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انعقاد قرارداد  ۳۰دکل نفتی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه
بیژن زنگنه با اشاره به پرونده دکلهای نفتی در دولت نهم و دهم ،گفت :قرارداد  30دکل شامل  20دکل خشکی و  10دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی
درباره این دکلها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان زیان این پرونده مشخص شود .عضو کابینه دولت یازدهم ،با بیان اینکه دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد ،افزود :انعقاد قرارداد
تمامی این دکلها توسط یک فرد انجام شده که این فرد سه کار انجام داده است ،نخست اینکه یک میلیارد دالر قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده ،دوم اینکه  30دکل نفتی خریداری
کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است .وی در پایان گفتوگوی خود با خانه ملت ،با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی نژاد برخی اقدامات را
انجام داده که سوابق آن موجود است ،تصریح کرد :دفتر احمدی نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود.

چرا حقوقیها در  4ماهه ابتدایی سال در خرید اوراق از حقیقیها عقب افتادند؟

اخبار

شکست سهام از «سخاب»

حضور فعال بیمه پارسیان
در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
هفدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتساختمان
با حضور  887شرکت داخلی و  391شرکت
خارجی به مدت چهار روز از  21لغایت  24مرداد
در محل نمایشگاه بین المللی برگزار میشود.
این شرکت امسال حضوری فعال در نمایشگاه صنعت
ساختمان خواهد داشت و متخصصان و کارشناسان
بیمه های مسئولیت ،مهندسی ،آتش سوزی ،عمر
و سایر رشته های بیمه ای در غرفه بیمه پارسیان
پاسخگوی سواالت بازدیدکنندگان می باشد .هدف از شرکت در این نمایشگاه حضوری
فعال و ارائه خدمات کارشناسی بیمه به تمامی شرکت کنندگان این صنعت بزرگ و
ارائه آخرین و جدیدترین خدمات بیمه ای بیمه پارسیان به مشارکت کنندگان و
بازدیدکنندگان است .این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان و ساختمان
سازی ایران و یکی از معروفترین نمایشگاه های خاورمیانه است .بازديدكنندگان محترم
مي توانند در سالن  41نمايشگاه از غرفه بيمه پارسيان ديدن کنند.

مدیر عامل بانک رفاه از شرکت فوالد مبارکه بازدید کرد
مدیر عامل بانک رفاه گفت :بانک رفاه می تواند به
مشتریان فوالد مبارکه در سراسر کشور خدمات
بانکی ارائه دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،محمد علی
سهمانی در دیدار با مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه
اصفهان با اعالم این مطلب گفت :بانک رفاه آمادگی
الزم را دارد تا به عنوان بانک عامل شرکت فوالد مبارکه
به تمامی مشتریان این شرکت خدمات بانکی ارائه دهد.
در این نشست رئیس اداره امور شعب استان اصفهان نیز از آمادگی بانک در تاسیس
شعبه در محل شرکت خبر داد .سبحانی مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه نیز ضمن
ابراز خرسندی از همکاری با بانک رفاه خاطر نشان ساخت :گروه فوالد مبارکه اصفهان
با ایجاد  ۳۵۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم رتبه نخست صادرات غیر نفتی کشور
را در اختیار دارد.

