميدان نفتى 
مشترك با كشورهاى همسايه دارد افزايش توليد از اين ميادين در صدر اولويت هاى وزارت 
ــترك نفتى غرب كارون قرار دارد.  ــت كه تمركز اصلى آن بر ميادين مش نفت قرارگرفته اس
ــكه در مرداد  ــترك غرب كارون از حدود 70 هزار بش دراين دوره ميزان توليد از ميادين مش
92 به حدود 210 هزار بشكه در خرداد 95 رسيده كه اين ميزان تا پايان سال 95 به بيش 

از 260 هزار بشكه رسيد.

IPC خوان سخت قراردادهای نفتی 
ــت يازدهم تغيير رويه قراردادهاى  ــتين كارهاى زنگنه در دول يكى از اصلى ترين و نخس

نرگس رسولى- 26 سال است كه در مديريت 
كالن اجرايى است. حضورش در وزارتخانه هاى 
مختلف از ابتداى انقالب  تا كنون باعث شــده 
تا به اون لقب "شــيخ الوزرا" را بدهند. كمتر 
كســى اســت كه وى را با اين لقب نشناسد. 
مديرى كه زاده كرمانشــاه است و كمتر ديده 
شــده تا در خصوص زادگاهش تعصب خاصى 
نشــان دهد. نگاه ملى دارد و در كارنامه اش 
موفقيت هاى زيادى ديده مى شود. بعد از روى 
كار آمدن دولت نهــم فعاليت هاى دولتى اش 
را كنار گذاشــت و به مدت 8 سال از مناصب 
دولتى فاصلــه گرفت؛ با شــروع فعاليت هاى 
انتخاباتــى دور يازدهم در كنــار روحانى قرار 
گرفت و به عنوان مشــاور وى در تمام مراحل 
انتخابات همراه وى بود و سپس نيز با معرفى 
بــه مجلس به عنوان وزير نفت دولت يازدهم 
راى اعتمــاد گرفت و فعاليت خود را در دولت 
حســن روحانى آغاز كرد. بيــژن نامدار زنگنه 
(زاده 1 تير 1331 كرمانشــاه) سياست مدار، 
كارشــناس انرژى، مدرس دانشــگاه و مدير 
ارشــد اجرايى ايرانى اســت، كــه هم اكنون 
به عنوان وزير نفت ايران و اســتاد دانشكده 
مهندســى شــيمى و نفــت دانشــگاه صنعتى 
شــريف فعاليت مــى كنــد. وى دانش آموخته 
كارشناسى ارشد مهندسى عمران از دانشگاه 
تهران است و فعاليت سياسى خود را از سال 
1359 در كابينه محمدعلى رجايى، در جايگاه 

معاون فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
آغــاز نمــود. در دولت هاى ســوم و چهارم به 
نخست وزيرى ميرحسين موسوى؛ 5 سال وزير 
جهاد سازندگى و يك سال نيز وزير نيرو بود. در 
دولت اكبر هاشمى رفسنجانى؛ 8 سال بعنوان 
وزير نيرو فعاليــت كرد و در دولت هاى هفتم 
و هشتم به رياست محمد خاتمى؛ نيز 8 سال 
عهــده دار وزارت نفت بــود. وى هم اكنون در 
دولت يازدهم عهده دار وزارت نفت مى باشد. 
زنگنه به جهت سابقه طوالنى در مديريت كالن 
اجرايى و حضــور در وزارتخانه هاى دولت هاى 
مختلف ايران طى 26 ســال به «شيخ الوزراء» 
مشــهور اســت. وى را موفق ترين وزير نفت 
ايران در توســعه و جذب سرمايه هاى خارجى 
در صنايع نفت و گاز ايران مى دانند. با معرفى 
كابينه دولــت يازدهم، گزارش  رســانه ها به 
سمت بررسى كارنامه ها مى رود و اين گزارش 
بررسى كارنامه وزيرى است كه يكى از موفق 

ترين وزراى دولت يازدهم به شمار مى رود.
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نفتى بود . وى در همان ماههاى ابتدايى بعد از اين كه بدنه وزارت 
نفت را از وجود نيروهاى كار نابلد پاك سازى كرد و به غناى فنى 
ــابق اش خواست تا با  و مديريتى اين وزارت خانه افزود از مدير س
ــرى در قراردادهاى قبلى نفت روالى را ايجاد كند كه ضمن  بازنگ
حفظ منافع ملى ايران ، قراردادهاى نفتى براى خارجى ها جذاب 
ــد و مزيت هاى موجود سرمايه گذاران را ترغيب به حضور در  باش
ميادين نفتى ايران كند.  بر همين اساس نيز مهدى حسينى كه 
ــش قراردادهاى نفتى ايران در دولت اصالحات  زمانى زمامدار بخ
ــكاندار تغييرات در قراردادهاى نفتى شد كه به قراردادهاى  بود س
ــى معروف شد. فراز و فرودهاى مختلف در اين  جديد يا اى پى س
قراردادها و برگزارى چندين بارهمايش  با همين موضوع با حضور 
ــان نفتى در نهايت موجب شد تا يكى از مهم  مديران و كارشناس
ــود. نوع  ــته ش ترين گام ها در مورد قراردادهاى نفتى ايران برداش
جديد قراردادهاى نفتى ايران يا همان IPC پرسروصدا زمانى به 
تصويب رسيد كه برجام يك سالگى اش را پشت سر مى گذاشت 
و همه نمايندگان مجلس از جز به جز اين قراردادها خبر داشتند 
ــت. با  اما هنوز هم ايرادات و انتقادات به اين قراردادها وجود داش
ــاد قراردادهاى جديد در  ــدند تا با انعق اين حال نفتى ها موفق ش
دولت يازدهم باالخره موفقيت خود در تدوين قراردادهاى جديد 

را جشن بگيرند.

 ورود رسمایه گذاران خارجی 
ــاره اى  ــى توان از انعقاد قراردادهاى جديد حرف زد ولى اش  نم
به موضوع ورود سرمايه گذار در بخش هاى مختلف نفتى و گازى 
نكرد. شايد اعداد و ارقام موجود خبر از حجم زياد سرمايه گذارى 
ــرادات وارده به قراردادهاى  ــت كه  اي نمى دهند اما ناگفته پيداس
ــرمايه گذارى هاى خارجى در  ــى از س ــد تا بخش نفتى  موجب ش
ــود؛  ــدن نوع جديد قراردادهاى نفتى ش نفت منوط به اجرايى ش
موضوعى كه به نظر مى رسد دولت دوازدهم با امضا قرارداد توتال 

در ماه گذشته روزگار خوش ترى را پيش رو دارد و 
قطعا روال سرمايه گذارى و انعقاد قرارداد در دولت 
دوازدهم روال افزايشى قابل توجهى را خواهد يافت 

.

 رومنایــی از طــرح رضبتی دولت در صنعت 
گاز

براى جبران و برطرف كردن مشكالت و تنگناهاى 
ــور، دولت يازدهم  موجود در بخش نفت و گاز كش
ــيارى به حركت  با اجراى طرح ها و برنامه هاى بس
ــتور كار خود قرار  ــت را در دس ــن صنع درآوردن اي
ــاى 12، 15 و 16  ــردارى كامل از فازه ــره ب داد. به
ــه جمعاً حدود 160 ميليون  و 17 پارس جنوبى ك
مترمكعب در روز به ظرفيت پااليشى و حدود 140 
ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد گاز كشور افزود، 
ــت يازدهم دراين  ــن اقدامات دول ــى از مهم تري يك
ــرداى كامل از  ــه همچنان و تا بهره ب ــش بود ك بخ
ــت. بدين  ــت اجرا ادامه خواهد داش فازهاى در دس
ــت گاز از ميدان پارس جنوبى  ترتيب ميزان برداش
ــط برابر با 241  ــال 1391 به طور متوس ــه در س ك
ــال 1394 با  ــون متر مكعب در روز بود، در س ميلي
ــدود 50 درصد افزايش به رقم 356 ميليون متر  ح
ــت گاز از اين ميدان  مكعب بالغ شد و سهم برداش
نسبت به كل توليد گاز از 38/7 درصد در سال 91 
ــال 1394 افزايش يافت. ميزان  به 50 درصد در س
ــه صنايع عمده نيز در دولت  گاز طبيعى تحويلى ب
ــال  يازدهم از 81/5 ميليون مترمكعب در روز در س
ــال  1392 به 90/8 ميليون مترمكعب در روز در س

1394 افزايش يافت.

ایرادات وارده به 
قراردادهای نفتی 
موجب شد تا بخشی 
از رسمایه گذاری های 
خارجی در نفت منوط به 
اجرایی شدن نوع جدید 
قراردادهای نفتی شود
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 ۹۰ درصد ایرانی ها گاز دارند
ــتاها از 55 درصد  ــانى به روس ــش گازرس پوش
ــدود 67 درصد در  ــه ح ــاه 1392 ب ــرداد م در خ
ــيده و در همين مدت بهره   ارديبهشت 1395 رس
ــور از گاز طبيعى به 90  ــدى جمعيت كل كش من
درصد رسيده است. قرار است با طرح هاى متعددى 
ــال 96 قريب 95  ــت تا ميانه س ــده اس كه آغاز ش
ــور تحت پوشش شبكه  درصد از كل جمعيت كش
گاز قرار گيرند. با همين هدف گازرسانى به استان 
ــده است .در  ــتان نيز فعال ش ــتان و بلوچس سيس
مجموع از ابتداى سال 1392 تا پايان سال 1394 
گازرسانى به بيش از 6200 روستاى جديد و حدود 

60 شهر جديد انجام شده است.

 گاز جایگزین سوخت مایع نیروگاه ها شد
يكى از اقداماتى كه عالوه بر صرفه جويى اقتصادى 
ــت كرده است،  ــيارى نيز به محيط زيس كمك بس
افزايش گاز رسانى به جاى سوخت هاى مايع مانند 
گازوئيل به نيروگاه ها بود. كاهش سهم سوخت مايع 
در سبد سوخت مصرفى نيروگاه ها از 43 درصد در 
ــه ارزش روز 18  ــارد ليتر ب ــال 1392 (27 ميلي س
ــال  ــارد دالر) به نزديك به 28/8 درصد در س ميلي
ــال 1394كاهش يافته  1393 و به 18 درصد در س

كه برآورد مى شود اين رقم در سال جارى به حدود 
9 درصد برسد.

 افزایش تولید پرتوشیمی
ميزان توليد و صادرات محصوالت پتروشيمى به 
عنوان يكى از زيربخش هاى صنعت نفت به ترتيب 
از 40/6 و 12/8 ميليون تن در سال 1392 به 46/3 
ــال 1394 افزايش يافته  ــون تن در س و 18/7 ميلي
است كه به ترتيب نشانگر افزايش 14 و 46 درصدى 
توليد و صادرات محصوالت پتروشيمى در اين مدت 
ــى تحويلى به مجتمع هاى  ــت. ميزان گاز طبيع اس
ــيمى در دولت يازدهم از روند افزايشى قابل  پتروش
توجهى برخوردار بوده، به طورى كه از 35/6 ميليون 
ــال 1392 به 42/6 ميليون  مترمكعب در روز در س
مترمكعب در روز در سال 1394 افزايش يافته است. 
ــيمى با حدود 1350 ميليون  افتتاح 5 طرح پتروش
ــاالنه به ارزش  ــرمايه گذارى و با توليدات س دالر س
1340 ميليون دالر (به قيمت هاى پايه سال 1390) 

تا خرداد ماه 1395 و آماده سازى و افتتاح 14 طرح 
با سرمايه گذارى 5500 ميليون دالر و ارزش توليد 
ساالنه حدود 5700 ميليون دالر (به قيمت هاى پايه 
سال 1390) تا نيمه سال 1396 از ديگر برنامه هاى 

صنعت پتروشيمى است.

 بهبود کیفیت بنزین و آسامن پاک
ــتاندارد  ــت هيدروكربورهاى غيراس ــع برداش قط
توليدى پتروشيمى ها براى اختالط با بنزين مصرفى 

ــا بنزين يورو4 وارداتى  ــور و جايگزينى آن ب در كش
ــت يكى از  ــز به صرفه اس ــر اقتصادى ني ــه از نظ ك
دستاوردهاى مهم دولت يازدهم محسوب مى شود. 
ــور و افزايش توليد بنزين يورو 4 در  با واردات مذك
ــور، در حال حاضر در 7 كالنشهر كشور  داخل كش
ــود كه منجر به بهبود  ــن نوع بنزين توزيع مى ش اي
ــت در اين شهرها شده است.  وضعيت محيط زيس
عالوه براين ميزان توليد بنزين اصالح شده و سوپر 
ــور در دولت يازدهم از  در پااليشگاه هاى نفتى كش
روند افزايشى قابل توجهى برخوردار بوده، به طورى 
ــتقرار  ــه از 2/1 ميليون ليتر در روز در ابتداى اس ك
ــش ماهه اول سال 1392) به 25  دولت يازدهم (ش
ــال 1394 افزايش يافته  ــون ليتر در روز در س ميلي

است.

 منایندگان راضی 
از سويى زنگنه كمترين چالش را با مجلس داشته 
ــد. در واقع، وى  ــه خوبى برقرار كن ــته رابط و توانس
ــته مطالبات و انتظارات متنوع و بعضا خارج  توانس
ــدگان مجلس را مديريت كند و اين  از قاعده نماين
هنر كوچكى نيست. بر همين اساس 214 نماينده 
مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به رييس جمهور 
ــيار  با تقدير از عملكرد وزير نفت اعالم كردند: «بس
ــنديم كه در پايان چهار سال فعاليت بى نظير  خرس
ــان، وزارت نفت  مهندس بيژن زنگنه و همكاران ش
ــت ايران به جايگاه  ــتاوردهايى همچون بازگش دس
قبل از تحريم در اوپك، افزايش سهم توليد همزمان 
ــد و طراحى قراردادهاى جديد نفتى  با كاهش تولي
ــعه و  ــده منافع ملى و نيازهاى توس كه تامين كنن
گواه توفيق در برجام نفتى است را به همراه داشته 

است.»
ــت:   در اين نامه خطاب به رييس جمهور آمده اس

ــالش مجدانه مهندس  ــال ت اكنون پس از چهار س
ــكيل دولت  ــتانه تش زنگنه در وزارت نفت و در آس
ــتن دستاوردهاى وزارت  دوازدهم شاهد به بارنشس

نفت در سال هاى گذشته هستيم. 
ــتاوردها به خوبى نشان داد كه جنابعالى  اين دس
چرا در روز معرفى وزرا و اخذ راى اعتماد از مجلس 
ــاز به يك مرد  ــد" در وزارت نفت ني ــى فرمودي قبل
كهنه كار و باتجربه داريم.  دو نفر براى اين وزارتخانه 
برگزيديم خود آنها گفتند در شرايط فعلى بهترين 
ــروه خودمان نيز  ــت، با گ گزينه مهندس زنگنه اس
ــى كرديم به اين نتيجه رسيديم كه هيچ  كه بررس
گزينه اى بهتر از وى نداريم، "شما فقط پارس جنوبى 
ــه  ــاى زنگنه با دوره بعد از وى مقايس را در دوره آق

كنيد، نياز به هيچ دليل ديگرى نيست. 
ــه 214 نماينده  ــايد به همين دليل هم بود ك ش
مجلس تاكيد كردند در سال هاى پيش رو با حمايت 
ــارب و توانمندى آقاى  ــس دهم و تكيه بر تج مجل
زنگنه شاهد توسعه صنعت نفت و اقتصاد ملى كشور 

باشيم.
 

 خیال راحت دولت دوزادهم 
ــم از دولت  ــت دوزاده ــت كه دول ناگفته پيداس
ــترى فعاليت خواهد كرد  ــم  با فراغ بال بيش يازده
چرا كه بيشتر مشكالت و سنگ اندازى ها در دولت 
ــت دوازدهم وزارت  ــده و  در دول ــم انجام ش يادزه
ــيد و همين امر زمينه  نفت به يك ثبات خواهد رس
ــعه بيشتر فراهم مى كند، الزمه توسعه  را براى توس
اين صنعت ريسك كردن، اتخاذ تصميمات بزرگ و 
قدرت جنگندگى است كه زنگنه تمام اينها را دارد. 
ــتاوردهاى مهم اين  ــاى IPC يكى از دس قرارداده
دوره زنگنه است و تنها با ادامه حضور زنگنه مى توان 

اميد به اجرايى شدن آنها داشت.
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ناصـر عاشـورى - دبيـر كل انجمـن صنفى 
كارفرمايى صنعـت پااليش نفـت - در نامه اى 
خطاب بـه بيژن نامدار زنگنـه وزير نفت دولت 
يازدهـم، از تالش هـا و زحمـات وى در دوره 

چهارساله اخير تقدير و تشكر كرد.
به گزارش «پااليش»، در اين نامه آمده است:

«جناب آقاى مهندس زنگنه

وزير محترم نفت جمهورى اسالمى ايران
با سالم؛

ــم كه از زحمات  ــاً وظيفه خود مى دان احترام
ــبرد  ــبانه روزى جنابعالى و همكاران در پيش ش
ــالمى ايران  ــداف نظام مقدس جمهورى اس اه
ــرارداد عظيم نفتى،  ــاً در امضاء اولين ق خصوص
ــركت هاى  ــودم و مديران عامل ش ــرف خ از ط
پااليشى نفت بخش خصوصى صميمانه تقدير 
ــور و  ــرايط كش ــكر نمايم. با عنايت به ش و تش
ــى همچون توتال  ــركت هاى بزرگ قرارداد با ش
ــرى و در  ــاى مقام معظم رهب ــه با رهنموده ك
چهارچوب قوانين نظام و مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى و رعايت حقوق و منافع ملى كشورمان 
قطعاً در راستاى اقتصاد مقاومتى كشور خواهد 
ــالمى به عنوان يك كشور مقتدر و  بود. ايران اس
ــابقه نفت و گاز بايد به جايگاهى برسد كه  باس
ــورها نقش آفرينى و حتى منافع  براى ديگر كش
آنان را درگير تصميمات خود نمايد. قطعاً يكى 
ــرايط كنونى گره زدن  از راه هاى برون رفت از ش
منافع كشورهاى اروپايى و ورود تكنولوژى روز 

به كشور عزيزمان مى باشد. 

ــه هيأت مديره انجمن صنفى  سيزدهمين جلس
كارفرمايى پااليش نفت در دفتر انجمن در تهران و با 

حضور اكثريت اعضا برگزار شد.
به گزارش «پااليش»، در ابتداى اين جلسه كه در 

ــد، گزارشى از عملكرد انجمن  14 تيرماه برگزار ش

ــط دبير كل به حضور اعضا ارائه شد و در ادامه  توس
ــكالت و چالش هاى پيش  ــس هيأت مديره مش رئي

روى صنعت پااليش نفت را برشمرد.

