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فاز اول پاالیشــگاه ستاره خلیجفارس این هفته افتتاح میشود

تغییرات
ملموس

جشن خودکفایی بنزین پس از  36سال

تولید روزانه بنزین به  80میلیون لیتر میرسد  /تولید بنزین در دولت یازدهم  13میلیون لیتر افزایش یافت
گروه اقتصادی  /ســـرانجام انتظار بـــرای تأمین
تمـــام نیـــاز کشـــور بـــه بنزیـــن از تولیـــد داخل و
پیوســـتن بـــه باشـــگاه صادرکننـــدگان بنزین به
ســـرآمد .اواســـط هفته جاری با به مـــدار آمدن
فاز نخســـت پاالیشگاه ســـتاره خلیج فارس پس
از  36ســـال پرونده واردات بنزین در ایران بسته
خواهد شد و پس از آن ایران به صادرکننده این
فرآورده نفتی استراتژیک تبدیل میشود.
روز گذشـــته وزیـــر نفـــت در حاشـــیه همایش
بینالمللی صنعت پتروشیمی از آغاز تولید بنزین
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در هفته جاری خبر
داد و گفت :نخستین تولید بنزین از این پاالیشگاه از
اواسط هفته جاری آغاز میشود سپس به صورت
مستمر تولید از آن انجام میشود.
وزیر نفت درباره افتتاح رســـمی این پاالیشگاه
افـــزود :به دنبال کارهای نمایشـــی نیســـتیم و تا از
پایـــداری روند تولید اطمینـــان نیابیـــم ،اقدام به
افتتاحرسمینمیکنیم.
پاالیشـــگاه ســـتاره خلیج فـــارس ،نخســـتین
پاالیشـــگاه با خـــوراک میعانات گازی اســـت که با
ظرفیت پاالیش  ٣٦٠هزار بشـــکه در روز ســـومین
پاالیشگاه و با ظرفیت تولید  ٣٦میلیون لیتر بنزین
بـــا کیفیت یـــورو  ٤و  ،٥بزرگترین پاالیشـــگاه تولید
بنزین کشور به شمار میآید .این پاالیشگاه معادل
 ٥٥درصـــد مجمـــوع تولید دیگر پاالیشـــگاههای
کشـــور ،بنزیـــن تولیـــد میکنـــد و با تکمیـــل همه
فازهای آن مجموع تولید بنزین کشـــور به بیش از
 ١٠٠میلیون لیتر خواهد رسید .ستاره خلیجفارس
در ضلع غربی پاالیشـــگاه موجود ( 25کیلومتری
بندرعبـــاس) و در زمینی به مســـاحت  700هکتار
درحـــال ســـاخت اســـت .بـــا بهرهبـــرداری از این
پاالیشـــگاه عالوه بر تولید روزانـــه  36میلیون لیتر
بنزین ۱۴ ،میلیون لیتـــر گازوییل به ظرفیت تولید
فرآوردههـــای نفتی کشـــور اضافه میشـــود .تولید
روزانـــه  ۴میلیـــون لیتـــر گاز مایـــع ۳ ،میلیون لیتر
ســـوخت جت و  ۱۳۰تن گوگرد از دیگر محصوالت
تولیدی این واحد پاالیشی هستند.
 36ëëسالوارداتبنزین
با افزایش تعداد خودرو و به دنبال آن مصرف
بنزیـــن ،از ابتدای دهـــه  60شمســـی موازنه تولید