اپلیکیشن «بله» در آینده جایگزین تلگرام می شود
مدیرعامل شرکت دادهورزی سداد درباره
اپلیکیشن جدید این شرکت به نام «بله» عنوان
کرد :این اپلیکیشن میتواند در آینده جایگزینی
مناسبی برای تلگرام به لحاظ فرهنگی در ایران
باشد.
فرامرز خالقی در نشست خود با خبرنگاران با
بیان اینکه شرکت دادهورزی سداد بزرگترین هلدینگ
فناوری اطالعات کشور در حوزه بانکی است ،گفت:این
هلدینگ  ۳۵۰سرویس بانک ملی را در  ۵حوزه معاونت مختلف پوشش میدهد و بالغ
بر  ۲۵۰۰پرسنل دارد .وی با بیان اینکه بانک ملی اکنون  ۳۰میلیون مشتری و ۶۲
میلیون حساب بانکی در کشور دارد ،اظهار داشت :سداد نیز رتبه نخست نوآوری برتر
بانک در ششمین همایش بانکداری الکترونیک در سال گذشته را کسب کرده است.
خالقی ادامه داد :شرکت داده ورزی سداد قصد دارد به قطب فناوری کشور تبدیل شود
از این رو اکنون اپلیکیشن «بله» تحت پوشش بانک ملی تنها اپلیکیشنی است که
دارای مجوز مخابرات است و قطعی ندارد« .بله» اولین اپلیکشن پیامرسان فارسی و
ایرانی است که خدمات پرداخت درون برنامهای را برای کاربران فراهم کرده است .این
اپلیکیشن ترکیبی از خدمات پرداخت و امکانات مالی و گفت وگو آنالین را بهصورت
همزمان دارا است..
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طی چند وقت اخیر اوراق تامین مالی تحت عنوان
«سخاب» در بازار ثانویه ای که دولت و بانک مرکزی در
شکل گیری آن نقش داشتند ،منتشر شد که به دلیل
غیرعلمی و منطقی نبودن آن ،بازار سرمایه از ورود این
ابزار ممانعت به عمل آورد که تا به امروز اتفاقات نه چندان
خوشایندی در بازار پولی ایران رخ داده است .البته دولت
هم اکنون با  700هزار میلیارد تومان بدهی روبهرو است
که ناچار است از گذرگاهی این بدهی را تسویه کند .اما
بهتر بود قبل از آنکه به نابودی بازار بورس اوراق بهادار
تهران دست بزند ،از بازاریها و پیشکسوتان این حوزه
نظرخواهی کند .این اقدام بانک مرکزی ،باعث به راه
انداختن بازار سیاه نیز درهمین رابطه شده؛ به طوریکه
بزرگان این بازار یکی یکی سهمهای خود را در صفهای
فروش قرار دادند که این موضوع نیز باعث افت مدت اخیر
بورس اوراق شده است .ازطرف دیگر دولت بنا دارد تا
مبلغ  40هزار میلیارد تومان اوراق جدید را طی سالجاری
منتشر کند که باتوجه به نرخ بازدهی باالی  35درصدی،
میتواند تاثیر عمیقی بر بازار سرمایه بگذارد.
حسن محدثی کارشناس بازار سرمایه درهمین رابطه به
«ابتکار» گفت :اسناد خزانه اسالمی بانکی با نماد «سخاب»  ۱تا
 ۷برای تسویه بدهی پیمانکاران (پیمانکارانی که برای سازمانهای
دولتی کار کرده اند) منتشر شده بوده و سررسید آن در همان
سال مالی انتشار اوراق است .با توجه به حجم باالی اوراق بدهی
و اعتقاد بعضی فعاالن بازار به تاثیر منفی انتشار اوراق بدهی
بر ارزش معامالت ،سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار
ممانعت کرده و معامالت ثانویه ،به بانک ملی ارجاع شده است.
اوراق سخاب از روز بیست و چهارم تیرماه در شعب منتخب بانک
ملی قابل معامله شد .اما مشکل اصلی اینجاست که درحال حاضر
رقم تنزیل این اوراق در حدود  ۳۵تا  49درصد است؛ رقمی که به
تنهایی میتواند سهامداران عمده که در شکل گیری بازار بورس
سهم دارند را از این دور خارج میکند و عمال بازار سهام با افت