ــاى هيأت  ــه، هريك از اعض ــن جلس ــه اي در ادام
مديره انجمن، به تفصيل درباره مشكالت مطرح شده 
توضيحاتى ارائه و راه حل هايى ارائه كردند و اين موارد 

در شش بند به تصويب هيأت مديره انجمن رسيد.

تشکر عاشوری از زنگنه و پاسخ دفرت وزیر نفت

برگزاری سیزدهمین جلسه انجمن کارفرمایی پاالیش نفت

ــور  ــه در داخل كش ــد ك ــت زمانى فرارس ــد اس امي
شركت هاى توانمند فنى، مالى و مديريتى داشته باشيم 
تا نيازى به شركت هايى همچون توتال را نداشته باشيم. 

ايام مستدام.
با سپاس؛ ناصر عاشورى

دبير كل»

بر اساس اين گزارش، دفتر وزير نفت نيز در پاسخ، نامه 
تشكرى را براى دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت 
پااليش نفت ارسال كرد. متن اين نامه بدين شرح است:

«جناب آقاى عاشورى

ــى كارفرمايى صنعت  ــر كل محترم انجمن صنف دبي
پااليش نفت

با سالم و احترام؛
ــماره 1201 / الف / ص / ن مورخ 1396/4/18  نامه ش
جنابعالى در خصوص «امضاى قرارداد طرح توسعه بخش 
ــاحل فاز 11 پارس جنوبى بين شركت ملى نفت  فراس
ايران و مشاركت شركت توتال، CNPCI و پتروپارس» 
به استحضار جناب آقاى مهندس زنگنه وزير محترم نفت 

رسيد.
بدين وسيله ضمن اعالم مراتب تشكر ايشان، از خداوند 
ــعادت و بهروزى و براى نظام  ــال براى آن جناب س متع
ــالمى ايران اقتدار و سربلندى در  مقدس جمهورى اس
تمامى عرصه هاى داخلى و بين المللى مسئلت مى نمايم.

كريم زمانى
مشاور وزير و مديركل»
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رئيـس آب و بـرق و بخار شـركت پااليش نفت 
تهـران از نصب يك دسـتگاه اكونومايـزر بر روى 
يكى از ديگ هاى بخار اين شركت براى اولين بار در 

كشور (با توجه به نوع بويلر) خبر داد.
به گزارش «پااليش»، اكبر كاظمى درباره اجراى 
اين طرح گفت: كوره هاى فرآيندى و ديگ هاى بخار 
در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى از اهميت ويژه اى 
برخوردارند. با ادامه روند افزايش قيمت سـوخت 
و شـدت گرفتـن مقـررات زيسـت محيطى، بايد 
تمهيدات بيشترى براى اسـتفاده از جرم و انرژى 
هدررفته صورت گيرد. تلفات حرارتى در يك كوره 
به شكل هاى متفاوتى وجود دارد كه نمونه عمده آن 
تلفات گازهاى حاصل از احتراق از دودكش هاست. 
از ســوى ديگر افزايش دى اكسيد كربن ناشى از 
سوخت سـبب افزايش گازهاى گلخانه اى مى شود 
كه خود مشـكالت و مسـائل محيط زيسـتى را به 

دنبال خواهد داشت.
وى ادامـه داد: صرفه جويى در مصرف سـوخت 
و بهينه سـازى مصرف انرژى كـه مى تواند اهداف 
ذكرشـده را در پى گيرد، بـه طرق مختلف صورت 
مى پذيرد. روش هاى كم خرج همانند تنظيم دقيق 
احتراق، كنترل مقدار اكسيژن، مراقبت و نگهدارى 
صحيح، انجـام تعميرات اصولـى و به موقع و مؤثر 
ديگ هـاى بخـار و كوره هـا مهم تريـن عوامل در 

افزايش بازدهى دسـتگاه ها هستند كه اين امر در 
شركت پااليش نفت تهران با ايجاد دستورالعمل ها، 
روش هاى نگهـدارى و پيگيرى مسـتمر كاركنان 
بهره بردارى با همكارى تعميـرات و نظارت ادارات 
مهندسى محقق شده است. اما روش هاى پرهزينه 
همچون نصـب دسـتگاه هاى بازيافـت حرارتى و 
تجهيـزات پيش گـرم هوا كـه تأثير بسـزايى بر 
راندمـان حرارتى دسـتگاه ها دارد، به عنوان يكى 
از اهداف شـاخص اين شـركت قرارگرفته و براى 
به انجام رسـيدن آن ها برنامه ريزى مدون انجام و 

بودجه موردنياز تخصيص داده شده است.
رئيـس آب و بـرق و بخار شـركت پااليش نفت 
تهران با اشاره به وجود 9 دستگاه بويلر به ظرفيت 
145 تن در سـاعت در شركت پااليش نفت تهران، 

تصريح كرد: هفت دسـتگاه از اين بويلرها به دليل 
قديمى بـودن طراحى، پتانسـيل نصب دسـتگاه 
بازيافت حرارتـى (اكونومايـزر) از دود خروجى از 

دودكش را دارا هستند.
كاظمـى درباره نصب اولين دسـتگاه اكونومايزر 
كشـور (با توجه به نوع بويلر) در شـركت پااليش 
نفت تهران اظهار كرد: مطابق اسـتراتژى و اهداف 
تعيين شده، طراحى و نصب يك دستگاه اكونومايزر 
بر روى ديگ بخار C پااليشـگاه جنوبى در دستور 
كار مهندسـى طرح هاى اين شركت قرار گرفت. با 

تالش بى وقفـه همكاران مراحل تأمين و سـاخت 
تجهيزات در دى ماه سـال گذشته به اتمام رسيد و 
بويلر مذكور در بهمن ماه جهت نصب اكونومايزر از 
سـرويس خارج و پس ازآنجام اقدامات و اصالحات 
موردنياز در اسفندماه 1395 با نظارت كارگروه هاى 
تخصصى بهره بردارى، مهندسى طرح ها و مهندسى 

پااليش با موفقيت كامل در سرويس قرار گرفت.
كاظمـى هزينه اجـراى اين طـرح را 13 ميليارد 
ريال برشـمرد و افزود: با توجه به افزايش راندمان 
پنج درصدى بويلر، مدت زمان بازگشـت سـرمايه 
اوليه 16 ماه محاسـبه شده اسـت و بر اين اساس 
ميـزان صرفه جويـى در مصـرف سـوخت 3200 
تن در سـال برآورد مى شـود. همچنيـن از ديگر 
دسـتاوردهاى مهـم اين طرح مى تـوان به كاهش 
انتشـار ساليانه حدود 100 تن اكسيدهاى گوگردى 

و 8600 تن CO 2 اشاره كرد.
اين مقام مسئول در پايان از نصب و بهره بردارى 
دومين اكونومايزر در شـركت پااليش نفت تهران 
خبـر داد و گفت: بـا توجه بـه موفقيت آميز بودن 
ايـن پـروژه برنامه ريزى هـاى الزم جهـت نصـب 
دومين اكونومايزر همراه با تعميرات اساسى واحد 
آيزوماكس و ئيدروژن انجام گرفته و به نظر مى رسد 
تا اواخر شـهريورماه سـال جـارى اين پـروژه به 

بهره بردارى كامل برسد.

نصب اولین اکونومایزر کشور بر روی دیگ بخار در رشکت پاالیش نفت تهران
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سند چشم انداز پاالیشگاه اصفهان؛ دستیابی به استانداردهای فرآورده های نفتی و زیست محیطی

ــگاه اصفهان در افق 1400  سند چشم انداز پااليش
ــازمانى، سرمايه هاى انسانى  با تكيه بر ارزش هاى س
ــتيابى به  ــن و دس ــاى نوي ــتفاده از فن آورى ه و اس
ــتانداردهاى فرآورده هاى نفتى و زيست محيطى  اس

تدوين شده است.
به گزارش «پااليش»، مديرعامل شركت پااليش نفت 
اصفهان بابيان اينكه "بر اساس اين سند چشم انداز، 
اهداف كالن و همچنين برنامه هاى راهبردى شركت 
ــده است"، ارتقاى عملكرد زيست محيطى،  تعريف ش
ايمنى و بهداشت و مسئوليت هاى اجتماعى، مديريت 
ــانى، مديريت منابع آب و  و توسعه سرمايه هاى انس
ــتمرار توليد، ارتقاى توان  انرژى، تأمين خوراك و اس
ــگيرى از بروز  ــروش و همچنين پيش ــى و ف بازارياب
شرايط اضطرارى و مديريت پيامدهاى ناشى از شرايط 
اضطرارى بحران را ازجمله اهداف كالن اين شركت بر 

اساس سند چشم انداز برشمرد.
ــى بابيان اينكه "مهم ترين چالش  لطفعلى چاوش
شركت پااليش نفت اصفهان در سال هاى گذشته و 
برنامه هاى ميان مدت آتى، دستيابى به استانداردهاى 
ــن مباحث  ــى و همچني ــاى نفت ــى فرآورده ه جهان
ــند چشم انداز  ــت"، افزود: در س زيست محيطى اس
ــگاه اصفهان به صورت ويژه به اين دو موضوع  پااليش
ــت. وى با اشاره به اينكه با تأييد اداره  توجه شده اس
ــتان اصفهان شركت  كل حفاظت محيط زيست اس
ــا 94 به دليل  ــال 91 ت ــش نفت اصفهان از س پاالي
فعاليت هاى مطلوب زيست محيطى از فهرست صنايع 
آالينده حذف شده بود"، گفت: باوجود انجام اقدامات 
ــت محيطى و ازجمله اينكه در سال 94،  مؤثرتر زيس
مجتمع بنزين سازى با توليد 10 ميليون ليتر بنزين 
طبق استاندارد يورو 4 در اين شركت راه اندازى شد، 
بعد از چهار سال دوباره پااليشگاه اصفهان در فهرست 
صنايع آالينده قرار گرفت؛ به طورى كه در سال 95 اين 
شركت 96 ميليارد تومان عوارض آاليندگى پرداخت 
ــت محيطى و  كرده و در همين حال هزينه هاى زيس

مسئوليت هاى اجتماعى را هم ايفا كرده و مى كند.
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان همچنين 
ــرژى يكى از  ــه "مديريت منابع آب و ان ــان اينك بابي
چالش هاى شركت پااليش نفت اصفهان است"، افزود: 
بيش از 30 سال است پااليشگاه اصفهان آب موردنياز 
ــى از زاينده رود  ــود را براى توليد فرآورده هاى نفت خ
تأمين مى كند كه با قطع جريان آب در اين رودخانه 

با مشكل زيادى مواجه شده است.
چاوشى ادامه داد: پااليشگاه اصفهان ساالنه حدود 
ــت  8 تا 9 ميليون مترمكعب آب از زاينده رود برداش
ــت كمتر از يك درصد  مى كرد كه اين ميزان برداش

ميزان آورد آب در زاينده رود بود.
وى بابيان اينكه "چندين سال است كه در زمان هاى 
قطع جريان آب در زاينده رود، پااليشگاه اصفهان در 

ــكل شده و آب موردنياز خود را  تأمين آب دچار مش
از طريق چاه و شبكه شهرى تأمين مى كند"، افزود: 
اين شركت اخيراً به دليل نداشتن آب موردنياز براى 
توليد فرآورده هاى نفتى و مباحث ايمنى و آتش نشانى 
ــدن مخازن آب، در مرز تعطيل شدن قرار  و خالى ش
گرفت؛ به طورى كه با درخواست از مديريت كل بحران 
استان دراين باره جلسه اى تشكيل و وضعيت بحرانى 
و اضطرارى پااليشگاه تشريح شد. مديرعامل شركت 
ــه،  ــان ادامه داد: پس ازآن جلس ــش نفت اصفه پاالي
ــد، ولى هنوز  ــگاه بهتر ش وضعيت تأمين آب پااليش
نتوانسته ايم مخازن را در حد استاندارد آبگيرى كنيم و 
ازلحاظ تأمين آب مخازن در وضعيت بحرانى هستيم. 
چاوشى با اشاره به اينكه شركت پااليش نفت اصفهان 
براى تأمين آب موردنياز خود در خريد و انتقال پساب 
ــد:  ــت"، يادآور ش ــرمايه گذارى كرده اس فاضالب س
ــركت 220 ليتر بر ثانيه پساب از تصفيه خانه  اين ش
شاهين شهر خريده و براى خط انتقال، اجرا و تكميل 
پروژه تصفيه خانه آن حدود 60 ميليارد تومان اعتبار 

موردنياز است.
او در ادامه، تأمين خوراك و استمرار توليد را از ديگر 
ــركت پااليش نفت اصفهان دانست و  چالش هاى ش
ــال آينده نه تنها چنين نفت خامى  افزود: در چند س
ــت، بلكه فرآورده هاى توليدى نيز  وجود نخواهد داش
ــگاه اصفهان بايد با  قابل مصرف نخواهد بود و پااليش
ــراى طرح هايى، آماده دريافت و تصفيه نفت خام  اج
سنگين و در مقابل توليد محصوالتى با گوگرد كمتر 
باشد. مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان با اشاره 
ــه اينكه "دولت در حال حاضر پنج فرآورده اصلى و  ب
سوخت هوايى توليدى پااليشگاه را مى فروشد"، افزود: 
دولت به تدريج از اين كار كناره گيرى خواهد كرد و ما 
موظف خواهيم بود خودمان محصوالتمان را بفروشيم 
ــاخت هاى الزم براى بازاريابى و فروش  كه بايد زيرس

محصوالتمان را مهيا كنيم.
چاوشى بابيان اينكه "ايجاد ارتباط ريلى پااليشگاه 
ــات الزم در  ــاى آزاد يكى از اقدام ــان به آب ه اصفه
ايجاد زيرساخت ها براى بازاريابى و فروش محصوالت 
ــت"، گفت: ناچاريم پااليشگاه  پااليشگاه اصفهان اس
اصفهان را كه در مركز كشور قرار دارد به آب هاى آزاد 
وصل كنيم كه در اين رابطه مطالعات نيز انجام شده 

است.
ــراى پروژه هاى تصفيه گازوييل،  ــه، اج وى در ادام
ــوم (URP)، پروژه خط  يوتوليتى و مخازن، تقطير س
ــاب شاهين شهر، طرح مطالعاتى  انتقال و تصفيه پس
احداث راه آهن و بهينه سازى واحد بازيافت و تكميل 
ــت اجرا و  ــتم RO را ازجمله 26 پروژه در دس سيس
فعال پااليشگاه اصفهان برشمرد و افزود: براى اجراى 
اين پروژه ها حدود 4100 ميليارد تومان تأمين اعتبار 
ــت. مديرعامل شركت پااليش نفت  برآورد شده اس
اصفهان اظهار كرد: در دو سه سال گذشته حدود يك 
هزار ميليارد تومان براى اجراى طرح هاى پااليشگاه 
ــده و حداقل 3000 ميليارد تومان  اصفهان هزينه ش
اعتبار ديگر، به جز بخش تبديل نفت كوره، موردنياز 
است كه بخشى از اعتبارات آن از محل اختصاص سود 
ــهامداران و بخش ديگر از محل تسهيالت بانكى  س
ــد. تمام پروژه هاى تعريف شده فوق  تأمين خواهد ش
ــت كه پااليشگاه اصفهان سودآور باشد  براى اين اس
و بتواند در مقياس هاى بين المللى عملكرد مطلوب و 

توان رقابت داشته باشد.
ــى در پايان، ميزان اصل مطالبات پااليشگاه  چاوش
اصفهان از پتروشيمى اصفهان را 234 ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفت: اين ميزان مطالبه مربوط به قبل از 
سال 92 است و باوجود پيگيرى هاى انجام شده، تاكنون 
پتروشيمى كوچك ترين اقدام مؤثرى در پرداخت اين 

بدهى و تأديه خسارت تأخير انجام نداده است.
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توافقنامه همكارى ميان ايران و كره جنوبى براى تأمين فاينانس و اجراى پروژه 
ارتقاى تكنولوژى و كيفيت فرآورده هاى پااليشگاه تبريز به امضا رسيد.

ــركت پااليش نفت تبريز در حاشيه مراسم  به گزارش «پااليش»، مديرعامل ش
امضاى اين توافقنامه، به خبرنگاران گفت: توافقنامه همكارى ميان شركت پااليش 
 (SKEC) تبريز و كنسرسيومى متشكل از شركت هاى مهندسى و ساختمان اس كى

از كره جنوبى و طراحى و ساختمان نفت (ODCC) از ايران، امضاشده است.
ــا باقرى ديزج افزود: اين توافقنامه در حضور مقامات عالى رتبه دولتى و  غالمرض
ــور باهدف تبديل نفت كوره به فرآورده هاى باارزش باالتر مطابق  پارلمانى دو كش

استاندارد يورو 5 به امضا رسيد.
وى اظهار كرد: اجراى اين پروژه 1.6 ميليارد يورويى از طريق طراحى و مهندسى، 
ــيوم ايرانى -  ــاختمان و نصب از طريق كنسرس خريد، تأمين كاال و تجهيزات، س

كره اى و تأمين فاينانس از منابع مالى بانك هاى كره جنوبى خواهد بود.
ــوره از 20 درصد  ــرارداد 48 ماهه نفت ك ــاى اين ق ــد: با امض ــرى يادآور ش باق
ظرفيت فعلى پااليشگاه به كمتر از دو درصد كاهش خواهد يافت و ارتقاى كيفى 
فرآورده هاى پااليشگاه نفت تبريز ازجمله بنزين، گازوئيل، تاسيسات گوگردزدايى و 

ديگر تأسيسات اين پااليشگاه وارد فاز اجرايى و عملياتى مى شود.
ــه كرد: پيش ازاين با توافق ميان كارفرما و پيمانكار، قراردادى به منظور  وى اضاف

ــنجى فنى - اقتصادى باهدف كاهش توليد نفت كوره و ارتقاى  عمليات امكان س
كيفى فرآورده ها با شركت SKEC كره جنوبى به امضا رسيده بود.

مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز افزود: پس از گذشت 
يك سال با تكميل مطالعات امكان سنجى فنى - اقتصادى 
 KOREA ــالم آمادگى ــروژه توافقنامه اين همكارى با اع پ
 Head) ــت از اين پروژه به صورت EXIM BANK در حماي

ــه امضاى طرفين  ــد و ب Of Agreement (HOA نهايى ش

رسيد.

