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ــالمى در پيامى به  مناسبت  رهبر معظم انقالب اس
ــى، با تبريك به همه  ــال 1397 هجرى شمس آغاز س
هم ميهنان و ايرانيان بويژه خانواده هاى معزز شهيدان 
ــران  و جانبازان، و نوجوانان و جواناِن اميدآفرين و پيش
حركت علمى كشور، و با آرزوى نوروزى شاد و شيرين و 
سالى پر از خير و بركت، سال جديد را سال «حمايت از 

كاالى ايرانى» نامگذارى كردند.
ــك ارزيابى از فراز و  حضرت آيت اهللا خامنه اى در ي
ــال 96، اين سال را  ــيب ها، و تلخ و شيرين هاى س نش
ــال بروز عظمت و اقتدار و حضور ملت» خواندند و  «س

ــال بيش از 40 ميليون نفر از مردم  افزودند: در اوائل س
در انتخابات رياست جمهورى و شوراها، حضورى بسيار 
خوب، عظيم، خيره كننده و پرمعنا داشتند و اين حضور 
در راهپيمايى روز قدس، راهپيمايى هاى 9دى و برتر از 

همه در راهپيمايى تماشايى 22 بهمن ادامه يافت.
ايشان، با اشاره به برنامه ريزى و تالش ناكام دشمنان 
براى ايجاد ناآرامى در ماههاى پايانى سال، راهپيمايى هاى 
ــات را نشان  دهنده  خودجوش مردم در مقابل اغتشاش
ــاالك و آماده  به كار ايران  حضور ملت بزرگ، بصير، چ
در همه ميدان ها دانستند و گفتند: ملت ايران و حتى 
آن كسانى كه دشمنان قصد داشتند اغتشاشات را به نام 
آنها تمام كنند، در مقابل اغتشاش گران ايستادند و با اين 

حادثه، عظمت ملت ايران بيش از پيش روشن شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، دستاورد ديگر جمهورى 
اسالمى در سال گذشته را «تبديل تهديدهاى منطقه اى 
به فرصت» دانستند و گفتند: يكى از اهداف تهديدهاى 
منطقه اى، ضربه زدن به ايران بود اما جمهورى اسالمى 
ــور آسيبى وارد كند  نه تنها اجازه نداد تهديدها به كش

بلكه آنها را به فرصت تبديل كرد.
ايشان، تالش هاى انجام شده در جهت تحقق شعار سال 
96 يعنى «اقتصاد مقاومتى: توليد- اشتغال» را از ديگر 

نقاط مثبت و اميدواركننده برشمردند و افزودند: كارهاى 
خوبى براى توليد و اشتغال انجام و شعار سال تا حدودى 
عملى شد، البته كارهاى زيادى نيز باقى مانده كه بايد تا 

تحقق كامل اين شعار دنبال و انجام شود.
ــيل، زلزله، غرق شدن نفتكش،  حوادثى همچون «س
سقوط هواپيما و جان باختن عزيزان هموطن در آنها» از 
جمله حوادث تلخ سال 96 بود كه رهبر انقالب اسالمى 
به آنها اشاره و خاطرنشان كردند: عالوه بر اين حوادث، 
ــالى در برخى مناطق كشور و همچنين  تداوم خشكس
استمرار مشكالت معيشتى برخى قشرها از گذشته، از 
جمله مواردى است كه همه بايد براى رفع آنها تالش 
كنند. ايشان در بيان چشم انداز حركت مردم و مسئوالن 
در سال جديد، گفتند: بنده در شعارهاى سال، معموالً 

مسئوالن را مخاطب قرار مى دهم اما امسال، مخاطب، 
همه آحاد ملت از جمله مسئوالن هستند و همه بايد 
ــخت، كار و تالش كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اى  س
ــال را نيز همچون سال هاى قبل،  ــئله اصلِى امس مس
ــت مردم خواندند و با تأكيد بر  مسئله اقتصاد و معيش
«توليد ملى» به عنوان محور اساسى در حل مشكالت 
ــد: اگر توليد ملى با همت و پيگيرى  اقتصادى، افزودن
ــتاب بگيرد، بسيارى از مشكالت معيشتى  همگانى ش
مردم و مسائل اشتغال و سرمايه گذارى حل خواهد شد 
و آسيب هاى اجتماعى كاهش زيادى خواهد يافت، بر 
ــاس، نام و شعار امسال را «حمايت از كاالى  همين اس

ايرانى» قرار داده ام.
ــالمى، آحاد مردم و مسئوالن را در  رهبر انقالب اس
حمايت از كاالى ايرانى داراى نقش و وظيفه دانستند و 
افزودند: در سخنرانى روز اول سال، ابعاد مختلفى را از 
آنچه مردم و مسئوالن بايد در حمايت از كاالى ايرانى 

انجام بدهند، تشريح خواهم كرد.
ــان همچنين با سالم به محضر حضرت بقية اهللا  ايش
(عج) و درود به روح مطهر امام بزرگوار، همزمان شدن 
بهار طبيعت با بهار معنويت يعنى ماههاى رجب، شعبان 
و رمضان المبارك را فرصتى براى رشد و رويش مادى و 

معنوى ملت خواندند.

مشکالت معیشتی مردم با شتاب گرفنت تولید ملی حل خواهد شد
رهرب معظم انقالب اسالمی با نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان «حامیت از کاالی ایرانی» مطرح کردند؛

2نشريه پااليش نفت  شماره 7   ارديبهشت 97

Oil Refining Industry Employers Association



کارآفرینان و رسمایه گذاران با همه توان به رونق تولید بپردازند
روحانی:

رئيس جمهورى در پيام نوروزى به 
ــبت حلول سال 1397 هجرى  مناس
شمسى، از همه كارآفرينان، كارگران، 
ــان داخل و  ــرمايه گذاران و ايراني س
ــت با همه توان به رونق  خارج خواس

توليد بپردازند.
گزیــده ای از  پیام نوروزی حســن 
روحانــی در جمع مردم زلزله زده 
کرمانشاه خطاب به ملت ایران به 

رشح زیر است:
ــد در اينجا ياد كنيم از آنهايى  *باي
ــفره  ــه به جاى س ــه در اين لحظ ك
ــه ملت را  ــفره خدمت ب نوروزى، س

انتخاب كرده اند و برگزيده اند.
ــان،  خلبان ــتاران،  پرس ــكان،  پزش
ــرزداران، پليس و همه  ــدگان، م رانن
ــر ايران در كنار  آنهايى كه در سراس
سكوها، چاه هاى نفت، تلمبه خانه ها، 
اتاق هاى كنترل در كنار آمبوالنس ها، 
ــين هاى آتش نشانى، در راه هاى  ماش
كشور ، خدمت را براى خود به عنوان 

وظيفه بزرگ برگزيده اند.
ــريك در اندوه  *ملت ما خود را ش
ــال  ــم عزيزانى مى داند كه در س و غ
گذشته در اثر سيل، زلزله يا حوادثى 
ــا دريايى به  ــوادث هوايى ي چون ح
سوگ عزيزانشان نشستند. همه ملت 
ــهيم و شريك  ايران را در غم خود س
ــزرگ را به عنوان  ــد و خداوند ب بدانن
ولى خود در كنار خود ببينند و صبر 
و مقاومت و راه زندگى توأم با معنويت 

را ادامه دهند.
ــال پيروزى و  ــته، س *سال گذش

ــود، در صحنه  موفقيت ملت ايران ب
انتخابات آن پيروزى شكوهمند، آن 
حضور تكان دهنده، آن رقابت بى نظير، 
آن حضور توأم با امنيت در حالى كه 
بدخواهان چيز ديگرى را مى خواستند؛ 
نزاع و دودستگى و پيروزى گروهى را 

بر گروهى مى خواستند.
*در سال گذشته همه كشور، شور، 
شعف، كار و تالش بود و همانطور كه 
رهبر معظم انقالب اعالم كردند، سال 
نو، سال توليد ملى و حمايت از كاالى 
ايرانى و سال اشتغال و رونق است. در 

سال گذشته ملت ما قدم هاى خوبى 
ــران،  ــان، كارگ ــت و كارآفرين برداش
مهندسين و كشاورزان گرچه با عارضه 
كم آبى مواجه بوديم، اما كشاورزان ما، 
سرافرازى ما و ملت بزرگ را آفريدند 
و باز هم در گندم ما را خودكفا كردند 
ــال نو هم  و به حول و قوه الهى در س
ما را خودكفا خواهند كرد. در بسيارى 
از زمينه ها ركوردى را براى تحول در 
ــاورزى و در خوداتكايى  زراعت و كش
بوجود آوردند و اين راه را ملت ما ادامه 

خواهد داد.
ــين و كارگران ما، آنهايى  *مهندس
ــالش مى كردند و  ــن ت ــه در راه آه ك
ــتان هاى مختلف را به  ــد، اس مى كنن
راه آهن سراسرى متصل كردند. استان 
همدان و كرمانشاه به راه آهن سراسرى 
ــال آينده نيز سه  ــد و در س وصل ش
استان ديگر به راه آهن سراسرى وصل 
خواهد شد. همه جوانان، فرهيختگان، 
ــكاران و هنرمندان براى  كشور  ورزش

موفقيت آفريدند.
*دو هدف بلند را در كنار ملت مان 
ــته دنبال كرديم و در  در سال گذش
ــما ملت بزرگ  ــال نو به كمك ش س
ادامه خواهيم داد. موضوع اول ايجاد 
ــتغال و مبارزه با غول بيكارى بود.  اش
ــكالت فراوانى باقى  گر چه هنوز مش
مانده، گر چه هنوز جبران گذشته نياز 
به زمان دارد، اما اشتغال سال گذشته 
ــا بى نظير و يا  ــور ي ــا در تاريخ كش م

كم نظير بوده و در سال نو بايد اشتغال 
ــم و اين كار را به  باالترى را بيافريني
ــما مردم  حول و قوه الهى با كمك ش
انجام خواهيم داد. سال توليد ملى در 
كنارش اشتغال و خودكفايى و نشاط 

هم در جامعه خواهد بود.
ــا فقر بود.  ــوع دوم مبارزه ب *موض
ــت دوازدهم مبارزه با فقر را ادامه  دول
ــتمرى مددجويان  ــد داد. مس خواه
ــه امداد و  ــتمرى بگيران كميت و مس
بهزيستى در سال 96 بيش از 3 برابر 
ــم در زمينه  ــد. اين گام اول و مه ش
مبارزه با فقر بود. براى تمام مشاغل، 
كارمندان و كارگران در حداقل حقوق 
ــا حقوق ها متعادل  ــى كرديم ت اقدام
شود و اين برنامه را ادامه خواهيم داد. 
ــال جديد و  گام بزرگ ديگرى در س
تا پايان دولت دوازدهم براى مبارزه با 

فقر برخواهيم داشت.
از  ــش  خواه و  ــت  درخواس *دو 
ــران دارم. خواهش اول  ملت بزرگ اي
ــه كارآفرينان،  ــال جديد از هم در س
ايرانيان  ــرمايه گذاران،  س ــران،  كارگ
ــال نو، سال  ــت. س داخل و خارج اس
سرمايه گذارى و توليد است. همه بايد 
ــه توان به رونق توليد بپردازيم.  با هم
قدرت ملى ما در كنار توليد ما خواهد 
ــتند كه  ــن كارآفرينان هس بود و اي
مى توانند قدم هاى مهمى را در سال 

جديد بردارند.
*خواهش دوم من از جوانان عزيز 

است؛ جوانانى كه كشور و آينده آن ، 
تعلق به آنها دارد و بايد راه سربلندى 
كشور را ادامه دهند. آنچه براى همه 
ما مهم است، عزت اسالم، سربلندى 
ايران، آسايش و رفاه ملت ايران است. 
براى اين سه هدف بلند همه ما بايد 
تالش كنيم و اميد ما به جوانان عزيز 

است.
ــه جوانان و زنان از  *به آنچه كه  ب
آغاز دولت دوازدهم وعده كردم و قول 
ــت،  ــده اس دادم و دولت ما متعهد ش
ــه خواهيم  ــرده و آن را ادام ــل ك عم
داد. مى دانيم نسل جوان ما خواست 
ــا دنياى  ــم ب ــرى دارد. مى داني باالت
ــرايط جديدى  ديگرى مى خواهد ش
ــور ببيند. نشاط بيشتر را  را براى كش
ــتغال  مى خواهد. دولت متعهد به اش
جوانان، نشاط جوانان، آزادى جوانان 
ــان به اطالعات  ــى آن و ادامه دسترس
ــه معناى به  ــات آزاد ب ــت. اطالع اس
ــبت به تحوالت  ــودن مردم نس روز ب
جهانى ،به معناى اتصال دانشجويان 
و دانش پژوهان ما با علم جديد دنيا و 
به معناى اتصال و ارتباط نزديك تر با 

مردم و اشتغال نو در اين فضا است.
*البته ما فضاى مجازى امن، آسان 
ــالق و معنويت  ــا اخ ــوأم ب و ارزان، ت
ــت  ــايه اين فضاس مى خواهيم. در س
كه مبارزه با فساد  و شفافيت را ادامه 
ــاهد شفافيت  مى دهيم و مردم ما ش

بيشتر در سال جديد خواهند بود.
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چشــم انداز نفت در ســال ۹۷ را چگونه 
پیش بینی می کنید؟

ــت كه  بحث قراردادهاى نفتى و گازى دو بحثى اس
ما به صورت جدى درسال 97 آنها را دنبال مى كنيم. 
ــيون انرژى، هيات عالى نظارت بر منابع نفتى  كميس
ــتند كه بتوانند  ــه دنبال اين هس ــه نفت ب و مجموع
ــكالتى  ــت و يا مش قراردادهايى كه معطل مانده اس
ــته اند را به مرحله امضا و اجرا برسانند، درهمين  داش
راستا نيز در روزهاى پايانى سال 96 قراردادى با يكى 
از شركت هاى روسى منعقد شد، اميدوارم شركت هاى 
ــه داده اند با  ــان را طبق قولى ك داخلى نيز قراردادش
شركت ملى نفت منعقد كنند و كارشان را در ميادين 
نفتى جنوب آغاز كنند. از ديگر اولويت ها در سال 97 
اصالح ساختارها در وزارت نفت است، ما به طور جدى 
به دنبال رفع بعضى اشكاالت در ساختار وزارت نفت 
ــتيم، وزارت نفت بايد از يك شركت ملى نفت و  هس

گاز مقتدر چه در حوزه داخلى و چه خارجى بهره مند 
ــركت ملى نفت وگاز مقدارى  ــود، امروز فاصله ش ش
ــك گازى و هم نفتى را  ــت، وقتى ما هم اوپ زياد اس
داريم بايد از اين ظرفيت استفاده كنيم كه در عرصه 
داخلى و بين المللى بيشتر فعال باشيم. اولويت ديگر 
ما بحث قانونمند كردن اساسنامه ها است. عدم وجود 
اساسنامه براى شركت ملى گاز باعث ايجاد مشكالت 
بودجه اى در سال 96 براى اين حوزه شد كه اميدواريم  
بتوانيم در سال 97 اساسنامه مجموعه پتروشيمى و 
گاز را قانونمند كنيم. اتمام بعضى از پروژه هاى نيمه 
تمام نفت در پارس جنوبى از ديگر اولويت هاست كه 
ــم اين پروژه ها در  ــال 97 بخش اعظ اميدواريم در س
پارس جنوبى به بهره بردارى برسد و نتيجه زحمات 
ــدى كه مقام معظم  ــاله را ببينيم. با تاكي چندين س
ــترك  ــردارى از ميادين مش ــرى در مورد بهره ب رهب
داشتند، بهره بردارى از اين ميادين را به صورت جدى 

ــتور كارداريم. بحث فرآورده ها را نيز به عنوان  در دس
ــم انداز سال 97 ديده  يك اولويت و ضرورت در چش
ايم، درروزهاى پايانى سال 97 جلسه اى در هيات عالى 
نظارت بر منابع نفتى داشتيم و بر اين موضوع تاكيد 
شد كه از وجود گاز وتوليدات مان درآمدهاى بيشترى 
داشته باشيم و در راستاى درآمد، مناسبات اقتصادى 
و سياسى مان را با اولويت كشورهاى همسايه و ساير 

كشورها ارتقاء ببخشيم.

چــه متهیداتــی باید بــرای خودکفایی 
درحــوزه  تولیــد و توزیــع دراین بخش 

انجام شود؟
ــارس به  ــتاره خليج ف ــگاه س ــه فاز پااليش اگر س
ــد بنزين به خودكفايى  ــد قطعا ما در تولي اتمام برس
مى رسيم و اگر گام هاى مان را جدى تر برداريم ما جزو 
صادركنندگان بنزين خواهيم بود، نيازمان به واردات 
نيزكاهش مى يابد و اگراين اتفاق بيفتد بايد به سمت 
ــركت و كارخانه  كيفيت برتر برويم. امروز چندين ش
كه درصنايع پايين دست فعال هستند مشكل مواد 
اوليه وخوراك دارند كه با هماهنگى هايى كه با آقاى 
الريجانى انجام شده است قرار شد جلسات مشتركى 
دراين راستا با وزير نفت و مدير عامل پتروشيمى برگزار 
شود كه هم در بحث فرمول قيمت هم دربحث تحويل 
ــركت هاى پايين دست و هم باالدست  خوراك به ش
برنامه مشخصى را داشته باشيم  چراكه با اين اتفاق 
ــركت ها را فعال مى كنيم، فرصت هاى شغلى  اين ش
بيشتر مى شود و به معناى واقعى به سمت حمايت از 

توليد فرآورده ها در حوزه پتروشيمى مى رويم.

دربحث رصفه جویی در مرصف انرژی 
چه برنامه های در سال ۹۷ دارید؟

در حوزه صرفه جويى در مصرف انرژى فقط حوزه 
ــت و وزارت نيرو نيز بايد مشاركت  نفت مطرح نيس
داشته باشد. درسال 96 يكسرى مشكالت به وجود 
ــد حجم  آمد، بارندگى نرمال نبود و همين باعث ش
سدهاى ما به حد نرمال نرسد، اگر شرايط اين گونه 
باشد بعضى از نيروگاه هاى برق آبى ما مشكل توليد 
برق خواهند داشت. درسال گذشته توليد ومصرف مان 
برابر و مساوى بود كه اميدواريم بتوانيم در سال 97 
ــيكل تركيبى مان را وارد  هم برخى ازنيروگاه هاى س
ــش دهيم و هم با   ــان را افزاي ــدار كنيم و توليدش م
ــدودى از اتفاقات احتمالى  ــت منابع آب تا ح مديري
ــاورزى  ــق در جهت مصرف كش ــى از مناط در بعض

جلوگيرى كنيم.

در آینده جزو صادرکنندگان بنزین خواهیم بود
رییس کمیسیون انرژی مجلس با ترشیح چشم انداز نفت در سال ۹۷؛

ارتقای مناسبات با کشورهای همسایه برای درآمدزایی از فرآورده های نفتی

 نفت و ساختار اقتصادى ناشى از آن در تحوالت سياسى، اقتصادى و اجتماعى 
ايران نقش مهمى دارد. اقتصاد ايران تا حد زيادى به صادرات نفت وابســته 
است؛ تقريباً 50 درصد از درآمدهاى ملى بودجه و 80 درصد از صادرات كشور 
از منابع نفتى تأمين مى شود وهمين موضوع نشان از نقش استراتژيك و مهم 
نفت در زندگى  مردم و اقتصاد كشــوردارد. لزوم توجه وتقويت اين حوزه در 
گرو برنامه ريزى مدون و به موقع از ســوى حاكميت است. بررسى چشم انداز 
اين حوزه در سال 97 موضوعى است كه در گفت و گو با فريدون حسنوند، رئيس كميسيون انرژى مجلس 

به آن پرداخته ايم.

روزنامه نگار

مریم رضازاده
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سفر پربار هیأت ایرانی به مسقط
با حضور عاشوری و چند مناینده مجلس صورت گرفت

ــكل از دبيركل انجمن صنفى  ــى ايرانى متش هيأت
ــران و جمعى از  ــى صنعت پااليش نفت اي كارفرماي
ــالمى، به عمان سفر  نمايندگان مجلس شوراى اس
كردند تا ضمن بازديد از نمايشگاه بين المللى نفت و 
ــور، راه هاى ورود به بازارهاى اين كشور  گاز اين كش
ــى را ارزيابى كنند. به گزارش «پااليش»، در اين  عرب
سفر كه پنجم تا هشتم فروردين ماه 1397 انجام شد، 
ــه مجلس شوراى  غالمرضا كاتب عضو هيأت رئيس
ــيدعلى اديانى نايب رئيس كميسيون  ــالمى، س اس
انرژى مجلس شوراى اسالمى، ناصر عاشورى دبيركل 
انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت ايران، 
رئيس روابط عمومى انجمن صنفى كارفرمايى صنعت 
ــالتى مدير هلدينگ  پااليش نفت ايران و حميد رس
(HSP) و مديرعامل شركت بين المللى همايش سازان 

پيشگام (مجرى پاويون هاى جمهورى اسالمى ايران 
در نمايشگاه هاى عمان) حضور داشتند.

ــوان به بازديد  ــفر مى ت از مهمترين اهداف اين س
ــگاه بين المللى نفت و گاز عمان و آشنايى و  از نمايش
برقرارى ارتباط با فعاالن اقتصادى، بررسى ميدانى بازار 
ــناخت ويژگى هاى بازار عمان، شناخت قوانين،  و ش
مقررات و الزامات قانونى ورود به بازار عمان و شناخت 
ــترك دو كشور  فرصت ها و زمينه هاى همكارى مش
ــاره كرد. يازدهمين نمايشگاه نفت و گاز عمان با  اش
حضور مشاور اقتصادى پادشاه عمان، نورى شاهرودى 
ــان، رايزن  ــران در عم ــالمى اي ــفير جمهورى اس س
بازرگانى سفارت ايران در مسقط، سفراى چند كشور 
ــا و فعاالن و صاحب نظران  ــوزه خليج فارس و اروپ ح
ــم تا هشتم فروردين  1397  بين المللى، از تاريخ شش
در مركز نمايشگاه  هاى بين المللى مسقط برگزار شد. 
در اين نمايشگاه  نفت و گاز، 430 شركت از 20 كشور 
ــركت تخصصى ايرانى در  جهان و همچنين هفت ش
ــيمى و خدمات فنى و  زمينه هاى نفت و گاز و پتروش
ــتند. در روز نخست، غرفه هاى  مهندسى حضور داش
ــاور اقتصادى سلطان قابوس و  ايران مورد بازديد مش
ــراه قرار گرفت و هيأت ايرانى نيز با حضور  هيأت هم
نورى شاهرودى سفير جمهورى اسالمى ايران و رايزن 
بازرگانى كشورمان به همراه غالمرضا كاتب عضو هيأت 
رئيسه مجلس و سيدعلى اديانى نايب رئيس كميسيون 
انرژى نمايندگان مجلس طى ديدارهاى جداگانه اى، با 
شركت كنندگان ايرانى اين نمايشگاه گفت وگو و تبادل 
نظر كردند. حضور توانمند توليدكنندگان و متخصصان 
ايرانى در كنار برترين هاى صنعت نفت و گاز منطقه 
ــل، بى .پى، هاليبرتون، NOV، پترو  و دنيا از جمله ش
ــوز) و ... از نكات  ــى.اى (هاى دريل، بيكر هي فك، ج
ــود كه از توان  ــوب مى ش ــگاه محس مهم اين نمايش

ــورمان در صنعت نفت و گاز حكايت دارد.  باالى كش
بر اين اساس، از آنجا كه عمده اقتصاد كشور ايران بر 
مبناى صنعت نفت و گاز تعريف مى شود، بدون شك 
حضور مقتدرانه و سرشار از تخصص توليدكنندگان 
و مهندسان كشورمان در اين نمايشگاه ها گامى مؤثر 
ــترش صادرات، ورود به بازارهاى جديد و  در امر گس

ــورهاى  ــاركت در پروژه هاى ديگر مناطق و كش مش
ــت. اين نمايشگاه با توجه به اولويت بازار  نفت خيز اس
ــركت هاى ارائه دهنده  ــان و توانمندى ش ــور عم كش
خدمات و محصوالت صنايع پايين دستى نفت و گاز، 
مى تواند فرصت مناسبى را براى توسعه صادرات اين 
دسته از محصوالت فراهم آورد. بدون شك حضور در 
نمايشگاه هاى بين المللى، يكى از بهترين و مؤثرترين 
شيوه هاى شناخت بازار مصرف جهان و آشنايى بيشتر 
با توانمندى ديگر رقبا و همچنين شناخت تازه ترين 
تكنولوژى هاى روز دنيا، بررسى زمينه تعامالت تجارى 
و شروع پروژه  هاى عظيم برون مرزى است و يازدهمين 
نمايشگاه بين المللى نفت و گاز عمان در حوزه خليج 
ــت و در زمره  ــتثنى نيس فارس نيز از اين قاعده مس
رويدادهاى بسيار معتبر و قابل توجه جهانى محسوب 

مى شود. بر اساس اين گزارش، در حاشيه بازديد هيأت 
ايرانى از نمايشگاه بين المللى نفت و گاز عمان و مذاكره 
با مشاركت كنندگان ايرانى، از غرفه هاى ايرانى در اين 
ــگاه نيز بازديد به عمل آمد. شركت هاى مپنا،  نمايش
ــينا انرژى، نفت و گاز سرو، مجله  ــمال، س حفارى ش
پايپ الين خاورميانه - ايران، شركت ESTD، نفت و 

گاز اراك و شركت هدكو، از ايران در نمايشگاه مذكور 
ــركت كرده بودند. مذاكره با نورى شاهرودى سفير  ش
جمهورى اسالمى ايران و رايزن بازرگانى ايران در عمان، 
برپايى جلسه با مدير انجمن شركت هاى نفت، گاز و 
ــيمى عمان، برگزارى جلسه با مديران شركت  پتروش
ملى نفت عمان و جلسه با مسئوالن يكى از بزرگ ترين 
شركت هاى فنى و مهندسى عمان (شركت MBPS) كه 
همگى در محل نمايشگاه صورت گرفت و نيز جلسه با 
سفير جمهورى اسالمى ايران در عمان در محل سفارت 
و تشريح بازار و سياست هاى عمان با ايران و جهان، از 
جمله مهمترين اقدامات و ديدارهاى هيأت ايرانى در 
سفر اخير به عمان بوده است. اين هيأت همچنين در 
سفر اخير با خانم ليندا - مدير توسعه و سرمايه گذارى 
منطقه ويژه اقتصادى دوقم - كه با وسعتى نزديك به 
دو هزار كيليومتر مربع بزرگ ترين منطقه ويژه اقتصادى 
خاورميانه و آفريقا محسوب مى شود، جلسه اى برگزار و 
در خصوص مسائل مختلف اقتصادى و تجارى بحث 
و تبادل نظر كردند كه اين جلسه از نكات قابل توجه 
سفر مذكور به حساب مى آيد. در خالل اين سفر، هيأت 
ايرانِى حاضر در عمان از مراكز مذهبى مسقط از جمله 
مسجد سلطان قابوس و مسجد شيعيان مسقط نيز 

بازديد به عمل آوردند.
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سال تولید، با این بهار نکو می شود؟

روزنامه نگار

حسین  هرمزی

فقدان توجه كافى و برخورد عمل گرايانه دستگاه هاى 
دولتــى و فرادولتى با نامگذارى هاى ســاليانه مقام 
معظم رهبرى، سرنوشــت برخى از اين نام ها را به 
يك شــوخى ميان مردم كوچه و بــازار تبديل كرده 
اســت. با توجه بــه اهميت موضوعى كه نام ســال 
1397 از آن انتخاب شــده، بايد اميد داشــت كه 

امســال به گونه اى ديگر با اين شعار سال برخورد 
شود. رهبر انقالب سال جديد را با شعار «حمايت از 
كاالى ايرانى» نامگذارى كرده اند. تفسير بسط داده 
شــدة اين شــعار، حمايت از «توليد» داخلى است؛ 
خواه كاال باشــد، خواه خدمات. بدون شــك حمايت 
از توليــد ملى، يكى از مولفه هــاى مهم براى تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتى اســت؛ چنانكه بند ششم 
سياســت هاى كلى اقتصاد مقاومتى چنين تشــريح 
شــده اســت: «افزايش توليــد داخلــى نهاده ها و 
كاالهاى اساسى (بويژه در اقالم وارداتى)، و اولويت 
دادن بــه توليد محصــوالت و خدمــات راهبردى و 
ايجاد تنوع در مبادى تأمين كاالهاى وارداتى با هدف 

كاهش وابستگى به كشورهاى محدود و خاص.»
بند هشــتم اين سياست ها نيز از زوايه ديگرى به 
اين موضوع مهم نگاه كرده است: «مديريت مصرف 
بــا تأكيد بر اجراى سياســت هاى كلى اصالح الگوى 
مصرف و ترويــج مصرف كاالهاى داخلــى همراه با 
برنامه ريزى براى ارتقاء كيفيت و رقابت پذيرى در 

توليد.»
همان طور كه به طور واضح مشخص شده است، در 
اين دو بند چند موضوع را به عنوان مولفه هاى مهم 
در گســترش و توســعه توليد ملى دانسته است؛ 
نخســت، افزايش توليد داخلــى نهاده ها و كاالهاى 
اساســى كه يكى از بخش هاى مهــم در اقتصاد هر 
كشور محسوب مى شود چرا كه زمانى كه يك كشور 
بتواند در اين حوزه به خودكفايى نزديك تر شــود، 
مى تواند اســتقالل سياسى و اقتصادى را بيشتر و 
بيشتر تجربه كند. در ادامه، به توليد محصوالت و 
خدمات راهبردى اولويت داده شــده كه به نظر مى 

رسد اولويت گذارى درستى باشد.
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 کیفیــت و رقابــت با منونه هــای خارجی رشط جلب رضایت 
مشرتی به کاالی تولید داخل

ــت ها به نكته اى اشاره شده كه شايد  ــتم اين سياس اما در بند هش
حرف دل بسيارى از مردم ايران باشد: «ارتقاء كيفيت و رقابت پذيرى 
در توليد». قطعا بايد براى افزايش حمايت مردم از توليد ملى تبليغات 
ــت گذاران،  ــئوالن، سياس ــازى كرد اما نكته اى كه مس و فرهنگ س
ــران و البته توليدگران و ارائه كنندگان خدمات بايد به آن  تصميم گي
ــترى ارائه  ــت كه اگر كاال يا خدماتى كه به مش توجه كنند اين اس
ــد و نتوانند رضايت مشترى  ــبى نداشته باش مى دهند كيفيت مناس
ــت به عرصه رقابت با  ــد، در آن صورت نخواهند توانس را جلب كنن
نمونه هاى خارجى وارد شوند و انتظار داشته باشند كه مشترى داخلى 

با رضايت به سمت آنها سوق پيدا كند.
ــى نيز به  ــى اقتصاد مقاومت ــت هاى كل ــة بندهاى سياس در ادام
ــت. يكى از حوزه هايى كه نه  ــاله صادرات اشاره شده اس اهميت مس
تنها مى تواند اقتصاد و گردش مالى هر كارخانه، شركت يا مجموعه 
ــادى، توليدى و خدماتى را ارتقا دهد بلكه مى تواند اقتصاد يك  اقتص
ــتخوش تغييرات قابل توجهى كند، «صادرات» است.  ــور را دس كش
برخالف تصور عمومى، صادرات فقط مختص مجموعه هاى بزرگ و 
با ساختارهاى عريض و طويل يا كاالهاى استراتژيك و گران قيمت 
نيست، بلكه هر مجموعه كوچكى كه بتواند كاال يا خدمات با كيفيتى 
توليد و ارائه كند، مى تواند وارد عرصه صادرات شود و محصول خود 
ــور در اين زمينه مى تواند شاهد خوبى  را جهانى كند. تجربه دو كش
بر اين مدعا باشد. آلمان بعد از پشت سر گذاشتن دوران جنگ سرد 
و بويژه پس از فروپاشى ديوار برلين با بحران بزرگ اقتصادى مواجه 
بود؛ به ويژه اينكه بعد از سال 1995 بايد براى بازسازى آلمان شرقى 
كه كمونيسم شوروى ارمغانى جز فقر و پسرفت برايش نداشت، فكرى 
مى كرد. چند نكته توانست اقتصاد آلمان را به بزرگترين اقتصاد اروپا 
ــه اقتصاد بزرگ دنيا تبديل كند. استقالل بانك مركزى،  و يكى از س
ــتمداران اين كشور به رفع اختالفات  ــجام ملى، تن دادن سياس انس

ــبرد اهداف  ــى و در عوض اتحاد براى پيش فرسايش
توسعه محور و حمايت همه جانبه از توليد داخلى، 
ــور  ــعه روزافزون اين كش ــن عوامل توس از مهمتري
اروپايى محسوب مى شود. آخرين مورد، يعنى توليد 
داخلى، زمانى به شكوفايى حداكثرى خود رسيد كه 
شركت هاى كوچك در اين عرصه وارد عمل شدند و 
تالش كردند عنصرى به نام «برند آلمانى» را به يك 
ــد. امروزه حدود نيمى از  الگو در جهان تبديل كنن
صادرات آلمان توسط شركت كوچك انجام مى شود 
ــا در حد يك  ــت بدانيد برخى از آنه ــه جالب اس ك
شركت خانوادگى هستند. در خود كشور آلمان، به 
خاطر نقش مؤثر اين شركت ها در اقتصاد كل كشور 

با عنوان «قهرمانان كوچك» ياد مى كنند.