واردات «برنج» هر سال بیشتر از پارسال
مروری بر لیست اقالم وارداتی چهارمین ماه سال گویای آن است که واردات
برنج در صدر محصوالت وارداتی قرار گرفته و بیش از  ۶.۶درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا ،در چهار ماهه اول سال جاری بالغ بر  ۶۴۴هزار و  ۸۰۱تن برنج نیمه
سفید شده یا برنج کامل سفید شده به کشور وارد شده است که ارزش مادی این حجم
واردات را میتوان بالغ بر  ۶۰۲میلیون و  ۵۴۸هزار دالر عنوان کرد.
طبق آمار اعالم شده از سوی گمرک واردات برنج در چهار ماهه نخست سال جاری
از نظر وزنی  ۵.۷۱درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده و از نظر مبلغ
نیز  ۳.۸۳درصد از ارزش واردات کشور مربوط به این کاال می شود .اما این آمار درحالی
منتشر میشود که طبق آمارهایی که مربوط به پایان  ۱۲ماهه سال  ۱۳۹۵بوده است،
واردات برنج در پنجمین رده جدول واردات قرار داشته و حجم واردات در این محصول
 ۸۳۹هزار و  ۳۳۷تن بوده است .ارزش واردات این محصول معادل  ۶۹۰میلیون دالر
ارزیابی شده و در سال  ۱۳۹۵تنها  ۲.۵۱درصد از کل واردات کشور به برنج اختصاص
داشته که از نظر ارزش  ۱.۵۸درصد از واردات کشور در این زمینه هزینه شده بود.
همچنین طی چهار ماهه اول سال  ۱۳۹۵برنج وارداتی به کشور بالغ بر  ۵۶۲هزار و
 ۷۱۶تن بوده که بالغ بر  ۴۷۵میلیون و  ۴۳۱هزار دالر ارزش داشته است.
ارزش این واردات  ۳.۷۰درصد از کل واردات کشور بوده و حجم آن نیز  ۵.۶۵درصد

افتتاح و راه اندازی ساختمان جدید بیمه «ما» در شهر تبریز
آيين راه اندازي و افتتاح ساختمان جدید شعبه تبريز با حضور صفدري مدير
عامل  ،حجت بهاري فر عضو هيات مديره ،امير حسين قرباني معاون فني،
اكبر زاهدوند مشاور مدير عامل ،امير شفيعي مدير امور شعب ،غالمرضا
مددي مدير امور نمايندگان و عباس اسالمي مدير بيمه هاي عمر و سرمايه
گذاري برگزار شد.
در ادامه امیرحسین قرباني به تحليل مشتري مداري و مديريت ريسك برای
نمایندگان و پرسنل شعبه پرداخت و برنامه هاي آتي را تشریح کرد .همچنین حجت
بهاري فر عضو هيئت مديره توضیحاتی در خصوص نحوه فروش ،لزوم مشتري مداري
ارزنده وچگونگي استفاده از اطالعات بروز نمایندگان در فروش بيمه نامه ارائه کردند.
مراسم افتتاحيه شعبه تبريز با سخنراني آقاي آريانا سرپرست محترم بانك ملت
استان آذربايجان شرقي در خصوص روابط بانك و بيمه و چگونگي ارتباط موثر با
مشتريان بانك ادامه یافت

مدیر عامل بانک شهر اعالم کرد

احداث پروژه «شهر خودرو» با مشارکت بانک شهر
پروژه «شهر خودرو» به عنوان پروژهای خاص است که میتواند عالوه
بر دسترسی آسان برای شهروندان از بسیاری از ترددهای غیرضروری
جلوگیری و در کاهش آلودگی هوا نیز موثر باشد.
حسین محمد پورزرندی ،مدیر عامل بانک شهر با اشاره به اهمیت ارتقای سطح
کیفی زندگی شهروندان ،از احداث پروژه «شهر خودرو» با مشارکت این بانک خبر
داد و با تاکید بر اینکه توسعه پایدار شهری بیش از هر زمان دیگری برای کشورهای
در حال توسعه اهمیت دارد ،گفت70 :درصد جمعیت ایران یعنی 50میلیون نفر در
شهرها زندگی میکنند که پیشبینی میشود در چندسال آینده جمعیت شهری ایران
به 80درصد جمعیت کل کشور برسد.

در مهر ماه  96انجام می گیرد

افتتاح شعبه بانک خاورمیانه در آلمان
بانک خاورمیانه در ایالت باواریای آلمان تا پایان ماه سپتامبر شعبه خود را
فعال می کند.
سیدحسین سلیمی ،عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه از افتتاح شعبه این بانک در
ایالت باواریای آلمان تا پایان ماه سپتامبر (هشتم مهرماه) خبر داد و گفت :درخواست
بانک خاورمیانه برای تاسیس شعبه در ایالت باواریای آلمان و شهر مونیخ مورد تائید
مسئولین آلمانی قرار گرفته است.

