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ــتانه 13 آبان  ــالمى در آس رهبر معظم انقالب اس
ــدار هزاران نفر از  ــتكبار در دي روز ملى مبارزه با اس
دانش آموزان و دانشجويان با تجليل از حضور پرمعنا 
و عظيم مردم در «رزمايش بى نظير، توصيف ناپذير و 
شگفتى ساز اربعين»، سه حادثه 13 آباِن 43، 57 و 
58 را نشانه هايى از چالش عميق و مستمر ملت ايران 

و آمريكا خواندند.
ــت اهللا خامنه اى در اين  گزيده بيانات حضرت آي

ديدار به شرح زير است:
ــه حادثه 13 آباِن 43، 57 و 58 نشانه هايى از   س

چالش عميق و مستمر ملت ايران و امريكاست. افول 
ــكا به واقعيِت مورد اجماع صاحب نظران معتبر  آمري
جهان تبديل شده اما در سوى ديگر اين چالش، ملت 
ايران با انگيزه، روحيه و كار و تالش جوانان عزيزش، 

آيند ه اى درخشان و به مراتب بهتر را در پيش دارد.
ــيزده آبان به نحوى مرتبط  ــه حادثه روز س  س

ــال 1343 مربوط  ــت، حادثه اول در س با آمريكا اس
ــان  ــه تبعيد امام خمينى (ره) در پى اعتراض ايش ب
ــان مصونيت اتباع  ــيون يا هم به اليحه كاپيتوالس
ــتار دانش  امريكايى در ايران بود. حادثه دوم به كش
آموزان و نوجوانان به دست رژيم امريكايِى پهلوى در 

سال 57 مربوط مى شود و در حادثه سوم كه در سال 
ــى آمريكا به دست  1358 اتفاق افتاد، النه جاسوس

ــد كه در واقع سيلى متقابل  دانشجويان تسخير ش
ملت ايران به آمريكا بود.

 اين سيلى خوردن و تحقير آمريكا نتيجه قدرتى 
ــت كه انقالب اسالمى به مردم داد. مجموعه اين  اس
ــه حادثه نشان دهنده چالش ميان ايران و آمريكا  س
ــال گذشته  ــت كه اين چالش در طول چهل س اس
ــته و امريكايى ها در آن از انواع تحركات و  ادامه داش

دشمنى ها استفاده كرده اند.
 «حمله به طبس»، «تحريك صدام براى جنگ 

با ايران»، «حمله موشكى به هواپيماى مسافرى» و 
«حمله به سكو هاى نفتى» ايران نمونه هايى از «جنگ 

نظامِى» آمريكا در اين چالش چهل ساله است. يكى 
ديگر از تحركات امريكايى ها در اين 40 سال، استفاده 
از «جنگ اقتصادى» است و اينكه اكنون مى گويند 
ــت، در واقع  تحريم ها، اقدامى جديد بر ضد ايران اس
كاله گذاشتن بر سر خود و يا ملت آمريكا است زيرا 
ــالمى  ــوع تحريم از ابتداى پيروزى انقالب اس موض

وجود داشته است.
 يكى ديگر از ابزار هاى آمريكا در چالش 40 ساله 

ــتفاده از «جنگ رسانه اى» است. جنگ  با ايران اس
رسانه اى آمريكا به معناى دروغ پراكنى، فتنه انگيزى، 
ترويج فساد و تحريك افراد از ابتداى انقالب اسالمى 
وجود داشته است كه البته امروز با استفاده از فضاى 

مجازى، شيوه هاى آن جديدتر شده است.
 در چالش 40 ساله آمريكا و ايران حقيقت مهمى 
ــود دارد كه گاهى از ديده ها پنهان مى ماند و آن  وج
اينكه، طرف پيروز در اين چالش، جمهورى اسالمى 
ايران و طرف مغلوب، آمريكا بوده است. هدف اصلى 
آمريكا در 4 دهه اخير سيطره مجدد بر ايران بود اما با 
وجود همه تالش ها و توطئه ها، نتوانسته است به اين 
هدف دست پيدا كند. امروز تنها كشورى كه آمريكا 
كوچكترين نقشى در تصميمات آن ندارد، جمهورى 
اسالمى ايران است و اين، به معناى شكست آمريكا 

است.
 هدف اصلى آمريكا از تحريك صدام براى تحميل 
جنگ هشت ساله به ايران، شكست و بى آبرو كردن 
نظام اسالمى در دنياست. ايران در جنگ  هاى دويست 
سال گذشته همواره شكست خورده بود اما در جنگ 
ــاله توانست طرف مقابل را شكست دهد و يك  8 س

وجب از خاك كشور به دست بيگانه نيفتد.

حركت به سمت خودكفايى و توليد در داخل، سرعت گرفته است
رهبر انقالب:
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 هدف آمريكا از جنگ و تحريم اقتصادى در طول 
ــته فلج كردن و عقب نگه داشتن  چهل سال گذش
كشور است. در جنگ اقتصادى نيز آنچه اتفاق افتاده، 
برخالف خواست آمريكا است زيرا حركت به سمت 
ــرعت گرفته و امروز  خودكفايى و توليد در داخل، س
ــگاهى  ــا گروه فعال از جوانان خوش فكِر دانش صده
ــور  ــاى مهمى در كش ــا و كار ه ــغول فعاليت ه مش

هستند.
ــدرت و اقتدار و هيمنه  ــيع تر، ق  در يك نگاه وس
آمريكا در دنيا، رو به افول و زوال است و امريكاى امروز 

به مراتب ضعيف تر از امريكاى چهار دهه قبل است.
ــرم آمريكا به معناى «اقناع و قبوالندن   قدرت ن
نظر خود به كشور هاى ديگر»، اكنون در ضعيف ترين 
موقعيت ممكن قرار دارد و بخصوص از زمان روى كار 
آمدن رئيس جمهور فعلى آمريكا نه تنها ملت ها بلكه 
دولت  هاى اروپا، چين، روسيه، هند، افريقا و امريكاى 
ــكا صراحتاً مخالفت  ــن نيز با تصميم  هاى آمري التي

مى كنند.
 اكنون نه تنها اقتدار معنوى و قدرت نرم آمريكا 
رو به افول است بلكه اقدامات رئيس جمهور عجيب 
و غريِب فعلِى امريكا، «ليبرال دموكراسى» را نيز كه 

پايه تمدن غرب است، بى آبرو كرده است.
 «قدرت سخت» آمريكا در زمينه هاى نظامى گرى 
و اقتصاد نيز رو به افول است. آن ها ابزار نظامى دارند 
اما به علت افسردگى، سردرگمى و ترديد سربازانشان 
مجبورند از سازمان  هاى جنايتكارى نظير بلك واتر 
ــور هاى ديگر كمك  ــان در كش براى تحقق اهدافش

بگيرند.
ــرى بودجه 800  ــانه اى آمريكا و كس  بدهى افس
ميليارد دالرى اين كشور در سال جارى از نشانه هاى 
روند زوال اقتصادى امريكاست. آن ها اين واقعيات را 
با ظاهرسازى و شعار مى پوشانند اما در زير اين زرق 

و برق، افول اقتصادى مشهود است.
 كسانى كه به پشتيبانى آمريكا حاضرند مسئله 
فلسطين را به كلى به فراموشى بسپارند، متوجه باشند 
ــودش هم رو به زوال  كه آمريكا حتى در منطقه خ
ــت اما ملت  هاى اين منطقه و حقايق آن، زنده و  اس

پابرجا هستند.
 استمرار روحيه استقالل طلبى در جوانان ايران 
با هر تفكر و رفتار از ديگر نشانه هاى شكست آمريكا 
است. آن ها با همه تالش امپراطورى خبرى و رسانه اى 
ــاس تنفر و روحيه استقالل  ــته اند احس خود نتوانس

طلبى و مقاومت در مقابل بيگانگان سلطه طلب را در 
جوانان اين سرزمين از بين  ببرند، به گونه اى كه نسل 
جوان كنونى از لحاظ انگيزه ايستادگى و مقاومت اگر 

از نسل اول انقالب جلو نباشد حتماً عقب نيست.
 مردم و جوانان عراقى، سورى، لبنانى، افغانستانى، 
پاكستانى و كشور هاى ديگر به علت سيطره طلبى 
و اهانت  هاى آمريكا از آن متنفر هستند اما مقامات 
امريكايى ناتوان از درك علل اين تنفر، آن را از چشم 

ما مى بينند.
 امريكايى ها ما را تهديد مى كنند و پيغام مى دهند 
كه اگر جوانان فالن كشور به نيرو هاى ما يا طرفداران 
ما حمله كنند ايران را مقصر مى دانيم اما ما مى گوييم 
شما غلط مى كنيد ايران را مقصر مى دانيد بلكه بايد 
به اقدامات تنفر برانگيز خودتان در آن كشورها نگاه 
كنيد. بيهوده نقشه بى اساس و بى پايه نكشيد، زوال 

آمريكا يك واقعيت است.
 عوامل افول شيطان بزرگ بلندمدت و مربوط به 
ــلطه طلبانه آن در طول تاريخ اين كشور  عملكرد س
است. براساس سنت الهى، آمريكا محكوم است كه از 

صحنه قدرت جهانى زايل شود.
 در سمت ديگر اين چالش مى توان بدون مبالغه 
و بزرگنمايى نشانه هاى پيشرفت و قوى تر شدن را در 

طول 40 سال اخير مشاهده كرد.
ــوان، خوش  ــروه ج ــا گ ــال صده ــور فع  حض

ــتعداد، مبتكر و با همت در زمينه هاى مختلف  اس
ــكار حركت  ــانه آش ــرى- عملى و فناورى، نش فك
جدى جمهورى اسالمى در روند استقالل صنعتى 
ــى است. اين جوانان به فكر رئيس شدن و  و سياس
ــتند و اين پديده مبارك ادامه  وزارت و وكالت نيس

خواهد يافت.
ــب و لبخند دروغين  ــيارى در مقابل فري  هوش
ــمن ضرورى است. امريكايى ها گاهى مى گويند  دش
ــكلى نداريم و تحريم ها عليه مردم  با ملت ايران مش
ــت بلكه با دولت ايران دچار چالش هستيم اما  نيس
ــت چون دولت ايران  ــن يك دروغ فضاحت بار اس اي
ــور و اراده  ــت و آنها با حض بدون ملت كار هاى نيس

ملت دشمنند.
 وقتى آمريكا سيطره جويى خود را كنار بگذارد 
مى شود با او مانند ديگر كشورها تعامل كرد اما اين 
مسئله بعيد است چون ذات استكبار، سلطه جويى و 

سيطره طلبى است.
 نظريه «مقاومت در مقابل دشمن قوى پنجه» هم 

در مقام نظر هم در جايگاه عملى، نظريه اى متقن و 
ــت. جوانان در محيط  هاى مختلف هدف  صحيح اس
اصلى استكبار يعنى سلطه طلبى را تبيين كنند تا 
ــرورت و صحت نظريه مقاومت، به خوبى نمايان و  ض

درك شود.
 از نظر عملى نيز ما مقاومت را حق جوانان عراقى، 
سورى، لبنانى، كشور هاى شمال افريقا، شبه قاره و 
ديگر مناطق مى دانيم و تقويت اين جريان ها تقويت 

نظريه مقاومت است.
ــرفت» در پنجاه  ــالمى ايرانى پيش ــوى اس  «الگ
سال آينده كه براى پخته شدن و تكميل در اختيار 
صاحب نظران قرار گرفته، برنامه اى فكر شده است. 
ــى از اين نقشه وسيع 50 ساله  جوانان خود را بخش
ــاس مقتضيات زمان  بدانند و براى ايفاى نقش براس
در عرصه هاى علمى، فناورى، اقتصادى، اجتماعى و 

سياسى آماده باشند.
 قطع وابستگى اقتصاد كشور به درآمد هاى نفتى 
ــت.  ــگى من و اقتصاددانان اس از دغدغه هاى هميش
جوانان مؤمن و اهل فكر و عمل براى ارائه راه حل در 

اين زمينه اقدام كنند.
ــعه غربى  ــرفت ايران از الگو هاى توس  مدل پيش
ــت، ما از دانش و فناورى روز حداكثر  اخذ نشده اس
ــتفاده را مى بريم اما مى دانيم كه مدل هاى غربى  اس
ــكل آفرين  برخالف زرق و برق ظاهرى، باطنى مش
ــور هاى مختلف را با دشوارى و بدبختى  دارند و كش

روبرو كرده اند.
 همت جوانان براى حل مسائل نياز اصلى كشور 
است. جوانان بدون «ترس و تنبلى» ابتكار و نوآورى 
را سر لوحه تالش خود قرار دهند و با غيرت و تعصب 
ــان را در پيشرفت و سعادت و افتخار  ملى، وظايفش

ملت و امنيت كشور ايفا كنند.
ــئوالن را به جدى گرفتن جوانان پرانگيزه و   مس
ــتقبال واقعى از آنان فرامى خوانم. گاه ديده شده  اس
ــه كار هاى خوب،  ــتگاه هاى ذى ربط ب كه برخى دس

برجسته و راهگشاى جوانان كمك نمى كنند.
 بدون ترديد آينده كشور درخشان و به مراتب 
ــت با همين روحيه و  ــت و اگر مل بهتر از امروز اس
انگيزه پيش برود، ايران عزيز در آيند ه اى نه چندان 
دور به اوجى مى رسد كه در تعامالت جهانى دست 
ــته باشد و جوانان، اين پيشرفت عظيم  برتر را داش
را كه به بركت اسالم و انقالب ايجاد مى شود تجربه 

كنند.
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ــدم مبارزه با  ــس جمهورى اقتصاد را خط مق رئي
ــرد: در ميان  ــت و تاكيد ك توطئه هاى آمريكا دانس
بخش  هاى اقتصادى، وزارت اقتصاد نوك پيكان اين 

استقامت و حمله در برابر توطئه هاى آمريكا است.
حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى در ديدار 
ــران وزارت امور اقتصادى و دارايى با  معاونين و مدي
تاكيد بر اينكه تحريم را بايد به خوبى بشكنيم و اين 
ــت: با كمك مردم و با  كار را خواهيم كرد، اظهارداش
اتحاد و وحدتى كه در جامعه است بايد به آمريكايى ها 
ــن تفهيم كنيم كه با زبان زور و فشار و  با زبان روش
تحريم و تهديد با ملت بزرگ ايران حرف نزنند. بايد 
براى هميشه تاريخ تنبيه شوند. با قلدرمآبى در برابر 
يك ملت بزرگ و با سابقه كهن فرهنگى، ايستادن و 
هر روز بهانه اى را درست كردن، اين براى ملت ايران 

غيرقابل قبول است.
ــان كرد: امروز كارى كه آمريكايى ها  وى خاطرنش
ــار به مردم است، فشار به  انجام مى دهند، صرفاً فش
هيچ جاى ديگر نيست. به مردم و به ملت  هاى ديگر و 
به شركت  هاى ديگر و به دولت  هاى ديگر است، امروز 

تنها ما از سياست  هاى آمريكا عصبانى  نيستيم حتى 
ــركت ها و دولت  هاى اروپايى  هم از سياست  هاى  ش

آمريكا عصبانى هستند.
ــروز آمريكايى ها از  ــر اينكه ام ــى با تاكيد ب روحان
هميشه منزوى تر هستند، گفت: اين كار ساده نيست 
ــتد و كل اتحاديه اروپا با  كه آمريكا روى حرفى بايس
ــد، اين يعنى پيروزى ديپلماسى و پيروزى  آن نباش
ــت خارجى. بعضى ها فكر مى كنند در برجام  سياس
كه مذاكره كرديم و به نتيجه رسيديم اين موفقيت 
ــن موفقيت را از بين  ــى بود كه آمريكايى ها اي بزرگ
بردند نه اينگونه نيست. اين تفسير اشتباه است. همان 
موفقيت را امروز حداقل از لحاظ سياسى داريم. يعنى 
همانطور كه در برجام اكثريت قاطع كشور هاى دنيا 
ــور همه موافق و حامى بودند. امروز  به جز 2، 3 كش
ــور هاى دنيا به استثناء چند كشور، در  هم همه كش
ــتند اين  برابر آمريكا قرار دارند و در كنار ايران هس

موفقيت ديپلماسى ما است.
ــروز آمريكا ناچار  ــت: اينكه ام روحانى اظهارداش
ــور را به زبان خودش در خريد نفت  مى شود، 8 كش

ايران استثناء بكند، در حالى كه قبالً به صراحت گفته 
بود فروش و صادرات نفت ايران را به صفر مى رسانم، 
ــت؟  ــينى آمريكا نيس ــا و عقب نش ــن پيروزى م اي
ــالم كردند كه ما  ــه آمريكايى ها به صراحت اع اينك
نمى گذاريم اقتصاد ايران، فعال باشد و رشد بكند اما 
صادرات ما در همين مدت 7 ماه گذشته به نسبت 7 
ماه صادرات پارسال، بيشتر است، به معناى موفقيت 
ــت؟ اينكه جمهورى اسالمى ايران، امروز  ايران نيس
ــد و خواهد فروخت،  مى تواند نفت خودش را بفروش

موفقيت نيست؟
ــر اينكه حتى اگر اين  رئيس جمهورى با تاكيد ب
ــور را استثناء نمى كردند باز هم ما نفت مان را  8 كش
مى فروختيم، گفت: اين را به همه رهبران كشورهايى 
ــازمان ملل و حاشيه اجالس با من مالقات  كه در س
ــار تحريم را  ــار با افتخ ــه ما اينب ــتند گفتم ك داش
ــت و برخالف قانون،  ــكنيم چون ظالمانه اس مى ش
معاهدات و بر خالف قطعنامه سازمان ملل است پس 
ما افتخار مى كنيم، اين تحريم ظالمانه را بشكنيم و 

همه بايد اين كار را بكنند.

با افتخار تحريم را مى شكنيم 
چون ظالمانه، خالف قانون و قطعنامه سازمان ملل است

رئيس جمهورى:
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ــى با بيان اينكه طبق قطعنامه 2231 تمام  روحان
كشور هاى دنيا موظفند امروز روبروى آمريكا بايستند، 
گفت: شما چه زمانى در تاريخ ايران سراغ داريد كه 
ايران يك طرف باشد، آژانس بين المللى انرژى اتمى، 
ــى، اتحاديه اروپا،  ــازمان ملل، معاهدات بين الملل س
آسيا و آفريقا كنار ايران باشد. اينكه به جز سه چهار 
كشور، تمام دنيا كنار ايران باشد و آمريكا خودش تنها 
مانده باشد در تاريخ يك نمونه اش را پيدا كنيد. اين 
موفقيت بزرگ ملت ايران است اين موفقيت را نبايد 
ــديم، ملت ما، ملت  هاى  فراموش كنيم. ما موفق ش
منطقه موفق شدند كه آمريكا قدم به قدم از اهداف 

اعالم شده قبلى اش عقب نشينى كند.
ــان كرد: آمريكا در اين  رئيس جمهورى خاطر نش
ــاب كرده، حتماً  ــيرى كه عليه ملت ايران انتخ مس
ــتر ندارد،  ــق خواهد بود. آمريكا دو هدف بيش ناموف
مى خواهد ايران را تضعيف و ملت ايران را نااميد كند 
ــد، نه ملت ايران، نااميد و  و به هيچ كدامش نمى رس
خسته مى شود و نه ايران شكسته مى شود و تضعيف 
مى شود؛ ايران به قدرتمندى خودش ادامه مى دهد و 
ملت ايران هم اميدوارانه راه خودش را ادامه مى دهد. 
البته يك شرط دارد و آن توجه و عمل به تاكيد امام 

راحل (ره) بر وحدت كلمه است.
روحانى با اشاره به اينكه بى ترديد امروز با وحدت 
ــور مى كنيم، گفت:  ــالش مضاعف از تحريم عب و ت
مى توانيم آمريكا را پشيمان كرده و سرمايه خارجى 
ــور بر گردانيم تورم را مهار مى كنيم و اينها  را به كش
ــير  ــت. مس جزو وظايف و كار هاى وزارت اقتصاد اس
ــد اقتصادى را دومرتبه آغاز مى كنيم. هيچ كس  رش
ــاه، در آن وارد  ــر نكند، روندى كه در اين چند م فك
ــديم، به همين صورت ادامه پيدا مى كند، نه. اين  ش
روند پايان مى پذيرد. پايان پذيرفتن آن با اراده، تالش 

و وحدت ماست.
ــال 92 كه  ــان كرد: س رييس جمهورى خاطرنش
ــاالنه  حدود 32,8 بود،  كار را شروع كرديم، تورم س
ــه 14,6 در 94  ــد ب ــال 93 رقم 32 تبديل ش در س
ــيديم به رقم 11,1، و در سال هاى 95 و 96 تك  رس
رقمى شديم. از ابتداى 92 به مردم قول داديم كه در 
ــال آخر اين دولت تورم تك رقمى خواهد شد. در  س
مصاحبه صد روز اول صحبت كردم و دوستان اقتصاد 
دان به من اعتراض كردند كه چرا شما اعالم كرديد 
تك رقمى، تك رقمى اصالً نمى شود. گفتم اراده ما 
بر اين است و همه شما بايد دنبال اين اراده حركت 

ــم اين كار را بكنيم و اين نرخ در 96  كنيد، مى تواني
تك رقمى نشد بلكه در 95 تك رقم شد. حتى شش 
ــروع شد. االن دو مرتبه  ماهه دوم 94 تك رقمى ش
ــده ايم. بايد تالش كنيم تا آنرا  وارد تورم 2 رقمى ش
ــد اقتصادى ما  ــت. رش مهار كنيم. اين وظيفه ما اس

حتماً با مشكل مواجه است.
رئيس جمهورى با اشاره به اينكه در دولت يازدهم 
ــد اقتصادى 2 رقمى داشتيم، گفت: در سال 95  رش
رشد اقتصادى كشور ما تقريباً در دنيا اول بود. چگونه 
ــت يكى بگويد  ــتيم حركت دهيم، ممكن اس توانس
ــت، فروش نفت  بخاطر فروش نفت و برجام بوده اس
و برجام را چه كسى درست كرد. چه كسى چاه هاى 
ــى توانست دوباره  ــته نفت را باز كرد و چه كس بس

مشترى بياورد.
روحانى افزود: وقتى مى گوييم فروش نفت برخى 
ــير را باز مى كنيم فروخته مى شود.  فكر مى كنند ش
اينكه چطور اين نفت توليد مى شود، به بندر مى رسد، 
ــترى تهيه مى شود، به كشتى زده مى شود، پول  مش
فروش آن چگونه وصول مى شود. هزار فراز و نشيب 
دارد. باز هم مى توانيم اين كار را بكنيم، البته مى دانم 
شرايط امروز ما، شرايط آسانى نيست. يك ابرقدرتى 
مثل آمريكا و مزدورانى مثل صهيونيست ها و برخى 
ــار آمريكا قرار  ــه عليه ما در كن ــاى منطق از رژيم  ه
گرفته اند، اما ما ملت بزرگى هستيم، اراده قوى داريم 

و مى توانيم عبور كنيم.
ــاى حقوقى اخير  ــاره به موفقيت  ه روحانى با اش
ايران در دادگاه هاى بين المللى، گفت: مگر از لحاظ 
حقوقى، ما در الهه دو بار در اين چند ماه پيروزى به 
دست نياورديم. باز همان شاء اهللا دستيابى به پيروزى 
ــت. دو مرتبه روبروى آمريكا قرار گرفتيم،  ممكن اس
ــا بود آن هم  ــزرگ ديگر هم در ايتالي ــك دادگاه ب ي
روبروى آمريكا بوديم و پيروز شديم. چند نفر از مردم 
ايران مى دانند ما سه بار در مصاف حقوقى جهانى در 
برابر آمريكا پيروز شديم. اگر االن برويم نظرسنجى 
ــا 10، 20 درصد مى دانند؟ نمى دانند براى  كنيم. آي
اينكه رسانه هاى ما اين موضوع را باز نمى كنند. صدا 

و سيماى ما بايد اين را براى مردم تشريح كند.
ــس دادگاه بين المللى  ــان كرد: رئي وى خاطرنش
ــازمان ملل  ــش در مجمع عمومى س ــد روز پي چن
ــت و تحريم هايش  اعالم كرد كه آمريكا محكوم اس
عليه ايران غلط و برخالف مقررات بين المللى است 
اما اين پيروزى ما را چه كسى مى داند؟ درحالى كه 

اگر كوچكترين مشكلى باشد و فردا يك چيزى يك 
روز و يك هفته كم شود، اين موضوع خبر اول همه 
بخش  هاى مختلف شبكه هاى خبرى مى شود. اما اين 
پيروزى  هاى حقوقى چه؟ درمورد اين پيروزى ها يك 
گوش هاى گفته مى شود كه بله ايران هم موفق شد.

ــان اينكه آن گوينده، يواش  رئيس جمهورى با بي
ــد در حالى كه بايد محكم و قاطع  مى گويد پيروز ش
ــت؛ نبايد  ــد، گفت: اين پيروزى ملت ايران اس بگوي
ــت؛  ــور كنيم كه اين پيروزى دولت دوازدهم اس تص
ــا، ديپلمات  هاى اين  ــان و ديپلمات  هاى م حقوقدان
ــتند،  جناح و آن جناح و اين دولت و آن دولت نيس

ديپلمات  هاى كشور و ملت ايران هستند.
ــى،  ــاره به اينكه ما از لحاظ سياس ــى با اش روحان
حقوقى و سازمان  هاى بين المللى موفق شديم، اظهار 
داشت: امروز دبير كل سازمان ملل و مدير كل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى به نفع ما حرف مى زنند؛ امروز 
خود آمريكايى ها اعتراف كردند، در برابر فروش نفت 
ــد؛ ديدند نمى توانند  ــت خوردن ايران در بازار شكس
جايگزين كنند؛ بر فرض هم اگر اعالم شكست نكرده 
و كشورها را معاف نمى كردند، ما آنقدر توان داريم كه 
نفت  مان را در هر شرايطى بفروشيم و مى فروختيم.

رئيس جمهورى افزود: آمريكايى ها مى گويند ايران 
تحريم را دور مى زند؛ بله ما اعالم مى كنيم كه تحريم 
غيرقانونى، ظالمانه شما را با افتخار تمام دور مى زنيم 
چرا كه تحريم شما ظالمانه، غلط و برخالف مقررات 

بين المللى است.
روحانى با تاكيد بر اينكه نبايد با نفت كشور را اداره 
ــرمايه بين نسلى ما است. بايد  كنيم، گفت: نفت س
ــرمايه را  ــود. ما بايد س براى جاى ديگرى مصرف ش
جذب كنيم و محيط كسب و كار را بايد آماده كنيم. 
ــرايط تحريم، مسئوليت  مناطق آزاد ما امروز و در ش
ــه ميدان بيايند و  ــنگينى بر دوش دارند و بايد ب س

سرمايه را جذب كنند. مشوق ها را بايد زياد كنيم.
رئيس جمهورى گفت: االن هم احساس بايد اين 
باشد كه در شرايط جنگ اقتصادى هستيم و روبروى 
يك دشمن قدار ايستاديم. آن وقت صدام بود، امروز 
ــت. فرقى نمى كند. بايد بايستيم و پيروز  ترامپ اس
شويم و خداوند ما را پيروز مى كند. اگر براى رضاى 
ــردم او تالش كرديم  ــى خلق او و م ــراى راحت او و ب
ــدوارم در دوره جديد،  ــت نصيب مى كند. امي موفقي
ــا موفقيت فراوانى  ــاد و دارايى بتواند ب وزارت اقتص

مسئوليت خودش را به پيش ببرد.

5نشريه صنعت پااليش نفت    سال دوم    شماره 10    آذر 97

Oil Refining Industry Employers Association



افزايش و نوسان ارز
و مصوبه هيئت دولت

ناصر عاشورى،  دبيركل انجمن صنفى 
كارفرمايى صنعت پااليش نفت

ــور از سمت و سوى درآمد  عليرغم اينكه تغييرات در درآمد كش
ــاالنه سوق  ــوى درآمدهاى مالياتى در اليحه بودجه س نفتى به س
ــده است، لكن هنوز بودجه بوى نفت مى دهد و سهم نفت  داده ش

در بودجه پررنگ است. 
لذا هرگونه تغيير در قيمت نفت در تمامى زمينه هاى اقتصادى، 
ــت ارز و به تبع  ــته و دارد. با توجه به افزايش قيم ــذارى داش اثرگ
ــام و فرآورده هاى آن مى تواند معادالت  ــش قيمت نفت خ آن افزاي
ــارى را بر توليد كننده ها  ــازار داخلى را بهم ريخته و اثرات زيان ب ب
ــل كند،  هيئت دولت عليرغم قرار گرفتن  و مصرف كننده ها تحمي
در شرايط سخت مالى جهت حمايت از واحدهاى توليدى داخلى 
ــه اى در مورخ  ــت محصوالت مصوب ــش قيم ــرى از افزاي و جلوگي
97/07/29 به تصويب رساند كه در آن قيمت خوراك پااليشگاه ها 

به نرخ نيما محاسبه خواهد شد و همچنين براساس تكليف قانونى 
مجلس در خصوص تحويل قير رايگان موضوع بند ه تبصره 1 ماده 
واحده بودجه سال 1397 نيز جهت اجراء پروژه هاى عمرانى كشور 

مواد اوليه VB با ارز 4200 محاسبه شود. 
در همين راستا مقرر شد كليه خوراك شركت هاى پااليشى نيز 
ــود و به منظور  ــيمى ها تحويل ش ــبه و به پتروش با ارز نيما محاس
ــور و همچنين مواد اوليه  ــرى از افزايش قيمت روغن موت جلوگي
ــوينده ها مقرر شد محصول « لوپكات » و نفت سفيد تحويلى از  ش
ــگاه ها به كارخانجات روغن سازى، بر اساس نرخ  تسعير ارز  پااليش

4200 ريال محاسبه شود.