توافقنامه بهینه سازی پاالیشگاه تربیز بین ایران و کره جنوبی امضا شد

ــه هيأت مديره انجمن صنفى  چهاردهمين جلس
كارفرمايى صنعت پااليش نفت، دوشنبه 2 مرداد با 

حضور اكثريت اعضا تشكيل شد.
در ابتداى اين جلسه كه سومين جلسة سال 1396 
محسوب مى شود، ابتدا دبير كل انجمن صنفى ضمن 
ــى درباره پيگيرى  خيرمقدم به حاضران، توضيحات

ــات متعددى كه بدين  ــكالت شركت ها و جلس مش
منظور در دستگاه هاى مختلف برگزارشده ارائه كرد.

بر اين اساس، اعضاى هيأت مديره انجمن صنفى 
ــت از زحمات ناصر  ــت پااليش نف كارفرمايى صنع

عاشورى تقدير و تشكر كردند.
ــزارى مجامع  ــى از برگ ــه گزارش ــه جلس در ادام

ــد و در مواردى ازجمله مباحث  پااليشگاه ها ارائه ش
ــركت هاى پااليشى و مسائل و  حقوقى و مالياتى ش
ــش موردبحث و  ــكالت پيش روى صنعت پاالي مش
ــى قرار گرفت و در پايان جلسه در اين زمينه  بررس

مواردى به تصويب اعضا رسيد.

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

27نـشريه پااليش نـفت  شماره 3   شهريور 96

Oil Refining Industry Employers Association



ترشیح جزئیات بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از پاالیشگاه تهران

ــوراى  ــيون انرژى مجلس ش ــخنگوى كميس س
ــولفور گازوئيل توليدى  ــالمى گفت: ميزان س اس
 PPM 10 به PPM ــزار ــگاه تهران از 20 ه پااليش
ــهر  ــبب از آلودگى ش كاهش يافته كه به همين س

تهران كاسته مى شود.
به گزارش «پااليش»، اسداهللا قره خانى در تشريح 
بازديد اعضاى كميسيون انرژى مجلس از پااليشگاه 
تهران و مجموعه تأسيسات مخازن نفتى و خطوط 
انتقال نفت گفت: كميسيون انرژى امروز بر اساس 
ــگاه تهران بازديد  ــتور كار خود از محل پااليش دس
ــگاه تهران، پااليشگاه بزرگى است كه  كرد. پااليش
ــادى از نيازهاى  ــاله دارد و بخش زي قدمت 50 س

استان تهران و شهرهاى اطراف را مرتفع مى كند.
ــوراى  نماينده مردم على آباد كتول در مجلس ش
ــگاه تهران در بخش  اسالمى بابيان اينكه ”پااليش
ــت“،  ــم را انجام داده اس ــدام مه ــعه اى دو اق توس
ــه توليدات  ــش نفت گاز ك ــت در بخ افزود: نخس
ــت به واسطه سولفور 20  آن آاليندگى بااليى داش
ــل آاليندگى تهران  ــى از دالي ــزار PPM كه يك ه
ــه از نفت گاز  ــود ك ــى ب ــا و خودروهاي كاميون ه
استفاده مى كردند و گازوئيلى كه در اين پااليشگاه 
ــب بود اما در سال هاى اخير  توليد مى شد نامناس
ــگاه و برنامه ريزى ها و  ــت توانمند پااليش با مديري
ــرات در فرآيند  ــرمايه گذارى هاى كالن و تغيي س
ــيده كه به  ــولفور گازوئيل به زير PPM 10 رس س

استاندارد اروپا نزديك شده است.
ــاره به اينكه اقدام دوم در بخش بهبود  وى با اش
كيفيت بنزين توليدى در اين پااليشگاه است، ادامه 

داد: بنزينى كه داراى آاليندگى سرب و بنزن بوده 
ــبب  در حال حاضر اوكتان آن تغيير پيداكرده و س
شده ميزان آاليندگى آن كاهش يابد كه اين بنزين 

توليدى بر اساس استاندارد يورو 4 است.
ــيون  ــاره به اينكه ”اعضاى كميس قره خانى با اش
ــاى مربوط به  ــس در ادامه از بخش ه ــرژى مجل ان
پااليش و پخش تهران اعم از مخازن فرآورده هاى 
ــن خطوط انتقال  ــار نفت رى و همچني نفتى، انب
نفت و فرآورده هاى نفتى و همچنين مركز كنترل 
خطوط لوله و مخابرات نفت بازديد كردند“، يادآور 
شد: خطوط انتقال نفت از شهرهاى جنوبى به اين 
خطوط منتقل شد و از اين قسمت به سمت تبريز، 
ــاهرود و قزوين انتقال مى يابد كه شامل  سارى، ش

نفت خام و ساير فرآورده هاى نفتى مى شود.
ــاط با  ــرل ارتب ــز كنت ــه ”مرك ــان اينك وى بابي
ــه قرارگرفته  ــگاه هاى مختلف در اين نقط پااليش
ــگاه ها در اين  ــت“، افزود: خطوط لوله و پااليش اس
ــى و نظارتى قرار  مركز مورد نظارت دقيق مهندس
ــيار منظم بوده  مى گيرد كه كاركنان اين مركز بس
و بااحساس مسئوليت خاصى به وظايف خود عمل 
ــمندانه تغيير و  ــتم مخابراتى هوش ــرده و سيس ك

تحوالت را رصد مى كند.
ــه ”آنچه در  ــان اينك ــده مجلس بابي ــن نماين اي
ــتلزم بازبينى  خطوط لوله نگران كننده بوده و مس
ــاله اين خطوط  ــت، قدمت 60 تا 80 س مجدد اس
ــه از اين خطوط عبور  ــت“، ادامه داد: موادى ك اس
ــبب  ــى دارد و س ــايش و خورندگ ــد، فرس مى كن
ــود ضخامت لوله ها كاهش يابد و تحت تأثير  مى ش

ــبب ايجاد  عوامل جوى و فيزيكى قرار گيرند و س
پوسيدگى، شكستگى و درنهايت نشتى مى شود.

وى با تأكيد بر اينكه ”در آينده بايد سرمايه گذارى 
ــازى اين خطوط و استفاده از  ــترى براى نوس بيش
ــرفته در جهت نوسازى آن ها انجام  تجهيزات پيش
شود“، تصريح كرد: حجم موادى كه از اين خطوط 
ــاالنه 120 ميليارد ليتر و روزانه  انتقال مى يابد س
320 ميليون ليتر است؛ بنابراين براى نوسازى اين 

خطوط بايد بودجه هاى الزم در نظر گرفته شود تا 
خسارت هاى ناشى از اين فرسودگى كاهش يابد.

قره خانى با اشاره به قطع سوآپ درياى خزر افزود: 
ــوآپ از درياى خزر به داخل كشور سود كالنى  س
داشت كه متأسفانه باوجوداينكه بهره بردارى از اين 
خطوط انجام شد و قراردادهاى فى مابين بسته شد 
اما متأسفانه سوآپ به دليل برخى تصميم گيرى ها 

قطع شد.
ــوط در حال حاضر  ــان اينكه ”اين خط وى بابي
ــور براى  ــودى ندارد بلكه كش نه تنها براى ايران س
ــنگينى متحمل  ــن خطوط هزينه س نگهدارى اي
مى شود“، ادامه داد: حتى اگر عده اى از اين سوآپ 
سوءاستفاده مى كردند، نبايد هم اكنون ساالنه 40 
ــارد تومان هزينه نگهدارى نيرو و خطوط اين  ميلي
ــخنگوى كميسيون انرژى مجلس  سوآپ شود. س
ــالمى تصريح كرد: كميسيون انرژى با  شوراى اس
ــترى موضوع برقرارى ارتباط مبادالت  جديت بيش
ــورهاى حواشى درياى خزر و استفاده  نفتى با كش
بهينه از سرمايه گذارى صورت گرفته براى سوآپ 

را از وزارت نفت پيگيرى مى كند.

 اعضاى كمسيون انرژى مجلس دربازديد از پااليشگاه تهران در نشستى مشترك با مديران شركت ملى پااليش و پخش نيز شركت كردند.
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اولویت های صنعت پااليش نفت درانتظار  تدبیر دولت ومجلس
نارص عاشوری؛ دبیر کل انجمن صنفی صنعت پاالیش نفت

باگذشت مهروموم ها از آغاز برنامه هاى 
ــور به  ــه كش ــكاى بودج ــش ات كاه
درآمدهاى نفتى، همان گونه كه بارها 
ــور  ــئوالن كش ــز در اظهارات مس ني
ــده، همچنان درآمد نفت در  بيان ش
اقتصاد ملى كشور نقش پررنگى دارد. 
در اين ميان و براى ضربه نخوردن اين 
ــاس و همچنين به منظور  بخش حس
ــمت  ــى به س ــت از خام فروش حرك
ــول و درنتيجه كاهش  ــد محص تولي
ــد حاصل از فروش نفت  اتكا به درآم
خام، ضرورت توجه توسعه و توجه به 
بخش هاى پايين دستى صنعت نفت و 
سرمايه گذارى در پتروشيمى و صنايع 
ــاس قوانين باالدستى  وابسته، بر اس

كشور اهميت بسيار زيادى دارد.
ــرايطى است كه نياز  اين مهم در ش
مصرف داخلى كشور به انواع توليدات 
نفتى ازجمله بنزين و حساسيت هاى 
ــاره كيفيت اين محصول  موجود درب
ــز از طريق  ــوالت ني ــر محص و ديگ
تقويت بخش هاى پايين دستى نفت، 

موردتوجه است. اقدامى كه عالوه بر 
رفع نياز كشور و جلوگيرى از خروج 
ــتغال در اين بخش،  ارز و پايدارى اش
ــق اقتصاد مقاومتى را نيز در پى  تحق

خواهد داشت.
ــن اين مقدمه كوتاه،  با در نظر گرفت
ــه و نگاه مثبت  ــت كه توج واضح اس
ــعه  ــى براى توس ــه بخش خصوص ب
ــع نفت،  ــتى صناي ــش پايين دس بخ
ــت و در اين  ــيار حائز اهميت اس بس
ميان پااليشگاه هاى كشور كه عمدتاً 
ــاس اصل 44 قانون اساسى به  بر اس
ــذار گرديده اند  ــش خصوصى واگ بخ
ــار آن  ــژه و در كن ــش وي داراى نق
مشكالتى ويژه هستند. بايد پذيرفت 
ــگاه و گرايش  ــه دوراز هرگونه ن كه ب
ــى،  ــا دولت ــى و ي ــى، خصوص تعاون
كشور  ملى  سرمايه هاى  پااليشگاه ها 
ــتند كه هركدام عالوه بر تأمين  هس
ــور بخشى از تأمين نياز  نيازهاى كش
ــتغال پايدار را به خود  ــور به اش كش

اختصاص داده اند. 
ــد و  ــت كه براى رش ــه پيداس ناگفت
تقويت اين ظرفيت ها دولت و مجلس 
بايد سازوكارهاى حقوقى و قانونى اعم 
از تقنين و اجراء را طورى تنظيم كنند 
ــودآور  ــه اين بنگاه هاى توليدى س ك
ــند تا بتوانند عالوه بر هزينه هاى  باش
ــت مزد و بيمه  جارى و حقوق و دس
ــتى ماليات  ــاير هزينه ها، به درس و س
ــت و ديگر هزينه ها را  ــوارض دول و ع

پرداخت نمايند. اين يك اصل بديهى 
ــت كه بنگاه اقتصادى زيان ده به  اس
نفع هيچ كس نيست؛ نه دولت نه ملت 
ــهام و در شرايطى كه  و نه صاحب س
ــادى براثر  ــن بنگاه هاى مهم اقتص اي
وضع و يا نحوه اجراى برخى قوانين، 
زيان ده شوند، همه زيان مى بينند. لذا 
ــگاه هاى نفت را به عنوان  بايد پااليش
ــان را به  ــور ديد و آن ثروت ملى كش

سوددهى مناسب رساند. 
ــيدن به اين  ــا درباره چگونگى رس ام
هدف، بنده به عنوان دبير كل انجمن 
ــكالت  ــى اين صنف عمده مش صنف
اولويت دار شركت هاى پااليشى نفت 
را در موارد زير مى بينيم كه اميدوارم 
با كمك دولت، وزارت نفت و مجلس 
شوراى اسالمى گام هاى اساسى براى 
حل آن ها برداشته شود تا شاهد رونق 
ــم زنجيره اقتصاد  اين حلقه هاى مه

مقاومتى باشيم:

 اول: شفاف سازی قیمت خوراک 
پاالیشگاه ها

 قيمت خوراك نفت خام
 قيمت خوراك ميعانات گازى

 دوم: شفاف ســازی نــرخ فروش 
فرآورده های پاالیشگاه ها

 نرخ فروش فرآورده هاى اصلى
 نرخ فروش بنكرينگ

 نرخ فروش فرآورده هاى ويژه

 ســوم: تغییــر روش فروش پنج 
فرآورده اصلی

ــوراى  ــالح قانون در مجلس ش  اص
اسالمى

 چهــارم: تســهیل مالیــات بــر 
ارزش افــزوده و عــوارض (اصــالح 

قانون نیاز دارد)
 حل وفصل بدهى هاى گذشته

 تغيير در محاسبه و تسويه «اصالح 
قانون»

 پنجم: تأمین منابع مالی جهت 
کاهش نفت کــوره در رشکت های 

پاالیشی
 ارتقاء كيفيت توليدات فرآورده هاى 

پااليشى
البته در همين جا و پس از برشمردن اين 
ــى، الزم مى دانم تأكيد  پنج اولويت اصل
كنم كه شركت هاى پااليشى نفت، پس 
از واگذارى دچار مشكالت عديده ديگرى 
ــى از آن ها خألهاى  نيز بوده اند كه بخش
قانونى است و بايد مجلس محترم شوراى 
ــا وارد عرصه  ــل آن ه ــالمى براى ح اس
ــود. بخشى ديگر از اين مشكالت نيز  ش
ــا نظر دولت به ويژه وزارت محترم نفت  ب
قابل بررسى و ارائه راه حل خواهد بود كه 
اميدواريم با استمرار تعامل همدالنه اى 
كه ميان مجلس، دولت و انجمن صنفى 
پااليش نفت شكل گرفته، به زودى شاهد 

حل اين مشكالت نيز باشيم.
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ــرفته ترين  ــگاه كه با پيش در طراحى اين پااليش
ــاخته شد، رعايت اصول  فن آورى هاى روز جهان س
ــگيرى از آلودگى محيط زيست، تقليل  ايمنى، پيش
ــى و توليد،  ــرژى و انعطاف پذيرى عمليات ــالف ان ات
ــژه قرار  ــه موردتوجه وي ــت ك مهم ترين اصولى اس

گرفت.
ــرفته اى كه در طراحى  ــا توجه به فن آورى پيش ب
پااليشگاه بندرعباس بكار گرفته شد، استعداد توسعه 
ــى فرآورده هاى اين  ــاء كمى و كيف ــى و ارتق صنعت
ــگاه با توجه به نياز كشور و همچنين نگاه به  پااليش
بازارهاى جهانى مدنظر قرار گرفت. در همين راستا 
در نخستين گام و با تالش و كوشش نيروهاى متعهد 
ــص داخلى و اعمال تغييراتى در واحدهاى  و متخص
تقطير 01 و 71 ظرفيت اسمى توليد پااليشگاه نفت 
بندرعباس در مردادماه سال 1387 حدود 38 درصد 

افزايش يافت و به 320 هزار بشكه در روز رسيد.
ــد و توسعه پااليشگاه نفت  در ادامه روند رو به رش
ــه دقيق ظرفيت هاى واحدهاى  بندرعباس، بامطالع
عملياتى اين پااليشگاه و با استفاده از دانش داخلى، 
ــت  ــالش و هم ــا ت ــال 1391، ب در گام دوم در س
توانمندان عرصه توليد و اجراى موفقيت آميز طرحى 
مبتكرانه، بدون انجام هزينه و سرمايه گذارى، با 30 

ــت گازى تزريقى به  ــكه افزايش در ميعانان هزار بش
واحدهاى تقطير و غلظت شكن، ظرفيت پااليشگاه 
ــيد  ــكه در روز رس نفت بندرعباس به 350 هزار بش
و اكنون با همين ظرفيت توليد مشغول به فعاليت 
است و با اجراى آن، توليد محصوالت بنزين به ميزان 
ــنگين به ميزان  ــر در روز، نفتاى س ــزار ليت 500 ه

ــر در روز و گازوئيل به  ــون و 500 هزار ليت يك ميلي
ــون و 600 هزار ليتر در روز افزايش  ميزان دو ميلي

يافت.
ــاز به  ــدم ني ــرح، ع ــن ط ــى اي ــن ويژگ مهم تري
سرمايه گذارى در آن بود و صرفه جويى اقتصادى كه 
اجراى طرح در آن سال به همراه داشت بر اساس گفته 
مسئوالن در حدود 500 ميليون دالر يعنى معادل 

ساخت يك پااليشگاه با 
ظرفيت 30 هزار بشكه 

در روز بود.
فرآيند  ــازى  بهينه س
ــات پااليش نفت  عملي
ــام و ميعانات گازى،  خ
ــرج  ب ــار  فش ــش  كاه
ــزان  مي ــه  ب  preflash

ــث  باع ــه  ك ــار  ب  0/4

۲۰ سال فعالیت مستمر در عرصه تولید انرژی کشور
چهارم مرداد سالروز افتتاح رشکت پاالیش نفت بندرعباس

شــركت پااليش نفــت بندرعبــاس در حالى 
بيســتمين ســال فعاليت خود را پشــت سر 
مى گــذارد كه در طول دو دهه اخير نه تنها در 
توليد مستمر فرآورده هاى نفتى موفق عمل 
كرده است بلكه در اين مدت با نگاه به آينده، 
تالش براى افزايش ظرفيت هاى توليد و كيفيت 
محصــوالت را نيز از دســتور كار خارج نكرده 
است. به گزارش «پااليش»، اين پااليشگاه در 
زمينى به وسعت 700 هكتار در كرانه شمالى 
آب هاى خليج فارس و مجاورت شهر بندرعباس 
به منظور تأمين بخشــى از فرآورده هاى نفتى 
موردنياز كشــور و امكان صدور فرآورده هاى 
مازاد با ظرفيت پااليش 232 هزار بشكه در 
روز، احداث و در مرداد سال 1376 به عنوان 
مدرن ترين و تنها پااليشگاه تصفيه نفت خام 
سنگين در ايران و خاورميانه به بهره بردارى 
رسيد. استفاده از آب دريا در حجم زياد براى 
خنك كردن و تهيه آب شــيرين، اســتفاده از 
اسكله نفتى به منظور دريافت و پااليش نفت 
خام ســنگين و فوق سنگين، امكان صادرات 
فرآورده هاى نفتى و دسترسى به آب هاى آزاد 
ازجمله مزايا و داليل ســاخت پااليشگاه نفت 
بندرعباس در منطقه استراتژيك شمال تنگه 

هرمز و آب هاى خليج فارس است.
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ــعل  ــبكه مش ــالى به ش كاهش ميزان گازهاى ارس
ــد، كاهش مصرف بخارآب در سيستم  پااليشگاه ش
مشعل و برج اتمسفريك، كاهش سرعت خوردگى 
ــرى برج اتمسفريك، كاهش ميزان  در بخش باالس
ــار آالينده ها به هوا بالغ بر 85 هزار تن در سال  انتش
ــازى مصرف انرژى به  و افزايش بهره ورى و بهينه س
ــال در اثر صرفه جويى در  ــزان 10 هزار تن در س مي
مصرف سوخت گاز از ديگر دستاوردهاى اجراى اين 

طرح است.
ــه به عنوان  ــت بندرعباس ك ــركت پااليش نف ش
ــور پس از پااليشگاه هاى  ــگاه كش ــومين پااليش س
آبادان و اصفهان به لحاظ ظرفيت پااليش شناخته 
مى شود در بيستمين سال فعاليت، تأمين 18 درصد 

فرآورده هاى نفتى موردنياز كشور را بر عهده دارد.
هم اكنون خوراك اين پااليشگاه روزانه شامل 20 

ــبك جزيره هنگام و 300  ــكه نفت خام س هزار بش
هزار بشكه نفت خام سنگين ذخيره شده در مخازن 
ــات گازى  ــكه ميعان ــارك و 30 هزار بش جزيره خ
ــتحصالى از منابع گازى سرخون و عسلويه است  اس
ــه درنهايت محصوالتى همچون گاز مايع، بنزين،  ك
ــوخت جت (ATK)، نفت سفيد، نفت گاز، نفت  س
كوره و محصوالت ويژه اى مانند وكيوم باتوم، گوگرد، 
ــنگين، آيزوريسايكل، حالل 402، نفتاى  لوبكات س

سنگين توليد مى شود.
به گفته مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس، 
ــد فرآورده هاى نفتى  ــركت تولي هدف اصلى اين ش
ــت و باوجود مشكالتى  ــور اس و انرژى موردنياز كش

همچون تحريم و تأمين قطعات اين شركت 

ــادى و كار با  ــردن تفكر جه ــت با نهادينه ك توانس
بهره ورى باال در مسير پيشرفت حركت كند.