بزرگی مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد :از مهر  1394برای نخستینبار در بازار سرمایه
اوراق اسناد خزانه اسالمی به مبلغ  300میلیارد تومان در فرابورس
با نرخ سود موثر حدود  28درصدی منتشر کرد .هرچند این اوراق
از سوی دولت و از طریق وزارت راه و شهرسازی در سال 93
هم به مبلغ  550میلیارد تومان منتشر شده بود اما در مهر 94
بهطور رسمی در بورس عرضه شد که سررسید آن نیز در اسفند
همان سال بود .از آن زمان تا پایان سال  95حدود  13دوره این
اوراق منتشر شد تا جایی که در سال  95به دلیل تاثیر منفی این
اوراق بر بازار سرمایه و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت
واحدهای تولیدی ،انتشار اوراق جدید در بورس متوقف شد .در
آن تاریخ مسئوالن بازار سرمایه خبر دادند که درحال حاضر امکان
پذیرهنویسی اوراق بدهی دولتی از طریق این بازار وجود نداشته و
تا پایان سال انتشار اوراق جدید در فرابورس متوقف میشود .این

موضوع سبب شد تا برخی مسئوالن اعالم کنند که نقل و انتقال
بازار بدهی از بازار سرمایه به بازار پول محول خواهد شد.
محدثی تاکید کرد :طبق گفته امیر هامونی مدیرعامل فرابورس
ایران ،در راستای این هدف و برنامهریزی صورتگرفته ،انتشار
اوراق جدید بدهی دولتی در فرابورس ایران تا پایان امسال متوقف
و هرگونه پذیرهنویسی از سال آینده بهطور محدود و براساس
برنامهریزیهای قبلی صورت خواهد گرفت .اما نکته ای که در
این رابطه مطرح است اینکه عقب کشیدن بازار سرمایه نسبت
به انتشار سخاب ،منجر به این شد که درنهایت بانک مرکزی این
اوراق را در خارج از بورس منتشر کند و به این ترتیب بازار ثانویه
آن را در برخی بانکهای دولتی راهاندازی کرد.
حقیقیها میداندار معامالت بورس
در چهارماه نخست امسال حقیقیها  ۵۳درصد و حقوقیها
 ۴۷درصد از خریدهای بورس را به خود اختصاص دادند و سهم

حقیقیها از فروشها  ۵۵درصد و حقوقیها  ۴۵درصد کل
معامالت بود .بازار سرمایه از ابتدای امسال تا پایان تیرماه78 ،
روز معامالتی را به خود دیده و در این مدت تعداد  77میلیارد و
 986میلیون اوراق بهادار به ارزش  197هزار و  689میلیارد ریال
در بیش از  4میلیون و  426هزار و  758دفعه مورد مبادله قرار
گرفته است.
همچنین در چهارماه گذشته تعداد  332نماد معامالتی در
بورس بازگشایی و  386نماد متوقف شده که این آمار در مدت
مشابه سال  95به ترتیب  365و  415نماد بوده است.
طبق این گزارش ،شاخص بورس نیز که معامالت امسال را از
ارتفاع  77هزار و  230واحد آغاز کرده تا پایان تیرماه رشد 3441
واحد و افزایش  4.5درصدی را به ثبت رسانده و در ارتفاع  80هزار
و  670واحد قرار گرفته است .شاخص بازار اول هم در این مدت
با  1646واحد افزایش به رقم  56106واحد و شاخص بازار دوم با
 11.753واحد رشد به عدد  178.124واحد رسیدند .همچنین
در چهارماه گذشته بازار سرمایه 78روز معامالتی را پشت سر
گذاشته که از این تعداد شاخص بورس  54روز را مثبت بوده که
این آمار در 84روز معامالتی مدت مشابه سال گذشته  41روز
مثبت برای شاخص بورس بوده است.
همچنین در این مدت تعداد  25میلیون برگه اوراق بدهی به
ارزش  25هزار و  80میلیارد ریال معامله شده و این درحالی
است که در این مدت تعداد  233میلیون واحد از صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله نیز در بورس تهران به ارزش کل بیش
از  2هزار و  493میلیارد ریال در  12هزار و  236نوبت مورد
معامله قرار گرفته است.
از سوی دیگر در چهارماه گذشته بالغ بر 26هزار و  588میلیارد
و  661میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام
شده که از این میزان 2هزار و 657میلیارد ریال از طریق جایزه و
23هزار و  931میلیارد و  661میلیون ریال از طریق حق تقدم
بوده است.
برپایه این گزارش ،در چهارماه نخست امسال حقیقیها 73
هزار و  478میلیارد ریال ( 53درصد) و حقوقیها  64هزار و 307
میلیارد ریال ( 47درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری
کردهاند و در مقابل حقیقیها  75هزار و 391میلیارد ریال (55
درصد) و حقوقیها  62هزار و  394میلیارد ریال ( 45درصد)
سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