ــن مصوبه تعيين نرخ  ــراى اولين بار دولت در اي ــى نيز ب از طرف
ــگاه هاى بخش خصوصى را به  فرآورده هاى ويژه محصوالت پااليش
ــاس نرخ نيما  ــان واگذار كرد. البته قيمت محصوالت بر اس خودش
بوده و فرآورده هايى همچون وكيوم باتوم و لوپكات استثناء بوده و 
با قيمت 4200 ريال محاسبه و بقيه محصوالت نيز در چهارچوب 
فرمول هاى شركت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران تعيين 
ــاس فرمول و قوانين سازمان  ــف قيمت خواهد شد و بر اس و كش
بورس كاال در سازمان بورس كاال اين محصوالت عرضه خواهد شد. 
البته به لحاظ فنى و كارشناسى ايراداتى در اين مصوبه وجود دارد 

كه بايد پيگيرى شود تا آن اشكاالت رفع شود.
از طرفى بر اساس قانون مالى دولت محصوالت اصلى (نفت كوره، 
ــفيد و سوخت هوايى) همچنان  بنزين، نفت گاز، گاز مايع، نفت س
در اختيار دولت است و قيمت گذارى و صادرات و فروش آن فقط از 
طريق شركت ملى نفت مجاز خواهد بود. اين مصوبه گامى مهم در 

جهت شفافيت عرضه و تقاضاى محصوالت ويژه بوده است.
اميدواريم در آينده نزديك شركت هاى واگذار شده در چارچوب 
ــت دادن و تأمين مصرف داخلى بتوانند مازاد  مقررات ضمن اولوي
ــود را با مجوز دولت در بازارهاى جهانى صادر كنند. الزم  توليد خ
به ذكر است عليرغم تحريم و تبليغات دشمن در خصوص توليد و 
تأمين مصرف داخلى بنزين و ساير فرآورده ها به همت مهندسين 
ايرانى هيچ مشكلى و كمبودى در كشور نداشته و نخواهيم داشت 
ــيده ايم. لكن  ــرانه بنزين به مرز خودكفايى رس و به لحاظ توليد س
ضرورت دارد با كنترل خودروسازان جهت كاهش مصرف خودروها 

تصميم گرفته شود و به مسابقه مصرف با توليد پايان داده شود.
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 كنرتل آلودگی هوا:
 كنترل  آالينده هاى خروجى از شركت:

ــم از آب و هوا به  ــركت اع ــى از ش ــاى خروج ــه آالينده ه كلي
ــده مورد آناليز قرارگرفته و مطابق  صورت مدون و برنامه ريزى ش
استاندارد هاى خروجى اعالم شده توسط سازمان حفاظت محيط 

زيست تحت كنترل قراردارد.
:Euro 4 توليد سوخت (بنزين و گازوئيل) مطابق با استاندارد 

با بهره بردارى از واحد هاى بنزين سازى امكان توليد روزانه 11 
ميليون ليتر بنزين يورو 4 در اين واحد و همچنين توليد روزانه 2 
ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 در واحد آيزوماكس ميسر شد كه اين 
مقادير به شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى به جهت توزيع در 

جايگاه هاى سوخت سراسر كشورارائه مى شود.
ــش مصرف  ــور كاه ــه منظ ــيدى ب ــل  هاى خورش ــب س  نص

سوخت  هاى فسيلى
ــتاى تأمين انرژى گرمايى و كاهش مصارف سوخت  هاى  در راس
ــيلى و آالينده هاى هوا، منازل سازمانى شهرك شهيد محمد  فس

منتظرى به سل  هاى خورشيدى مجهز شده است.
 استمرار بهره بردارى از مبدل حرارتى Packinox در واحد هاى 

تبديل كاتاليستى
مبدل فوق عالوه بر بهينه سازى عمليات و رفع تنگنا هاى واحد 
منجر به صرفه جويى و كاهش مصرف انرژى و پيشگيرى از احتراق 
ــده و در نهايت باعث كاهش چشمگير انتشار  ــوخت اضافى ش س
حجم زيادى از آالينده هاى ناشى از احتراق به اتمسفر شده است.

 دبل سيل نمودن سقف شناور مخازن با هدف كاهش بخارات 
نفتى متصاعد شده به هوا

در فرآيند ذخيره سازى مواد نفتى در مخازن سقف شناور جهت 
ــفر به  ــار بخارات مواد نفتى (VOCS) به اتمس ــگيرى از انتش پيش
منظور دابل سيل نمودن سقف شناور مخازن در نظر گرفته شده و 

پروژه مذكور صورت پذيرفت.
 بهينه سازى سوخت كوره هاى شركت (استفاده از سوخت گاز 

و تنظيم هواى اضافى كوره ها)
ــاى خروجى از دودكش  ــور كاهش حداكثرى آالينده ه به منظ
ــط اداره  ــم احتراق در كليه كوره ها توس ــا، كنترل و تنظي كوره ه

مهندسى پااليش صورت مى پذيرد.
ــركت هاى معتمد سازمان حفاظت محيط   عقد قرارداد با ش

زيست براى پايش آالينده هاى هوا

کارشناس ارتباط با رسانه رشکت 
پاالیش نفت اصفهان

زهرا رحامنی

نگاهى بر اقدامات زيست محيطى شركت پااليش نفت اصفهان
بى ترديد حفاظت محيط زيست يكى از دل مشغولى ها و نگرانى  هاى جوامع كنونى بشرى به شمار مى آيد. افزايش جمعيت، بهره بردارى غيرمعقول از منابع طبيعى، تخريب و 
دگرگونى كاهش يابنده تنوع زيستى، گسترش روزافزون آلودگى ها كه به انحاى مختلف هوا، خاك و آب  هاى جهان را تحت تأثير زيانبار قرار داده است و باالخره تنزل كيفيت زندگى 
طبيعى انسان ها در نتيجه برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست موجب شده است تا دولت ها، سازمان ها و مجامع براى جلوگيرى از آلودگى و تخريب محيط زيست حساسيت 
ويژه به خرج داده و با تدوين اصول و قواعد الزام آور زيست محيطى به تدريج موجب توسعه حقوق زيست محيطى چه در ابعاد ملى و چه در سطوح بين المللى شوند. امروزه 
الزامات زيست محيطى يكى از مهمترين ابزار و عوامل مديريت محيط زيست و حفاظت از منابع آن محسوب مى شود. هرچند در اين ارتباط نبايد نقش عوامل ديگر از قبيل آگاه 
سازى و تنوير افكار عمومى و نهادينه كردن اين مقوله در فرهنگ و رفتار هاى اجتماعى را از نظر دور داشت. على اى حال شركت پااليش نفت اصفهان به عنوان يكى از شركت هاى 
بزرگ پااليش نفت خام و توليد كننده فرآورده هاى نفتى كشور ، باعنايت به اصل پنجاهم قانون اساسى و تعهدات ايران نسبت به كنوانسيون ها و پروتكل  هاى بين المللى و در 
راستاى توسعه پايدار، توسعه اى كه نياز هاى زمان حال را بدون آنكه توانايى نسل  هاى آينده را در تأمين نيازمندى هاى شان به مخاطره اندازد نسبت به حفاظت از محيط زيست و 

رعايت الزامات همت گماشته و پيشگيرى و كاهش آلودگى  هاى زيست محيطى را سرلوحه و خط مشى سياست كارى خويش قرار داده است.
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در راستاى پايش مستمر آالينده هاى هوا، عالوه بر 
اندازه گيرى اين پارامترها توسط آزمايشگاه شركت 
به صورت مستمر، شركت هاى معتمد محيط زيست 
ــدازه گيرى و  ــرارداد منعقده اقدام به ان ــز طى ق ني
گزارش ميزان آالينده هاى خروجى از منابع كرده و 
تحت عنوان نتايج خود اظهارى به اداره كل حفاظت 

محيط زيست استان گزارش مى كنند.
 جايگزينى ماشين آالت جديد به جاى ماشين 

آالت فرسوده با خريد ده دستگاه جرثقيل از كشور 
آلمان

ــيار زياد  ــده بودن و تأثير بس ــا عنايت به آالين ب
ــوده در امر آلودگى هوا تعداد  ــين آالت فرس ماش
ــتگاه جرثقيل sennebogen از كشور آلمان  10 دس

خريدارى و جايگزين شد.
ــعل  هاى  ــوز نمودن كوره ها با خريد مش  گازس
ــار روزانه  ــد Enviromix و جلوگيرى از انتش جدي

حدود 55 تن گوگرد
ــى از احتراق  به منظور كاهش آلودگى  هاى ناش
ــوخت  هاى مايع و ممانعت از توليد آالينده هاى  س
زيست محيطى در بخش هوا، ضمن خريد ايستگاه 
ــپراتور خريد  ــه و فيلتر س ــار گاز ثانوي تقليل فش
ــعل  هاى جديد Enviromix صورت گرفته كه  مش
ــار روزانه گوگرد و  اين امر باعث جلوگيرى از انتش

يا اكسيد گوگرد شده است.
 پروژه نصب آنااليزر هاى آنالين بر روى خروجى 
دودكش ها بر اساس توافق با اداره كل محيط زيست 

استان و ارسال آنالين اطالعات:
بر اساس الزامات برنامه پنجم توسعه كشور مبنى 
ــروژه در حال  ــب آنااليزر هاى آنالين، اين پ بر نص
حاضر به صورت مرحله به مرحله در حال پيشرفت 
بوده و تاكنون تعداد 8 عدد از كوره هاى اين شركت 

به سيستم پايش آنالين مجهز شده است.
 جايگزينى گاز هاى دوستدار اليه ازن با هالون ها 
و فرئون  هاى مخرب اليه ازون در سيستم  هاى اطفاء 

حريق و سيستم  هاى سرمايشى:
با توجه به پروتكل مونترال و الزامات بين المللى 
آن در جهت كاهش آسيب ناشى از گاز هاى مخرب 
ــتدار  ــبت به جايگزينى گاز هاى دوس اليه ازن، نس
ــده و در مورد  ــات الزم به عمل آم ــه ازن اقدام الي
تجهيزات داراى اين نوع از گاز اعم از سيستم  هاى 
ــتم  هاى تبريدى اين  ــاء حريق مخازن و سيس اطف

جايگزينى صورت پذيرفته است.
ــاء حريق مخازن،  ــتم اطف به نحوى كه در سيس
ــته و در  ــون 1211 گش ــن هال گاز CFI جايگزي
سيستم  هاى اطفاء حريق مراكز برق و كپسول  هاى 
ــتى گاز FM-200 جايگزين گاز  اطفاء حريق دس

1301 و BCF گشته است.

 ایجاد و توسعه و نگهداشت فضای سبز:
با هدف كاهش آلودگى هواى منطقه و با عنايت 

ــبز، در محدوده شركت و مناطق  به تأثير فضاى س
ــمگيرى درخصوص ايجاد و  همجوار اقدامات چش
ــعه و همچنين نگهداشت فضاى سبز به عمل  توس
آمده است درحال حاضر كل فضاى سبز ايجاد شده 
ــه با الزام سازمان  114/5 هكتار بوده كه در مقايس

ــاص 10 درصد از  ــت (اختص حفاظت محيط زيس
ــدار در حدود 80  ــبز) اين مق ــه به فضاى س عرص

هكتار بيشتر از حد الزام است.

 اســتفاده از دوچرخــه بــرای جابــه جائــی 
كاركنان در سطح رشكت:

ــراى  ــه ب ــتفاده از دوچرخ ــج اس ــور تروي بمنظ
ــتگاه  ــركت تعدادى دس ــاى داخل ش جابجائى  ه
ــده كه  ــنل تحويل ش دوچرخه خريدارى و به پرس
ــراى تردد هاى  ــب ب روش مذكور جايگزينى مناس

پرسنل توسط اتومبيل است.

 پروژه های زیست محیطی كالن:
ــوخت  ــود فرآيند با هدف توليد س ــرح بهب  ط

 Euro IV, Euro) ــتاندارد هاى روز دنيا مطابق با اس
(V, Euro VI

ــت فرآورده هاى  ــزوم ارتقاى كيفي ــا توجه به ل ب
نفتى مطابق با استاندارد هاى روز دنيا، طرح بهبود 
فرآيند با امكان توليد محصوالت مطابق با استاندارد 
EURO 4,5,6 و با هدف حفاظت از محيط زيست 

ــت. مهم ترين مشخصه اين واحد  طراحى شده اس
ــتفاده  ــگاه و امكان اس عدم افزايش ظرفيت پااليش
ــكه در روز) به  ــى (375000 بش ــت فعل از ظرفي
ــاير واحد هاى فعلى كاسته  نحوى كه از ظرفيت س
ــرد در توليد  ــنگين و پر گوگ ــاى س و از فرآورده ه
فرآورده هاى بسيار مرغوب اعم از بنزين و گازوئيل 

طبق استاندارد EURO 4,5 بهره مى جويد.
 احداث واحد هاى تقطير 3 و گاز مايع 3 به منظور 
رفع تنگنا هاى عملياتى و توليد محصوالت ميانى و 

نهايى با كيفيت مرغوب تر در آيند هاى نزديك
ــش نفت خام و رفع  ــا هدف بهبود فرآيند پاالي ب
ــه احداث  ــبت ب ــركت نس تنگنا هاى عملياتى، ش
واحد هاى تقطير 3 و گاز مايع 3 اقدام كرده كه اين 
ــت تصفيه نفت خام در  امر منجر به كاهش ظرفي
ــاى تقطير 1 و تقطير 2 و توليد محصوالت  واحد ه

ميانى و نهايى با كيفيت مرغوب تر خواهد شد.
 طرح مطالعاتى احداث مسير راه آهن و اتصال 

به شبكه ريلى سراسرى كشور
به جهت ارسال محصوالت و كاهش تردد تانكر هاى 
ــط  حمل و نقل و كاهش آالينده هاى توليدى توس
تانكرها و همچنين كاهش مخاطرات ناشى از حوادث 

جاد هاى طرح مطالعاتى آن در حال اجرا است.
ــاب تصفيه خانه شاهين شهر   پروژه انتقال پس
ــارف صنعتى و كاهش مصرف منابع  در جهت مص

آب سالم

ــالم و  ــتفاده از منابع آب س ــش اس ــى كاه در پ
همچنين اتخاذ سياست  هاى كاربرى فاضالب  هاى 
ــتاى مديريت  ــهرى در مصارف صنعتى در راس ش
صحيح آب، اين شركت اقدام به طراحى فرآيندى 
در خصوص انتقال پساب تصفيه خانه شاهين شهر 

كرده است.

 HERO (High Efficiency پروژه احداث واحد 
:(Reverse Osmosis

با توجه به استفاده شركت از پساب  هاى بهداشتى 
ــاب بهداشتى شاهين شهر جهت مصارف  نظير پس
ــتم تصفيه پيشرفته به  صنعتى و نياز به يك سيس
ــاندن دور ريز واحد بازيافت،  منظور به حداقل رس
ــه روش HERO براى  ــتم تصفيه فاضالب ب سيس

اولين بار در شركت به بهره بردارى خواهد رسيد.
 ZLD (Zero امكان سنجى پروژه احداث واحد 

(Liquid Discharge

ــتفاده مجدد از پساب توليدى  براى بازيابى و اس
ــمز معكوس) پروژه  ــاب واحد اس واحد RO5 (پس
ــت. نتيجه اجراى اين  مذكور در دست بررسى اس
پروژه خشك شدن استخر هاى تبخيرى و بازيافت 
ــاب نمكى  ــاعت پس ــزان 25 متر مكعب در س مي
ــمز معكوس و استفاده از اين  خروجى از واحد اس
ميزان آب در فرآيند توليد را در پى خواهد داشت.

 پروژه نصب فلر سوم و چهارم
ــازى و  ــاى جديد بنزين س ــدازى واحد ه با راه ان
ــر 3 و گاز مايع 3 در  ــاى تقطي ــدازى واحد ه راه ان
آينده، به منظور پيشگيرى از احتراق ناقص گاز هاى 
ــالى از اين واحدها به فلر هاى موجود در مواقع  ارس
ــوم و چهارم  ــب فلر هاى س ــرارى، پروژه نص اضط

محقق شده است.

 پروژه گرانوله سازی گوگرد جامد تولیدی:
در راستاى مكانيزه نمودن سيستم توليد گوگرد 
جامد و كاهش انتشارات ذرات جامد ناشى از توليد 
ــاخت واحد  ــن محصول در محوطه باز، پروژه س اي
گرانوله سازى گوگرد جامد با نظر و نظارت سازمان 
ــروع و به زودى به بهره  حفاظت محيط زيست ش

بردارى خواهد رسيد.

  كنرتل آلودگی خاك و آب  های زیرزمینی:
 استفاده از فناورى زيست پااليى و گياه پااليى 

در جهت حذف آلودگى نفتى خاك:
ــتاى كاهش پسماند هاى صنعتى و امحاء  در راس
لجن  هاى نفتى حاصل از اليروبى مخازن ذخيره و 
كاهش هيدروكربن  هاى نفتى موجود در خاك  هاى 
ــد و كارآمد  ــتى، فناورى جدي آلوده به روش زيس
زيست پااليى توام با گياه پااليى در دو فاز واقع در 
گلخانه و مزرعه تحقيقاتى پااليشگاه به صورت فاز 
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پايلوت اجرا شد.
ــازمان  ــركت هاى معتمد س  عقد قرارداد با ش
حفاظت محيط زيست براى پايش آالينده هاى آب

در راستاى پايش مستمر آالينده هاى آب، عالوه 
ــگاه  ــط آزمايش ــر اندازه گيرى اين پارامترها توس ب
ــركت هاى معتمد  ــتمر، ش ــركت به صورت مس ش
ــده اقدام به  ــت نيز طى قرارداد منعق محيط زيس
اندازه گيرى و گزارش ميزان آالينده هاى خروجى 
ــع كرده و تحت عنوان نتايج خوداظهارى به  از مناب
ــتان گزارش  ــت اس اداره كل حفاظت محيط زيس

مى كنند.
 اندازه گيرى گاز هاى آلى فرار در خاك به منظور 

حصول اطمينان از عدم نشت مواد به خاك
ــتاى حصول اطمينان از عدم نشت مواد  در راس
نفتى به خاك، آناليز دور هاى نقاط GSH به تعداد 
تقريبى 400 نقطه در سطح شركت توسط دستگاه 
ــه بدين روش  ــرد ك ــورت مى پذي VOC meter ص

ــيار جزئى بخارات هيدروكربن حتى در  مقادير بس
حد ppm به سهولت قابل رديابى و كشف است.

 مدیریت پسامند:
 مديريت ضايعات و پسماند  هاى عادى، صنعتى 

و ويژه
ــتاى جلوگيرى از اتالف منابع و آلودگى  در راس
ــطح  ــماند هاى صنعتى در س ــاك، مديريت پس خ
شركت به اجرا گذاشته شده كه طى آن با استفاده 
از فنون مختلف از جمله كاهش ضايعات در محل 
ــتفاده  توليد، تفكيك ضايعات از مبداً، بازيابى و اس
ــت. همچنين  ــده اس مجدد اقدام به كاهش آنها ش
دراين ارتباط انبار ضايعات در شركت در نظر گرفته 
ــبت به اخذ مجوز هاى الزم از سازمان  ــده و نس ش
ــوص ضايعات  ــت، درخص ــط زيس ــت محي حفاظ

غيرقابل استفاده، اقدام به عمل مى آيد.
 انتقال، نگهدارى و مديريت لجن ها و خاك  هاى 

آلوده به مواد نفتى در سايت مخصوص
ــدار اندكى خاك  ــا عنايت به احتمال توليد مق ب
ــركت، تمهيدات  ــوده به مواد نفتى و لجن در ش آل
ــن تكليف) در  ــدارى موقت (قبل از تعي براى نگه
ــتاندارد هاى زيست محيطى در  محلى با رعايت اس

نظر گرفته شده است.
ــه روش N.E.S به  ــى مخازن نفت خام ب  اليروب
ــل از اليروبى به روش  ــش لجن حاص منظور كاه

سنتى
در راستاى مديريت پسماند هاى صنعتى و ويژه و 
كاهش اين نوع از پسماندها در مبدأ با به كارگيرى 
ــنتى،  س ــى  اليروب روش  ــذف  ح و   N.E.S روش 
ــود در نفت خام با انحالل در  لجن  هاى نفتى موج
ــتفاده به شدت كاسته شده  ــيال نفتى مورد اس س
كه در نهايت جريان خروجى به خوراك واحد هاى 
ــذا معضل انبارش و  ــد، ل عملياتى اضافه خواهد ش

امحاى لجن فوق تا حدودى مرتفع مى شود.
ــردخانه) براى  ــتم سرمايشى (س  نصب سيس
نگهدارى موقت و پيشگيرى از فساد زباله و پسماند 
در جهت ممانعت و پيشگيرى از توليد شيرابه هاى 
حاصل از زباله هاى رستورانى و همچنين ممانعت از 
فساد ضايعات غذايى و جلوگيرى از تجمع حشرات 
ــردخانه مخصوص نگهداشت  و حيوانات موذى، س

زباله نصب و راه اندازى شده است.
ــتعمل  ــروژه تفكيك عايق  هاى حرارتى مس  پ
ــت دانشگاه علوم  ــاس آناليز دانشكده بهداش بر اس

پزشكى تهران
ــواع عايق  هاى موجود  ــج آناليز ان ــاس نتاي بر اس
ــگاه علوم پزشكى  ــط دانشكده بهداشت دانش توس
ــتعمل  تهران، تفكيك انواع عايق  هاى حرارتى مس
ــه با  ــاى ايزول ــدارى در محل  ه ــر و نگه از يكديگ
هدف واگذارى به شركت  هاى بازيافت و همچنين 
ــتفاده از عايق  هاى حرارتى  ــت خريد و اس ممنوعي

داراى آزبست در شركت صورت پذيرفت.
ــزه  ــتم مكاني ــرى از سيس ــتقرار و بهره گي  اس
ــش مصرف كاغذ در  ــيون ادارى جهت كاه اتوماس
ــال 83 تاكنون با خريد نرم افزار هاى  شركت از س

مربوطه

 مدیریت پساب:
 استمرار بهره بردارى از واحد تصفيه پساب به 

RO روش
ــتفاده  ــور جلوگيرى از اتالف منابع و اس به منظ
بهينه از آب  هاى آلوده با امالح باال در شركت، واحد 
ــت تصفيه و بازگردانى  Reverse Osmosis در جه

ــتحصال شده از  ــاعت آب اس 400 مترمكعب برس

ــردارى قرار گرفته  ــورد بهره ب فاضالب صنعتى م
ــت. همچنين به منظور افزايش ظرفيت و حتى  اس
استفاده بهينه از پساب اين واحد، واحد ديگرى بنام 
RO5 با ظرفيت 50 مترمكعب برساعت طراحى و 

به بهره بردارى رسيده است.
ــت گندزدايى  ــتگاه UV جه ــتفاده از دس  اس

فاضالب بهداشتى
ــتم  هاى جديد  با صرف هزينه و جايگزينى سيس
ــتم گندزدايى به  به جاى روش  هاى قديمى، سيس
وسيله تركيبات كلره حذف و جايگزين آن سيستم 
سازگار با محيط UV جهت گندزدايى آب خروجى 
ــتى نصب و مورد  ــد بازيافت فاضالب بهداش از واح

بهره بردارى قرار گرفت.
 نصب سيستم  هاى الكترونيكى كنترل و كاهش 

مصرف آب
اين شركت با بهره گيرى از تكنولوژى  هاى موجود 
جهت صرفه جويى در مصرف آب اعم از نصب شير 
ــور قطع و وصل و سيستم  هاى  آبهاب داراى سنس
آبيارى قطر هاى و بارانى و همچنين فرهنگ سازى 
ــتاى مصرف بهينه آب  ــنل گام مهمى در راس پرس

كرده است.
 بهره بردارى از واحد جديد RO5 جهت استفاده 

RO از پساب واحد
 RO ــاخت اين واحد پساب خروجى از واحد با س
ــرار گرفته و ميزان  ــتفاده ق فعلى مجدداً مورد اس
ــاب حاصل از فرايند اسمز معكوس از 50 متر  پس
مكعب در ساعت به 25 متر مكعب در ساعت تنزل 

يافته است.

  بهینــه ســازی واحــد بازیافــت آب با نصب 
:UF سیستم کالریفایر و

ــاى تصفيه  ــردارى از واحد  ه ــه بهره ب ــا توجه ب ب
ــش بازدهى  ــا RO5 و نياز به افزاي ــاب RO1 ت پس
اين سيستم ها در جهت كاهش دور ريز و استفاده 
ــازى واحد  حداكثرى از آب موجود، طرح بهينه س
 UF (Ultra بازيافت با نصب سيستم  هاى كالريفاير و

Filtration) اجرا و به بهره بردارى رسيد.

ــازمان  ــركت هاى معتمد س ــد قرارداد با ش  عق
حفاظت محيط زيست در جهت پايش آالينده هاى 

آب
بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور و الزام صنايع 
به طرح خود اظهارى عالوه بر اندازه گيرى و كنترل 
آالينده هاى خروجى توسط آزمايشگاه و ادارات مرتبط 
در شركت به صورت دور ه اى و موردى، شركت هاى 
ــازمان حفاظت محيط زيست نيز پس از  معتمد س
عقد قرارداد اقدام به اندازه گيرى و حصول اطمينان 
از در محدوده مجاز بودن كليه آالينده هاى آب و هوا 
ــازمان حفاطت محيط زيست مى كنند.  و ارائه به س
ــت كليه مراجعات و اندازه گيرى ها  ــايان ذكر اس ش
ــط  ــدون هماهنگى قبلى و به صورت اتفاقى توس ب

شركت هاى مربوطه صورت مى پذيرد.
 تصفيه و بازگردانى 320 متر مكعب در ساعت 
پساب واحد هاى عملياتى در تصفيه خانه صنعتى

 تصفيه و بازگردانى 400 متر مكعب در ساعت 
RO پساب بويلرها و برج  هاى خنك كننده در واحد

ــاعت فاضالب  ــر مكعب در س ــه 40 مت  تصفي
بهداشتى و استفاده جهت آبيارى فضاى سبز

:R&D پروژه های 
ــتفاده از لجن  هاى  ــى نحوه اس  تحقيق و بررس
واحد بازيابى پااليشگاه اصفهان در كارخانه سيمان 
ــرح در مقياس پايلوت تحت  ــتان و اجراى ط اردس

نظارت اداره كل سازمان حفاظت محيط زيست.
ــاى هالوآلكاليفيك  ــش باكترى  ه ــى نق  بررس
تجزيه كننده فنلوسولفيد به منظور تصفيه پساب 

اسپنتكاستيك در پااليشگاه نفت اصفهان.
ــاب پااليشگاه اصفهان با استفاده از   تصفيه پس

بيوراكتور غشايى.
ــاب   توليد انرژى و نمك زدايى ميكروبى از پس

نفتى همراه با تشخيص مولكولى ژئوباكتر.
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توامننــدی تیــم مهندســی طرح ها در 
اجرای پروژه ها

ــمند هر  ــرمايه  هاى ارزش ــانى جزء س نيروى انس
ــازمان بوده كه هرگونه هزينه به منظور آموزش  س
و توانمندسازى آنها، موجبات ارتقا و بهره ورى كل 
ــى  ــازمان را فراهم خواهد كرد. در اداره مهندس س
ــط  ــتانداردها توس ــر مطالعه اس ــالوه ب طرح ها ع
ــده  ــان و با توجه به فرصت  هاى ايجاد ش كارشناس
براى نفرات، آموزش اكثراً بصورت حين كار بوده و 
آزمون نفرات در شرايط واقعى صورت پذيرفته است 
كه اين امر خود باعث توانمندى ناظرين نه تنها در 
بخش  هاى فنى، بلكه در نحوه مذاكره با پيمانكاران 

در جلسات مختلف شده است.
ــيار مهم و  ــت يكى از عوامل بس ــايان ذكر اس ش
ــتفاده  تاثيرگذار بر موفقيت پروژه ها و همچنين اس
ــاختار سازمانى  ــانى موجود، س بهينه از نيروى انس
ــت. در اداره مهندسى طرح ها، با توجه به  پروژه اس
همزمانى اجراى چندين پروژه و محدوديت نيروى 
ــازمانى ماتريسى جهت اجرا و  انسانى، از چارت س

مديريت پروژه  هاى مختلف استفاده مى شود. بدين 
ــد هر ديسيپلين طبق  ــناس ارش صورت كه كارش
چارت سازمانى در اين اداره حضور داشته و ممكن 
ــت همزمان در چندين پروژه فعاليت  كند كه با  اس
ــع فعاليت ها در  ــرايط و همچنين توزي توجه به ش
ــول حيات يك پروژه، نفرات قراردادى و يا مأمور  ط
زير نظر كارشناس ارشد مستقر در اداره مهندسى 

طرح ها فعاليت مى كنند.
ــركت و وجود   با توجه به ديدگاه خصوصى در ش
متخصصان دانش محور و با عنايت به توانمندى  هاى 
تيم نظارت پروژه، رويكرد شركت به منظور اجراى 
ــا از EPC به EP+C تغيير يافت و  ــى از پروژه ه برخ
ــد اجراى فاز مهندسى و خريد توسط اداره  مقرر ش
ــاختمان و نصب توسط  ــى طرح ها و فاز س مهندس
پيمانكار اجرايى انجام  گيرد كه اين امر كاهش قابل 
توجهى در هزينه  هاى اجرايى چهار پروژه اجرا شده 

در شركت را در برداشت.
ــه به روند  ــى پروژه ها، با توج ــش مهندس در بخ
ــى و اهميت ذخيره  ــازى مدارك مهندس نهايى س

سازى يكپارچه و سازماندهى كليه مدارك پروژه ها، 
استقرار سيستم مديريت الكترونيكى بمنظور ذخيره 
ــناد جهت  و بازيابى اطالعات، گردش اتوماتيك اس
اخذ نظر و تأييديه به همراه امنيت در دسترسى و 
همچنين ايجاد سيستم كنترل فعاليت هاى پيمانكار 
توسط كارشناسان اداره، طراحى و در سرور شركت 
ــد كه جزو بهترين ابزار هاى گردش  پياده سازى ش

مدارك، پيشرفت گيرى و كنترل پروژه است.
در بخش خريد تجهيزات، با عنايت به حضور تيم 
ــى در كنار تيم تداركات، زمان نهايى سازى  مهندس
ــل توجهى كاهش  ــنهادات فنى به صورت قاب پيش
ــفارش دهى تجهيزات و  ــت و با كاهش زمان س ياف
ــاخت تجهيزات،  ــتمر س ــا توجه به پيگيرى مس ب
ــازى  ــد قير هاى ويژه و گرانول س ــاى تولي پروژه  ه
گوگرد در زمانى كوتاه تر از برنامه زمانبندى به بهره 

بردارى رسيد.

پروژه بنزین سازی
ــدف اصلى  ــازى با ه ــروژه بنزين س پ
بهبود كيفيت محصول و حفاظت از محيط زيست 
ــور،  و نيز افزايش توان توليد داخلى بنزين در كش
ــد. پروژه به صورت EPC و  ــال 1385 آغاز ش در س
ــيومى متشكل از دو شركت  به پيمانكارى كنسرس
ايرانى و يك شركت چينى و تحت نظارت تيم اداره 
مهندسى طرح ها به اجرا درآمد. نوع تقسيم بندى 
كار بين پيمانكاران، در ابتدا بدليل مشكالت داخلى 
ــيوم تغيير يافته و هر پيمانكار  بين اعضاى كنسرس
ــد. به تجربه  ــه اجراى يك فاز از پروژه ش موظف ب
ثابت شده است كه پيچيده ترين نوع تقسيم بندى 
كار بين پيمانكاران، تقسيم كار افقى بوده كه در آن 
هر پيمانكار موظف به اجراى يك فاز از پروژه است. 
در اين نوع تقسيم كار، با توجه به ارتباط بين فازها، 
مديريت و هماهنگى بين پيمانكاران با مشكل جدى 
مواجه است. على رغم وجود مشكالت و تنگنا هاى 

همه سازمان ها براى ادامه حيات خود نيازمند انديشه  هاى نو و افكار و رويكرد هاى جديد هستند. در عصر ما براى بقا و پيشرفت و حتى حفظ وضع موجود، بايد جريان ايده پرورى و 
نوآورى را در سازمان تداوم بخشيد و ضمن شناخت تغييرات و تحوالت محيط، بهترين راه حل ها را اتخاذ كرد تا از ركود و نابودى سازمان جلوگيرى شود. بنابراين همانگونه كه مسلم 
است تحول، ضرورت اجتناب ناپذير يك سازمان است. اداره مهندسى طرح ها در شركت پااليش نفت تبريز تحول سيستمى خود را از سال 1385 آغاز كرد. استقرار سيستم اجراى 
پروژه  هاى عظيم ملى و با رويكرد هاى زيست محيطى و بهره ورى به همراه ايجاد زيرساختار هاى بنيادى مورد نياز، تربيت نيرو هاى متخصص و توانمند و دستيابى به تجارب بسيار 
ارزشمند در اجراى پروژه ها، از افتخارات اداره مهندسى طرح  هاى شركت پااليش نفت تبريز است. بر هر شخص صاحب نظر در زمينه اجراى پروژه پوشيده نيست كه فعاليت هر 
اداره پروژه محور در يك سازمان عمليات محور، با مشكالت و چالش  هاى عديده اى روبروست ولى مديريت و تيم اداره مهندسى طرح  هاى شركت، اين مشكالت را به جان خريده و 
صادقانه در راستاى اعتال و ارتقاى شركت پااليش نفت تبريز كوشيدند تا از سال 1392 تاكنون هرسال با موفقيت در بهره بردارى ايمن از يك پروژه، گامى بلند در راستاى تحقق 

اهداف استراتژيك شركت بردارند.