ــت  ــده اس ــم نامور افزود: تالش ش مهندس هاش
ــعه و بهبود،  ــا برنامه ريزى و اجراى طرح هاى توس ب
ــود و  ــتر توليد ش ــاى باارزش افزوده بيش فرآورده ه
فرآورده هاى باارزش افزوده كمتر، ضايعات و مصرف 
ــا توجه به افزايش ظرفيت  ــرژى كاهش يابد. اما ب ان
خوراك پااليشگاه نفت بندرعباس تا 350 هزار بشكه 
ــام و ميعانات  ــازى نفت خ ــزوم ذخيره س در روز و ل
ــه دستگاه مخزن 500 هزار  گازى، طرح ساخت س
ــكه اى نفت خام و ميعانات گازى براى استمرار  بش
توليد فرآورده هاى نفتى نيز در اين پااليشگاه به اجرا 
درآمد كه در بهمن سال 93 به بهره بردارى 
ــازى خوراك  ــيد و ظرفيت ذخيره س رس

پااليشگاه 50 درصد افزايش يافت.
در چند سال گذشته الگوى توليد و مصرف 
محصوالت نفتى كشور از محصوالت ميان 
تقطير به بنزين باارزش افزوده بيشتر تغيير 
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كرده است. در راستاى پاسخ به اين نياز روزافزون و 
نيز ارتقاء كيفيت محصوالت توليدى بر اساس الزامات 
زيست محيطى و استانداردهاى بين المللى طرح هاى 
افزايش ظرفيت نيز در پااليشگاه نفت بندرعباس به 
اجرا درآمد كه مهم ترين آن طرح افزايش ظرفيت و 
بهبود كيفيت فرآورده هاى پااليشگاه بندرعباس است 
كه باهدف تكميل واحدهاى پااليشگاه بندرعباس و 
در راستاى توليد بنزين و ارتقاء كيفيت محصوالت 

ساخته شده است.
در راستاى حركت به سمت خودكفايى در توليد 
ــور، واحد جديد  ــى موردنياز كش ــاى نفت فرآورده ه
بنزين سازى شركت پااليش نفت بندرعباس با ظرفيت 
توليد روزانه سه ميليون ليتر بنزين باكيفيت، مطابق 
ــبانه روزى  ــتانداردهاى يورو 4 با تالش هاى ش با اس

ــا تكيه بر دانش  ــان و متخصصان داخلى و ب كاركن
ايرانى و اطمينان به توان داخلى در ارديبهشت سال 
ــيد كه اجراى مؤثر، كارآمد،  96 به بهره بردارى رس

ــاير  ــز و هم زمانى راه اندازى پروژه با س موفقيت آمي
فعاليت هاى واحدهاى عملياتى با برنامه ريزى، كنترل 
دقيق، پايش مستمر و روزانه پيشرفت كار با حداكثر 
ــاركت،  ــيل هاى موجود و با مش بهره گيرى از پتانس
ــتگى ناپذير كاركنان  همكارى، همدلى و تالش خس

شاغل در پروژه محقق شد.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس بابيان 
اينكه پروژه افزايش ظرفيت توليد بنزين از طرح هاى 
ــارز اقتصاد مقاومتى در  ــور و از مصاديق ب مهم كش
ــت، گفت: به منظور  ــت هاى كالن كشور اس سياس
ــور در حوزه انرژى  تحقق اين رويكرد و رفع نياز كش

و تأمين فرآورده هاى نفتى، توسعه ظرفيت پااليشى، 
حفظ منافع ملى و بهره گيرى از سرمايه گذارى هاى 
ــد، واحد جديد  ــده با تالش كاركنان متعه انجام ش

بنزين سازى با موفقيت به بهره بردارى رسيد.
ــگاه،  ــش ظرفيت توليد بنزين نهايى پااليش افزاي
ارتقاء كيفيت فرآورده هاى نفتى، بهينه سازى مصرف 
انرژى، بهبود عملكرد اقتصادى، كاهش آالينده هاى 
ــرى و بهينه از  ــتفاده حداكث ــت محيطى، اس زيس
ظرفيت ها و امكانات داخلى، فراهم شدن زمينه هاى 
اشتغال مولد و مستمر، ارتقاء سطح دانش و تجربه 
ــاغل در پروژه ها و ايجاد بسترهاى  نيروى انسانى ش
الزم براى تربيت نيروهاى متخصص، ارتقاء توانمندى 
شركت هاى داخلى براى حضور مؤثرتر در عرصه هاى 
ــرفت صنعتى كشور و ايجاد  ــد اقتصادى و پيش رش
ــبت به توان و  روحيه اعتمادبه نفس و خودباورى نس
توليد داخلى از دستاوردهاى اجراى اين پروژه است.

ــگاه نفت بندرعباس،  ــش ظرفيت پااليش در افزاي
ــاخت واحدهاى مهمى نظير تبديل كاتاليستى،  س
ــت گاز و تصفيه نفتاى  ــيون، تصفيه نف ايزومريزاس
ــاير واحدهاى مرتبط  ــنگين در كنار س سبك و س
ــازى  همچون تصفيه گاز با آمين، بازيافت و جامدس
گوگرد و تصفيه آب ترش برنامه ريزى شده است كه 
هم اكنون ادامه روند ساخت واحدهاى باقى مانده كه 
تصفيه نفت گاز يكى از بخش هاى مهم آن است در 

دست برنامه ريزى و اجرا است.
ــدازى كامل همه واحدهاى  ــن ترتيب، با راه ان بدي
ــر 2/5 ميليون ليتر بنزين با  ــن طرح روزانه بالغ ب اي
اكتان باال در واحد ايزومريزاسيون، 3/5 ميليون ليتر 
ــتى، 8  بنزين با اكتان 100 در واحد تبديل كاتاليس
ــون ليتر گازوئيل مرغوب در واحد تصفيه نفت  ميلي
گاز، 250 تن گوگرد دانه اى و 35 هزار ليتر گاز مايع 
و همچنين 151 تن گاز غنى از هيدروژن به دست 
ــاس  ــت فرآورده هاى توليدى بر اس مى آيد و كيفي
استاندارد EURO 04 خواهد بود به گونه اى كه ميزان 
ــزار PPM به كمتر از 50  ــت گاز از 10 ه گوگرد نف

PPM كاهش مى يابد.

ــتاى توسعه، در  اجراى پروژه هاى عمرانى در راس
ــور با توجه به نياز روزافزون  مراكز توليد انرژى كش
ــت و در  ــدى توقف ناپذير اس ــه انرژى رون جامعه ب
ــز اين روند در  ــركت پااليش نفت بندرعباس ني ش
ــده در بخش هاى ديگر  كنار پروژه هاى بزرگ يادش
ــگاه نيز ادامه دارد كه در اين زمينه مى توان  پااليش
به برخى طرح هاى اجراشده ازجمله افزايش ظرفيت 
ــزار به 31 هزار  ــد آيزوماكس از 28 ه خوراك واح
بشكه در روز با استفاده از برش سنگين لوبكات كه 
قبالً به نفت كوره تزريق مى شد و به تبع آن افزايش 
توليد فرآورده هاى باارزش افزوده بيشتر، مقاوم سازى 
ــكله نفتى، ساخت  واحدهاى عملياتى، مخازن و اس
و توسعه بازوهاى بارگيرى، توسعه ايستگاه بارگيرى 
ــژه، احداث خطوط محصوالت ويژه  فرآورده هاى وي
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ــش ظرفيت انتقال  ــالبس) براى افزاي ــوم و وكيوم س ــوم بات (وكي
محصوالت به بازوهاى بارگيرى، طراحى، خريد، نصب و راه اندازى 
ــامانه آنالين پايش آاليندگى، همچنين طرح هايى مبتكرانه با  س
استفاده از دانش و تخصص كاركنان پااليشگاه ازجمله استفاده از 
برش روغن سنگين در خوراك واحد هيدروكراكر، طراحى، نصب 
و راه اندازى P.L.C براى واحدهاى خشك كننده هواى ابزار دقيق، 
طراحى، ساخت، نصب و راه اندازى سيستم اطفاء حريق توربين هاى 
گازى، انجام طرح احياى جاذب هاى سامانه خالص سازى هيدروژن 
ــتفاده از گاز ازت داغ و ساخت سيستم تحريك الكتروموتور  با اس
سنكرون كمپرسور كه براى نخستين بار توسط كاركنان پااليشگاه 

نفت بندرعباس اجرايى شدند.
اما از مهم ترين طرح هاى آتى توسعه پااليشگاه نفت بندرعباس 
مى توان به مگاپروژه ارتقاء كيفيت محصوالت سنگين در راستاى 
ــگاه و توليد  ــزان نفت كوره توليدى پااليش كاهش حداكثرى مي
ــه باهدف توليد  ــاره كرد ك ــاى باارزش افزوده باالتر اش فرآورده ه
فرآورده مطابق با باالترين استانداردهاى بين المللى اروپا و سازگار 
با محيط زيست و افزايش توان رقابت با رقبا در بازارهاى داخلى و 

جهانى و افزايش سودآورى در دست اجراست.
ــركت پااليش نفت بندرعباس در رابطه با اقدامات  مديرعامل ش
ــده در اين زمينه مى گويد: مطالعات امكان سنجى طرح با  انجام ش
ــرايط، پتانسيل ها و فرصت هاى بهبود موجود در  بررسى كامل ش
ــگاه، مطالعه جامع واحدهاى پااليشى جديد در چارچوب  پااليش
ــتاندارد  ــاس اس تكنولوژى مدرن و بروز براى توليد محصول بر اس
ــتفاده  ــگاه و اس ــوخت و ضايعات پااليش EURO 05 و كاهش س

حداكثرى از راندمان حرارتى انجام شده است.

ــركت هاى  ــيومى از ش نامور تصريح كرد: كنسرس
ــركت دايليم كره،  ــى Mitsui و Chiyoda و ش ژاپن
ــاب بهترين الگوى  ــنجى و انتخ مطالعات امكان س
ــاء كيفيت  ــداث واحدهاى ارتق ــى براى اح پااليش
 (Upgrading) ًــنگين را كه اصطالحا محصوالت س

گفته مى شود را انجام داده اند.
ــده در اين زمينه تعيين  از ديگر اقدامات انجام ش
مشاور مديريت طرح (PMC) براى نظارت بر پروژه 
ــنگين پااليشگاه  بزرگ ارتقاء كيفيت محصوالت س
ــت كه وظايف و مسئوليت هاى  نفت بندرعباس اس
ــى، تأييد، مديريت، كنترل و  كارفرما از قبيل بررس
ــرح را بر عهده  ــى پروژه براى نظارت بر ط هماهنگ

دارد.
ــعل پااليشگاه باهدف  پروژه بازيافت گازهاى مش
بازيافت گازهاى ارسالى به مشعل و استفاده مجدد از 
آن در سوخت گازى و كاهش مصرف گاز طبيعى و 
همچنين كاهش ضايعات و كاهش اتالف فرآورده ها 
ــاى عملياتى،  ــتن و راه اندازى واحده ــان بس در زم
ــت آب مقطر خروجى از واحد توليد آب بويلر  بازياف
و بازيافت دى اكسيد كربن خروجى از واحد تصفيه 
ــى و  ــت بررس ــدروژن از ديگر پروژه هاى در دس هي

مطالعه در شركت پااليش نفت بندرعباس است.
ــش نفت  ــركت پاالي ــه عملكرد ش ــى ب ــا نگاه ب
ــج مثبت حاصل  ــاس در دو دهه اخير نتاي بندرعب
ــر تأثير در  ــالوه ب ــدد ع ــاى متع ــراى طرح ه از اج

در افزایش ظرفیت پاالیشگاه 
نفت بندرعباس، ساخت 
واحدهای مهمی نظیر تبدیل 
کاتالیستی، ایزومریزاسیون، 
تصفیه نفت گاز و تصفیه 
نفتای سبک و سنگین در 
کنار سایر واحدهای مرتبط 
همچون تصفیه گاز با آمین، 
بازیافت و جامدسازی گوگرد 
و تصفیه آب ترش برنامه ریزی 
شده است که هم اکنون 
ادامه روند ساخت واحدهای 
باقی مانده که تصفیه نفت 
گاز یکی از بخش های مهم آن 
است در دست برنامه ریزی و 
اجرا است
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ــاظ كميت و كيفيت  ــدى به لح ــاى تولي فرآورده ه
تأثيرات چشمگيرى نيز در بخش هاى مصرف انرژى 

و صيانت از محيط زيست داشته است.
ــت، به عنوان  ــگاه هاى نف ــة نامور، پااليش به گفت
ــتراتژيك  ــاى انرژى اس ــاى حامل ه تأمين كننده ه
ــده اى در  ــوخت هاى مختلف) نقش تعيين كنن (س

اقتصاد كشورها ايفا مى كنند. بديهى است كه براى 
ــرف انرژى  ــد پااليش هم نيازمند مص ــام فرآين انج
هستيم به گونه اى كه در سال 1394، پااليشگاه هاى 
نفت كشور بالغ بر 239 هزار ميليارد بى تى يو معادل 
ــب گاز طبيعى انرژى  ــدود 6/7 ميليارد مترمكع ح
ــده در مقياس  مصرف كردند كه ارزش انرژى يادش
ــى در حدود 980  ــى انرژى، رقم قيمت هاى جهان

ميليون دالر است.
در فرآيند پااليش در يك پااليشگاه نفت، تبديل 
حداكثرى خوراك به محصوالت نفتى باارزش همراه 
ــرژى حداقل و كمترين ميزان ضايعات  با مصرف ان
ــمار  ــى، بهينه ترين وضعيت ممكن به ش مواد نفت
ــوخت در  ــن اينكه كاهش مصرف س ــى رود؛ ضم م
فرآيند پااليش نفت خام و ميعانات گازى، عالوه بر 
كاهش هزينه هاى انرژى و به تبع آن كاهش قيمت 
ــش آالينده هاى  ــا، باعث كاه ــده فرآورده ه تمام ش

زيست محيطى نيز مى شود.
معموالً به ازاى پااليش هر 100 بشكه نفت خام، 
ــط حدود پنج بشكه آن جهت تأمين  به طور متوس
ــگاه  ــتفاده قرار مى گيرد. در پااليش ــرژى مورداس ان

ــه طراحى اوليه و اجراى  نفت بندرعباس با توجه ب
پروژه هاى صرفه جويى انرژى در چند سال اخير، اين 
رقم از 5/18 بشكه در سال 1385 به 4/41 بشكه در 
سال 1395 رسيده كه در نوع خود كم نظير است و 
اين به معنى صرفه جويى انرژى تقريبى برابر با 830 
هزار بشكه نفت خام در سال 1395 و تبديل آن به 
فرآورده هاى باارزش در مقايسه با سال 1386 است. 
مقدار متوسط اين شاخص براى پااليشگاه هاى كشور 

در سال 1393 معادل 6/2 بشكه بوده است.
عملكرد سيستم مديريت انرژى در پااليشگاه نفت 
بندرعباس پس از مميزى و نظارت هاى صورت گرفته 
ــگاه در سال 90  مورد تأييد قرار گرفت و اين پااليش
 ISO موفق شد گواهينامه استاندارد مديريت انرژى
ــتين پااليشگاه نفت  50001:2011 را به عنوان نخس

ــركت در مجموعه وزارت نفت  ــور و سومين ش كش
دريافت كند و در مميزى مراقبتى سال 94 و 95 نيز 

عملكرد سيستم مديريت انرژى تأييد شد.
دريافت تنديس برنزى در دومين دوره جايزه ملى 
ــه انطباق معيار  ــت انرژى، دريافت گواهينام مديري
ــتاندارد ايران و  ــازمان ملى اس ــرف انرژى از س مص
دريافت جايزه مديريت انرژى از انجمن مديريت سبز 
اروپا از ديگر موفقيت هاى كسب شده شركت پااليش 

نفت بندرعباس در حوزه انرژى است.
به گفته مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس، 
ــركت بر حفظ  اين مجموعه با تأكيد بر تعهد اين ش
و صيانت از محيط زيست نيز اقدامات ارزشمندى در 

ــه با كنترل آاليندگى ها صورت گرفت و ميزان  رابط
ــركت به كمتر از حد استاندارد  آاليندگى در اين ش
رسيده است و با مديريت و كنترل ضايعات، پساب ها، 
ــتمر  ــرژى، خروجى دودكش ها و پايش هاى مس ان
ــته نام خود را  ــاى آب، خاك و هوا توانس آالينده ه
از فهرست شركت هاى آالينده محيط زيست خارج 