و  برتریــن  رده  در  چینــی  برندهــای   
گران قیمت ترین برندهای جهانی هستند

ــايد براى  ــت كه ش ــور چين اس نمونه بعدى كش
ايرانى ها چندان نياز به معرفى نداشته باشد. چين، 
ــعه  جمعيت ميلياردى خود را به فرصتى براى توس
ــور تبديل كرد. حضور چين در حوزه توليد، از  كش
ــيانه از محصوالت  كپى كارى و تقليدهاى بعضا ناش
ــا كم كم  ــد ام ــا ژاپنى آغاز ش ــى ي ــت غرب باكيفي
شركت هاى بزرگ چينى و شركت هاى دانش بنيان 
در اين كشور وارد عمل شدند و توانستند تكنولوژى 
برخى محصوالت مهم و استراتژيك را به كشورشان 
ــركت هاى كوچك در اين  ــد. اما نقش ش وارد كنن
ــد كاال و ارائه خدمات  ــود؟ آنها با تولي عرصه چه ب
كوچك آغاز كردند. آن زمان قرار نبود چينى ها الزاماً 
گوشى موبايل، خودرو يا سيگار بسازند. توليد انبوه 

توسعه نفتی ایران اما 
نکته مهم دیگری را نیز 
یادآور می شود؛ آن هم 

اینکه اگر برخی اختالف 
سلیقه های سیاسی و 

فرسایشی در کشور کنار 
گذاشته شود و دولتمردان 

و سیاستگذاران کشور 
به هامن نسبت که به 

نفت اهمیت می دهند، 
به حوزه های مختلف 

تولید نیز اهمیت دهند، 
دیگر حوزه ها نیز 

می توانند از الگوی توسعه 
نفتی و حتی بهرت از آن 

پیروی کنند و به افزایش 
صادرات کاال و ارائه 

خدمات در سطح جهانی 
کمک شایانی کنند
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تيغه برف پاك كن و دستة آينه، قطعات جانبى موبايل يا كاغذ سيگار 
ــب كافى بود تا شركت هاى بزرگ و برندهاى  آن هم با قيمت مناس
ــوند. همين  ــته ش ــركت ها و كارخانه هاى چينى وابس جهانى به ش
وابستگى كم كم موجب شد توليد بخش هاى جدى تر و بزرگ ترى 
از توليد محصوالت مختلف به سمت چين گسيل شود. طولى نكشيد 
ــت سلطه قابل توجهى بر بازارهاى جهانى پيدا كند.  كه چين توانس
ــور نه تنها محصوالت كوچك و وابسته ساز را در داخل  حاال اين كش
ــته اند در رده  ــود توليد مى كند بلكه برخى برندهاى چينى توانس خ
برترين و گران قيمت ترين برندهاى جهانى جايى براى خود باز كنند.

اهميت صادرات، در سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى نيز به خوبى 
ديده مى شود. بند دهم اين سياست ها بدين شكل مطرح شده است: 
«حمايت همه جانبه  هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب 

ــهيل مقررات  ــزوده و با خالص ارزآورى مثبت از طريق: تس ارزش اف
ــترش خدمات تجارت خارجى و  ــوق هاى الزم، گس و گسترش مش
ترانزيت و زيرساخت هاى مورد نياز، تشويق سرمايه گذارى خارجى 
ــب با نيازهاى صادراتى،  براى صادرات، برنامه ريزى توليد ملى متناس
شكل دهى بازارهاى جديد، تنوع بخشى پيوند هاى اقتصادى با كشورها 
ــورهاى منطقه، استفاده از ساز و كار مبادالت تهاترى  به ويژه با كش
ــهيل مبادالت در صورت نياز و ايجاد ثبات رويه و مقررات  براى تس
ــهم ايران در بازارهاى  ــترش پايدار س در مورد صادرات با هدف گس

هدف.»
ــران اما نكته ديگرى وجود دارد كه مى توان به عنوان الگويى  در اي
مهم در عرصه حمايت از توليد داخلى از آن ياد كرد. حوزه نفت، گاز 
ــكالت فراوان  ــت كه با وجود بروز مش و انرژى، از آن عرصه هايى اس
ــاله ايران و عراق  ــت س - به خصوص در بحبوحه دوران جنگ هش
ــاله دولت هاى نهم و دهم - توانسته  و سوءمديريت دوران هشت س
ــد و با وجود اينكه  ــد مثبتى را رو به جلو طى كن ــوع برآين در مجم
سرمايه هاى اقتصادى داخلى توان پيشبرد تمامى اهداف اين عرصه 
ــركت هاى بزرگ نفتى جهان به  ــته، با ورود مديريت شدة ش را نداش
پروژه هاى اين حوزه، اين نقيصه جبران شده است. سرمايه گذارى هاى 
انبوه و بزرگ خارجى در عرصه نفت به گونه اى مديريت شده است كه 
در عين حال كه دست ايران از مخازن نفتش را كوتاه نمى كند، مى 
ــد پروژه هاى بزرگى را اجرا كند كه در نتيجة آن، حتى مى توان  توان
سهم ايران در ميادين بزرگ مشترك با برخى كشورهاى حوزه خليج 
ــت كه  فارس را افزايش داد. پروژه هاى پارس جنوبى نمونه بارزى اس
مى تواند به عنوان يك الگوى ملى تدريس شود. اين پروژه ها يادآورى 
ــى و بين المللى، تحريم هاى خارجى و  مى كند كه مشكالت سياس
كمبودهاى اقتصادى داخلى هرچند مى توانند سرعت توسعه را كم 
ــير را عوض  ــت آن را متوقف يا به طور كلى مس ــد اما قرار نيس كنن

كنند.
در كنار پروژه هاى بزرگ نفت و گاز كشور در حوزه هاى استخراج، 
پااليش و پتروشيمى، بى شك يكى از پروژه هاى مهم در عرصه نفت 
و محصوالت نفتى، كه مى تواند يكى از نمونه هاى بارز در زمينه توليد 
داخلى محسوب شود، پروژه احداث و تكميل پااليشگاه ستاره خليج 
فارس است. طرح احداث پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس 
با هدف توليد و تأمين بيش از 75 درصد بنزين و گازوئيل از خوراك 
ــتمل بر سه فاز پااليش ميعانات گازى هر يك  ميعانات گازى و مش
ــا واحدهاى فرآيندى،  ــكه در روز ب با ظرفيت پااليش 120 هزار بش
ــه با توليد 36  ــت ك ــى، مخازن و ديگر واحدهاى جانبى اس يوتيليت
ميليون ليتر در روز بنزين يورو 4 و 13,5 ميليون ليتر نفت گاز يورو 

5، كشور را از واردات بنزين بى نياز و مازاد محصول 
توليدى را نيز صادر خواهد كرد.

 ورود مدیریت شدۀ رسمایه گذاران خارجی در 
عرصه  تولید و کمک به ورود تکنولوژی

ــع مالى مواجه  ــه اگر با كمبود مناب ــن پروژه ك اي
ــال يا تا سال آينده (1398)  نشود ظرف پايان امس
ــان مى دهد  ــيد، نش به بره بردارى كامل خواهد رس
ــه اى مثل توليد بنزين  كه حتى در عرصه پرمناقش
با كيفيت نيز مى توان به توليد داخلى بيشتر اهميت 
ــتگى به بيرون از مرزهاى كشور را كمتر  داد و وابس
كرد. البته هيچكدام از اين نمونه ها، ضرورت ها و بايد 
و نبايدها به منزله ايزوله كردن كشور در يك ظرف 
ــت؛ چرا كه همانطور كه در ميانه اين  دربسته نيس
ــاره شد، برخى كمبودهاى مالى واقتصادى  متن اش
ــود تا بسنده كردن  ــور موجب مى ش در داخل كش
ــرمايه گذارى هاى داخلى نتواند كفاف تمامى  به س
پروژه ها به ويژه در حوزه هاى وسيعى مثل نفت و گاز 
را بدهد و همچنين لزومى هم ندارد كه يك كشور 
ــور تأمين  تمامى نيازهاى خود را صرفا از داخل كش
كند. اين مسأله، نه به لحاظ سياسى و ديپلماتيك، 
ــى و نه از منظر اقتصادى نمى تواند  نه از نظر امنيت
ــد اما ورود مديريت شدة سرمايه گذاران  عاقالنه باش
ــى در عرصه هاى مختلف توليد، هم مى تواند  خارج
به ورود علم و تكنولوژى به داخل كشور كمك كند 
و هم وابستگى كشورهاى ديگر به تبادالت تجارى 
ــورد آخر از جنبه  ــا ايران را افزايش مى دهد كه م ب
ــى، ديپلماتيك و امنيتى بسيار حائز اهميت  سياس
ــت؛ چنانكه بعد از امضاى توافق موقت ژنو و به  اس
ــته اى ميان  ويژه بعد از حصول و اجراى توافق هس
ايران و قدرت هاى جهانى – موسوم به برجام – نيز 
دولت يازدهم و حاال دوازدهم يكى از تأكيدات خود 
ــر افزايش رفت و آمد هيأت هاى اقتصادى ايران  را ب
ــته است. همين تأكيدات  و كشورهاى ديگر گذاش
ــد تا نخستين و بزرگترين  ــايش ها موجب ش و گش
قرارداد سرمايه گذارى خارجى، از زمان رفع تحريم ها 
تا امروز، به ارزش 5 ميليارد دالر با مشاركت شركت 
توتال فرانسه در تيرماه 1396 منعقد شود؛ قراردادى 
كه گام بلندى در انعقاد قراردادهاى نفتى محسوب 

مى شود.
ــرفت هاى ايران در حوزه نفت نشان مى دهد  پيش
ــوان با حمايت همه جانبه از توليد داخلى،  كه مى ت
نه تنها نيازهاى داخلى كشور را تأمين كرد، بلكه با 
صادرات اين محصوالت، ارزآورى قابل توجهى براى 
كشور به ارمغان آورد. ضمن اينكه گشايش در عرصه 
ــور نفت خيزى مثل ايران، به منزله  نفت، براى كش
ــايش در كل كشور و رونق گرفتن توليد در كل  گش
ــور و در تمامى عرصه هاست و همين امر، خود  كش
ــتگى اقتصاد ايران به  موجب كاهش تدريجى وابس
نفت و خروج از گردآب مخرب اقتصاد نفتى خواهد 

حضور چین در حوزه 
تولید، از کپی کاری و 

تقلیدهای بعضا ناشیانه 
از محصوالت باکیفیت 
غربی یا ژاپنی آغاز شد 
اما کم کم رشکت های 

بزرگ چینی و رشکت های 
دانش بنیان در این 

کشور وارد عمل شدند 
و توانستند تکنولوژی 

برخی محصوالت مهم 
و اسرتاتژیک را به 

کشورشان وارد کنند
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ــد. مورد اخير، نه تنها آرزوى هر اقتصاددان ايرانى بلكه آرزوى هر  ش
شهروند اين كشور است.

ــى در اين حوزه و  ــت، حفظ و افزايش خودكفاي ــت حوزه نف اهمي
افزايش صادرات، نكاتى است كه به وضوح در چند بند از سياست هاى 

كلى اقتصاد مقاومتى به آن ها اشاره شده است. 
در بند سيزدهم آمده است: «مقابله با ضربه پذيرى درآمد حاصل 
ــتريان راهبردى، ايجاد  ــادرات نفت و گاز از طريق: انتخاب مش از ص
ــش خصوصى در  ــاركت دادن بخ ــاى فروش، مش ــوع در روش ه تن
ــروش، افزايش صادرات گاز، افزايش صادرات برق، افزايش صادرات  ف
ــاى نفتى.» همچنين بند  ــيمى و افزايش صادرات فرآورده ه پتروش
چهاردهم اين سياست ها به ذخاير راهبردى اشاره مى كند: «افزايش 
ذخاير راهبردى نفت و گاز كشور به منظور اثرگذارى در بازار جهانى 
ــعه ظرفيت هاى توليد نفت و گاز،  نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توس

بويژه در ميادين مشترك.»
ــانزدهمين بند نيز آمده است: «افزايش ارزش  در پانزدهمين و ش
افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد 
كاالهاى داراى بازدهى بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژى) 
و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى 
ــت صيانتى از منابع. افزايش ساالنه  سهم صندوق  با تأكيد بر برداش
ــعه ملى از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگى  توس

بودجه به نفت.»
ــعه نفتى ايران اما نكته مهم ديگرى را نيز يادآور مى شود؛ آن  توس
هم اينكه اگر برخى اختالف سليقه هاى سياسى و فرسايشى در كشور 
كنار گذاشته شود و دولتمردان و سياستگذاران كشور به همان نسبت 
كه به نفت اهميت مى دهند، به حوزه هاى مختلف توليد نيز اهميت 
دهند، ديگر حوزه ها نيز مى توانند از الگوى توسعه نفتى و حتى بهتر 
از آن پيروى كنند و ضمن فراهم آوردن امكان خودكفايى در عرصه 
هاى تخصصى خود، به افزايش صادرات كاال و ارائه خدمات در سطح 

جهانى كمك شايانى كنند.

 اقدام دولت برای تحقق شعار سال
ــعار حمايت از كاالى ايرانى در كشور ما مطرح  به هر روى، حاال ش

شده و اگر سياست گذارى درستى انجام شود، قطعا 
ــال 1397 را به سالى پربار و پررونق در  مى تواند س
ــت با مصوبه خود در  ــور تبديل كند. دول تاريخ كش
نخستين جلسه هيات وزيران در سال جديد كه در 
نخستين روز كارى رسمى سال 97 برگزار شد، نشان 
ــعار امسال يعنى «حمايت از  داد كه قصد دارد به ش
كاالى ايرانى» اهميت واقعى و عملى دهد. در جلسه 
ــزارش وزير صنعت، معدن و  مذكور، پس از ارائه گ
تجارت درباره ساختار حمايت از توليد كاالى ايرانى 
ــت پذير، هيأت  ــر توليد محصوالت رقاب با تأكيد ب
ــاى خارجى داراى توليد داخل  وزيران خريد كااله
را براى كليه دستگاه هاى دولتى براساس فهرستى 
كه از اين كاالها تهيه و به تأييد دولت رسيده است، 
ــايت رياست  ــاس اعالم س ممنوع اعالم كرد. بر اس
ــامل  ــت خريد اقالم مذكور ش ــورى، ممنوعي جمه
ــتگاه هاى دولتى، نهادهاى عمومى دولتى  كليه دس
ــه آنها اعم از  ــى و كليه طرف هاى معامل و غيردولت

پيمانكاران، فروشندگان داخلى و خارجى مى شود.
البته برخورد دولت در مواجهه با شعار امسال نبايد 
به همين مصوبه ختم شود يا در ادامة سال، به دست 
ــود. به طور اجمالى مى توان از  فراموشى سپرده ش
ــادرات از طريق  ــهيل تجارت بويژه در بخش ص تس
اصالح قوانين اين حوزه، كاهش نگاه هاى صرفاً امنيتى 
به كارآفرينان و فعاالن عرصه هاى توليد و خدمات، 
ــتر  ــا و افزايش يارانه بخش توليد، ارتباط بيش اعط
نمايندگان مجلس به عنوان قانون گذاران و ناظران 
اصلى كشور و دولتمردان به عنوان سياستگذاران و 
ــتر  مجريان قوانين با بخش خصوصى و آگاهى بيش
ــكالت، كمبودها و خواسته هاى آنان،  و بهتر از مش
ــانه ها بويژه صداوسيما - كه بايد  ــتر رس توجه بيش
نقش مهمى در بخش تبليغات و فرهنگ سازى ايفا 
كند – به توليد داخلى، انسجام ملى براى حمايت از 
محصوالت ايرانى، ارتقاء كيفيت محصوالت و خدمات 
برندهاى ايرانى، كمك دولت و به طور كلى دستگاه 
ــانى  حاكميت از توليدگران، كارآفرينان و بويژه كس
كه در ابتداى مسير راه اندازى كسب و كارهاى تازه 
ــتند، اهميت دهى بيشتر به حوزه IT به عنوان  هس
يكى از حوزه هاى نوين كارآفرينى و ارائه محصوالت 
ــى در فضاى مجازى، كمك صنايع  و خدمات داخل
مادر به راه اندازى كسب و كارهاى كوچك، بازگشت 
بانك ها به مسير اصلى خود يعنى كمك به پيشبرد 
ــد و خدمات به جاى  ــور در بخش تولي اقتصاد كش
ــديد و دقيق  ــطه گرى، كنترل ش بنگاه دارى و واس
ــور براى جلوگيرى از قاچاق  مرزها و گمركات كش
بى رويه كاال، كاهش واردات كاالهاى كم كيفيت به 
كشور، اهميت دهى بيشتر به ديپلماسى اقتصادى و 
ــهيالت مناسب و كم بهره – البته با  ارائه وام ها و تس
ــش نظارت – به عنوان  كاهش كاغذبازى ها و افزاي
ــن راه هاى حمايت واقعى از توليد  برخى از مهمتري

داخلى ياد كرد.

برخورد دولت در مواجهه 
با شعار امسال نباید به 

مصوبه ختم شود. به طور 
اجاملی می توان از تسهیل 

تجارت بویژه در بخش 
صادرات از طریق اصالح 
قوانین این حوزه، کاهش 
نگاه های رصفاً امنیتی به 
کارآفرینان و ... به عنوان 

برخی از مهمرتین راه های 
حامیت واقعی از تولید 

داخلی یاد کرد.

9نشريه پااليش نفت  شماره 7   ارديبهشت 97

Oil Refining Industry Employers Association



 «آرزوى واقعى من - كه البته ممكن است به  اين زودى ها قابل تحقق نباشد - اين است كه ما دِر چاه هاى نفت را ببنديم و اقتصاد خود را براساس كاالها و محصوالت غيرنفتى 

بنياد نهيم. يعنى فرض كنيم اين كشور، كااليى به نام نفت ندارد.» اين جمالت، بخشى از بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار كارگران و معلمان در تاريخ 13 ارديبهشت سال 73 
است؛ 24 سال پيش. آرزوى رهبر انقالب در زمينه عدم اتكاى دخل و خرج كشور به نفت و همچنين خوددارى از خام فروشى، همچنان آنطور كه بايد محقق نشده اما گذر زمان 
و تجربه اداره كشور نشان مى دهد كه به واقع راهى جز دستيابى به اين نقطه يعنى اقتصاد غيرنفتى نداريم. با اين حال، بودجه سال 1397 نيز همانند بودجه سال هاى قبل به 
نفت متكى است؛ با كمى كاهش اتكا، چنانكه  سهم درآمدهاى نفتى از منابع بودجه كل كشور از 9,88 درصد در قانون بودجه سال 1396 به 8,45 درصد در بودجه امسال كاهش 
يافته است. ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبديل دالر به ريال، حجم صادرات و ... در بودجه ذكر نمى شود و بايد آن را برآورد كرد. براين اساس، سرجمع 
منابع نفت در بودجه با احتساب منابع نفتى كه قرار است به جاى صندوق توسعه به بودجه دولت واريز شود حدود 132 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. در ادامه، 

مهم ترين مصوبات مربوط به طالى سياه در بودجه 97 را مرور مى كنيم:

در بند «الف» تبصره 1 قانون بودجه كل كشور براى 
سال 97، سهم صندوق توسعه ملى از منابع حاصل از 
ــات گازى و خالص صادرات گاز،  ــادرات نفت، ميعان ص
ــده است. همچنين بانك مركزى  32 درصد تعيين ش

ــال و متناسب با وصول  ــده است در طول س مكلف ش
منابع، بالفاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم 14,5 
درصد شركت ملى نفت ايران از كل صـادرات نفـت و 
ميعانـات گازى (معـاف از تقسـيم سـود سـهام دولـت) 
ــهم سه درصد مناطق نفت خيز، گازخيز  و همچنين س

ــعه يافته اقدام كند. در ادامه مقرر شده كه  و كمتر توس
ــال  اين مبالغ به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم س
محاسبه و تسويه  شود. همچنين در اين بند از تبصره 
ــت كه گزارش هزينه كرد وجوه اين بند هر  1 آمده اس
ــه و بودجه و  ــيون هاى برنام ــه ماه يك بار به كميس س
ــبات و انرژى مجلس شوراى اسالمى و سازمان  محاس

برنامه و بودجه كشور توسط وزارت نفت ارائه شود.
ــاس بند «ب» نيز سقف منابع حاصل از ارزش  براس
ــص صادرات گاز  ــت، ميعانات گازى و خال صادرات نف

بودجه همچنان بوی نفت می دهد
مروری بر مهم ترین مصوبات نفتی بودجه ۱۳۹۷

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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معادل 959 ميليون و 314 هزار و 4,3 ميليون ريال و منابع مربوط 
ــه درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازى براى مناطق و  به س
ـــتان هاى نفـت خيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه يافته، 50  شهرس

هزار و 800 ميليارد ريال تعيين شده است.
ــت كه در صورت افزايش  ــده اس در اين بند همچنين مقرر ش
ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1397 
ــر  ــبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كس نس
ــعه ملى و سهم شركت ملى نفت ايران، براى  سهم صندوق توس
ــده در خصوص استان هاى نفت خيز، گازخيز و  مصارف تعيين ش

مناطق محروم اختصاص يابد.
ــاس بند «ج» تبصره 1 نيز چنانچه منـابع دولت از محل  براس
صادرات نفـت، ميعانـات گـازى و خـالص صـادرات گـاز در سـال 
ــر از يك ميليون و 10 هـزار و 114 ميليارد و 403  1397 كمتـ

ميليون ريال شود، به دولت اجازه داده مى شود از محل 50 درصد 
ــاب ذخيره ارزى براى تأمين مابه التفاوت حاصل شده  منابع حس

اقدام كند.
همچنين در بند «د»، به شركت ملى گاز ايران اجازه داده شده 
ــدرج در بند «الف» ماده 65 قانون  ــت كه عالوه بر تكاليف من اس
الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، 
نسبت به بازسازى و مقاوم سـازى خطوط لوله گازرسانى به شهرها 
ــتم اندازه گيرى به سامانه اندازه گيرى  ــتاها و اصالح سيس و روس

هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذكور اقدام كند.
قسمت اول از بند «ب» تبصره 4 قانون بودجه كل كشور، نگاه 
ــته و مقرر كرده كه به بانك هاى  ــعه اى به صنعت نفت داش توس
عامل اجازه داده مى شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار 
ــعه ملى  از جمله منابعى كه با تصويب هيأت عامل صندوق توس
ـــبت بـه اعطـاى  ـــده اسـت، نس ــپرده گذارى ش در آن بانك س
تسهيالت ارزى به سرمايه گذاران بخش هاى خصوصى، تعاونى و 
ــعه اى باالدستى  نهادهاى عمومى غيردولتى براى طرح هاى توس
نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع آورى گازهاى همراه 
ــازن و احياى چاه هاى  ــتاى افزايش ضـريب بازيافت مخ در راس
قديمى با داشتن ذخاير نفتى درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و 

گاز موجود در مخازن و توليدى از آنها، اقدام كنند.

ــت كه  ــد «ط» همين تبصره نيز آمده اس در بن
ــرمايه گذارى در طرح هاى نفت و گاز با  به منظور س
ـــترك وزارت نفت و طرح هاى  اولويت ميادين مش
زيربنايى و توسعه اى وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ـــركت هـاى  وزارتخانه هاى مذكور بايد از طريق ش
ــوراى اقتصاد، اوراق  ــه ذى ربط و با تصويب ش تابع
ــقف 50 هزار  ــالمى (ريالى - ارزى) در س مالى اس
ميليارد ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود 
ـــط شـركت هـاى مذكور از  اين اوراق نيز بايد توس
محل افزايش توليد همان ميادين (براى طرح هاى 
وزارت نفت) و عايدات طرح (براى طرح هاى وزارت 

صنعت، معدن و تجارت) تضمين شود.
ــده  ــاس بند «ى» نيز وزارت نفت مكلف ش براس
ــى تابعه  ــركت هاى دولت ــق ش ــه از طري ــت ك اس
ــود اوراق ارزى  ذى ربط براى بازپرداخت اصل و س
ــده، تسهيالت بانكى و تضامين  - ريالى سررسيدش
ــن بازپرداخت بدهى هاى  ــده و همچني سررسيدش
سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاى بيع متقابل 
طرح هاى باالدستى نفت و گاز تا سقف معادل سه 
ــالمى (ريالى- ارزى) با  ميليارد دالر اوراق مالى اس
ــر كند و شـركت هاى  تصويب هيأت وزيران منتش
ــود اوراق  ــده اند كه اصل و س مذكور نيز موظف ش
ــده را حداكثر تا پنج  سال از محل منابع  منتشرش

داخلى خود تسويه كنند.
اما در بند «ح» تبصره 6 قانون بودجه، يك محل 
ــم مى خورد. در  ــدى براى وزارت نفت به چش درآم
ــت: «مطابق ماده 12  قانون الحاق  اين بند آمده اس
برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى 
ــاى نفت و نيرو از  ــت، به هر يك از وزارتخانه ه دول
طريق شركت هاى تابعه ذى ربط اجازه داده مى شود 
ــكونى مشتركين گاز مبلغ  ماهانـه از هر واحد مس
2000  ريال و از هر واحد مسكونى مشتركين برق 

ــذ كنند و براى موارد مندرج  مبلغ 1000  ريال اخ
ـــانند. بـراى  ــه مصـرف برس ــاده مـذكور بـ در م
ــتايى، مبالغ فوق الذكر معادل 50  مشـتركين روس

درصد خواهد بود.»
ــاده 12 قانون الحاق برخى مواد به قانون  طبق م
تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت اين درآمد بايد 
ــى اعم از فوت و  ــارات مالى و جان صرف بيمه خس
ــى از  ــكى ناش نقص عضو و جبران هزينه هاى پزش
انفجار، آتش سوزى و مسموميت مشتركان شهرى و 
روستايى و سكونتگاهى عشايرى گاز و برق از طريق 

شركت هاى بيمه با برگزارى مناقصه شود.
در بند «ج» تبصره 14 قانون بودجه سال 1397 
كل كشور، وزارت نفت از طريق شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى ايران و شركت ملى گاز 
ــت كه كليه وجوه عمومى از  ايران موظف شده اس
ــه درآمد حاصل از فروش داخلى پنج فرآورده  جمل
نفتى اصلى، سوخت هوايى و گاز طبيعى را از ابتداى 
سال 1397 به حساب متمركز ريالى و ارزى به نام 

در بند «ج» تبرصه ۱۴ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 

کل کشور، وزارت نفت از 
طریق رشكت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده های 
نفتی ایران و رشكت 

ملی گاز ایران موظف 
شده است که كلیه وجوه 

عمومی از جمله درآمد 
حاصل از فروش داخلی 

پنج فرآورده نفتی اصلی، 
سوخت هوایی و گاز 

طبیعی را از ابتدای سال 
۱۳۹۷ به حساب متمركز 

ریالی و ارزی به نام 
خزانه داری كل كشور كه 
تحت عنوان متركز وجوه 
درآمد رشكت نزد بانك 

مركزی جمهوری اسالمی 
ایران افتتاح می شود، 

واریز کند.
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خزانه دارى كل كشور كه تحت عنوان تمركز وجوه درآمد شركت 
ــالمى ايران افتتاح مى شود، واريز  نزد بانك مركزى جمهورى اس
كند. به خزانه دارى كل كشور نيز اجازه داده شده است كه ماهانه 
سهم هدفمندى يارانه ها مربوط به شركت هاى مذكور را با اولويت 

نسبت به ساير تكاليف، از حساب هاى فوق الذكر برداشت كند.
ــت كه مى گويد: «عدم اجراى اين بند  نكته مهم، اين بخش اس
ــوال دولتى يا عمومى  ــرف غيرقانونى در وجوه و ام در حكم تص

است.»
ماده 598 قانون مجازات اسالمى در خصوص تصرف غيرقانونى 
در وجوه و اموال دولتى يا عمومى مقرر داشته است: «از كارمندان و 
كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهردارى ها و موسسات 
و شركت هاى دولتى و يا وابسته  به دولت و يا نهادهاى انقالبى و 
ــاتى كه زيرنظر ولى  فقيه اداره مى شوند و ديوان  بنيادها و موسس
محاسبات و موسساتى كه به كمك  مستمر دولت اداره مى شوند 
ــور كلى  اعضا و كاركنان قواى  ــا دارندگان پايه قضايى و به ط و ي
سه گانه و همچنين نيروهاى مسلح و مامورين  به خدمات عمومى 
اعم از رسمى و غير رسمى وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا 
سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك 
از سازمان ها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصى كه برحسب وظيفه 
ــتفاده غير مجاز قرار دهد  ــده است را مورد اس ــپرده ش به آنها س
بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگرى داشته باشد، 
ــوب و عالوه  بر جبران خسارات وارده و  متصرف غيرقانونى محس
ــالق تا 74 ضربه محكوم مى شود و در  پرداخت اجرت المثل به ش
ــد عالوه برمجازات مذكور به جزاى  ــده باش صورتى كه منتفع ش
نقدى معادل مبلغ انتفاعى محكوم خواهدشد و همچنين است در 
صورتى كه به علت اهمال يا تفريط موجب  تضييع اموال و وجوه 
ــاند كه در قانون اعتبارى  دولتى گردد و يا آن را به مصارفى برس
براى آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف 

نموده باشد.»

در بخش اخير بند «ج» تبصره 14 نيز آمده است 
ــالمى ايران موظف  ــه بانك مركزى جمهورى اس ك
است به گونه اى عمل كند كه شركت ملى گاز ايران 
ــركت هاى گاز استانى و همچنين شركت ملى  و ش
ــش فرآورده هاى نفتى ايران از ابتداى  پااليش و پخ
ــط، اطالعات پرداخت  ــال 1397 به صورت برخ س
مربوط به كليه مشتركين را در اختيار داشته باشند.

ــره 18 قانون  ــف» تبص ــق بند «ال ــا طب و نهايت
ــال 97 كل كشور، با هدف اجراى برنامه  بودجه س
اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، 
دانش آموختگان دانشگاهى، زنان و اشتغال حمايتى 
به دولت اجازه داده شده است كه صد در صد منابع 
ــاوت قيمت حامل هاى انرژى در  حاصله از مابه التف
سال 1397 نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداى 
ــال 1396 اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون  س
ــركت  ــهم ش ماليات بر ارزش افزوده و همچنين س
ــف» ماده 1 قانون  ــى نفت ايران موضوع بند «ال مل
الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از مقررات 
مالى دولت را به حساب خاصى نزد خرانه دارى كل 
ــقف 174 هزار  ــور واريز و منابع حاصله را تا س كش
ميليارد ريال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود 
و تركيب با منابع صندوق توسعه ملى و تسهيالت 
بانكى در جهت حمايت از طرح هاى توليد، اشتغال 
و آموزش و كمك به كارورزى جوانان دانش آموخته 

دانشگاهى پرداخت كند.
در بخش پايانى اين بند نيز آمده است كه اعتبارات 
مذكور بر اساس شاخص هايى كه به پيشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مى رسد، 

در اختيار استان ها قرار مى گيرد.