بلوغ سازمانى اجراى طرح ها و پروژه ها
اداره مهندسى طرح  هاى شركت پااليش نفت تبريز
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ــرايط حاكم  ــيار در كنترل پيمانكاران و نيز ش بس
ــا با تالش و همت  ــان، تيم پروژه كارفرم بر آن زم
ــرل و پيگيرى  هاى مداوم و  دوچندان خود، با كنت
تشكيل جلسات متعدد، موانع اجرايى را شناسايى 
ــب جهت گذر از  ــرده و با ارائه راهكار هاى مناس ك
مشكالت پيش رو، نقش بسيار مهمى در پيشبرد كار 
ــا كردند كه منجر به راه اندازى موفق اين پروژه  ايف
ــد و با توليد متوسط روزانه 1/5  ــال 1392 ش از س
ميليون ليتر بنزين يورو 4، اين شركت نقش بسيار 
ــت و افزايش  مهمى در كاهش آلودگى محيط زيس

توان توليد داخلى بنزين دركشور ايفا مى كند.

پروژه تولید قیر های ویژه
ــواع قير از جمله  ــداث واحد توليد ان اح
85/100 و 60/70 و با ظرفيت 7000 بشكه در روز در 

سال 1392 آغاز شد و با توجه به اجراى فاز مهندسى 
و تداركات توسط اداره مهندسى طرح ها و همچنين 
نظارت بر پيمانكار فاز ساختمان و نصب، ضمن اجرا 
و راه اندازى در كمتر از يكسال و كاهش 20 ميليارد 
ــروژه، 15% صرفه جويى مالى  ريال در هزينه  هاى پ

نسبت به مبلغ بودجه مصوب داشت.

پروژه گرانول سازی گوگرد
ــت محيطى  ــا توجه به ضرورت زيس ب
ــازى  ــهيل در فروش گوگرد، پروژه گرانول س و تس
ــركت تعريف و اجراى آن در سال  گوگرد در اين ش
ــد. با اجراى فاز مهندسى و تداركات  1393 آغاز ش

توسط اداره مهندسى طرح ها و در عين حال نظارت 
ــال  ــاى پيمانكار اجرايى، پروژه در س ــر فعاليت  ه ب
1394، دقيقاً طبق برنامه  زمان بندى اوليه پروژه و 

با تغيير رويكرد اجرايى، با مبلغى معادل يك سوم 
 EPC ــط مناقصه گران هزينه درخواست شده توس
ــى 165 ميليارد  ــه يافت و موجب صرفه جوي خاتم

ريال براى شركت شد.

پروژه بازیافت گاز های ارسالی به فلر
براى اولين بار در صنعت پااليشى كشور 
ــت محيطى، پروژه بازيافت گاز هاى  و با اهداف زيس
ــالى به مشعل در اين شركت به اجرا رسيد. فاز  ارس
مهندسى و تداركات پروژه بازيافت گاز هاى ارسالى 
ــركت كره اى و فرايند ساختمان و  به فلر توسط ش
نصب توسط شركت ايرانى و با نظارت اداره مهندسى 
ــاب اصلح در نحوه اجراى  طرح ها انجام يافت. انتخ
پروژه، موجب شد تا در كمترين زمان ممكن انتخاب 
تكنولوژى شده و پروژه در مرداد سال 1395 و با يك 
ميليون يورو كمتر از مبلغ بودجه به بهره برداى برسد 
ــته است.  ثبت در  كه حدود 20% صرفه جويى داش
 CDM (Clean Development ــاك مكانيزم هواى پ
ــار  ــه جزو پروژه  هاى كاهش انتش Mechanism) ك

است، از افتخارات ديگر اين پروژه است.

پروژه اختالط روغن  های روان ساز
اجراى پروژه با هدف توليد انواع روغن 
ــال و توليد ضد  به ظرفيت 30 تا 40 هزار تن در س
ــال 1393 آغاز شد و مهندسى تفصيلى،  يخ، در س
ــب و راه اندازى،  ــى خريد و نظارت بر نص مهندس
ــاوره يك  ــى طرح ها و با مش ــط اداره مهندس توس
ــركت تركيه اى، تداركات توسط اداره مهندسى  ش
ــط پيمانكار  ــاختمان و نصب توس طرح ها و فاز س
اجرايى صورت گرفت كه از مهمترين دستاورد هاى 
حاصل، كاهش 50 درصدى هزينه تمام شده پروژه 
نسبت به مبلغ پيشنهادى پيمانكار EPC است كه 
اين پروژه نيز در سال 1396 به بهره بردارى رسيده 

است.

پروژه گوگردزدایی از نفت گاز
در راستاى سياست  هاى ابالغى وزارت 
نفت مبنى بر كيفى سازى فراورده  هاى نفتى جهت 
حفاظت از محيط زيست، شركت پااليش نفت تبريز 
ــتاندارد يورو 5 را  اجراى پروژه توليد نفت گاز با اس
مصوب كرد. با توجه به اينكه محصول خروجى اين 
پروژه، داراى ميزان گوگرد كمتر از ppm 10 خواهد 
ــار آالينده  هاى حاصل از موتور هاى  بود، لذا از انتش
ديزلى جلوگيرى به عمل خواهد آمد. اجراى پروژه 
ــمى واحد  ــرد زدايى از نفت گاز با ظرفيت اس گوگ
ــكه در روز، به صورت EPC و با نظارت  30000 بش

ــال 1394 آغاز  ــى طرح ها در س تيم پروژه مهندس
شد. اين پروژه با پيگيرى و جديت، درمرداد ماه 97 

با موفقيت به بهره بردارى رسيده است.

اثربخشــی مالی مهندسی طرح ها در 
پروژه ها

ــا رويكرد هاى مختلف،  ــى طرح ها ب اداره مهندس
نسبت به اجراى پروژه ها اقدام كرده كه رويكرد هاى 
ــش قيمت تمام  ــده، صرفاً به منظور كاه اتخاذ ش
شده پروژه ها و تسريع در راه اندازى آنها بوده است. 
ــوان به دو بخش  ــازمانى را مى ت دارايى  هاى هر س
ــاى غيرملموس  ــوس و دارايى  ه ــاى ملم دارايى  ه

تقسيم بندى كرد. 
در اداره مهندسى طرح ها عالوه بر اينكه بسيارى 
ــال اجراى  ــده در ده س ــب ش ــاى كس از دارايى  ه
ــازى كارشناسان شركت  پروژه ها، صرف توانمند س
ــده در  ــى ريالى انجام ش ــده، ميزان صرفه جوي ش
پروژه  هاى بهره بردارى شده در طى اين سال ها بالغ 

بر 1330 ميليارد ريال است.

درس آموخته های پروژه ها
نوع تقسيم كار بين اعضاى كنسيرسيوم 
ــيار بااليى دارد و مى بايست كارفرما در  اهميت بس
ــيوم دقت كرده  نحوه كار فى مابين اعضاى كنسرس
 Interconnection ــتاى به حداقل رساندن و در راس

ــه اختصاص فاز  ــور اينك ــود عمل كند. منظ موج
ــكار، بخش  ــك پيمان ــروژه به ي ــى كل پ مهندس
ــرا و نصب به  ــكارى ديگر و اج ــداركات به پيمان ت
پيمانكار ثالث، بدترين نوع تقسيم كار بين اعضاى 
كنسرسيوم است كه ضمن بى معنى شدن ماهيت 
مهندسى ارزش در پروژه ها، كارفرما را با مشكالت 
عديده اى در مديريت پيمانكاران (بخصوص زمانى 
ــافت هم فى مابين سه پيمانكار مذكور  كه بعد مس
ــد) مواجه مى كند. لذا پيشنهاد مى شود  مطرح باش
ــيم كار فى مابين  ــزرگ، نوع تقس ــاى ب در پروژه  ه
ــيوم بدين شكل باشد كه پيمانكار  اعضاى كنسرس
ــته و  ــك واحد را برعهده داش ــا EP ي اول EPC و ي
پيمانكار دوم EP و يا EPC واحد بعدى را عهده دار 
ــد. در اين حالت ضمن اينكه هر پيمانكار تأثير  باش
Over design خود در بخش مهندسى را بر افزايش 

ــا در بخش خريد لمس مى كند، همچنين  هزينه ه
سريع تر مى تواند اطالعات سازندگان را اخذ كرده و 

در اختيار بخش مهندسى تفصيلى خود قرار دهد.

Tie-in مدیریت
براى پروژه هايى كه توسط كنسرسيوم 
اجرا مى شود مديريت Tie-in بين واحدها، از جمله 
ــت كارفرما در اين  ــت كه ضعف مديري مواردى اس
ــكالتى در آينده  ــوص، مى تواند پروژه را با مش خص
مواجه كند. بنابراين بهتر است با عنايت به اهميت 
Tie in ــريع در نهايى سازى موارد موضوع، براى تس

ها، از سوى كارفرما milestone پرداخت در قرارداد 
لحاظ شود تا ضمن ايجاد انگيزش براى پيمانكاران 
جهت تسريع در نهايى سازى آنها، موارد تحت نظر 

كارفرما نهايى شود.

رضورت تناســب نوع اجــرای پروژه با 
زمان پروژه

با توجه به سيستم داخلى پيمانكاران داخلى در 
بخش شناسايى ريسك ها، عدم وجود ثبات نسبى 
 EPC ــروژه بصورت ــش قيمت ها، اجراى پ در افزاي
ــه مدت زمان  ــراى پروژه هايى ك ــت مقطوع ب قيم
ــال بيشتر است، پاسخگو نبوده  اجراى آنها از يكس
ــود در پروژه هايى كه مدت زمان  و پيشنهاد مى ش
ــت، خريد اقالم  ــال اس اجراى آنها بيش از يك س
تاثيرگذار بصورت Cost Plus در قراداد اوليه پيش 

بينى شود.
ضرورت ايجاد سيستم جامع براى مديريت پروژه

ــتم جامع كه بتواند روند اجراى  ايجاد يك سيس
ــى، تأمين تجهيزات و  پروژه را در فاز هاى مهندس
ساختمان و نصب كنترل كند در اجراى پروژه  هاى 
نفتى، يك ضرورت است و بايستى كارفرما با تجهيز 
و ايجاد اين زيرساختار، ابزار كنترل پيمانكار و روند 
اجراى پروژه را به صورت به روز داشته باشد تا اقدام 

اصالحى به موقع در صورت نياز، اتخاذ كند.
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اثربخشىنام طرح/پروژهرديف
اعتبارتخصيصى

تاريخ تاريخ شروع
خاتمه

درصد پيشرفت 
فيزيكى

سال
ريالى بهره بردارى

ارزى (يورو) (ميليارد ريال)

توليد بنزين منطبق با استاندارد هاى احداث واحد بنزين سازى جديد1
265/000/000889210092-زيست محيطى (يورو)

2
احداث واحد گرانوالسيون گوگرد 

10094خرداد94مهرماه 92-80كاهش انتشار ذرات گوگرد توليدى

3
پروژه بازيافت گاز هاى ارسالى به 

(FGR)فلر
كاهش ضايعات،  كاهش انتشار 

گاز هاى گلخان هاى و آالينده هاى 
اتمسفرى

10095شهريور95فروردين 5/000/00093 -

4

خريد، نصب و راه اندازى 
سيستم  هاى پايش لحظه اى 

بويلرها

پايش آنالين گاز هاى خروجى از 
دودكش ها به منظور كنترل بهينه 

احتراق و كاهش انتشار آالينده هاى 
اتمسفرى

10-919310093

5
پروژه تفكيك لجن هاى نفتى- 

بيولوژيكى و آهكى
مديريت بهينه پسماند و بازيافت 
919310093-17 لجن هاى توليدى در تصفيه خانه

6
پروژه طراحى شبكه پايش آب هاى 
زيرزمينى و احداث و حفر گمانه ها

پايش منظم آب هاى زيرزمينى به 
منظور شناسايى و كنترل منابع 

آالينده 
 3/5-939410094

7

پروژه شناسايى، اندازه گيرى و 
ارزيابى كمى وكيفى منابع آالينده 

(EFD) هوا

مديريت، كنترل و حذف منابع 
آالينده و بروزرسانى سيستم 
ISO- مديريت زيست محيطى

14001

1/7-929410094

8
 (MFCA) هزينه يابى جريان  مواد

براساس استاندارد 14051
كاهش ضايعات و انتشار آالينده ها و  

949510095-1استقرار سيستم مديريت سبز

گزارش مختصر از فعاليت  هاى  زيست محيطى شركت پااليش نفت تبريز
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گزارش مختصر از فعاليت  هاى  زيست محيطى شركت پااليش نفت تبريز

اثربخشىنام طرح/پروژهرديف 
اعتبارتخصيصى

تاريخ تاريخ شروع
خاتمه

درصد پيشرفت 
فيزيكى

سال
ريالى بهره بردارى

ارزى (يورو) (ميليارد ريال)

توليد گازوئيل منطبق با استاندارد هاى احداث واحد گوگرد زدايى نفت گاز10
شهريور97 30100ماه70/000/00093/12/25-زيست محيطى (يورو)

جلوگيرى از آلودگى خاك و آب هاى الينينگ حوضچه  هاى تبخير11
فازمطالعاتى طراحى پايه انجام گرديده و فاز اجرايى در حال برنامه ريزى است-90زيرزمينى

12
برج  هاى خنك كننده جديد و اصالح 

اسفند124097ماه6/000/00096/12/15-كاهش مصرف آبشبكه آب خنك كننده

13
احداث واحد خا لص سازى گاز هيدوژن 

(PSA)
24ماهارديبهشت 5/880/00097-كاهش مصرف انرژى

درحال ارائه ضمانت 
ارديبهشت 99نامه مالى

14
احداث واحد RO براى تصفيه و بازيافت 

آب هاى آلوده
حداكثررسانى بازيافت آب هاى آلوده و 

شهريور98تطويل ارائه ضمانتنامه24 ماه96/4/1-150كاهش مصرف آب

15
احداث واحد استحصال گاز هاى انتهايى 

(TGT)

كنترل انتشار آالينده ها از دودكش واحد 
اسفند ماه98عقد قرارداد18ماه12/000/00097/7/1-گوگردسازى

364 ميليون يورو406 ميليارد ريالجمع كل هزينه

مطالعات پايه طرح جامع كيفى سازى محصوالت پااليشگاه با اعتبار بالغ بر 1,6 ميليارد يورو مبتنى بر كاهش توليد نفت كوره انجام و منتظر تامين مالى (فاينانس)مى باشد
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ناكارآيــى  و  برجــام  از  آمريــكا  خــروج 
سياســت  هاى پولــى و مالى اتخاذ شــده 
داخلــى منجر به جهش نــرخ ارز در نيمه 
اول سال 97 شد. چند نرخى بودن ارز و 
قيمت گذارى دستورى، تاثيرات زيادى بر 
بازار بسيارى از محصوالت داخلى از جمله 
بازار محصوالت نفتى ويژه در بورس كاال 
و انرژى شــد. دســتورالعمل  هاى صادره 
بــا اصرار بــر تعيين قيمــت پايه عرضه 
فرآورده هاى نفتى ويژه در بورس براساس 
نرخ تسعير ارز رسمى بانك مركزى موجب 
التهابــات بازار و ايجاد يــك فضاى رانتى 
مخرب را به ضــرر توليدكنندگان واقعى 
ايجــاد كــرد. در اين گزارش بــا توجه به 
اينكه محصوالت ويژه نفتى پااليشگاهى 
در دو گــروه بــورس كاال و انرژى عرضه 
مى شوند، در بخش اول گزارش وضعيت 
عرضه و تقاضاى فرآورده هاى نفتى ويژه 
در بورس كاال و انرژى بررسى مى شود و 
در بخش  هاى بعدى داليل التهاب  هاى بازار 
موردبررسى، مورد واكاوى قرار گرفته و 
در نهايت راهكارهايى براى بهبود شرايط 

ارائه شده است:

وضعیت عرضه و تقاضای فرآورده های ویژه نفتی پاالیشگاهی در بورس 
كاال و انرژی۱

در نمودار 1 و 2 تغييرات ماهيانه عرضه و تقاضاى فرآورده هاى نفتى ويژه در بورس 
كاال و انرژى طى سال 96 و نيمه اول سال 97 گزارش شده است.

نمودار 1- تغييرات ماهيانه عرضه و تقاضاى فرآورده هاى نفتى ويژه در بورس انرژى 
از ابتداى سال 96 تا پايان نيمه اول سال 97

ــماره 2-تغييرات عرضه و تقاضاى فرآورده هاى نفتى ويژه پااليشگاهى در  نمودار ش
بورس كاال از ابتداى سال 96 تا پايان نيمه اول سال 97

كارشناس ارشد بازاریابی وفروش 
خارجی رشكت پاالیش نفت اصفهان

مسعود اسدی

بررسى و تحليل نوسانات شديد قيمتى 
فرآورده هاى نفتى ويژه پااليشگاهى 
در نيمه اول سال 1397
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همانطور كه در نمودار هاى مشاهده مى شود، مقدار تقاضاى فرآورده هاى نفتى ويژه 
ــابه سال قبل در بورس  ــال 97 نسبت به مدت مش ــگاهى، در نيمه اول س پااليش
ــه برابرافزايش يافته و در  ــون تن به 6/1 ميليون تن معادل س ــرژى از 2/1 ميلي ان
ــن معادل دو  ــن به 9/8 ميليون ت ــا از 4/1 ميليون ت ــن نوع تقاض ــورس كاال اي ب
برابرافزايش يافته است. در حالى كه روند كلى عرضه فرآورده هاى ويژه پااليشگاهى 

در بازه زمانى مورد بررسى در بورس كاال و انرژى ثابت بوده است.
همانطور كه از بررسى نمودار هاى نوسانات عرضه و تقاضاى محصوالت نفتى ويژه 
پااليشگاهى در بورس كاال و انرژى استنتاج مى شود، افزايش شديد شكاف عرضه و 
تقاضاى محصوالت ويژه پااليشگاهى كامالً تحت تأثير عامل تقاضاست كه در بخش 

دوم گزارش داليل آن مورد بررسى قرار مى گيرد.

بررســی دالیل نوســانات شــدید قیمتی فرآورده های نفتی ویژه در 
نیمه اول سال ۲۹۷

ــديد عرضه و تقاضاى محصوالت نفتى  در ادامه مهمترين داليل عدم تعادل ش
ــتورى محصوالت و  ــژه در بورس كاال و انرژى كه عبارتند از: قيمت گذارى دس وي
ــاره كرد كه در ادامه بررسى و  غيرواقعى بودن تقاضاى اين گروه از محصوالت اش

تحليل مى شود.
1- قيمت گذارى دستورى محصوالت پذيرفته شده در بورس وايجاد فضاى رانتى

كه اين عنوان شامل موارد به شرح زير است:
الف-وجود محدوديت در سقف رقابت تا ابتداى شهريور ماه 97

بورس كاال و انرژى به عنوان يكى از اركان بازار سرمايه براى مبادالت كاالها، فضاى 
معامالتى شفاف و رقابتى را به وجود آورده است كه در شرايطى قانونگذار براى مهار 
و كنترل بازار در اين بازار مداخله كرده و روند معامالت به صورت دستورى انجام 
ــيارى از  ــم  هاى بورس در بس ــت كه برهم زدن مكانيس مى گيرد. اين در حالى اس
شرايط مى تواند بازار را از حالت تعادل خارج كند كه با توجه به نمودار هاى شماره 
ــدن نسبى عرضه و تقاضا در شهريورماه 97 پس از  1 و 2 اين گزارش، متعادل ش
ــت كه اين اتفاق پس از برداشتن محدوديت در  ــانات شديد كامالً مشهود اس نوس

سقف رقابت است.
ب-تعيين دستورى قيمت پايه فرآورده هاى نفتى ويژه

ــقف رقابت قيمت، تعيين  ــد عالوه بر محدود شدن س ــاره ش همان طور كه اش
ــرخ واقعى ارز در بازار مى تواند  ــت پايه فرآورده هاى نفتى با نرخ ارز كمتر از ن قيم
ــود. زيرا نرخ  هاى كشف شده در معامالت چند ماه اخير  ــفتگى بازار ش موجب آش
ــت.  ــاى نفتى مذكور حكايت از پذيرش نرخ بازار ثانويه در معامالت اس فرآورده ه
همچنين طبق بررسى سوابق موضوع، اين روش قيمت گذارى باعث افزايش انگيزه 
سوداگرانه در تقاضاى محصوالت مى شود به اين دليل كه سريع ترين و آسان ترين 
ــودآورى در اين گروه، خريدارى محصوالت از بورس و صادرات يا عرضه  روش س
ــمى محصول بدون فرآورى در بازار آزاد است. لذا اصالح اين سياست براى  غيررس

بهبود شرايط ضرورى است.
ج-الگوبردارى از تجربه آزادسازى قيمت  هاى محصوالت پتروشيمى در بورس 

كاال طى سال 1393
ــال ها  ــه برابرى نرخ ارز طى آن س اعمال دور قبلى تحريم ها و افزايش حدود س

موجب مداخله دولت در بازار بورس و محاسبه قيمت پايه محصوالت پتروشيمى بر 
مبناى نرخ ارز مبادل هاى شد كه منتج به افزايش شديد تقاضا و فروش محصوالت 
خارج از بورس شد. درنهايت مطابق مورخ 93/04/12 مصوبه وزارت صمت، فرمول 
قيمت گذارى از ارز مبادله اى به ارز آزاد تغيير يافت و در اثر اين اقدام طبق نمودار 

شماره 3 شكاف عرضه و تقاضا كاهش و تعادل در بازار برقرار شد.
ــاى ارز آزاد بر عرضه و تقاضاى  ــذارى بر مبن ــماره 3- تأثير قيمت گ نمودار ش

محصوالت پتروشيمى طى سال 93

2-غير واقعى بودن تقاضاى فرآورده هاى نفتى ويژه

از آنجائى كه تمامى تقاضاى وارد شده در بورس از مسير سامانه بهين ياب و پس 
ــوب مى شوند.  از اخذ مجوز از وزارت صمت انجام مى گيرد، لذا توليد كننده محس
از طرفى على رغم جهش در تقاضا، طبق گزارش عملكرد سه ماهه اول سال 97 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد پروانه هاى صادراتى در سه ماهه اول سال 97، 
33 فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (27 فقره)، افزايش چشمگيرى 

ــته است كه براساس آمار فوق مى توان نتيجه گيرى كرد كه بخش زيادى از  نداش
تقاضاى وارد شده براى محصوالت مورد بررسى با انگيزه هاى غير از توليد است كه 
از اين موضوع مى توان به عدم كارايى الزم معيار هاى سامانه بهين ياب در ارزيابى 
متقاضيان خريد از بورس تعبير كرد زيرا در شرايط كنونى شركت هاى غيرفعال و 
يا فعال با ظرفيت  هاى بسيار پايين تر از مقدار پروانه بهره بردارى واحد هاى مربوطه، 
ــتند كه به نظر مى رسد استفاده از معيار هاى مكمل از جمله  قابل شناسايى نيس
ــر ارزش افزوده پرداختى  ــرق واحد هاى توليدى، بيمه و ماليات ب ــرف آب و ب مص
مى تواند در شناسايى توليدكنندگان واقعى و برآورد مواد اوليه موردنياز مؤثر باشد.

 جمع بندی و پیشنهادها:
ــان مى دهد كه عرضه و تقاضاى فرآورده هاى نفتى ويژه از  نتايج اين گزارش نش
زمان چند نرخى شدن ارز در ارديبهشت ماه 97 به دليل افزايش عامل تقاضا دچار 
شكاف شديد عرضه و تقاضا شده است كه موجب برهم خوردن تعادل بازار شد و 
پس از رفع شدن محدوديت سقف رقابت در شهريورماه سال جارى بازار وارد يك 

مرحله تعادلى شد. 
با توجه به اين نتايج براى بهبود شرايط موجود و ثبات در تعادل بازار راهكار هاى 

زير پيشنهاد مى شود:
ــاز و كار هاى ذاتى بورس. (بررسى روند هاى  1-اجتناب از هر گونه مداخله در س

قيمتى در بورس نشان مى دهد هرگونه مداخله به صورت دستورى، ساز و كار هاى 
بورس را مختل و اثربخشى اين نهاد را مخدوش مى كند.)

2-رعايت كف عرضه محصوالت نفتى ويژه توسط عرضه كنندگان

ــب تر توسط سامانه بهين ياب وزارت صنعت،  3-اتخاذ روش  هاى كنترلى مناس

معدن و تجارت
4- حذف رانت توزيع شده در زنجيره ارزش فرآورده هاى نفتى ويژه (در صورتى كه 

در هريك از مراحل زنجيره ارزش فرآورده هاى نفتى عرض هاى متفاوت از نرخ  هاى 
واقعى و منطقى بازار انجام پذيرد عالوه بر ايجاد رانت، موجب خارج شدن بازار از 

حالت تعادلى مى شود.)
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 معرفی هیدرات ها
هيدرات يك شبكه  آبي با يك مجموعه از فضاي 
خالي در فاصله اي اندك مى باشد. كه اگر مقداري 
ــده  ــيله مولكول هاي گازي پر ش از اين فضا به وس
ــد هيدرات مي تواند به عنوان يك جامد پايدار  باش
مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر هيدرات هاي 
گازي مولكول هاي كريستالي پيچيده اي هستند كه 
از مخلوط آب و مولكول هاي مناسب گازي تشكيل 
ــل پيوندهاي  ــاي آبي به دلي ــوند. مولكول ه مي ش
هيدروژني شبكه هاي ناپايداري را تشكيل مي دهند 

و مولكول هاي گازي فضاي بين شكاف هاي شبكه 
ــدار كمي از  ــد. هنگامي كه مق ــغال مي كنن را اش
سوراخ هاي شبكه ها پر شدند در دماي حتي باالي 
نقطه انجماد مولكول هاي هيدرات گازي به صورت 
ــاختمان گاز هيدرات  ــد. س ــتالي در مي آين كريس
 ،I ــاختار ــكل يافته به صورت زير خواهد بود: س ش
ــاختار H نيز مشخص شده  ــاختار II و اخيراً س س
ــت. اخيراً روش هاي مختلفي جهت پيش بيني  اس
ــرايط ايجاد هيدرات ها مورد استفاده قرار گرفته  ش

است كه مي توان آنها را به دو بخش تقسيم كرد:
1) روش هاي تجربي

2) روش هايي كه مبتني بر ترموديناميك آماري 
هستند.

ــط  ــرراً روش هاي تجربي توس ــود اين مك با وج
روش هاي پيشرفته تر ترموديناميكي جايگزين شده 
ــت اما هنوز نياز و استفاده از محاسبات دستي  اس
ــگاهي  ــتفاده در روش آزمايش ــي مورد اس و تجرب
ــه از طريق  ــاي تجربي ك ــاب ناپذير روش ه اجتن
ــاز جامد- بخار صورت مي گيرد  ثابت هاي تعادل ف
ــيع ترين كاربرد را داشته است، بايد اذعان كرد  وس

ــكله دارد.  ــتگي به تركيبات متش ــه مقدار k بس ك
ــل اعتمادي به  ــن نمي توان آن را روش قاب بنابراي
ــاب آورد. برآوردهاي بسياري دقت قابل قبول  حس
و مفيدي را براي تخمين شرايط تشكيل هيدرات 
گازي به ويژه براي سيستم هاي با تركيبات سنتي 

به اثبات رسانده اند.

 بررسی رشایط عملیاتی تشکیل هیدرات
ــرايط عملياتى تشكيل هيدرات  براى بررسى ش
ــار الزم)، روش  هاى متفاوتى وجود دارد  (دما و فش
كه يكى از روش  هاى متداول براى اين منظور، رسم 
منحنى تغييرات لگاريتم فشار بر حسب دماى گاز 
است. در اين حالت، منحنى مذكور به صورت يك 
خط راست بوده كه به آسانى قابل تجزيه و تحليل 

است.

 دما
ساختار هيدرات ها در محدوده آب- گاز به كمك 
مولكول هايي از محلول در منطقه فاز آبي، نگهداري 
مي شوند. در نتيجه H2S و CO2 تشكيل هيدرات 

هيدرات گاز طبيعى تركيب كريستالى جامدى است كه از تركيب آب و گاز به وجود مى آيد و جزء خانواده كالتريت ها محسوب مى شود. هيدرات گازى مى تواند به وسيله گاز خالص يا مخلوط گازى 
متشكل از دو يا چند جزء تشكيل شود. بسياري از مدل هاي ترموديناميكي موجود براي پيشگويي تشكيل هيدرات از تغييرات و اصالحات گوناگوني كه توسط مدل Vdwp كه توسط و اندروالس و 
پالتو پيشنهاد شده موجود است. دانشمندان اخيراً پيشنهاد كرده اند كه مكانيسم هاي استاتيكي متناوب اساس تشكيل هيدرات ها باشد. اساس و هدف مدل vdwp براساس تشابه نسبى بين 
تشكيل هيدرات و جذب النگ موير استوار است. هر چند مكانيسم جذب توانايي تفسير خواص و حالت هاي غير استوكيومتري هيدرات ها را دارد، ولي اختالفات زيادي بين دو فرايند وجود دارد. 

در اين مقاله به بررسى تشكيل هيدرات  هاى گازى پرداخته شده است.

بررسى شرايط عملياتى تشكيل هيدرات  هاى گازى 
در خطوط لوله انتقال گاز طبيعى

رشکت پاالیش نفت اصفهان، 
مجتمع بنزین سازی، واحد تصفیه 

نفتا با احیای مداوم

امیر صمیمی
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ــه در آب از اغلب  ــاي باال را، به اين علت ك در دم
هيدروكربن ها محلول ترند، تسريع مى كنند. فشار 
باعث تغيير شكل شبكه مى شود. در مورد پنتان و 
مولكول هاي بزرگتر از آن فشار باعث شكسته شدن 
ــكيل هيدرات هاي پايدار  ــود و از تش شبكه مى ش
جلوگيري مي كنند. هيدرات ها همانند كريستال ها 
افزايش مي يابند. آن ها تشكيل رسوب مي دهند كه 
ــار باال و دماي پايين در مكان هايي  در حقيقت فش
ــوراخ دار و  از قبيل درپوش يك لوله در صفحات س
شيرها باعث ايجاد رسوب مي شود كه حداكثر نيرو 
از جانب جريان متغير نيز مي تواند مانع از تشكيل 
ــود. بنابراين  ــوب هيدرات ها در اين مكان ها ش رس
ــفتگي باال به سادگي ساختمان واقعي  تالطم و آش
ــد. مايعات هيدروكربني  آنها را مي تواند تغيير ده
ــط يك شستشوي شديد كمك  به اين فرايند توس
ــاختارها مربوط به اندازه فضاهاي  مي كنند. اين س
موجود در شبكه است. اين فضا مي تواند متان اتان، 
ــل را به  ــن قبي ــى از اي H2S و CO2 و مولكول هاي

راحتى در خود جاي دهد. يعني مولكول جايگزين 
ــبي باشد تا بتواند وارد  بايستي داراي اندازه مناس

شيار آبي شود.