كند.
ــت بندرعباس با  ــش نف ــركت پاالي مجموعه ش
ــعه پايدار به عنوان اصل  محور قرار دادن مفهوم توس
ــعه اقتصادى  ــى جهت ايجاد توازن بين توس اساس
ــت، نسبت به كنترل  ــور و حفاظت محيط زيس كش
اثرات نامطلوب زيست محيطى فعاليت هاى خود در 
باالترين سطح ممكن با تعريف برنامه هاى اصالحى 
الزم اقدام كرده است به نحوى كه با احداث واحدهاى 
كيفى سازى در راستاى انطباق محصوالت توليدى 
ــتانداردهاى روز زيست محيطى و تكميل  خود با اس
زنجيره صنعت سبز گام برداشته و ابزارهاى كنترلى 
پايش آنالين را جهت كنترل خروجى هاى محيطى 
در حدود استانداردهاى ابالغى سازمان محيط زيست 

اجرايى كرده است.
ــبز  دريافت تنديس و گواهينامه جايزه جهانى س
(GLOBAL GREEN AWARD) به عنوان يكى از 

جوايز معتبر جهانى از انجمن مديريت فرانسه سال 
ــبز از انجمن  1393، دريافت جايزه جهانى پروژه س

ــتاى ثبت پروژه  ــبز ايران و اروپا در راس مديريت س
ــبز،  افزايش ظرفيت بنزين به عنوان پروژه جهانى س
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ــى HSE Role modeling از انجمن مديريت  دريافت جايزه جهان
ــب مقام اول H.S.E در بين شركت هاى پااليشى  ــبز اروپا، كس س
كشور، كسب لوح تقدير سبز (سطح 1) در يازدهمين دوره جايزه 
ــبز ايران نيز بخشى از افتخارات كسب شده پااليشگاه  مديريت س

نفت بندرعباس در حوزه محيط زيست است.
ــركت پااليش نفت بندرعباس  ــئوليت اصلى ش ــالت و مس رس
تأمين 18 درصد انرژى و فرآورده هاى نفتى موردنياز كشور است. 
ــئوليت هاى اجتماعى (CSR) و  بنابراين با درك موضوع مهم مس
ــه جامعه اى كه در آن فعاليت  ــور حفظ، مراقبت و كمك ب به منظ
ــف جامعه را از  ــرهاى مختل ــاركت با قش مى كند، همكارى و مش
ــتاى انجام مسئوليت ها  وظايف غيراقتصادى خود مى داند. در راس
ــا حمايت هاى  ــال هاى اخير ب ــى، در س ــاركت هاى اجتماع و مش
بى دريغ سهامداران، هيأت مديره و مجمع عمومى شركت اقدامات 
خيرخواهانه و خداپسندانه اى به منظور همكارى در جهت توسعه و 
رشد فرهنگى، آموزشى، درمانى، ورزشى و معيشتى جامعه هم جوار 

و شهرستان بندرعباس نيز اجرا كرده است.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس با اشاره به اقدامات 
عملى اين شركت در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى گفت: اين 
ــب به نيازهاى جامعه در راستاى  شركت براى پاسخ دهى مناس
مسئوليت و مشاركت هاى اجتماعى خود، كارگروه هايى را براى 
ــت و  ــازمان ايجاد كرده اس ــى محيط داخلى و بيرونى س بررس
ــت هاى جامعه  اين كارگروه ها هم زمان با اعالم نيازها و درخواس
ــى  ــب را براى كمك به جامعه بررس پيرامونى، گزينه هاى مناس

مى كنند.
نامور افزود: در اين راستا در سال هاى گذشته اين شركت اقدامات 
ــته كه  ــده اى را انجام داده كه نتايج مطلوبى را نيز در پى داش ارزن
ــتاى جمال  در اين زمينه مى توان به انتقال و جابجايى كامل روس
احمد به مكانى مناسب و غير آلوده، كمك به ايجاد كمربند سبز 
شهرى بندرعباس، تجهيز آزمايشگاه كنترل كيفيت اداره استاندارد، 
ــهرى در زمان بروز بحران،  ــك به صنايع هم جوار و مناطق ش كم
ــدان و ايتام منطقه، احداث بناهاى عمومى مانند  كمك به نيازمن
مدرسه و مسجد، خريد و تجهيز بخش سوختگى بيمارستان سوانح 

و سوختگى اشاره كرد.
كسب استانداردهاى بين المللى مديريتى از ديگر دستاوردهاى 
ــت كه در اين زمينه مى توان  شركت پااليش نفت بندرعباس اس
ــتم مديريت كيفيت ISO 9001:2015، سيستم مديريت  به سيس
زيست محيطى ISO 14001:2015 و HSE/MS، سيستم مديريت 
ايمنى و بهداشت شغلى 18001:2007OHSAS، سيستم مديريت 
ــگاه هاى آزمون و كاليبراسيون  كيفيت و احراز صالحيت آزمايش
ــت در صنايع  ــت كيفي ــتم مديري ISO/IEC 17025:2005، سيس

ــيمى ISO TS/29001، سيستم مديريت انرژى  نفت، گاز و پتروش
 ISO ــى ــت خدمات آموزش ــتم مديري ISO 50001:2011، سيس

 ISO 26000:2010 ــد ــتاندارد جدي ــه اس 29990:2010، گواهينام

 ISO درزمينه مسئوليت هاى اجتماعى و گواهينامه رضايت مشترى
10004:2010 اشاره كرد.

كسب عنوان و افتخار «شركت پيشرو» در رتبه بندى شركت هاى 
برتر ايران (IMI-100) در بين 500 شركت برتر از سازمان مديريت 
صنعتى كشور، دريافت تقديرنامه چهار ستاره تعالى منابع انسانى از 
انجمن مديريت منابع انسانى ايران، دريافت تنديس و لوح همايش 
مسئوليت هاى اجتماعى نفت (CSR)، كسب لوح تقدير از ششمين 

جشنواره ملى بهره ورى، كسب رتبه اول شركت هاى 
ــى درزمينه عملكرد بهداشت كار / صنعتى،  پااليش
كسب عنوان واحد نمونه در جشنواره ملى قهرمانان 
ــى تضمين  ــت تنديس طالي ــت، درياف صنعت نف
 ICS كيفيت و خدمات آزمايشگاهى از طرف مؤسسه
ــب عنوان موفق ترين تجربه  GROUP كانادا و كس

در مسابقه بين المللى تجربيات موفق توسط شبكه 
بهينه كاوى ايران و آكادمى توسعه فيليپين از ديگر 

موفقيت هاى شركت پااليش نفت بندرعباس است.
ــركت پااليش نفت بندرعباس با درك اهميت  ش
ــويى با اقتصاد مقاومتى مبتنى بر  و ضرورت همس
توجه توأمان به مصالح و منافع ملى كشور و توجه به 
آرمان ها و مأموريت شركت و همچنين حفظ حقوق 
ــهامداران محترم همواره مى كوشد تا با استعانت  س
ــال و بهره گيرى از همه ظرفيت ها و  از خداوند متع
توان خود به عنوان يكى از اركان بسيار مهم توسعه 
كشور، نقش بسيار مهمى را در شكوفايى اقتصادى، 
ــور در عرصه  ــرفت و بالندگى كش خودكفايى، پيش

سازندگى ايفا كند.
ــركت پااليش نفت  ــه كاركنان ش ــالش بى وقف ت
بندرعباس در اجراى كاربر اساس استاندارد و اعمال 
نظارت دقيق و كنترل هاى مستمر و ضرورى، مراعات 
ــت  ــت، ايمنى و محيط زيس اصول و الزامات بهداش
ــگيرانه جهت  ــاذ روش هاى پيش بينى و پيش و اتخ
ــروز حوادث به منظور  ــش و حذف زمينه هاى ب كاه
حفظ سرمايه هاى ارزشمند و عظيم نيروى انسانى 
و حفاظت از دستگاه ها و تجهيزات در همه شئون و 
حوزه هاى كارى اين مجموعه منتج به دستاوردهاى 
ــيار ارزشمند و قابل تحسين شده و همچنان راه  بس
شركت را در مسير دستيابى به توسعه پايدار، تعالى و 
سرآمدى و حفظ جايگاه برتر در عرصه توليد مستمر 
ــى هموار كرده و  ــاء كيفيت فرآورده هاى نفت و ارتق
ــركت را بيش ازپيش آشكار كرده  توانمندى هاى ش

است.
شركت پااليش نفت بندرعباس به فضل پروردگار 
متعال و با بهره مندى از حضور مؤثر و پرشور نيروهاى 
ــتعد و پرتالش و روحيه ايثار و ازخودگذشتگى  مس
توانسته است نقش اساسى و جايگاه راهبردى خود 
ــور ايفا كرده و  ــت پااليش و اقتصاد كش را در صنع
ضمن تضمين استمرار عمليات توليد فرآورده هاى 
نفتى موردنياز كشور و صيانت از آن با بهره بردارى از 
پروژه هاى متعدد در حوزه هاى عمليات و پشتيبانى 
ــاخت ها پايه هاى اقتصاد مقاومتى را  و توسعه زيرس
ــركت پايه ريزى  به عنوان ركن اصلى و راهبردى ش
ــه، تأكيد مى كند كه  ــد. مديرعامل اين مجموع كن
ــدى  ــركت در رتبه بن ــى ش ــاى پى در پ «موفقيت ه
ــركت هاى برتر كشور و كسب افتخارات گوناگون  ش
ــى و همت و اراده  ــى مرهون الطاف اله و جوايز مل
خلل ناپذير مجموعه همكاران ساعى، سخت كوش و 

خدوم شركت پااليش نفت بندرعباس است.»

رسالت و مسوولیت 
اصلی رشکت پاالیش 
نفت بندرعباس تامین 
۱۸ درصد انرژی و 
فرآورده های نفتی مورد 
نیاز کشور است. بنابراین 
با درک موضوع مهم 
مسوولیت های اجتامعی و 
به منظور حفظ، مراقبت 
و کمک به جامعه ای که 
در آن فعالیت مب کند، 
همکاری و مشارکت با 
قرشهای مختلف جامعه 
را از وظیف غیراقتصادی 
خود می داند
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مديرعامــل شــركت پااليــش نفــت 
بندرعبــاس، تغييــر يــا وضــع برخى 
قوانين به منظور حمايت بيشتر و بهتر 
از شــركت هاى پااليــش نفــت را يك 
از دغدغه هاى مهــم اين مجموعه هاى 
صنعتى و از جمله خواســته هاى جدى 

از دولت مى داند. 
هاشــم نامــور معتقــد اســت كــه به 
منظور اجــراى پروژه هاى توســعه اى، 
بهبــود و كيفى ســازى فرآورده ها در 
پااليشــگاه ها، اين حوزه به طور جدى 
نيازمنــد حمايــت، بــوژه حمايت هاى 

قانونى است.
او درباره نقش و اهميت شــركت هاى 
پااليشــى، مخصوصــاً در عرصه توليد 
داخلــى نيــز تأكيــد مى كنــد كــه اين 
شــركت ها با توليد فرآورده هاى مورد 
نيــاز جهت مصــارف روزانــه و صنايع 
كشــور ســهم مهمى در تأمين و توليد 
انرژى كشــور و نرخ توليد ملى دارند. 
حاصــل  مى خوانيــد،  زيــر  در  آنچــه 
گفت وگــوى «پااليش» بــه مديرعامل 
شركت پااليش نفت بندرعباس است:

رشکت هــای پاالیشــی در تولیــد ملــی چــه نقشــی ایفا 
می کنند؟ به عبارت بهرت، این رشکت ها به چه میزان در نرخ 

تولید ملی ساالنه سهیم هستند؟
شركت هاى پااليشى با توليد فرآورده هاى مورد نياز جهت مصارف روزانه و 
صنايع كشور سهم مهمى در تأمين و توليد انرژى كشور و نرخ توليد ملى را 
به خود اختصاص داده اند. در همين ارتباط شركت پااليش نفت بندرعباس 
با توليد 18 درصد فرآورده كشور و با توليد فرآورده هاى جانبى نظير وكيوم 
باتوم، لوبكات سنگين، آيزوريسايكل، حالل هاى نفتى، وكيوم سالپس، نفتاى 
سبك و گوگرد جهت تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دستى كشور 

نيز نقش بارزى را در توليد ملى ايفا مى كند.

دربــاره ارزیابــی خــود از نقــش رشکت های پاالیشــی در 
تحقق اقتصاد مقاومتی نیز توضیح دهید.

شركت هاى پااليشى با توليد فرآورده هاى نفتى موردنياز كشور، جلوگيرى 
از خام فروشى و ايجاد اشتغال، ضمن ايجاد ارزش افزوده باعث عدم وابستگى 
به واردات فرآورده هاى نفتى و جلوگيرى از خروج ارز مى شوند كه اين امر با 
توجه به اوضاع منطقه و شرايط سياسى كشور، ضامن جلوگيرى از آسيب 
به استقالل كشور است. همچنين با توجه به انجام پروژه هاى كيفى سازى و 

مهم ترین انتظارات 
رشکت های پاالیشی از دولت

مدیرعامل پاالیش نفت بندرعباس ترشیح کرد:

روزنامه نگار

الهه حمیدی کیا

36نـشريه پااليش نـفت  شماره 3   شهريور 96

Oil Refining Industry Employers Association



ارتقاء كيفيت محصوالت در آينده اى نزديك، فرآورده هايى با كيفيت 
باالتر و ارزش افزوده بيشتر را توليد و با صادرات آنها باعث ورود بيشتر 
ــور و همچنين زمينه ايجاد اشتغال پايدار در كشور را مهيا  ارز به كش

مى سازند.

رشکت های پاالیشی چه انتظاری از دولت دارند؟
با توجه به انجام پروژه هاى كيفى سازى و انعقاد قراردادهاى 
پروژه هاى ارتقاء كيفيت محصوالت كه نياز به منابع مالى فراوانى دارد؛ 

لذا از دولت انتظاركمك و حمايت به شرح زير دارند:
ــاده (13) قانون رفع  الـف. با اجراى قوانين مصوب موجود مانند م
ــگاه ها اجازه صادرات و بنكرينگ فرآورده هاى  موانع توليد، به پااليش
نفتى مازاد را بدهند. شايان ذكراست راه اندازى پااليشگاه ستاره خليج 
فارس سبب ايجاد مازاد عرضه فرآورده ها دركشور به ويژه بنزين خواهد 
ــگاه ها بايد از هم اكنون امكان و توانايى صادارت را در  شد كه پااليش
بازارهاى بين المللى تجربه كنند تا درآن زمان با بحران و ريسك توقف 

عملياتى روبرو نشوند. 
همچنين با اعمال بند (4) ماده (1) قانون الحاق برخى مواد به قانون 
ــه وزارت نفت را مكلف  ــى از مقررات مالى دولت (2) ك تنظيم بخش
ــى را با  ــت كه قيمت خوراك به واحدهاى صنعتى و پااليش كرده اس
حفظ قابليت رقابت پذيرى محصوالت توليدى در بازارهاى بين المللى 
ــاد انگيزش و امكان جذب  ــود متغيرهاى كالن اقتصادى و ايج و بهب
ــا 30 درصد به  ــى و خارجى، تخفيف پلكانى ت ــرمايه گذارى داخل س
صنايعى كه باعث افزايش زنجيره ارزش افزوده مى شوند را اعطا كنند.

ــع قوانين الزم و اثر  ــبت به وض ــت مى تواند با عزم ملى نس ب. دول
بخش در بودجه هاى سنواتى كشور و تخصيص منابع الزم، شركت هاى 
پااليشى را در انجام پروژه هاى ملى و عظيم ارتقاى كيفيت فرآورده هاى 

نفتى بزرگ يارى رساند.
ج. تسهيل مراحل تأمين منابع مالى داخلى و خارجى بابت اجراى 

پروژه ها و تصويب قوانين جديد متناسب با شرايط روز
ــزوده در ارتباط با محصوالت  ــات بر ارزش اف ــالح قانون مالي د. اص
ــودگى و تخفيفات  ــركت هاى پااليشى و همچنين بخش توليدى ش

مالياتى

ــهم صندوق توسعه ملى سنوات 89  ه- عودت س
ــده از شركت هاى پااليشى با توجه  الى 91 كسر ش
به غيردولتى بودن شركت هاى پااليشى كه در نتيجه 
باعث تقويت بنيه مالى شركت هاى پااليشى شده و 

كمك قابل توجهى به اجراى 
ــژه طرح هاى جديد  ــاى بهبود كيفيت بوي پروژه ه

ارتقاى كيفيت فرآورده هاى نفتى خواهد كرد.

رشکت هــای فعال در حــوزه پاالیش، 
چه حامیت قانونی ای نیاز دارند و آیا 
به قانون یا قوانین جدیدی برای بهبود وضعیت 

و عملکرد این رشکت ها نیاز است یا خیر؟
ــعه اى، بهبود و  ــراى پروژه هاى توس به منظور اج
كيفى سازى فرآورده ها در پااليشگاه ها و نياز مبرم به 

حمايت قانونى، پيشنهادات ذيل ارائه مى شود:
ــى و فاينانس  ــهيالت بانك الف. بهره گيرى از تس

خارجى
ــى (درصدى) از بهاى صادرات  ب. تخصيص بخش
نفت خام/ فروش پنج فرآورده اصلى و سوخت هوايى/ 
ــنواتى  ــوره صادراتى در قالب بودجه هاى س نفت ك
كشور در زمان اجراى پروژه هاى پااليشگاهى همانند 
منابع تخصيصى بابت توسعه خطوط لوله انتقال نفت 
خام و... مندرج در بندهاى «د» از ماده واحده قانون 
بودجه سال هاى 95 و 96 و همچنين بند «ه» قانون 
بودجه سال 1394 در خصوص تخصيص منابع مالى 
توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، تا از اين 
طريق اجراى پروژه هاى عظيم پااليشگاهى كه اجراى 
آنها ضرورت داشته و از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتى 
ــت هاى كلى اصالح الگوى مصرف در كشور  و سياس

هستند محقق شود.
ــا توجه به اينكه بر  ــن به موقع خوراك: ب ج. تأمي
ــاس قرارداد فى مابين شركت هاى پااليش نفت  اس
ــه نمايندگى از  ــش و پخش ب ــركت ملى پاالي و ش
وزارت نفت تحويل خوراك نفت خام در محل فنس 
ــگاه  ــگاه ها برعهده وزارت نفت بوده و پااليش پااليش
بندرعباس نيز مشابه ساير پااليشگاه ها از اين قاعده 
مستثنى نيست و با توجه به مشكالت متعدد ناشى 
از تأمين خوراك پااليشگاه از طريق حمل كشتى از 
جمله عدم امكان پهلودهى كشتى ها در مبدأ و مقصد 
ــرايط بد آب و هوايى و در نتيجه كاهش  به علت ش
ــديد خوراك پااليشگاه كه به كرات اتفاق افتاده و  ش
همواره پااليشگاه را با ريسك هاى عملياتى ناشى از 
ــنگين اجاره  كمبود خوراك مواجه كرده، هزينه س
كشتى ها، آلودگى زيست محيطى دريايى و... انتظار 
دارد نسبت به تأمين خوراك پااليشگاه بندرعباس از 
طريق خط لوله گوره - جاسك كه در دست احداث 
ــود و همانند ساير پااليشگاه هاى  است مساعدت ش
كشور، نفت خام مورد نياز اين پااليشگاه نيز از طريق 

خط لوله تحويل داده شود.