بانك مركزی جمهوری 
اسالمی ایران موظف 

است به گونه ای عمل کند 
كه رشكت ملی گاز ایران 
و رشكت های گاز استانی 

و همچنین رشكت 
ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران 
از ابتدای سال ۱۳۹۷ به 

صورت برخط، اطالعات 
پرداخت مربوط به كلیه 

مشرتكین را در اختیار 
داشته باشند
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تنش هاى اخير بين ايران و عربستان 
ــك و ترديدهايى را در  ــعودى ش س
ــق كاهش توليد  مورد موفقيت تواف
ــال پيش منعقد  نفت اوپك كه دو س
ــت. در حال  ــد، به وجود آورده اس ش
ــك و ترديدها درباره  ــر، اين ش حاض
ــال دوم خود قرار  اين توافق كه در س
دارد، با تشديد چالش ها و اختالفات 
بين دو رقيب منطقه اى افزايش يافته 
ــت. به طور كلى با توجه به اينكه  اس
پايانى براى جنگ يمن، يكى از نقاط 
مورد اختالف تهران و رياض مشاهده 
نمى شود، احتمال پايان توافق كاهش 
ــت نزديك تر  ــه واقعي ــد نفت ب تولي
مى شود. با گذشت چهار سال از آغاز 
جنگ در يمن نه تنها وضعيت در اين 
كشور تغيير نكرده بلكه اوضاع بسيار 
ــده است. در همين راستا  وخيم تر ش
چندى قبل آنتونيو گوترش دبيركل 
ــن درگير در  ــازمان ملل از طرفي س
ــت تا به سازشى سياسى  يمن خواس
ــان دادن به اين درگيرى  با هدف پاي
ــون تن را  ــه 22 ميلي ــاله ك چهار س
ــاى فورى  ــد دريافت كمك ه نيازمن
ــت يابند اما تاكنون  كرده است، دس
چنين سازشى به وجود نيامده است. 
ــاس اين توافق در كل اعضاى  بر اس
ــدند كه  اوپك و غيراوپك متعهد ش
ــكه در روز  ميانگين 1,8 ميليون بش
ــام خود به  ــد نفت خ ــه تولي از عرض
ــد. اين توافق مربوط به 9  بازار بكاهن
ــال 2018 بود چراكه  ماهه پايانى س
ــى اوپك و غير اوپك براى  توافق قبل
ــكه اى نفت  كاهش 1,8 ميليون بش
ــا ماه مارس 2018   خام در هر روز ت
ــت. در حال حاضر به نظر  اعتبار داش
ــت  ــد كه اين توافق تا نشس مى رس
ــد. اوايل  ــه 2018 ادامه ياب ماه ژوئي

ــال كارشناسان و تحليل گران از  امس
بانك هاى سرمايه گذارى برجسته به 
ــق درباره  ــى از اعضاى اين تواف برخ
قيمت نفت هشدار دادند. روسيه يك 
نمونه قابل توجه در اين باره است: با 
توجه به اينكه اقتصاد روسيه بيشتر بر 
پايه صادرات است، استفاده از قيمت 
پايين نفت مى تواند ارزش پول روبل 
را پايين نگه داشته و در مقابل تقاضا 
ــوالت صادراتى را حفظ  براى محص
مى كند. به نظر مى رسد كه ايران نيز 
ــرار دارد و موافق  ــير ق در همين مس
ــد.  ــت زير هفتاد دالر باش قيمت نف
ماه گذشته ميالدى بيژن زنگنه وزير 
نفت ايران در گفت وگو با روزنامه وال 
ــتريت ژورنال اعالم كرد كه ايران  اس
مخالف نفت هفتاد دالرى است، زيرا 
اين قيمت باعث افزايش توليد شيل 
ــود. در واقع توليد  نفتى آمريكا مى ش
ــه ميزان  ــى آمريكا ب ــص داخل ناخال
قابل توجهى افزايش مى دهد. اكنون 
ــده اخير ميان ايران  تنش هاى فزاين
ــعودى در حوزه هاى  ــتان س و عربس
منطقه اى و بين المللى مى تواند آخرين 
ــم زدن اين توافق  ــو براى بره دومين
باشد. چند روز گذشته "نيتش شاه" 
استراتژيست اقتصادى در گفت وگو با 
ــى اعالم كرد:  شبكه خبرى ان بى س
ــط تنها تاثير كوتاه مدتى بر  اين رواب
بازار نفت داشته است مى تواند باعث 
پايان زودهنگام اين توافق شود. وى 
ادامه داد: به نظر مى رسد كه تنش ها 
ــتان سعودى در  ميان ايران و عربس
حال افزايش است. اين تنش هاى رخ 
ــور مى تواند  داده در ميان اين دو كش

ــى در در حوزه نفت  ــاى ژئوپلتيك به
ــته باشد كه در همين  به همراه داش
ــكاف هايى در  ــتا باعث ايجاد ش راس
وحدت اوپك شود و اين مساله باعث 
ــود.  پايان پيش از موعد اين توافق ش
محمدبن سلمان وليعهد عربستان در 
ــارات ضدايرانى خود  هر محفلى اظه
را تكرار مى كند. وى به تازگى گفت: 
ــود به تهديد  اگر با ايران برخورد نش
بزرگى تبديل خواهد شد. وى با اشاره 
به اينكه بيشتر كشورهاى منطقه با 
ايران دشمنى دارند، ادامه داد: ايران 

دليل مشكالت خاورميانه است.
ــكالت و  ــزود: مش ــلمان اف بن س
اختالفات تنها ميان ايران و عربستان 
ــت بلكه ميان ايران و عربستان،  نيس
امارات، مصر، كويت، بحرين، يمن و 
ــورهاى جهان است.  تعدادى از كش
ــتان تضمين مى كند  بنابراين عربس
كه تمام نقشه ها و برنامه هاى ايران در 

داخل مرزهاى خود خواهد ماند.
ــد كه  ــعودى مدعى ش وليعهد س
ــوذ ايران در  ــتان 95 درصد نف عربس
آفريقا را قطع كرده است و اين مسئله 
ــراق نيز صدق  ــن و ع ــيا و يم در آس
مى كند. اما اين وحدت اوپك نه فقط 
به خاطر رابطه چالشى و پر تنش ايران 
و عربستان سعودى بلكه از زمان آغاز 

اين توافق متضرر شده است.
نشست اوپك در ماه آينده ميالدى 
ــت براى  ــود اين نشس برگزار مى ش
ــق كاهش ميزان توليد  بازنگرى تواف
ــالس اوپك پالس  نفت، پيش از اج
در ماه ژوئيه است. با اين حال بيشتر 
اعضاى اوپك حتى عراق حمايت خود 

ــالم كرده اند. اما از  را از اين توافق اع
سوى ديگر بغداد اعالم كرده است كه 
برنامه هايى براى افزايش ميزان توليد 
ــور اعالم  ــى خود دارد و اين كش نفت
كرده كه ذخاير نفت خام آن مى تواند 
بسيار بيشتر از حد پيش بينى باشد. 
پيامدهاى اعالم اين دو خبر از سوى 
ــم اندازتوافق چندان  عراق براى چش
مثبت نيست. تاكنون يكى از سواالت 
اصلى اين است كه عربستان سعودى 
ــى از كاهش توليد  تا كى عواقب ناش
ــر روى دوش خود تحمل  ــت را ب نف
ــروز، صبر و  ــه ام ــرد. تا ب ــد ك خواه
ــكيبايى آن محدوديت هايى براى  ش
اين كشور ايجاد كرده است. عربستان 
ــراى اصالحات  ــراى اج ــعودى ب س
جاه طلبانه اقتصادى اش و در حالى كه 
ــمان اميدوار خود را به شركت  چش
ــت، نمى تواند هم  آرامكو دوخته اس
ــش توليد نفت پايبند  چنان به كاه
ــبات نشان مى دهد كه  بماند. محاس
ــت در واقع  ــن آوردن قيمت نف پايي
منجر به درآمد بيشتر مى شود، رياض 

نيز از اين مساله سود برده است.
آرامكو، شركت ملى نفت عربستان 
سعودى است كه تحت تملك دولت 
مركزى عربستان است. اين شركت از 
لحاظ مالكيت ذخاير (نفت خام و گاز 
طبيعى) به عنوان يكى از با ارزش ترين 
شركت هاى جهان محسوب مى شود.

ــران و  ــتر ميان اي ــاى بيش تنش ه
ــث افزايش  ــعودى باع ــتان س عربس
ــد. اين مساله  قيمت نفت خواهد ش
ــى كارتل و  مى تواند منجر به فروپاش
لغو توافق كاهش توليد نفت شود كه 
قيمت ها را تحت تاثير قرار مى دهد. 
ــتان  ــارت ديگر، ايران و عربس به عب
ــت زمانى كه در  سعودى ممكن اس
حوزه نفتى در برابر هم قرار مى گيرند، 
ــر بازى  ــع صف ــل جم ــازى حاص ب
ــاله نه براى ايران و  مى كنند. اين مس
نه براى عربستان سعودى خوشايند 
نيست. برهمين اساس تهران و رياض 
بايد ميان اين دو مساله انتخاب كنند 
كه آيا نفوذ خود را در منطقه افزايش 
ــدت طوالنى تر  ــا براى م ــد و ي دهن

قيمت نفت را باالتر نگه دارند.

تنش میان تهران و ریاض توافق اوپک را تهدید می کند

مرتجم: ساناز رضایی
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 افتتاح های شش گانه در پارس جنوبی
در زمينه توسعه ميدان هاى مشترك، 27 فروردين ماه امسال و با حضور 
ــاى 17، 18، 19، 20 و 21 و اليه نفتى پارس جنوبى  ــور، فازه رئيس جمه
به بهره بردارى رسيد تا افزون بر افزايش 150 ميليون مترمكعبى توليد گاز 
شيرين در اين ميدان گازى و همترازى ايران و قطر در برداشت از عظيم ترين 
ميدان مشترك گازى جهان، قفل توليد نفت در اليه نفتى پارس جنوبى نيز 

گشوده و برداشت نفت از اين ميدان براى نخستين بار آغاز شود.

 امضای بزرگ ترین قرارداد ساخت کاالی صنعت نفت
در زمينه رايزنى هاى ديپلماتيك و امضاى قراردادهاى توسعه اى، پس از 
امضاى برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) فعاليت شركت ملى نفت ايران 
ــد و در دو سال اخير شاهد حضور شركت هاى مختلف  وارد فاز جديدى ش
فعال در زمينه نفت و گاز به منظور همكارى با صنعت نفت ايران هستيم. 
اين رويكرد در سال 96 با نگاه توسعه صنعت نفت ايران اجرايى شد و اين 
ــركت ملى نفت را مى توان به عنوان دومين محور  زمينه از فعاليت هاى ش

فعاليت هاى اين شركت در سالى كه گذشت معرفى كرد.
در همين زمينه خردادماه امسال، بزرگترين قرارداد ساخت كاالى صنعت 
ــركت ملى نفت ايران و  ــاخت لوله هاى CRA بين ش نفت يعنى قرارداد س

صنعت نفت ایران در سال ۹۶
صنعت نفت ايران در ســالى كه گذشت 
روزهاى پر فراز و نشيبى را تجربه كرد؛ 
از امضاى قراردادهاى توسعه ميدان هاى 
نفتى و افزايش سطح توليد تا رايزنى هاى 
ديپلماتيك براى ارتقاء جايگاه نفت ايران 
در مجامع بين المللى؛ از شكســته شدن 
ركورد انتقال گاز در كشور تا راه اندازى 
فاز هاى نخســت و دوم پااليشگاه ستاره 
خليج فــارس؛ از روزهاى خوشــى كه در 
تاريخ صنعت نفت رقم خورد تا روزهاى 
تلخى كه شــاهد حوادث آتش سوزى در 
پااليشــگاه تهران، فوران و آتش سوزى 
چاه 147 رگ سفيد و غرق شدن نفتكش 

سانچى در آب هاى چين بوديم.
در ادامه، برخى از مهمترين رويدادهاى 
حوزه نفت در سال 96 را مرور مى كنيم:
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كنسرسيومى اسپانيايى - ايرانى به ارزش 556 ميليون يورو امضا شد 
ــازى اين كاالى راهبردى  تا مقدمه اى براى انتقال فناورى و بومى س

در ايران باشد.

 امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی
ــعه فاز 11 پارس جنوبى به عنوان نخستين  امضاى قرارداد توس
ــى در قالب الگوى جديد قراردادهاى نفتى را مى توان از  گام اجراي
ــمار آورد؛ قراردادى  مهم ترين رويدادهاى صنعت نفت ايران به ش
ــال بين شركت ملى نفت ايران و كنسرسيومى  كه 12 تيرماه امس
ــاخه بين المللى شركت ملى  ــكل از شركت توتال فرانسه، ش متش
ــد و افزون بر  ــارس ايران امضا ش ــن (CNPCI) و پتروپ ــت چي نف
 آن كه مقدمات سرمايه گذارى 5 ميليارد دالرى را در كشور فراهم 
ــاوى پيام هايى از جمله فروريختن ديوار تحريم ها، امنيت  كرد، ح

سرمايه گذارى و موفقيت ديپلماسى نفتى ايران بود.

 امضای قرارداد توسعه میدان های مشرتک آبان و پایدار غرب
در آخرين چهارشنبه سال 96، قرارداد توسعه ميدان هاى مشترك 
ــيومى  ــركت ملى نفت ايران و كنسرس آبان و پايدار غرب، بين ش
متشكل از شركت زاروبژنفت روسيه و شركت ايرانى دانا انرژى امضا 
شد. اين قرارداد همكارى در چارچوب قراردادهاى جديد نفتى و با 
هدف بهبود ضريب بازيافت و افزايش توليد و بهره بردارى از اين دو 
ــاله امضا شد. اين قرارداد دستيابى به  ميدان براى يك دوره 10 س
توليد روزانه حداكثر 48 هزار بشكه نفت را هدف گذارى كرده است 
و براى مدت حداكثر 10 سال ديگر نيز با توافق طرف ها قابل تمديد 
خواهد بود. سهم مشاركت شركت زاروبژنفت روسيه در اين قرارداد 

80 درصد و سهم شريك ايرانى 20 درصد عنوان شده است.

امضای قرارداد توسعه میدان های سپهر و جفیر
ــپهر در  ــه ميدان هاى نفتى جفير و س ــعه يكپارچ قرارداد توس
ــال بين شركت ملى نفت ايران و  ــين روزهاى اسفندماه امس واپس
ــترش انرژى پاسارگاد امضا شد تا به اين ترتيب، براى  شركت گس
نخستين بار يك شركت اكتشاف و توليد ايرانى به عنوان پيمانكار 
اصلى در قراردادهاى جديد نفتى ايفاى نقش كند. اين قرارداد براى 
يك دوره 20 ساله امضا  شده است و هدف از آن، دستيابى به توليد 
ــكه نفت و توليد تجمعى حدود 512  روزانه حداكثر 110 هزار بش
ميليون بشكه در 20 سال است كه هزينه هاى سرمايه اى مستقيم 
آن معادل 2 ميليارد و 427 ميليون دالر و هزينه هاى غيرمستقيم 

معادل 413 ميليون دالر برآورد شده است.

صادرات ۷۷۷ میلیون بشکه نفت ایران در سال ۲۰۱۷
ــركت ملى نفت ايران در يك سال اخير در زمينه صادرات نيز  ش
اقدام هاى توسعه اى خوبى را انجام داد، به طورى كه ايران در سال 
ــدود 2 ميليون و 130 هزار  ــكه نفت (ح 2017، 777 ميليون بش

بشكه) صادر كرد كه سهم آسيا از اين ميزان 62 و سهم آسيا 38 
ــت. افزون بر اين چين و هند بزرگ ترين مشتريان  درصد بوده اس
ــى و ژاپن نيز از  ــمار مى روند. كره جنوب ــيا به ش نفت ايران در آس
ــتند. تركيه در كنار ايتاليا،  ــيا هس واردكنندگان نفت ايران در آس
ــتان، هلند و ... از مشتريان نفتى ايران در اروپا به  انگليس، مجارس

شمار مى آيند.
ــال 2017، موفق شد 180 ميليون بشكه  ايران همچنين در س

ــكه از اين  ميعانات گازى يعنى روزانه 490 هزار بش
ــدار صادرات ميعانات گازى  فرآورده صادر كنند. مق
ايران در ماه هاى اخير به داليل اختصاص دادن آن  به 
پااليشگاه ستاره خليج فارس و پااليشگاه هاى داخلى 
كاهش يافت. ميانگين قيمت فروش نفت و ميعانات 
گازى ايران نيز در سال 2017، حدود 52 دالر براى 
هر بشكه بوده است. شركت ملى نفت ايران همچنين 
ــال2017، 17 ميليون تن نفت كوره و حدود  در س
2 ميليون تن گازوئيل بيشتر به كشورهاى همسايه 

صادر كرده است.

 دیپلامسی نفتی ایران در سال ۹۶
خرداد سال 96 در يكصد و هفتاد و دومين نشست 
ــورهاى  ــازمان كش ــران نفت و انرژى س عادى وزي
ــاع اعضا، مصوبه  ــت (اوپك) با اجم ــده نف صادركنن
پيشين (كاهش توليد) براى 9 ماه ديگر تمديد شد. 
ــتوايى را به عنوان  همچنين اعضاى اوپك، گينه اس
ــد كردند تا تعداد اعضاى  ــن عضو اوپك تأيي تازه تري
ــازمان به 14 كشور برسد. اين كشور سومين  اين س

توليدكننده بزرگ نفت در آفريقاست.
ــورهاى  ــال 96 اعضاى مجمع كش ــاه س در مهرم
صادركننده گاز (جى يى سى اف) در نوزدهمين نشست 
 Yury) وزارتى اين مجمع با اكثريت آرا يورى سنتورين
ــوان دبيركل جديد اين نهاد  sentyrin) روس را به عن

ــال دبيركلى محمدحسين  برگزيدند. دوره چهار س
ــده گاز، 31  ــورهاى صادركنن ــى در مجمع كش عادل
دسامبر به پايان رسيد و دبيركل جديد سوم ژانويه و 

پس از پايان تعطيالت كريسمس كارش را آغاز كرد.
در آذرماه نشست سران مجمع كشورهاى صادركننده 
ــورهاى  گاز در بوليوى، بر لزوم افزايش همكارى كش
عضو و اتخاذ سياست هاى هماهنگ به منظور افزايش 
درآمدهاى ملى كشورهاى عضو اين مجمع از محل 
صادرات گاز طبيعى با توجه به چالش هاى پيش روى 
بازار گاز تاكيد شد. از ديگر مفاد مهم اين بيانيه، تاكيد 
ــورها  بر رد تحريم ها و لزوم اقدام هاى هماهنگ كش
ــوى  ــراى مقابله با اعمال تحريم هاى يكجانبه از س ب

از ابتدای سال ۹۶ تا 
پایان بهمن، بیش از ۱۸۲ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
مرتمکعب گاز در شبکه 
انتقال گاز کشور منتقل 

شده که رقمی قابل توجه 
است. باالترین میزان 
انتقال گاز کشور در 

سال ۹۶ به بهمن امسال 
اختصاص داشت که در 

یک روز ۷۵۷ میلیون 
مرتمکعب گاز منتقل شد

15نشريه پااليش نفت  شماره 7   ارديبهشت 97

Oil Refining Industry Employers Association



برخى كشورها عليه يك يا چند كشور عضو مجمع 
كشورهاى صادركننده گاز بود.

ــن ماه 14 عضو اوپك در يكصد و هفتاد و  در همي
ــازمان بار ديگر توافق  سومين نشست عادى اين س
نوامبر 2016 را مبنى بر كاهش يك ميليون و 200 
هزار بشكه اى نفت براى 9 ماه ديگر تمديد كردند و 
در پايان بر اساس تصميم اعضا، مقرر شد توليد نفت 
ليبى و نيجريه از سقف توليد سال 2017 فراتر نرود.

ــى ميلر،  ــال 96 وزير نفت با الكس ــاه س در آذرم
ــرد. پس از  ــروم ديدار و گفت گو ك ــل گازپ مديرعام
ــركت ملى نفت ايران  اين ديدار 2 تفاهم نامه بين ش
و گازپروم روسيه با حضور وزير نفت در زمينه نقشه 
ــران ال ان جى امضا  ــكارى 2 طرف و پروژه اي راه هم
ــد. گازپروم بزرگ ترين توليدكننده گاز طبيعى و  ش
يكى از بزرگ ترين شركت هاى جهان است. در ميان 
شركت هاى گازى، شركت گازپروم، به واسطه ذخاير 
گازى و در اختيار داشتن بيش از 152٫200 كيلومتر 
خط لوله گاز طبيعى، بزرگ ترين شبكه خطوط لوله 

انتقال گاز در جهان، جايگاه ويژه اى دارد.

 حادثه نفتکش سانچی
ــعه اى، صنعت  ــه اين اقدام هاى توس در كنار هم
نفت ايران در سالى كه گذشت يك اتفاق تلخ را نيز 
ــرد. 16 دى ماه 96 نفتكش تحت مديريت  تجربه ك
ــانچى» كه با  ــركت ملى نفتكش ايران به نام «س ش
ــين 25 آذرماه با محموله ميعانات گازى  32 سرنش

به سفارش شركت  هانوا توتال كره جنوبى عازم اين 
كشور بود در 158 مايلى سواحل شرقى چين با يك 
ــتى فله بر چينى برخورد كرد. اين اتفاق ساعت  كش
هشت شب به  وقت ايران و 30 دقيقه بامداد به وقت 
شانگهاى روى داد، اما 25 دى ماه خبر رسيد كه 32 
ــان را در اين حادثه از  ــين اين نفتكش جانش سرنش

دست دادند و سانچى به طور كامل غرق شد.

 مهار فوران در رگ سفید
از ديگر اقدامات شركت ملى نفت مى توان به مقابله 
با حوادث رخ داده در صنعت نفت اشاره كرد. به طور 
مثال در سال 96 بخش قابل توجهى از توان شركت 
ــركت ملى حفارى  ملى مناطق نفتخيز جنوب و ش
ــال، به مهار حادثه  ــران در ماه هاى آبان و آذر امس اي
فوران چاه 147 رگ سفيد معطوف شد؛ رويدادى كه 
هفتم آبان ماه امسال حادثه ساز شد و به جان باختن 
ــريف شركت ملى حفارى ايران  2 نفر از كاركنان ش
ــن حادثه عظيم، با تالش  انجاميد. عمليات مهار اي
ــبانه روزى گروه عملياتى و حضور حداكثرى تيم  ش
مديريتى (از معاون امور توليد شركت ملى نفت ايران 
گرفته تا مديران عامل شركت ملى مناطق نفتخيز 
جنوب و شركت ملى حفارى ايران) همراه بود و پس 
ــطح به دفعات و پيشبرد  از آزمودن روش مهار از س
ــرانجام اين فوران  ــار از عمق به موازات، س روش مه

ــد و بار ديگر توان  ــال مهار ش در پنجم دى ماه امس
متخصصان صنعت نفت كشور را به رخ كشيد.

 شکسته شدن رکورد انتقال گاز در کشور
از ابتداى سال 96 تا پايان بهمن، بيش از 182 ميليارد 
و 500 ميليون مترمكعب گاز در شبكه انتقال گاز كشور 
منتقل شده كه رقمى قابل توجه است. باالترين ميزان 
انتقال گاز كشور در سال 96 به بهمن امسال اختصاص 
ــك روز 757 ميليون مترمكعب گاز  ــت كه در ي داش

منتقل شد و در همين سطح نيز باقى ماند.

 افزایــش صــادرات گاز ایران به کشــورهای 
منطقه

بر اساس چشم انداز شركت ملى گاز در برنامه ششم 
ــران به 200 ميليون  ــعه، حجم صادرات گاز اي توس
مترمكعب در روز مى رسد. هم اكنون نيز ساالنه حدود 
200 ميليارد مترمكعب گاز در كشور مصرف مى شود 

ــا 10 ميليارد مترمكعب به صادرات اختصاص  و تنه
مى يابد كه براساس اهداف برنامه ششم توسعه، اين 
ــد به 68 تا 70 ميليارد مترمكعب افزايش  ميزان باي
ــده، به طور  ــه برنامه هاى تعريف ش ــد. با توجه ب ياب
ميانگين بايد روزانه 200 ميليون مترمكعب به بخش 
صادرات اختصاص يابد كه بخش قابل توجهى از آن 
ــورهاى منطقه تحويل و بخشى نيز در قالب  به كش

ال ان جى به اروپا صادر مى شود.
ــم كافى گاز براى  ــتن حج ايران با در اختيار داش
ــت كه  ــادرات، سال هاس ــى و ص ــن نياز داخل تامي
ــد. تركيه،  ــادر مى كن ــايه گاز ص ــورهاى همس كش
ــتان، آذربايجان و نخجوان و عراق، بازارهاى  ارمنس

كنونى صادرات گاز ايران هستند.
ــال  پروژه صادرات گاز به عراق از 31 خردادماه امس
با ارسال روزانه 7ميليون مترمكعب از پايانه نفت شهر 
اجرايى شد و اكنون حجم صادرات گاز به بغداد به رقم 
روزانه 14 ميليون مترمكعب رسيده است. تركيه نيز 
از ديگر مشتريان مهم گاز ايران است. با پايان يافتن 
ــور،  ــاب و كتاب هاى گازى و مالى ميان دو كش حس
اكنون جريان صادرات گاز ايران به تركيه روال عادى 
را طى مى كند. در نيمه نخست امسال از مرز بازرگان، 
5 ميليارد و 400 ميليون مترمكعب گاز به تركيه صادر 
شده است. صادرات گاز به ارمنستان نيز در قالب تهاتر 
ــود؛ به اين ترتيب كه ايران  ــرق اجرايى مى ش گاز و ب
ساالنه 365 ميليون مترمكعب گاز به ارمنستان صادر 
ــه كيلووات ساعت برق وارد  مى كند و در قبال آن س
كشور مى شود. از ديگر قراردادهاى صادرات گاز ايران 
مربوط به آذربايجان و نخجوان است. ايران در گذشته 
يك قرارداد سوآپ بين جمهورى آذربايجان و نخجوان 
داشت كه بر اساس آن يك مقدار گاز را با حجم كمتر 
از يك ميليون مترمكعب در آستارا تحويل مى گرفت 
و مطابق همان حجم گاز را از طريق جلفا به نخجوان 
تحويل مى داد و به ازاى انتقال گاز، هزينه ترانسفر گاز 

از كشورهاى طرف قرارداد دريافت مى شد. اكنون نيز 
ــه يك ميليون مترمكعب گاز به نخجوان صادر  روزان
مى شود كه اين رقم طى 8 ماه امسال به 250 ميليون 

متر مكعب رسيد.

 راه انــدازی فاز نخســت و دوم پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس

ــتاره خليج فارس از  ــگاه ميعانات گازى س پااليش
جمله طرح هاى مهم و كليدى است كه فاز نخست 
ــت امسال به بهره بردارى رسيد و روزانه  آن ارديبهش
ــورو 5، 4,5 ميليون ليتر  ــون ليتر بنزين ي 12 ميلي

نفت گاز، يك ميليون ليتر نفت سفيد و يك ميليون 
و 300 هزار ليتر گاز مايع به توليد كشور اضافه كرد. 
ــگاه  ــد بنزين در فاز دوم اين پااليش همچنين تولي
ــد، اين در حالى  ــال آغاز ش در آخرين روزهاى امس
ــت كه 25 بهمن امسال واحد تقطير فاز دوم اين  اس

پااليشگاه افتتاح شد.

 معکوس سازی خطوط انتقال فرآورده
ــوط لوله  ــى خط ــال 96، برخ ــاه س  در 18 تيرم
انتقال فرآورده با هدف اجراى سياست هاى صادرات 
فرآورده هاى نفتى در شركت خطوط لوله و مخابرات 
ــامل خط لوله  ــد. اين خطوط ش ــت معكوس ش نف
ــى از خط لوله  فرآورده 16 اينچ اصفهان-يزد و بخش

فرآورده 10 اينچ آبادان - اهواز - تهران مى شود.

 بهره برداری از نخستین پل کابلی کشور
پل كابلى 380 مترى كه بزرگ ترين پل اختصاصى 
ــمار مى رود،  ــور به ش خط لوله انتقال نفت خام كش
ــد كارون 4، حدفاصل مراكز انتقال  روى درياچه س
ــماره 5 و 6 مارون-اصفهان يكم مردادماه به  نفت ش
بهره بردارى رسيد. اين پل كابلى امكان انتقال روزانه 
500 هزار بشكه نفت خام را از ميدان نفتى مارون به 

اصفهان فراهم كرده است.

 افتتاح سامانه جی آی اس
سامانه جى آى اس (اطالعات مكانى ايران) مهرماه 
امسال در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت رونمايى 
شد. اين سامانه كه پياده سازى آن در واحد مهندسى 
و طرح هاى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت انجام 
شده، اطالعات توصيفى از طول و عرض جغرافيايى 
ــه هاى ماهواره اى از گسل ها و ... را  خطوط لوله، نقش
جمع آورى و قابل دسترسى به پروفايل خطوط لوله 

سراسر كشور مى كند.

 بهره برداری از خودروهای سوخت رسان سیار
ــن درخواست سوخت پيدو  اواخر امسال اپليكيش
ــمى راه اندازى شد. اين طرح با  (Pido) به طور رس

كمك شركت پتروآيريك و پشتيبانى بانك پارسيان 
بهره بردارى شد كه مى تواند به كاهش آلودگى هوا و 
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كاهش تردد خودروها به منظور سوختگيرى كمك كند.

 اجــرای طرح هــای افزایــش کمیت و کیفیــت بنزین در 
پاالیشگاه ها

افتتاح طرح بنزين سازى پااليشگاه بندرعباس در روزهاى پايانى 
ــازى پااليشگاه هاى الوان و اصفهان در  سال، افتتاح طرح بنزين س
اوايل امسال و طرح توليد بنزين سبز (آلكاليت) در پااليشگاه آبادان 
از جمله طرح هاى ديگرى بود كه افزون بر افزايش توليد بنزين، بر 
ــى در كشور  ــت. اجراى طرح هاى پااليش كيفيت آن نيز افزوده اس
سبب افزايش توليد بنزين به حدود 77 ميليون ليتر در روز شده كه 
با توجه به مصرف حدود 79 ميليون ليترى بنزين، فاصله بين توليد 

و مصرف تا اندازه زيادى برابر شده است.

 افتتاح مجتمع پرتوشیمی کردستان
ــال اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال،  در نخستين روز كارى س
مجتمع پتروشيمى كردستان، بزرگ ترين پروژه صنعتى اين استان 
ــمى افتتاح شد.  با حضور رئيس جمهورى و وزير نفت به طور رس
ــان را بهترين عيدى  ــتغال جوان ــم، اش دكتر روحانى در اين مراس
ــراى خود عنوان كرد. اين مجتمع از طرح هاى دوازده گانه اقتصاد  ب
مقاومتى در صنعت پتروشيمى بود كه به گفته وزير نفت، با اجراى 
ــرمايه گذارى صنعتى تاريخى اين استان  اين طرح، بزرگ ترين س
صورت گرفته است. اين مجتمع افزون بر توسعه بخش پايين دستى 
ــيمى و تكميل زنجيره ارزش، سبب ايجاد بازارهاى   صنايع پتروش

جديد صادراتى، اشتغال زايى و ارزش افزوده بيشتر در كشور به ويژه 
ــمال غرب ايران مى شود. مجتمع پتروشيمى  در مناطق غرب و ش
كردستان با دريافت خوراك از خط لوله اتيلن غرب با توليد ساالنه 
ــترش زنجيره صنايع  ــبب گس ــبك س 300 هزار تن پلى اتيلن س

تكميلى در اين استان مى شود. اين مجتمع با سرمايه گذارى ارزى 
257 ميليون يورو و (3800 ميليارد ريال) ساخته شده است.

 افتتــاح چهــار مجتمع پرتوشــیمی با ارز آوری ســاالنه ۲ 
میلیارد دالر

اما افتتاح ها در صنعت پتروشيمى در فروردين ماه با بهره بردارى 
رسمى از پتروشيمى كردستان پايان نپذيرفت و بيست وهفتم اين 
ــاالنه 2 ميليارد دالر  ماه چهار طرح ديگر اين صنعت با ارزآورى س
افتتاح شدند. واحد MEG پتروشيمى مرواريد با هدف توليد انواع 
ــاالنه 540 هزار تن محصول و  اتيلن گاليكول با ظرفيت توليد س
ــدود 170 ميليون يورو  ــرمايه گذارى ارزى و ريالى به ترتيب ح س
ــتايرن انتخاب با ظرفيت توليد 250  8900 ميليارد ريال، پلى اس

ــرمايه گذارى ارزى و  ــال پلى استايرن انبساطى با س هزار تن در س
ريالى به ترتيب حدود 120 ميليون دالر و 2000 ميليارد ريال، فاز 
2 پتروشيمى كاويان به عنوان بزرگ ترين توليدكننده اتيلن منطقه 
خاورميانه با هدف تأمين خوراك واحدهاى پتروشيمى مسير خط 
ــاالنه يك ميليون تن اتيلن و  ــه اتيلن غرب با ظرفيت توليد س لول
ــدود 200 ميليون يورو  ــرمايه گذارى ارزى و ريالى به ترتيب ح س
ــيمى تخت جمشيد پارس با هدف  و 2350 ميليارد ريال و پتروش
ــاالنه 65  ــتايرن به ظرفيت توليد س توليد انواع محصوالت پلى اس
هزار تن با سرمايه گذارى ارزى و ريالى به ترتيب حدود 40 ميليون 
يورو و 1350 ميليارد ريال چهار طرحى بودند كه با حضور رئيس 
جمهورى و وزير نفت به بهره بردارى رسيدند و در مجموع حدود 2 

ميليون تن به ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمى و پليمرى 
ايران افزوده شد.

 امضای توافق با رشکت ایرلیکوئید
ــركت ملى صنايع  ــه همكارى ش ــاه 96، توافقنام مردادم
ــيمى با  ــركت پژوهش و فناورى پتروش ــيمى و ش پتروش
ــانس مشترك فرآيند  ــركت ايرليكوئيد براى ايجاد ليس ش
ــى پايه واحد 500 هزار  توليد پروپيلن از متانول و مهندس
تن MTP امضا شد. براساس مذاكراتى كه شركت پژوهش 
و فناورى پتروشيمى با شركت هاى خارجى انجام مى دهد، 
ــرط بومى سازى انجام خواهد شد كه  انتقال فناورى ها به ش
ــور، فرار از  ــاهد انتقال فناورى به كش ــا اجراى اين الگو ش ب
خام فروشى، اشتغال زايى، اتصال صنايع باالدست، ميان دست 
ــيمى و ايجاد ارزش افزوده در  و پايين دست صنعت پتروش

زنجيره پتروشيمى براى كشور خواهيم بود.