از کل واردات کشور را در بر گرفته است .نکته جالب آنکه در پایان چهار ماهه اول سال
 ۱۳۹۵روند واردات برنج در قیاس با مدت مشابه سال قبلش از نظر حجمی ۹۲.۷۴
درصد و از نظر ارزش بالغ بر  ۵۶.۵۹درصد رشد داشته است.
اما این واردات درحالی صورت میگیرد که پیش از این نماینده مردم رشت در مجلس
شورای اسالمی اینگونه اظهار کرده بود که بر اساس میزان واردات برنج سنوات گذشته
اگر  ۱۰سال هم برنج خارجی وارد نشود ،نیازی به واردات برنج های جدید خارجی
نیست .مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی نیز چندی پیش از آغاز برداشت
برنج در استانهای شمالی و کاهش تدریجی قیمت این محصول خبر داده و گفته که
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تا سال گذشته چهار ماهه بود اما در راستای
تنظیم و کنترل بازار به سه ماه تقلیل پیدا کرده که از شهریور ماه اعمال میشود.
به گفته خاکسار ،وضعیت تولید و برداشت برنج در شالیزارهای کشور مناسب بوده
و برداشت آن در استانهای شمالی آغاز شده است که پیشبینی میشود با توجه به
سطح زیر کشت  ۶۱۰هزار هکتاری شالیزارهای کشور ،امسال دو میلیون و  ۱۰۰هزار تا
دو میلیون و  ۲۰۰هزار تن برنج تولید شود .وی اظهار کرده که با توجه به میزان تولید
برنج و نیاز سه میلیون تنی برنج در هر سال ،ساالنه به واردات  ۸۰۰هزار تن تا یک
میلیون تن برنج نیاز داریم که طی سه ماهه نخست امسال بیش از  ۵۰۰هزار تن برنج
وارد شده است و مجددا در فصل برداشت واردات آن ممنوع خواهد شد.