رشکت پاالیش نفت 
بندرعباس با تولید ۱۸ 
درصد فرآورده کشور و با 
تولید فرآورده های جانبی 
نظیر وکیوم باتوم، لوبکات 
سنگین، آیزوریسایکل، 
حالل های نفتی، وکیوم 
سالپس، نفتای سبک و 
گوگرد جهت تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع 
پایین دستی کشور نیز 
نقش بارزی را در تولید 
ملی ایفا می کند
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اجراى شيوه نامه جديد شركت ملى پااليش 
و پخــش فرآورده هــاى نفتــى بــراى نحوه 
محاسبه ماليات پااليشگاه ها، پس از بحث ها 
و رايزنى هاى فراوان در نهايت به سال آينده 

موكول شد.
روز چهارشــنبه 14 تيرمــاه، اعضاى انجمن 
صنفى پااليش نفت به همراه مديران مالى 
پااليشگاه هاى بخش خصوصى، در ساختمان 
شركت ملى پااليش و پخش، گردهم آمدند 
تا در جلســه اى با مهندس عبــاس كاظمى، 
معاون وزير نفت و مديرعامل شــركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران و 
مديران مالى و حقوقى اين شركت، انتقادات 
و ايرادات وارد بر شيوه نامه جديد را مطرح 

كنند. 
آنچــه از ابتدا مشــخص بــود، اينكه حرف 
پااليشــگاه داران يــك چيز بود: ما امســال 
نمى توانيــم ماليــات خود را بر اســاس اين 
شــيوه نامــه پرداخت كنيــم! در مقابل هم 
مديران مالى پااليش و پخش بر اجراى شيوه 
نامه جديد از تيرماه امسال اصرار داشتند 
و اينگونه بود كه جلسه پر چالش و سنگين 
ظهر 14 تير ماه بيش از دو ســاعت به طول 
انجاميد و سرانجام طرفين توانستند به نقطه 

توافق برسند. 

 توضیح کاظمی درباره شیوه نامه جدید
در ابتداى اين جلسه، مهندس عباس كاظمى، مديرعامل شركت پااليش 
و پخش فراورده هاى نفتى، طى سخنانى به بيان داليل تهيه و تنظيم اين 
شيوه نامه پرداخت و با بيان اينكه در دستورالعمل جديد در مفاهيم بازنگرى 
شده، تاكيد كرد: «واقعيت اين است كه پااليشگاه ها مالك فرآورده هستند و 

ما در مدت موقتى، مسخر فرآورده ها هستيم.»
ــفافيت و عدم  ــت در ادامه افزود: «با اين وجود، عدم ش ــاون وزير نف  مع
برداشت يكسان بين همكاران ما در سال هاى گذشته باعث بروز يك سرى 

مسائل شده و ما اين مسائل را ريشه يابى كرديم.» 
كاظمى با اشاره به جلساتى كه شركت ملى پااليش و پخش، طى ماه هاى 
ــته با اداره دارايى و همچنين محمدباقرنوبخت، رئيس سازمان برنامه  گذش
ــور داشته، به جمع بندى نهايى موضوع توسط مديريت مالى  و بودجه كش
ــيوه نامه جديد  ــركت پااليش و پخش فراورده هاى نفتى كه در قالب ش ش
منتشر شده، اشاره كرد و گفت: «در نهايت به مكانيزمى رسيديم كه وضعيت 
حسابها بين مالكين و مسخرين كامال روشن باشد. بر همين اساس هم آقاى 
منجزى، مدير محترم مالى شركت ملى پااليش و پخش، شيوه نامه اى را 
تدوين كردند كه دوستان و مديران پااليشگاه ها هم آن را قبول داشتند و 

روى زمان اجراى آن بحث داشتند.» 
كاظمى در بخش ديگرى از سخنانش با انتقاد از نحوه برخورد اداره دارايى 

اجرای شیوه نامه جدید مالیاتی 
به سال آینده موکول شد

جلسه دوساعته انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
 با مدیرعامل و مدیرمالی پاالیش و پخش

روزنامه نگار

مهدی قدیمی
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ابراز اميدوارى كرد كه با اجراى شيوه ناه جديد، بسيارى از مشكالت 
با اين اداره مرتفع شود. او در ادامه تصريح كرد: «در جلساتى كه ما با 
مسئوالن دارايى داشتيم، استنباط ما اين بود كه از دل ابهاماتى كه 
بين ما به عنوان شركت پااليش و پخش و شما به عنوان پااليشگاهها 
ــاب خودش زرنگى هايى مى كند و  وجود دارد، دارايى هم به حس
جرايمى را تعيين مى كنند. مثال االن براى شركت پااليش و پخش 
2400 ميليارد جريمه تعيين كردند و اين پول را هم از حساب ما 

برداشته اند. استنباط من اين است كه دارايى از عدم رابطه شفاف و 
مشخص بين ما، متاسفانه سوء استفاده مى كند.»

معاون وزير نفت با اشاره به تالشهاى مدير مالى شركت پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى از بازگشايى مجدد ال سى توسط بانك 
ملت و برخى ديگر از گشايش ها در مراودات مالى پااليشگاه ها به 
ــى از نتايج اين تالش ها ياد كرد و افزود: «اگر مسئله  عنوان بخش
ــما به عنوان  ــود، حساب و كتاب ش ــى ها حل ش ــايش ال س گش
پااليشگاه داران براى خودتان و ما روشن مى شود و كليه روابط بين 
شركت پااليش و پخش، پااليشگاهها و شركت ملى نفت ايران كه 

صادرات را به عهده دارد، روشن و شفاف مى شود.»
ــفاف شود، دارايى  وى همچنين تاكيد كرد: «وقتى اين روابط ش
ــير و برداشت خودش، ما و شما  نمى تواند از خالء اين بين، با تفس

را متضرر كند.»
مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه 
ــاس قانون، كارگزارى چرخش اين فرآورده ها به عهده  فعال بر اس
ــعه پيدا كنند، در آن صورت خود  ــت، افزود: «اگر برندها توس ماس
ــگاهها هم مى توانند در بحث توزيع هم دخالت جدى تر و  پااليش

روشن ترى داشته باشند.» 
ــه مالك فرآورده،  ــه ما اعتقاد داريم ك ــى با تاكيد بر اينك كاظم
ــت، تصريح كرد: «حق و حقوق شما را به رسميت  ــگاه اس پااليش

مى شناسيم.»

 انتقاد عاشــوری از شــیوه نامه جدید و پیشــنهاد اصالح 
قوانین

ــخنان كاظمى، ناصر عاشورى دبير كل انجمن صنفى  پس از س
ــكالت  ــت پااليش نفت، به بيان دغدغه ها و مش ــى صنع كارفرماي
مربوط به شيوه نامه جديد پرداخت و با بيان اينكه يكى از مهمترين 
ــور در جلسات خود  مباحثى كه هيات مديره انجمن پااليش كش
داشته، مساله ماليات ها بوده، گفت: «ديدگاه ما اين است كه با وجود 
واگذارى پااليشگاه ها به بخش خصوصى، ما با توجه به جايگاه نفت و 
فرآورده هاى نفتى، مسائل را ملى مى بينيم و در يك فضاى تعاملى 

مى خواهيم اهداف پيش بينى شده دولت را محقق كنيم.»
ــت: «به طور خالصه  ــورى  در ادامه خطاب به كاظمى گف عاش
ــگاه نيست، بلكه  عرض مى كنم كه اينها حرف يك يا چند پااليش
ــكل مشترك همه پااليشگاه هاست. شما مديرى با تجربه و از  مش
ــتر از ما به مسائل اين حوزه،  ــگاه ها بوده ايد و بيش جنس پااليش
اشراف داريد. ولى االن ما در موقعيتى هستيم كه واقعا نمى دانيم 
بايد چه كنيم؟! ما به عنوان انجمن و به عنوان سخنگوى اين بخش، 
محل بيان مسائل خود را اينجا، يعنى شركت پااليش و پخش مى 
ــتانه همينجا مسائلمان را  دانيم و مى خواهيم در يك فضاى دوس

حل كنيم.» 
دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت، با اشاره 
به مشكالت و موانع موجود بر سر راه فعاليت پااليشگاه ها، تصريح 

ــش روى اين صنعت را در دو بخش  ــكالت پي كرد: «ما مش
مى بينيم. يك بخش مسائلى است كه مى توانيم با توافق با 
يكديگر و به شيوه كدخدامنشى در جلسات، آنها را حل كنيم 
يا از پيش رو برداريم. اما بخش دوم همانطور كه شما گفتيد 
به قوانين برمى گردد. اين را هم ما فكر مى كنيم بايد ما و 
شما با همكارى هم اصالح كنيم و راهكارهاى جامع و مانع 
ــفاف كه تفسيرپذير نباشد را تدوين كنيم و به مجلس  و ش
ــير، اصالح قوانين انجام شود و براى اين  بدهيم تا از آن مس
كار، بهترين موقعيت االن است. زيرا دولت محترم در اسفند 
ماه گذشته قانون ماليات بر ارزش افزوده را به مجلس داده 
ــت. پيشنهاد ما اين است كه كميته اى مشترك بين ما  اس
و شما تشكيل شود و موادى كه مورد نظرمان است و روى 
آنها توافق داريم را به كميسيون اقتصادى مجلس، پيشنهاد 

بدهيم تا اصالحات صورت بگيرد و چالش ها كم شود.»
عاشورى در ادامه سخنان خود با بيان اينكه در اين جلسه 
ــتيم،  ــى كه با آن مواجه هس ــد نداريم به هر 16 چالش قص
ــه موضوع ما شيوه نامه  بپردازيم، گفت: «فعال در اين جلس
ــه همه معادالت  ــت ك ــركت پااليش و پخش اس جديد ش
ــگاهها را به هم ريخته است. زيرا االن زمان برگزارى  پااليش
مجامع پااليشگاهها است. از طرف ديگر هم اين شيوه نامه 
ــى از مقررات مالى دولت، تطابق ندارد.  با قانون اصالح بخش
بحث بعدى هم اين است كه حتى اگر پااليشگاه ها بخواهند 
به اين شيوه نامه تمكين كنند، كه البته نمى توانند تمكين 
ــت كه بخواهند با آن اقدام به  كنند، اصال پولى در كار نيس

تصفيه حساب كنند.»
ــركت هاى صنعت  دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى ش
پااليش نفت با اشاره به جلسات خود با طيب نيا، وزير اقتصاد 
و برخى از مسئوالن سازمان مالياتى براى جلوگيرى از اجراى 
حكم برخى از پااليشگاهها مانند اصفهان و بندرعباس، ادامه 
داد: «ما فقط توانستيم جلوى اجراى اين احكام را به صورت 
ــابهاى اين پااليشگاهها را در  موقت بگيريم كه حداقل حس

آستانه برگزارى مجامعشان، مسدود نكنند.»
ــيوه نامه جديد با  ــورى در ادامه انتقادات خود از ش عاش
ــبق  ــت كه قانون عطف به ماس بيان اينكه «اين بديهى اس
ــرض كنيم كه اين  ــرد: « لذا اگر ف ــود.» تصريح ك نمى ش
دستورالعمل االن قانون شده باشد، از اين به بعد يعنى براى 
صورتهاى مالى سال 96 كه در تيرماه 97 بايد اظهارنامه آن 
ــتى اعمال كنيم. نه اينكه براى سال مالى  ــود، بايس ارائه ش
قبل، كه االن وقت اظهارنامه اش است قانون جديد را اعمال 
كنيم.» او همچنين افزود: «موضوع ديگر اين است كه همين 
مجموعه ها دستور دادند كه درباره نرخ توليدات ويژه، شما 
به عنوان بخش خصوصى، خودتان برويد و نرخ تعيين كنيد. 
ــوال مطرح است كه چطور ما بخش خصوصى  حاال اين س

هستيم اما شما به ما دستور مالى مى دهيد؟»
ــركت هاى صنعت  دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى ش
ــت كه  پااليش نفت، در نهايت تاكيد كرد: «واقعيت اين اس
پااليشگاهها نسبت به اين دستورالعمل انتقاد دارند و نمى 
ــما راه حلى پيش  توانند زير بار آن بروند و آمده ايم كه ش
ما بگذاريد. من به وزير محترم اقتصاد هم گفتم كه من سه 
دوره در كميسيون اقتصادى مجلس بوده ام و مى گويم كه 

نارص عاشوری دبیر کل 
انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت، 
به بیان دغدغه ها و 
مشکالت مربوط به 
شیوه نامه جدید پرداخت 
و با بیان اینکه یکی از 
مهمرتین مباحثی که هیات 
مدیره انجمن پاالیش 
کشور در جلسات خود 
داشته، مساله مالیات ها 
بوده، گفت: «دیدگاه ما 
این است که با وجود 
واگذاری پاالیشگاهها به 
بخش خصوصی، ما با 
توجه به جایگاه نفت و 
فرآورده های نفتی، مسائل 
را ملی می بینیم و در یک 
فضای تعاملی می خواهیم 
اهداف پیش بینی شده 
دولت را محقق کنیم.»
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ــيرهاى سليقه اى از قانون، كارى مى كنيد كه  شما با تفس
ــور قانونگذار نبوده و من به اين مى گويم زورگيرى! از  منظ
طرفى البته وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتى هم تحت 
فشار دولت هستند. چون براى پرداخت يارانه ها بايد اول ماه 
پولها را ازهمه جا جمع كنند و 45 هزار و پانصد تومان هاى 

مردم را پرداخت كنند.» 
ــورى در ادامه سخنان خود پيشنهاد كرد كه جلسه  عاش
ــترك بين منجزى، مدير مالى شركت ملى پااليش  اى مش
ــگاهها و  ــش فراورده هاى نفتى و مديران مالى پااليش و پخ
ــيوه نامه مالياتى پااليشگاه ها  كارشناسان بورس، درباره ش
ــود و اعالم كرد: «هرآنچه در آن جلسه توافق شد،  برگزار ش

همه ما مى پذيريم.»

 پاسخ کاظمی به سخنان عاشوری
ــزى به عنوان  ــه و پيش از آنكه منج ــه اين جلس درادام
مديرمالى شركت ملى پااليش و پخش و متولى شيوه نامه 
جديد، به انتقادات پاسخ دهد، مهندس كاظمى در پاسخ به 

مطالبى كه عاشورى مطرح كرده بود نكاتى را بيان كرد.
ــاره به اينكه عاشورى گفته شركت پااليش  كاظمى با اش
و پخش براى پااليشگاه هاى بخش خصوصى، دستورالعمل 
ــما كارى  ــادر كرده، گفت: «ما به همه توليدات ش مالى ص
ــيدى كه بايد مابه  ــم و فقط براى فرآورده هاى سوبس نداري

التفاوت آن را از خزانه بگيريم، دستورالعمل داده ايم.»
 او همچنين درباره اينكه عاشورى گفته بود قانون عطف به 
ماسبق نمى شود نيز تاكيد كرد: «ما قانون وضع نكرده ايم و 
بخشنامه اى نداده ايم. ما مى گوييم فرآورده مال شماست، 

اما بايد اصل پولش، سوبسيدش و فوبش روشن باشد. 
ــفاف سازى رويه مالى را نوشته ايم تا  ما فقط راه ش
يك سازمان ديگر به دليل بدفهمى يا سوء استفاده، از 
اين عدم شفافيت بهره بردارى نكند و ما و شما اذيت 
نشويم. ما نه مى توانيم قانون بنويسيم و نه مى توانيم 
بخشنامه بدهيم. اين يك رويه است براى اينكه همه 
ما و شما يك حرف بزنيم و از اختالف برداشتهاى ما 

سوء استفاده نشود.»
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پااليش 
ــران همچنين درباره  ــش فراورده هاى نفتى اي و پخ
ــنهاد عاشورى مبنى بر ارائه پيشنهادات قانونى  پيش
ــيون اقتصادى مجلس جهت اعمال تغيير  به كميس
در قانون مالياتها نيز تصريح كرد: «صحبت با وزيران 
ــران اقتصادى كه نتيجه ندارد. ما هم از طرف  و مدي
دولت و آقاى نوبخت منع شده ايم از اينكه در اصالح 
قوانين دخالت كنيم. اگر شما بتوانيد در اصالح قوانين 
كارى بكنيد، خوشحال هم مى شويم، اما خودمان از 

دخالت در اين كار منع شده ايم.»