 مکانیسم پیشنهادی تشکیل هیدرات ها
ــم دو مرحله اي تشكيل هيدرات به  يك مكانيس

صورت زير پيشنهاد شده است:
مرحله اول: تشكيل استوكيومتري هيدرات هاي 

قليايي طي يك واكنش نيمه شيميايي.
ــدن مولكول هاي گازي در  مرحله دوم: جذب ش
ميان انبوهي از زنجيره هاي هيدرات هاي قليايي در 

طي يك فرايند غير استوكيومتري.
ــاس طرح النگ و استوان ما  در مرحله اول براس
فرض كرده ايم مولكول هاي گاز در آب حل مي شوند 
ــه اين عمل به صورت احاطه كردن مولكول هاي  ك
ميهمان به وسيله چند مولكول آب كه اطراف آن را 
ــن عمل احاطه  ــود. اي احاطه كرده اند انجام مي ش
شدن كه به صورت پيوسته انجام مي گيرد و آنها را 
ــمت و سوي  هيدرات هاي قليايي مي نامند، يك س
قليايي اين مولكول ها به وسيله مولكول هاي گازي 
تصرف و اشغال مي شود و طرف ديگر زنجيره دست 

نخورده باقي مي ماند.
ــد كمپلكس زير  ــيله فراين ــن فرايند را به وس اي

توضيح داده شده است:
H

2
o + ƛ

2
G (Gƛ

2
. H

2
o (1)

كه در اين رابطه G بر وزن مخصوص گاز و l2 بر 
تعداد مولكول هاي گاز و بر تعداد مولكول هاي آب 
در هيدرات هاي قليايي داللت مي كند. در طي اين 
مرحله قسمت دست نخورده (در زنجيره) به وسيله 
ــود. در  ــانده مي ش هيدرات هاي قليايي ديگر پوش
مرحله دوم مولكول هايي كه داراي اندازه كوچكي 
Ar، N و غيره) كه در 

2
، O

2
، CH

4
ــتند همانند ( هس

ــتند به سمت حلقه هاي  آب به صورت محلول هس
ــدن).  زنجيره اي حركت مي  كنند (فرايند جذب ش
ــتوكيومتري  كه اين عمل نتيجه خاصيت غير اس
ــل در اين مرحله،  ــت. ولي اين عم هيدرات ها اس
براي مولكول هايي كه داراي اندازه بزرگتر هستند، 
ــان و –i بوتان) و  ــان، -n بوت ــد (اتان، پروپ همانن
ــي كه  ــته از مولكول هاي ــراي آن دس ــور ب همينط
توانايي جدا شدن از حلقه هاي زنجيره اي را دارند، 

رخ نخواهد داد.

 تشکیل هیدرات در مخلوط گازها
ــاري همانند  ــاي قليايي رفت مخلوط هيدرات ه
تركيب محلول هاي جامد و با نام اجزاء هيدراتهاي 
ــت. خاصيت كلي مخلوط هيدرات ها  قليايي داراس
ــاي گاز اطراف  ــودن مولكول ه ــباع ب ــط به اش فق
حلقه هاي زنجيره اي بستگي دارد. در هيدرات هاي 
قليايي كه تنها اختالف آنها در حجمشان خالصه 
ــاني هستند، حجم  ــود و داراي تركيب يكس مى ش
ــوط هيدرات هاي  ــى اضافي مخل ــي و آنتروپ اضاف
قليايي بايد نزديك به صفر باشد. از اين رو، معقول 
و منطقي است كه به تركيب مخلوط هيدرات هاي 
ــك محلول حقيقي توجه و دقت  قليايي همانند ي
شود. اگر از تعداد مولكول هاي درون محلول كه بر 
ــود  يكديگر تأثير د ارند صرف نظر كنيم (فرض ش
ــت)، روابط زير را براي مخلوط  محلول ايده آل اس

هيدرات مي توان در نظر گرفت:

)2( 
j jj

jj

j
GFj

Gfj

O

)3( 1.0
j

ix 

 i ــيته جزء ــت دارد بر فوگاس ــه در آن � دالل ك
 (����l-����) ــط معادله حالت پاتل تجه كه توس
ــت. �� بر جزئي از حلقه هاي  ــده اس ــبه ش محاس
ــط جزء گاز � اشغال شده است.  زنجيره اي كه توس
ــي i داللت دارد.  ــر مولي هيدرات قلياي بر كس

i
x

ــاس قرارداد  تعيين نوع و گونه مدل هيدرات براس
ــبه اختالف  ــه آن را تحت تأثير محاس �-��� ك

ــبكه هيدرات  ــيميايي بين آب و ش ــيل ش پتانس
ــد بود. اگر  ــام پذير نخواه ــد، انج (���) مى دانن

ــل تأثير گذار جهت تعيين مدل هيدرات بين  عوام
مولكولها اطراف حلقه را گروه قليايي بدانيم معادله 
ــبه (�)�� به صورت زير تصحيح  (4) جهت محاس

مي شود:
(4)

)4( )(expexp)(
CT

B
A

T

jAijj
Tfi

ــر دو جزئي بين اجزا  ــه در آن �Ai پارامتر مؤث ك
موجود در محلول ما بين دو جزء i و � مى باشد.

(Ai� � A�i...� Aii � A�� � o)

 نتیجه گیری
ــتفاه از  ــكيل هيدرات با اس روش پيش بيني تش

ثابت هاي تعادل بخار- جامد
از روش ها يا متدهايي كه بيشترين موفقيت را در 
پيش بيني و يا شناخت  فازهاي  هيدرات در حالت 
ــته  ــتم هاي آب- هيدروكربن داش ــادل  درسيس  تع
ــبت   يا اندازه ���  ــت، مبتني  بر هماهنگي  نس اس
ثابت تعادل بخار- جامد است. جداول ثابت تعادل 
ــكيل دهنده هيدرات هاي  براي گونه ها يا مواد تش
شناخته شده با بوتان نرمال به عنوان سنگين ترين 
ماده، در مقاالت و كتاب هاي مختلف آمده است. با 
كشف سنگين ترين مواد متشكله هيدرات ثابت هاي 
تعادل آن ها ضرورتاً بايستي با پيش بيني دقيق تري 
در فاز غيرهيدراته مخلوط هيدروكربون ها به ويژه 
در مايعات مخازن تعيين شود. در اين بررسي ها با 
مطالعه يك مدل ترموديناميكي بسته يا داخلي در 
ــاي تجربي تعادل هيدرات هاي چهار  مقابل داده ه
 ،(HH�) ــكله هيدرات سنگين تركيب، مواد متش
ــيكوپنتان، سيكوهگزان و نئوپنتان براي  بنزين، س
ــتفاده قرار گرفته  تهيه جدول ��� آن ها مورد اس
ــت پيش بيني  ــت آمده جه هاي بدس

VS
k ــت.  اس

ــه گانه مخلوط  ــاي غير هيدرات دوگانه و س فازه
�HH با متان ويا نيتروژن مورد استفاده قرار گرفته 

ــا داده هاي  ــه ب ــج مطلوب تري را در مقايس و نتاي
تجربي نشان داده است.

ــيگان يك  ــگاه ميش Katzو همكارش در دانش
مجموعه ثابت هاي تعادل بخار- جامد را براي پيش 
ــعه دادند.  ــي حالت هاي مختلف هيدرات توس بين
ــان، پروپان،  ــده مربوط به متان، ات روابط تهيه ش
ــيد كربن و سولفيد هيدروژن  ايزوبوتان، دي اكس
ــراي هيدروكربن هايي كه  ــت. اين منحني ها ب اس
ــت است.  ــاري در حد �i�� 4000 اس ــامل فش ش
ــتفاده از اين روش  ــراى اس ــل زير ب ــتور العم دس

پيشنهاد شده است:
ــبنم  ــه  ش ــي  نقط ــت  آوردن  منحن ــه دس 1- ب

��C هيدروكربن  از طريق  تعيين  خط 
2- در فشار �i�� 1000، پيش بيني جدولي براى 

تعيين دماي تشكيل هيدرات توسط جمع جبري
ــتفاده از آناليز گاز  ــه، اس ــاي انتقال يافت 3- دم

ــع مقادير ��  ــر عرضي و جم ــك براي مقادي خش
ــده از مبداء مختصات براي هيدرات  فاصله پيدا ش

متان گرافي را در اختيار مي گذارد.
ــار �i�� 2000 و  4- تكرار مراحل قبلي براي فش

اصالح براي پنتان و هيدروكربن هاي سنگين
ــار باقي  ــبه دماي هيدرات در هر فش 5- محاس

ــبنم  ــار نقطه ش مانده، تا زماني كه هر يك به فش
ــيده  ــن يا حد باالتر از 13,8(���) رس هيدروكرب

است يك گراف وجود دارد.
ــده و گذراندن  ــبه ش ــم  دماهاي محاس 6- رس

بهترين منحني از ميان نقاط
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تيتر فوق نام فيلم كمدى از كمدين نامدار امريكايى جرى لوئيس است 
و داستان مردى را به تصوير مى كشد كه براى به دست آوردن زنش كه در 

آستانه طالق است دست به هر كارى مى زند تا او را باز گرداند.
داستان مهجوريت بخش خصوصى نفت و فرآورده هاى نفتى كشور نيز 

ــدى بيانگر مضمون اين  ــه گونه اى تراژيك و نه كم ب
ــد از بدو خصوصى سازى  ــت. به نظر مى رس فيلم اس
در كشور تا به امروز، مسيرى كه اين بخش، خصوصاً 
ــت قابل قياس با  ــتى آن متحمل شده اس پايين دس
هيچيك از شرايط و قوانين حمايتى ديگر كشور هاى 
توسعه طلب و يا توسعه يافته از بخش خصوصى نبوده 
ــير، قوانين و ضابطه هاى خاص و  و در پايش اين مس
بعضاً سليقه اى دولت ها، نه تنها به توسعه اين بخش 
ــعه اى در نهايت،  مجالى نداده بلكه اين حضيض توس
ــكالت دولت را نيز در چشم انداز هاى پيشرفتى  مش

نفت و فراورده هاى نفتى مضاعف كرده است.
ــاركت  تجربه چند باره عرضه نفت در بورس و مش
ــه دو بار با آزمون و خطا و  ــش خصوصى در آن ك بخ
ــد بيانگر استيصال دولت  به طور ناكارآمدى انجام ش
ــتريان  ــوار تحريم و تقليل حلقه مش ــرايط دش در ش
نفت ايران است. در طى دوازده سال گذشته و در دو 
مرحله اين عرضه انجام شده و در هر دو مرحله نيز با 

عدم استقبال بخش خصوصى مواجه شده است.
با توجه به اينكه حكمران ها رفتارى در جهت منافع 
ــد، بخش خصوصى را درك  بخش خصوصى نكرده ان
ــته و  ــاً باورى به بخش خصوصى نداش نكرده و اساس
ــتر مهر تاييدى فرمايشى  ندارند اين گونه مراتب بيش
است بر مشاركت حداكثرى بخش خصوصى با دولت 
و در نهايت بازخوردى نصيب اين بخش خصوصى به 

بازى گرفته متصور نيست.
از داليل گوناگون انفعال بخش خصوصى نسبت به 

اين مشاركت ها مى توان چنين انگاشت كه از آغاز خصوصى سازى و رشد 
فزاينده شركت  هاى خصولتى با انباشت وسيع سرمايه اى، عمًال اين گونه 
مشاركت ها سهم حداقلى نصيب بخش خصوصى واقعى خصوصاً صنايع 
پايين دستى كرده و بسيارى از طرح هايى كه مى توانست با هم انديشى و 
ــود و در طى سال  هاى گذشته بدنه و  هم افزايى بخش خصوصى انجام ش
كارآمدى آن را مستحكم كند، در هزارتوى بخشنامه ها و قوانين انحصارى 

ــدد و رقابت  هاى دولت ها و خصولتى ها با اين بخش مهجور، آن را با  متع
تنى خسته و به نفس افتاده در گوشه رينگ رها كرده است.

ــش خصوصى در فروش نفت و  ــق فرارو، ادعايى چون حضور بخ در اف
عرضه آن در بورس مى تواند يدك كش تيترى جذاب و رسان هاى باشد اما 
ادله اى متقن نيست چرا كه در ادعاهاى قبلى عواملى 
ــروش نفت (تصور  ــاالى دولت ها از ف ــون درآمد ب چ
فروش 5 ميليون بشكه) و روابط بين لمللى دوستانه با 
اروپا و كشور هاى توسعه يافته اين گونه گفتمان را در 
حد يك ضيافت صورى براى بخش خصوصى قلمداد 
مى كرد و بر اساس همين عقيده نيز دو بار عرضه نفت 
ــت مواجه شد لذا در اين فراخوان  در بورس با شكس
ــكالت متعدد خود، همانند  نيز دولت با توجه به مش
داستان فيلم فوق دست به هر كارى مى زند تا بخش 

خصوصى را به اين عرصه بازگرداند.
ــفانه با توجه به اينكه بخش خصوصى واقعى  متاس
ــه را از دولت  هاى قبلى و  ــت الزم ــتحكام و حماي اس
ــت به نظر مى رسد با توجه به  ــته اس كنونى نيز نداش
ــى امريكا، افزايش هزينه هاى توليد  تحريم  هاى كنون
ــترده در نفت خام و خوراك فراورده هاى  و رانت گس
ــاركت ندارد  نفتى و ... نه تنها انگيز ه اى براى اين مش
ــش كه حاصل  ــور اين بخ ــه تكيده و ناس ــه بدن بلك
ــاليان در ترك تازى دولت هاست قدرت  واماندگى س

چنين حضورى را از او سلب كرده است.
ــه  ــدى ك ــادى جدي ــره اقتص ــاى محاص در تنگن
ــا حذف  ــى مى تواند ب ــت كنون ــت، دول ــش روس پي
ــته هاى  ــدد ارزى، ايجاد بس ــتورالعمل  هاى متع دس
تشويقى براى توليدكنندگان و صادركنندگان نفت و 
ــازى وحذف رانت عرضه  فراورده هاى نفتى، شفاف س
ــردن آن براى كليه زنجيره  ــت خام و تك نرخى ك نف
ــفيد و  ــازى قيمت نفت كوره و نفت س توليد، آزادس
مهمترين آن تصويب نظام مقرراتى رگوالتورى در جهت قانون مند كردن 
توليد و عرضه نفت و فراورده هاى نفتى، زمينه را براى اصالح ديدگاه خود 
به بخش خصوصى واقعى فراهم كرده و از سويى نيز اصالح قوانين مرتبط 
ــالم، واحد هاى توليدى  ــا ارز، عرضه خوراك و حذف رانت و رقابت ناس ب
ــتى را نيز از ورطه تعطيلى نجات داده و اشتغال مويرگى را در  پايين دس

سطح كشور فعال كند.

دولت کنونی می تواند با حذف 
دستورالعمل  های متعدد ارزی، 
ایجاد بسته های تشویقی برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

نفت و فراورده های نفتی، 
شفاف سازی وحذف رانت 

عرضه نفت خام و تک نرخی 
کردن آن برای کلیه زنجیره 

تولید، آزادسازی قیمت نفت 
کوره و نفت سفید و مهمرتین 

آن تصویب نظام مقرراتی 
رگوالتوری در جهت قانون مند 

کردن تولید و عرضه نفت و 
فراورده های نفتی، زمینه را برای 

اصالح دیدگاه خود به بخش 
خصوصی واقعی فراهم کرده 
و از سویی نیز اصالح قوانین 

مرتبط با ارز، عرضه خوراک و 
حذف رانت و رقابت ناسامل، 

واحد های تولیدی پایین دستی را 
نیز از ورطه تعطیلی نجات داده 

و اشتغال مویرگی را در سطح 
کشور فعال کند.

پل را باال نبر، رودخانه را پايين بيار!
نقدى بر عرضه نفت در بورس؛

روابط عمومی اتحادیه 
صادرکنندگان فراورده های نفت، 

گاز و پرتوشیمی ایران

امیرعباس امامی
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تحريم  هـاى يك جانبه آمريكايى عليه ايران باالخره اجرايى 
شـد؛ اما اين  تحريم ها آنطـور كه مى گفتند هم نبـود يا الاقل 
آنطور كه مى گفتند در همان روز هاى نخست تأثير چشمگيرى 

نداشت.
ايران مى گويد كه تحريم ها را شكست داده؛ يعنى استثنائاتى 
كـه آمريكا در مـورد خريداران نفـت ايران و معافيـت آنها از 
تحريم ها در نظر گرفته، به عنوان يك پيروزى ديپلماتيك براى 
ايران محسوب مى شـود؛ چرا كه قدرت نرم ديپلماسى و نفتى 
ايران توانست فشارى بر خريداران نفت ايجاد كند تا آنها هم به 
واشنگتن براى معاف شدن از تحريم فشار وارد كنند؛ كشورهايى 
كه عمده آنها همان خريداران اصلى نفت ايران هستند. از سوى 
ديگر عرضه نفت در بورس و دسترسـى خريداران داخلى براى 
معامالت نفتى روزنه ديگرى در ديوار تحريم  هاى آمريكا ايجاد 

كرده است.
روى هـم رفته انتظار اين اسـت كه ايران كه 4 دهه تحريم ها 
را تحربه كرده اسـت، اين بار بتواند ضـد تحريم ها را به خوبى 

به كار ببندد.
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وقتى اقتصاد كشورى همچون ايران به نفت 
وابسته باشــد، وارد نشدن بخش خصوصى 
بــه بازار عرضــه و فــروش آن، يعنى عمالً به 
بخش خصوصى اهميت چندانى داده نشــده 
است. اين نخستين پيغامى است كه انحصار 
نفت در دستان دولت - يا به عبارت صحيح تر 
در دســتان حاكميت - به فعــاالن اقتصادِى 
غيرحاكميتى مخابره مى كند؛ اما ماجرا به همين 
پيغــام ختم نمى شــود. بيش و كــم واقفيم، 
همانطور كه هر انحصارى آســيب زننده و در 
عين حال آسيب پذير است، انحصار در حوزه 
نفت نيز از اين قاعده مســتثنى نخواهد بود، 
كما اينكه تاكنون نيز هم بــه طور كلى مردم 
كشور ايران و هم به طور اخص، نظام جمهورى 
اسالمى از همين ناحيه ضرباتى را متحمل شده 
است. البته در برهه ها و مقاطع مختلفى چنين 
انحصارى خود را شــكننده نشان داده و حتى 
گاه ترك  هاى نامحسوســى برداشته و باز هم 
البته بخش هايى وابسته به نفت نظير پااليش 
و پتروشــيمى ورود موفق بخش خصوصى به 
چنين عرصه هايى را تجربه كرده اند اما عرضه 
و فروش نفت خام و ايجاد فرصت برابر براى 
شــركت ها و مجموعه هاى اقتصادى مختلف، 
نكته اى نيست كه ايران در آن تجربه چندانى 
كسب كرده باشــد. البته بايد يادآور شد كه 
منظور از فرصت  هاى برابر، قاعدتاً وجود چنين 
فرصت هايــى، در كنــار در نظر گرفتن ميزان 
توانمندى  هــاى اقتصادى و تخصصى متفاوت 

مجموعه ها تعريف مى شود.

ــت (چه پيش از انقالب و چه پس از پيروزى  ــت كه نداند سال هاس كيس
انقالب) سوداگرانى با استفاده يا بهتر بگوييم با سوءاستفاده از موقعيت  هاى 
شغلى يا وابستگى  هاى خود به اين و آن، راه هاى كوتاه و بلندى را براى خود 
باز كرده اند تا دستانشان را به اصلى ترين مفر درآمد اين ملك و ملت، نفتى 
كنند! هر چقدر هم كه اين گزارة كليشه اى تكرار شود كه "متاسفانه حافظه 
تاريخى مردم ما كم و بيش فراموشكار است"، مگر مى شود به همين زودى 
ــى خاطره تلخ و تند ظهور پديده ناميمون بابك زنجانى و ضربه هاى  و راحت
ــى اى را كه ماجراى او و داستان  هاى آن  گزاف اقتصادى، اجتماعى و سياس
سال ها به مردم وارد كرد، از خاطر برد؟ زمانى بود كه حتى مجموعه اى مثل 
ــه جاى دريافت طلبش از دولت، نفت دريافت كرده بود و  نيروى انتظامى ب
ــخن درستى  ــى اقتصادى و اجتماعى زيادى پديد آورده بود. آرى، س حواش
است كه انحصار، ضربه زننده و ضربه پذير است اما به زعم نگارنده، باز كردن 
بى تجربه، بى محابا و حتى گاه مغرضانة درهايى از رانت - كه شبيه درِ باغ سبز 
است - براى عد ه اى سودجود و كم سواد كه به دنبال منافع فردى اند نه منافع 
ملك و ملت، قطعاً بدتر از انحصار است. به زبان ساده و گويا، «انحصار، بد اما 

فساد بدتر است.»

تصمیم تازه، بوی خوش نفت
ــوراى عالى  ــوى ش ــاال تصميمى متفاوت و قابل تأمل از س ح
هماهنگى اقتصادى اعالم شده كه در صورت اجراى درست و نظارت كامل بر 
حسن اجرا، مى تواند نه تنها تجربه تازه و موفقى را رقم بزند بلكه يكى از راه هاى 
مناسب براى عبور از تحريم  هاى اقتصادى و بويژه نفتى اياالت متحده آمريكا 

بخش خصوصى، نفت باز مى شود

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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باشد. با وجود گستردگى تحريم  هاى تازه – يا به عبارت درست تر، 
ــته – آمريكا عليه جمهورى اسالمى ايران، مثل  تحريم  هاى بازگش
اغلب مواقع، تمركز اين تحريم ها و محدوديت ها بر روى نفت ايران 
ــورمان است. ترامپ و اطرافيانش ادعا  و فروش و صادرات آن از كش
كرده اند كه مى خواهند فروش نفت ايران را به صفر برسانند؛ ادعايى 
ــناس اقتصادى و حتى سياسى اى نمى تواند  كه تقريباً هيچ كارش
ممكن بودن آن را تأييد كند. با اين حال قطعاً دولت دونالد ترامپ 
تالش خود را به كار خواهد بست تا صادرات نفت ايران در جهان را به 
كمترين ميزان ممكن برساند. در اين مسير، چه در مورد نفت و چه 
در مورد بسيارى از حوزه هاى ديگر اقتصادى، هرچه اقتصاد كشور و 
چرخه تبادالت مالى آن دولتى تر، حاكميتى تر و انحصارى تر باشد، 
محدود كردن آن از سوى تحريم كنندگان راحت تر و البته توجيه 

كردن كشور هاى همسو با تحريم ها نيز براى آمريكا ساده تر است.
ــت و اساساً  ــوراى عالى هماهنگى اقتصادى چيس اما تصميم ش
چنين شورايى چه كاركردى دارد كه چنين تصميمى را ابالغ كرده 
ــوراى عالى هماهنگى اقتصادى خردادماه امسال و بعد از  است؟ ش
ــه اى با مقام معظم رهبرى، نخستين جلسه خود را با حضور  جلس
ــا و اعضايى از هر سه قوه تشكيل داد. در اين شورا كه 17 نفر  رؤس
كه اغلب از قوه مجريه و تعدادى هم از قواى مقننه و قضائيه در آن 
حضور دارند، درباره مسائل كالن اقتصادى كشور بحث، گفت وگو و 
ــود. حضور روساى هر سه قوه و تاكيد رهبرى  تصميم گيرى مى ش
ــات اين شورا، نشان دهنده كالن و عالى بودن سطح  بر تداوم جلس
ــم و  ــت و اميد مى رود كه همين قدر كه اس تصميمات اين شوراس
رسم آن پر طمطراق و عالى رتبه به نظر مى آيد، در عمل نيز چنين 
باشد و تصميماتى نظير آنچه تا به اينجا بدان اشاره شد و در ادامه 
ــتر درباره آن توضيح داده خواهد شد، در موعد اجرا  به تفصيل بيش
نيز با جديت و نظارت صحيح همراه باشد. در چنين وضعيتى است 
كه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى (با محوريت تصميم دولت كه 
ــورت با بخش خصوصى و اتاق بازرگانى بوده) با هدف  منتج از مش
متنوع سازى روش  هاى فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رينگ 
ــور به صورت ارزى را تصويب  ــى بورس انرژى در داخل كش صادرات
ــاس اين طرح، وزارت نفت مى تواند با استفاده از  كرده است. بر اس
ظرفيت بخش خصوصى به منظور صادرات، نفت خام و فرآورده هاى 
نفتى را به قيمت رقابتى در بورس داخل كشور به فروش برساند و 
ــخصى خود اقدام به  بخش خصوصى خريدار هم با مكانيزم  هاى ش

انجام عمليات صادرات كند.

تالش  های ناموفق پیشین برای شکسنت انحصار نفت
ــينه گرفته  البته اين تصميم در يك فضاى بدون پيش
ــورس انرژى  ــال  هاى 90 تا 93 در ب ــت. نفت خام در س ــده اس نش
ــتفاده از  ــد، اما با وجود ضرورت اس ــه صورت موقت عرضه مى ش ب
روش  هاى مختلف براى جلوگيرى از كاهش صادرات نفت در دوران 
تحريم، برخى مسئوالن هيچ گونه تمايلى به استفاده از توان بخش 
غيردولتى در اين زمينه نداشتند و به همين دليل جلوى عرضه نفت 
خام در بورس انرژى را گرفتند. حاال دولت دوازدهم طرح عرضه نفت 
خام در رينگ صادراتى بورس انرژى به صورت ارزى را تصويب كرده 
ــوراى مذكور ابالغ شده تا اين راهكار  ــوى ش و به طور جامع تر از س

مقابله با تحريم ها همچنان روى زمين باقى نماند.
هدف از عرضه نفت خام در بورس انرژى، استفاده از ظرفيت  هاى 
بازار سرمايه در حوزه نفت و گاز است و به ايجاد فضايى شفاف و سالم 

براى استفاده از توان بخش غيردولتى در فروش نفت 
كشور مى انجامد كه بارها به داليل مختلف به تعويق 
افتاده است. قطعاً بخش خصوصى از عرضه نفت خام 
و فرآورده هاى نفتى در بورس انرژى استقبال مى كند 
ــد، اما  ــت كه بايد زودتر عملى مى ش و اين امرى اس
ــم حجم عرضه نفت خام و مكانيزم  تنها موضوع مه

قيمت گذارى آن در بورس انرژى است.

نظر مدیرعامل بورس انرژی
ــتا  مديرعامل بورس انرژى در اين راس
مى گويد: به نظر مى رسد عرضه نفت خام، بر مبناى 
قيمت پايه و در حدى تعيين شود كه امكان مانور 
امور بين الملل شركت ملى نفت براى تخفيف فراهم 
ــازوكار اجرايى اين طرح بايد  ــود. براى اعالم س ش
منتظر ابالغيه از سوى وزارت نفت به سازمان بورس 
ــاس  و بورس انرژى بود. معامالت بورس نفت بر اس
ــت و مبناى معامالت در اين  ريال ايران منتفى اس
ــده كه با بررسى جزئيات  بازار ارزى بوده و مقرر ش
ــى  ــن مصوبه در كارگروه هاى ويژه كار كارشناس اي

صورت گيرد.
رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژى اتاق بازرگانى، 
ــخ به اين  ــاورزى تهران در پاس صنايع، معادن و كش
سؤال كه آيا بخش خصوصى توانايى مالى كافى براى 
خريد و عمليات صادرات 500 هزار بشكه نفت خام را 
دارد؟ عمالً از اين طرح استقبال مى كند و مى گويد: 
ــنتى وزارت نفت بايد با  ــم روش  هاى س به طور حت
روش  هاى نوين اقتصادى تلفيق شود كه يكى از اين 
ــت. به عبارتى، وزارت نفت  روش ها، بورس انرژى اس
بايد در فروش نفت خود متنوع سازى كند و به همين 
ــيون انرژى  جهت پارلمان بخش خصوصى و كميس
ــيارى با  اتاق بازرگانى تهران مذاكرات و مكاتبات بس
دولت انجام دادند و در نهايت شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى به رياست رئيس جمهور با هدف متنوع سازى 
روش  هاى فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رينگ 
صادراتى بورس انرژى در داخل كشور به صورت ارزى 

را تصويب كرد.

رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی: به طور 
حتم روش  های سنتی 

وزارت نفت باید با 
روش  های نوین اقتصادی 

تلفیق شود که یکی از 
این روش ها، بورس انرژی 
است. به عبارتی، وزارت 
نفت باید در فروش نفت 

خود متنوع سازی کند و به 
همین جهت پارملان بخش 

خصوصی و کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی تهران 

مذاکرات و مکاتبات 
بسیاری با دولت انجام 

دادند و در نهایت شورای 
عالی هامهنگی اقتصادی 
به ریاست رئیس جمهور 

با هدف متنوع سازی 
روش  های فروش نفت، 
طرح عرضه نفت خام 

در رینگ صادراتی بورس 
انرژی در داخل کشور به 
صورت ارزی را تصویب 

کرد
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ــدار، فرآيند خريد به  ــه گفته پدي ب
اين صورت است كه بخش خصوصى 
مى تواند نفت خام را به ميزان محموله 
ــورس انرژى  ــود از ب ــاز خ ــورد ني م
ــاس روش  هاى  خريدارى كند و براس
ــت، آن  ــارف كه در بورس كاالس متع
ــازى كند  ــورس انرژى پياده س را در ب
و قابليت و ظرفيت  هاى بورس انرژى 
را در بخش صادرات نفت خام كشور 
ــور كلى مصوبه  ــد. به ط افزايش ده
ــى اقتصادى  ــوراى عالى هماهنگ ش
براى عرضه نفت خام در بورس انرژى 
گامى مهم در استفاده از ظرفيت  هاى 
بازار سرمايه كشور است و عرضه نفت 
ــف قانونى براى  ــورس يك تكلي در ب
دولت محسوب مى شود و بايد هر چه 

سريعتر اجرايى شود.