 آغاز عملیات اجرایی پرتوشیمی دهلران
ــهريور ماه، عمليات  ــال در ش همزمان با هفته دولت امس
ــيمى دهلران با هدف تكميل زنجيره ارزش  اجرايى پتروش
ــده از طرح  ــتفاده از گازهاى همراه نفت جمع آورى ش و اس
ان جى ال 3100 براى توليد محصوالت پتروشيمى و پليمرى 
آغاز شد. با ارزيابى هاى صورت گرفته، اين مجتمع ظرفيت 
توليد 700 هزار تن اتيلن، 150 هزار تن پروپيلن، 50 هزار 
ــده و 6 هزار تن سوخت كوره را دارد.  تن پيروليز اشباع نش
بهره بردارى كامل پتروشيمى دهلران اشتغال زايى 1200 نفر 

را به طور مستقيم خواهد داشت.

 افزایش تولید صنعت پرتوشیمی
صنعت پتروشيمى امسال نيز با رشد قابل توجهى در توليد 
همراه بود به نحوى كه عملكرد توليد 11ماهه مجتمع هاى 
پتروشيمى كشور از ابتداى امسال تا پايان بهمن ماه نشان از 
توليد بيش از 49ميليون تن محصول پتروشيمى مى دهد كه 
براساس اين عملكرد، توليد 21 مجتمع پتروشيمى مستقر 
ــهر 17 ميليون و 956 هزار تن، توليد 16  در منطقه ماهش
ــتقر در منطقه عسلويه حدود 20  مجتمع پتروشيمى مس
ــيمى  ــون و 886 هزار تن و توليد 21 مجتمع پتروش ميلي
ــتقر در مناطق داخلى كشور حدود 10 ميليون و 207  مس

هزار تن بوده است.

 آغاز احداث پرتوشیمی کوروش
در نيمه آذرماه امسال، كلنگ احداث پتروشيمى كوروش 
با سرمايه گذارى 190 ميليون دالر به منظور توليد ساالنه 
ــتى در بندر  ــتقات پايين دس 150 هزار تن پروپيلن و مش

ــهر به زمين زده شد كه براساس برآورد انجام شده،  ماهش
ــاز آن 40 ماه به طول خواهد انجاميد. پروپيلن  ساخت وس
ــره ارزش در صنايع  ــعه زنجي ــى از مواد پايه براى توس يك
پتروشيمى محسوب مى شود كه خوشبختانه در اين پروژه 
ــت و تكميل زنجيره  ارزش نيز  ــعه پايين دس ــير توس مس

پيش بينى شده است.
منبع: شانا

در کنار همه این 
اقدام های توسعه ای، 

صنعت نفت ایران 
در سالی که گذشت 

یک اتفاق تلخ را 
نیز تجربه کرد. ۱۶ 
دی ماه ۹۶ نفتکش 

تحت مدیریت 
رشکت ملی 

نفتکش ایران به نام 
«سانچی» که با ۳۲ 

رسنشین ۲۵ آذرماه 
با محموله میعانات 

گازی به سفارش 
رشکت  هانوا توتال 

کره جنوبی عازم 
این کشور بود در 

۱۵۸ مایلی سواحل 
رشقی چین با یک 
کشتی فله بر چینی 

برخورد کرد
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رضورت همفكری 
پاالیشگاه هابا  
مجلس برای بازنگری

در قانون مالیات 
برارزش افزوده

پااليشــگاه ها در دو حــوزة ماليــات و 
عوارض بــر ارزش افــزوده و ماليات 
عملكرد با مشــكالت عديده اى روبرو 
هستند. همچنين عدم اهتمام دولت به 
كمك هاى ضرورى به اين مجموعه هاى 
بااهميِت كشور، چه در زمينه ماليات و 
چــه در زمينه حمايت هاى فناورانه، از 
ديگر مشكالت مهم اين عرصه محسوب 
مى شود. در اين خصوص، پاى درددل 
مديرعامل  باقــرى،  ابراهيم  مهندس 
پااليشگاه كرمانشاه نشستيم تا درباره 
مصائب مختلف پااليشگاه هاى كشور در 
زمينه هاى گوناگون با ما سخن بگويد. 

او ضمن تأكيد بر لزوم حمايت دولت، 
پيشنهاد مى كند مؤديان بزرگ مالياتى 
هماننــد شــركت هاى پااليشــى بايد 
مشــكالت خود را با نمايندگان مجلس 
شــوراى اســالمى در كميســيون هاى 
مرتبط مطرح كنند تــا قانون ماليات بر 
ارزش افــزوده مــورد بازنگــرى قرار 

گيرد.
 گفت وگــوى كامــل نشــريه «پااليش 
نفت» با مديرعامل پااليشگاه كرمانشاه 

را در ادامه خواهيد خواند:

در گفت وگو با مدیرعامل پاالیشگاه 
كرمانشاه مطرح شد:

پاالیشگاه در بحث مالیات با چه 
مشکالتی مواجهند؟

در خصوص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده 
ــكالتى از جمله پذيرفته نشدن  مى توان به مش
قيمت اعظم اعتبار مالياتى اين شركت به بهانه 
فروش كاالى معاف و تصميم اعتبار مالياتى اين 
ــركت بين كاالى عمومى و خاص به نسبت  ش
مبلغ فروش آنها اشاره كرد كه اين امر موجب 
مى شود بيشتر اعتبار مالياتى به كاالى خاص در 
نظر گرفته شود. اين موضوع به ضرر شركت هاى 
پااليشى است؛ چراكه تسويه ماليات و عوارض 
كاالى خاص طبق قانون به عهده شركت ملى 
پااليش و پخش است و همچنين باعث مى شود 
پرداختى شركت هاى پااليشى در قسمت كاالى 

عمومى به شدت افزايش يابد.
ــوارض كاالى  ــر اينكه ماليات و ع نكته ديگ
ــركت ملى پااليش و پخش  خاص بر عهده ش
است اما متاسفانه سازمان هاى مالياتى به بهانه 
ــاب كاالى خاص اقدام به صدور  ــويه حس تس
رأى و برگ مطالبه مى كنند و گاه حساب هاى 
ــركت را مسدود كرده اند، در حالى كه  بانكى ش
طبق قانون تسويه حساب و پرداخت ماليات و 
عوارض به عهده آخرين زنجيره توليدى است 
ــى در اين زمينه وظيفه  و شركت هاى پااليش

قانونى ندارند.
ــژه به  ــفيد وي ــت س ــروش نف ــن ف همچني
ــيمى بايد به عنوان كاالى  شركت هاى پتروش
ــود در حالى كه سازمان امور  عمومى لحاظ ش
ــن محصول، كاالى خاص  مالياتى ادعا دارد اي
محسوب مى شود كه اين امر با توجه به اختالف 
و تفاوت هايى كه از لحاظ فنى نفت سفيد ويژه 

با نفت سفيد خانگى دارد كامالً اشتباه است.

در ارتباط با عوارض آاليندگى هم اين شركت 
همواره دچار مشكل بوده است. شركت پااليش 
نفت كرمانشاه، با انجام هزينه هاى سنگين، بنا 
بر اعالم سازمان محيط زيست استان كرمانشاه 
ــت صنايع آالينده خارج  توانسته است از ليس
ــازمان امور مالياتى به بهانه هاى  ــود، اما س ش
ــركت هاى پااليشى  مختلف از جمله اينكه ش
ــتند يا اينكه اعالم سازمان  به ذاته آالينده هس
محيط زيست كرمانشاه كفايت نمى كند و بايد 
ــت كل به اداره  ــازمان محيط زيس از طريق س
دارايى (سازمان امور مالياتى كل) اعالم شود و 
ــت، همواره اقدام به  بهانه هايى واهى از اين دس
صدور آراى مختلف در دوره هاى زمانى مختلف 

كرده اند و طلب عوارض آاليندگى مى كنند.
در خصوص جريمه هايى كه به عناوين مختلف 
ــركت هاى پااليشى تحميل مى شود، اين  به ش
شركت دچار مشكل است. به عنوان مثال، طبق 
قانون و مصوب هيأت محترم وزيران، چنانچه 
شركتى اصل ماليات عملكرد خود را پرداخت 
كند، بايد تمامى جرائم مربوط به آن بخشيده 
شود اما اين موضوع، با اينكه اختيار قانونى براى 
آن وجود دارد، اما متأسفانه توسط سازمان امور 
مالياتى كرمانشاه به انجام نمى رسد و به عناوين 
مختلف پرونده هاى مالياتى اين شركت به اداره 
مركزى تهران ارجاع مى شود كه تاكنون نتيجه 

قابل قبولى نيز به دست نيامده است.
ــالوه بر ماليات عملكرد در خصوص جرائم  ع
مالياتى و عوارض بر ارزش افزوده اين موضوع با 
مبالغ بسيار با اهميت تر و چشمگيرتر وجود دارد 
كه متاسفانه با وجود همكارى هاى اين شركت 
در خصوص پرداخت اصل اين مبلغ و اين مورد 
ــمت هايى از  ــبت به پرداخت قس كه بعضاً نس
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جرائم مربوطه اقدام كرده است، ولى بخشودگى در 
خصوص جرائم آن لحاظ نشده و نمى شود.

نكته ديگر اين است كه فرآورده هاى صادراتى بايد 
ــات و عوارض بر ارزش افزوده  معاف از پرداخت مالي
ــى از اين بابت  ــركت هاى پااليش ــند، چراكه ش باش
ماليات و عوارض دريافت نمى كنند، اما متاسفانه اداره 
دارايى به دليل اينكه برگه سبز گمركى به نام شركت 
پااليشى ثبت نشده، بر اين مبالغ، ماليات و عوارض 

محاسبه كرده و طلب مى كند.
نكته آخر در اين خصوص اين است كه در ارتباط 
ــت كوره و نفت گازى كه به عنوان  با مقاديرى از نف
ــركت هاى پااليشى مى رسد  ــوخت به مصرف ش س
نيز اداره دارايى ماليات و عوارض محاسبه كرده و از 
ــركت آن را طلب مى كند؛ اين در حالى است  اين ش
ــركت هاى پااليشى در اين خصوص مبالغى را  كه ش
وصول نكرده اند و همچنين به دليل محدوديت گاز 
ــارى در مصرف نكردن اين محصوالت  طبيعى اختي
ــال بايد از  ــرد س ــته و به اجبار در ماه هاى س نداش
نفت كوره و نفت گاز به عنوان سوخت دستگاه هاى 

پااليشى استفاده كنند.
ــوص ماليات عملكرد بايد به اين نكته  اما در خص
اشاره كرد كه متاسفانه مميزين محترم مالياتى بخش 
ــامل هزينه هاى  ــنلى ش عمده اى از هزينه هاى پرس
ــتگان پيش از  ــتمرى بازنشس ــى، ذخيره مس ورزش
ــه صندوق هاى  ــزد وام هاى پرداختى ب موعد، كارم
ــتگى و موارد مشابه ديگر را غير قابل قبول  بازنشس
ــر با ماده 147 قانون  اعالم مى كند كه اين امر مغاي
ــتقيم است. همچنين بر اساس بند  ماليات هاى مس
ــارات و وظايف صنعت نفت تعيين حقوق  10 اختي

و مزاياى كاركنان به عهده وزير نفت است. بنابراين 
غير قابل اعالم كردِن هزينه هاى ذكر شده، مغاير با 

قوانين مربوطه است.

به چه کمک هایی از ســوی مجلس و 
دولــت بــرای حــل مشــکل مالیات 

احساس نیاز می شود؟
ــزوده داراى  ــوارض بر ارزش اف ــون ماليات و ع قان
نواقض بسيار زيادى است كه در مرحله اجرا هم براى 
مميزين مالياتى و هم براى مؤديان مشكالت فراوانى 
ــت. پيشنهاد مى شود در جلسه اى،  را ايجاد كرده اس
مؤديان بزرگ مالياتى همانند شركت هاى پااليشى 
مشكالت خود را با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
در كميسيون هاى مرتبط مطرح كنند و قانون ماليات 

بر ارزش افزوده مورد بازنگرى قرار گيرد.

انجمــن در بحث ارتبــاط با مجلس و 
دولت و پیگیری حقوقی کار پاالیشگاه 

در امور مالیاتی چقدر می تواند مؤثر باشد؟
انجمن در پيگيرى رفع مغايرت ها و همچنين رفع 
اختالف در تغيير قوانين پااليش و پخش و سازمان 

امور مالياتى مى تواند نقش مؤثرى ايفاد كند.

اســتقرار فناوری هــای نویــن چقدر 
می توانــد بــه کاهــش آالیندگی و به 
دنبــال آن، کاهــش مالیــات کمک کند و به نظر 
شام چقدر نسبت به این موضوع اهتامم وجود 

دارد؟
ــت  ــنجش پارامترهاى زيس ــا توجه به نتايج س ب
ــازمان  ــگاه هاى معتمد س ــط آزمايش محيطى توس
ــت  ــت، كليه پارامترهاى زيس حفاظت محيط زيس
ــركت در محدوه ضوابط و استانداردهاى  محيطى ش
سازمان محيط زيست قرار دارد و شركت در ليست 
ــن حال، بايد به اين  ــع آالينده قرار ندارد. با اي صناي
نكته نيز اشاره كرد كه استفاده از فناورى هاى نوين 
در زمينه بهبود وضعيت زيست محيطى و همچنين 

مديريت انرژى قطعاً تاثيرگذار خواهد بود.

بــا توجه به اهمیت پاالیشــگاه ها در 
موضــوع خودکفایــی و جلوگیــری از 
خام فروشی، آیا بحث مالیات اقدامات تشویقی 

برای پاالیشگاه ها مدنظر قرار می گیرد؟
ــويقى در اين  ــفانه نه تنها اقدامات نش خير. متاس
خصوص براى شركت هاى پااليشى وجود ندارد، بلكه 
عدم شفافيت قوانين و تفسيرهاى ناقصى كه توسط 
ــكالت  ــازمان هاى مالياتى صورت مى گيرد، مش س

عديده اى را براى اين شركت بوجود آورده است.

تجهیزات و دستگاه های پاالیشگاه در 
چــه حــدی نوســازی و بهســازی 

شده اند؟
تجهيزات پااليشگاه و سيستم كنترلى و ابزار دقيق 
ــت و در  ــده اس آن همان تجهيزات قديمى نصب ش
خصوص نوسازى اين پااليشگاه تغيير و اقدام موثرى 
انجام نشده است؛ به جز در برخى موارد محدود مثل 
ــاخته  واحد پنتان و مخازن LAB كه در دهه 80 س

شده اند.

تجهیــزات و تکنولوژی پاالیشــگاه در 
مقایسه با تکنولوژی مورد استفاده در 

جهان در چه سطحی قرار دارد؟
تجهيزات پااليشگاه، همانطور كه در پرسش قبلى 
پاسخ داده شد، قديمى است و به سال هاى 1348 تا 
1350 مربوط مى شود. كوره ها، سيستم ابزار دقيق، 

ــاس طراحى بسيار  واحدهاى فرآيندى و غيره بر اس
ــه جز موارد  ــتند و هيچگونه تغييرى ب قديمى هس
محدود (مثل مولدهاى زيمنس، كمپرسور توربينى، 
ــد DM، احداث  ــم به واح ــل آب صنعتى قدي تبدي
واحدهاى پساب و برج خنك كننده در اوايل سال هاى 
دهه 80 شمسى و دو دستگاه بولير استاندارد فاسل 
كه در سال 87 در سرويس قرار گرفتند) در خصوص 

به روز كردن آنها صورت نگرفته است و طبعاً نسبت 
به تكنولوژى جديد مورد استفاده در پااليشگاه هاى 

جديد از راندمان پائين ترى برخوردار است.
با وجود اينكه پااليشگاه كرمانشاه در سال 1350 
ــت و نزديك به 47 سال  ــده اس طراحى و احداث ش
ــازى زيرساخت هاى  از قدمت آن مى گذرد، ولى نوس
آن از قبيل واحدهاى DM، برج خنك كننده، پساب 
ــتگاه بويلر HP با ظرفيت 30 تن در  صنعتى، دو دس
ــور توربينى گازهاى گردشى واحد  ــاعت كمپرس س
ــن ژنراتور زيمنس  ــتگاه توربي ــرى فرمر، دو دس كت
ــال  ــر يك به ظرفيت MW 3 كه همگى بعد از س ه
ــده و در سرويس قرار گرفته اند  1380 راه اندازى ش

باعث شده اند كه توان توليد يوتيليتى براى افزايش 
ــكه در روز  ظرفيت خوراك نفت خام تا 40 هزار بش
قابل تأمين باشد. واحد پنتان و هگزان از LSRG نيز 
سهم بسزايى در توليد اين دو محصول در كشور ايفا 
ــروژه اى كه قرارداد آن  مى كنند. در حال حاضر با پ
توسط بخش خصوصى در شرف امضا است، ظرفيت 
تولين پنتان و هگزان تا بيش از 2 برابر افزايش خواهد 
يافت؛ ضمن اينكه مى توان هگزان بدون بنزين توليد 
كرد. اميد است كه واحدهاى جديد در اين رابطه در 

دو سال آينده در سرويس قرار بگيرند.
واحد LAB كه تأمين كننده خوراك پتروشيمى 
ــوب مى شود نيز از سيستم هاى مدرنى  LAB محس

ــيمى  ــرد و توان تأمين خوراك پتروش ــره مى گي به
ــتون را تا 10 هزار بشكه در روز نفت سفيد دارا  بيس
است. نظر به اينكه اين شركت تنها پااليشگاه موجود 
در بين استان هاى غرب كشور - يعنى همدان، ايالم، 
ــاه - است و از طرفى  ــتان، كردستان و كرمانش لرس
فاصله بسيار نزديكى با مرز كشور عراق دارد، همگى 
نشان از موقعيت استراتژيك اين پااليشگاه دارد كه 
ــت در آينده نه چندان دور شاهد تحول آن  اميد اس
ــوخت ايفا  و نقش ويژه اى كه در منطقه در تأمين س

خواهد كرد، باشيم.

آیا در زمینه به روزرسانی تکنولوژی و 
تجهیــزات، دولت توانســته کمکی به 

پاالیشگاه ها انجام دهد؟
ــاره شد،  خير؛ به جز موارد محدودى كه به آنها اش
ــگاه انجام  ــم در زمان دولتى بودِن پااليش كه آن ه
گرفته است، هيچگونه كمكى از طرف دولت در اين 

خصوص صورت نگرفته است.

در کنار بحث فناوری روز برای تولید، 
ایمنی پاالیشگاه و کارکنان، نسبت به 

استانداردهای جهانی در چه حدی است؟
ــتانداردهاى HSE و 18001  ــه اس ــن رابط در اي
ــش نفت  ــركت پاالي OHSAS و ISO 14001 در ش

ــده اند و در شرف انجام مطالعات  كرمانشاه پياده ش
HAZOP و HAZID است.
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ــواره توليد بنزين با كيفيت داخلى پاى ثابت  هم
دغدغه هاى مسئولين در رده هاى باالى كشور است. 
آنها به حق اين دغدغه را دارند؛ چرا كه عدم تامين 
اين محصول استراتژيك در داخل، كشور را وابسته 

به واردات بنزين مى كند.
ــن كاالى ايرانى كه توليد  مى توان گفت مهمتري
ــت بوده، محصوالت  ــوط به حوزه وزارت نف آن مرب
پااليشگاه ها و در راس آنها «بنزين» است. به همين 
ــور در زمينه  ــت كه براى خودكفايى كش خاطر اس
ــت. ساخت  بنزين تالش هاى زيادى در جريان اس
ــگاه ها از جمله پااليشگاه ستاره خليج فارس  پااليش
نمونه اى از اين تالش هاست. از همين رو، در اولين 
روزهاى آغاز به كار مجلس شوراى اسالمى در سال 
ــت از توليد ملى با  ــيون ويژه حماي 1397، كميس

ــور رييس مجلس و همچنين وزراى صنعت و  حض
نفت برگزار شد. «بيژن زنگنه» وزير نفت كه يكى از 

ميهمانان اصلى اين جلسه بود، به بررسى چگونگى 
حمايت از كاالى ايرانى پرداخت.

ــى خبر داد كه  ــه از اتفاق وزير نفت در اين جلس
مى تواند اطمينان بخش در زمينه تامين حامل هاى 
انرژى باشد؛ او در اين جلسه از خودكفايى در توليد 

بنزين ظرف شش ماهه دوم سال جارى خبر داد.

 ســال گذشــته تولید بنزین ۱۵ میلیون لیرت 
افزایش یافت

به گزارش «ايسنا»، «بيژن نامدار زنگنه» در پايان 
ــخ به اظهارات نادر قاضى پور  ــت در پاس اين نشس
نماينده اروميه درباره واردات بنزين گفت: «در سال 
گذشته توليد بنزين 15 ميليون ليتر افزايش يافت 
و در چهار ماه آينده هم 12 ميليون ليتر ديگر هم 
ــال 12  ــود و تا آخر س به توليد بنزين افزوده مى ش
ميليون ليتر ديگر به اين ميزان اضافه خواهد شد». 

او ادامه داد: «ما از شش ماهه دوم سال جارى بنزين 
وارد نخواهيم كرد».

ــاره كرد كه كمتر  ــكلى اش زنگنه در ادامه به مش
ــت گفت كه  ــرد؛ وزير نف ــرار مى گي ــورد توجه ق م
«مشكل بنزين را در پااليشگاه ها نبينيد بلكه آن را 
كارخانه هاى خودروسازى ببينيد. ما ساالنه 10 درصد 
افزايش رشد مصرف داريم همچنان كه توليد خودرو 
ــت  ــم به همين ميزان افزايش دارد». زنگنه درس ه
ــد ورود خودرو به بازار  ــد؛ اگر با افزايش رش مى گوي
مصرفى كشور، ظرفيت توليد بنزين به همان ميزان 
افزايش نيابد، كشور باز هم بعد از چند سال مجبور 
وارد بنزين خواهد شد. از سوى ديگر خودكفايى در 
ــو حائز اهميت است؛ از يك  توليد بنزين از چند س
ــور براى واردات بنزين  طرف مانع خروج ارز از كش
ــتغال زايى درون كشور از سوى ديگر و  مى شود؛ اش
ــى نفت خواهد شد. اما  همچنين مانع از خام فروش

خودکفایی در تولید بنزین در نیمه دوم امسال
وزیر نفت در کمیسیون ویژه حامیت از تولید ملی خرب داد؛
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اگر در زمينه توليد بنزين كشور پس از خودكفايى 
به ظرفيتى براى صادرات هم دست يابد، نه تنها مانع 
از ارزبرى خواهد شد، بلكه با صادرات بنزين مى توان 
براى كشور ارزآورى هم داشت. از اين رو تالش هاى 
ــيدن فعاليت پااليشگاه ها  زيادى براى به نتيجه رس
در زمينه توليد بنزين مى شود. به گفته «محمدعلى 
ــگاه ستاره خليج فارس،  دادور» مدير عامل پااليش
ــت پااليشگاه ستاره خليج  « فاز توليد در فاز نخس
ــده و روزانه حدود 12  ــارس هم اكنون تثبيت ش ف
ميليون ليتر بنزين يورو 5، 3,5 ميليون ليتر نفت گاز 
ــگاه  ــورو 5 و 700 هزار  ليتر گاز مايع اين پااليش ي
ــود». اواخر سال گذشته هم  در كشور توزيع مى ش
فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، به بهره بردارى 
ــيد كه مديرعامل اين پااليشگاه اعالم كرد: «با  رس
ــج فارس 4  ــتاره خلي ــل و تثبيت فاز دوم س تكمي
ميليون ليتر نفت گاز و 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5 
به توليد پيشين اضافه مى شود». با احتساب تثبيت 
ــگاه، روزانه  ــتاره خليج فارس اين پااليش فاز دوم س
ــوخت كشور  24 ميليون ليتر بنزين وارد چرخه س

ــگاه  خواهد كرد؛ بنا بر اين چون ظرفيت اين پااليش
36 ميليون ليتر در روز است، 12 ميليون ليتر باقى 

مانده، پس از بهره بردارى از فاز سوم پااليشگاه وارد 
چرخه مى شود. يعنى روزانه 36 ميليون ليتر بنزين 

با كيفيت يورو5.

  کشــور نباید در وضعی قرار بگیرد که فرار 
رسمایه رخ دهد

وزير نفت در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت جذب 
سرمايه در حوزه هاى نفتى گفت: «كشورى كه نياز 
ــرمايه گذارى دارد، نبايد در وضعى قرار بگيرد  به س
كه فرار سرمايه رخ دهد. اگر اين اتفاق بيفتد يعنى 

جريان برعكس شده است».
ــاره به سرمايه گذارى  «بيژن نامدار زنگنه» با اش
ــالهاى 90 و 91 گفت: «با  42 ميليارد دالرى در س

ــام پول هاى ما صرف هدفمندى  توجه به اينكه تم
يارانه ها مى شود، ما نيازمند جذب سرمايه در حوزه 
ــتيم در  هاى مختلف به ويژه حوزه هاى نفتى هس
ــرمايه اى از خارج بياوريم يا  ــرايط يا بايد س اين ش
ــش  از منابع داخلى جذب كنيم. ما حتى گفتيم ش
ــود تا ما از سرمايه گذار  ميليارد دالر منابع جذب ش
ــبه كنيم. در اين  ريال بگيريم و با او به دالر محاس
زمينه مهمتر از توليد نفت براى من اشتغال است. 
ما در خيلى از موارد گفتيم كه كاالها بايد تماما در 
ــود. اگر ما چهار- پنج ميليارد دالر  داخل تامين ش
كار به داخلى ها ارجاع دهيم آنها فعال مى شوند و 
ــود و چرخه  تقاضا براى كار داخل هم ايجاد مى ش

سرمايه گذارى ايجاد خواهد شد».

 پاالیشگاه ها نیاز به نوسازی دارند
وزير نفت با بيان اينكه «ريشه توليد داخل و فعال 

كردن توليد داخل راه انداختن جريان سرمايه گذارى 
است» ادامه داد: «مهمترين كارى كه ما بايد انجام 
ــت كه جريان سرمايه گذارى را ايجاد  دهيم اين اس
كنيم. كشورى كه نياز به سرمايه گذارى دارد نبايد 
ــرمايه رخ دهد. اگر  در وضعى قرار گيرد كه فرار س
اين اتفاق بيفتد يعنى جريان برعكس شده است».

او اضافه كرد: «در حال حاضر تمام پااليشگاه هاى 
ــازى دارند و ما روزى تقريبا 20 مورد  ما نياز به نوس
سوراخ شدن لوله را داريم. بايد اقداماتى در اين زمينه 
انجام شود وكارى كنيم كه تقاضاى توليد داخل ايجاد 

شود. مهمتر از آن اين است كه پول بچرخد».
ــودم را از صاحب  ــن خ ــه كرد: «م ــه اضاف زنگن
ــاخت  ــازى س نظرترين آدم ها در زمينه توانمندس
داخل مى دانم. از سال 67 كه به وزارت نيرو رفتم، 
به اين موضوع پرداختيم و نتيجه آن تاسيس مپنا و 
شركت هاى مشابه شد. در سال 76 هم پتروپارس و 

پتروايران را راه انداختيم».

 پیرشفــت قابــل توجهــی در تجهیــزات 
رشکت های نفتی داریم

ــاره به گزارش هاى تهيه شده در مجلس  او با اش
در زمينه نظارت بر دستگاه ها گفت: «اين گزارش ها 
بسيار با ارزش است. اما براساس طبع نظارتى شما 
ــيد و  ــكال دارد را مى نويس ــدگان) آنچه اش (نماين
نمى گوييد چه پيشرفت هايى رخ داده است. همين 
ــاط منفى را ببيند. من  ــود كه مردم نق باعث مى ش
شهادت مى دهم امروز توان توليد كشور با 20 سال 

گذشته قابل قياس نيست. 
ما در سال 76 يك متر هم نتوانستيم لوله گذارى 
ــكوى  ــاده براى س دريايى كنيم و يك چهارپايه س
ــتيم بسازيم بلكه آن را به سنگاپور  نفتى نمى توانس
ــه كه تجهيزات  ــفارش مى  داديم اما االن عرش س
ــت را چندين  ــون دالرى اس ــرفته 200 ميلي پيش
ــرفت قابل توجهى در  ــازند و پيش ــركت مى س ش

تجهيزات شركت هاى نفتى داريم».