کدام نیمه تمامهای وزارت نفت در دولت دوازدهم تمام میشود؟
دنیای طالی سیاه پس از سالها تاریکی ،در دولت یازدهم با
افزایش میزان تولید ،احیای مشتریان در بازارهای جهانی،
توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و معرفی قراردادهای
جدید نفتی کم کم رو به روشنی رفت .اقدامات مهمی که
پرونده بسیاری از آنان هنوز بسته نشده و انتظار میرود
وزارت نفت در دولت دوازدهم با پیگیری روند اجرای
قراردادهای جدید نفتی ،توسعه میادین نفتی و گازی،
افزایش ضریب بازیافت ،اجرای جهش دوم پتروشیمی و
نقش آفرینی جدی در صادرات گاز آینده روشنتری را
برای صنعت نفت کشور رقم بزند.
به گزارش ایسنا ،یکی از اهدافی که مسئوالن وزارت نفت باید
در دولت دوازدهم مورد توجه قرار دهند ادامه توسعه میدانهای
مشترک گازی و نفتی است؛ به طوریکه در دولت دوازدهم
هیچ یک از میدانهای مشترک کشف شده در خشکی و خلیج
فارس از نظر برنامه توسعه و یا افزایش بازیافت بالتکلیف نماند .در
این راستا عقد قرارداد توسعه میدانهای مشترک نفتی و گازی
آزادگان ،یادآوران ،یاران ،الیه نفتی پارس جنوبی و میدانهای آذر،
دهلران ،پایدار غرب ،اروند ،سهراب ،فرزاد  Aو  ،Bفاز  ۱۱پارس
جنوبی ،اسفندیار ،بالل ،فروزان ،سلمان و میدانهای حوزه دریای
خزر در اولویت خواهند بود.
عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدانهای
مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت کشور از دیگر
اهدافی است که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگیرد.
بخشی از برنامه توسعه و افزایش بازیافت نفت از میدانهای نفتی
و گازی باید در قالب قراردادهای جدید نفتی عملی شود .هدف
افزایش تولید به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز نفت خام
همراه با افزایش ضریب برداشت نفت از میدانهای هدف و توسعه
میدانهای گازی با هدف افزایش تولید گاز به میزان حدود ۱۰۰
میلیون مترمکعب در روز از مواردی است که باید در این دولت
به نتیجه برسد و قراردادهای آنها با بهترین شرکتهای بینالمللی
با همکاری شریکهای ایرانی منعقد شده و عملیات اجرایی آنها
آغاز شود.
ضرورت اتمام توسعه میدان گازی پارس جنوبی
میدان گازی پارس جنوبی که در دولت یازدهم در اولویت قرار
گرفت و با به بهرهبرداری رسیدن پنج فاز آن باعث شد میزان

برداشت ایران از این میدان با قطر مشترک شود ،باید در دولت
دوازدهم نیز مورد توجه قرار بگیرد.
براساس اولویتبندی انجام شده در فاز آخر توسعه میدان گازی
پارس جنوبی با تخلیه طبیعی ،فازهای  ۲۲ ،۱۴ ،۱۳تا  ۲۴در
مراحل آخر توسعه قرار دارند که در سال  1397به میزان یک
میلیارد فوت مکعب ،از هر یک از این سه فاز به تولید میرسد و
در سال  1398نیز توسعه  ۲۷فاز متعارف تعریف شده (بهجز فاز
 )۱۱در مرحله تخلیه طبیعی به اتمام میرسد.
احداث پایانه نفتی دریای عمان
احداث خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک ،مخازن
ذخیرهسازی و اسکله همراه با جانمایی تاسیسات پاالیشی و
پتروشیمیایی از طرحهای راهبردی وزارت نفت است که درحال
حاضر نیز بخشهای مقدماتی این کار آغاز شده و در این دولت
عملیاتی خواهد شد.
ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی
ادامه اجرای جهش دولت صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل
زنجیره ارزش ،افزایش تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی از
مواردی است که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگیرد .در
این راستا با برنامهریزیهای انجام شده و با توجه به طرحهای در
دست اجرا در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی در دولت دوازدهم
 ۴۵طرح پتروشیمی با سرمایهگذاری نزدیک به  ۳۵میلیارد دالر و
ارزش تولید نزدیک به  ۲۳میلیارد دالر به قیمت سال پایه  ۹۰به
بهرهبرداری خواهد رسید.
تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآوردههای
با ارزش افزوده باال با افزایش ظرفیت پاالیشی کشور و بهبود
الگوهای پاالیشی در پاالیشگاههای موجود با هدف تکمیل زنجیره
ارزش هدف دیگری است که وزارت نفت در دولت دوازدهم باید
به آن بپردازد.
تکمیل فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و به مدار آوردن
فازهای  ۲و  ۳این پاالیشگاه اجرای طرح توسعه و نوسازی
پاالیشگاه آبادان به بهرهبرداری رساندن طرح  ۴۸۰هزار بشکهای
فراگیر پاالیشی سیراف ،کمک به اجرای طرحهای پاالیشگاهی
جاسک و آناهیتا و تبدیل شدن به صادرکننده بنزین به صورتی که
ظرفیت پاالیش کشور از حدود  ۱.۷میلیون بشکه فعلی با افزایش
یک میلیون بشکه در روز به  ۲.۷میلیون بشکه در روز برسد.