فرصت  هــای  برخــی 
استفاده از بخش خصوصی 

در فروش نفت
ــئوالن و  ــيارى از مس ــه گفته بس ب
كارشناسان، استفاده از بخش خصوصى 
ــتفاده از  براى صادرات نفت باعث اس
ــود.  ظرفيت خالى بورس انرژى مى ش
ــالت از  ــد كردن معام همچنين رص
سوى كشور هاى غربى در زمان تحريم 
سخت و دشوار خواهد شد، زيرا بخش 
ــدام به  ــورت خرد اق خصوصى به ص
فروش نفت مى كند و در ضمن بخش 
ــد بازار هاى جديد  ــى مى توان خصوص
صادراتى را نيز براى نفت و فرآورده هاى 
ــد. اين همان  ــران ايجاد كن ــى اي نفت

ــت كه فردين فرمند يكى  نكته اى اس
ــيون انرژى  از نمايندگان عضو كميس
مجلس شوراى اسالمى نيز به آن اشاره 
مى كند و ضمن اينكه عرضه نفت در 
ــراى ورود  ــورس را بهترين فرصت ب ب
بخش خصوصى به اين عرصه مى داند، 
ــش خصوصى به  ــد: ورود بخ مى گوي
عرصه فروش نفت در شرايط تحريم ها 
اقدام خوبى است و مى تواند تحريم  هاى 
آمريكا عليه ايران را بى اثر كند و بدين 
ــت دالل ها و واسطه گرها  ترتيب دس
ــود.  از تجارت نفت ايران كوتاه مى ش
ــاره به اينكه "در گذشته  فرمند، با اش
ــدم ورود بخش خصوصى  به دليل ع
ــى از نفت كشور  به فروش نفت، بخش
به بازار سياه وارد مى شد"، مى افزايد: با 
ايجاد بورس نفت، ديگر نيازى به ورود 
ــياه و داللى ها نيست.  نفت به بازار س
همچنين، پيش از اين در شرايط تحريم 
دولت ناچار بود اقدام به اجاره كشتى و 
بيمه نامه براى صادرات نفت كند اما با 
فروش نفت به بخش خصوصى، افراد 
براى تأمين منافعشان از بهترين راه ها 
ــانند. برخى  ــت را به مقصد مى رس نف
كارشناسان معتقدند بورس نفت بايد 
ــترس شركت  هاى خارجى نيز  در دس
قرار داشته باشد و دولت بايد مكانيزم 
دقيقى براى دور زدن تحريم  هاى بانكى 
و فروش نفت به شركت  هاى خارجى 
و بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت 
به كشور طراحى كند تا اين چرخه و 
روندى كه با تصميم اخير وارد مرحله 

تاز ه اى شده، كامل شود.

نگرانی منتقدان و پاســخ   
موافقان

البته در كنار همه اينها نبايد از نظر 
ــت كه برخى كارشناسان و  دور داش
فعاالن بخش خصوصى نيز نگرانند و 
مثل برخى ديگر از هم حرفه اى هايشان 
ــوع نگاه  ــه اين موض ــبينانه ب خوش
ــى معتقدند بخش  ــد. برخ نمى كنن
ــوان مالى ورود به عرصه  خصوصى ت
خريد و فروش و بويژه صادرات نقت 
ــدارد؛ در نتيجه چنين كارى راه  را ن
ــه اين  ــا ب ــراى ورود خصولتى ه را ب
عرصه باز مى كند. ضمن اينكه چنين 
طرح هايى، براى برخى، تشديدكننده 
ــكل گيرى دوباره يك بابك  ترِس ش
زنجانى ديگر يا تكرار اتفاقات دوران 

احمدى نژاد است.
ــل، از جمله  ــد به چند دلي هرچن
ــور،  ــودن اوضاع اقتصادى كش ــد ب ب
ــيارى  ــس نااميدى در بس وجود ح
ــاالن اقتصادى،  ــان و فع از كارشناس
ــبت به نحوه  عدم اعتماد عمومى نس
ــات كالن اقتصادى  ــراى تصميم اج
مسئوالن كشور و عدم توفيق چندان 
ــف در اهميت دهى  دولت  هاى مختل
ــى واقعى، مى توان  به بخش خصوص
ــا و ترس  هاى اين قبيل  به نگرانى ه
ــرس و لرز به  ــانى كه با ت كارشناس
ــگاه مى كنند، حق  تصميات اخير ن
ــا بايد چند نكته را هم يادآور  داد، ام
ــت آنكه به هر حال، پس  شد؛ نخس
ــت از ورود بخش  ــال ها ممانع از س
ــه معامالت نفتى  خصوصى به عرص

ــاخت  هاى آن  ــور با وجود زيرس كش
در بورس كاال چنين تصميمى اتخاذ 
شده و نفس همين مساله، گامى رو 

به جلو محسوب مى شود. 
ــد دارد در  ــه دولت قص دوم اينك
روزهايى كه تهديد هاى آمريكا عليه 
ــه و نمايندگان اين  ايران اوج گرفت
كشور در مذاكرات با متحدان ايران 
ــف خريد نفت خام از  آنها را به توق
ــويق مى كنند، با تكيه بر  ايران تش
پتانسيل  هاى بخش خصوصى، براى 
فروش نفت كشور در روز هاى تحريم 
ــايد، پس نمى توان در  مسيرى بگش
اين شرايط بر اين قوه و تصميمش 
خرده چندانى گرفت. به هر صورت 
ــت و بايد  ــى از راه حل هاس اين يك
ــت آن تالش كرد.  براى اجراى درس
ــوم اينكه با توجه به تجرب هاى  س
ــك  زنجانى در دور  ــد ظهور باب مانن
ــرب عليه ايران  قبلى تحريم  هاى غ
كه از مجرايى ناشناخته وارد عرصه 
ــد و  عظيم و پيچيده فروش نفت ش
ــاد هاى زيادى را به همراه آورد،  فس
ــد اقدام فعلى دولت  به نظر مى رس
ــفاف  ــتر ش ــراى بهره بردن از بس ب
ــت كم ريسك بروز فساد  بورس، دس
ــش دهد. در واقع با توجه به  را كاه
ــفاف بودن عرصه بورس، به نظر  ش
ــركت هايى كه  ــد افراد يا ش مى رس
ــه فعاليت  نفتى  ــى در زمين تخصص
ندارند، وارد معامالت نخواهند شد، 
ــا در معامالت  ــام فعاليت ه زيرا تم
بورس روندى شفاف و قابل نظارت 

دارد.
در نهايت، با وجود همه فرصت ها و 
تهديد هاى موجود بر سر راه اين طرح، 
ــد اجراى آن بويژه در  به نظر مى رس
شرايط فعلى كشور و جهان، ضرورى 
باشد و البته باز هم بايد تاكيد كرد كه 
به دليل حساسيت بسيار باالى ورود 
ــتراتژيك نفت،  ــود و اس به بازار پرس
نحوه اجرا و نظارت بر حسن اجراى 
ــيت دوچندانى  آن نيز بايد با حساس
ــد تا خدايى ناكرده زمينه  همراه باش
ــدن ضربه ديگرى بر  را براى وارد ش
پيكرة نيمه جان اقتصاد كشور فراهم 
ــد كه  نكند. در عوض، به نظر مى رس
ــورت اجرا و نظارت  اين طرح، در ص
صحيح، مى تواند بارقه هاى اميد را در 

اقتصاد كشور زنده كند.
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ــه دونالد ترامپ  ــد از اينك ــدت كمى بع م
رييس جمهور آمريكا اعالم كرد كه تحريم ها 
را بار ديگر عليه ايران اعمال مى كند، وزارت 
خارجه آمريكا به كشور هاى ديگر در سراسر 
ــرد كه زمان براى قطع خريد  جهان اعالم ك
ــه صفر در حال  ــاندن آن ب نفت ايران و رس

كاهش است.
استراتژى دولت دونالد ترامپ رييس جمهور آمريكا اين است كه اقتصاد 
ــته به نفت ايران را فلج كند و تهران را تحريم كند تا نه تنها ايران را  وابس
ــت هاى دور كند بلكه نفوذ ايران را در منطقه كاهش  از جاه طلبى  هاى هس
ــد. تنها چند روز پيش از بازگرداندن تحريم  هاى ايران در پنجم نوامبر،  ده
ــه كشور از پنج كشور خريدار نفت از جمله چين، هند و تركيه در برابر  س
ــنگتن براى قطع خريد نفت، مقاومت مى كنند. بر اساس  ــت واش درخواس
اعالم منابع مطلع، در واقع جايگزين به ميزان كافى براى خريد اين مقدار 
از نفت وجود ندارد. بر اساس اين منابع، فشارها، همراه با نگرانى  هاى ناشى 
از افزايش قيمت نفت، باعث شده است كه دولت ترامپ معافيت هايى را در 

قالب توافق دو جانبه به برخى از خريدارها بدهد.
ــو، وزير خارجه آمريكا در كنفرانس مطبوعاتى كه چند روز  مايك پامپئ
گذشته برگزار شد، اعالم كرد: دولت واشنگتن انتظار دارد به هشت كشور 
معافيت موقتى اعطا كند زيرا اين كشورها خريد نفت خود را به ميزان قابل 
توجهى كاهش داده اند و در بسيارى از زمينه هاى ديگر همكارى كرده اند و 
اقدامات مهمى را به سوى به صفر رساندن واردات نفت ايران برداشته اند. اما 
ــورها، دو كشور واردات نفت  مذاكرات همچنان ادامه دارد. از ميان اين كش
از ايران را به طور كامل متوقف كرده اند و شش كشور ديگر به ميزان بسيار 
كمترى واردات خواهند داشت. بر اساس اين گزارش، يك منبع مطلع اعالم 
كرد: تنش ها در دولت ترامپ باعث شده است كه دو جبهه تشكيل شود، در 
رأس يك جبهه جان بولتون مشاور امنيت ملى آمريكا قرار دارد كه خواستار 
ــكيل رويكرد سخت تر و شديدتر عليه ايران شده است، در جبهه ديگر  تش
ــرار دارد كه به دنبال توازن تحريم ها براى  مقامات وزارت خارجه آمريكا ق
جلوگيرى از افزايش قيمت است، زيرا هر گونه افزايش قيمت نفت در جهان 

مى تواند باعث برهم خوردن روابط آمريكا و متحدانش شود.
قيمت جهانى نفت هر بشكه نفت خام در اوايل ماه اكتبر به ميزان 87 دالر 
به ازاى هر بشكه رسيد به گفته منابع، به دليل نگرانى در مورد قيمت  هاى 
ــتريان ايرانى در نظر  نفت، دولت آمريكا معافيت هايى را براى برخى از مش
ــيه و عربستان سعودى بتوانند عرضه اضافى را در  گرفت تا زمانى كه روس

سال آينده ميالدى 2019، تأمين كنند.
ــود، گفت: منبع  ــت نامش فاش نش اين منبع مطلع در حالى كه خواس
درآمد حاصل از فروش نفت ايران، پس از بازگشت دوباره تحريم  هاى آمريكا 
مى تواند تنها براى موارد انسانى و ضرورى توسط تهران استفاده شود؛ اين 
بار سازوكار دقيق تر و سختگيرانه ترى نسبت به تحريم خريد نفت ايران در 
آخرين دور تحريم  هاى تحت رياست جمهورى باراك اوباما رييس جمهور 
پيشين آمريكا اعمال شده است. اين امتيازات براى كاخ سفيد مشكالتى كه 

ــت شرايط سخت ترى نسبت به دوران اوباما را دنبال كند، ايجاد  مى خواس
مى كند. اوباما همراه متحدان اروپايى اش تحريم هايى را وضع و اعمال كرد 
ــته اى ايران شد. وزارت خارجه آمريكا در اين مورد  كه منجر به توافق هس
اظهار نظر نمى كند، اما دولت واشنگتن از چندى پيش تأييد كرده بود كه 
ممكن است معافيت هايى به برخى از كشورها بدهد. اما استيون مونچين 
ــورها در درجه اول مجبور  وزير خزانه دارى آمريكا به رويترز اعالم كرد: كش
ــش از 20 درصد ميزانى كه در  ــد كه خريد نفت ايران را به بي خواهند ش
ــتا از زمان  ــين كاهش دهند. در همين راس دوران اعمال تحريم  هاى پيش
ــتم ماه مه  ــت هاى ايران و 1+5 در هش ــروج دونالد ترامپ از توافق هس خ
گذشته، تيم هايى از وزارت خارجه و وزارت خزانه دارى آمريكا به كشور هاى 
بسيارى به خصوص كشور هاى خريدار نفت در سراسر جهان سفر كرده اند. 
ــفر هاى خود درباره خطرات ادامه تجارت با  اين هيات  هاى آمريكايى در س

ايران را هشدار دادند.
ــژه وزارت خارجه آمريكا در امور ايران و فرانك  برايان هوك، نماينده وي
ــور، از جمله  ــون ديپلمات امور انرژى آمريكا در وزارت خارجه اين كش فان
ــتر به هند به  ــتند كه در طول اين مدت بيش ديپلمات  هاى آمريكايى هس
ــماره 2 نفت ايران رفت و آمد كرده اند. اين رفت و آمدها  عنوان خريدار ش
بعد از اواسط ماه اكتبر سال جارى نيز در جهت معافيت هند از تحريم  هاى 
نفتى آمريكا بود. يك منبع هندى نزديك به دولت دهلى نو، اعالم كرد: ما 
نمى توانيم واردات نفت از ايران را در حالى كه جايگزين  هاى نفتى براى نفت 
ايران بسيار گرانبها و ناكافى است، به پايان برسانيم. ما اين مساله را در ديدار 

با هيات  هاى آمريكايى به خصوص برايان هوك در ميان گذاشتيم.
بر اساس آمار رسمى، هند به طور معمول بيش از 500 هزار بشكه در روز 
(BPD) نفت ايران وارد مى كند اما طبق آمار رسمى اين ميزان در ماه هاى 

اخير كاهش يافته است. از سوى ديگر با وجود اينكه رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه و مقامات اين كشور بارها از اعمال دوباره تحريم ها از 
ــوى ترامپ عليه ايران انتقاد كرده و مى كنند. مذاكرات آمريكا با تركيه  س
ــت از تحريم  هاى دوباره آمريكا عليه ايران، به عنوان چهارمين  براى معافي
ــترى بزرگ نفت ايران ادامه دارد. يك منبع تركيه و مطلع از مذاكرات  مش
ــالم كرد: در حال حاضر تركيه  ــور از تحريم  هاى نفتى اع معافيت اين كش
واردات خود را به نصف رسانده و ممكن است اين واردات به صفر برساند و 
فروشنده هاى ديگر را در نظر بگيرد. در دوران رياست جمهورى باراك اوباما، 
واشنگتن يك معافيت شش ماهه به تركيه داده بود اما به نظر مى رسد كه 

ممكن است ترامپ دوره معافيت كمترى بدهد.
ــت كم در چين به عنوان بزرگترين مشترى ايران كامًال  اما وضعيت دس
مشخص است. در هفت ماه گذشته اين كشور بين 500 تا 800 هزار بشكه 

روزانه وارد كرده است. اين ميزان نفت در اين بازه معمولى است.
جو مك مونيگل تحليلگر امور انرژى يك مركز مطلعاتى در واشنگتن اعالم 
كرد كه وى انتظار دارد دولت واشنگتن اجازه دهد كه مقادير مشخصى از 

نفت ايران را وارد كند.
وى ادامه داد: من فكر نمى كنم كه واشنگتن اين انتظار را داشته باشد كه 

چين بزرگترين مشترى نفت ايران، خريد نفت خود را به صفر برساند.

شكست بت تحريم ها

خربگزاری رویرتز

مرتجم: ساناز رضایی
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منابع آگاه در دولت آمريكا به بلومبرگ گفته اند كه 
كاخ سفيد با وجود تالش براى قطع درآمد هاى نفتى 
ايران، ناچار به صدور اين معافيت ها براى جلوگيرى از 
افزايش قيمت ها در بازار جهانى شده است. از سوى 
ديگر، اما در تالشى در همين راستا، آمريكا چند ماه 
ــور هاى عضو  ــيه و برخى كش در تالش بوده تا روس
ــتان سعودى را به تصميم گيرى  اوپك به ويژه عربس
براى افزايش توليد نفت متقاعد كند اما اين كشورها 
فعالً تصميم گرفته اند توازن بازار گستردة نفت را بر 

هم نزنند.
ــكا در همان موعدى كه چند ماه قبل تعيين  آمري
ــود عليه جمهورى  ــاى تازه خ ــرده بود، تحريم  ه ك
اسالمى ايران را اعالم كرد؛ تحريم هايى كه البته براى 

كشور ما تازگى ندارد و عمالً همان تحريم هايى است 
ــأله هست هاى اعمال شده و بعد از  كه به خاطر مس

اجراى مفاد برجام، لغو شده بودند.

ترامــپ: تحریم  هــای لغــو شــده را 
بازمی گردانیم

دو روز پيش از چهارم نوامبر (13 آبان) يعنى همان 
موعدى كه براى اعمال تحريم  هاى دولت ترامپ اعالم 
شده بود، دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا با صدور 
بيانيه اى تاكيد كرد كه تمام تحريم  هاى نفتى و بانكى 
ــاراك اوباما به خاطر  ــران را - كه پيش تر دولت ب اي
ــد. دونالد ترامپ  ــام لغو كرده بود - بازمى گردان برج
ــخت ترين نظام  ــح كرده كه اين تحريم ها «س تصري

ــت كه تاكنون آمريكا عليه ايران وضع  تحريمى اس
كرده است». البته رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا 
اين نكته را هم اضافه كرده كه غذا، دارو و محصوالت 
كشاورزى و «نيازمندى  هاى انسان دوستانه» مشمول 
اين دور از تحريم ها نخواهد بود. بر اساس اعالم دولت 
ــكا، اين تحريم ها از روز 5 نوامبر مصادف با 14  آمري

آبان، اعمال شد.
ــام تحريم  هاى مرتبط با  ــد از اجراى برجام، تم بع
ــوى آمريكا، اتحاديه اروپا  ــأله هسته اى كه از س مس
ــوراى امنيت و 12  و همچنين 6 قطعنامه تحريم ش
ــده بود،  ــوراى حكام عليه ايران وضع ش قطعنامه ش
ــالم امضاى  ــد. اين موضوع، پس از اع ــته ش برداش
ــترك محمدجواد  ــته اى، در بيانه مش توافقنامه هس

حسين هرمزى - «اگر توانستيد، اين كار را بكنيد تا نتيجه اش را ببينيد». حسن روحانى اين جمله را در پاسخ به تهديد تحريم نفتى آمريكا بيان كرد. حاال آمريكا تحريم  هاى به زعم خودش «سخت» 
را آغاز كرده، اما هنوز در مرحله اعالم و پيش از اعمال بود كه صداى بسيارى از كشور هاى طرف معاملة ايران درآمد. نتيجه، تا اينجا، مستثنى شدن هشت كشور از تحريم نفتى آمريكاست. 
خبرگزارى بلومبرگ چند روز قبل از اعمال تحريم  هاى جديد عليه ايران، به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد كه دولت آمريكا تصميم گرفته هشت كشور را از تحريم  هاى نفتى عليه ايران مستثنى 
كند. در اين گزارش، از چهار كشور «ژاپن، هند، كره جنوبى و چين» نام برده شده اما از چهار كشور ديگر نامى برده نشده است؛ اما چند روز بعد از انتشار اين گزارش، سيدعباس عراقچى معاون 
وزير امور خارجه نام چهار كشور ديگر را اعالم كرد و گفت كشور هاى «تركيه، تايوان، ايتاليا و يونان» مجوز معافيت دريافت كرده اند. البته به گفته او، «ممكن است آمريكا براى اين كشورها شرط و 
شروط هايى گذاشته باشد اما مهم است كه سياست به صفر رساندن فروش نفت ايران شكست خورد. اين در حالى است كه هشت كشور در اين مدت ما را در جريان گفت وگوهايى خود با آمريكا 

قرار مى دادند و همكارى كاملى با ما داشتند.»

تحريم استثنائى، استثناء در ِاعمال تحريم
تحريم؛ چيزى ميان خوش بينى و بدبينى
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ظريف – وزير امور خارجه آمريكا - و فدريكا موگرينى 
- مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا - تاكيد شد. 
ــف و موگرينى پس از بيانيه آژانس  27 دى 94 ظري

بين المللى انرژى اتمى در تأييد انجام تعهدات ايران 
براساس برجام و اينكه ايران تمام گام  هاى الزم براى 
ــته، با صدور بيانيه اى  ــدن برجام را برداش اجرايى ش
مشترك، اجراى برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
ــماً اعالم كردند. پس از آن اتحاديه اروپا اعالم  را رس
كرد تحريم ها عليه ايران را رفع كرده و وزارت خارجه 
ــنگتن  ــكا نيز با صدور بيانيه اى اعالم كرد واش آمري
ــام را اجرايى كرده  تعهدات تحريمى خود ذيل برج
ــت و در پى آن، باراك اوباما رئيس  جمهور وقت  اس
اياالت متحده آمريكا نيز فرمان اجرايى رفع تحريم ها 

عليه ايران را امضا كرد.
واشنگتن پس از تأييد اجراى تعهدات ايران از سوى 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بايد «اقدام به متوقف 
ــاره شده در بخش  هاى  كردن اعمال تحريم  هاى اش
ــماره دو، به استثناى  ــت ش 4,1 تا 4,5 و 4,7 پيوس

ــد ايران و  ــف» 211 قانون كاهش تهدي ــش «ال بخ
حقوق بشر سوريه» مى كرد.

چه تحریم هایی بازمی گردند؟
ــاى برجام و  ــى كه در بند ه تحريم هاي
ــاال بازمى گردند،  ــاى اجرايى آن آمده و ح الحاقيه ه

موارد زير را به طور كلى شامل مى شود:
ــخاص حقوقى   تحريم  هاى اعمالى بر افراد و اش
مندرج در الحاقيه 3 پيوست دوم برجام، شامل: بانك 
مركزى ايران و ساير مؤسسات مالى ايرانى فهرست 
شده در اين الحاقيه، شركت ملى نفت ايران، شركت 
بازرگانى نفتيران (نيكو)، شركت ملى نفتكش ايران و 
ــاير افراد و اشخاص حقوقى كه توسط خزانه دارى  س
در اين الحاقيه به عنوان دولت ايران شناسايى شده اند 

و نيز برخى افراد و اشخاص حقوقى؛
 تحريم ريال ايران؛

 تحريم خريد و فروش اسكناس آمريكا به دولت 
ايران؛

ــارت دوجانبه بر درآمد هاى   محدوديت  هاى تج
ايران كه در خارج از كشور است، شامل محدوديت  هاى 

مربوط به نقل و انتقال درآمدها؛
 تحريم خريد، پذيره نويسى، يا تسهيل معامالت 

ديون حاكميتى ايران، شامل اوراق قرضه دولتى؛
 تحريم خدمات پيام رسانى مالى به بانك مركزى 

ايران و برخى مؤسسات مالى ايرانى؛
 تحريم ارائه خدمات بيمه اى، يا بيمه اتكايى كه 
در رابطه با فعاليت  هاى سازگار با برجام و برخى افراد 

و موجوديت ها؛
ــامل   تالش ها براى كاهش فروش نفت ايران ش
ــام ايران و  ــروش نفت خ ــا بر مقدار ف محدوديت ه

كشورهايى كه مى توانند نفت خام ايران را بخرند؛
ــاركت در  ــامل مش ــرمايه گذارى، ش  تحريم س

ــات،  ــا، خدم ــترك، كااله ــرمايه گذارى  هاى مش س
ــى براى  ــش و كمك فن ــاورى و دان ــات، فن اطالع

بخش  هاى نفت، گاز و پتروشيمى؛
 تحريم خريد، تحصيل، فروش، حمل و نقل، يا 
بازاريابى نفت، فرآورده هاى پتروشيمى و گاز طبيعى 

از ايران؛
ــروش يا عرضه فرآورده هاى   تحريم صادرات، ف
ــيمى به  ــده و فرآورده هاى پتروش ــى تصفيه ش نفت

ايران؛
 تحريم معامله با بخش انرژى ايران شامل معامله 
با شركت ملى نفت ايران، شركت ملى نفتكش ايران، 
ــركت ملى  ــركت بازرگانى نفت ايران (نيكو)، ش ش

نفتكش ايران؛
ــازى و  ــه با بخش  هاى كشتى س  تحريم معامل
ــامل شركت  ــازى ايران و عامالن بنادر ش كشتى س
كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران، خطوط كشتيرانى 
جنوب، و شركت بازرگانى نفتيران (نيكو)، و عامالن 

بندرعباس؛
 تحريم تجارت طال و ساير فلزات گرانبها توسط 

ايران؛
تحريم تجارت با ايران در مورد گرافيت، فلزات خام 
يا نيمه ساخته از قبيل آلومينيوم و فوالد، زغال سنگ، 
و نرم افزار هاى تنظيم فرآيند هاى صنعتى، در رابطه 
ــازگار با اين برجام و برخى افراد و  با فعاليت  هاى س

اشخاص حقوقى نيز در اين موارد قيد شده است.
ــده بود  ــار موارد فوق، اين نكته نيز ذكر ش در كن
كه بعد از برجام، اجازه فروش هواپيماى مسافربرى 
تجارى و قطعات و خدمات مربوطه به ايران از طريق 
ــد: الف)  ــاى امتياز در موارد زير داده خواهد ش اعط
صادرات، فروش، اجاره يا انتقال هواپيماى مسافربرى 
تجارى انحصاراً با كاربرى غير نظامى، ب) صادرات، 
فروش، اجاره يا انتقال قطعات يدكى و قطعات عمده 
براى هوايپماى مسافربرى تجارى به ايران، و ج) ارائه 
خدمات تبعى، از جمله ضمانت، نگهدارى، و خدمات 
تعمير و بازبينى  هاى ايمنى براى كليه موارد مذكور، 
ــوز داده  ــات و خدمات مج ــروط به اينكه قطع مش
شده انحصاراً براى هوانوردى تجارى مسافرى مورد 
استفاده قرار گيرند و همچنين مجوز واردات فرش و 
مواد غذايى از جمله پسته و خاويار با منشاء ايرانى به 

اياالت متحده آمريكا اعطا خواهد شد.

فهرست کلِی تحریم  های جدید
در روز 14 آبان وزارت خزانه دارى آمريكا 
ــتى، تعدادى از شركت ها، مؤسسات، افراد  در فهرس
ــم قرار داد. در  ــاى جديد را نيز مورد تحري و گروه ه
ــت 50 بانك و زيرمجموعه هاى آنها نظير  اين فهرس
ــا، دى، پست  بانك  هاى ملى، تجارت، آينده، كارگش
بانك، قوامين و سپه ديده مى شود. در اين تحريم ها 
ــم مى خورد.  ــران نيز به چش ــتيرانى اي خطوط كش
وزارت خزانه دارى آمريكا در بيانيه خود بيش از 70 

موسسه مالى و مرتبط با ايران و وابسته هاى داخلى و 
خارجى شان را گنجانده است.

در اين فهرست نام بيش از 60 هواپيماى جمهورى 
ــم مى خورد  ــالمى متعلق به ايران اير هم به چش اس
ــماره سريال  ــخصات جزئى آنها، از جمله ش كه مش
هم در فهرست تحريم ها ديده مى شود. در فهرست 
آمريكا از تحريم  هاى جديد عليه ايران، نام هايى نظير 
ــپه، بانك  ــران، بانك تجارت، بانك س ــك ملى اي بان
ــنال، بانك كشاورزى، بانك بين المللى  سپه اينترنش
ــالت، بانك قوامين،  ــنه رس كيش، بانك قرض الحس
ــه مالى و اعتبارى قوامين، بانك خاورميانه،  موسس
ــدن، آريان  ــت، بانك صنعت و مع بانك ميدل ايس
ــهر، بانك توسعه صادرات، بانك رفاه  بانك، بانك ش
و كارگران، بانك توسعه صادرات، شركت پتروشيمى 
بندر امام، شركت مهندسى سوخت هسته اى، شركت 
آذر پاد قشم، شركت ساخت وساز آذربايجان، شركت 
ــعه نفت و گاز پارسيان، شركت توسعه حمل و  توس
نقل ريلى پارسيان، خطوط كشتيرانى ايران، شركت 
ملى نفتكش ايران، شركت كشتيرانى والفجر، شركت 
ــركت كشتيرانى  ــتيرانى حافظ درياى آريا، ش كش
ــفيران پيام دريا، شركت كشتيرانى اطلس كيان  س
ــم، به عالوه سازمان انرژى اتمى ايران و 23 فرد  قش
و نهاد وابسته به آن از جمله شركت پيشرو به چشم 

مى خورد.

تحریِم یک کشــتی غرق شــده و یک 
بانِک تعطیل شده

ــى خنده دار،  ــايد حت ــا يك موضوع جالب و ش ام
نكت هاى است كه بلومبرگ هم در گزارش انتقادى 
خود آورده و واكنش  هاى زيادى را عليه آمريكا موجب 
شده است. بلومبرگ نوشته وزارت خزانه دارى آمريكا 
روز دوشنبه در حالى فهرست جديد تحريم ها عليه 
ايران را اعالم كرد كه طى اقدامى عجيب، نام نفتكش 
ــانچى» كه سال گذشته غرق شده نيز در  ايرانى «س
اين فهرست به چشم مى خورد. نفتكش سانچى كه 
متعلق به شركت ملى نفت ايران بوده و با پرچم پاناما 
تردد مى كرد، پيش تر با نام  هاى سامان، سپيد، گاردنيا 

و سى هورس نيز شناخته مى شد.
وزارت خزانه دارى آمريكا اين نفتكش غرق شده را 
با نام سانچى و سه بار با نام  هاى ديگر آن در فهرست 
خود آورده و تاكيد كرده است كه آمريكايى ها بايد به 
ــتى و منافع حاصل از آن را براساس  تحريم اين كش
ــه دهند. نفتكش  ــى «13599» ادام ــان اجراي فرم
ــانزدهم دى ماه سال گذشته در حالى كه  سانچى ش
ــش از 130 هزار تن ميعانات گازى با خود حمل  بي
ــواحل شانگ هاى با يك كشتى فله بر  مى كرد در س
ــورد كرد. در  ــل 64 هزار تن گندم برخ چينى حام
ــانچى با 30 تبعه ايرانى و دو  اين حادثه، نفتكش س
ــى دچار حريق و انفجار هاى گسترده شد  بنگالدش
ــى و ضربتى براى  ــه اقدام  هاى فوريت ــى ك و در حال
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خاموش كردن شعله ها بى ثمر بود، در نهايت پس از 
هشت روز غرق شد.

يكى ديگر از نكات جالب در اين فهرست، تحريِم 
ــت كه چند سال پيش تعطيل و ادغام  بانك تات اس
شده بود. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران 
در اين ارتباط در صفحه توئيتر خود نوشت: «آمريكا 
ــر استيصال براى مفصل  در يك عمليات روانى از س
ــده ايرانى - كه  ــت نهاد هاى تحريم ش كردن فهرس
ناخواسته هدف قرار گرفتن مردم عادى ايران را نيز 
ــان داد - يك بانك كه شش سال پيش تعطيل  نش
شد و يك كشتى كه سال گذشته غرق و به صورت 
گسترد ه اى رسان هاى شد را هدف تحريم  هاى خود 

قرار داد.»