 تاکیــد مدیــر مالی پاالیــش و پخش بر لزوم 
اجرای شیوه نامه

پس از اين توضيحات، مديران پااليشگاه ها و مديران 
ــرادات و داليل  ــريح اي مالى اين مجموعه ها به تش
مخالفت خود با شيوه نامه جديد پرداختند و پس از 
آن نوبت به پيروز منجزى، مدير مالى شركت پااليش 
و پخش رسيد تا به اين مسائل پاسخ دهد. منجزى 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
رشکت ملی پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی 
ایران همچنین درباره 
پیشنهاد عاشوری مبنی بر 
ارائه پیشنهادات قانونی به 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
جهت اعامل تغییر در قانون 
مالیات ها نیز ترصیح کرد: 
«صحبت با وزیران و مدیران 
اقتصادی که نتیجه ندارد. ما 
هم از طرف دولت و آقای 
نوبخت منع شده ایم از اینکه 
در اصالح قوانین دخالت کنیم. 
اگر شام بتوانید در اصالح 
قوانین کاری بکنید، خوشحال 
هم می شویم
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با بيان اينكه آنچه ما تحت عنوان دستورالعمل مالى 
داديم، تغيير رويه هاى گذشته و شفاف سازى روابط 
ــركت ملى پااليش  پخش و شركتهاى  مالى بين ش
پااليش نفت، بين پااليش و پخش و شركتهاى ديگر 
نظير شركت مهندسى، شركت خطوط لوله و از همه 
مهمتر بين ما و شركت ملى نفت ايران است، تصريح 
ــازى انتقال فرآورده هاى نفتى به  كرد: «ما بستر س
ــركت ملى پااليش و پخش را فراهم كرديم و اين  ش
شيوه نامه را در راستاى رفع ابهامات از درآمد صادرات 
فراورده ها و اظهارنامه هايى كه به نام شركت پااليش 
و پخش است اما پول آن در اختيار شركت ملى نفت 

است، تهيه كرديم تا ابهامات برطرف شود.»
ــركت پااليش و پخش فرآورده هاى  مديرمالى ش
نفتى با تشريح بخش هاى سه گانه شيوه نامه جديد 
درباره آن گفت: «بخش اول شيوه نامه مربوط به اين 
ــركتهاى پااليش نفت،  ــت كه تا پيش از اين ش اس
ــركت  ــتند و به ش ــر خود مى بس B.A.T را در دفات

ــش و پخش منتقل مى كردند. اين بايد اصالح  پاالي
ــود. ما به نيابت از شما، على الحسابى را پرداخت  ش
مى كنيم و به شما اطالع مى دهيم تا در دفاتر شما 
ــود. شما به عنوان يك مدير در زمان تصفيه  ثبت ش
آن را محاسبه مى كنيد. اينكه بدهى از دفاتر شما به 
حسابهاى ما منتقل شود، دو ايراد قانونى دارد. يكى 
ــركت دولتى حق چنين كارى  اينكه ما به عنوان ش
ــما اين بدهى را منتقل  نداريم و دوم اينكه وقتى ش
مى كنيد، باعث مى شود اظهارنامه هايتان با دفاترتان 
ــى بوده كه سالها  ــد. اين اشتباه فاحش منطبق نباش

انجام شده و ما آن را اصالح كرديم.»
او درباره بخش ديگرى از اين شيوه نامه نيز گفت: 

«دومين بخشى كه در اين دستورالعمل اصالح شده، 
ــتاى منافع شركتهاى پااليش است. شركت  در راس
ــروش فرآورده هاى  ــى پخش، عمليات توزيع و ف مل
داخلى را انجام مى دهد و اينها را به ما مى دهد و ما 
اينها را ثبت مى كنيم و دوباره به شركتهاى پااليشى 
ــتقيم  منتقل مى كنيم. ما گفتيم اين را به طور مس
به شركتهاى پااليش منتقل كنند چون شركت ملى 
پخش با پااليشگاهها قرارداد حق العمل كارى دارد. 
ما حتى با اينكه بدهكاران را به حساب پااليشگاهها 
منتقل كنند هم موافقت نكرديم. چون بدهكاران بايد 

در دفاتر شركتى باشد كه نيابت فروش دارد.»
ــزى افزود: «در خصوص صادرات هم ما براى  منج
اولين بار اطالعات را از شركت ملى نفت گرفتيم و آن 
ــركت ملى پخش به  هم بدون بدهكاران از طريق ش

شما منتقل مى شود.»
 او با تاكيد بر اينكه اتفاقا براى تهيه اين شيوه نامه 
ــى نداشتيم، تصريح  ــركت هاى پااليشى چالش با ش
كرد: «چالش اصلى ما با شركت ملى پخش بود و بار 
سنگينى به دوش آنها گذاشتيم، چون ما مى خواهيم 
ــركت ملى نفت، ضوابط را شفاف  بين خودمان و ش
ــركت پااليش و پخش با بيان  كنيم.» مدير مالى ش
ــتور العمل صرفا تغيير رويه و اصالح  اينكه اين دس
ــت، از مديران پااليشگاه ها  ــتباهات اس برخى از اش
ــد و با تاكيد بر اينكه  ــت كه به او اعتماد كنن خواس
اجراى اين شيوه نامه به نفع همه ماست، به ايرادات 
ــوى مديران عامل و مديران مالى  ــده از س مطرح ش
پااليشگاه پاسخ داد. هرچند اين پاسخگويى بيش از 
ــد و در برخى نقاط نيز  ــاعت به طول انجامي يك س
ــل نهايى آن،  ــيدند، اما حاص طرفين به توافق نرس

برطرف شدن بسيارى از مشكالت موجود بود. 

 ارصار مدیــران پاالیشــگاه ها وموافقــت 
معاون وزیر با اجرای شیوه نامه از سال آینده

در ادامه و پس از پايان توضيحات منجزى، بار ديگر 
نوبت به عاشورى رسيد تا به عنوان دبيركل انجمن 
صنفى كارفرمايى پااليش و به نمايندگى از مديران 
ــى را اعالم كند.  ــه، جمع بندى نهاي حاضر در جلس
عاشورى با بيان اينكه با اصالحاتى كه آقاى منجزى 
پذيرفتند، مشكالت مربوط به شيوه نامه جديد حل 
مى شود، اعالم كرد: «آقاى مهندس كاظمى و آقاى 
ــود و با  منجزى فرمودند اين اصالحات انجام مى ش
برطرف شدن اين موارد، پااليشگاه ها اصل شيوه نامه 
ــد پذيرفت. ولى با توجه به اينكه اين كار و  را خواهن
اعمال شيوه نامه جديد در روزهاى باقى مانده براى 
ما امكان پذير نيست، شيوه نامه اصالح شده را از سال 

آينده اجرا خواهيم كرد.» 
ــورى البته با مخالفت مدير مالى  ــخن عاش اين س
شركت پااليش و پخش مواجه بود و منجزى بر لزوم 
اجراى شيوه نامه جديد از سال جارى اصرار داشت. 
اينگونه بود كه در دقايق پايانى اين ماراتن دو ساعته، 
كار مجددا به رايزنى مستقيم با كاظمى كشيده شد 
و در نهايت پس از اصرار انجمن بر امكان پذير نبودن 
اعمال شيوه نامه جديد در فرصت محدود باقى مانده، 
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فراورده هاى 
ــته مديران پااليشگاه ها موافقت كرد  نفتى با خواس
ــه اعالم شد كه با موافقت طرفين،  و در پايان جلس
شيوه نامه جديد با اعمال اصالحات جزئى مورد نظر 

مديران پااليشگاه ها، از سال 97 اجرا خواهد شد.
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مهدى قديمى- مهندس عبـاس كاظمى، معاون 
وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش 
فراورده هاى نفتى، درپايان جلسه با اعضاى انجمن 
صنفى پااليش، در گفت و گو با خبرنگار "پااليش" با 
ابراز رضايت از اين جلسه گفت: «اين جلسه درباره 
دسـتورالعملى بود كه توسط شركت ملى پااليش و 
پخش فراورده هاى نفتى، بين اين شركت و شركتهاى 
پااليش تهيه شده تا موضوع تصفيه حساب فروش 
فرآورده ها و نفت خام و به خصوص مسائل موجود با 

اداره دارايى، روشن شود.» 
كاظمى با بيان اينكه خوشبختانه در اين جلسه به 
تفاهمات خيلى خوبى رسيديم، گفت: «انشااهللا اگر 
اين تفاهمات انجام شـود، روشن سازى و شفافيت 
بين مميزهاى مالياتى راحت تر مى شـود و شركتها 
هم راحت تر مى توانند عمليات حسـاب هاى مالى 

خود را انجام دهند.» 
مهندس كاظمـى با بيـان اينكـه اميدواريم اين 
جلسـات ادامـه پيدا كند تـا ابهامـات موجود بين 
شركتها، پاليش و پخش و اداره دارايى كامال مرتفع 
شود، افزود: « جلسه امروز بسيار جلسه خوبى بود 

و باعث مرتفع شـدن خيلى از ابهامات شـد. قطعا 
استمرار و ادامه چنين جلسـاتى راهگشاست و به 
رفع ابهامات و حل مشـكالت موجود در سر راه اين 
صنعـت مهم، كمك مى كند. در نهايت هم در پايان 
جلسـه امروز قرار شد صورتجلسه اى بين مديران 
مالى شركتهاى پااليش و مديريت مالى شركت ملى 
پااليش و پخش فراورده هاى نفتى تهيه شـود و بر 

اساس همان تفاهم و توافق، كارها به پيش برود.»
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پااليش 
و پخش فراورده هاى نفتى همچنين در پاسخ به اين 
سوال كه چرا براى اين حجم از مشكالت و ابهامات 
قانونى كه در جلسه مورد اشاره طرفين قرار گرفت، 
تا كنون چاره انديشى نشده بود، گفت: «همانطور كه 
همكاران ما در بخش مديريت مالى شركت پااليش و 
پخش نيز در اين جلسه اعالم كردند، اين مشكالت 
جديد نيسـت و بسيارى از اين روشـهاى مالى كه 
داراى ابهـام بوده و مناقشـه برانگيز هم هسـتند، 
سـاليان سـال مورد اسـتفاده قرار مى گرفته و در 
واقـع برخى از اين مشـكالت و ابهامات هم همواره 
وجود داشـته است. اما پس از آنكه پااليشگاهها به 

بخش خصوصى واگذار شدند، اين مشكالت بيشتر 
شد. چون بسيارى از روشهاى مالى متكى به قوانين 
بودجه سـاالنه و همچنين آيين نامه هـاى اجرايى 
هسـتند و اجراى آن در بخش دولتـى با اجراى آن 
در بخش خصوصـى نياز به هماهنگى دارد. در حال 
حاضر با اين شـيوه نامه جديد، اين روابط روشن تر 
شده و اميدواريم اين شفاف شدن، به رفع ابهامات و 

مهمتر از آن حل برخى از مشكالت كمك كند.»
كاظمى همچنين دربـاره برخى مطالبى كه درباره 
مسئله پرداخت يارانه هاى نقدى توسط دولت، و فشار 
اين كار بر بخش نفت كشور در جلسه مطرح شده بود 
نيز گفت: «يارانه ها قانون است و بايد اجرا شود، اما 
دولت براى اجراى اين قانون بخشى از پول نفت خام 
را برداشـت مى كند و به پرداخت يارانه ها تخصيص 
مى دهد و براى اين كار از حساب پااليشگاه ها پولى 
برداشت نمى شود. پااليشگاه ها نفت خام مورد نياز 
خود را مى خرند و پس از تحويل فراورده، صد در صد 
پول آن را دريافت مى كنند و در اين فرايند، پرداخت 
يارانه هاى نقدى توسـط دولت، هيچ فشارى به پول 

پااليشگاه ها وارد نمى كند.»

به تفاهdت خوبی رسیدیم ادامه این جلسات راهگشا خواهد بود
مدیرعامل رشکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی در گفت و گو با «پاالیش»:
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وزير نامدار
 بيــژن نامدار زنگنــه بار ديگر بــراى تصدى وزارت نفت از ســوى 
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى به مجلس شوراى اسالمى 
معرفى شد تا براى چهار سال ديگر بر مسندى تكيه بزند كه يكى از 

مهمترين جايگاه هاى اقتصادى كشور محسوب مى شود. 
بيژن زنگنه پيش از آغاز به كار دولت دوازدهم، به مدت پنج ســال 
به عنوان وزير جهاد ســازندگى، 9 ســال به عنــوان وزير نيرو و 12 
ســال به عنوان وزير نفت در دولت هاى مختلف فعاليت كرده است 
و از اين منظر با 26 ســال وزارت در ســه وزارتخانه كليدى، يكى از 
ركوردداران تصدى پســت وزارت در تاريخ جمهورى اسالمى ايران 

محسوب مى شود.

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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ركورد ديگر زنگنه، 9 بار اخذ رأى اعتماد نمايندگان مردم در دوره هاى 
مختلف مجلس شوراى اسالمى است. كه با احتساب رأى نمايندگان در 
روزهاى اخير، به عددى دو رقمى رسيده است. يكى از نكات جالب در اين 
ــى در بين رأى دهندگان به زنگنه  زمينه، وجود طيف هاى مختلف سياس
است. او موفق شده از مجالس اول تا ششم و نيز نهم و دهم رأى اعتماد 
كسب كند و درواقع از مجلس كامالً اصالح طلِب ششم گرفته تا مجلس 

غالباً اصولگراى نهم، نمايندگان ملت به اين مدير باسابقه اعتماد كرده اند.
ــال 1392 صداى برخى  ــت دوبارة او به رأس وزارت نفت در س بازگش
مخالفان دولت يازدهم را درآورده بود اما نطق تأثيرگذار او در جلسه رأى 
اعتماد در مجلس نهم و دفاع جانانة حسن روحانى از او در همان جلسه، 
ورق را كامالً به نفع او برگرداند تا بتواند از مجلس رأى اعتماد بگيرد كه 
مخالفت برخى نمايندگان تندروى آن با دولت يازدهم و عملكرد آن باعث 
جنبشى مردمى در اسفند 94 شد تا در نتيجه، تعداد بيشترى از نمايندگان 

حامى دولت آقاى روحانى در مجلس دهم حضور يابند.
در چهار سال دولت يازدهم كه زنگنه اداره وزارت نفت را بر عهده داشت، 
با حاشيه هاى زيادى مواجه شد؛ حاشيه هايى كه بيش از آنكه از درون اين 
وزارتخانه كليد خورده باشد، از سوى مخالفان او و دولت اعتدال آغاز شده 
ــد تا او به ناچار چندين بار به صحن علنى  بود. همين مخالفت ها باعث ش
ــيون انرژى مجلس مراجعه كند و درباره موضوعات  و غيرعلنى يا كميس
ــد. تدوين و انعقاد  ــى ارائه ده ــف به نمايندگان مجلس توضيحات مختل
ــى و چگونگى افزايش توليد و فروش نفت در اين  قراردادهاى جديد نفت
چهار سال اخير، اصلى ترين بهانه هاى سؤال از زنگنه بوده و هر بار او توانسته 

نمايندگان مجلس را با پاسخ هاى خود قانع كند.
يكى از ويژگى هاى زنگنه كه گاه براى او مشكل ساز هم شده، اين است 
كه او از جمله وزرايى است كه اهل باج دادن و البى بازى نيست بلكه همواره 
ــا بيان رك و صريح خود تالش كرده هم انتقاداتش را مطرح كند و هم  ب
از سياست ها و تصميمات خود و مجموعه هاى تحت مديريتش دفاع كند. 
صحبت هاى او در جلسات مختلف مجلس - كه فيلم ها و خبرهاى مربوط 
ــت - مؤيد  ــات علنى موجود و قابل مرور كردن اس به حضورش در جلس
اين مسأله است كه او نه بخاطر محافظه كارى يا كوتاه آمدن از مواضعش 

ــرى در راهروهاى مجلس  ــا حتى نه بخاطر البى گ ي
ــته اعتماد نمايندگان را جلب كند  نيست كه توانس
بلكه تخصص، تجربه و بيان صريح اوست كه مى تواند 
ــتمعين را تا حدودى از مواضع سياسى شان دور  مس
كند و بتوانند از منظر منافع ملى به او و برنامه هايش 

نگاه كنند.
در مرداد سال 1392 كه او به وزارت نفت بازگشت، 
ــيارى از  ــه اى را تحويل گرفته بود و بس گويى ويران
ــاخت ها بايد از نو ساخته يا بازسازى  برنامه ها و زيرس
ــت و گاز به پايين ترين  ــدند. توليد و فروش نف مى ش
ــطح خود طى دهه هاى اخير رسيده بود، توسعه  س
پارس جنوبى با طرح ها و توزيع نامتوازن منابع مواجه 
بود، ميزان برداشت قطر و عراق از ميادين مشترك تا 
دوبرابر ايران افزايش يافته بود، قراردادهاى توسعه اى 
كه در سال هاى قبل از آن با برخى شركت هاى چينى 
بسته شده بود در وضع كند و نامناسبى قرار داشت، 
ــى انرژى مانند ديگر بخش هاى ديپلماسى  ديپلماس
ــهرها و  ــانى به ش ــود، روند گازرس ــل مانده ب معط
روستاهاى كوچك مختل شده بود، سرمايه گذارى هاى 
داخلى و خارجى به پايين ترين سطح ممكن رسيده 
و واگذارى هاى غيرقانونى، غيراصولى و غيركارشناسى 
بسيارى در حوزه هاى پااليش و پتروشيمى انجام شده 
ــرايطى بود كه زنگنه تصدى وزارت  بود. در چنين ش
نفت را برعهده گرفت تا بعد از حدود هشت سال، امور 

اين وزارتخانه مهم روى ريل خود قرار بگيرد.
به موازات تالش هاى زنگنه و همكارانش در وزارت 
ــغول به ثمر  نفت، وزير ديگرى در دولت يازدهم مش
ــاندن يكى از بزرگترين مذاكرات تاريخ سياسى  رس
جهان بود؛ مذاكرات هسته اى. بعد از به ثمر رسيدن 
اين مذاكرات و امضاى برجام، و حتى پيش از آن و از 

در چهار سال دولت 
یازدهم که زنگنه اداره 
وزارت نفت را بر عهده 
داشت، با حاشیه های 
زیادی مواجه شد؛ 
حاشیه هایی که بیش 
از آنکه از درون این 
وزارتخانه کلید خورده 
باشد، از سوی مخالفان او 
و دولت اعتدال آغاز شده 
بود. همین مخالفت ها 
باعث شد تا او به ناچار 
چندین بار به صحن علنی 
و غیرعلنی یا کمیسیون 
انرژی مجلس مراجعه 
کند و درباره موضوعات 
مختلف به منایندگان 
مجلس توضیحاتی 
ارائه دهد.
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زمانى كه توافق اوليه ايران و كشورهاى عضو گروه 5+1 
در ژنو، وزارت نفت يكى از نخستين وزارتخانه هايى بود 
كه تالش كرد از فرصت بوجود آمده بيشترين بهره را 
ببرد. بنابراين با بهره گيرى از فرصت لغو تحريم ها - كه 
ــوزه نفت بود - توليد نفت خام  مهمتريِن آنها در ح
به عنوان راهبردى ترين كاالى توليدى كشور با بيش 
ــكه در روز افزايش، از  از يك ميليون و 200 هزار بش
حدود 2,7 ميليون بشكه در روز طى پنج ماهه نخست 
ــال 1392 به حدود 3,9 ميليون بشكه در روز در  س
فروردين 1395 رسيد و بدين ترتيب افزايش حدوداً 

يك و نيم برابرى را تجربه كرد.
در كنار اين افزايِش توليد، ميزان صادرات نفت خام 
و ميعانات گازى كشور توانست بيش از دو برابر افزايش 
يابد و بدين ترتيب از 1,2 ميليون بشكه در روز طى 
پنج ماهه نخست سال 1392 به حدود 2,86 ميليون 
بشكه در روز طى چهار ماه پايانى سال 1395 برسد. 
ــال 92 حدود  صادرات نفت خام در پنج ماهه اول س
970 هزار بشكه در روز بوده اما در 10 ماهه نخست 

سال 94 يعنى حتى پيش از برداشته شدن تحريم ها 
به 1,08 ميليون بشكه افزايش يافته و در پايان سال 

95 نيز به 2,2 ميليون بشكه در روز رسيده است.