همچنین با بهبود الگوی پاالیشی پاالیشگاه موجود و کاهش تولید
نفت کوره و استاندارد کردن محصوالت تولیدی باید آمادگی الزم
برای مواجهه با محدودیتهای زیستمحیطی آتی برای صادرات
فرآوردههای نفتی کسب شود.
اجرای طرح NO FLARE
یکی از اقداماتی که پس از سالها در دولت یازدهم به نتیجه
رسید ،اجرای آماک و خاموش کردن فلرها بود .اجرای این طرح
در دولت دوازدهم باید به صورتی باشد که در پایان این دولت
بخش عمده و اصلی گازهای همراه نفت در دریا و خشکی در
مشعلها سوزانده نشود .اجرای طرحهای ۳۲۰۰ ،3100 NGL
و  ۲۳۰۰و  NGLخارگ و پاالیشگاه بیدبلند  ۲ازجمله اقداماتی
اساسی در این حوزه است.
نقش آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه
طبق آخرین آماری که منابع رسمی اعالم کردهاند ،ایران دارنده
بزرگترین مخازن گازی در دنیا است اما سهم ایران از بازارهای
جهانی گاز بسیار کم بوده که برخی کارشناسان دلیل اصلی آن را
عدم ثبات سیاسی در منطقه عنوان کردهاند.
پیش بینی میشود که با تاکید بر روابط حسنه با همسایگان در
پایان دوره دوازدهم صادرات گاز کشور از  ۱۰میلیارد مترمکعب
ساالنه فعلی (به ترکیه) به رقم نزدیک به  ۴۰میلیارد مترمکعب
ن LNG
افزایش پیدا کند .عالوه بر این با راهاندازی کارخانه ایرا 
ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل  ۱۸میلیارد مترمکعب
در سال خواهد بود .به عبارتی دیگر ظرفیت صادرات ایران از ۱۰
میلیارد مترمکعب ساالنه فعلی به حدود  ۷۰میلیارد مترمکعب در

سال خواهد رسید.
تکمیل شبکه سراسری گازرسانی به کل کشور
با توسعه پارس جنوبی این گاز باید برای مصرف داخلی و
صادرات از مبادی تولید به مناطق مصرف منطبق شود که خطوط
فعلی جوابگوی این موضوع نیست .با اتمام خط ششم ،خط
یازدهم و خط هفتم سراسری در چهار سال آینده زیرساختهای
الزم برای انتقال گاز به سراسر کشور برای مصرف داخلی و
صادرات تکمیل خواهد شد.
اجرای طرح های بهینهسازی مصرف سوخت در چارچوب ماده
 ۱۲قانون رفع موانع تولید مصوب شورای اقتصاد برای بخشهای
مختلف و پیگیری اجرای دیگر موارد جمعبندی شده مانند
کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای و ریلی
و توسعه خطوط مترو در کالنشهرها و نوسازی ناوگان کوچک
مسافری (تاکسی) از اولویتهای این بخش خواهد بود .همچنین
در راستای تغییر در ساختار توزیع کشور و کاهش تصدی دولت
در این بخش ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مردم در
جایگاههای توزیع سوخت و فرودگاه ها با بهرهگیری از روشهای
متعارف همراه با کاهش تصدی دولت در این زمینه از اهداف
وزارت نفت در دولت دوازدهم خواهد بود.
با توجه به نیاز صنعت نفت به حدود  ۲۰۰میلیارد دالر
منابع مالی فقط برای سرمایهگذاری در برنامه ششم حمایت از
جذب سرمایه و سرمایهگذاران داخلی و خارجی همراه با جذب
فناوریهای نو از راهبردهای اساسی وزارت نفت در دولت دوازدهم
خواهد بود.