«سوئیفت»، فرصت برای ایران، تهدید 
برای آمریکا؟

ــر تحريم  هاى  ــوارد تحت تأثي ــن م ــاال همه اي ح
برگشتى آمريكاست. تحريم هايى كه ترامپ مدعى 
ــابقه خواهد بود. دولت ترامپ  ــخت و بى س است س
مصمم شده با افزايش فشارها، جمهورى اسالمى را 
مجبور كند از آنچه «بلندپروازى در منطقه و تهديد 
ــت بردارد. اولين گام مهم  اسرائيل» خوانده اند، دس
ــيج  ترامپ در اين راه خروج از برجام بود و بعد از بس
كشور هاى حاشيه خليج فارس و متحد كردن اعراب 
و اسرائيل عليه تهران، ايجاد نهادى در وزارت خارجه 
ــراى متمركز كردن عمليات بين المللى عليه ايران  ب
و تقويت اپوزيسيون سرنگونى طلب از گام  هاى ديگر 
كاخ سفيد بوده كه در ماه هاى اخير پى گرفته است.

در كنار همه اينها، تمركز اصلى آمريكا در مواجهه 
ــاى اقتصادى»  ــتفاده از «ابزار تحريم  ه با ايران، اس
ــت. آنچه اين بار در  ــزى براى آن بوده اس و برنامه ري
ــت اعمال تحريم  هاى آمريكا عليه جمهورى  سياس
اسالمى ايران برجسته شده، تدارك زمينه هاى الزم 
ــتر تاثيرات اين تحريم ها بر  براى تأمين هرچه بيش
ــت. براى اين منظور، آمريكا بستن  اقتصاد ايران اس
ــت.  ــوئيفت» براى ايران را هدفگذارى كرده اس «س

آمريكايى ها تمايل شديدى دارند كه دسترسى ايران 
را به نظام بانكى جهانى قطع كنند كه راه رسيدن به 
آن نظام بانكى سوئيفت است. در دور قبل تحريم ها 
ــوئيفت قطع شد، اما در آن  يعنى پيش از برجام، س
ــم از تحريم ايران حمايت كردند.  دوره اروپايى ها ه
ــار اروپا از تحريم ايران حمايت نكرده و ترجيح  اين ب

مى دهد ايران به سوئيفت دسترسى داشته باشد.
ــائل آمريكا –  ــناس مس اميرعلى ابوالفتح - كارش
ــره  در اين رابطه مى گويد: طبق گزارش  هاى منتش
ــراى قطع كردن  ــده كه آمريكايى ها ب ــخص ش مش
ــر دو راهى قرار  ــوئيفت بر س ــى ايران به س دسترس
ــفيد، وزارت خزانه دارى  ــد. در درون كاخ س گرفته ان
ــتند  و فعاالن بخش مالى-تجارى خواهان اين هس
ــود تا  كه يك راه عبور كوچكى براى ايران تعبيه ش

بتواند با سوئيفت ارتباط داشته باشد؛ اما تيم امنيتى 
ــتند كه بايد  به رهبرى جان بولتون قوياً معتقد هس
ــود؛ حتى بولتون در يكى از  ــى قطع ش اين دسترس
ــفر هاى خود گفت اقتصاد ايران بايد مچاله شود،  س
اما اين موضوع چندين مخاطره دارد. يكى اينكه در 
ــوئيفت فقط مجازات و تنبيه ايران  حقيقت قطع س
ــت و  ــت بلكه مجازات تنبيه اروپايى ها هم اس نيس
برخى از آمريكاييان نگران اين هستند كه اين موضوع 

تأثير منفى بر روابط آمريكا و اروپا بگذارد.
ــت كه اين نگرانى  او مى افزايد: نكته بعدى اين اس
ــيه و چين  ــود دارد كه اروپا با كمك ايران، روس وج
ــمت ايجاد مكانيزم مالى مستقل از دالر برود؛  به س
زيرا وقتى كه تمام بازيكنان اقتصادى به دليل قدرت 
ــار قرار بگيرند تمايل  ــده و تحت فش دالر متضرر ش
ــه دالر كاهش  ــتگى خود را ب پيدا مى كنند تا وابس
ــان را با پول  هاى ملى انجام دهند و  دهند، مبادالتش
يا سيستمى را طراحى بكنند كه جدا از نظام بانكى 
آمريكا باشد. در نتيجه اين خطر براى آمريكا وجود 
دارد كه يك نظام موازى ايجاد شده و بقيه كشورها از 
اين الگو استفاده بكنند و در همين راستا هم تمايل 
به سمت استفاده از نظام پولى مستقل از دالر رفته و 

به سيستمى به موازات دالر به وجود بيايد.

فرصــت رقبای آمریــکا برای مقابله با 
دالر

ــوئيفت، همين بس كه  در مورد اهميت تحريم س
ــت» نوشته بود اگر ترامپ در تحريم  «نيويورك پس
ــود، قطعاً تحريم  هاى او از  سوئيفت معافيت فائل ش
زمان اوباما ضعيف تر خواهد بود. اين نكت هاى است 
كه ابوالفتح درباره آن مى گويد: فعاالن مالى هشدار 
ــازات ايران نبايد در نهايت موجب  مى دهند كه مج
كاهش نفوذ دالر در جهان بشود. آن ها عقيده دارند 
ــردن انگيزه ايران و اروپا براى  كه به منظور از بين ب
ــد اجازه دهند تا  ــام چنين مكانيزم مجزايى، باي انج
ــته باشد؛ ضمن  ــوئيفت دسترسى داش تهران به س
ــوئيفت قابليت رديابى  ــى ايران به س اينكه دسترس
ــورمان براى آمريكا را فراهم  تراكنش  هاى مالى كش

مى كند.
ــير  ــور هاى اروپايى كه در مس ــتا، كش در اين راس
ــران قرار دارند،  ــاز و كار مالى تاز هاى با اي تدوين س
ــتار ايجاد جايگزينى براى سوئيفت هستند؛  خواس
ــته باشد.  ــى نداش جايگزينى كه در آن آمريكا نقش
ــود دارد و آن  ــن حال، نكته مهم ديگرى وج در عي
ــوئيفت مى تواند تهديد براى آمريكا  اينكه تحريم س
نيز محسوب شود. نيويورك تايمز در مقاله اى نوشته 
ــت: «تحريم  هاى جديد آمريكا عليه ايران، شامل  اس
نقل و انتقاالت مالى نيز مى شود و در نتيجه آمريكا 
سوئيفت را تحت فشار خواهد گذاشت تا ارتباط ايران 
با نظام بانكى بين المللى را قطع كند. سوئيفت مانند 
يك اداره پست جهانى براى بانك ها عمل مى كند و 

يك سازوكار امن پيغام رسانى براى اغلب بانك  هاى 
جهان به وجود آورده است. بنابراين قطع دسترسى 
ايران موجب انزواى كامل مالى اين كشور در جهان 
ــه را پياده كند،  ــر آمريكا اين برنام ــود، اما اگ مى ش
ــد. اين  ــاى آن متوجه آمريكا نيز خواهد ش پيامد ه
كار موجب تخريب اثرگذارى آمريكا در سازمان  هاى 
ــدرت اثرگذارى اش بر  مالى بين المللى و تضعيف ق

كشور هاى متحد و متخاصم خواهد شد.»
ــال  هاى  ــو وزير خزانه دارى آمريكا بين س جك لئ
ــال پيش هشدار داد كه اگر  2013 تا 2017، دو س

ــگى بداند، ممكن  آمريكا قدرت مالى خود را هميش
ــى دالر و  ــور هاى ديگر به فكر جايگزين ــت كش اس
ــوئيفت بيفتند. هايكو ماس،  سازوكارهايى مانند س
ــراً همين تهديد  ــه آلمان نيز اخي ــر امور خارج وزي
ــتى در يكى از  ــار يادداش ــرح كرد. او با انتش را مط
ــنهاد داد كه اروپا  روزنامه هاى اقتصادى آلمان، پيش
ــازوكار پرداخت مستقل خود به عنوان جايگزين  س

سوئيفت را تأسيس كند.
ــت با فشار  ــوى ديگر، دولت ترامپ ماه هاس از س
ــران تالش مى كند، اين  ــر خريداران اصلى نفت اي ب
ــت ايران متقاعد كند؛ اما  ــورها را به نخريدن نف كش
ــيده – در  تالش  هاى او - كه البته گاه به نتيجه رس
برخى موارد (كه عمدتاً موارد تأثيرگذارى هستند) به 
نتيجة دلخواه نرسيده است. در نتيجة همين افزايش 
پافشارى كشورها براى ادامه همكارى ها با تهران بود 
ــه «مايك پمپئو» وزير امور خارجه اياالت متحده  ك
ــنگتن اعالم  آمريكا در يك كنفرانس خبرى در واش
ــور را از اجراى تحريم  هاى نفتى  كرد كه هشت كش
ايران معاف مى كند. اين مسأله در حالى اعالم شده 
كه پيشتر اعالم شده بود در راستاى سياست به صفر 
رساندن فروش نفت ايران، صدور معافيت براى ادامه 
ــور جزو گزينه هاى واشنگتن  خريد نفت از اين كش

نيست.

«اس پــی وی» جــای «ســوئیفت» را 
می گیرد؟

فشارها براى ناكارآمد كردن تحريم  هاى آمريكا يا 
الاقل كاهش تأثير اين تحريم ها از سوى كشور هاى 
مختلف به ويژه اتحاديه اروپا تا آنجاست كه بى بى سى 
ــود كه انگليس،  ــتى آورده ب چندى قبل در يادداش
ــيه و چين در حركتى كه در  ــه، آلمان، روس فرانس
تقابل با سياست واشنگتن براى اعمال فشار حداكثر 
ــتركى از  ــيد، طى بيانيه مش بر ايران به نظر مى رس
ــادالت بانكى با عنوان  ــتم جديد مب راه اندازى سيس
ــى وى» (Special Purpose Vehicle) براى  «اس پ
ــه با ايران خبر دادند. نكته قابل توجه اين بود  معامل
كه فدريكا موگرينى، رئيس سياست خارجى اتحاديه 
اروپا اعالم كرد كه ديگر كشورها هم براى معامله با 

ايران مى توانند از سيستم مزبور استفاده كنند.
بى بى سى بر اين نكته تاكيد دارد كه «از برخى اظهار 
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نظر هاى مقامات اروپايى چنين برداشت مى شود كه 
شايد ايران بهانه اى است كه اروپا، سلطه دالر آمريكا 
را به چالش بكشد.» اين نكته اى است كه نمى توان 
ــال 2017  ــادگى از آن عبور كرد. طبق آمار س به س
ــوم مجموع ذخيره ارزى كشور هاى  نزديك به دو س
ــد) را دالر آمريكا  ــق 63.8 درص ــان (بطور دقي جه
تشكيل مى دهد. از مجموع معامالت بر روى ارز هاى 
خارجى (فاركس) در سطح دنيا، رقم خيره كننده 88 
درصد در سال 2016 را دالر به خود اختصاص داده 
است. همچنين بيش از نيمى از كل تجارت در جهان 
به دالر در سال 2014 ميالدى و 85 درصد معامالت 
ــتقات آن در سال 2016 به دالر صورت  نفتى و مش
ــت. چنين موقعيتى به آمريكا امكان داده  گرفته اس
كه با تهديد به مجازات و اعمال تحريم بر كشور هاى 
ــت خود را در صحنه بين المللى  ديگر جهان، سياس
پيش ببرد. در سال 2015، دادگاهى در آمريكا، بانك 
«بى  ان پى پاريبا»، بزرگ ترين بانك فرانسه و اروپا را 
ــدود 9 ميليارد دالر به علت نقض تحريم  هاى  در ح
ــران، جريمه كرد.  ــه در ارتباط با اي ــكا، از جمل آمري
ــلط دالر بر گردش مالى جهان، به آمريكا امكان  تس
ــكالت اقتصادى، بدون واهمه به  داده كه با بروز مش
ــار دالر و اوراق قرضه دست بزند، آن هم بدون  انتش
ــته شود. با بروز  ــور كاس اينكه از ارزش پول آن كش
ــال 2008 در آمريكا، بانك  بحران جدى مالى در س
ــور با خلق حجم عظيمى از پول به  مركزى آن كش
كمك بانك ها و شركت  هاى عظيم آمريكايى شتافت. 
از سپتامبر 2008 كه بحران مالى در آمريكا آغاز شد 

تا اكتبر 2014 بانك مركزى آمريكا 3.9 تريليون دالر 
ــارد دالر) پول خلق كرد. با آنكه برخى  (3900 ميلي

از ناظران انتظار سقوط ارزش دالر را داشتند، چنين 
امرى رخ نداد.

ــاره به چنين پيشينه اى، نشريه بلومبرگ در  با اش
ــاى با عنوان «اروپا باالخره بهان هاى براى به  مقال ه
چالش كشيدن دالر پيدا كرد» به اين مسأله پرداخته 
ــد كه به نظر طراحان اين  است. بلومبرگ مى نويس
ــه اول بايد از  ــتم اگر آمريكا بخواهد (كه البت سيس
ــركت هايى را  ــود) ش چند و چون معامله مطلع ش
ــى وى» كار مى كنند مورد مجازات قرار  كه با «اس پ
ــردن اروپا براى مقابله با  دهد نتيجه اش مصمم تر ك
ــت كه هدف نهايى  ــت. در مقاله آمده اس آمريكاس
اروپاييان و روسيه و چين ايجاد يك سيستم موازى 
سوئيفت است به نحوى كه بتواند در برابر فشار هاى 

آمريكا از خود دفاع كند.
چين و روسيه سال هاست در تالش هستنند خود 
ــتيالى دالر بيرون آورند. امروز موضوع ايران  را از اس
ــدرت فراهم آورده كه  ــانس را براى اين دو ق اين ش
ــاى اروپايى را هم با خود همراه كنند. اتحاد  قدرت  ه
ــم رأى بودن اين پنج قدرت جهانى، كه مجموعاً  و ه
ــكا دارند، براى  ــادى به مراتب بزرگ تر از آمري اقتص
ــايه مطرح شدن موضوع  ــنگتن، در س مقابله با واش

ايران ميسر مى شود.
 اگر ترامپ و دولت او نتوانند اروپا را از عملى كردن 
ــت مى تواند اتفاق  ــرح منصرف كنند دو حال اين ط
ــود و تحريم ها  بيفتد؛ يكى اينكه آمريكا نظاره گر ش

ــد و عاملى براى  ــت بيانجام تا حد زيادى به شكس
ــود. احتمال دوم  ــرافكندگى ترامپ و دولت او ش س
ــت كه آمريكا به نحوى از كم و كيف برخى  اين اس
ــود و در صدد مجازات  ــران مطلع ش ــالت با اي معام
ــل  معامله كنندگان برآيد. طراحان اس پى وى، «اكس
هلمن» و «اسفنديار باتمانقليج» در طرح خود عنوان 
مى كنند كه اگر آمريكا در صدد اعمال مجازات برآيد 
ــتم  اين امر تالش  هاى اروپا را براى ايجاد يك سيس
بانكى قابل دفاع شتاب خواهد بخشيد به نحوى كه از 

موضوع ايران فراتر رود.
ــود دارد كه اروپا،  ــارت ديگر اين امكان وج به عب
ــتفاده گسترده تر از  به تالفى اقدامات آمريكا، به اس
ــت بزند. با افزايش حجم  سيستم مستقل خود دس
معامالت به يورو اين احتمال وجود دارد كه بانك  هاى 
مركزى كشور هاى مختلف توجهشان از دالر آمريكا 
رو به كاهش گذاشته و بيش از گذشته به ذخيره يورو 
ــد زنگ خطرى براى حكومت  بپردازند. اين مى توان
دالر در معامالت جهانى باشد. بنابراين تحريم ايران 
ــوى آمريكا، مى تواند براى اين كشور نيز ضرر و  از س
ــار هاى  زيان هايى به بار بياورد كه در نتيجة آن، فش
داخلى در خود آمريكا عليه دولت فعلى دونالد ترامپ 
را افزايش دهد. همة اين ها با تحليل هايى همراه است 
ــكل  كه در ادامه يعنى در زمانى كه واقعيت ها به ش
عريان رخ نشان مى دهند، شايد برخى هايشان درست 
ــر از تحليل  هاى  ــد؛ واقعيت هايى تلخ ت از آب درنياي
ــيرين تر از  ــج پيروزمندانه اى ش ــبينانه يا نتاي خوش

نگرانى  هاى بدبينانه.
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حضور انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت در اولين نمايشگاه انرژى و مديريت سبز استان هرمزگاناخبار پاالی

نخستين نمايشگاه انرژى و مديريت 
ــد. به  ــبز در بندرعباس برگزار ش س
گزارش «پااليش نفت»، انجمن صنفى 
ــت پااليش نفت به  ــى صنع كارفرماي
همراه شركت پااليش نفت بندرعباس 
و شركت نفت ستاره خليج فارس در 
اولين نمايشگاه انرژى و مديريت سبز 
استان هرمزگان حضور يافتند. استاندار 
هرمزگان در مراسم افتتاح نخستين 
ــبز  ــرژى و مديريت س ــگاه ان نمايش
هرمزگان گفت: بايد تالش كنيم كه با 
اتكا بر دستاوردها و يافته هاى علمى و 
پژوهشى، از ظرفيت انرژى  هاى تجديد 
ــم. فريدون  ــترى ببري پذير بهره بيش
ــگاه را كار  همتى برگزارى اين نمايش
بسيار ارزنده و مهمى در بخش انرژى 
با نگاه به حفظ محيط زيست دانست 
ــت: اين نمايشگاه موجب  و بيان داش
تبادل آموخته هاى علمى و تجربى در 
حوزه انرژى خواهد شد و بر اين اساس 
مى توانيم چشم انداز هاى جديدى را در 

اين بخش ترسيم كنيم.
ــه داد: بايد تالش كنيم كه  وى ادام

با اتكا بر دستاوردها و يافته هاى علمى 
ــت انرژى  هاى  ــى، از ظرفي و پژوهش
ــترى ببريم.  ــر بهره بيش تجديدپذي
ــتاندار هرمزگان بر لزوم حمايت و  اس
استفاده بنگاه هاى اقتصادى فعال در 
هرمزگان از واحد هاى تحقيق و توسعه 
ــركت هاى دانش بنيان  و ظرفيت ش
تاكيد كرد و افزود: بنگاه هاى اقتصادى 
با چنين اقدامى بهره ورى كار خود را 
به ويژه در زمينه مصرف انرژى ارتقاء 
خواهند داد. همتى با اشاره به تحريم 
و جنگ اقتصادى دشمنان عليه ايران 
اسالمى، بيان داشت: دشمنان به ويژه 
آمريكا نمى خواهند كه ايران كشورى 
مقتدر و پيشرفته بر مبناى منطق و 
اصول در حوزه علم و فناورى و ساير 
ــت: اما با اين  ــد. وى گف بخش ها باش
وجود، جمهورى اسالمى ايران امروز 
كشورى برخوردار از اقتدار و پيشرفت 
ــت و در  ــاى مختلف اس در عرصه ه
ــده از مردم، اين مردم  اين نظام برآم
ــتند كه سرنوشت خود را تعيين  هس

مى كنند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: 
همه ما براى خنثى كردن اثر تحريمها 
ــده داريم و بايد  ــه مهمى برعه وظيف
ــا و توانمندى  هاى  ــى ظرفيت ه تمام
ــور را به كار بگيريم و  موجود در كش
ــيج كنيم تا از اين  ــتعدادها را بس اس
مقطع مهم عبور كنيم. همتى اضافه 
كرد: بايد همه با هم جمعى فكر و كار 
ــع و مصالح ملى تأمين  كنيم تا مناف
ــود كه در اين صورت همه ما از آن  ش

بهره مند خواهيم شد.
ــر كل انجمن  ــورى، دبي ناصر عاش
ــت پااليش  ــى كارفرمايى صنع صنف
ــيه اولين  نمايشگاه  نفت نيز در حاش

ــبز هرمزگان در  انرژى و  مديريت س
بندرعباس گفت:  اين نمايشگاه در 30 
ــركت هاى موفق  غرفه و با حضور ش
ــى در زمينه صنايع  ــى و خارج داخل
ــت. وى افزود: از جمله  ــده اس برپا ش
اهداف برگزارى اين نمايشگاه، ارتقاء 
ــى در رابطه با توليد و  فرهنگ عموم
توزيع انرژى به منظور ترويج فرهنگ 
ــى، نمايش توانمندى هاى  صرفه جوي
ــنايى  ــت انرژى هرمزگان و آش صنع
ــش روى  ــكالت پي ــائل و مش با مس
ــه انرژى و  ــركت ها و فعاالن عرص ش
ــب  تالش براى ارائه راهكارهاى مناس

براى حل اين مشكالت است.

ك ا اط گا ا ا گاا ا

مقام معظم رهبرى هفتم شهريور ماه در ديدار رييس جمهورى و اعضاى هيات 
دولت با ايشان، نكاتى درباره اهميت خودكفايى در توليد بنزين مطرح كردند. در 

ادامه اين بخش از بيانات ايشان مى آيد:
يكى از مشكالت ما، مسئله ى بد استفاده كردن است. حاال آقاى دكتر روحانى 
اشاره كردند كه ما ممكن است از واردات بنزين بى نياز بشويم؛ خب اين خبر 
خوبى است، لكن اصل اينكه «ما كه خودمان يكى از توليدكنندگان بزرگ نفت 
دنيا هستيم، بنزين را وارد مى كنيم»، اين بسيار خبر بدى است؛ چرا اين كار 
ــاق مى افتد؟ ما چرا اصالً نفت را خام صادر مى كنيم؟ گاز را چرا تبديل به  اتّف
محصول و ال اِن جى نمى كنيم؟ نفت را چرا تبديل به بنزين نمى كنيم كه صادر 
كنيم؟ اين يك سؤالى است؛ اين بد استفاده كردن است. بنده از سال ها پيش 
-از شايد پانزده شانزده سال پيش- در دولت  هاى قبل، مكّرر بر روى مسئله ى 
پااليشگاه هاى داخلى و توسعه ى پااليشگاه ها و توليد محصوالت گوناگوِن نفت 
ــى دو فاز از اين  ــن كار انجام بگيرد. رفتند آقاى روحان ــه كرده ام؛ خب اي تكي
پااليشگاه ستاره ى خليج فارس را افتتاح كردند؛ اين، توليد كشور را به مبالغ 
ــت. خب ما همين خط را دنبال  ــائل مهم اس زيادى باال برد؛ اين، يكى از مس
كنيم؛ چرا ما بايد بنزين وارد كنيم؟ در مواردى، سال هايى اتّفاق افتاده كه چند 
ميليارد ما پول داديم براى اينكه بنزين وارد كشور كنيم؛ كشورى كه خودش 
منابع مهم نفتى دارد و صادركننده ى نفت است، آن وقت بنزيِن منشّق از نفت 

ــت. روى اينها  را بايد ما وارد بكنيم؛ خب اين خيلى چيز عجيب و غريبى اس
تكيه بايد كرد، روى اين بايد كار كرد و مى شود كار كرد؛ همين طور مسئله ى 
گاز كه اشاره كردم و عرض كردم.  حاال در داخل كشور هم يكى از مشكالت 
بزرگ ما از اين به اصطالح به نظر من بد استفاده كردن از ظرفيت  هاى داخلى، 
مصرف باالى بنزين در داخل است؛ آن روز ايشان به من گفتند كه روزانه 105 
ميليون ليتر مصرف بنزين كشور است؛ حاال يك جاى ديگر من خواندم در يك 
گزارشى كه بيشتر است، 120 ميليون [ليتر]. حاال، 105 ميليون ليتر! چرا؟ چرا 
بايد اين قدر ما مصرف بكنيم؟ يك دور ه اى مسئولين توانستند مصرف روزانه را 
برسانند به حدود 65 ميليون ليتر، يعنى كمتر از 65 ميليون ليتر؛ شد اين كار؛ 
البّته خود آنها بعداً خرابش كردند، لكن اين كار ممكن است، اين كار مى شود، 
شدنى است، راه هايى وجود دارد، دنبال كنيد آن راه ها را، با قدرت پيش برويد. 
حاال ممكن است يك تعدادى -آدم هايى يا هر خانواد هاى كه پنج ماشين دارند 
و مصارف زياد دارند- ناراحت بشوند؛ خب بشوند! از اين 105 ميليون ليتر در 
ــور مى افتد؟ يعنى اينها  ــت آحاد مردم و اكثريّت مردم كش روز، چقدرش دس
ــت؛ جلوى اين را بگيريد، نگذاريد. بخش  به نظر من يك چيز هاى مهّمى اس
عمد ه اى از اين به عهده ى وزارت نفت است و [نيز] مجموعه ى دولت؛ بايد روى 
اين تصميم گيرى كنيد و نگذاريد. بحث مديريّت اقتصادى دولت هم يك نكته 

است و اينها همه ابعاد گوناگون مديريت است.

مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى هيئت دولت:
چرا كشورى كه منابع نفتى دارد بايد واردكننده بنزين باشد؟
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آماده سازى بزرگترين راكتور پااليشى كشور به منظور بهره بردارى از واحد جديد تصفيه هيدروژنى نفت گاز
ــازى بزرگترين راكتور پااليشى كشور در واحد جديد تصفيه هيدروژنى  آماده س
نفت گاز پااليشگاه نفت بندرعباس با همت متخصصان اين پااليشگاه با موفقيت 

به پايان رسيد.
به گزارش «پااليش نفت»، راكتور اصلى واحد جديد تصفيه هيدروژنى نفت گاز 
ــزار و 200 تن و با  ــا قطر 4/8 متر و با وزن كلى حدود ه ــگاه بندرعباس ب پااليش
ارتفاع 40 متر در نوع خود از بزرگترين و سنگين ترين راكتور هاى موجود در ميان 

واحد هاى مشابه در كشور است.
ــركت پااليش نفت بندرعباس در اين باره گفت: اين راكتور يكى  مديرعامل ش
ــد جديد تصفيه هيدروژنى نفت گاز در طرح افزايش  از مهمترين بخش هاى واح
ــگاه بندرعباس است كه با تالش متخصصان اين  ظرفيت و بهبود كيفيت پااليش
ــت هاى راكتور در دو شيفت كارى و به  ــگاه و انجام كار بارگزارى كاتاليس پااليش

صورت شبانه روزى آماده بهره بردارى شده است.
ــم نامور افزود: براى بارگزارى كاتاليست هاى راكتور واحد تصفيه  مهندس هاش
هيدروژنى نفت گاز 12 روز زمان در نظر گرفته شده بود كه با تالش شبانه روزى 
همه گروه ها در بخش هاى مهندسى، بهره بردارى، مكانيك و تعميرات، اين برنامه 
كه از حساسيت هاى بااليى نيز برخوردار است در مدت 7 روز اجرا شد كه در نوع 

خود يك ركورد محسوب مى شود.
وى با اشاره به اينكه براى بارگذارى كاتاليست اين راكتور از 450 تن كاتاليست 
و سراميك استفاده شده، بيان داشت: اين راكتور داراى سه طبقه است و بستر هر 
طبقه از 3 اليه تشكيل شده كه كاتاليست با روش و تكنولوژى خاص و بر اساس 

تحمل فشار و دماى باال در بستر هاى آن قرار مى گيرد.
بر اساس اين گزارش، راكتورها در واحد هاى پااليشى با توجه به ماهيت كاتاليست 
موجود در آنها و انجام واكنش هاى شيميايى در دما و فشار باال موجب تصفيه و يا 
ارتقاء كيفيت فرآورده هاى نفتى مى شود كه در راكتور واحد تصفيه هيدروژنى نفت 
گاز خوراك تصفيه نشده ورودى در مجاورت كاتاليست هاى مناسب و با حضور گاز 
هيدروژن در فشار باال تصفيه شده و ناخالصى هايى نظير گوگرد، نيتروژن و اكسيژن 

از آن جدا مى شوند.
ــكه در روز،  ــمى 50 هزار بش ــه هيدروژنى نفت گاز با ظرفيت اس ــد تصفي  واح

ــتى پااليشگاه است كه موجب توليد نفت گاز مرغوب با  بزرگ ترين واحد كاتاليس
ــده و مجموع نفت گاز نهايى  ــرد كمتر از PPM 10 (10 جزء در ميليون) ش گوگ

پااليشگاه را به استاندارد يورو 4 مى رساند.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس تصريح كرد: آماده سازى راكتور، تحويل 
و راه اندازى آن جزو تعهدات شركت هاى سازنده و طراح است كه بايد در نخستين 
ــت حضور داشته باشند ولى با توجه به عدم حضور كارشناسان  بارگيرى كاتاليس
شركت سازنده خارجى راكتور، از دانش فنى و تجربه متخصصان پااليشگاه در كنار 

كارشناسان شركت  هاى داخلى كشور استفاده شد.
ــازى  مهندس نامور در رابطه با توربين واحد تصفيه نفت گاز نيز افزود: آماده س
ــيد و  ــان بخش تعميرات به اتمام رس ــز با تالش متخصص ــن اين واحد ني توربي

آزمايش هاى سرعت (over speed) توربين با موفقيت انجام شد.
وى تصريح كرد: اجراى موفقيت آميز و همزمانى انجام عمليات اجرايى، آمادهسازى 
ــگاه بدون بروز  ــروژه در مجاورت واحد هاى در حال كار پااليش ــدازى اين پ و راه ان
هيچگونه حادثه، با برنامه ريزى، كنترل دقيق، پايش مستمر و روزانه پيشرفت كار با 
حداكثر بهره گيرى از پتانسيل  هاى موجود و با مشاركت، همكارى، همدلى و تالش 

خستگى ناپذير كاركنان شركت پااليش نفت بندرعباس محقق شده است.

ا غ گا ل ك ا گا اال ال كا ا گ

حضور مديران روابط عمومى پااليشگاه هاى خصوصى در پانزدهمين كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران

ــه همراه مدير روابط عمومى  ــگاه هاى خصوصى ب مديران روابط عمومى پااليش
انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت در پانزدهمين كنفرانس بين المللى 

روابط عمومى ايران حضور يافتند.

به گزارش «پااليش نفت»، پانزدهمين كنفرانس بين المللى روابط عمومى 30 مهر 
ماه با موضوع «برنامه ريزى بر پايه سناريو در روابط عمومى» در مركز همايش هاى 
سازمان مديريت صنعتى ايران برگزار شد و جايزه دكتر نطقى بنيانگذار روابط عمومى 

در ايران به پروفسور حسن بشير استاد دانشگاه امام صادق (ع) اعطا شد.
در آئين اعطاى هفتمين دوره جايزه بين المللى «دكتر نطقى» پدر روابط عمومى 
ــگاه امام صادق (ع) كه با حضور برخى  ــن بشير» استاد دانش ايران به «دكتر حس
شخصيت  هاى علمى و فرهنگى از جمله دكتر سلطانى فر معاون مطبوعاتى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد، دكتر باقر ساروخانى، دكتر على اكبر جاللى و 

دكتر سعيدرضا عاملى، در خصوص شخصيت علمى وى سخنرانى كردند.
همچنين در اين مراسم شش كتاب علمى با عناوين «رويكرد هاى نوين كاربردى 
خالقيت در روابط عمومى»، «سناريونگارى در روابط عمومى»، «ارتباطات و روابط 
 «(OKRs) عمومى»، «دستورالعمل قطعى سال 2018 براى اهداف و نتايج كليدى

و «تحليل گفتمان رسانه هاى جهان» و «مطالعات ميان فرهنگى» رونمايى شد.
رونمايى از آخرين كتاب  هاى دكتر بشير، رونمايى از تمبر اختصاصى دكتر حسن 

بشير و اعطاى جايزه بزرگ دكتر نطقى از ديگر برنامه هاى اين كنفرانس بود.