و مصرف این فـــرآورده برهم میخورد و از ســـال
 1361واردات بنزین با روزانه  1.2میلیون لیتر آغاز
میشـــود .اما این عدد در سالهای بعد به صورت
تصاعدی افزایش یافت تا اینکه در ســـال  1385با
واردات  27.5میلیون لیتر رکوردشکنی کرد.
از ســـالهای  1370بـــه بعد رونـــد واردات این
محصول به طور تقریبی روندی صعودی به خود
گرفت تا جایی که در ســـال  1381از مرز  10میلیون
لیتـــر در روز عبور کـــرد و به ترتیب تا ســـال 1385
واردات روزانـــه آن بـــه بیـــش از  15میلیـــون لیتر،
22/7میلیـــون لیتر 24/8 ،میلیون لیتر و در نهایت
 27/5میلیون لیتر در روز رسید.
در سالهای بعد با کارتی شدن بنزین ()1386
و سپس اجرای هدفمندی یارانهها ( )1389و رشد
چند برابری قیمت آن بـــه یک باره واردات بنزین
کاهـــش قابل توجهـــی پیدا کـــرد .پس از تشـــدید
تحریمها و دشـــواری واردات بنزیـــن دولت وقت
بـــرای تأمین نیازهـــای داخل برخـــی از واحدهای
پتروشـــیمی را بـــه کمـــک پاالیشـــگاههای داخلی
فراخواند اما این اقدام هم موجب نشـــد تا کشـــور
دراین سالها به طور کامل از واردات بنزین بینیاز
شـــود .در ادامه و در سال  1393به دلیل آالیندگی
شدید بنزین موسوم به پتروشیمی ،تولید این نوع
بنزین متوقف و واردات بنزین جای آن را گرفت و
به همین دلیل از سال  1393به بعد یک بار دیگر
واردات افزایش یافت.
با وجودی که براســـاس گفته مسئوالن در سال
گذشـــته به طور میانگین روزانـــه  11.2میلیون لیتر
بنزین وارد کشور شده اســـت ،اما با بهرهبرداری از
طرحهای جدید پاالیشگاهی ،دیگر بنزین خارجی
وارد بنادر ایران نمیشـــود و بودجهای که هر ساله
بـــرای واردات بنزین هزینه میشـــد صرفهجویی
شـــده و از این به بعـــد تنها بنزین ایرانـــی در باک
خودروها پر میشود.
ëëافزایش13میلیونلیتریتولیدبنزین
دردولتیازدهم
بررسی عملکرد دولت یازدهم در بخش تولید
و تأمین بنزین مورد نیاز کشـــور نشـــان میدهد که
تولید بنزین از  49.8میلیون لیتر در ســـال  1391به
 63میلیون لیتر در ســـال  1395رســـیده است .در

انتخابات برای سرمایهگذاران تعیینکننده است

برش

وزیـــر نفت اعالم کرد :برگزاری انتخابات برای خارجیها مهم و تعیینکننده اســـت و
این مردم هســـتند که در انتخابات  29اردیبهشت تعیین میکنند شرکتهای خارجی
به ایران بیایند یا نه« .بیژن زنگنه» روز شنبه در همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی
بـــا تأکید بر نقش مهم انتخابات ریاســـت جمهوری گفت :میزان مشـــارکت مردم در
انتخاباتبرایامنیتواقتدارایرانتعیینکنندهخواهدبود.چگونگیبرگزاریانتخابات
ریاســـت جمهوری و میزان مشارکت آنها در اجرای برنامهها تعیینکننده خواهد بود.
وی درباره برگـــزاری مناقصههای بینالمللی میدانهای نفتـــی ،گفت :مناقصههای
محدود با حضور حدود پنج یا  6کشور برگزار میشود که ابتدا پیشنهادهای فنی و سپس
مالیدریافتمیشود.ویافزود:پیشازاینتفاهمنامههاییباشرکتهایبینالمللی
به امضا رسیده که پیشنهادهای فنی آنها در حال آمادهسازی یا بررسی است.
وزیر نفت درباره توسعه الیه نفتی پارس جنوبی گفت :برای توسعه این الیه نفتی ،بجز
شرکت مرسک دانمارک پیشنهاد دیگری ارائه نشده است که برای تولید 100هزار بشکه
نفت در روز پیشـــنهاد کرده است .وی با بیان اینکه توســـعه میدانهای مشترک برای
ایران در اولویت است ،افزود :هنوز مشکالتی برای همکاری وجود دارد که بخشی از آن
مشکالت جنبه روانی داشته و بخش دیگر مربوط به احتیاط بانکهای خارجی است.
وزیر نفت همچنین صدور بخشنامه افزایش دوره زمانی تعمیرات اساسی پاالیشگاهها
را تکذیب و اعالم کرد در صورت یافتن چنین بخشنامهای حاضر به دادن جایزه است.
زنگنه درباره ادعای صدور بخشـــنامهای از طرف وزارت نفت برای افزایش دوره زمانی
اورهال (تعمیرات اساســـی) پاالیشـــگاهها به پنج ســـال ،گفت :دروغی اســـت که یک
خبرگزاری طبق معمول منتشر کرده و طبق معمول سه گانه دروغ آن را تکرار کردند.
وزیـــر نفت با بیان اینکه پس از به ثمر رســـیدن برجام ،در آغـــاز یک جهش جدید در
صنعتپتروشیمیهستیم،گفت:ظرفیتتولیدمحصوالتپتروشیمیدرطولدولت
یازدهم هشت میلیون تن افزایش یافته است.