دالر  میلیــارد   ۲۰۰ بایــد  نفــت  وزارت   
رسمایه گذاری کند

ــاره به قرارداد وزارت نفت با شركت توتال  او با اش
براى فاز 11 گفت: «مجلس و شخص آقاى الريجانى 
ــرارداد حمايت كردند. مناقصه هاى  خيلى از اين ق
اول اين قرارداد چهار ميليارد دالر بود و بدون اينكه 
ــد از نظر ارزش را  ــيم 80 درص ما اجبار كرده باش
شركت هاى ايرانى برنده شدند و اين در يك رقابت 

طبيعى اتفاق افتاد».
ــن وزارتخانه بايد  ــه «اي ــت با بيان اينك وزير نف
ــرمايه گذارى كند» گفت: «ما  200 ميليارد دالر س

ــتيم بلكه  ــيارى از پروژه ها خريدار كاال نيس در بس
ــگاه را  ــراردادى مى بنديم و مى گوييم اين پااليش ق
ــن موضوع توجه  ــازيد اما همواره به اي براى ما بس

داريم. 
ــاخت داخل  در قرارداهاى نفتى هم مهمتر از س
مديريت توسعه فناورى است. ما در قراردادهاى نفتى 
ــركت هاى  فرمول هاى مختلفى گنجانده ايم كه ش
ــوند. از جمله اينكه در كنار هر  ايرانى هم درگير ش

شركت خارجى يك شركت ايرانى فعاليت كند. 
ــركت ايرانى را تاييد  ــن با اغماض 15 ش همچني
ــن كرديم كه از  ــم و فرمولى تعيي صالحيت كردي
ساخت داخل بيشتر استفاده شود. چراكه معتقديم 

سازندگان ايرانى بايد تقويت شوند. 
ــه عامل قيمت، كيفيت و زمان بندى كه  البته س
ــورد توجه قرار  ــكيل مى دهند، بايد م رقابت را تش
گيرد وگرنه امكان استفاده از كاالهاى داخل فراهم 

نمى شود».
ــاالنه 30 ميليارد دالر  ــان اينكه «س ــه با بي زنگن
ــود» اضافه كرد: «ما  ــرمايه گذارى بايد انجام ش س
ــتايى را انجام داديم كه هم رضايت  گازرسانى روس
مردم را تامين مى كند و هم ايجاد شغل مى كند. آيا 
در اين كار هيچ جنسى از خارج وارد شد؟ اما تقاضا 
ــه 14، 15 هزار ميليارد  ــد و البت براى كار ايجاد ش

تومان در شبكه هاى گازرسانى هزينه شد».
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حامیت از کاالی ایرانی
شاه بیت اشتغال و رونق اقتصادی است

نامگذارى سال جاري توسط مقام معظم رهبرى مبنى بر حمايت توليد داخلى و اشتغال به حق شاه بيت رفع 
مشكالت و تنگناى جامعه است؛ با توجه به اينكه رهبرى انقالب در حوزه هاى مختلف اجرائى و تقنين صاحب 
تجربه عملى و انديشه هستند لذا پيروى از رهنمود ايشان در جايگاه رهبرى نظام براى مسئوالن نظام و قواي 
سه گانه و ملت عزيز فرض است و بايد راهكارهاى عملى آن را ارائه دهند و در جهت شكوفايى اقتصاد مقاومتى 
آن را عملياتى كنند. مجموعه دولت، توليدكنندگان و ملت اگر مصمم به انجام و اجراي آن نباشند اين مباحث 
ــعارهاى آن باقى مى ماند. دولت و ملت و  ــخنرانى ها و مقاالت و ش ــود و فقط در س در نام گذارى خالصه مى ش
توليدكنندگان بايد عزم خود را جزم كنند؛ دولت نسبت به رفع تنگناها و رفع قوانين باز دارنده و جلوگيرى از 
ــابه داخلى اقدام كند و ملت نيز از توليدات داخلى مصرف كند و بداند كه با مصرف توليدات  ورود كاالهاى مش
داخلى هزينه و حقوق كاركنان و كارگران ايرانى را پرداخت مى كند و از طرفى توليد كننده داخلى به اين باور 
برسد كه خودش هم در اين كشور مصرف كننده است بايد كااليي توليد كنند كه به لحاظ كيفيت قابل رقابت 
با جنس مشابه خارجى و به لحاظ قيمت هم پايين تر يا همتراز با كاالى خارجى باشد و توان رقابت در داخل و 

حتى صادرات را داشته باشد. 
البته بار اين مسئوليت به نسبت مساوى در سه ضلع نيست بلكه دولت كه يكى از اضالع است بايد نسبت به 
وظايف خود حداكثر تالش و سعى را داشته باشد، رفع موانع توليد را به جد پيگيري كند و جلوى كاالى قاچاق 
و غير ضرور را بگيرد. چرا بايد ما كاالهاى بنجل كشورهاى ديگر را مصرف كنيم. از طرفى توليدكنندگان ايرانى 
بايد به نام خود برند و نام ايرانى را ارتقاء دهند و با محوريت (كيفيت بهتر، قيمت كمتر) به توليدات خود افتخار 
كنند. ملت هم بايد به لحاظ فرهنگى بداند كه ايران كشور پهناور بزرگى است و داراى فرهنگ و تاريخى غنى 
بوده و هست. در اكثر رشته ها توليدات داخلى مى تواند تأمين كننده معيشت زندگانى مردم باشد؛ حتى در خيلى 
از رشته ها امكان صادرات فراهم است لذا مردم هم بايد در نوع مصرف خود تجديدنظر كنند و به جاى افتخار به 

پوشاك و خوراك و... خارجى به توليدات ايرانى خود افتخار كنند. 
اقتصاد مقاومتى كه از سال ها قبل از طرف مقام معظم رهبرى نام گذارى شد نيز در اين راستا بوده كه اقتصاد از 
درون و توليدات و داشته هاى خود در اولويت باشد، اين نوع اقتصاد نه رياضت و نخوردن است و نه دست نيافتنى 
است بلكه توجه و نگاه به درون و توانمندى هاى كشور است و به يك عبارت استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى 
افراد و توانمندى هاى داخلى است و واردات فقط بر اساس ضرورت و آن دسته از كاالهايي كه در داخل امكان 
توليد و تأمين آن نيست صورت گيرد. دولت و سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش كاالهاى غير ضرور، بنجل و 
بى كيفيت را نپذيرد. هم اكنون يك چرخه معيوب وجود دارد؛ ثبت سفارش انجام مى شود و كاال توسط تجار كه 

حلقه ديگر اثرگذار در اقتصاد و توليد كشور هستند از خارج تأمين مى شود.
 در ابتداي ورود كاال در گمرك، برخي كاالها توسط مراكز قانونى غيراستاندارد و غيرقابل استفاده اعالم مى شود، 
اين كاالها يا بايد مرجوع شود يا پس از مدت ها بالتكليفى در انبارها توسط مراجع قانونى به سازمان اموال تمليكى 
تحويل  شود، بعضاً پس از چند سال همان كاالى بى كيفيت مجدداً به مزايده گذاشته مى شود و به صورت كامًال 

قانونى به بازار عرضه مى شود كه خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
از طرفى هم حلقه چهارم كه تجار هستند بايد به كاالهاى با كيفيت ايرانى و صادرات فكر كنند نه اينكه فقط 
ــان ايران و ايرانى حفظ شود فقط  ــند، در واردات كاال نيز بايد كاالهاى مرغوب و باكيفيت كهش واردكننده باش
در مقابل صادرات كاال صورت بگيرد و تجار بايد ضمن نگاه به منافع تجارى خود به منافع ملى كشور، مردم و 
ايران عزيز نگاه ويژه داشته و تراز اقتصادى كشور را در تجارت لحاظ كنند و منافع تجارى خود را با صادرات و 

درست كارى و بسته بندى و برندسازى و كيفيت كاال در دراز مدت تأمين كنند.
ــال 97 آمار نشان دهنده تغيير  ــده طورى برنامه ريزى كنند كه در آخر س اميدوارم دولت و حلقه هاى ذكر ش

اساسى در حمايت از كاالى ايرانى و اشتغال باشد.
ناصر عاشورى
دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت
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ــد و ارتقاى  ــرح افزايش تولي فاز اول ط
ــگاه نفت  كيفيت بنزين و نفت گاز پااليش
بندرعباس در راستاى تحقق سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى و به منظور افزايش كميت 
ــن توليدى  ــاى كيفيت بنزي توليد و ارتق
ــازگار با محيط زيست، با حضور رييس  س

جمهورى افتتاح شد.
اين پروژه در قالب افزايش ظرفيت توليد 
ــاس (واحدهاى  ــگاه بندرعب بنزين پااليش
ــامل تفكيك  ــد) ش ــازى جدي ــن س بنزي
نفتاى سبك و سنگين، تصفيه هيدروژنى 
نفتاى سنگين، تبديل كاتاليستى، تصفيه 
هيدروژنى نفتاى سبك و ايزومريزاسيون، 
ــت گاز و بازيافت  ــى نف ــه هيدروژن تصفي
ــن، تصفيه آب  ــرد، تصفيه گاز با آمي گوگ
ــرويس هاى جانبى مورد نياز، به  ترش و س

مرحله اجرا درآمده است. 
با بهره بردارى كامل از اين پروژه كيفيت 
ــت گاز توليدى  ــاى بنزين و نف فرآورده ه

داراى استاندارد يورو 4 خواهد بود.
از جمله دستاوردهاى اين پروژه افزايش 
ــگاه  ــد بنزين نهايى پااليش ــت تولي ظرفي
ــر در روز، ارتقاى  ــه ميزان 4 ميليون ليت ب
ــاس  ــى بر اس ــاى نفت ــت فرآورده ه كيفي
استاندارد يورو 4، حفظ و صيانت از محيط 
ــت از طريق بهبود كيفيت فرآورده ها  زيس
و كاهش ميزان انتشار آالينده هاى زيست 
محيطى، بهينه سازى مصرف انرژى، فراهم 
ــتغال مولد و مستمر  شدن زمينه هاى اش
ــتر تربيت نيروى متخصص و  و ايجاد بس
ارتقاى سطح دانش و تجربه نيروى انسانى 
ــركت هاى  ــاغل و ارتقاى توانمندى ش ش
ــراى حضور موثرتر در عرصه هاى  داخلى ب
ــد اقتصادى و پيشرفت صنعتى كشور  رش

خواهد بود.
ــن طرح 600  ــراى فاز اول اي هزينه اج
ــكل  ــون يورو بوده كه 602 نفر به ش ميلي
ــده اند. بر  ــتقيم در آن مشغول كار ش مس
اساس پيش بينى ها فازهاى دوم و سوم اين 
ــهريور سال  طرح نيز به ترتيب در تير و ش
97 به بهره بردارى رسيده و ظرفيت توليد 

ــتاندارد  ــون ليتر بنزين داراى اس 12 ميلي

افتتاح فاز اول طرح افزایش تولید و ارتقای کیفیت
بنزین و گازوئیل پاالیشگاه بندرعباس

با حضور رییس جمهوری صورت گرفت؛

يورو 4 در اين پااليشگاه تثبيت خواهد شد. هزينه اجراى فازهاى دوم و سوم اين پااليشگاه نيز بالغ بر 320 ميليون 
يورو پيش بينى شده كه عمليات تكميل آنها در دست اجراست.

ــتاره  ــگاه س ــن روحانى» رييس جمهورى در جمع مردم  هرمزگان با بيان اينكه «فاز دوم پااليش همچنين «حس
خليج فارس در ماه هاى اوليه سال 97 افتتاح خواهد شد»، از دنبال شدن تكميل فاز سوم اين پااليشگاه خبر داد. او 
همچنين از امضاى سندى خبر داد كه طبق پول هاى مورد نياز اين پااليشگاه از محل صندوق توسعه ملى براى فاز 

سوم در اختيار اين پااليشگاه قرار مى گيرد.
پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى
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وزیر نفت: توسعه صنعت نفت نیاز به رسمایه گذاری های کالن داخلی و خارجی دارد

ــام نوروزى خود با بيان  ــژن نامدار زنگنه در پي بي
اينكه «صنعت نفت ايران در آستانه سالى تازه قرار 
دارد»، گفت: «به فضل الهى و به بركت دستان پرتوان 
همه شما- از زن و مرد- سال 96 را با كوله بارى تازه 
ــت دانش پشت سر گذاشته ايم».  از تجربه و انباش
ــالى كه گذشت بار ديگر دولت  او ادامه داد: «در س
تدبير و اميد زمام امور اجرايى كشور را با عزم و اراده 
ــيعى از مردمان عزيز ايران به دست  بخش هاى وس
گرفت و ما را مكلف ساخت تا مسيرى را كه در آغاز 
ــم، در دولت دوازدهم نيز  اين دولت، برگزيده بودي

ادامه دهيم». وزير نفت افزود: «كارهاى فراوانى در 
چندسال گذشته در صنعت نفت ايران آغاز شده كه 
در اينجا بنا ندارم به بازگويى آنها بپردازم، اما همين 
قدر كافيست كه همه ى ذينفعان صنعت نفت ايران 
-كه بى گمان يكايك ملت بزرگ ايرانند- مى دانند 
ــال هاى تنگنا و تحريم،  ــت نفت ما از پس س صنع
ــير پيشرفت و  ــت كه دوباره در مس چندسالى اس

تعالى قرار دارد».
ــالمى،  ــالگى انقالب اس ــاره به چهل س ــا اش او ب
ــيدى و  ــال 97 خورش ــتانه س گفت: «امروز در آس
ــت با چهل سالگى  ــته كه توامان اس بهارى خجس
انقالب پرشكوه اسالمى ايران، مفتخريم كه بگوييم 
ــه وزارت نفت و تمامى  صنعت نفت ما در مجموع
ــزرگ و بى بديلى در  ــركت هاى تابعه، گام هاى ب ش

ــته است. اينها همه، جز با  تمامى اين اهداف برداش
ــما همكاران بزرگ  همت و ايمان و ايده و عقيده ش
ــت  ــد و از اين رو، روا نيس و بزرگوارم محقق نمى ش
ــد مجموعه صنعت نفت، در  به عنوان مديران ارش
ــرايط بهتر براى شما نكوشيم».  ــتاى تحقق ش راس
ــه اهداف ما، امروز دو  ــه ادامه داد: «از مجموع زنگن
هدف بيش از سايرين خودنمايى مى كنند؛ نخست 
توسعه صنعت نفت كه خود مبنا و ريل توسعه ايران 
ــرمايه گذارى هاى  ــالمى است و نياز به س عزيز اس
ــى دارد و جز با زدودن غبار  ــى و خارج كالن داخل

ــا و جريان ها و نيز با  ــط در برخى نحله ه ــكار غل اف
ــه ها ميسر نيست و هدف  بازنگرى در برخى انديش
ــتى  ــتى و رفاهى و زيس ــر، بهبود وضع معيش ديگ
ــت، كه بى گمان در  ــان زحمتكش اين صنع كاركن
ــتن زندگى بهتر، بهره روى بيشترى را  صورت داش

از خود نشان خواهند داد».
ــود الزم مى دانم يادى  ــان گفت: «بر خ او در پاي
ــير  ــال 96 در مس ــم از همه عزيزانى كه در س كن
خدمت در صنعت نفت -از بخش خصوصى گرفته 
ــان را در مناطق  ــان عزيزش ــش دولتى-، ج تا بخ
ــگاه تهران تا فوران  عملياتى و كارگاه ها -از پااليش
ــت دادند؛ براى آنان  ــفيد- از دس چاه 147 رگ س
ــان صبر و  علو درجات و براى خانواده هاى شريفش
تندرستى مسئلت كنم و همچنين يادى مى كنم از 

همه آنان كه بهار صنعت نفت ايران را با تالش براى 
ــفند، رقم زدند  ــى كردن صنعت نفت در 29 اس مل
تا بيگانگان بدانند، ايران و ثروت هاى خدادادى اش 
براى ايرانيان است؛ مردمانى كه اين مصرع از حكيم 
ــان است؛ چو ايران نباشد،  طوس همواره ورد زبانش

تن من مباد».

 بــرای رفــع تبعیــض میان بانــوان و آقایان از 
هیچ کوششی مضایقه منی کنم

ــبت  ــخنرانى به مناس وزير نفت همچنين در س
ــرفت بانوان در مشاغل  روز زن با بيان اينكه «پيش
حساس صنعت نفت در يك سال اخير خيره كننده 
ــوان زيادى در  ــت: «هم اكنون بان ــت»، گف بوده اس
سطوح باالى گروه مذاكره كننده قراردادهاى نفتى 

فعاليت دارند».
ــر تالش زيادى  ــال هاى اخي او ادامه داد: «در س
شده است تا بانوان به جايگاه بهترى در صنعت نفت 
ــت يابند، اصل بر اين است كه خانم ها بتوانند  دس
ــير به  ــگاه باالى مديريتى قرار گيرند و مس در جاي
ــد كه آنها رشد كنند و به آن جايگاه ها  گونه اى باش

برسند».
زنگنه افزود: «با پيگيرى خانم تندگويان، خانم ها 
ــكو محدوديت دارند  هم اكنون تنها براى كار در س
ــده  ــته ش و در ديگر بخش ها اين محدوديت برداش
است، هر وقت برنامه استخدام داشته باشيم، بدون 
ــا و آقايان وجود  ــان خانم ه ــك هيچ تفاوتى مي ش

نخواهد داشت».
ــه «براى رفع تبعيض  ــاره به اينك وزير نفت با اش
ــى مضايقه  ــان از هيچ كوشش ــان بانوان و آقاي مي
ــم»، گفت: «البته به اين موضوع نبايد فقط  نمى كن
ــود و مديران  از منظر اجتماعى و مدنى پرداخته ش
ــد. تبعيض ميان خانم ها  هم بايد به آن توجه كنن
ــت». او ادامه داد:  و آقايان يك موضوع تاريخى اس
«در گروه مذاكره كننده قراردادهاى نفتى كه يك 
گروه كنترل شده است، خانم هاى زيادى در سطوح 
باالى مذاكرات فعاليت دارند كه بسيار هم شايسته 
ــوان جوان در  ــتند، اين كه تعداد زيادى از بان هس
صنعت نفت حضور دارند بسيار خوب است و بايد از 
آن محافظت كرد». او افزود: «نام شهيد تندگويان و 
همچنين حضور خانم تندگويان در صنعت نفت يك 
ــرمايه است. خانم تندگويان همسو با درخواست  س
رئيس جمهورى مبنى بر حضور بانوان شايسته در 
تمام سمت هاى مديريتى  تالش زيادى انجام دادند 
كه جاى قدردانى دارد. حضور خانم هاى شايسته در 

جايگاه واقعى خود كمك كننده خواهد بود».
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دادور خرب داد: تزریق١٠٠میلیون یورو رسمایه برای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

مهر:  مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس با بيان 
ــناد و مدارك الزم براى دريافت نخستين  اينكه «اس
ــورو را تهيه كرده ايم»،  ــط به مبلغ 40 ميليون ي قس
ــل 100 ميليون يورو را  ــال، حداق گفت: «تا پايان س

دريافت مى كنيم».
ــه اين ترتيب  ــه داد: «ب ــى دادور» ادام «محمدعل
ــت 260ميليون  ــتيم مصوبه الزم براى درياف توانس
ــاز باقى مانده  ــرمايه الزم براى تكميل دو ف يورو س
ــب كنيم». او افزود: «به زودى  اين پااليشگاه را كس
محصوالت يورو5 گازوييل را تحويل بازار مى دهيم، از 
سويى ديگر حدود 3 ميليون و 700 هزار بشكه از فاز 
يك و 2 ميليون و 800 هزار بشكه گازوييل يورو 5، 
از فاز 2 اين پااليشگاه توليد مى شود و به اين ترتيب 
مى توانيم 6 و نيم ميليون بشكه گازوييل يورو 5 را به 

بازار مصرف عرضه كنيم».
مدير عامل پااليشگاه ستاره خليج فارس افزود: «در 
حال حاضر حداقل 600 نفر در اين واحدها مشغول به 
كار هستند كه اكثريت آنها، مقيم بندرعباس و بومى 
هستند و برخى ديگر به منظور جلوگيرى از هدررفت 
زمان و باالرفتن بهره ورى، در خوابگاه هايى كه براى 
ــده، شب را سپرى  ــگاه تهيه ش آنها در خود پااليش
مى كنند». او با اشاره به اينكه «كاتاليست هاى مورد 
استفاده در اين پااليشگاه با كيفيت كامال توليد داخل 

است»، گفت: «بنابراين حتى در شرايطى كه تحريم ها 
يا هرگونه ممنوعيتى در اين زمينه وجود داشته باشد، 
ــكلى در تامين و تعويض اين كاتاليست ها وجود  مش
ندارد. برخى از پااليشگاه هاى كشور، كاتاليست هاى 
ــود را از چين و هند تامين مى كنند كه در برخى  خ
موارد ممكن است براى تعويض آن به مشكل بخورند؛ 
ــگاه ستاره خليج فارس  اما اين موضوع درباره پااليش

صادق نيست». او ادامه داد: «تا پايان امسال از واردات 
ــده و واردات صفر مى شود؛ چرا كه  بنزين بى نياز ش
هم ذخاير هم وضعيت توليد مطلوب است. بنزين ماه 
ــته اين پااليشگاه با اكتان باالى 90 ، بنزن 0.3  گذش
ــك 28 و گوگرد 0.5 پى.پى.ام تحويل داده  و آروماتي
ــت؛ ضمن اينكه بنزين يورو 5 نيز با اكتان  ــده اس ش

91.5 عرضه مى شود». 

عضو کمیسیون انرژی مجلس: وضعیت پیرشفت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بهبود یافته است

ــرادى» نماينده بندرعباس  ــت: «احمد م خانه مل
ــر بنزين روزانه بايد  گفت: «حدود 36 ميليون ليت
ــتاره خليج فارس توليد شود،  ــط پااليشگاه س توس
ــوى  تاكنون نيز توليد 12 ميليون ليتر روزانه از س
ــگاه تحقق يافته و اگر اين ميزان تحقق  اين پااليش
ــى در توليد بنزين  ــبب خودكفاي ــد مى تواند س ياب
ــگاه نفت  ــه داد: «هم اكنون پااليش ــود». او ادام ش
بندرعباس در هرمزگان به تنهايى 18 درصد از نياز 
ما در كشور را به صورت مستقيم و 45 درصد را به 
ــتقيم تامين مى كند كه مكمل اين  صورت غيرمس
ــگاه ستاره خليج فارس است كه مى تواند به  پااليش

توليد بنزين در كشور كمك كند».
 اين عضو كميسيون انرژى با بيان اينكه «اكنون 
با تغيير مديريت وضعيت پيشرفت پااليشگاه ستاره 
ــج فارس بهبود يافته»، افزود: «اما اگر دولت از  خلي
اين پااليشگاه حمايت مالى نكند، سرنوشت گذشته 
ــود و اين پااليشگاه نمى تواند  بار ديگر تكرار مى ش

ميزان مصرف بنزين داخلى كشور را تامين كند».
او با اشاره به اينكه «به دنبال توليد بنزين يورو5 

ــتاره خليج فارس هستيم»، افزود:  در پااليشگاه س
ــتاندارد  ــى درباره توليد بنزين با اس «گفت وگوهاي
يورو5 در پااليشگاه ستاره خليج فارس مطرح شده 
كه مى توان به توليد بنزين هاى استاندارد مورد نظر 

در بندرعباس و تهران دست يافت».
 مرادى گفت: «پااليشگاه ستاره خليج فارس يك 
ــت و با بهره بردارى فازهاى جديد  سرمايه ملى اس

مى تواند نياز كشور را در حوزه بنزين تامين كند تا 
از خارج بى نياز شويم».

ایران صادرکننده بنزین می شود
شانا: «على اديانى» نايب رئيس كميسيون انرژى 
ــدازى فازهاى  ــه اينكه «با راه ان ــاره ب مجلس با اش
ــتاره خليج فارس، ايران به  ــگاه س مختلف پااليش
ــورهاى صادر كننده بنزين مى پيوندد»،  جمع كش
گفت: «با تكميل نهايى اين پااليشگاه و توليد روزانه 
بيش از 30 ميليون ليتر بنزين يورو 5 در آن، ايران 

صادركننده بنزين مى  شود».
 نماينده قائمشهر در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
ــكل  داد: «آلودگى هوا به بنزين ارتباطى ندارد، مش
ــوا به نوع مديريت برمى گردد؛ همچنين  آلودگى ه
ــجام و تمركز  به دليل افزايش خودروها و نبود انس
تصميم گيرى در يك اداره و نهاد خاص، شاهد اين 
چالش براى كل مردم تهران و كالنشهرها هستيم و 
اگر اين معضل برطرف نشود مشكالت بيش از پيش 

افزايش خواهد يافت».
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مدیرعامل رشکت پاالیش نفت تربیز: تنها ۱۰ درصد محصوالت مان را به صنایع پایین دستی می فروشیم

ــتاد هماهنگى تجارت فرامرزى  دهمين جلسه س
آذربايجان شرقى به رياست سرپرست امور اقتصادى 
و توسعه منابع انسانى استاندارى در شركت پااليش 
نفت تبريز برگزار شد. در اين جلسه «غالمرضا باقرى»، 
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز گفت: «در حال 
حاضر ما در پااليشگاه دو آزمايشگاه تخصصى در حوزه 
نفت داريم و آزمايشگاه هايمان كامالً مجهز هستند و 
ــاس الزامات استاندارد، نفت خام و فرآورده هاى  بر اس
حاصل از مشتقات آن در هر سه مرحله ورود، فرآيند 
توليد و خروج از نظر الزامات كيفيت استاندارد مراحل 
آزمايشگاهى را طى مى كنند». او ادامه داد: «90 درصد 
فروش محصوالت ما، متعلق به دولت است و ما تنها 
ــتى  10 درصد محصوالت مان را به صنايع پايين دس

مى فروشيم». او افزود: «ما تنها براى آنچه كه خودمان 
ــيم 100 ميليارد تومان ماليات مى دهيم و  مى فروش
مصمم هستيم با توجه بيش از پيش به مسايل زيست 
محيطى پروژه هاى خود همچون، احداث واحدهاى 
گوگردزدايى از نفت گاز با هدف توليد محصول مطابق 
استاندارد يورو چهار، ايزومريزاسيون جهت توليد كل 
محصول بنزين با استاندارد يورو چهار كه هم اكنون 
40 درصد اين محصول با استاندارد يورو چهار عرضه 

ــود، و همچنين با نصب واحد بازيافت گازهاى  مى ش
انتهايى گوگردسازى به منظور افزايش راندمان بازيابى 
گوگرد از 95 به 99,5 درصد گام هاى بلندى را در اين 

حوزه برداريم».
باقرى با بيان اينكه «از سال 92 تا 95، 300 ميليون 
يورو بهره بردارى داشتيم، باالى 100 ميليون يورو، 

محصول هم آماده بهره بردارى است»، گفت: «براى 
سال بعد يك گام بلند با سرمايه گذارى يك ميليارد 
ــى براى توليد روغن موتور بر  و 600 ميليون يوروي
ــتاندارد و كاهش مازوت به  ــاس آخرين متد اس اس

كمتر از 10 درصد را خواهيم داشت».
ــال  ــتاى انتق ــى در راس ــه داد: «تالش هاي او ادام
ماليات بر ارزش افزوده پرداختى از تهران به استان 
ــده كه در صورت تحقق اين موضوع مهم  ــاره ش اش
ــركت به بيش از 350 ميليارد تومان  ماليات اين ش
ــيد». او افزود: «براساس آرمان  ــال خواهد رس در س
شركت، پااليش نفت تبريز، پيشروِ پااليشگاه منطقه 
خاورميانه با اعتبار جهانى است و بر مبناى مأموريت 
ــه فرآورده هاى  ــود، تأمين خوراك، توليد و عرض خ
نفتى مورد نياز مشتريان با استانداردهاى كيفى روز 

را برعهده دارد».
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز با بيان اينكه 
«بهبود و توسعه پايدار كسب و كار با تأكيد بر ارزش 
آفرينى و مسؤوليت هاى اجتماعى از استراتژى هاى 
اين شركت است»، گفت: «اين شركت سال 56 به 
ــيده، و با تأمين نفت خام از طريق  بهره بردارى رس
ــز، افزايش ظرفيت به  ــه اى از رى به تبري خط لول
ــكه در روز را انجام داده و در سال 91  110 هزار بش

ــازى شده، و همچنان مصمم به اجراى  خصوصى س
مأموريت هاى خود است».

باقرى گفت: «افزايش بهره ورى عمليات توليد به 
ــى محصوالت به  ميزان 10 درصد فعلى، تنوع بخش
ميزان 30 درصد فعلى و مطالعه طرح جامع ارتقاى 

كيفى و اينتگراسيون با سال پايه 1394- سال هدف 
ــتراتژيك عمليات و طرح هاى  1399، از اهداف اس

ــت». او افزود:  ــركت اس ــاختى جانبى اين ش زيرس
«خريد و نصب آنااليزرهاى آنالين دودكش ها جهت 

ــتمر وضعيت آاليندگى  ــات پايش مس ايجاد امكان
كوره ها و طراحى، ساخت و نصب سيستم تصفيه آب 
به روش اسمز معكوس جهت افزايش ميزان بازيافت 
ــد از ديگر پروژه هاى  ــد به 95 درص آب از 65 درص
زيست محيطى شركت پااليش نفت تبريز به شمار 
مى آيد».  او تاكيد كرد: «احداث واحد گوگردزدايى 
ــد بازيافت گازهاى انتهايى گوگرد  از نفت گاز، واح
سازى، احداث واحد خلوص سازى هيدروژن، احداث 
ــبكه آب خنك  برج خنك كننده جديد و اصالح ش

كننده از محصوالت اين سبد است».
ــركت پااليش نفت تبريز با اشاره به  مديرعامل ش
ــالط روغن هاى روان  ــه «احداث واحدهاى اخت اينك
ــرح جامع و  ــيون نفتا، مطالعات ط كار، ايزومريزاس
انتگراسيون فرآيندى از پروژه هاى مستقل اين شركت 
ــدازى اين واحد، امكان توليد  ــت»، افزود: «با راه ان اس
ــال، توليد  ــت 30-40 هزار تن در س روغن با ظرفي
روغن موتورهاى ديزلى و بنزينى تك و چند گريدى، 
توليد روغن هاى صنعتى، توليد ضد يخ برايمان مهّيا 
مى شود». او ادامه داد: «اين پروژه از خرداد 93 شروع 
ــده و پيش بينى مى شود به زودى به بهره بردارى  ش
برسد. اعتبار اين طرح نيز 15 ميليون يورو است و با 
ــدازى فاز يك اين واحد به تنهايى 10 محصول  راه ان
ديگر بر 13 محصول اين شركت اضافه خواهد كرد».
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۱٫۲ میلیارد لیرت بنزین در ۱۳روز عید دود شد

ــا در 13روز  ــوان: ايرانى ه ــگاه خبرنگاران ج باش
ــالت نوروز 97 با ميانگين مصرف روزانه 97.1  تعطي
ميليون ليتر، در مجموع يك ميليارد و 266.3 ميليون 

ليتر بنزين مصرف كردند.

رکورد مرصف بنزین در نوروز ۹۷ شکسته شد
ــركت ملى پخش فرآورده هاى  ايرنا: مديرعامل ش
ــان اين كه با برنامه ريزى هاى انجام  نفتى ايران با بي
شده، نوروز امسال هيچ جايگاهى با كمبود سوخت 

ــد، گفت: ركورد مصرف روزانه بنزين در  روبه رو نش
ــد و از مرز 116 ميليون ليتر  ــته ش نوروز97 شكس

عبور كرد.

عرضه گازوئیل پاالیشگاه شیراز مطابق با یورو ۵ در آینده نزدیک

رحيم شمس الدينى، مدير عامل شركت پااليش 
نفت شيراز با اشاره به امضاى قرارداد خريد ليسانس 
و طراحى پايه طرح ارتقاى توليد محصول نفت گاز با 
 HONEY)» ظرفيت 26 هزار بشكه در روز با شركت
ــق  ــاس تواف ــت: «براس WELL U.O.P.(U.K» گف

صورت پذيرفته در آينده نزديك محصول گازوئيل 
ــگاه شيراز مطابق با استاندارد جهانى يورو 5  پااليش

به بازار عرضه خواهد شد».

ــد تصفيه  ــى واح ــدف از طراح ــه داد: «ه او ادام
ــش مرغوبيت نفت گاز با  ــى نفت گاز افزاي هيدروژن
كاهش تركيبات گوگردى در حد استانداردهاى الزم 
و همچنين كاهش اثرات و پيامدهاى زيست محيطى 
است. در اين فرآيند عالوه بر كاهش ميزان گوگرد، 
ــتان» نفت گاز تصفيه شده نيز به ميزان 2  عدد «س
الى 5 واحد افزايش مى يابد». «شمس الدينى» افزود: 
ــگاه (با خوراك  «در حال حاضر نفت گاز كل پااليش

ــكه در روز) به ميزان 26 هزار بشكه در  60 هزار بش

روز و ميزان گوگرد نفت گازنهايى آن در محدوده 6 
هزار پى پى ام وزنى كه با اجراى طرح فوق بر اساس 
استانداردهاى جهانى يورو 5، حداكثر ميزان گوگرد 
نفت گاز به 10 پى پى ام وزنى كاهش خواهد يافت. 
ــد تصفيه هيدروژنى  ــرمايه گذارى در پروژه واح س
ــمگيرى  ــگاه از اهميت چش ــن پااليش ــت گاز اي نف

برخوردار است».
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از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت؛ انتخاب پاالیشگاه کرمانشاه، به عنوان صنعت سبز کشور

مشعل نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی روشن شد

ــاه در نوزدهمين  ــت كرمانش ــركت پااليش نف ش
ــبز در  همايش ملى واحدهاى صنعتى و خدماتى س
سال 96 با توجه به انجام پروژه هاى زيست محيطى 
ــت محيطى،  ــت ضوابط و الزامات زيس متعدد، رعاي
ترويج فرهنگ زيست محيطى و پيشگيرى از ايجاد 
ــت محيطى به عنوان صنعت سبز  آلودگى هاى زيس
كشور انتخاب و موفق به دريافت تنديس و لوح تقدير 

از سوى سازمان حفاظت محيط زيست كشور شد.

ــت محيطى  ــن اقدامات و پروژه هاى زيس مهمتري
انجام شده در شركت پااليش نفت كرمانشاه به اين 

شرح است: 

ــازى و ارتقاى سيستم هاى  ــتقرار، پياده س 1. اس
OHSAS18001 و ISO14001 مديريتى ازجمله

2. نصب و راه اندازى سيستم هاى پايش لحظه اى 
و آنالين بر روى دودكش كوره و همچنين خروجى 

سيستم تصفيه پساب صنعتى
3. رعايت الزامات و استانداردهاى زيست محيطى 
ــارى در پايش پارامترهاى  ــق ضوابط خوداظه مطاب

زيست محيطى 
4. حفظ، نگهدارى و توسعه فضاى سبز

5. مديريت پسماندهاى عادى، صنعتى و ويژه
6. بهينه سازى مصرف سوخت و انرژى

مجرى طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبى از روشن 
شدن مشعل نخستين سكوى فاز 14 پارس جنوبى 
ــكو با ثبت ركوردى تازه و  خبر داد و گفت: «اين س
ــب، آماده توليد گاز  ــدت 18 روز از مرحله نص در م

مى شود». 
ــزود: «گاز ترش غنى  ــعودى» اف «حميدرضا مس

سكوى 14A  با ظرفيت 500 ميليون فوت مكعب 

در روز (14,1 ميليون مترمكعب) از طريق يك خط 
ــفندماه 96 از بلوك اين  ــه 32 اينچى، تا 20 اس لول
ــگاه فازهاى منطقه پارس2 در كنگان  فاز به پااليش

منتقل شد.
سكوى 14A  پارس جنوبى نخستين عرشه طرح 
ــت كه با وزنى معادل 2500 تن،  ــعه فاز 14 اس توس
چهارم بهمن ماه 96 با موفقيت در بلوك مخزنى اين 

طرح نصب شد و در مرحله برداشت گاز قرار گرفت.
ــى حفارى ايران  ــركت مل او با يادآورى اين كه ش
پيمانكار عمليات حفارى چاه هاى اين فاز بوده است، 
ــت، از 11 حلقه چاه سكوى  افزود: «در مرحله نخس
ــت حلقه چاه بعد از  ــاز 14 پارس جنوبى، هش A  ف
عمليات كامل نصب و راه اندازى سكو، در مدار توليد 

قرار خواهند گرفت».
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تشکیل کمیته سوانح بررسی حادثه سانچی در چین؛ جست وجو برای یافنت پیکرها ادامه دارد

مدیرعامل رشکت ملی نفتکش ایران تغییر کرد

ــازمان بنادر و  ــنا: معاون امور دريايى س ايس
دريانوردى با اشاره به پيگيرى هاى انجام شده 
ــياه  ــانچى، گفت: «جعبه س درباره حادثه س
نفت كش سانچى چند هفته اى است به ايران 

ــوانح در حال بررسى  ــده، كميته س منتقل ش
ــت و به زودى كارشناسان ما براى تشكيل  اس
ــور  ــوانح با حضور چهار كش كميته اصلى س
ذى نفع به چين اعزام مى شوند». او افزود: «ما 

ــى نهايى علت سانحه جلسات كميته  تا بررس
سانحه را هم در تهران و هم در شانگهاى ادامه 
خواهيم داد و اميدوارم هرچه زودتر علت اين 

حادثه كشف و اعالم شود».