ط ا ا ا گا اال ط ا ا

با تالش متخصصان پااليشگاه نفت بندرعباس صورت گرفت؛ 
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ارتقاى استاندارد بين المللى سيستم مديريت ايمنى و سالمت شغلى در شركت پااليش نفت بندرعباس
در راستاى به روزآورى و ارتقاء استاندارد هاى بين المللى در شركت پااليش نفت 
ــتاندارد مديريت ايمنى و سالمت شغلى براساس آخرين ويرايش  بندرعباس، اس

سازمان بين المللى استانداردسازى (ISO) ارتقاء مى يابد.
ــال 2018 ميالدى سازمان بين المللى  به گزارش «پااليش نفت»، در ابتداى س
 ISO 45001:2018 پس از سالها تحقيق و مطالعه استاندارد (ISO) استاندارد سازى
ــتاندارد OHSAS 18001:2008 منتشر  را به عنوان ويرايش جديد و جايگزين اس

كرد.
رئيس برنامه ريزى و سامانه هاى مديريتى شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: 
استاندارد ISO 45001 ارائه كننده الزامات و دستورالعمل هايى براى ايجاد و استقرار 
سيستم مديريت ايمنى و سالمت شغلى بين المللى در راستاى كاهش يا به حداقل 
رساندن خطر و حفظ و بهبود مداوم عملكرد ايمنى و سالمت شغلى از طريق يك 

سرى فرآيند هاى سيستماتيك و مداوم به صورت كنشگرايانه مى شود.
ــتا، شركت پااليش نفت بندرعباس براى  مهندس قضاوتى افزود: در همين راس
اينكه بتواند روند رو به رشد خود را همچنان پوينده تر از گذشته حفظ كند، تصميم 
به ارتقاء استاندارد OHSAS 18001:2008 به ISO 45001:2018 گرفت كه در اين 
رابطه آموزش تيم مميزى داخلى پااليشگاه، جلسات هماهنگى با ادارات مرتبط، 
تحليل محيط بيرونى و داخلى از جنبه ايمنى و بهداشت شغلى، بازنگرى روش  هاى 
اجرايى و دستورالعمل ها، بازنگرى نقشه هاى فرآيندى و بازنگرى ريسك  هاى ايمنى 
 ISO 45001 و فرآيندى در اين شركت اجرا شده است. وى با بيان اينكه استاندارد
ــاير استاندارد هاى مديريتى يكپارچه سازى مى شود، گفت: مميزى  به راحتى با س

بيرونى استقرار اين استاندارد با حضور ارزيابان در اسفند امسال انجام مى شود.
رئيس برنامه ريزى و سامانه هاى مديريتى شركت پااليش نفت بندرعباس تصريح 
كرد: اين شركت از جمله شركت هاى پيشرو در زمينه استقرار، توسعه و به روزآورى 
نظام هاى مديريتى به شمار مى رود و داراى گواهينامه بين المللى مديريت يكپارچه 

ــت  ــامل ISO 9001 در مديريت كيفيت،ISO 14001 در مديريت زيس (IMS) ش

ــت شغلى، ISO 29001 در  محيطى، OHSAS 18001 در مديريت ايمنى و بهداش
مديريت كيفيت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى، ISO 50001 در مديريت انرژى، 
ــت، ISO 26000 در حوزه  ــت و محيط زيس HSE-MS در مديريت ايمنى، بهداش

 ISO 17025 ارائه دهندگان خدمات آموزشى و ISO 29990 ،ــئوليت اجتماعى مس
در مديريت كيفيت آزمايشگاهى، ISO10004 در رضايت مشترى و ISO 27001 در 

مديريت امنيت اطالعات است.
ــاره به اين كه شركت پااليش نفت بندرعباس نخستين  مهندس قضاوتى با اش
 OHSAS 18001:2008 شركت در صنعت نفت است كه نسبت به ارتقاء استاندارد
ــت افزود: در سال 2015 ميالدى نيز شركت  به ISO 45001:2018 اقدام كرده اس
 ISO 9001:2015 پااليش نفت بندرعباس به عنوان اولين شركت پااليشى استاندارد

و ISO 14001:2015 را بروزرسانى كرد.

SO 14001 ك SO ل9001 ا S

بيش از 60 ميليون نفر – ساعت كار بدون حادثه در شركت پااليش نفت بندرعباس

در سال 96 در شركت پااليش نفت بندرعباس با رعايت و توجه به استاندارد هاى 
ايمنى 60 ميليون نفر- ساعت كار بدون حادثه انجام شد.

ــال گذشته، از ابتداى سال  به گزارش «پااليش نفت»، با ارزيابى  هاى عملكرد س
96 تا انت هاى آن با حفظ و رعايت نكات ايمنى، اين شركت موفق شد عملكرد 60 

ميليون نفر- ساعت كار بدون حادثه را در واحد هاى عملياتى پااليشگاه ثبت كند.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس با بيان اين مطلب و اشاره به اجراى 
ــگاه  ــات تكميل واحد هاى طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت اين پااليش عملي
گفت: در طرح توسعه پااليشگاه بندرعباس نيز در سال 96، دو ميليون و 520 هزار 

نفر– ساعت كار بدون حادثه ثبت شد.
مهندس نامور با اشاره به اينكه عامل 90 درصد از حوادث، خطاى انسانى و توجه 
نكردن به قوانين ايمنى است، گفت: با اجراى صبورانه فعاليتها، كنترل، هوشيارى و 

رعايت قوانين و استاندارد هاى ايمنى مى توان از بروز حوادث پيشگيرى كرد.
وى افزود: در سال 96 به منظور پيشگيرى از خطر و حفظ ايمنى، 1207 مورد 
اندازه گيرى فيزيكى و شيميايى عوامل زيان آور در واحد هاى عملياتى و غيرعملياتى 
ــت محيطى در پااليشگاه و  و همچنين 1609 مورد اندازه گيرى پارامتر هاى زيس

شهرك مرواريد صورت گرفت.
وى با بيان اينكه نيروى انسانى ارزشمندترين سرمايه است افزود: حفظ نيروى 
ــرار دارد و آموزش پذير بودن و انتقال  ــانى با اجراى قوانين ايمنى در اولويت ق انس

آموزش ها به همراه تجربه به ديگران از وظايف مهم در صنعت نفت است.
ــركت پااليش نفت بندرعباس بيان داشت: در سال 96 به منظور  مديرعامل ش
آموزش موارد HSE و افزايش آگاهى نسبت به عوامل حادثه ساز، 53 هزار و 399 
ــاعت نيز براى  ــمى و 184 هزار و 757 نفر - س ــاعت براى كاركنان رس نفر – س
ــى برگزار شد.  مهندس نامور با بيان اينكه  كاركنان پيمانكارى كالس هاى آموزش
صنعت نفت صنعتى حساس است كه در هر لحظه امكان خطر و بروز حادثه وجود 
دارد، گفت: سال گذشته به منظور توانمندسازى و ارتقاء آمادگى كاركنان، افزايش 
ــرايط اضطرارى، شناسايى نقاط قوت و  توان عملياتى و قدرت تصميم گيرى درش
ضعف و ارزيابى عملكرد، 67 مورد مانور HSE و 82 مورد تمرين آتش و 16 مورد 

رزمايش ميدانى و مشترك در شركت پااليش نفت بندرعباس برگزار شد.

ا ا ا ا ا ا ا اال ك 6ال96
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واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز پااليشگاه بندرعباس به بهره بردارى رسيد
واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز پااليشگاه نفت بندرعباس با هدف توليد فرآورده 
مطابق با استاندارد هاى روز دنيا، با تالش هاى شبانه روزى كاركنان و متخصصان اين 

پااليشگاه با موفقيت به بهرهبردارى رسيد.
به گزارش «پااليش نفت»، با راه اندازى اين واحد ميزان گوگرد موجود در نفت 
گاز توليدى پااليشگاه از 10 هزار PPM به كمتر از PPM 50 كاهش يافت و مجموع 
نفت گاز توليدى پااليشگاه بندرعباس بر اساس استاندارد يورو 4 به 15 ميليون ليتر 

در روز رسيد.
تقدير از پااليشگاه بندرعباس براى ارتقاى كيفيت و توليد روزانه 14 ميليون ليتر 

نفت گاز با استاندارد يورو 4
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فراورده هاى نفتى از 
ــگاه بندرعباس به خاطر توجه ويژه به الزامات توسعه  مديرعامل و كاركنان پااليش
ــوالت قدردانى كرد. به گزارش «پااليش نفت»، عليرضا صادق  پايدار كيفى محص
ــريع در اجراى پروژه هاى ارتقاى كيفيت و  ــاره به تس آبادى در تقديرنام هاى با اش
ــتاندارد يورو چهار، اجراى پروژه هاى  ــد روزانه 14 ميليون ليتر نفت گاز با اس تولي

ــى را گامى مؤثر در جهت سياست  هاى  ــازى نفت گاز اين شركت پااليش كيفى س
زيست محيطى وزارت نفت و كاهش آاليندگى عنوان كرد.

ا ا گا ا اال ك ا گا ا ك

اولين كوره واحد هاى بنزين سازى فاز سوم ستاره خليج فارس فروزان شد
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس گفت: در آخرين آدينه مهرماه اولين 
كوره واحد هاى بنزين سازى فاز سوم پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس 

وارد مدار توليد شد.
به گزارش «پااليش نفت»، «محمدعلى دادور» ضمن تقدير از مهندسان و كارگران 
ــگاه ستاره خليج فارس با تالش  شبانه روزى براى رسيدن به خودكفايى در  پااليش
ــوم و چهارم اين پااليشگاه، گفت: روز گذشته  ــرفت فاز هاى س توليد بنزين و پيش
ــازى فاز سوم پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج  اولين كوره واحد هاى بنزين س

فارس به بهره بردارى رسيد.

مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس افزود: كار و تالش در پااليشگاه ستاره 
ــد و هيچ مسأله اى سبب كندى اقدامات ما براى  خليج فارس تعطيلى نمى شناس

رسيدن به اهداف عاليه نظام و كسب رضايت مردم نخواهد شد.
ــوم اين پااليشگاه ظرفيت توليد بنزين  دادور با بيان اين كه افتتاح كامل فاز س
ــاند، تاكيد  ــتاره خليج فارس را به روزانه بيش از 40 ميليون ليتر در روز مى رس س
كرد: به عنوان اصلى ترين توليدكننده بنزين كشور اين نويد را به مردم شريف ايران 
خواهيم داد كه تا آخرين توان براى تأمين اين كاالى استراتژيك تالش كنيم و از 

هيچ اقدامى فروگذار نخواهيم بود.

ثبت برند STAR براى حضور قدرتمند در بازار هاى جهانى

مدير بازرگانى شركت نفت ستاره خليج فارس از ثبت برند STAR براى حضور 
قدرتمند اين شركت در بازار هاى جهانى خبر داد.

به گزارش «پااليش نفت»، «عماد زارعى» با اشاره اين موضوع كه در شرايط فعلى 
ظرفيت بنزين توليدى پااليشگاه ستاره خليج فارس 36 ميليون ليتر بنزين در روز 
است، گفت: بى نيازى به واردات بنزين وتبديل ايران به يكى از توليدكنندگان اصلى 
بنزين در جهان يكى از اهداف ماست و تمام تالش خود را براى نيل به اين هدف 

به خرج دادهايم و امروز ايران نيازى به واردات بنزين ندارد.

ــرد: باتوجه به اولويت  ــتاره خليج فارس تاكيد ك ــركت نفت س مديربازرگانى ش
نظام ودغدغه هاى دولت در راستاى تسريع اهداف اقتصاد برون گرا و دانش بنيان و 
همچنين ضرورت تالش براى بهبود رشد اقتصادى كشور و خروج از شرايط ركود 
ــد كه توليدكننده ايرانى بتواند دربازار هاى جهانى  بايد سياست ها به گونه اى باش
رقابت كند. وى ادامه داد: از اين رو حمايت از توسعه شركت  هاى مديريت صادرات 
تخصصى و ايجاد ارتباطات قوى بين آن ها بايد به عنوان يكى از اولويت  هاى جدى 

در دستور كار قرار گيرد. 
زارعى گفت: بحث مديريت نشان تجارى نيز يكيديگر از پارامتر هاى تعيين كننده 
ــركت ها درحوزه صادرات است و شركت نفت ستاره  و مهم براى تصميم گيرى ش
خليج فارس با ثبت برند تجارى star براى فرآورده هاى توليدى خود گامى مهم در 
اين عرصه برداشته است. وى اضافه كرد: با بهره بردارى كامل از فاز سوم پااليشگاه 
ــتاره خليج فارس در سال جارى و از طرفى با ساخت و راه اندازى فاز چهارم در  س
ــال هاى آينده ميزان توليد بنزين و همچنين گازوئيل افزايش مى يابد و نه تنها  س
ــتراتژيك به خودكفايى مى رسيم كه امكان  در تأمين داخلى اين فرآورده هاى اس

صادرات اين محصوالت نيز بيشتر مى شود.
ــركت نفت ستاره خليج فارس بيان داشت: الزم به ذكراست در  مديربازرگانى ش
ــود و به  ــال حاضر فرآورده گاز مايع (LPG) مازاد بر مصرف داخلى توليد مى ش ح
همراه ساير فرآورده هاى نفتى از قبيل نفتاى ترش، نفتاى سبك، نفتاى سنگين و 

... به كشور هاى همسايه صادرمى شود.

ا STAR ث ا فا ل ا ك گا Rا
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توليد بنزين پااليشگاه ستاره خليج فارس به روزانه 40 ميليون ليتر مى رسد
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران گفت: توليد بنزين 
ــگاه ستاره خليج فارس با اتمام فاز سوم تا پايان امسال به روزانه 40 ميليون  پااليش
ليتر مى رسد. به گزارش «پااليش نفت»، عليرضا صادق آبادى با اعالم اين خبر گفت: 
فاز سوم اين پااليشگاه از آذرماه آماده راه اندازى خواهد بود و پس از فاصل هاى يك 
ــد. وى افزود: از حدود 45 روز گذشته مقدار  تا 2 ماهه، توليد آن تثبيت خواهد ش
ــگاه ستاره خليج فارس به روزانه 30 ميليون ليتر رسيده است.  توليد بنزين پااليش
صادق آبادى با اشاره به اين كه عمليات سيويل فاز چهارم پااليشگاه ستاره نيز آغاز 
ــفارش تجهيزات آن به زودى نافذ خواهد شد، گفت: با راه اندازى اين فاز،  شده و س
توليد بنزين پااليشگاه ستاره خليج فارس 12 ميليون ليتر ديگر افزايش مى يابد. وى 
ظرفيت كنونى توليد بنزين يورو 4 در پااليشگاه ستاره خليج فارس را 30 ميليون 
ليتر در روز اعالم كرد. معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران با اشاره به اين كه ميزان گوگرد بنزين توليدى در پااليشگاه ستاره خليج فارس 
ــت، تصريح كرد: كيفيت بنزين توليدى اين پااليشگاه به  كمتر از 5/0 پى پى ام اس
لحاظ ميزان گوگرد آن كه يكى از مهم ترين پارامتر هاى آلوده كننده هواست، مطابق 
استاندارد يورو 5 است. صادق آبادى با اشاره به اين كه با توليد روزانه 30 ميليون ليتر 
ــگاه روزانه 97 ميليون ليتر بنزين در كشور توليد شده است،  بنزين در اين پااليش
گفت: با اتمام فاز سوم و افزايش توليد روزانه بنزين پااليشگاه ستاره خليج فارس به 
40 ميليون ليتر تا پايان سال، توليد بنزين كشور به حدود روزانه 107 ميليون ليتر 

ــور مثبت  افزايش مى يابد. وى افزود: هم اكنون موازنه توليد و مصرف بنزين در كش
است و به تدريج و  با بهره بردارى از فاز سوم پااليشگاه و  افزايش ميزان ذخاير راهبردى، 

امكان صادرات اين محصول در كشور محقق مى شود.
ــگاه نيز گفت: هم  صادق آبادى همچنين درباره مقدار توليد نفت گاز اين پااليش
اكنون به طور ميانگين روزانه 7 ميليون ليتر نفت گاز در اين پااليشگاه توليد مى شود 
كه در آيند هاى نزديك و با راه اندازى فاز سوم آن، به روزانه 10 تا 12 ميليون ليتر 

افزايش خواهد يافت.

 بنابراين گزارش، پااليشگاه ستاره خليج فارس در قالب سه فاز تعريف شده كه هر 
فاز قابليت توليد روزانه 12 ميليون ليتر بنزين مطابق استاندارد هاى روزآمد اتحاديه 
اروپا را دارد. با راه اندازى فاز چهارم اين پااليشگاه ميزان توليد بنزين روزانه كشور به 

حدود روزانه 120 ميليون ليتر افزايش خواهد يافت.
ــوم  ــور، با راه اندازى فاز س ــوخت در كش در صورت مديريت صحيح مصرف س
ــتاره خليج فارس موازنه مثبت توليد و مصرف بنزين ايجاد و امكان  ــگاه س پااليش
ــور محقق خواهد شد. عنوان بزرگ ترين پااليشگاه  برقرارى صادرات بنزين از كش
ميعانات گازى دنيا و نخستين در خاورميانه، استفاده بيش از 70 درصد از تجهيزات 
ــوى نيرو هاى داخلى، 95  توليدى صنايع داخلى، نزديك به 100 درصد اجرا از س
درصد راه اندازى  هاى داخلى، جوان ترين نيروى انسانى دخيل در اجرا، اثرات زيست 
ــى و ركورد هاى  ــى با توليد فرآورده هاى با كيفيت، تقويت قدرت ديپلماس محيط
بى نظير در راه اندازى از جمله ويژگى  هاى بارز ستاره خليج فارس به شمار مى رود 

كه اين طرح عظيم را به يك طرح ملى تبديل كرده است.

ك فا قال فا ل ا گا اال ا گ ا ا

ملى فكر مى كنيم، ملى توليد مى كنيم

مدير روابط عمومى شركت نفت ستاره خليج فارس 
ــعار  گفت: حمايت از كاالى ايرانى تنها در حد يك ش
نيست و بايد هركس در حد بضاعت خود اقدامى در 
راستاى حل موانع موجود بر سر راه توليد داخلى بردارد 
و تمام توان خود را براى تبديل فضاى كشور به فضايى 
براى توليد بگذارد. به گزارش «پااليش نفت»، نرگس 

ــت: پااليشگاه  ــت آورده اس صداقت در اين ياددداش
ميعانات گازى ستاره خليج فارس مدرن ترين پااليشگاه 
خاورميانه و بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازى جهان 
ــه در 25  ــت ك ــدود 700 هكتار اس ــاحتى ح با مس

كيلومترى غرب شهر بندرعباس واقع شده است.
ــتاى  ــت در راس اين پروژه ى عظيم ملى گامى اس
خودكفايى كشور در توليد بنزين و همچنين جلوگيرى 
از خام فروشى ميعانات گازى. البته نبايد فراموش كرد 
ــگاه ستاره خليج فارس از  كه خوراك ورودى پااليش
ــتحصال مى شود  ــترك پارس جنوبى اس ميدان مش
ــورت پذيرد، اين  ــت آن ص و اگر وقف هاى در برداش
ــت خواهد رفت. به همين دليل است  سرمايه از دس
كه اين ابرپااليشگاه در برنام هاى توسعه اى با سرعتى 
ــت به دهان گذاشت،  كه متخصصان اروپايى را انگش
پااليش ميعانات گازى را ادامه مى دهد. در اين شرايط 
ــال، «حمايت از كاالى ايرانى» نظر  ــعار س اگر به ش
بيافكنيم، متوجه مى شويم كه بايد با ديدى ملى به 
حمايت از صنايع داخلى پرداخت. حمايت از كاالى 

ــعار نيست و بايد هر كس  ايرانى تنها در حد يك ش
ــتاى حل موانع  ــد بضاعت خود اقدامى در راس در ح
ــردارد و تمام توان  ــر راه توليد داخلى ب موجود بر س
خود را براى تبديل فضاى كشور به فضايى براى توليد 
بگذارد. البته حمايت از كاالى ايرانى منحصر به امروز 
و ديروز نيست و بايد اين رويه ى خردمندانه به عنوان 
رويكرد همه ى افراد، سازمان ها و دولت ها در تمام ادوار 
انتخاب شود چرا كه هر لحظه خارج شدن از اين مدار 
ــنگينى را در پى داشته باشد. در  مى تواند تبعات س
وضعيت كنونى نبايد فراموش كنيم كه همين چند 
ــال گذشته بود كه قدرت  هاى جهانى با تصميمى  س
يك شبه امنيت انرژى را در ايران به خطر مى انداختند 
ــور را با قطع واردات بنزين با  ــد كش و روند آمد و ش
ــكل رو به رو مى كردند. حال كه با تكيه بر دانش  مش
داخلى و استفاده از فناورى جهانى چنين پااليشگاهى 
در اين نقطه از كشور ايجاد شده تا خودكفايى در توليد 
بنزين محقق شود، بايد با ديدى ملى به آن نگريست و 

براى توسعه ى آن نگاهى ملى داشت.

فا ل ا ك ط ا

مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى:

يادداشت مدير روابط عمومى شركت نفت ستاره خليج فارس:
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تقدير معاون وزير نفت از مديرعامل و صنعتگران پااليشگاه ستاره خليج فارس
مديرعامل شركت ملى پااليش فرآورده هاى 
نفتى ايران از تالش پيوسته و پيگير صنعتگران 
ــگاه ستاره خليج فارس در تأمين پايدار  پااليش

بنزين قدردانى كرد.
ــا  ــت»، عليرض ــش نف ــزارش «پاالي ــه گ ب
ــى از تالش هاى  ــداى لوح ــادى با اه صادق آب
مهندس دادور - مديرعامل، مجموعه مديريتى، 
ــگاه  ــالش پااليش ــان پرت ــان و كاركن مهندس
ــارس به دليل  ــتاره خليج ف ميعانات گازى س
ــور به نقطه قوت در تأمين پايدار  رساندن كش
ــوارى  هاى تابستان امسال  بنزين در گذر از دش

تقدير كرد.
ــه آمده: «امروز  ــى از اين تقديرنام در بخش
ــگاه ستاره خليج فارس  در حالى نقش پااليش

ــوخت كشور  ــتمر س در تأمين مطمئن و مس
ــراى پروژه هاى تكميلى،  ــده كه اج تثبيت ش
ــت محصوالت  ــاى كيفي ــازى و ارتق كيفى س
ــن واحد بزرگ  ــى بى بديل را براى اي جايگاه
ــت و ان شاء ا... به زودى  صنعتى رقم زده اس
شاهد افزايش توليد بنزين از 30 ميليون ليتر 
ــون ليتر در روز و ارتقاى  به بيش از 40 ميلي
كيفيت توليد روزانه 12 ميليون ليتر نفت گاز 

با استاندارد يورو 5 خواهيم بود. 
اين اتفاقى مبارك در توجه به الزامات زيست 
ــت ها و اهداف وزارت  محيطى از جمله سياس
نفت در بهبود كيفيت سوخت به شمار مى رود 
كه متخصصان اين پااليشگاه خدمت بى منت بر 

ملت شريف ايران را برگزيده اند».

هدف گذارى ستاره خليج فارس تا پايان امسال؛ توليد 40 ميليون ليتر بنزين در روز
مدير عمليات پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس ضمن تشريح اقدامات 
ــده در فاز سوم اين پااليشگاه، بيان داشت: تا پايان امسال ظرفيت توليد  انجام ش

بنزين را به 40 ميليون ليتر در روز خواهيم رساند.
ــريح اقدامات انجام شده  ــروش ذيگلرى» در تش به گزارش «پااليش نفت»، «س
ــتاره خليج فارس گفت: واحد تقطير فاز سوم تكميل و  ــوم پااليشگاه س در فاز س

راه اندازى شده و با ظرفيت نهايى در مدار قرار گرفته است.
ذيگلرى ظرفيت نهايى اين واحد را 120 هزار بشكه در روز عنوان كرد و گفت: 
ــگاه، از ميدان مشترك گازى پارس جنوبى تأمين  از آن جايى كه خوراك پااليش
ــود تمام تالش خود را براى جلوگيرى از خام فروشى ذخاير كشور به خرج  مى ش

خواهيم داد.
وى ادامه داد: واحد هاى شيرين سازى نفتا و واحد هاى بنزين سازى نيز در مراحل 
پايانى ساختمان و نصب قرار دارد كه واحد شيرين سازى نفتا در روندى سريع و 
با اقدامات شبانه روزى در حال پيشرفت است و در پاييز امسال راه اندازى مى شود، 
ــازى نيز تا پايان سال جارى تكميل و به مدار توليد وارد  در ضمن واحد بنزين س

خواهد شد.
مدير عمليات پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس در پايان بيان داشت: با 
تكميل فعاليت  هاى فاز سوم، ظرفيت توليد بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس 

به 40 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
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بارگذارى بزرگ ترين راكتور NHT خاورميانه در كمتر از 21 ساعت
بزرگ ترين راكتور واحد تصفيه هيدروژنى نفتا (NHT) خاورميانه با ثبت ركوردى 

جديد در فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس بارگذارى شد.
ــت يوم اهللا 13  ــش نفت»، محمدعلى دادور ضمن گراميداش ــه گزارش «پاالي ب
ــت: ملت و خدمتگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران همواره ثابت  آبان، بيان داش
كرده اند كه در سخت ترين شرايط همواره بهترين دستاوردها را به بار مى آورند و اين 

نتيجه ى توكل، حريت، تالش و تمركز بر دانش داخلى است.
ــركت نفت ستاره خليج فارس،  ــان و كارگران ش وى در ادامه با تقدير از مهندس
بارگذارى كاتاليست فاز سوم اين پااليشگاه را اقدامى شگرف و تحسين برانگيز خواند 
و گفت: بارگزارى بزرگ ترين راكتور واحد تصفيه هيدروژنى نفتا (NHT) خاورميانه 
ــخ و توان فنى باالى  ــانه ى عزم راس ــاعت به طول انجاميد كه نش كمتر از 21 س

مهندسان ايرانى است.
ــبب  ــارس بارگذارى اين راكتور را س ــتاره خليج ف ــركت نفت س مديرعامل ش
شيرين سازى نفتاى ترش در فاز سوم اين پااليشگاه عنوان كرد و افزود: اين اقدام ما 

را يك گام ديگر به بهره بردارى كامل فاز 3 نزديك كرد.
وى در پايان اظهار داشت: جا دارد اين موفقيت بزرگ را به خانواده محترم پرسنل 

ــده،  ــتاره خليج فارس كه مرارت  هاى فراوانى نيز بر آن ها وارد ش ــركت نفت س ش
ــان  تبريك عرض كنم چرا كه بدون حمايت  هاى معنوى آنان كارگران و مهندس

نمى توانستند با چنين راندمان كارى امور را به پيش ببرند.

ا ا آ ا ا ف ا ا ك فا ل ا ك

بومى سازى 80 درصد قطعات مورد نياز شركت پااليش نفت اصفهان

ــركت پااليش نفت اصفهان در جهت خودكفايى و حمايت از كاالى ايرانى و  ش
به منظور تأمين قطعات مورد نياز و با حمايت متخصصان داخلى مبادرت به تهيه 
قطعات اساسى و مورد نياز خود در كشور نموده است و بر اين اساس در حال حاضر 

حدود 80 درصد نياز هاى اين شركت توسط سازنده هاى داخلى مرتفع مى گردد.

ــان  ــتعداد هاى درخش ــركت با تكيه بر اس ــزارش «پااليش نفت»، اين ش به گ
شركت هاى دانش بنيان و شركت هاى سازنده قطعات صنعتى و استفاده از توانمندى 
و پتانسيل هاى موجود در داخل كشور، توانسته بسيارى از نياز هاى خويش را مرتفع 

سازد.
در سال گذشته با بوميسازى بيش از 336 قطعه با تيراژ متناسب از تجهيزات 
ــتغال زايى براى فارغ التحصيالن دانشگاهى و بينيازى از  ــركت، در كنار اش اين ش
خريد خارجى، شاهد بيش از 200 ميليارد ريال صرفه جويى براى كشور بوده ايم.

ــاس تعميرات اساسى  ــته است اقالم مهم و حس ــركت توانس همچنين اين ش
ــاخت  ــركت هاى داخلى طراحى، س (اورهال) در حال انجام را از طريق دانش ش

و نصب كند.
در بسيارى از موارد عملكرد دستگاه هاى ساخته شده در داخل كشور از نمونه 

مشابه خارجى به مراتب بهتر و كارآمدتر است.
به همت واحد پشتيبانى ساخت داخل شركت پااليش نفت اصفهان، اين شركت 
ــال  ــركت هاى ديگر نفتى را نيز تأمين كرده به طورى كه در س همچنين نياز ش
ــته تعدادى از قطعات حياتى آن شركت ها از طريق پااليشگاه اصفهان و با  گذش

نشان ساخت ايران تهيه و ارسال شده است.

ا ا كاال ا ا ا ك ا ا اال ك

شركت پااليش نفت اصفهان موفق به دريافت گواهينامه بين المللى استاندارد مديريت انرژى شد
شركت پااليش نفت اصفهان گواهينامه بين المللى 
ــه مديريت انرژى را از  ISO 50001:2011 در زمين

شركت ايتاليايى IMQ دريافت كرد.
ــت»، در گواهينامه اى  ــش نف ــزارش «پاالي به گ
 IMQ ــركت ايتاليايى ــاى مديرعامل ش ــه با امض ك
ــت: گواهينامه مديريت انرژى ــده، آمده اس صادر ش

ISO 50001:2011، به منظور مصرف صحيح انرژى 

ــوخت، برق وبخار)، در فرآيند توليد محصوالت  (س

ــركت پااليش نفت اصفهان به اين شركت اعطاء  ش
مى شود. 