نخستین سال فعالیت دولت یعنی  1392درحالی
که میانگیـــن مصرف روزانه بـــه  68.4میلیون لیتر
رسیده ولی در مقابل تولید روزانه بنزین نیز با رشد
 10میلیـــون لیتری نســـبت به ســـال  1391به 59.9
میلیون لیتر در روز افزایش یافته است .پس از ثبات
نسبی تولید در ســـال  1393و البته رشد مصرف به
 69.6میلیـــون لیتر در روز در ســـال  1394میانگین
مصرف به روزانه  70.5میلیون لیتر میرسد و تولید
نیز با افزایش محسوسی به  62.5میلیون لیتر بالغ
میشود .دراین ســـال تراز تولید و مصرف بنزین
به منفی  8میلیون لیتر میرسد .در سال گذشته
نیز میـــزان تولید با رشـــد اندکی بـــه  63میلیون
لیتر میرســـد درحالـــی که مصـــرف آن به 74.2
میلیون لیتر نزدیک میشـــود .دراین سال نیز به

طور میانگین روزانه  11.2میلیون لیتر بنزین وارد
کشور میشود.
ëëتولیدبنزینبهروزانه80میلیونلیترمیرسد
اما در ســـالجاری با بهرهبرداری از فاز نخست
پاالیشـــگاه ســـتاره خلیـــج فارس بـــا تولیـــد روزانه
12میلیون لیتر بنزین یـــورو  4و  5تولید  63میلیون
لیتری ســـال گذشـــته بـــه  75میلیون لیتـــر در روز
میرســـد که با میزان مصرف روزانه کشـــور برابری
میکند .اما فاز نخســـت ســـتاره خلیج فارس تنها
طرح پاالیشـــگاهی و بنزینسازی نیست که امسال
به بهرهبرداری میرسد چرا که طبق گفته مسئوالن
شـــرکت ملی پاالیش و پخـــش فرآوردههای نفتی
دو طـــرح در پاالیشـــگاههای بندرعبـــاس و الوان
نیز در آســـتانه بهرهبرداری اســـت کـــه در مجموع
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ارقام به میلیون تن است

4.3میلیـــون لیتر به تولید بنزین کشـــور میافزاید.
با افتتاح نهایی بنزینســـازی پاالیشگاه بندرعباس
روزانه 3.5میلیون لیتر و در پاالیشـــگاه الوان روزانه
حدود 800هزار لیتر بنزین به ظرفیت تولیدی کشور
اضافهمیشود.
بنابراین با افزوده شـــدن این میـــزان ،مجموع
تولید روزانه کشـــور به  79.3میلیـــون لیتر افزایش
مییابد که نه تنها تمام نیازهای داخلی را پوشش
میدهد بلکـــه زمینه صادرات مازاد بنزین تولیدی
فراهم میشـــود .این درحالی اســـت که با به مدار
آمدن دو فاز دیگر پاالیشـــگاه ســـتاره خلیج فارس
 24میلیون لیتر دیگر به تولید بنزین کشـــور افزوده
خواهد شد و مجموع تولید بنزین از مرز  100میلیون
لیتر در روز عبور میکند.