ــيد تقى زاده مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى، كاپيتان  برنا: به موجب حكم جمش
نصراهللا سردشتى به عنوان نماينده اين صندوق جهت عضويت در هيات مديره شركت ملى 
نفتكش ايران معرفى و  منصوب شد. همچنين در جلسه هيات مديره شركت ملى نفتكش 

ايران، كاپيتان سردشتى به عنوان مديرعامل جديد اين شركت انتخاب شد. 
او جايگزين سيروس كيان ارثى شده است كه از مهر ماه سال 1395 تاكنون مديرعاملى 

شركت ملى نفتكش ايران را برعهده داشته است.
ــركت ملى نفتكش ايران است  ــتى از دريانوردان پيشكسوت و  باسابقه ش كاپيتان سردش
ــمت هاى پيشين  ــركت را عهده دار بود. از جمله س كه پيش از اين مديريت بازرگانى اين ش
ــركت ملى نفتكش ايران در سال هاى  ــتى مى توان به رياست دفتر اجاره ش كاپيتان سردش

گذشته اشاره كرد.

قرارداد ۴۴ میلیارد دالری هند و عربستان برای ساخت پاالیشگاه در غرب هند

«آرامكو» شركت ملى نفت عربستان و كنسرسيومى 
متشكل از سه شركت نفتى دولتى در هند قراردادى 
به ارزش 44 ميليارد دالر براى ساخت پااليشگاهى 

در ايالت ماهاراشترا در غرب هند امضا كردند. 
ــهم دارند.  هر دو طرف در اين پروژه 50 درصد س
طبق اعالم شركت آرامكوى سعودى، اين پااليشگاه 
ــدن پروژه، توان توليد  ــاخت و تكميل ش پس از س

ــت در روز را  ــكه نف ــون و 200 هزار بش ــك ميلي ي
ــركت همچنين اعالم كرده  ــت. اين ش خواهد داش
پروژه مذكور از بزرگترين پروژه هاى پااليشگاهى و 

پتروشيمى در جهان است. 
ــن قرارداد  ــتان همچني ــركت ملى نفت عربس ش
ــركت  ــه ارزش 5 ميليارد دالر با ش ــم ب ديگرى ه
ــن قرارداد،  ــا كرد؛ هدف از اي ــوى توتال امض فرانس

ساخت يك مجتمع عظيم پتروشيمى در عربستان 
ــده اين پروژه 8 هزار شغل در  ــت. پيش بينى ش اس

عربستان ايجاد كند.
 «آرامكو» يكى از شركت هاى بزرگ نفتى و داراى 
سرمايه گذارى گسترده در داخل و خارج عربستان 

است.
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شاخص های بنزین به طور مرتب پایش می شود؛ تولید بنزین یورو۴ در پاالیشگاه  ها و عرضه فراگیر در ۸ کالنشهر

جزییات تولید و مرصف بنزین کشور در سال ۹۶

پااليش و پخش: بنزين يورو4 با مشخصات استاندارد 
در برخى از شركت هاى پااليشى نظير پااليشگاه اراك، 
ــتاره خليج فارس  اصفهان، تبريز و ميعانات گازى س
توليد و در 8 كالنشهر توزيع مى شود و بديهى است 
اين روند با تكميل ديگر پروژه هاى پااليشى به ساير 

شهرها نيز گسترش خواهد يافت.
ــامل عدد اكتان 91، آروماتيك  اين شاخص ها ش
ــر از 18  ــد حجمى، الفين كمت ــر از 35 درص كمت
درصد حجمى، بنزن كمتر از يك درصد و محتواى 
ــود. مقدار بنزن در  گوگرد كمتر از ppm 50 مى ش

استاندارد يورو4 كمتر از يك درصد است كه از سوى 
ــتاندارد و محيط زيست)  ــازمان هاى نظارتى (اس س

شاخص هاى بنزين به طور مرتب پايش مى شود.
ــازمان حفاظت  انصارى، مديركل پايش فراگير س
محيط زيست در گزارشى كه در تاريخ 6 اسفند 96 
ارائه داد، عنوان كرد: «از ابتداى آبان ماه امسال از 45 
جايگاه عرضه سوخت كالنشهر تهران نمونه بردارى و 
تالش شد اين نمونه بردارى پراكنش مناسبى داشته 
باشد و نقاط مختلف شهر تهران را در بر گيرد». به 
گفته او، بر اساس اين اندازه گيرى ها، ميانگين بنزن 

و آروماتيك به ترتيب 0.95 درصد و 33.68 درصد 
ــال هاى پيش، بهبود يافته و  ــت كه نسبت به س اس

مطابق استانداردها است.
طبق اظهارات وى، اين بنزن ناشى از انجام واكنش 
در راكتورهاى بنزين سازى بوده و به هيچ عنوان برشى 
به نام بنزن يا غنى از بنزن به بنزين اضافه نمى شود 
ــركت هاى پااليشى با استفاده از واحدهاى  و همه ش
جداسازى بنزن يا واحدهاى كاتاليستى ايزومريزاسيون 
آن را به حداقل مى رسانند و بر همين اساس مطابق 

استاندارد به كمتر از يك درصد مى رسد.

ــال 1396،  ــد مصرف بنزين براى س ــنا: رش ايس
درحالى حدود شش درصد پيش بينى شده بود كه 
ــال رشد هشت درصدى مصرف بنزين در  در اين س
كشور صورت گرفت. ميانگين روزانه مصرف بنزين تا 
21اسفندماه سال 1396، 80,3 ميليون ليتر بود و 

پيش بينى شده مصرف بنزين در سال جارى روزانه 
87ميليون و 800هزار ليتر شود. مصرف بنزين سوپر 

ــال 1396، بيش از 12 درصد رشد داشت و از  در س
ــيد. پيش بينى شده ميزان مصرف  3,3 به 3,7 رس

ــال 1397 با 20 درصد رشد به  ــوپر در س بنزين س
پنج ميليون ليتر برسد.

در راستاى افزايش مصرف بنزين در كشور، واردات 

بنزين نيز در سال 1396، رشد يافته و ميزان واردات 
بنزين در سال 1396 روزانه 12,6 ميليون ليتر بود، 
ــال مذكور بيش  در واقع واردات بنزين تا دى ماه س
ــه درصد رشد داشت كه از زمانى كه پااليشگاه  از س
ــد واردات بنزين  ــتاره خليج فارس وارد مدار ش س
ــه ماه دى، بهمن و اسفند بيش از 74 درصد  در س
ــده، توليد  كاهش يافت. طبق آخرين آمار اعالم ش
بنزين در كشور از 66,4 در سال 1395 به 77,4 در 
ــال 1396 رسيد. همچنين ميزان توليد بنزين از  س
ابتداى سال 1396 تا آذرماه 66,6 بوده و از آذرماه تا 

اواخر اسفندماه  به 77,4 رسيد.
همچنين ميزان بنزين يورو4 تا آذرماه 24 ميليون 

بوده كه در اواخر اسفندماه  به 29 ميليون ليتر رسيد 
ــده است چنانچه فاز دوم پااليشگاه  و پيش بينى ش
ــتاره خليج فارس به مدار بيايد اين ميزان به 50  س

ميليون ليتر برسد.
ــيدن به مرز 115  ــور با رس مصرف بنزين در كش
ــورد زد.مصرف  ــفندماه رك ــون ليتر در 28 اس ميلي
بنزين در كل كشور در 28 اسفندماه به 115ميليون 
و 800 هزار ليتر رسيد. اين در شرايطى است كه در 
ــته مصرف بنزين در كشور  مدت مشابه سال گذش
ــون و 100 هزار ليتر بود، بنابراين مصرف  105ميلي

ــال در مقايسه با دوره  بنزين در 28 اسفندماه امس
مشابه سال گذشته 10.2 درصد افزايش يافت.
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افزایش قیمت بنزین در اختیار دولت است

آغاز تعمیرات اساسی همزمان ۴ واحد عملیاتی در رشکت پاالیش نفت اصفهان 

ــيون انرژى  ــخنگوى كميس ــداهللا قره خانى، س اس
ــت بنزين در  ــه «افزايش قيم ــس با بيان اينك مجل
ــت هنوز تصميمى در اين  ــت و دول اختيار دولت اس
ــت»، گفت: «دولت در اليحه بودجه،  باره نگرفته اس
ــن را در تبصره 18 تحت عنوان  افزايش قيمت بنزي
ــرژى لحاظ كرده كه  ــد حاصل از حامل هاى ان درآم
ــرد». نماينده  ــا افزايش قيمت موافقت نك مجلس ب
ــالمى افزود:  ــوراى اس ــى آبادكتول در مجلس ش عل
«البته مجلس مصوبه  ديگرى درباره لزوم بكارگيرى 
ــوخت و همچنين قانون هدفمندى را دارد  كارت س
كه اختيار به دولت داده است كه درباره قيمت بنزين 
اقدامات الزم را انجام دهد كه تاكنون هم پيشنهادى 
ــت». او ادامه داد: «مجلس، دولت را  ــده اس ابالغ نش

براى عرضه كارت سوخت ملزم كرده بود و حتى در 
مصوبه اش مشوق هاى الزم را براى كسانى كه از كارت 
ــوخت استفاده مى كنند، در نظر گرفت. اين اتفاق  س
عمال به معناى سهميه بندى بنزين است». قره خانى 
افزود: «وقتى قرار باشد مشوق هايى براى كسانى كه 

از كارت سوخت استفاده مى كنند، لحاظ شود يعنى 
بايد سهميه خاصى با قيمتى متفاوت به آنها داده شود 
ــدن بنزين خواهد بود.  كه اين به معناى دو نرخى ش
ــوز دولت درباره اجراى اين مصوبه اقدامى نكرده و  هن
مشخص نيست كه مى خواهد چطور اين سياست را 
اعمال كند». او با اشاره به اينكه «دو نرخى شدن قيمت 
ــن زمانى توجيه دارد كه ما توليد بنزين به اندازه  بنزي
كافى نداشته باشيم و نخواهيم از خارج وارد كنيم»، 
گفت: «اكنون در شرايطى هستيم كه نياز به واردات 
نداشته و توليد داخلى مان نيز به اندازه مصرف روزانه 
است. به هر حال اينكه دولت بخواهد قيمت بنزين را 
در سال آينده افزايش دهد تحت اختيار خودش است 

ولى هنوز چنين تصميمى گرفته نشده است».

واحدهاى آيزوماكس و هيدروژن شماره دو شركت 
ــاه به واحد  ــان، 21 فروردين م ــش نفت اصفه پاالي
نگهدارى و تعميرات شركت، واگذار شد. خوراك اين 
ــى  واحدها از 18 فروردين به منظور تعميرات اساس

قطع شده بود.
ــركت پااليش نفت  مدير نگهدارى و تعميرات ش
اصفهان گفت: «با توجه به اهميت واحدهاى مذكور 
و حجم باالى كارهاى تعميراتى، پيش بينى شركت 
ــى همزمان اين واحدها  ــراى انجام تعميرات اساس ب
ــده است كه به منظور  حدود 40 روز كارى اعالم ش
سرعت بخشى كار براى در مدار قرار گرفتن  واحدها، 
درصدد هستيم ضمن رعايت مسائل ايمنى، با فعاليت 
مستمر 24 ساعته و تالش بى وقفه، مدت زمان پيش 

بينى را  به حداقل برسانيم».
  مهندس عليرضا قزوينى زاده افزود: «در طول زمان 
تعميرات در كنار تعميرات كلى، تمامى لوله هاى آب 
ــت زيرزمينى واحدهاى  ــده رفت و برگش خنك كنن
آيزوماكس و هيدروژن شماره 2 شركت، به رو زمينى 

تبديل مى شود».
او افزود: «همچنين به منظور ارتقاء ظرفيت واحد 
آيزوماكس به لحاظ توليد محصوالت و به روز كردن 
سيستم داخلى رآكتورهاى واحد، براى نخستين بار 
قطعات داخلى رآكتورهاى آن، به طور كامل تعويض 
ــد و به تبع، كاتاليست واحد نيز بر اساس  خواهد ش

قطعات جديد، تعويض مى شود».
ــط  ــه اجرا و نصب قطعات توس ــا بيان اينك وى ب
ــركت انجام مى پذيرد،  كارشناسان و متخصصان ش
ــيت رآكتورها در واحد  ادامه داد: «با توجه به حساس
ــال افزايش زمان  ــت كار، احتم ــس و اهمي آيزوماك
ــت كه در  ــرات وجود دارد، اما تالش بر اين اس تعمي

كمترين زمان ممكن كار را به سرانجام برسانيم».

قزوينى زاده به تعويض قسمت اعظم سيستم عايق 
كارى داخل كوره واحد هيدروژن اشاره كرد و هدف 
از اين كار را بهينه سازى مصرف انرژى و جلوگيرى از 

آسيب رسيدن به ساختار فلزى كوره عنوان كرد.
ــوراك واحدهاى آيزوماكس و هيدروژن  دو  وى خ
را به ترتيب 22 هزار بشكه در روز  و  7000 كيلوگرم 
در ساعت عنوان كرد و گفت: «بنزين، گاز مايع، نفت 
ــفيد، سوخت هوايى و نفت گاز  از  توليدات واحد  س

آيزوماكس است».
ــركت پااليش نفت  مدير نگهدارى و تعميرات ش
ــان تعميرات  ــام همزم ــن به انج ــان همچني اصفه
واحدهاى «SRP» (تصفيه گوگرد) و مولد شماره 4 
واحد آب و برق و بخار اشاره كرد و گفت: «اميدواريم 
ــه ممكن صورت  ــرات نيز به بهترين وج اين تعمي

پذيرد».

قزوينى زاده با اشاره به اينكه برنامه انجام تعميرات 
ــر گرفتن كليه  ــن واحدها با در نظ ــى روى اي اساس
شرايط عملياتى، در فواصل زمانى 3 ساله پيش بينى 
ــود، تصريح كرد: «هم اكنون شركت پااليش  مى ش
ــان 24 واحد عملياتى دارد كه تعميرات  نفت اصفه
اساسى هر يك از واحدها، بر اساس برنامه زمان بندى، 

به صورت جداگانه يا همزمان انجام مى شود».
ــركت پااليش نفت  ــداى و تعميرات ش مدير نگه
اصفهان گفت:  «تمام  پرسنل شركت  و پيمانكارى 
ــاز به كار  ــى، قبل از آغ ــر در تعميرات اساس درگي
ــر نظر اداره  ــى ايمنى را زي ــرات، دوره آموزش تعمي
HSE پااليشگاه اصفهان گذرانده اند. به همين جهت 

ــبختانه تا كنون شاهد بروز حادثه اى نبوده ايم  خوش
ــگاه  ــئوالن اجرايى اين پااليش زيرا اولويت اول مس

ايمنى و برنامه ريزى تعريف شده است».
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 ديدار نوروزى مديرعامل شركت پااليش نفت تهران با كاركنان

 تقديم تنديس بلورين جايزه سرآمدى

«پاالیــش نفــت بندرعبــاس» در میان 
برگزیدگان نخستین دوره جایزه رسآمدی 

و بهبود مستمر صنعت نفت
ــتمر صنعت نفت  ــرآمدى و بهبود مس ــتين دوره جايزه س نخس
ــه، وزير نفت و معاونان اين  ــفندماه با حضور بيژن زنگن دوازدهم اس
وزارت خانه برگزار شد. در اين مراسم شركت هاى گاز استان اصفهان 
و مازندران، پتروشيمى هاى رازى، فجر، پارس، شيراز، مبين، پااليش 
نفت بندرعباس، پااليش گاز هاشمى نژاد و شركت نفت و گاز پارس 
تنديس بلورين نخستين جايزه سرآمدى و بهبود مستمر صنعت نفت 

را دريافت كردند.
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ــركت پتروشيمى   ديدار نوروزى مدير عامل و مديران ش
ــركت پااليش نفت تبريز در  تبريز با مدير عامل و مديران ش
راستاى سينرژى دو قطب بزرگ صنعتى شمال غرب كشور در 

اولين روز كارى سال 97

 رونمايى از طرح سوخت رسانى سيار
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 گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه (IMS) شركت پااليش نفت بندرعباس پس از ارزيابى هاى تيم مميزى و تاييد گواهينامه هاى استاندارد براى يك دوره سه ساله ديگر تمديد شد.

نشست آموزشی مدیران مالی و آی تی پاالیشگاه ها با حضور کارشناسان سازمان امور مالیاتی

شست آموزشى مديران مالى و آى تى پااليشگاه ها با حضور كارشناسان سازمان 
ــد. در اين نشست كارشناسان سازمان امور مالياتى نحوه  امور مالياتى برگزار ش
ــگاه هاى  تنظيم صورت هاى مالى الكترونيكى را به مديران مالى و آى تى پااليش

ــواالت و ابهامات مديران مالى  ــوزش دادند و در ادامه به س ــور آم خصوصى كش
ــاس تكاليف قانونى كليه  ــد. همچنين مقرر شد براس ــخ داده ش ــركت ها پاس ش

گزارشات مالى شركت ها از اول سال 1397 در سامانه الكترونيكى ثبت شود.

34نشريه پااليش نفت  شماره 7   ارديبهشت 97

Oil Refining Industry Employers Association



وليعهــد جوان ســعودى پــس از بــه پايان 
رســاندن تور سه هفته اى ســفر به آمريكا، 
راهى اروپا شد تا در قاره سبز نيز متحدانى 
را به لحاظ سياسى و اقتصادى با خود همراه 
ســازد. فرانســه نخســتين مقصــد محمد  

بن سلمان در اروپا بود.
 او ابتدا وارد پاريس شــد. دستاورد نفتى 
بن سلمان در ســفر به پاريس، قرارداد 10 
ميليارد دالرى شركت آرامكو با چند شركت 

فرانسوى است.
بر اســاس گزارش رويترز، شاهزاده جوان 
ســعودى كه بــه دنبال اصالحات مــدرن در 
عربســتان اســت، در حالى به فرانسه سفر 
كرده كه روابط دو كشــور به علت اختالفات 
آنهــا بــر ســر نقــش ايــران در منطقــه با 

پيچيدگى هايى همراه شده است.
 با اين حال همانطور كه امين ناصر، مديرعامل 
شركت دولتى نفت عربستان (آرامكو) اعالم 
كرده بود، مراسم رسمى امضاى قراردادها 
كه بر اســاس اطالعات موجود يكــى از آنها 
ميان آرامكو و توتال فرانســه اســت، عصر 

روز گذشته برگزار شد.

ــت كه  ــيمى اس ــرارداد با توتال در حالى در زمينه صنعت پتروش ــن ق اي
ــركت هاى  ــور در آمريكا نيز توافقنامه هايى با ش ــلمان در زمان حض بن س
آمريكايى در زمينه پايين دست صنعت نفت به امضا رسانده بود. احداث يك 
مجتمع پتروشيمى در تگزاس و توسعه بزرگ ترين پااليشگاه نفت آمريكا از 
ــت كه طى حضور بن سلمان در آمريكا، براى آرامكو ريخته  برنامه   هايى اس
شد. اما امضاى قراردادهاى اقتصادى تنها يك روى سكه سفر بن سلمان به 

آمريكا و اروپاست.
ــاهزاده جوان عرب كه سوداى تغييرات اقتصادى، فرهنگى و سياسى  ش
ــافرت ها در گام نخست قصد  ــر دارد، طى اين مس ــتان در س را براى عربس
اثبات خود به متحدان غربى را دارد. اين نخستين هدف سياسى بن سلمان 
ــت. در واقع به نظر مى رسد بن سلمان در خالل اين  ــافرت هايش اس از مس
ــران غربى است تا اين پيام  ــفرها، به نوعى در حال اطمينان بخشى به س س
ــور  ــت گرفتن قدرت در بزرگ ترين كش ــه آنها بدهد كه پس از به دس را ب
توليدكننده نفت خام، با آنها در تعامل باقى خواهد ماند و منافع شركت هاى 
آنها را تامين خواهد كرد. اين تنظيم روابط استراتژيك با غرب مى تواند نقش 

تعيين كننده اى در آينده سياسى وليعهد سعودى داشته باشد.
ــرار دارد، همراه  ــلمان ق ــى بن س  هدف ديگرى كه در دل اهداف سياس
كردن كشورهاى غربى در موضع عربستان عليه ايران است. تفاهم نامه هاى 
ميليارد دالرى كه طى اين سفرها به امضا رسيده است، به نوعى مويد اين 

سه هدف احتاملی
تــور نفتی بن سلامن
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اظهارنظر كارشناسان است. در واقع بحث بر سر موقعيت ايران در 
منطقه در حالى يكى از سرفصل هاى مذاكرات بن سلمان در تورهاى 
مسافرتى اش است كه بر روند امضاى قراردادهاى شاهزاده سعودى 
با غربى ها نيز اثرگذار بوده. اين را مى توان از ميزان قراردادهاى امضا 
شده در آمريكا و فرانسه دريافت. به گزارش رويترز، قراردادهايى كه 
ــتان با فرانسه منعقد كرده است بسيار كمتر از قراردادهايى  عربس
است كه در آمريكا به امضا رسيده و اين موضوع احتماال به اختالف 
ــر نقش ايران در منطقه ميان سران  نظرهايى بازمى گردد كه بر س

عربستان و فرانسه وجود دارد.
ــده آرامكو و  ــدف ديگرى كه در قراردادهاى نفتى امضا ش اما ه
شركت هاى تابعه اش با شركت هاى غربى جست وجو مى شود، حفظ 
ــتان به بازار جهانى است. اين هدف  صادرات پايدار نفت خام عربس
از سوى آرامكو با حضور گسترده بين المللى در پايين دست صنعت 
نفت پيگيرى مى شود. در واقع آرامكو به دنبال اين است كه ظرفيت 
پااليشى بين المللى خود در دنيا را افزايش دهد تا به اين ترتيب از 

حفظ سهم بازار اطمينان داشته باشد.
مساله مقابله با ايران در جريان سفرهاى شاهزاده جوان سعودى 
در حالى يكى از سناريوهاى احتمالى است كه اين گمانه را در پى 
دارد كه شايد انعقاد قرارداد جديد با توتال نيز براى افزايش فشار به 
ايران است.  پس از انتشار اخبارى مبنى بر امضاى يك قرارداد ميان 
آرامكو و توتال فرانسه (به منظور توسعه پااليشگاه مشترك ميان اين 
دو شركت)؛ مديرعامل توتال اعالم كرد شركت متبوع او قصد دارد 
ــراكت خود با آرامكو را گسترش دهد. پاتريك پويان در حاشيه  ش
ــتان گفت: ما در حال برنامه ريزى  مجمع اقتصادى فرانسه و عربس
ــترك خود با عربستان هستيم.  ــرمايه گذارى مش براى افزايش س

توتال در حال حاضر يك پااليشگاه بزرگ در عربستان دارد 
ــركت تاكيد كرده گام بعدى  و آن طور كه مديرعامل اين ش
ــزوده، ورود به توليد محصوالت  ــا براى افزايش ارزش اف آنه

پتروشيمى در عربستان است.
پويان در ادامه افزود: ما نه تنها به خودى خود سرمايه گذارى 
خواهيم كرد بلكه از شركت هاى ديگر نيز دعوت به همكارى 
ــته به خبرگزارى  ــم. منابع خبرى آگاه هفته گذش مى كني
رويترز اعالم كردند كه توافق نامه ميان توتال و آرامكو مربوط 
 (SATORP) ــعه يك مجتمع پااليشى-پتروشيمى به توس
ــتان سعودى باشد كه سهام آن متعلق به آرامكو و  در عربس
توتال است. اين مجتمع در شهر جبيل عربستان قرار دارد 
ــعه آن  و احتماال يك واحد كراكر نيز مى تواند در طرح توس
ــهام SATORP در  ــته باشد. 5/ 62 درصد از س وجود داش
ــرار دارد و 5/ 37 درصد از آن نيز به توتال  ــار آرامكو ق اختي
فرانسه تعلق دارد. اين دو شركت در حال حاضر روزانه 400 
هزار بشكه نفت خام را در SATORP به فرآورده هاى نفتى 
تبديل مى كنند و قصد دارند توليدات پتروشيمى اين شركت 

را گسترش دهند.
اما قرارداد تازه ميان آرامكو و توتال فرانسه در حالى به امضا 
رسيده است كه تيرماه سال گذشته كنسرسيومى به رهبرى 
توتال فرانسه قراردادى حدودا 5 ميليارد دالرى براى توسعه 
ــاند. از اين رو اين  فاز 11 پارس جنوبى با ايران به امضا رس
گمانه مطرح است كه شايد يكى از اهداف عربستان از امضاى 
قرارداد تازه با توتال، فشار به ايران و اجبار اين شركت براى 

ترك توسعه فاز 11 باشد.

قرارداد تازه میان آرامکو 
و توتال فرانسه در حالی 

به امضا رسیده است 
که تیرماه سال گذشته 

کنرسسیومی به رهربی 
توتال فرانسه قراردادی 
حدودا ۵ میلیارد دالری 

برای توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی با ایران به امضا 

رساند. از این رو این گامنه 
مطرح است که شاید 

یکی از اهداف عربستان 
از امضای قرارداد تازه با 

توتال، فشار به ایران و 
اجبار این رشکت برای 

ترک توسعه فاز ۱۱ باشد.
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ــعه فاز 11 پارس جنوبى،  ــاله توس قرارداد 20 س
نخستين قرارداد در قالب «قراردادهاى جديد نفتى» 
بود كه پس از برجام ميان شركت ملى نفت ايران و 
ــركت مطرح بين المللى به امضا رسيد. با اين  يك ش
حال موانع داخلى و خارجى فراوانى كه بر سر راه آن 
قرار دارد، از سرعت اجراى اين قرارداد كاسته است. 
گمانه افزايش همكارى ها با توتال براى فشار به ايران 
در حالى مطرح است كه از نظر كارشناسان بعيد است 
توتال قرارداد ايران را ترك كند و به سراغ عربستان 
ــان تهديدهاى ترامپ براى خروج از  برود. كارشناس
برجام را بسيار جدى تر از تهديد عربستان مى دانند 
و مى گويند: اگر برجام پابرجا بماند، بعيد است توتال 
ــرارداد خود با ايران را به  ــوال ببرد و ق خود را زير س
ــتان بر هم بزند.  علت اجراى قراردادى ديگر با عربس
ــا اگر احتماال تهديد برجام جدى و ادامه كار براى  ام
ــود، در اين صورت توتال يك پروژه  توتال مشكل ش
ــب در منطقه دارد كه مى تواند روى  جايگزين مناس
آن كار كند. با وجود اين اظهارنظرها، نمى توان منكر 
ــعودى با سران غربى در رابطه با  مذاكرات وليعهد س

ايران شد.
ــزز (Motiva Enterprises) يكى از  موتيوا انترپراي
شركت هاى تابعه آرامكو است كه طى سفر بن سلمان 
به آمريكا دو تفاهم نامه با شركت هاى هانيول و تكنيپ 
به امضا رساند تا بر اساس آن فناورى توليد محصوالت 
پتروشيمى براى استفاده در مجتمع شيميايى چند 
ــاخت  ــى س ميليارد دالرى  كه آرامكو در حال بررس
ــگاه پورت آرتور است را مورد مطالعه  آن در پااليش
ــس از توافق نامه اى امضا  ــرارداد پ ــرار دهد. اين ق ق
ــد دارد با همكارى يك  ــد كه طى آن آرامكو قص ش
شركت خدمات مهندسى نفتى بريتانيايى، ساخت 
ــيميايى در ايالت تگزاس را مورد  دو مجتمع پتروش

مطالعه قرار دهد.
ــس، ارزش تفاهم نامه اى كه  ــزارش پالت ــا به گ ام
شركت موتيوا با شركت هاى هانيول و تكنيپ منعقد 
كرده است، بين 8 تا 10 ميليارد دالر ارزيابى مى شود 
و طبق بيانيه اى كه شركت موتيوا اعالم كرده، تصميم 
نهايى در مورد سرمايه گذارى در مجتمع پتروشيمى 
ــال 2019 اتخاذ خواهد شد. طبق  پورت آرتور تا س
اين بيانيه رشد اقتصادى قوى، انگيزه هاى رقابتى و 
حمايت هاى قانونى اثر زيادى بر اجراى اين توافق نامه 

خواهد داشت.
طبق گزارش پالتس آن طور كه اظهارات خالدالفالح، 
ــتان سعودى نشان مى دهد؛ آرامكو  وزير نفت عربس
ــال آينده 20 ميليارد دالر در  در نظر دارد تا پنج س
پااليشگاه  هاى مطرح آمريكا سرمايه گذارى كند. بر 
ــت كه با همكارى  ــاس آمريكا در پى اين اس اين اس
بلندمدت با پتروشيمى ها و پااليشگاه هاى آمريكايى 
به واسطه سرمايه گذارى در آنها، براى نفت خام خود 
بازارى امن و پايدار فراهم سازد. آمارها نشان مى دهد 
واردات نفت خام آمريكا از عربستان سعودى در ماه 

ــكه در روز بوده است  ژانويه، به طور ميانگين 744 هزار بش
ــال 2017 كه 35/ 1 ميليون بشكه  ــبت به ژانويه س كه نس
در روز بوده  است كاهش چشمگيرى را نشان مى دهد. اين 
ــى از پايبندى  ــزان كاهش صادرات اگرچه مى تواند ناش مي
ــتان سعودى به طرح كاهش توليد اوپك باشد  باالى عربس
اما به نظر مى رسد عربستان از سهم بازار خود پس از اتمام 
اين طرح غافل نمانده است. آرامكو كه طبق گفته مقامات 
سعودى تا نيمه دوم سال جارى ميالدى 5 درصد از سهام آن 
عرضه عمومى خواهد شد، به شدت در پى افزايش ظرفيت 
پااليشگاهى خود در دنيا است. طبق برنامه هاى اعالم شده از 
سوى آرامكو، اين شركت قصد دارد ظرفيت پااليشى فعلى 
ــكه در روز به 8  ــا از حدود 4/ 5 ميليون بش ــود را در دني خ
ــكه در روز برساند. سياست حضور آرامكو  تا 10 ميليون بش
در بخش  پايين دست صنعت نفت پيش از اين نيز از سوى 
سعودى ها پيگيرى مى شد. مذاكرات براى سرمايه گذارى در 
مجتمع هاى پتروشيمى و پااليشى كشورهايى چون چين، 
ــنگاپور و مالزى كه طى تور مسافرتى  ژاپن، كره جنوبى، س
ملك سلمان به خاور دور در سال 2016 انجام شد، از جمله 
ــت. به اين ترتيب با گسترش حضور آرامكو  اين اقدامات اس
در پايين دست صنعت نفت در دنيا، عربستان سعودى بابت 
ــق كاهش توليد،  ــود پس از پايان تواف ــهم بازار خ حفظ س

نگرانى نخواهد داشت.
از ديگر قراردادهايى كه عربستان سعودى براى حضور در 
پايين دست صنعت نفت در آمريكا به امضا رسانده، با شركت 
اگزون موبيل است. بر اساس اين قرارداد كه در سال 2017 
به امضا رسيده است، پروژه توسعه يك تاسيسات مشترك 
توليد پالستيك در تگزاس مد نظر است كه در سال ظرفيت 
ــر را دارد. اين پروژه همچنين  توليد 8/ 1 ميليون تن كراك
داراى واحدهاى توليد پلى اتيلن و مونواتيلن گاليكول است.

شاهزاده جوان عرب که 
سودای تغییرات اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی را برای 
عربستان در رس دارد، در 

گام نخست قصد اثبات 
خود به متحدان غربی 
را دارد. این نخستین 

هدف سیاسی بن سلامن 
از مسافرت هایش است. 
در واقع به نظر می رسد 
بن سلامن در خالل این 

سفرها، به نوعی در حال 
اطمینان بخشی به رسان 

غربی است تا این پیام را 
به آنها بدهد که پس از 
به دست گرفنت قدرت 

در بزرگ ترین کشور 
تولیدکننده نفت خام، 
با آنها در تعامل باقی 

خواهد ماند
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ماه عسل نفتی ایران و روسیه به دور از هیاهوی ترامپ
در حالى كه «دونالد ترامپ» با هياهو و ســخن پراكنى مشــغول كارشــكنى و محدود كردن شــركت هاى آمريكايى و اروپايى در تعامل با ايران اســت، تهران و مســكو 

همكارى هاى گسترده و بى سابقه اى را در صنعت نفت آغاز كرده اند. 
ايران و روسيه در ماه هاى اخير، دور جديدى از همكارى در صنعت نفت را آغاز كرده اند كه نسبت به دوره هاى پيشين كم سابقه بوده است. از جمله اين همكارى ها 
مى توان به امضاى قرارداد توسعه دو ميدان نفتى ايران با شركت «زاروبژنفت» روسيه اشاره كرد؛ ايران و روسيه پيشتر در بخش هاى مختلف صنعت نفت مانند خريد 

خدمات همكارى داشته اند اما تاكنون در توسعه ميدان هاى نفتى همكارى نكرده بودند.