ــوزه گاز نيز افزايش دو برابرى ظرفيت توليد  در ح
گاز از ميدان مشترك پارس جنوبى در دولت يازدهم 
از 280 ميليون متر مكعب در روز در سال 1392، به 
بيش از 575 ميليون متر مكعب در روز در اسفندماه 
1395 رسيد. همچنين در طول اين چهار سال، 11 

فاز استاندارد پارس جنوبى تكميل و راه اندازى شد و 
در مدار قرار گرفت. اين مقدار توسعه در پارس جنوبى 
ــد تا ميزان برداشت ايران و قطر از ميدان  موجب ش

مشترِك دو كشور برابر شود.
موفقيت وزارت نفت محدود به توليد و صادرات يا 
ــعه پارس جنوبى نيوده است. مذاكرات ايران در  توس
اوپك كه با موفقيت چشمگيرى همراه بود، بطوريكه 
ــان و رسانه ها از اين موفقيت با  بسيارى از كارشناس
عنوان «برجام نفتى» ياد كردند. افزايش سريع توليد 
ــور به ميزان حدود يك ميليون  و صادرات نفت كش
بشكه در روز، سروصداى زيادى در منطقه خاورميانه 
و در اوپك به راه انداخت. كشورهايى نظير عربستان 
كه توانسته بودند از تحريم ها عليه ايران به نفع خود 
استفاده كرده و سهم ايران در بازارهاى جهانى را ماِل 
خود كنند، بعد از برجام طبيعتاً حاضر نبودند سهم 
ــرات ايران در اوپك و  ــران را بازپس دهند اما مذاك اي
همزمان تالش هاى ديپلمات هاى وزارت امور خارجه 
ــته اى و مذاكراِت پس از آن،  در جريان مذاكرات هس
موجب شد تا نه تنها بدون كاهش قيمت نفت در اين 
دوره، ايران سهم خود را پس بگيرد بلكه ديپلماسى 
ــى ايران در نهايت به پذيرش نقش ايران در بازار  نفت
ــد و بعد از آن هم  ــى نفت و در اوپك منجر ش جهان

قيمت نفت روندى افزايشى به خود گرفت.
توسعه شبكه گازرسانى شهرى و روستايى، گازرسانى 
ــيمى،  ــعه پتروش به نيروگاه ها، افزايش توليد و توس
ــادرات فرآورده هاى نفتى، انعقاد  ــش توليد و ص افزاي
ــى با دانشگاه ها و مؤسسات  چندين قرارداد پژوهش
تحقيقاتى، توسعه ساخت تجهيزات داخلى و انعقاد 
بزرگترين قرارداد پسابرجامى با تشكيل كنسرسيومى 
ــركت ملى نفت چين و  ــركت توتال فرانسه، ش با ش
پتروپارس، از جمله دستاوردها و اقدامات وزارت نفت 

در دولت يازدهم بوده است.

زنگنه قصد دارد تا همين روند پركار و موفق را در 
دولت دوازدهم نيز ادامه دهد. بروز فشارهاى مختلف 
ــت بخاطر برنامه هاى  ــر وى، وزارتخانه اش و بر دول ب
وزارت نفت موجب شده بود تا خبرهايى مبنى بر عدم 
ــة كار در اين وزارتخانه (الاقل به  ــل او براى ادام تماي
عنوان وزير) به گوش برسد اما گويا حسن روحانى به 
خوبى قدر مدير باتجربه و دوست ديرينه اش را مى داند 
ــته او را براى دوره چهار ساله ديگرى مجاب  و توانس
ــده از سوى زنگنه براى  كند. مرور برنامه هاى ارائه ش
ــان مى دهد  وزارت نفِت دولت دوازدهم، به خوبى نش
ــته  كه او نه تنها از مواضع و برنامه هايش عقب ننشس
ــده را با سرعت و  بلكه قصد دارد روند پيش گرفته ش

كيفيت بيشتر و بهترى ادامه دهد.
ــترك گازى و  ــعه جدى ميدان هاى مش ادامه توس
ــعه  نفتى، عقد قراردادهاى جديد نفتى با هدف توس
ميادين مشترك و افزايش ضريب بازيافت از مخازن 
نفت كشور، افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز با هدف 
افزايش يا حداقل حفظ سهم ايران در بازارهاى جهانى 
و ارتقاء جايگاه كشور در اوپك، توسعه فازهاى ديگرى 
ــداث پايانه نفتى  ــدان گازى پارس جنوبى، اح از مي
درياى عمان، اتمام طرح هاى گازرسانى به شهرهاى 
ــتاهاى باقيمانده و آغازشده، واگذارى  كوچك و روس
ــى واقعى،  ــه بخش خصوص ــرى تصدى ها ب حداكث
ــوده و قديمى  ــازى و نوسازى بخش هاى فرس بازس
صنعت نفت، استفاده از توانايى هاى صنعت نفت براى 
توازن منطقه اى و محروميت زدايى، از جمله مهمترين 
ــه براى اداره  ــت كه بيژن نامدار زنگن برنامه هايى اس
ــت يازدهم ارائه  ــاله دول وزارت نفت در دوره چهارس

كرده است.
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 داعش در ایران
صبح روز 17 خردادماه، به فاصله 10 دقيقه خبر 
وقوع دو حادثه تروريستى در تهران گزارش شد. 
ساعت 10:30 خبر رسيد كه در مجلس شوراى 
اسالمى تيراندازى شده است. ساعت 10:40 نيز 
خبر تيراندازى و سپس انفجار يك عامل انتحارى 

منتشر شد. 
ساعاتى بعد، برخى رسانه هاى خارجى از جمله 
خبرگزارى فرانسه و رويترز اقدام به انتشار بيانيه اى 
از سوى گروه تروريستى داعش كردند كه نشان 
ــئوليت حمالت تروريستى در  مى داد داعش مس

تهران را به عهده گرفته است.
ــروع شد كه فردى در پوشش  ماجرا از آنجا ش
مراجعه كننده، وارد راهروى ورودى مجلس شد و 
با تيراندازى به يكى از محافظين، وى را به شهادت 
ــپس همدستان او با شليك ممتد، هر  رساند. س
ــر راهشان بود از پاى  كس از مردم عادى را كه س
درآوردند و درگيرى با ورود ماموران سپاه و پليس، 
به طبقات بااليى مجلس و دفتر نمايندگان كشيده 

شد.
ــه محافظان مجلس مانع  ــن در حالى بود ك اي
ــدند و  ــت ها به صحن مجلس ش از ورود تروريس
ــه علنى مجلس در آرامش  در همين حال، جلس

جريان داشت.
نهايتا با اقدام انتحارى مهاجمان به مجلس، اين 
ــاعت تبادل آتش ميان  غائله پس از حدود 5 س
ــتى با  ــپاه با عوامل تروريس نيروهاى پليس و س
ــان و بر جاى ماندن  ــهادت 17 تن از هموطن ش
ــوى ديگر، دو  ــدادى مجروح پايان يافت. از س تع
مهاجم در ساعت 10:40 از درب غربى حرم مطهر 
امام خمينى (ره) وارد محوطه حرم شدند كه يكى 
از آنان نيز دست به اقدام انتحارى زد و در پى اين 
ــبز حرم امام خمينى  حادثه يك كارگر فضاى س

(ره) به شهادت رسيد.

 قتل «آتنا» در پارس آباد
ظهر يكشنبه 28 خردادماه آتنا اصالنى وقتى كه 
از يكى از خيابان هاى پارس آباد مغان از كنار پدر 
خود به سمت منزل باز مى گشت، توسط مردى 42 
ساله ربوده و اين خبر به سرعت در فضاى مجازى 
ــد.  خانواده آتنا به محض اينكه اثرى  منتشر ش
ــان نيافتند، فورا نزد پليس  از دختر هفت ساله ش
رفتند و براين اساس تالش ها براى يافتن «آتنا» 
آغاز شد. در پى اين حادثه، شهروندان پارس آبادى 
ــا تبديل به  ــدند و يافتن آتن ــز وارد ميدان ش ني
ــد. بعد از چند روز پيگيرى  مطالبه اى عمومى ش
و بازداشت يك مظنون كه همسايه پدر آتنا بود، 
ــخص لب به اعتراف گشود و به اين  نهايتا اين ش
ترتيب با راهنمايى او ماموران موفق شدند جسد 
ــكه اى در پاركينگ خانه  آتنا اصالنى را داخل بش
ــماعيل» كشف كنند. متهم در  متهم به نام «اس
ابتدا مدعى شد كه آتنا را براى سرقت النگوهايش 
ــانده است اما گزارش  ربوده و سپس به قتل رس
پزشكى قانونى نشان داد كه اسماعيل پيش از قتل 
اقدام به تجاوز كرده است. او همچنين به دو قتل 

ديگر در شهرستان پارس آباد اعتراف كرد.

 قهرمان در بسرت
17 تيرماه خبر تلخ ديگرى منتشر شد. كيميا 

عليزاده، قهرمان 19 ساله تكواندوى كشورمان به 
دليل اختالل مشكوك به سندروم گيلن باره در 

بيمارستان تحت نظر قرارگرفت.
او در پى اين حادثه ضمن تشكر از تمام افرادى 
كه نگران او بودند، گفت: خدا را شكر مى كنم كه 
حالم بهتر شده و ممنونم از تمام كسانى كه برايم 
دعا كردند و به من انرژى داده اند. همه چيز رو به 
بهبود است و مشكل خاصى ندارم. عليزاده افزود: 
ــان بوده برايم انجام  همه هر كارى كه در توانش
ــكر مى كنم. از مردم  دادند و واقعا از اين بابت تش

 ،96 تابســتان  آغــاز  و  بهــار  پايــان 
تلخ كامى هاى زيادى به همراه داشت. از 
حمله داعش به مجلس شوراى اسالمى 
و حرم مطهر حضــرت امام خمينى (ره) 
گرفتــه تا قتــل دو دختر خردســال و 
شــهادت مظلومانه ســرباز مدافع حرم 
توســط داعش. در ادامه، اين حوادث 

تلخ را مرور مى كنيم.

خرداد تا 
مرداد تلخ

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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ــورم مى خواهم كه برايم دعا كنند تا زودتر از بيمارستان  عزيز كش
ــوم. فيزيوتراپ كيميا عليزاده نيز گفت كه اين قهرمان  مرخص ش
ــندرم است كه به نوعى سيستم عصبى  ــورمان دچار نوعى س كش
ــد و درمان بيمارى اش تا  ــالت محيطى وى را درگير مى كن و عض
ــه هفته  طول مى كشد. در اين ميان، پزشك سابق عليزاده اعالم  س
ــه او به دليل بيمارى اش بايد با تكواندو خداحافظى كند اما  كرد ك
غالمرضا نوروزى رييس فدراسيون پزشكى ورزشى در اين باره گفت: 
ــتان خصوصى به خوبى در حال انجام  روند درمان در يك بيمارس
ــده و كارهاى درمانى اش به  است. عليزاده دچار ضعف عضالنى ش
ــال هر بيمارى درمان دارد  ــت. به هر ح خوبى در حال پيگيرى اس
ــى اين ورزشكار به  و نمى توانيم از حاال قاطعانه بگويم دوران ورزش
ــت. نهايتا روز 26 تيرماه و پس از مرخص شدن  ــيده اس پايان رس
كيميا عليزاده از بيمارستان، سرمربى تيم   ملى تكواندو بانوان گفت  
ــال به روى شياپ چانگ نخواهد رفت و  كه عليزاده حداقل يك س

نياز به استراحت دارد.

 نابغه در زیر خاک
ــت مريم  ــتانى، درگذش ــر از تلخ ترين خبرهاى تابس ــى ديگ يك
ميرزاخانى نابغه ايرانى رشته رياضيات بود. خبر درگذشت او را ابتدا 
يكى از دانشمندان ايرانى ناسا در هاله اى از ابهام در صفحه اينستاگرام 
ــر كرد اما بعد از ساعاتى، به صراحت خبر از درگذشت  خود منتش

ميرزاخانى داد.
ــتاد دانشگاه استنفورد بود. او در سال 2014  مريم ميرزاخانى، اس
ــه سطوح ريمانى و فضاهاى  به خاطر كار روى «ديناميك و هندس
پيمانه اى آنها» برنده مدال فيلدز شد كه باالترين جايزه در رياضيات 

است. او تنها زن و تنها ايرانى برنده مدال فيلدز بود.
ميرزاخانى به دليل ابتال به سرطان در بيمارستانى در آمريكا بسترى 
بود. او چهار سال پيش  به سرطان سينه مبتال شده و اين سرطان 
ــرايت كرده بود. پدر و مادر او براى مراقبت  ــتخوانش س به مغز اس
ــان به آمريكا رفته بودند كه نهايتا اين نابغه رياضيات در  از فرزندش
ــالگى در اياالت متحده آمريكا درگذشت.  ــن 40 س 24 تير و در س

ــمند، واكنش هاى زيادى در داخل و خارج از  ــت اين دانش درگذش
كشور در پى داشت. پيكر ميرزاخانى در آمريكا به خاك سپرده شد.

 شلیک در مرتو
روز 24 تيرماه خبرى مبنى بر وقوع شليكى مرگبار 
در ايستگاه متروى شهر رى منتشر شد. در گزارش هاى 
تكميلى مشخص شد فردى كه به يك روحانى حمله 
ــت.  ــليك گلوله پليس از پاى درآمده اس كرده، با ش
هادى تمهيدى، معاون فرماندارى شهررى در اين باره 
گفت: فردى در متروى شهررى به يك روحانى حمله 
كرد و باعث مجروحيت اين روحانى شد. پس از شروع 
اين حادثه پليس وارد عمل شد و زمانى كه فرد ضارب 
ــد و فرد ضارب فوت  مقاومت كرد، به او تيراندازى ش
ــهروندان  كرد. وى اضافه كرد: در اين ميان يكى از ش
ــت او  ــد كه دس براى دفاع از روحانى وارد صحنه ش
ــيب ديد و توسط مأموران اورژانس به بيمارستان  آس
ــين كوليوند سرپرست اورژانس  منتقل شد. پيرحس
ــت: ضارب دو نفر را  ــور نيز درباره اين حادثه گف كش
مجروح كرد و پس از اينكه پليس وارد عمل شد سعى 
كرد كه با تيراندازى هوايى ضارب را متوقف كند اما به 
دليل اينكه اين فرد در حال فرار بود، پليس به سمت 

او شليك كرد و عامل حمله، كشته شد.

 مرگ دلخراش «بنیتا» در پاکدشت
روز پنجشنبه 29 تير، مردى به مأموران پليس اعالم 
كرد ماشين پرايدش به همراه دخترش «بنيتا» ربوده 
شده است. اين مرد به مأموران گفت با دخترم به خانه 
برگشتم، مقابل در پاركينگ ايستادم و پياده شدم تا 
ــوار ماشينم شد و  در را باز كنم كه يكدفعه فردى س
ــين را با خودش  ــه دخترم در آن بود، ماش درحالى ك
برد. بعد از انتشار اين خبر مأموران تحقيقات گسترده 
ــاز كردند. اين در حالى بود كه عكس اين  خود را آغ
دختربچه نيز به طور گسترده در شبكه هاى اجتماعى 
منتشر شده بود تا اينكه پليس در اطالعيه اي اعالم 
كرد با اينكه سرنخى از عامالن اين كودك ربايى وجود 
ــت اما موفق به دستگيرى دو سارق شده كه به  نداش
ــين و كودك اعتراف كردند و كودك به  ربودن ماش
ــديد جانش را از دست  دليل گرسنگى و تشنگى ش

داده است. 

صبح روز ۱۷ 
خردادماه، به فاصله 
۱۰ دقیقه خرب وقوع 
دو حادثه تروریستی 
در تهران گزارش 
شد. ساعت ۱۰:۳۰ 
خرب رسید که در 
مجلس شورای 
اسالمی تیراندازی 
شده است. ساعت 
۱۰:۴۰ نیز خرب 
تیراندازی و سپس 
انفجار یک عامل 
انتحاری منترش شد. 
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 غرق شدن ۲۰ گردشگر در رودخانه «دز»
روز 29 تير، خبر رسيد كه 20 گردشگر در منطقه كول  خرسون 
در مسير رودخانه دز دچار حادثه شدند. ماجرا از اين قرار بود كه 19 
گردشگر به همراه راننده از اهواز و در قالب تور به منطقه چال كندى 

دزفول سفر كرده بودند كه در رودخانه گرفتار شدند.
از اين تعداد 13 نفر با كمك مردم، نيروهاى امدادى و آتش نشانى 
ــترى شدند اما اجساد دو تن از  نجات يافتند و در بيمارستان بس
غرق شدگان اين حادثه از رودخانه خارج شد و سرنوشت پنج نفر 

ديگر نيز در هاله اى از ابهام قرار گرفت. گفته مى شود 
اين گردشگران با تيوب هايى كه به هم وصل بودند، 
ــدند كه مردم و  ــان رودخانه دچار حادثه ش در جري
قايق دارانى كه در آن منطقه حضور داشتند، هنگام 

وقوع حادثه 13 نفر را زنده نجات دادند.

 شهادت «محسن» در التنف
ــى، پرده از  ــار ويدئوي ــرداد، داعش با انتش 18 م

ــن حججى برداشت. اين  ــهادت مظلومانه محس ش
ــال 1371 در  ــدار شهيد مدافع حرم، متولد س پاس
ــود كه طى عملياتى در منطقه  نجف آباد اصفهان ب
ــارت نيروهاى  ــوريه و عراق، به اس التنف در مرز س
ــپس به طرز فجيعى به شهادت  داعش درآمد و س
رسيد. تصويرى كه از پيكر مطهر اين شهيد منتشر 
شد نشان مى داد كه تروريست هاى تكفيرى، سر او 

را بريده و روى بدنش قرار داده اند. 
ــاله داشت، دهمين عضو  حججى كه فرزندى 2 س
از لشكر زرهى 8 نجف اشرف بود كه در خاك سوريه 
ــخصيت هاى سياسى  ــهادت رسيد. دركنار ش به ش
ــحاق جهانگيرى، على  ــى الريجانى، اس همچون عل
مطهرى، سردار قاسم سليمانى، محمدجواد ظريف، 
محسن رضايى و حسين اميرعبداللهيان، تعدادى از 
هنرمندان و چهره هاى مشهور نظير رامبد جوان، بهاره 
كيان افشار، مهدى سلطانى سروستانى، شهرام قائدى و 
على انصاريان نيز به شهادت مظلومانه شهيد حججى 

واكنش نشان دادند.
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