5

روایت مردم از «تغییرات ملموس»
در  4سال گذشته

هشـــتگ تغییرات  -ملموس از آن دست هشتگهایی
اســـت کـــه مردم بـــه بخش بخـــش زندگی خود اشـــاره
میکنند و میگویند در گذشـــته وضعیتشـــان چگونه
بوده و االن وضعیت به چه نحوی اســـت.تغییراتی که براحتی قابل رؤیت است و
نیازی به آمار و ارقام ندارد.بخشـــی از تغییراتی را که مردم در زندگی روزمره خود
دیدند و توئیت کردند .بخشی از این توئیتها را که با هشتگ  #تغییرات ملموس
در شبکههای اجتماعی منتشر شده ،با هم میخوانیم:
ســـرمایه گذاری ٧٠٠میلیون یورویی یک شـــرکت ترکیهای برای ساخت نیروگاه
سیکل ترکیبی در سیستان وبلوچستان.اتفاقی که قبالً رخ نمیداد /.نویدبرهانزهی
در طول  ۲سال گذشته  ۱۱خط کشتیرانی بزرگ دنیا به ایران بازگشتند که موجب
کاهش ۳۰درصدی هزینه تجارت خارجی ایران شد ه است /.محمدرضاجالییپور
شهر ما کاشـــان  2الی  3ساله ُپر از گردشگر خارجی شده ،اکثراً هم جوان هستن
طوری که تاکسیرانی داره کالس زبان میگذارد برای راننده ها /.پریابیسیم
چندتا از دوســـتام که مهاجرت کرده بودند ،برگشتند .آمار مهاجرت در اطرافیانم
پایین آمده و تقریباً صفر شده است/.مرضیهبخشی
من چون بیمه تأمین اجتماعی نبودم واسه عمل قلبم کلی نگران هزینههاش
بودم با بیمه سالمت فقط  ۱۰درصدش را پرداخت کردم/.محمدسبزواری
ســـال  ۹۲رأی ندادم و تصورم این بود که تغییری ایجاد نمیشود ،ولی االن اینقدر
تغییرات ملموس است که در انتخابات شرکت میکنم /.علیحسنی
ëëدولت یازدهم هر سال هفت برابر دولتهای پیشین
شغلایجادکردهاست
اخبار
مرکز آمار ایران در واکنش به خبر شـــتابزده ،غیر دقیق،
کوتاه
یک رســـانه ،در خصوص آمار شـــاغلین اعـــام کرد که
دولـــت یازدهم بهطور متوســـط هر ســـال هفـــت برابر
دولتهای پیشـــین شغل ایجاد کرده اســـت .در جوابیه
مرکـــز آمار ایران آمده اســـت :متوســـط ســـاالنه خالص
افزایش تعداد شاغالن در بازه زمانی سالهای  1392-95برابر با  490هزار نفر و در
بازه زمانی سالهای  1384-91برابر با 76هزار نفر بوده است.
ëëپرداخت 132هزارو 500میلیاردریالبدهیبانکهادردولتیازدهم
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســـازمان برنامه و بودجه گفت که دولت تدبیر و
امید 132هزار و  500میلیارد ریال از بدهی دولت به بانکها را پرداخت کرده است.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت افزود :عـــاوه بر این ،دولت  290هزار میلیارد
ریال به بانکها تزریق کرد تا خدمات مطلوب تری به مردم ارائه دهند.

ëëروندکاهشیقیمتمرغوتخممرغدربازار
قیمت هر کیلوگرم گوشـــت  67هـــزار و  500ریال و تخم مرغ  50هـــزار ریال برای
مصرفکننـــدگان اعالم شـــد .به گـــزارش ایرنا« ،مهدی یوســـف خانـــی» رئیس
اتحادیه صنف فروشـــندگان پرنده و ماهی ،قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در محل
مرغداریها را  44هزار ریال ،درب محل کشـــتارگاه (نقدی)  60هزار ریال و تحویل
درب واحدهای صنفی عمده  61هزار و  500ریال اعالم کرد.

ëëغولهایصنعتآبمیوه،واردکنندگاناصلیپورهوخمیرمیوههستند
در حالی که انتشار فیلمی درباره واردات مربا به ایران به دستمایه منتقدان دولت
تبدیل شده ،نگاهی به جدول واردات نشان میدهد که غولهای صنعت آبمیوه
واردکنندگان اصلی پوره بهعنوان یکی از زیربخشهای این نوع محصوالت هستند.