گزارشی از فعالیت های نفتی مشرتک ایران و روسیه

صادرات نفت ايران به روسيه و همكارى دو كشور 
براى ساخت خط لوله صادرات گاز به شبه قاره هند 
نيز از ديگر همكارى هاى دو كشور در ماه هاى اخير 
ــمار مى رود. توسعه همكارى ايران و روسيه در  به ش
ــد كه پس از روى  ــت نفت درحالى رخ مى ده صنع
كار آمدن «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا، 
فشارها و تهديدات اين كشور عليه شركت هاى روسى 

و ايرانى رو به افزايش بوده است.
ايران به دليل دارابودن بزرگترين ذخاير نفت وگاز 
جهان، بازارى بكر و دست نخورده براى فعاالن صنعت 

ــمار مى رود. كشورمان اكنون با دارا  نفت و گاز به ش
بودن يك هزار و 140 ميليارد و 200 ميليون بشكه 
«ذخاير درجا»ى هيدروكربورى، رتبه نخست ذخاير 
هيدروكربورى و عنوان چهارمين كشور توليدكننده 

نفت  خام جهان را در اختيار دارد.
ــارد  ــون و 33 ميلي ــران 55 تريلي ــر گاز اي ذخاي
مترمكعب و ميزان نفت درجاى 711 ميليارد بشكه 
ــت. چنين ويژگى هايى ايران را به بازارى جذاب  اس
براى شركت هاى نفتى بين المللى تبديل كرده است 
ــركت هاى آمريكايى نيز پيش  به طورى كه حتى ش

ــورمان  از اين تمايل به همكارى با صنعت نفت كش
داشته اند.

با وجود تمايل شركت هاى آمريكايى براى مشاركت 
ــى و  در صنعت نفت ايران به دليل بازى هاى سياس
ــنگتن، اين شركت ها تاكنون  ــارهاى دولت واش فش
ــد. بدين ترتيب  ــروم بوده ان ــور در ايران مح از حض
شركت هاى روسى، چينى و اروپايى در سايه غيبت 
شركت هاى آمريكايى، همكارى با ايران را گسترش 
ــركت هاى روسى تالش  داده اند كه در اين ميان، ش

كرده اند، سهمى بيشتر از ساير رقبا كسب كنند.
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 عرص جدید همکاری های نفتی تهران - مسکو
شركت هاى روسى پس از شدت يافتن تحريم هاى غرب و خروج 
ــورهاى اروپايى، درصدد برآمده اند با تامين  از پروژه هاى نفتى كش
ــاعد ايران براى همكارى را جلب و  منابع مالى و فاينانس، نظر مس
فصلى جديد از حضور در صنعت نفت كشورمان را آغاز كنند. وقوع 
ــكو توسط غرب، روس ها را وادار كرده  بحران اوكراين و تحريم مس
ــار كشورهاى غربى، در كنار تقويت همكارى  تا پس از افزايش فش
سياسى با ايران در مسايل منطقه اى، اقدام به گسترش همكارى هاى 

اقتصادى و نفتى كند.
با توجه به مشروط شدن حضور شركت هاى معتبر اروپايى براى 
ــركت نفت به سراغ  ــت به صنعت نفت ايران، مقام هاى ش بازگش
راه هاى مطمئن ترى رفته و به مذاكره با شركت هاى روسى و چينى 
پرداخته اند تا از حضور آنها براى پر كردن ظرفيت هاى خالى صنعت 
نفت كشورمان استفاده كنند. روس ها، پيشتر در برخى پروژه هاى 
نفتى ايران حضور داشتند، اما پس از تشديد تحريم هاى مرتبط با 

مسايل هسته اى، همكارى با ايران را متوقف كرده بودند.

 برنامــه روس هــا بــای رسمایه گذاری ۵۰ میلیــارد دالری در 
پروژه های نفتی ایران

روس ها در دوره جديد همكارى با ايران، برنامه سرمايه گذارى 50 
ــتور كار دارند. بر  ميليارد دالرى در پروژه هاى نفتى ايران را در دس
ــاس گزارش خبرگزارى ايتارتاس از مسكو، «يورى اوشاكوف»،  اس
ــيه اعالم كرده، شركت هاى نفت  دستيارى رئيس جمهورى روس
ــعه  ــور مى توانند بيش از 50 ميليارد دالر در توس ــن كش و گاز اي

ميدان هاى نفت و گاز ايران سرمايه گذارى كنند.
اوشاكوف همچنين گفت: انرژى، اميدواركننده ترين حوزه براى 
ــركت هاى پيشتاز نفت و  ــيه و ايران است؛ ش همكارى ميان روس
ــيه، همچون گازپروم، گازپروم نفت، روسنفت، لوك اويل،  گاز روس
زاروبژنفت و تاتنفت به طور ساختارمند توسعه ميدان ها را در ايران 

بررسى مى كنند.

 امضــای دومیــن قــرارداد جدید نفتی ایــران با یک رشکت 
روسی

شركت ملى نفت ايران در روزهاى پايانى اسفند سال 96، دومين 
قرارداد جديد نفتى خود در پسابرجام را با با كنسرسيومى به رهبرى 
زاروبژنفت روسيه براى توسعه دو ميدان نفتى غرب كشور امضا كرد. 
بر اين اساس، كنسرسيومى متشكل از زاروبژنفت روسيه و دانا انرژى 
ــده است كه توسعه ميدان هاى مشترك نفتى آبان و  ايران قرار ش

پايدار غرب را انجام دهند.
قرارداد توسعه ميدان هاى نفتى آبان و پايدار غرب با هدف اجراى 
طرح بهبود بازيافت و افزايش توليد و بهره بردارى براى يك دوره 10 
ساله امضا شد. هدف از اين قرارداد، دستيابى به توليد روزانه حداكثر 
48 هزار بشكه نفت و توليد تجمعى اضافى حدود 67 ميليون بشكه 

در 10 سال آينده است.
هزينه هاى سرمايه اى طرح توسعه ميدان هاى آبان و پايدار غرب، 
674 ميليون دالر آمريكا (شامل هزينه هاى مستقيم سرمايه اى و 

هزينه تعمير و جايگزينى  پمپ هاى درون چاهى) برآورد مى شود 
و هزينه هاى غيرمستقيم آن نيز 68 ميليون دالر پيش بينى شده 
ــت. نخستين قرارداد جديد نفتى در پساتحريم نيز در دوازدهم  اس

ــال بين شركت ملى نفت و كنسرسيوم  تيرماه امس
بين المللى به رهبرى شركت نفتى توتال فرانسه براى 

توسعه فاز 11 پارس جنوبى امضا شد.

 روس هــا، رکورددار امضــای تفاهمنامه های 
نفتی با ایران

شركت هاى روسى با مطالعه 11 ميدان نفت و گاز 
ــورددار امضاى تفاهمنامه نفتى با ايران به  ايران، رك
شمار مى روند كه به تازگى قرارداد نهايى توسعه سه 

ميدان نفتى را نيز امضا كرده اند.
36 تفاهمنامه مطالعات ميدان هاى نفتى ايران پس 

از توافق هسته اى (برجام: برنامه جامع اقدام مشترك) 
با شركت هاى بين المللى به امضا رسيده كه در اين 

ميان، شركت هاى روسى پيشتازند.
ــاون امور بين الملل و  ــين زمانى نيا» مع «اميرحس
ــركت هاى  ــى وزير نفت درباره همكارى با ش بازرگان
روسى گفت: با توجه به اينكه روابط همكارى ايران و 
روسيه در بخش انرژى سابقه چندانى ندارد، مذاكرات 
براى همكارى و به نتيجه رساندن آن قدرى طوالنى 
شده است. زمانى نيا يادآورى كرد: مطالعه 11 ميدان 
نفت و گاز ايران به هفت شركت بزرگ روسيه سپرده 
شده است و مذاكره مربوط به سه ميدان با دو شركت 

روسى مراحل پايانى خود را طى مى كند.
ــورى، آبان، پايدار غرب،  ميدان هاى آبتيمور، منص
ــوش از جمله  ــمه خ ــران، چنگوله، آذر و چش دهل
ميدان هاى نفتى هستند كه شركت روسى تفاهمنامه 

مربوط به مطالعات آنها را با ايران امضا كرده اند.

 متایــل بزرگ تریــن رشکــت نفتی روســیه به 
رسمایه گذاری در منطقه زاگرس

ــرايط زمين شناختى،  منطقه زاگرس به علت ش
ــترده هيدروكربورى و به ويژه گاز  داراى ذخاير گس
است؛ بر اين اساس، شركت هاى نفتى همواره توسعه 

آن را مورد توجه داشته اند.
طبق گزارش خبرگزارى رويترز از مسكو، انتشار يك 
سند رسمى در روسيه نشان داد شركت «روسنفت» 
ــه پروژه هاى نفت و گاز در منطقه زاگرس در ايران  ب

عالقه مند است.
ــى از پايگاه هاى  ــده كه در يك ــند يادش مطابق س
اينترنتى دولت روسيه منتشر شده، از ميانه ماه فوريه 
( بهمن-اسفند) سال جارى ميالدى، روسنفت قصد 
ــته فرصت هاى اكتشاف و توليد نفت در منطقه  داش
ــال گذشته ميالدى،  ــى كند. در س زاگرس را بررس
روسنفت و شركت ملى نفت ايران براى همكارى در 
ــى تا سقف 30  چند پروژه راهبردى در ايران با ارزش

ميليارد دالر، به توافق اوليه دست يافتند.

 مشارکت در ساخت خط لوله صادرات گاز به 
شبه قاره هند

در مسير گسترش همكارى هاى نفتى، در اسفند 

با توجه به مرشوط 
شدن حضور 

رشکت های معترب 
اروپایی برای بازگشت 
به صنعت نفت ایران، 

مقام های رشکت 
نفت به رساغ راه های 
مطمنئ تری رفته و به 
مذاکره با رشکت های 

روسی و چینی پرداخته 
اند تا از حضور 

آنها برای پر کردن 
ظرفیت های خالی 

صنعت نفت کشورمان 
استفاده کنند
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سال 96، هياتى به رياست «اميرحسين زمانى نيا» 
ــى وزير نفت عازم  ــاون امور بين الملل و بازرگان مع
ــادالت نفتى  ــاره چگونگى مب ــد، تا درب ــكو ش مس

مذاكراتى را انجام دهد. 
ــفر، نخستين نشست كارگروه  در حاشيه اين س
ــتان  ــادرات گاز ايران به هند و پاكس ــط لوله ص خ
ــركت  ــيه و با حضور ش در محل وزارت انرژى روس
گازپروم برگزار شد. معاون امور بين الملل و بازرگانى 
وزير نفت در اين باره گفت: اين خط لوله قرار است 
ــك و از طريق دريا به پاكستان  گاز ايران را از جاس

و هند منتقل كند.
ــفر  ــيه س ــيه و ايران آبان ماه 96 و در حاش روس
ــيه به ايران يادداشت تفاهمى را  رئيس جمهور روس
براى ساخت خط لوله گاز 1200 كيلومترى از ايران 
به هند امضا كردند كه به گفته وزير انرژى روسيه، در 
اين پروژه افزون بر روسيه و ايران، شركت هاى هندى 

و پاكستانى نيز مشاركت دارند.
ــالمى ايران نيز پيشتر در  وزير نفت جمهورى اس
يك گفت  وگوى تلويزيونى در اين زمينه گفته بود ما 
آمادگى خود را براى صادرات گاز ايران اعالم كرديم 
ــد گازپروم روسيه هماهنگى هاى الزم را با  و قرار ش

پاكستان و هند انجام دهد.

 ترامــپ، عامــل از دســت رفــنت فرصت برای 
رشکت های آمریکایی

ــتاى افزايش  ترامپ، پس از روى كار آمدن در راس
فشار بر ايران، تالش كرد در مسير مبادالت بين المللى 
ــركت هاى ايرانى كارشكنى كند كه اين موضوع،  ش
ــركت هاى  موانع متعددى را پيش روى همكارى ش

ايرانى و آمريكايى قرار داد.
روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال در اين باره 
نوشت: شركت هاى آمريكايى اميدوار بودند كه طبق 
توافق هسته اى مبادالتشان با ايران صورت بگيرد. اما 
تهديد ترامپ براى خروج از توافق هسته اى باعث شده 
ــركت ها كه طبق معافيت هاى وزارت خزانه  اين ش
دارى آمريكا در ايران تجارت مى كردند، دچار ترديد 
ــتريت ژورنال ادامه داد: ترامپ گفته  ــوند. وال اس ش
ــت كه(در صورت عدم اصالح) از توافق هسته اى  اس
ــد. در هفته هاى اخير نيز دو منتقد  خارج خواهد ش
سرسخت توافق هسته اى يعنى «مايك پمپئو» را به 
عنوان وزير خارجه و جان بولتون را به عنوان مشاور 

امنيت ملى به دولت خود اضافه كرده است. 
ــتقيم به  ــاره مس بيژن نامدار وزير نفت ايران با اش
ــتريت ژورنال گفت: دليل  ترامپ، به روزنامه وال اس
اصلى ازدست دادن فرصت شركت هاى آمريكايى در 
ــتيد. اگر براى آمدن شركت هاى  اين بازار شما هس
ــار قرار ندهيد،  آمريكايى به ايران آن ها را تحت فش

آمريكا مى تواند با آمدن به ايران سود كند.
ــتريت ژورنال يادآور شد  روزنامه آمريكايى وال اس
كه ترس از تحريم ها و بررسى هاى موشكافانه مكرر 
ــركت هاى بزرگ آمريكايى  ــيارى از ش در آينده، بس
ــيه برد در زمانى كه شركت خودروسازى  را به حاش
ــه در ايران  ــركت بزرگ توتال فرانس ــو و پژو و ش رن

سرمايه گذارى كردند.

 صادرات نفت ایران به روسیه
روسيه با وجود اين كه اكنون بزرگترين توليدكننده 
نفت در جهان به شمار رفته و سهمى بزرگ نيز در بازار 

صادرات نفت دارد در راستاى گسترش همكارى هاى 
ــتراتژيك با ايران، موافقت كرد كه بخشى از نفت  اس
صادراتى ايران را خريدارى كند و سپس در بازارهاى 

جهانى به فروش برساند.
ــم، طرح صادرات روزانه 500 هزار  در دوران تحري
ــيه مطرح بود، اما پس از  ــكه نفت ايران به روس بش
اجراى برجام و رفع تحريم ها، حجم توافق شده براى 
صادرات كاهش يافت. در نهايت پس از فراز و نشيب 
ــيه در نيمه دوم  ــيار، صادرات نفت ايران به روس بس
ــد. بيژن زنگنه وزير نفت در حاشيه  پارسال آغاز ش
يكصد و هفتاد و سومين نشست عادى وزيران نفت 
و انرژى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) 
كه در آذر 96 در وين برگزار شد، از صادرات نخستين 

محموله نفت خام ايران به مقصد روسيه خبر داد.
براساس گزارش ها، ميزان صادرات نفت ايران اكنون 

به ماهانه حدود 3 ميليون بشكه رسيده است.

 تاکید رشکت روســی بر پایبندی در مقابله با 
کارشکنی ها در اجرای برجام

سرگئى كودرياشف مديرعامل شركت زاروبژنفت 
ــعه دو ميدان نفتى آبان و  ــيه كه قرارداد توس روس
ــت، در پاسخ به  پايدار غرب را با ايران امضا كرده اس
ــش كه موضع شما در برابر نقض احتمالى  اين پرس
برجام چه خواهد بود، گفت: هر قراردادى ريسك هاى 
ــى و... دارد؛ بايد  ــى، قيمت مختلفى از جمله سياس

ريسك ها را پذيرفت و كار را با جديت جلو برد.
ــچ مزاحمى  ــت: «امروز هي ــرده اس ــد ك وى تاكي

نداريم.»
منبع: ايرنا
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ــركت  بيژن عالى پور، مديرعامل ش
ــى مناطق نفت خيز جنوب - يكى  مل
ــركت ملى  از مهمترين اقدام هاى ش
ــال 97  مناطق نفت خيز جنوب در س
اجراى برنامه برون سپارى تعميرات و 
نگهدارى تأسيسات جديد فرآورشى به 
بخش خصوصى و شركت هاى واجد 
شرايط است كه آگهى مناقصه آن در 
ماه پايانى پارسال منتشر و هم اكنون 

در مرحله شناسايى پيمانكار است.
ــت كه چرخ  ــزون بر يك قرن اس اف
اقتصاد ما بر محور نفت مى گردد. هفت 
دهه از اين تاريخ پرفراز و نشيب مقطع 
ــيطره  ــى حضور خارجى ها، س طوالن
آنان بر سرنوشت اين صنعت، دخالت 
ــردارى از مزيت اصلى  در نحوه بهره ب
ــور و در يك كالم نقض  ــاد كش اقتص
ــى و اقتصادى ايران،  استقالل سياس
ــت. بى ترديد پيروزى انقالب  بوده اس
اسالمى پايانى بر 70 سال كشمكش 
ايرانيان با شركت هاى وارث قراردادهاى 
استعمارى نفت و آغاز راهبرى صنعت 
ــت نيروهاى ايرانى بود؛ اما در  به دس
چهار دهه گذشته با وجود موفقيت هاى 
ــمار نيز  كم نظير، با چالش هايى پرش
ــم. در مقطعى، خالء  ــه رو بوده اي روب
كارشناسى ناشى از خروج متخصصان 
خارجى، در دوره اى طوالنى تر، جنگ 
ــال هاى پس از  تحميلى و در همه س
انقالب، تحريم هاى ظالمانه، مهمترين 
گردنه ها و گلوگاه هاى صنعت نفت در 
مسير خوداتكايى بوده كه عبور از آنها 

با تالش و تدبير ميسر شده است.
ــه از فرآيند توليد و نحوه  افرادى ك
اكتشاف و استخراج نفت اطالع كافى 
دارند، به خوبى واقف هستند كه افزون 
ــا، يك چالش اجتناب ناپذير  بر اين ه
ــتى  ــز فراروى بخش باالدس ديگر ني
ــود دارد و آن تغيير  صنعت نفت وج
ــا در دوره  ــد از ميدان ه ــرايط تولي ش
ــالى است. كاهش  ميانسالى و كهنس
ــار مخازن در پايان دوره برداشت  فش
ــدن چاه ها و پيچيده  اوليه، نمكى ش
ــت خام،  ــل فرآورش نف ــدن مراح ش
ــتر و  ــرورت حفارى چاه هاى بيش ض
ــت  ــاى ازدياد برداش ــال برنامه ه اعم
براى جبران كاهش طبيعى مخازن را 

ــازد؛  به عبارتى  اجتناب ناپذير مى س
پايان دوره استخراج آسان، از ويژگى 
ــت.  هاى توليد در دهه هاى اخير اس
براين اساس در سال هاى اخير رويكرد 
ــا و طرح هاى عمده مرتبط با  پروژه ه
توليد و سياست هاى اتخاذ شده براى 
اعمال مديريت درست بر ميدان هاى 
ــور از اين  ــاٌ با هدف عب ــى، عمدت نفت
ــود نقدينگى و  چالش، با وجود كمب
تاثير تحريم ها و قدمت تاسيسات بوده 

است.
با نگاهى به عملكرد و دستاوردهاى 
ــال 96 و بررسى  ــركت در س اين ش
ــا اين چالش ها، در  نحوه  مواجهه ب
مى يابيم كه سال 1396 به جهاتى، 
ــتثنايى براى شركت ملى  سالى اس
ــوب بوده  ــز جن ــت خي ــق نف مناط
ــت؛ از اين جهت كه اين شركت  اس
ــزون بر تالش و تكاپو براى اجراى  اف
ــود يعنى تأمين  ــت اصلى خ مأموري
ــراى صادرات  ــت خام مورد نياز ب نف
ــگاه هاى داخلى،  و تحويل به پااليش
تأمين و تحويل خوراك مجتمع هاى 
پتروشيمى واقع در استان خوزستان، 
ــان پروژه هاى بزرگ  به اجراى توأم
ــتيبانى از توليد، توسعه ساخت  پش
داخل، تعمير و نگهدارى تأسيسات، 
ــانى،  ــعه منابع انس ــوزش و توس آم
پژوهش و فناورى و ايمنى و محيط 
زيست، كه در هر كدام دستاوردهاى 
ــته و ركوردهاى  ــرى داش ــم نظي ك
ــت، در  ــانده اس جديدى به ثبت رس
زمينه توسعه ميدان هاى نفت و گاز 
ــازى تأسيسات روسطحى نيز  و نوس
طرح هاى جديدى تعريف و اجرايى 
شده است. درباره توليد نفت خام، با 
ــاى حفارى چاه هاى  اجراى برنامه ه
توسعه اى، تعميرى و ترميمى، تعمير 
و نگهدارى تاسيسات و خطوط لوله 
ــاى نمكزدايى،  و راه اندازى پروژه ه
ــى توليد از  ــش طبيع ــران كاه جب
مخازن و پايدارى توليد در چارچوب 
برنامه ابالغى شركت ملى نفت ايران 

را در پى داشته است.
در نيمه دوم اين سال شركت ملى 
مناطق نفت خيز جنوب با حادثه فوران 
ــفيد 147 مواجه  و آتش چاه رگ س

گرديد كه با دستور وزير محترم نفت 
و حضور حماسى مديران، كارشناسان 
و نيروهاى متعهد عملياتى، با موفقيتى 
كم نظير مهار شد و ضمن ثبت چند 
ركورد در زمينه فراهم كردن مقدمات 
ــاه، فرصتى براى  و تمهيدات مهار چ
نمايش توانمندى متخصصان ايرانى در 

عرصه اى جهانى فراهم شد.
ــرا و تكميل  ــال 96 از حيث اج س
ــد، با  ــتيبانى از تولي ــاى پش پروژه ه
ــود. اين  ــمگير همراه ب موفقيت چش
شركت در كنار افتتاح ده ها پروژه بزرگ 
و كوچك، 8 پروژه بزرگ نمكزدايى را 
ــكه  با ظرفيت فرآورش 680 هزار بش
ــرانجام رساند كه افزايش  در روز به س
كمى و كيفى توليد نفت خام را در پى 
داشته، از كاهش خيره كننده توليد در 

ميان مدت جلوگيرى كرد.
درباره توسعه ميدان ها، طرح قرارداد 
ــفيد،  ــدان رگ س ــعه چهار مي توس
ــس از  ــج پ ــادگان و كرن ــى، ش پارس
مذاكرات مفصل و امضاى تفاهم نامه 
ــى و خارجى،  ــركت هاى داخل ــا ش ب
مهلت تحويل پيشنهادهاى نهايى با 
تمديد  ــركت ها  درخواست برخى ش
ــتين قرارداد كه  ــد و امضاى نخس ش
ــد در اسفندماه 96  پيش بينى مى ش
انجام شود به اوايل سال جارى موكول 
شد؛ اميدواريم به زودى شاهد امضاى 
ــركت هاى واجد  ــرارداد نهايى با ش ق

شرايط باشيم.
ــركت برنامه  ــو، اين ش از ديگر س
توسعه 27 مخزن در چارچوب الگوى 
 Job) جديد قراردادى عمليات محور
و   EPCF ــاى  قرارداده و   (Based

ــال هاى  ــى گرفته و طى س EPDF پ

ــرمايه گذارى  ــا س 1397 و 1398 ب

بيش از 4,37 ميليارد دالرى، افزايش 
ــكه اى توليد نفت را  ــزار بش 340 ه

هدف گذارى كرده است كه مقدمات 
ــال گذشته انجام شده و در  آن در س

مرحله نهايى شدن است.
يكى از مهمترين اقدام هاى شركت 
ملى مناطق نفت خيزجنوب در سال 
97 اجراى برنامه برون سپارى تعميرات 

و نگهدارى تأسيسات جديد فرآورشى 
به بخش خصوصى و شركت هاى واجد 

شرايط است كه آگهى مناقصه آن در 
ــال گذشته منتشر و هم  ماه پايانى س
ــايى پيمانكار  اكنون در مرحله شناس
است. از آنجا كه در اين طرح كليه امور 
تعمير، نگهدارى، خدمات پشتيبانى 
ــى فرايند كامل  ــى و به عبارت و ايمن
توليد در واحدهاى فرآورشى به بخش 
خصوصى واگذار مى شود، بدون شك 
در زمينه ايجاد اشتغال و رونق كسب و 
كار در مناطق پيرامونى تأسيسات نيز 

تاثيرى به سزا در پى خواهد داشت.
ــل، مناطق  ــاخت داخ در حوزه س
ــال 96 شاهد  نفت خيز جنوب در س
ــتن برخى از پروژه هاى  به ثمر نشس
ــردى و  ــازى كاالهاى راهب ــى س بوم
ــش فنى و  ــه دان ــرف از جمل پرمص
ــاخت مته حفارى دندانه اى، پمپ  س
 ،(BB3) هاى فرآيندى چند مرحله اى
ــور گازى سوالر  روتور كامل كمپرس
 SRP پمپ هاى ميله اى مكشى ،C16

و روتور كامل پمپ ديويد براون بوديم  
كه در قالب 10 خانواده كاالى اساسى 
و پرمصرف تعيين شده از سوى وزارت 
ــازى شده اند.  نفت طراحى و بومى س
ــوى  ــالى كه از س ــك در س بدون ش
ــم رهبرى، به نام «حمايت  مقام معظ
ــده، اين  ــن ش ــى» مزي از كاالى ايران
برنامه ها با تالش و تعهدى دوچندان 
پيگيرى شده و بومى كردن ديگر اقالم 
ــور از تهديد به  پرمصرف با هدف عب
تحريم، تسريع در راه اندازى پروژه ها 
و كمك به اشتغال مولد در دستور كار 

خواهد بود.
ــن ختام اين مطلب  به عنوان حس
الزم است يادآور كنم توجه به نيروى 
ــن ركن  ــوان مهمتري ــانى به عن انس
سازمان، پيگيرى بهبود وضع معيشت 
و ترميم حقوق بخشى از كاركنان كه 
ــوى مقام عالى وزارت  از پارسال از س
ــركت نيز  نفت كليد خورده و اين ش
پيشنهادهاى خود را در قالب طرحى 
مدون به شركت ملى نفت ايران اعالم 
داشته است، يكى از اولويت هاى اصلى 
ــت كه اميدواريم در  مديريت بوده اس
نيمه نخست امسال به نتايجى مطلوب 

و خرسندكننده منجر شود.
منبع: شانا

اولویت مناطق نفت خیز جنوب در سال حامیت از کاالی ایرانی
توجه به نیروی انسانی، تداوم ساخت داخل و برون سپاری
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مصدق، نفت و تاريخى
 كه مدام تكرار مى شود

روزنامه نگار

حسین  هرمزی



ــدن  ــر محمد مصدق را با ملى ش ــب ما دكت  اغل
صنعت نفت مى شناسيم؛ اقدامى كه بدون شك يكى 
ــن رويدادهاى تاريخ ايران را رقم زد و  از پرافتخارتري
نام نخست وزير وقت را نه تنها در ايران بلكه در كل 
ــان جاودانه كرد. با اين حال، اقدامات مصدق به  جه
ملى شدن صنعت نفت محدود نمى شود و مى توان 
ــران در مقابل دولت انگليس»،  از «دفاع از منافع اي
ــور و كوشش در  ــتم مالى كش «اصالحات در سيس
ــزى در اين  ــن بودجه و برنامه ري ــت وضع قواني جه
ــع قوانين و طرح اليحه هاى گوناگون  زمينه»، «وض
جهت اصالح سيستم ارباب و رعيتى و ايجاد طرح هاى 
عمرانى در روستاها»، «ايجاد زيرساخت اقتصادى و 
ــازى و آبادانى» و  ــراى طرح هاى نوس تصويب و اج
همچنين، «تصويب و اجراى لوايح و قوانينى به نفع 
ــبه، آموزگاران، كارمندان و زنان» و به طور كلى  كس
«تالش براى محدود كردن نقش پادشاه در اداره امور 
كشور» به عنوان مهمترين بخش هاى كارنامه او در 

مقام نخست وزيرى ايران ياد كرد.
اما اصوالً «ملى شدن» به چه معنا و مفهومى است؟ 
دولت ايران با استناد به قانون ملى شدن صنعت نفت 
در ايران اظهار مى كرد كه معنى اساسى ملى شدن 
اين است كه كليه عمليات بايد مستقيماً و منحصراً 
در دست دولت قرارگرفته و تمام درآمد فروش نفت 
عايد دولت شود؛ حال آنكه نمايندگان طرف با استناد 
به طرز عمل بعضى كشورها، واگذارى عمليات صنعت 
ملى شده را به غير، تحت نظارت دولت و تخصيص 
قسمتى از عوايد آن را به عامل، مغاير اصل ملى شدن 

نمى دانستند.
در اين خصوص يكى از متخصصان حوزه تاريخ و 
فلسفة ملى كردن، چنين مى نويسد: «مفهومى كه ما 
كلمه ملى كردن را به آن اطالق مى كنيم فقط عبارت 
از يك فن يا روشى كه دولت به وسيله آن فعاليت هاى 
ــت، بلكه  ــاً اقتصادى را به عهده مى گيرد نيس مطلق
ــامل آرزوى نيل به  ــت و مخصوصاً ش بيش از آن اس
ــح و عدالت اجتماعى و برطرف كردن اختالفات  صل
ــمكش هاى اجتماعى است. هرچند به نظر ما  و كش
ــه تحقق نيافته اند و صرف  اين هدف ها به هيچ وج
نظر از اين كه عقيده ما در اين مسأله چه باشد و آيا 
از نتايجى كه تاكنون حاصل شده است بتوان اميدوار 
ــت يا نه، درهر  بود كه اين روش، روش صحيحى اس
ــرد كه همه اقدامات اين چند  حال نمى توان انكارك
ــى كردن صنايع، متكى  ــال اخير در زمينه مل ده س

برآرزوى صلح و مساوات اجتماعى بوده است».

 مفهوم «ملی کردن»
ــى جامع اين مفهوم، هدف  «ملى  كردن» به معن
اساسى مكتب هاى سياسى-اجتماعى است و بديهى 
است كه ركن عمده مرام سوسياليسم، كمونيسم و 
جمع گرايى(Collectivism) ملى كردن اقتصاد به طور 
ــمول مفهوم  ــت. دراين رژيم ها دايرة ش عام بوده اس

ــيار وسيع است، يعنى همه وسايل و  ملى كردن بس
ــامل همه  فعاليت هاى توليدى را در بر مى گيرد و ش
ــود كه انسان طبق برنامه معين  انواع كارهايى مى ش
ــادى و معنوى خود  ــن نيازمندى هاى م براى تأمي
انجام مى دهد. البته ملى كردن منحصر به رژيم هاى 
سوسياليستى نيست بلكه رژيم هايى هم كه متكى به 
اصل آزادى مالكيت خصوصى هستند و به نظام هاى 
ــم يا راديكاليسم  ــرمايه دارى مبتنى بر ليبراليس س
ــا اندازه اى صنايع خود را ملى كرده و  معروفند نيز ت
اين روش ها يعنى آزادى مالكيت خصوصى و فعاليت 
اقتصادى و ملى كردن بعضى بخش هاى اقتصادى و 

صنعتى را توأم كرده اند.

 نفت ملی شد
ــفند 1329 كميسيون نفت پيشنهاد  هفدهم اس
ــردن صنعت نفت را تصويب كرد؛ يعنى يك  ملى ك
ــت  ــس از قتل رزم آرا و چند روز پيش از نخس روز پ
ــين عالء. قانون ملى شدن صنعت  ــدِن حس وزير ش
ــنهادى با امضاى همه اعضاى كميسيون  نفت، پيش
مخصوص نفت در مجلس شوراى ملى ايران بود كه 
ــفند 1329 در مجلس شوراى ملى تصويب  24 اس

شد. عنوان متن پيشنهادى بدين صورت بود: «به نام 
سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح 
ــنهاد مى نماييم  ــدگان ذيل پيش جهانى، امضاكنن
ــور بدون  كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كش
استثناء ملى اعالم شود يعنى تمام عمليات اكتشاف، 
ــتخراج و بهره بردارى در دست دولت قرارگيرد.»  اس
ــتر هشتم آذرماه 1329 از سوى  اين متن - كه پيش
جبهه ملى در مجلس پيشنهاد شده ولى به تصويب 
نرسيده بود - در 29 اسفند 1329 از سوى مجلس 
ــنا تصويب شد تا اين روز به عنوان روز ملى شدن  س

صنعت نفت در تاريخ كشورمان به يادگار بماند.
در آنچه از سوى مجلس و سپس سنا تصويب شد، 
ــده بود كه «كميسيون نفت مجاز است از  تأكيد ش
كارشناسان داخلى و خارجى در صورت لزوم دعوت 

ــتفاده قرار دهد». پس از آن، قانون  نمايد و مورد اس
ــدن صنعت نفت در سراسر  طرز اجراى اصل ملى ش
ــور، نهم ارديبهشت 1330 به تصويب رسيد. در  كش
ــد كه به منظور ترتيب  ــتا تصميم گيرى ش اين راس
اجراى قانون مورخ 24 و 29 اسفندماه 1329 راجع 
ــور هيأت  ــدن صنعت نفت در سراسركش به ملى ش
ــر از نمايندگان مجلس  ــى مركب از پنج نف مختلط
ــنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى ملى به  س
انتخاب هريك از مجلسين و وزير دارايى يا قائم مقام 

او تشكيل شود.

 تکلیف دولت 
طى اين مصوبه، دولت مكلف شد «با نظارت هيأت 
مختلط بالفاصله از شركت سابق نفت انگليس و ايران 
خلع يد كند و چنانچه شركت براى تحويل فورى به 
عذر وجود ادعايى بردولت متعذر شود، دولت مى تواند 
ــزان 25 درصد از عايدات جارى نفت را پس از  تا مي
وضع مخارج بهره بردارى براى تأمين مدعابه احتمالى 
ــركت در بانك ملى ايران يا بانك مرضى الطرفين  ش

ديگر وديعه گذارد».
ــت: «چون از  ــاده چهارم اين مصوبه آمده اس در م
تاريخ 29 اسفند 1329 كه ملى شدن صنعت نفت به 
تصويب مجلس سنا نيز رسيده است كليه درآمد نفت 
و محصوالت نفتى حق مسلم ملت ايران است، دولت 
مكلف است با نظارت هيأت مختلط به حساب شركت 
رسيدگى كند و نيز هيأت مختلط بايد از تاريخ اجراى 
اين قانون تا تعيين هيأت عامله در امور بهره بردارى 
ــر لزوم آموزش  ــاً نظارت نمايد». و همچنين ب دقيق
متخصصان ايرانى در حوزه صنعت نفت تأكيد شده 
و راه را براى تحصيل آنها در خارج از كشور باز كرده 
ــت: «براى تبديل تدريجى متخصصين خارجى  اس
ــت  ــه متخصصين ايرانى هيأت مختلط مكلف اس ب
آيين نامه فرستادن عده اى محصل به طريق مسابقه 
در هرسال براى فراگرفتن رشته هاى مختلف معلومات 
و تجربيات مربوط به صنايع نفت به كشورهاى خارج 
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ــيله  را تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به وس
وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصيل 

اين محصلين از عوايد نفت پرداخته خواهد شد».
ــب اين مصوبه، كليه خريداران  همچنين، به موج
محصوالت معادن انتزاعى از شركت نفت انگليس و 
ايران هرمقدار نفتى را كه از اول سال 1948 ميالدى 
تا 29 اسفند 1329 (20 مارس 1951) از آن شركت 
ساليانه خريدارى كرده اند مى توانستند به نرخ عادالنه 
بين المللى همان مقدار را ساليانه خريدارى كنند و 
ــاوى شرايط در  براى مازاد آن مقادير - درصورت تس

خريد - حق تقدم داشته باشند.

 روزهای سیاه
پيش از تمام اين رويدادها و مصوبات، اتفاقاتى رخ 
داده بود كه توانست روند ملى شدن صنعت نفت را 
تسريع كند يا به عبارت ديگر مى توان گفت كه بروز و 
ظهور آن اتفاقات مى توانست به منزلة وجود زمينه اى 
ــى عليه استعمار  ــب براى آغاز مبارزات سياس مناس
بويژه در حوزه صنعت نفت تلقى شود؛ زمينه اى كه 
ــى - مذهبى در مجلس و  با پيگيرى نمايندگان مل
به رهبرى محمد مصدق تبديل به روندى ملى شد 
ــم بزند. صنعت نفت ايران، دهه  تا اتفاقى ملى را رق
1320 را با مبارزات كارگران سنديكاى كارگران نفت 

ــتان آغاز كرد و در سال هاى بعد با ادامه دار و  خوزس

گسترده تر شدن اين اعتراضات، به اعتصاب كارگران 
ــوراى متحده مركزى اتحاديه هاى  نفت جنوب و ش
كارگران و زحمتكشان ايران در ميانه دهه رسيد. اين 
ــته شدن ده ها نفر از كارگران منجر  اعتصاب به كش
ــد. اين سرنوشت ناگزير تاريخ است كه وقتى كار  ش
اعتراضى به «خون» كشيده مى شود، نه سركوب بلكه 
مستحكم تر و ادامه دارتر مى شود. در مورد اعتراضات 
نفتى ايران نيز همين طور شد و كار اين اعتراضات از 
كف خيابان به هزارتوى سياست و مجلسين هم رسيد 
تا پاييز و زمستان 1329 مقطعى براى اوج گيرى اين 
ــى باشد. چنين شد كه  مبارزات و تالش هاى سياس
پايان سال 1329 با رخدادى ملى و تاريخ ساز همراه 
شد و بهار 1330 را با تصويب قانون طرز اجراى اصل 
ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور همراه كرد. 
حتى سركوب هاى مشابِه دهه 20 كه در سال 1331 
رخ داد و پس از آن هم كودتاى 28 مرداد 1332 كه 
به كنار گذاشتِن غيرقانونى مصدق از نخست وزيرى 
ــت در محتوا و نتايج آتى ملى  منجر شد نيز نتوانس
شدن صنعت نفت خلل جدى وارد كند؛ چنانچه تا 

امروز نيز نتايج اين مبارزات به خوبى مشهود است.
با اين حال در نگاهى كلى نگر و جامع گرا، نمى توان 
ــدن افرادى نظير  ــته ش ــد كه كنار گذاش منكر ش
ــته تر  ــور را آهس دكتر مصدق،  روند اصالح امور كش
ــت. از اين منظر، كودتاى 28  و گاه مختل كرده اس

ــياه ترين روزها در  مرداد 1332 را مى توان يكى از س
تقويم تاريخ ايران زمين دانست؛ كودتايى كه به كنار 
گذاشتن مصدق از نخست وزيرى، محاكمه، زندان و 
تبعيد او تا پايان عمر منجر شد. شايد اگر اصالحات 
ــى از آنها را تا  ــر مصدق كه بخش قابل توجه مدنظ
ــود، پابرجا  ــدرت اجرا كرده ب ــان حضورش در ق زم
مى ماند و كودتاى مشترك آمريكا (CIA)، انگليس 
ــران در 28 مرداد رخ  ــاهى اي (SIS) و ارتش شاهنش

ــتخوش  ــران در ده هاى آتى دس ــى داد، تاريخ اي نم
تغييرات متفاوت ترى مى شد.

 همه کودتاچیان
با وجود اينكه طرفداران شاه (محمدرضا پهلوى)، 
ــتاخيز  ــام و رس ــرداد 1332 را «قي ــاى 28 م كودت
ملى» مى نامند، اما اسناد تاريخى، بويژه آنچه حدود 
ــال 2017 ميالدى)  ــال بعد و حتى اخيراً (س 60 س

منتشر شد، به وضوح نشان داد كه نقش دولت هاى 
ــيار پررنگ و  وقت آمريكا و بريتانيا در اين كودتا بس
ــت. يكى از نكات جالب ماجرا،  تعيين كننده بوده اس
آنجاست كه خود مرحوم مصدق تا پايان عمر خود، 
دولت بريتانيا را مسئول اين اتفاق مى دانست و حرف 
چندانى از آمريكا به ميان نمى آورد اما اسناد تاريخِى 
ــاره نشان داد كه نقش دولت وقت آمريكا و  مورد اش
بويژه سازمان اطالعات مركزى اين كشور (سيا) بسيار 
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پررنگ بوده است.
ــت ارتش و با ورود  ــن وقوع كودتا، با دخال در حي
ــا و ورودِى خانه دكتر مصدق در  تانك به خيابان ه
تهران، وى دستگير و براى محاكمه به دادگاه نظامى 
ــاه يك بار 13 ماه قبل  ــد. محمدرضا ش معرفى ش
ــالش كرده بود عمًال  ــى در 25 تيرماه 1331 ت يعن
ــى عليه مصدق، او را بركنار كند  با كودتايى سياس
اما اين بركنارى 5 روز بيشتر دوام نياورد و اعتراض 
گسترده مردم با سر دادن شعار «يا مرگ، يا مصدق»، 
نخست وزير محبوب را بر سر كار بازگرداند. شاه اين 
ــت را مرتكب نشد و دست تنها  ــتباه بار نخس بار اش
به مقابله با نخست وزير قدرتمندش نپرداخت بلكه 
ــرد تا نه تنها  ــس را با خود همراه ك ــكا و انگلي آمري
مصدق را بركنار كند بلكه رابطه اى بهبوديافته با اين 

دو كشور را از سر بگيرد.

 محاکمه مصدق
ــدق بارها به صالحيت  ــان محاكمه، مص در جري
دادگاه نظامى اعتراض كرد چراكه معتقد بود طبق 
قانون، نخست وزير بايد در ديوان عالى محاكمه شود 
ــه در دادگاه نظامى. با اين حال، محاكمه كنندگان  ن
ــاه مبنى بر  معتقد بودند چون مصدق از حكم پادش
عزل خود سرپيچى كرده، متمرد محسوب شده و به 
ــت وزير محاكمه نمى شود. اما مصدق با  عنوان نخس
ــتدالل، اين بهانه جويى را مجدداً رد مى كرد؛  دو اس
ــت آنكه طبق قانون مشروطه، شاه حق ندارد  نخس
ــت وزير را عزل و نصب كند و اين رفتار  ــاً نخس رأس
شاه قانونى نبوده است؛ دوم آنكه تأكيد مى كرد چون 
حكم شاه، با متنى شك برانگيز و آن هم شبانه توسط 
ــلح به منزل او آورده شده بود، مشكوك  عده اى مس
ــيد، او دستور بازداشت آورندة نامه را  به نظر مى رس
صادر كرد تا صبح ماجرا را از شخص شاه جويا شود 
ــور - كه همزمان با كودتا رخ  ــاه از كش اما خروج ش
داد - فرصت اين استعالم را از او گرفت؛ ضمن اينكه 
ــدق هم در دادگاه و هم در خاطرات خود اذعان  مص
ــاه و  كرده بود كه با وجود اختالفش با محمدرضا ش
غيرقانونى دانستن اقدام او بر غزل نخست وزير، اگر 
اين حكم در يك روال منطقى و در روز (نه شب) به 

دست او مى رسيد، او آن را مى پذيرفت.

 گناه من، مبارزه با دشمن ملیت ایران
ــت  ــاره دادگاه مذكور و داليل بازداش مصدق درب
ــت: «در  ــه جالبى كرده اس ــه اش،  مقايس و محاكم
ــت  ــروطيت ايران اين اولين بار اس طول تاريخ مش
ــت وزير قانونى مملكت را به حبس و  كه يك نخس
ــى اتهام مى نشانند. به  ــند و روى كرس بند مى كش
ــد ولى من خودم  ــبت داده ان من گناهان زيادى نس
ــت  ــتر ندارم و آن اين اس مى دانم كه يك گناه بيش
كه تسليم تمايالت خارجيان نشده و دست آنان را 
از منابع ثروت ملى كوتاه كرده ام. مردم اين مملكت 

ــيارى جهات با وضع  ــد كه وضع من در بس مى دانن
«مارشال پتن» فرانسوى بى شباهت نيست و من هم 
ــالخورده و به وطن خود خدمتى كرده ام. من هم  س
مثل او در اواخر عمر به روى كرسى اتهام نشسته ام 
ــوم ولى همه نمى دانند  ــايد مثل او محكوم ش و ش
ــكار است؛ پتن به جرم  بين من و او يك تفاوت آش
همكارى با دشمن ملت فرانسه به دست ملت فرانسه 
ــد و من به گناه مبارزه با دشمن مليت  محاكمه ش

ايران، به دست عمال بيگانگان».
ــدق در فقداِن مردمى كه يك  به هر ترتيب، مص
ــت از او به  ــاه قبل از كودتا در حماي ــال و يك م س
خيابان ها آمده بودند و در اوج بى وفايى برخى فعاالن 
سياسى و مذهبِى وقت، بركنار، بازداشت، محاكمه، 
ــر تاريخ اثبات كند  ــد تا بار ديگ زندانى و تبعيد ش
ــه اگر آحاد مردم، ميدان را خالى كنند، نمى توان  ك
ــر مرد بزرگ،  ــه كارى از پيش برد؛ حتى اگ يك تن
مغرور و سياستمدارى مثل محمد مصدق در جلوى 

صف ايستاده باشد.

 با این وضعیت می سازم تا عمرم به رس آید
در مورد همين نقش مردم، دكتر مصدق پيش تر 
در سخنانى كه حتى فايل صوتِى بخش هايى از آن 
ــت، درباره ملى شدن صنعت نفت گفته  موجود اس
بود: «محتاج به گفتن من نيست، بلكه دنيا نيز آگاه 
است كه رستاخيز بى سابقه و جنبش پرافتخار اخير 

ــالوده گذارى نكرده و  ايران را هيچكس جز ملت، ش
ــت تواناى ملت است كه با تمام بى اسبابى  اين دس
ــالة اجنبى و  ــات تخريبى يكصد و پنجاه س و اقدام
شبيخونى كه حريف كهنه كار بر خزائن (خزانه هاى) 
ــور ما زده است، قواى اهريمنى  مادى و معنوى كش
استعمار را در هم شكسته و طومار غارتگرى هاى نيم 

قرنِى او را براى ابد در هم پيچيده است».
ــالگى و  ــن 87 س ــفند 1345 در س او در 14 اس
ــال قبل از دست  ــرش را سه س در حالى كه همس
ــت. دكتر محمد مصدق  داده بود، در تبعيد درگذش
ــوادث پر فراز  ــاى آخر عمر خود درباره ح در روزه
ــال 1332 گفته بود:  ــى اش طى س ــيب زندگ و نش
«كمونيسم را بهانه كرده اند كه نفت ما را 100 سال 

ديگر هم غارت كنند.
 دادگاه نظامى مرا به سه سال حبس مجرد محكوم 
كرد كه در زندان لشكر 2 زرهى آن را تحمل كردم. 
ــرداد 1335 كه مدت آن خاتمه يافت به  روز 12 م
ــدم و  ــوم به احمدآباد تبعيد ش جاى اين كه آزاد ش
عده اى سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند. 

اكنون كه سال 1339 خورشيدى هنوز تمام نشده 
ــم و چون اجازه  ــتند و من محبوس مواظب من هس
ــكورت به خارج (خارج از محل  نمى دهند بدون اس
زندگى) بروم، در اين قلعه مانده ام و با اين وضعيت 
مى سازم تا عمرم به سر آيد و از اين زندگى خالصى 

يابم».
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ايـران و جهـان در دو مـاه گذشـته 
شـاهد تحوالتى بـود كه نشـان مى داد 
همچنان بيشـترين كنش هـا و اتفاقات 
در سطح كشـور و دنيا حول محور نزاع 
و كشمكش مى چرخد و البته از اين باب 
براى افكار عمومى نيز جذابيت دارد. در 
ادامه، مهم ترين رويدادهاى اسفند 96 و 

فروردين 97 را مرور مى كنيم:

از استيضاح 
تا  استعفا
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 لوور و لودریان در تهران
ــفر لودريان وزير امور خارجه  همزمان با س
ــه  ــه اى از گنجين ــران، گوش ــه ته ــه ب فرانس
ــاهكارى از رامبراند و فرشته هاى  «لوور» با ش
اروپايى، ِدرفش و تبرى از ايران باستان، آثارى 
ــن به همراه  ــده از تمدن بين النهري كشف ش
ابوالهولى كه چندان غول پيكر نيست، به مدت 

سه ماه مهمان تهران شد.
اين نمايشگاه به دنبال توافق اوليه بين موزه  
ــازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى  لوور و س
ــاخص  ــگاهى از آثار ش مبنى بر برپايى نمايش
ــا حضور ژان ايو  ــفند ب موزه لوور، روز 14 اس
ــه  ــان وزير امور خارجه جمهورى فرانس لودري
ــورمان  و محمدجواد ظريف وزير خارجه كش
ــيده به  ــاخص ترين آثار رس ــد. از ش افتتاح ش
ــنگ  ايران مى توان به پيكره «ابوالهول» از س
ــون هاكور» كه  ــوط به دوره  «فرع بازالت مرب
ــالن  ــتان در س از بخش عتيقه هاى مصر باس
ــده، اشاره كرد. اين  ــولى لوور» انتخاب ش «س

ــرداد 1397 در موزه  ملى  ــگاه تا 18 خ نمايش
ــى برپايى اين  ــت. يكى از حواش ايران داير اس
ــتباه «لوور» از سوى اكبر  نمايشگاه، تلفظ اش
رنجبرزاده عضو هيات رئيسه مجلس در جلسه 
ــد روزى در ميان  ــان بود كه چن ــى پارلم علن

كاربران فضاى مجازى پربحث شد.

 حمله به سفارت ایران در لندن
ــت لندن،  ــفند به وق ــه 18 اس ــر جمع عص
ــه آيت اهللا صادق  ــبان به فرق تعدادى از منتس
ــفارت ايران در كشور انگلستان  شيرازى به س
ــورمان را به پايين  ــه كردند و پرچم كش حمل
ــاعاتى بعد، با دخالت پليس،  ــيدند اما س كش
ــردر ورودى  ــم ايران در جاى خود در س پرچ

ساختمان سفارت نصب شد.
ــه چهار نفر  ــس، مهاجمان ك ــه پلي به گفت
بودند، بازداشت شدند. اين اقدام واكنش هاى 
ــوى مقامات مختلف كشورمان  ــيارى از س بس
ــل، دولت انگليس  ــت و در مقاب به همراه داش

عذرخواهى رسمى كرد.
كناره گيرى آيت اهللا

ــت رهبر انقالب با  ــفند در پى موافق 20 اس

ــى از امامت  ــت اهللا احمد جنت كناره گيرى آي
جمعه تهران، خطابه هاى پربحث آيت اهللا پس 
از 25 سال پايان يافت. او همچنان دبير شوراى 

نگهبان و رئيس مجلس خبرگان است.
بركنارى توئيترى

ــورى آمريكا روز  ــد ترامپ رئيس جمه دونال
سه شنبه 22 اسفند در توئيتى چند كلمه اى، 
ــون وزير خارجه را بركنار كرد و  ركس تيلرس
ــازمان سيا را به عنوان  مايك پامپئو رئيس س

جايگزين تيلرسون برگزيد.
ــون  ــورد اختالفاتش با تيلرس ــپ در م ترام
ــائل  ــت: ما در مورد مس ــورد برجام گف در م
مختلفى با يكديگر مثل توافق هسته اى ايران 
اختالف نظراتى داشته ايم. من اعالم كرده ام كه 
اين توافق فاجعه بار است اما او فكر مى كرد كه 
ــكلى ندارد. من قصد داشتم كه  اين توافق مش
ــالح كنم اما او فكر  ــام را لغو يا آن را اص برج
ــت. بنابراين تفكرات  ــرى در اين باره داش ديگ
ــود پمپئو همه چيز  ــان نبود اما با وج ما يكس
ــت و تفكرات ما به هم  خوب پيش خواهد رف

نزديك است.
همان طور كه رسانه ها و تحليل گران غربى و 
آمريكايى بر طبل تندتر شدن فضاى سياست 
خارجى آمريكا درباره ايران صحبت مى كردند 
ــيار كمرنگ   و اميدها براى فرجام برجام را بس
ــران بر اين نظر  ــتند، برخى تحليل گ مى دانس
بودند كه شايد پمپئو با ترامپ در بحث برجام 
همسوتر باشد اما اين به معناى كنار گذاشتن 
ــور يك جانبه  ــرا نكردن آن به ط ــام و اج برج

نيست.
ــران اوال به زمان بندى انتصاب  اين تحليل گ
ــنا به وزير خارجه پيشنهادى ترامپ  و راى س
اشاره دارند كه زمان مى برد تا اين روند محقق 
ــود جداى از اينكه بايد گفت پمپئو در سنا  ش
ــختى پيش رو  ــل دموكرات ها كار س در مقاب
دارد. با توجه به اينكه ترامپ ماه "مى" را براى 
ــيارى از تصميمات مهم و حساس انتخاب  بس
ــت پمپئو بتواند تا آن موقع به  كرده بعيد اس

وزارت خارجه وارد شود.

 بازداشت بهاریون
ــيار نزديك محمود  حميد بقايى از ياران بس
ــين ايران، به  احمدى نژاد رئيس جمهورى پيش
اتهام تصرف غيرقانونى در اموال دولتى به 15 
سال حبس و جزاى نقدى و بابت اختالس به 
ــال حبس، جزاى نقدى، انفصال دائم از  15 س

خدمات دولتى و رد مال در حق دولت محكوم 
ــده بود كه پس از تأييد حكم دادگاه بدوى  ش
ــتان تهران و قطعيت  در دادگاه تجديدنظر اس
ــادره، مأموران  ــن ابالغ حكم ص آن و هم چني
ــبت به  ــفند نس ــنبه 22 اس پليس روز سه ش
ــت اجراى حكم  ــى او جه ــتگيرى و معرف دس
ــس و پرداخت  ــال حب صادره از جمله 15 س
ــان جزاى نقدى اقدام كردند.  43 ميليارد توم

او پيش تر اعالم كرده بود كه از روز بازداشتش 
ــد زد و وكيل او  ــت به اعتصاب غذا خواه دس
ــى با وى در زندان داشت، تاييد  هم كه تماس
ــت  كرد كه وى از روز 8 فروردين 1397 دس
ــك زده است و نسبت  به اعتصاب غذاى خش

ــى كرد. در واكنش  ــالمتى اش ابراز نگران به س
ــود احمدى نژاد ضمن ابراز  ــه اين خبر، محم ب
ــئوليت هرنوع حادثه اى را برعهده   نگرانى، مس
ــات قضايى اعالم  ــور به ويژه مقام مقامات كش

كرد.
پس از بازداشت بقايى، اسفنديار رحيم مشايى 
ــژاد، حكم بقايى را  ديگر مرد بهارى احمدى ن
ــفارت انگلستان به آتش كشيد و  در مقابل س

به اين ترتيب او هم بازداشت شد.

 استیضاح در دقیقه ۹۰
در روزهاى پايانى سال 96 مجلس سه وزير 
دولت از اختيار نظارتى خود بهره گرفت و سه 
ــفند پاى  ــن روحانى را 22 و 23 اس وزير حس
ميز استيضاح كشاند؛ على ربيعى وزير تعاون، 
ــاه اجتماعى، عباس آخوندى وزير راه  كار و رف
ــى وزير جهاد  ــود حجت ــازى و محم و شهرس
ــاورزى. در حالى كه گمانه زنى هايى مبنى  كش
بر خداحافظى هر كدام از اين وزرا مطرح بود، 
ــتند مجددا از مجلس راى  هر سه وزير توانس
اعتماد بگيرند و در مسند وزارت باقى بمانند.

 استعفای آقای شهردار
ــهردار پايتخت كه با  ــى ش ــى نجف محمدعل
ــروع فعاليتش مدعى  ــت 100 روز از ش گذش
وقوع برخى فسادها در دوران شهردار پيشين 
ــده بود، 23 اسفند فقط بعد از حدود هفت  ش
ماه فعاليت، استعفاى كتبى خود را به شوراى 

شهر تهران تقديم كرد.
اين اتفاق، پس از حواشى مراسم روز زن در 
ــمى كه در آن چند  ــرج ميالد رخ داد؛ مراس ب
ــركات موزون  ــل نجفى ح ــه در مقاب دختربچ
ــرا  ــهردار تهران را به دادس ــام دادند و ش انج

كشاندند.
ابتدا دليل اين استعفاى زودهنگام، بيمارى 
ــايعات زيادى از  ــد اما ش آقاى نجفى اعالم ش
ــهردار تهران به گوش  ــارها روى ش وجود فش
ــئله   ــد روى مس ــود تأكي ــا وج ــيد و ب مى رس
ــتعفا توييت  ــالمتى، وقتى نجفى بعد از اس س
ــد كه سر دلبران / گفته   كرد كه «بهتر آن باش
ــائبه  وجود رازهاى  آيد در حديث ديگران» ش

مگوى پشت پرده  شهردارى تقويت شد.
ــرز برخورد نجفى  گرچه عده  زيادى اين ط
ــرزنش كردند اما آقاى شهردار  با مسئله را س
ــت پرده  احتمالى  ــى و داليل پش درباره  حواش
ــتعفا حرفى نزد و همه چيز را موكول  اين اس
به جلسه رسمى بررسى استعفايش در شوراى 

شهر كرد.
ــوراى شهر تهران نيز هفته سوم فروردين  ش
ــتعفا را  به اين موضوع ورود پيدا كرد و اين اس
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ــن رويداد، نجفى  ــاعاتى پس از اي نپذيرفت. س
ــتعفاى خود را تقديم شوراى شهر  بار ديگر اس
ــروع اقدامات درمانى در  ــرد و دليل آن را ش ك
اول ارديبهشت اعالم كرد. نهايتا شورا با اصرار 
ــتعفا  ــهردارى، اين اس ــى بر رفتنش از ش نجف
ــاون مالى  ــكارم مع ــينى م ــت و حس را پذيرف
ــهردارى تهران به عنوان سرپرست در راس  ش

اين مجموعه قرار گرفت.
ــى بيمار بوده  ــد گرچه نجف ناظران معتقدن
ــى باعث كناره گيرى او از  ــارهاى سياس اما فش

شهردارى تهران شده است.

 استمرار پوتین
ــن رئيس جمهور  ــفند والديمير پوتي 27 اس

ــتقل با  ــوان نامزد مس ــيه به عن ــى روس كنون
ــتن هفت رقيبش با كسب  ــر گذاش ــت س پش
ــت در انتخابات  ــش از 76 درصد آراء توانس بي
ــد و همچنان  ــت ياب ــع دس ــروزى قاط ــه پي ب
ــتمرار يابد. در جريان  رياست جمهورى اش اس
ــش از 56 ميليون راى دهنده  اين انتخابات، بي
ــد. پوتين با  ــر پوتين حمايت كردن از والديمي
ــيه و هوادارانش كه در  ــى از مردم روس قدردان
ــكو به ميدان سرخ رفته  هواى بسيار سرد مس
ــربلندى روسيه،  بودند، گفت: «همه ما براى س

تالش بزرگى را آغاز خواهيم كرد».
ــن روحانى» رييس   با پيروزى پوتين، «حس
ــه همتاى روس  ــورى در پيامى خطاب ب جمه
ــت.  ــك گف ــدد او را تبري ــاب مج ــود، انتخ خ
ــورى آمده:  ــس جمه ــام ريي ــى از پي در بخش
«برگزارى شايسته انتخابات رياست جمهورى 
ــيه و پيروزى قاطعانه جناب عالى در اين  روس
انتخابات موجب مسرت گرديد. با ابراز تبريك 
ــبت ، اطمينان دارم در  صميمانه به اين مناس
ــورى جناب عالى ،  ــت جمه دوره جديد  رياس
ــور بيش از پيش گسترش  ــبات دو كش مناس
ــد ترامپ»  ــت». همچنين «دونال ــد ياف خواه
ــى تلفنى  ــور آمريكا هم در تماس رييس جمه
ــاب مجدد وى  ــن» انتخ ــر پوتي ــا «والديمي ب
ــيه را تبريك  ــوان رييس جمهورى روس به عن
ــن تبريك را با  ــت. رئيس جمهور آمريكا اي گف
ــدار مشاوران  ــت و هش ناديده گرفتن درخواس

امنيتى اش به همتاى روس خود ابالغ كرد.

 «بولتون» در کاخ سفید
ــورى آمريكا جان  ــن، رييس جمه 3 فروردي
ــاور امنيت ملى كاخ  ــه عنوان مش بولتون را ب
سفيد منصوب كرد. دونالد ترامپ  بازهم مثل 
ــت از دادن اخبار مهم در فضاى  ــه دس هميش
ــت و توئيت كرد: مفتخرم اعالم  توييتر برنداش

ــاور  ــل جان بولتون مش ــه از نهم آوري كنم ك
امنيت ملى جديد من خواهد بود.

ــر براى  بولتون كه در دولت جورج بوش پس
ــفير اياالت متحده در سازمان ملل  دوره اى س
ــورمان معروف  بود، به مواضع تندش عليه كش

است.
ــى رئيس جمهورى آمريكا  ــاور امنيت مل مش
ــت و در  ــفيد اس ــى در كاخ س ــمت مهم س
ــت خارجى نقش  تصميم هاى دولت در سياس

تعيين كننده اى دارد.
با انتصاب بولتون نگرانى ها درباره لغو برجام 
ــت. در همين راستا وندى  دو چندان شده اس
شرمن يكى از مذاكره كنندگان برجام در دوره 
ــا اعالم كرد كه  ــت جمهورى باراك اوبام رياس
ــان مى دهد كه عمر برجام  انتخاب بولتون نش

كوتاه خواهد بود.

 اولین سفر خارجی «اون»
كيم جونگ اون رهبر كره شمالى در ديدارى 
ــبز رنگ و مبله  ــا قطارى لوكس، س تاريخى ب
ــار همان قطارى  ــد اين قط كه به نظر مى رس
ــت كه پدر و پدربزرگش نيز از آن استفاده  اس
كرده اند، نخستين سفر خارجى خود را از زمان 
ــال 2011 انجام داد.  ــيدن در س به قدرت رس
ــمالى در طول هفت سال گذشته  رهبر كره ش
كشورش را ترك نكرده بود. در اين سفر همسر 
وى نيز او را همراهى مى كرد. چين تنها متحد 
عمده پيونگ يانگ به حساب مى آيد اما روابط 
ــور به دليل بلندپروازى هاى اتمى كره  دو كش

شمالى اخيرا متشنج بوده است.
ــمالى در  ــت رهبران آمريكا و كره ش قرار اس
ــود اولين  ــه ديدار كنند كه اگر انجام ش ماه م

ديدار سران دو كشور خواهد بود.

 قهرمانی قرمزها
ــت و هفتم ليگ  پرونده بازى هاى هفته بيس
برتر عصر 17 فروردين با انجام سه بازى بسته 
شد. در مشهد تيم پرسپوليس از ساعت 17 در 
ورزشگاه ثامن االئمه و در حضور نزديك به 20 
هزار تماشاگر به مصاف تيم پديده رفت كه اين 
بازى با نتيجه يك بر صفر به سود پرسپوليس 

به اتمام رسيد.
ــر  ــرى در دقيقه 77 با ضربه س ــد امي وحي
ــاگردان  ــى كرد تا ش ــپوليس گلزن ــراى پرس ب
ــه هفته مانده  ــو ايوانكوويچ در فاصله س برانك
ــود را قطعى كنند.  ــا پايان ليگ، قهرمانى خ ت
ــد.  ــپوليس با اين پيروزى 60 امتيازى ش پرس
ــپوليس در ليگ  ــن چهارمين قهرمانى پرس اي
ــان با  برتر و دومين قهرمانى متوالى سرخپوش

برانكو ايوانكوويچ است.

 عصیان دالر
ــال گذشته، قيمت دالر رو  روزهاى پايانى س
به فزونى گذاشت و در كانال 5000 تومان در 
ــدت گرفت كه  ــان بود. التهابات تا آنجا ش نوس
نيروهاى انتظامى و امنيتى وارد عمل شدند و 
ــتگير كردند.  تعدادى از دالالن بازار ارز را دس
چهارراه استانبول، سال را در حالى نو كرد كه 
ــد معامالتى بودند. با  صرافى ها در ظن و تردي
ــال 97، بار ديگر  آغاز روزهاى كارى بازار در س
ــروع شد و اين  ــد قيمت دالر ش روند رو به رش
ــاعتى  ــودى نرخ ارز به صورت س ــير صع بار س
ــه در روز 20  ــد تا اينك و دقيقه اى طى مى ش

فروردين به 6000 تومان رسيد.
 نهايتا شامگاه دوشنبه 20 فروردين، معاون 
ــن آمد و اعالم  ــورى روى آنت اول رئيس جمه
ــده در جلسه  كرد كه بنا به تصميمات اتخاذش
ــن روحانى،  ــت حس فوق العاده دولت به رياس
ــنبه 4200 تومان خواهد بود  دالر از روز سه ش
ــى باالتر از اين نرخ،  ــه دالر به هر قيمت و عرض
قاچاق به شمار خواهد آمد. در پى اين تصميم 
ــت و بانك  ــدى دول ــت گذارى هاى بع و سياس
ــاماندهى  مركزى، مقررات ديگرى نيز براى س
ــد منتظر ماند و ديد  ــد اما باي بازار ارز وضع ش
ــا چه زمانى  ــودن قيمت ارز ت ــه تك نرخى ب ك
ــت ها چقدر موثر  ــت و سياس ادامه خواهد داش

خواهد بود.

 رویارویی آمریکا و روسیه
ــل دو ابرقدرت  ــوريه بار ديگر صحنه تقاب س
ــه حمله  ــد و به بهان ــرق جهان ش ــرب و ش غ
ــت كنترل  ــى از مناطق تح ــيميايى به يك ش
ــد، ترامپ روز 22 فروردين  ــار اس مخالفان بش
ــيه  ــكى به مواضع روس ــد به حمله موش تهدي
ــيه نيز در واكنش به اين  در سوريه كرد. روس
ــكا از چنين  ــالم كرد كه هدف آمري تهديد اع
اقدامى، از بين بردن اسناد حمالت شيميايى و 

كمك به تروريست هاست.
ــينگتن و مسكو در حد دعواهاى   تقابل واش
لفظى ادامه داشت تا اينكه سحرگاه شنبه 25 
فروردين، حمالت آمريكا به برخى نقاط نظامى 
ــاعاتى بعد پايان يافت.  ــد و س ــوريه آغاز ش س
ــه نيز در اين حمالت، آمريكا  انگليس و فرانس
را همراهى مى كردند. طبق معمول، هم پيمانان 
آمريكا از اين حمالت حمايت و سايرين آن را 
ــنبه  ــوم كردند. رهبر انقالب نيز صبح ش محك
ــفراى كشورهاى اسالمى و  در ديدار برخى س
مسئوالن نظام، اين اقدام را جنايت خواندند و 
روساى جمهور آمريكا و فرانسه و نخست وزير 

انگلستان را جنايتكار توصيف كردند.
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