مديرعامل شركت مرزبان كيفيت نماينده شركت 
IMQ نيز طى نام هاى به مديرعامل شركت پااليش 

ــت.  ــان اين موفقيت را تبريك گفته اس نفت اصفه
ــدور گواهينامه  ــزى ص ــت فرآيند ممي گفتنى اس
ــتاندارد ISO 50001:2011 از تاريخ 3 تا 4 بهمن  اس
 IMQ ماه با حضور 4 نفر از نمايندگان مميز شركت
ايتاليا برگزار و كليه نواحى توليدى، عملياتى، ستادى 

و.... مورد مميزى قرار گرفت.
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در آينده نزديك محقق مى شود؛  عرضه نفتاى سنگين پااليشگاه اصفهان در بورس انرژى
ــركت پااليش نفت اصفهان گفت  رئيس بازاريابى و فروش فرآورده هاى نفتى ش
ــنگين توليدى اين شركت در بورس انرژى ايران عرضه  كه خبر به زودى نفتاى س
مى شود. به گزارش «پااليش نفت»، ابراهيم كاويانى پورگفت: از اين پس، متقاضيان 

نفتاى سنگين، مى توانند محصول مورد نظر خود را در بورس خريدارى كنند.
ابراهيم كاويانى، رئيس بازاريابى و فروش فرآورده هاى نفتى شركت پااليش نفت 
اصفهان همچنين گفت: با حذف سقف قيمتى معامالت و برداشتن محدوديت سقف 
ــمت  ــت قيمتى براى فرآورده هاى نفتى، قيمت ها در بورس كاال و انرژى به س رقاب
ــدن مى رود. وى افزود: با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز بانك مركزى براى  واقعى ش
محاسبه نرخ فرآورده هاى نفتى (4200 تومان) از يك سو و افزايش نرخ ارز در بازار 
از سوى ديگر، با افزايش تقاضا براى خريد فرآورده هاى نفتى و مشتقات مربوطه و 
صادرات آنها به خارج از كشور، مواجه هستيم. وى با بيان اينكه پيش از تصميم اخير 
بورس كاال و انرژى مبنى بر حذف سقف قيمتى معامالت، بيشينه سقف رقابت برابر 
با 10 درصد بود كه پس از اعمال تصميمات جديد و باز شدن دامنه سقف رقابت، 
قيمت  هاى فرآورده هاى نفتى افزايش يافته است و به طبع پيش بينى مى شود تأثير 

مثبتى بر درآمد هاى شركت پااليش نفت اصفهان را شاهد باشيم.
ــركت پااليش نفت اصفهان به عنوان اولين شركت پااليشى در تاريخ 11 دى  ش
ــن تاريخ براى اولين بار  ــوالت خود در بورس كرد. در اي ــدام به عرضه محص 89 اق

محصول وكيوم باتوم در تاالر بورس كاال عرضه شد و متعاقب آن ساير شركت هاى 
ــى به عنوان توليد كنندگان وكيوم باتوم و ساير فرآورده هاى نفتى اقدام به  پااليش
عرضه محصوالت خود در بورس كردند. در حال حاضر شركت پااليش نفت اصفهان 
فرآورده هاى خود همچون آيزوريسايكل، انواع حالل ها، پالتفرميت، لوبكات، وكيوم 

باتوم و گوگرد را در بورس كاال و انرژى به فروش مى رساند.

ا ك ا آ اق كاال اال ا ك ل

يك و نيم ميليارد دالر در پااليشگاه تبريز سرمايه گذارى مى شود

مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز گفت: در حال مذاكره با شركت  هاى چينى 
و روسى براى سرمايه گذارى يك ونيم ميليارد دالرى در اين پااليشگاه هستيم.

به گزارش «پااليش نفت»، غالمرضا باقرى ديزج در گفتوگو با خبرنگاران افزود: 
اين سرمايه گذارى در راستاى ارتقاى كيفى و كمى محصوالت توليدى پااليشگاه 
ــاره پروژه هاى در دست اجراى اين شركت، اظهار  ــود. وى با اش تبريز انجام مى ش
ــل كل نفت گاز توليدى به  ــروژه گوگردزدايى از نفت گاز با هدف تبدي ــت: پ داش
استاندارد يورو چهار با اعتبار 48,61 ميليون يورو و 885,88 ميليارد ريال در حال 
ــت. باقرى ادامه داد: پروژه توليد روغن پايه گروه 2 در واحد گوگردزدايى از  اجراس
نفت گاز قديم با اعتبار 40 ميليارد ريال با هدف توليد محصوالت پااليشى با ارزش 

افزوده باال اجرا شده كه در حال توليد آزمايشى است.
وى با اشاره به پروژه تغيير كاربرى واحد بنزين سازى قديم به ايزومريزاسيون در 
اين شركت گفت: اين طرح با اعتبار 500 ميليارد ريال و با هدف توليد نفتاى سبك 

با اكتان باال جهت توليد كل بنزين با استاندارد يورو چهار اجرايى مى شود.
ــاره به فعاليت زيست محيطى اين  ــركت پااليش نفت تبريز با اش مديرعامل ش
ــركت افزود: با توجه به كمبود آب، اين شركت توانسته است ميزان دورريز آب  ش

ــاعت كاهش دهد و براى افزايش ميزان بازيافت  را در حدود 70 متر مكعب در س
ــد «آر.او» با اعتبار 150  ــاى آلوده و كاهش هدر رفت آب پروژه احداث واح آب  ه
ــتاورد هاى شركت در سال  ــت. وى مهمترين دس ميليارد ريال در حال احداث اس
ــته را فرآورش نفت خام به ميزان 3,8 درصد بيشتر از برنامه، تغيير كاربرى  گذش
واحد تصفيه گازوئيل قديمى جهت توليد روغن پايه، تغيير كاربرى واحد بالاستفاده 
بنزين سازى قديم به واحد ايزومريزاسيون نفتاى سبك بدون نياز به احداث واحد 
جديد، كاهش ضايعات، كاهش 7 درصدى انديس انرژى عنوان كرد. باقرى ديزج 
با بيان اينكه پااليشگاه تبريز از لحاظ ظرفيت در رده چهارم پااليشگاه هاى كشور 
قرار دارد، گفت: سهم اين پااليشگاه در تأمين نياز كشور هفت درصد بوده، اما به 
دليل همسايگى با چندين كشور از موقعيت خاصى برخوردار است. وى با اشاره به 
ــازى در اين شركت، اظهار داشت: اين پروژه بعد از دو  راه اندازى واحد توليد قيرس

سال فعاليت متوقف شد و در حال اخذ مجوزها براى راه اندازى دوباره آن هستيم.
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز در خصوص دليل توقف پروژه قيرسازى اين 
پااليشگاه گفت: از آنجايى كه پااليشگاه تبريز توليد كننده خوراك قيرسازى است 
بايد خوراك آن را به بورس عرضه و از بورس خريدارى كند و همه اقدامات جهت 
دريافت مجوز راه اندازى انجام شده است. وى در خصوص خروج آمريكا از برجام نيز 
اظهار داشت: ممكن است تحريم موجب كندى برخى فعاليت ها شود اما با مديريت 
ــد و تدابير الزم براى تأمين تجهيزات در زمان  ــت مشكلى ايجاد نخواهد ش درس
تحريم انديشيده شده است. باقرى ديزج افزود: پااليشگاه تبريز در سال 5.5 ميليون 
تن محصول به بازار عرضه مى كند، كه 90 درصد محصوالت ماهيت سوختى داشته 
و ساير محصوالت از طريق بورس عرضه مى شود. وى ادامه داد: 50 درصد بنزين 
توليدى در اين پااليشگاه طبق استاندارد يورو 4 توليد مى شود، ضمن اينكه بنزين 

معمولى توليدى اين شركت 90 درصد شاخص  هاى پاك را داراست.
ــگاه تبريز گفت: مهمترين هدف اين شركت حركت در مسير  مديرعامل پااليش
ــوخت پاك در كشور و در كنار آن تنوع بخشى  ــت  هاى دولت براى توليد س سياس
به محصوالت با ارزش افزوده بيشتر براى رساندن سود بيشتر به سهامداران، انجام 

مسووليت  هاى اجتماعى و حركت در مسير توسعه پايدار است.

ا ك ا ذاك ال گ اال ك ل ا
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مراسم يادبود شهداى پااليشگاه تبريز برگزار شد
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز گفت: در طى هشت سال دفاع مقدس و 17 
مورد بمباران مؤثر پااليشگاه تبريز توسط هواپيما هاى بعثى اين شركت 31 شهيد و 

121 جانباز تقديم انقالب اسالمى كرده است.

به گزارش «پااليش نفت»، غالمرضا باقرى ديزج در مراسم يادبود شهداى پااليشگاه 
تبريز افزود: عراقى ها از جايگاه مهم پااليشگاه تبريز در تأمين انرژى منطقه خبردار 
ــركت را مورد حمالت هوايى خود قرار  بودند از اين رو در آغازين روز جنگ اين ش
ــت. وى ادامه داد: بر اثر 17 مورد حمله  ــارت تخريبى به دنبال نداش دادند كه خس
ــيب و تخريب باالى  ــگاه تبريز 23 واحد دچار آس هوايى نيرو هاى بعثى به پااليش
ــد كه با توان نيرو هاى داخلى بالفاصله مورد بازسازى قرار مى گرفت.  40 درصد ش

باقرى اظهارداشت: به يمن خون پاك شهدا و با همت تالشگران عرصه صنعت نفت 
استان اكنون پااليشگاه تبريز به عنوان بزرگترين و مهم ترين بنگاه اقتصادى منطقه 
و بزرگ ترين مؤدى مالياتى در شمال غرب كشور در مسير تعالى گام برمى دارد. وى 
گفت: اين شركت در سال 1356 راه اندازى و وظيفه آن تأمين سوخت منطقه بود 
ولى اكنون توانسته ايم تعداد محصوالت پااليشگاه را به 41 محصول افزايش دهيم كه 
به عنوان اهرم تحرك صنايع پايين دستى فعال است. مديرعامل شركت پااليش نفت 
تبريز با بيان اينكه استكبار جهانى همواره براى ضربه زدن به نظام و انقالب تالش 
مى كند، افزود: با توجه به جايگاه استراتژيكى اين شركت با تمام توان براى تقويت 

بنيه دفاعى و پدافندى مجموعه و جلوگيرى از هرگونه آسيب تالش مى كنيم.

رئيس دفتر نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز نيز در اين 
مراسم گفت: ملت ايران حوادث سختى را تحمل كردند ولى با تمام توان در مقابل 

دشمنان نظام و انقالب ايستادگى كردند.
حجت االسالم فقيه ادامه داد: اين ملت در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند كه 
با جان و دل پاى عهد خود با رهبر كبير انقالب هستند و تا آخرين نفس از آرمان  هاى 

انقالب و اسالم دفاع مى كنند.

ا ا ا ق ا ا آذ ف ل ا ف

اجراى 15 عنوان پروژه زيست محيطى در پااليشگاه تبريز

ــركت پااليش نفت تبريز با حمايت ها و نظارت  هاى كارساز و بى دريغ مراجع  ش
ــتانى در طول سال هاى اخير همواره يكى از پيشگامان صنايع شمال  ذيصالح اس

غرب كشور در خصوص اجراى پروژه هاى زيست محيطى بوده است.
ــته اجراى 15 عنوان پروژه زيست  ــال گذش به گزارش «پااليش نفت»، در 5 س
محيطى با اعتبار بالغ بر 364 ميليون يورو و 406 ميليارد ريال در دستور كار اين 

شركت قرار گرفته كه از اين ميان 10 پروژه به بهره بردارى رسيده اند كه از جمله 
مهم ترين آن ها ميتوان به پروژه بنزينسازى جديد با هدف توليد بنزين پاك، پروژه 
ــل با هدف توليد گازوئيل  ــالى به فلر و پروژه تصفيه گازوئي ــت گاز هاى ارس بازياف

منطبق با استاندارد يورو 5 اشاره كرد.
ــامانه پايش آنالين در بهمن ماه 96 به بهره بردارى  ــتقرار س همچنين پروژه اس
رسيده و نتايج آناليز خروجى دودكش ها به صورت آنالين به اداره كل محيط زيست 
استان ارسال مى شود. طرح جامع پااليشگاه تبريز نيز با رويكردكاهش توليد نفت 
كوره و افزايش توليد محصوالت با ارزش مانند بنزين و گازوئيل پاك و منطبق با 
استاندارد هاى زيست محيطى روز با اعتبار بالغ بر 1/6 ميليارد يورو در دستور كار 
اين شركت قرار دارد كه اميد است با حمايت هاى استانى و ملى و تأمين منابع مالى 
(فاينانس) با اجراى اين طرح گامى بلند در شكوفايى اقتصادى و زيست محيطى 
منطقه برداشته شود. كليه پارامتر هاى مورد پايش در منابع انتشار اين شركت در 
خصوص پساب خروجى 100% منطبق با استاندار هاى زيست محيطى بوده و در 
خصوص منابع ثابت انتشار (كوره ها و بويلرها)  ميزان انطباق با استاندارد هاى زيست 
ــتمر با اجراى پروژه هاى  ــت و بهبود مس محيطى در خروجى منابع 99 درصد اس
كيفى سازى همواره در دستور كار اين شركت قرار دارد و گزارشات زيست محيطى 

در ادوار معين به مراكز ذيصالح قانونى ارسال مى شود.

ا ا كا ا ظا ا ا ا اال ك

به بهانه اجراى پروژه تصفيه هيدروژنى نفت گاز صورت گرفت؛ تقدير معاون وزير نفت از مدير عامل پااليشگاه تبريز
ــگاه تبريز به  معاون وزير نفت از مدير عامل پااليش
بهانه اجراى پروژه تصفيه هيدروژنى نفت گاز با اهداى 
ــپاس تقدير كرد. به گزارش «پااليش نفت»،  لوح س
ــركت ملى پااليش  معاون وزير نفت و مديرعامل ش
ــژه مديرعامل و كاركنان  ــش به دليل توجه وي و پخ

پااليشگاه تبريز به الزامات توسعه پايدار و بهبود كيفيت 
سوخت و توليد روزانه 6 ميليون ليتر نفت گاز مطابق 
با استاندارد يورو 4 در اين شركت پااليشى با اهداى 
لوحى قدردانى كرد. در بخشى از اين لوح آمده است: 
ــازى سوخت به عنوان يكى از  اجراى پروژه كيفى س

اولويت  هاى عملياتى در اين شركت و رسيدن به توليد 
روزانه 6 ميليون ليتر نفت گاز مطابق با استاندارد يورو 
4 عالوه بر افزايش گستره توزيع نفت گاز با كيفيت، 
گامى مؤثر و ارزشمند در راستاى سياست  هاى زيست 

محيطى وزارت نفت به شمار مى رود.
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درخشش شركت پااليش نفت تبريز در برنامه ملى بهره ورى انرژى در صنايع انرژى بر ايران
شركت پااليش نفت تبريز توانست در همايش پايانى پروژه ملى بهره ورى انرژى 
در صنايع انرژى بر ايران كه توسط سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (UNIDO) با 
همكارى سازمان بهينه سازى سوخت كشور برگزار شده بود، مورد تقدير و تحسين 

قرار گيرد.
ــدگان پروژه ملى بهره ورى انرژى در  ــه گزارش «پااليش نفت»، تقدير از برگزي ب
صنايع انرژى بر ايران، با دعوت از كليه فعاالن و صاحبنظران صنايع انرژى بر عمده، 
به ويژه پنج صنعت كليدى كشور (آهن و فوالد، پتروشيمى، پااليشگاه، سيمان و 
ــازمان ملل در ايران، مدير پروژه ملى بهره ورى انرژى  آجر) و با حضور نماينده س
در صنايع انرژى بر ايران، نمايندگان وزارتخانه هاى نفت، صنعت، معدن و تجارت، 
ــال 1397 در مركز همايش  هاى  ــوخت دوم آبان ماه س ــازمان بهينه سازى س س

بين المللى رايزن در تهران برگزار شد.
ــركت هاى  ــه اختتاميه ضمن معرفى نتايج اقدامات صورت گرفته از ش در برنام

پايلوت تقدير به عمل آمد.
در اين همايش كه توسط نمايندگى UNIDO در ايران برگزار شده بود، از شركت 
پااليش نفت تبريز به جهت همكارى در اجراى پروژه بهينه سازى انرژى در سيستم 
هواى فشرده و نيز ميزبانى دوره  هاى آموزش تخصصى هواى فشرده و و سيستم هاى 

بخار با اهداى لوح و تنديس يادبود تقدير و سپاسگزارى شد.
ــروژه (فاز طرح ريزى اندازه گيرى) از مورخ 96/5/4 به مدت دو روز با  ــاز دوم پ ف
حضور كارشناس فنى پروژه و تيم همكار داخلى پااليشگاه، با بررسى شبكه توليد، 
انتقال و توزيع هواى فشرده پااليشگاه و مشخص نمودن نقاط نصب تجهيزات اندازه 

گيرى پيگيرى شد.
فاز سوم پروژه (فاز اندازه گيرى) با ارسال 76 دستگاه تجهيز اندازه گيرى پرتابل و 
با حضور 5 نفر ازكارشناسان فنى صنايع و سازمان UNIDO در تاريخ 25 تا 27 مهر 

96 و اندازه گيرى پارامترها و موارد مشخص شده در فرايند طرح ريزى ادامه يافت.

ــن در خالل برنامه همايش پايانى پروژه ملى بهره ورى انرژى صنعتى و  همچني
ــى نتايج اجراى پروژه هاى بهره ورى انرژى در شركت  هاى  در پنل تخصصى بررس
پايلوت، مسوول مديريت انرژى پااليشگاه اقاى مهندس مهدى نوهسى ضمن تقدير 
ــده توسط سازمان UNIDO در شركت پااليش نفت تبريز  از فعاليت هاى انجام ش

و نيز حسن توجه مديريت شركت و فعاليت همه همكاران تقدير و تشكر كرده و 
ــتم هاى هواى فشرده  ــازى و ارتقاء بهره ورى انرژى در سيس اجراى آن را در آگاه س

مؤثر دانست.
 پروژه «بهره ورى انرژى در صنايع انرژى بر» توسط تسهيالت محيط زيست جهانى 
(GEF، در شاخه «تغييرات آب و هوايى» حمايت مالى شده و توسط سازمان توسعه 

ــركت  صنعتى ملل متحد (UNIDO) به عنوان كارگزار اجرايى GEF در ايران و ش
ــازى مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همكار اجرايى دولتى، از آگوست  بهينه س

2012 آغاز و به مدت 6 سال يعنى تا سال 2018 ادامه يافت.

موفقيتى ديگر براى پااليشگاه كرمانشاه

ــد برند korc را از شركت ملى پخش  ــركت پااليش نفت كرمانشاه موفق ش ش
ــگاه كرمانشاه مجوز  ــاس پااليش فراورده هاى نفتى ايران دريافت كند، براين اس
ــركت زنجير ه اى توزيع فراورده هاى نفتى مايع (بنزين-نفت  فعاليت در قالب ش

گاز) را اخذ كرده است.

به گزارش «پااليش نفت»، در متن مجوز شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى 
ايران آمده است: "به موجب مدارك و مستندات ارائه شده و براساس بررسى  هاى 
ــد نصاب الزم،  ــب ح ــاه با كس ــركت پااليش نفت كرمانش اوليه به عمل آمده، ش
واجدالشرايط دريافت مجوز فعاليت در قالب شركت زنجير ه اى توزيع فراورده هاى 
ــت و بدين وسيله مجوز فعاليت در حوزه فراورده هاى نفتى مايع (بنزين،  نفتى اس

نفت گاز) به آن شركت ابالغ مى شود."
ــت اخذ برند سبب مى شود كه شركت بتواند محصوالت خود را  الزم به ذكر اس
در بازار رقابتى به صورتى متمايز و منحصر به فرد معرفى كند به عبارت ديگر برند 
ــاه مى تواند در جايگاه هاى عرضه سوخت به صورت  شركت پااليش نفت كرمانش
اختصاصى يا اشتراكى عرضه شود و مشتريان براساس كيفيت برتر محصوالت اين 

شركت متقاضى مصرف مستمر محصوالت برند korc باشند.
شركت هاى نفتى داراى مجوز استفاده از برند اختصاصى مى توانند جايگاه هاى 
ــات خود قرار دهند كه اين امر  ــش خدم عرضه فراورده هاى نفتى را تحت پوش
ــد جايگاه هاى موجود به  ــاخت جايگاه هاى جديد و خري ــد از طريق س مى توان
صورت اختصاصى و يا استفاده از بخشى از امكانات جايگاه هاى موجود در الين 

ويژه (اشتراكى) صورت پذيرد.

ل ك ا ا k ف ا ا ك اال ك
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توليد ملى در جهت اقتصاد مقاومتى

رئيس كارگاه مركزى شركت پااليش نفت تهران از ساخت ظرف 2269 توسط 
متخصصين شركت پااليش نفت تهران خبر داد.

 به گزارش «پااليش نفت»، محمود نيكو در خصوص ساخت ظرف مذكور اظهار 
ــگاه  ــت:V-2269 متعلق به پروژه oil removal واحد آب، برق و بخار پااليش داش
ــركت در مورخ  ــتور مدير عامل ش ــب دس بوده و به دليل ضرورت عملياتى و حس
ــاز و با تالش بدون وقفه  ــا برنامه زمان بندى چهل روزه پروژه آغ 1397/06/20 ب

پرسنل متخصص كارگاه مركزى در مورخ 1397/07/25 زودتر از برنامه زمانبندى 
ــگاه همزمان با  ــروى خارج از پااليش ــاعت ني ــتخدام حتى يك نفر س و بدون اس
سرويس دهى به ساير پروژه هاى تعميرات، تعويض الين فلر، تعميرات اضطرارى 
ــت و چهار عدد STAND جهت مخازن  ــكن جنوبى، ساخت بيس واحد غلظت ش

استحصاالت مواد نفتى و نيز تعميرات روزمره پااليشگاه به اتمام رسيد.
الزم به ذكر است پروژه ساخت با نظارت مستمر كارشناسان ادارات مهندسى و 
بازرسى فنى صورت پذيرفته و مورد تأييد قرار گرفته است. انجام اين پروژه گذشته 
از سرعت انجام كار، مبلغ پانزده ميليارد ريال صرفه جويى اقتصادى براى سازمان 
به ارمغان آورده است. ظرف ساخته شده داراى ابعاد تقريبى 15 متر طول 3 متر 

قطر و وزنى بالغ بر 30 تن است.
ط ف2269 ظ ا ا ا اال ك ك گا كا

بازديد رئيس انجمن صنفى شركت هاى پااليشى كشور از پااليشگاه كرمانشاه
رئيس انجمن صنفى شركت هاى پااليشى كشور با حضور در پااليشگاه كرمانشاه 

از توانمندى هاى صنعتى و فنى اين پااليشگاه بازديد كرد.
ناصر عاشورى طى نشستى در پااليشگاه كرمانشاه اظهار داشت: انجمن صنفى 
ــى در حوزه تعامالت اين شركت ها با  ــركت هاى پااليش ــاى ش حامى و صداى رس

مجلس و دولت است.
عاشورى در جلسه اعضاء هيئت مديره پااليشگاه كرمانشاه به بيان فعاليت هاى 

انجمن براى تأمين توقعات و انتظارات شركت ها و منافع آنها پرداخت.
در اين نشست مهندس برانديشه رئيس هيئت مديره به ارائه گزارش فعاليت هاى 

پااليشگاه پس از واگذارى و خصوصى سازى پااليشگاه پرداخت.
وى با اشاره به تعهد و توجه ويژه مهندس درويشوند سهام دار عمده پااليشگاه در 
حفظ ساختار نيروى انسانى پااليشگاه و حمايت هاى خاص از طريق ايجاد امنيت 
شغلى و بهبود نظام پرداخت، پااليشگاه را مرهون تالش ها و فعاليت هاى كاركنان 

مجموعه دانست.
ــذارى به بخش خصوصى را توليد  ــگاه پس از واگ وى از جمله توفيقات پااليش
ــش بنيان براى ارتقاى كيفيت  ــوالت جديد، به خدمت گرفتن تيم هاى دان محص

محصوالت شركت و در نتيجه افزايش ارزش افزوده برشمرد.
مهندس برانديشه اضافه كرد: به عنوان يكى از دستاوردهاى همكارى با شركت هاى 
دانش بنيان موفقيت ما در توليد كاتاليستى است كه لجن هاى نفتى انباشته شده را 
تبديل به محصولى با ارزش افزوده و قابل عرضه در بازارها كرده و از آلودگى زيست 

محيطى خواهد كاست و آماده ارائه آن به ساير پااليشگاه ها هستيم.
وى با اشاره به توان انجمن صنفى در دسترسى به حوزه هاى تصميم گيرى كالن 

كشور خواهان حمايت بيشتر از شركت پااليش نفت كرمانشاه شد.
رئيس هيئت مديره پااليشگاه كرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر اين شركت 
ــيدن به سطح سود آورى آماده توليد محصوالت صادرات محور به ويژه  ضمن رس
به بازار عراق است كه حمايت انجمن صنفى عامل موثرى در رسيدن به اين هدف 

خواهد بود.
در ادامه مهندس داميار معاون مالى ادارى پااليشگاه كرمانشاه به فقدان سرمايه 
ــاله اين پااليشگاه اشاره كرد و يكى از داليل آن را  ــابقه نود س گذارى هاى نو در س

هشت سال جنگ تحميلى و نبود امنيت كافى دانست.

ــگاه اضافه كرد: پيش از واگذارى به  ــى از وضعيت مالى پااليش وى با ارائه گزارش
بخش خصوصى، اين پااليشگاه داراى بدهى هاى هنگفتى بوده است كه خوشبختانه 
ــيده و در صورت حمايت، ظرفيت مناسبى براى  ــودآورى رس در حال حاضر به س

سرمايه گذارى جديد دارد.
ــى كشور به بيان  ــركت هاى پااليش ــورى رئيس انجمن صنفى ش در ادامه عاش
ــگاه ها پرداخت و گفت: يكى از  ــن صنفى در حمايت از پااليش فعاليت هاى انجم
دستاوردهاى انجمن صنفى، اصالح قانون ماليات ها و معافيت مالياتى شركت هاى 

پااليشى كشور بوده است.
ــده تا حد لغو  ــا تعامالت مؤثر با دولت، انجمن صنفى موفق ش ــه داد: ب وى ادام

بخشنامه هايى كه در روند فعاليت  پااليشگاه ها مشكل ايجاد مى كند پيش رود.
ــن مديران  ــدت رويه و هماهنگى بي ــتار ايجاد وح ــورى همچنين خواس عاش

شركت هاى پااليشى در تدوين مطالباتشان شد.
دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش كشور ضمن تقدير از توجه ويژه 
مديران پااليشگاه به ايجاد عدالت پرداختى و وضعيت نيروهاى انسانى اين تجربه 
الگوى موفقى دانست كه در انجمن صنفى براى همه شركت هاى پااليشى به صورت 
آموزشى توصيه و اجرا خواهد شد. ايشان انجمن صنفى را تريبون مناسبى دانست 

كه مى تواند صداى رساى پااليشگاه ها در حوزه تعامالت با دولت و مجلس باشد.

ا اگ ا ا ا گا ا ا ا ا گ ا ا ا
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پااليشگاه كرمانشاه موفق به ساخت انواع كاتاليست  هاى تزريقى لجن  هاى نفتى شد
افتخارى ديگر براى بخش خصوصى در پااليشگاه 

كرمانشاه ثبت شد.
ــاخت انواع كاتاليست  هاى تزريقى لجن  هاى   با س
ــاه به عنوان تنها مجموعه  نفتى، پااليشگاه كرمانش
ــا، مرجع تمامى  ــن محصول در دني ــده اي توليدكنن

لجن  هاى نفتى صنعت نفت در سراسر جهان شد.
ــهراب  ــش نفت»، مهندس س ــه گزارش «پاالي  ب
ــه، رييس هيات مديره شركت پااليش نفت  برانديش
كرمانشاه در اين باره اظهاركرد: صنايع نفت در سراسر 
دنيا روزانه بيش از 4,1 ميليون بشكه لجن  هاى نفتى 
ــت توليد مى كند. به  مخاطره آميز براى محيط زيس
عالوه ميليون ها بشكه لجن نفتى بدون هيچ توجيه 
ــت، گودال ها و  ــادى درون مخازن ذخيره موق اقتص
حوضچه ها نگهدارى مى شود. وى ادامه داد: همچنين 
لجن  هاى نفتى در كليه محل  هاى ذخيره نفت خام 
مانند مخازن ذخيره، ايستگاه هاى انتقال، كشتى  هاى 
نفت كش، تانكرها و پااليشگاه ها تشكيل و مشكالت 
بسيارى را ايجاد مى كند.  برانديشه يادآور شد: در حال 
حاضر لجن  هاى نفتى در تمام دنيا به دو روش امحاء 
ــايت  هاى لندفيل و يا سوزاندن در كوره  يا دفن در س
زباله سوز صورت مى گيرد كه در هر دو حالت آلودگى 
زيست محيطى بسيارى به بار مى آورد. به عنوان مثال 
دفن اين لجن ها در خاك، باعث نفوذ آلودگى  هاى آن 

به اليه هاى زيرين آب ها و سفره هاى آبى زيرزمينى 
ــود كه هم براى كشاورزى و هم براى سالمتى  مى ش

بشر مخاطرات بسيارى را به همراه دارد.
 رييس هيات مديره شركت پااليش نفت كرمانشاه 
گفت: مديريت بخش خصوصى پااليشگاه كرمانشاه 
موفق شده كه با جذب نخبگان برجسته كشور، روشى 
نوين و كامالً « هاى تك» براى فرآورى لجن  هاى نفتى 
ــت كه در  ــداع كند كه اين اقدام براى اولين بار اس اب
سطح جهان انجام گرفته است.  وى خاطرنشان كرد: 
اين گروه از مهندسين نخبه كشور با آغوش باز توسط 
مديريت بخش خصوصى پااليشگاه كرمانشاه پذيرفته 
شده و تمام امكانات و منابع مالى مورد نياز در اختيار 
آنها قرار داده شد كه در نهايت پس از ماه ها مطالعات و 
انجام نمونه هاى آزمايشگاهى، موفق به ساخت و توليد 

ــن تزريقى لجن  هاى نفتى  ــت  هاى نوي انواع كاتاليس
ــدند.  وى ادامه داد: انجام  در پااليشگاه كرمانشاه ش
ــگاه  اين مهم ضمن ايجاد ارزش افزوده براى پااليش
ــاه موفقيتى كم نظير در حفاظت از محيط  كرمانش

زيست به شمار مى آيد.
 همچنين دكتر محسن يوسفى فر مشاور پااليشگاه 
كرمانشاه در حوزه فناورى و مدير تحقيقات فناورى 
ــرح در اين باره  ــا و مجرى اين ط ــگاه كاليفرني دانش
اظهاركرد: براى اولين بار در سطح دنياست كه ما در 
شركت پااليش نفت كرمانشاه اقدام به توليد و ساخت 
ــن تزريقى لجن  هاى نفتى  ــت  هاى نوي انواع كاتاليس
كرده ايم.  وى افزود: لجن  هاى نفتى از معضالت بسيار 
مهم زيست محيطى براى پااليشگاه ها و شركت  هاى 
توليدى محصوالت نفتى در سراسر دنياست و هميشه 
ــراى آنها در جهت  ــيار زيادى ب هزينه نگهدارى بس
ــود و از موارد  جلوگيرى از آلودگى نفتى انجام مى ش

بسيار حساس محيط زيستى به شمار مى آيد.
ــال ها كار  ــر اظهاركرد: بعد از س ــفى ف  دكتر يوس
ــاخت كاتاليست  هاى فوق  تحقيقاتى توانستيم با س
پيشرفته نانومترى در جهت بازيافت لجن ها و برگشت 
به چرخه مصرف گامى مثبت برداريم كه اين مهم در 
ايران با همكارى پااليشگاه كرمانشاه در حجم صنعتى 

عملياتى شده است.

آ ا ا آ ا ال

صادق آبادى خبر داد: رشد 50 درصد توليد نفت گاز يورو 4 در كشور

معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش امسال 
ــوخت و فرآورده هاى نفتى  را سال كيفى سازى س
در كشور دانست و گفت: توليد نفت گاز با استاندارد 

يورو 4 دركشور 50 درصد رشد داشته است.
به گزارش «پااليش نفت»، عليرضا صادق آبادى، 
ــه اينكه ميزان  ــاره ب ــركت، با اش مديرعامل اين ش

ــگاه بندرعباس به  توليد نفت گاز يورو 4 در پااليش
14 ميليون ليتر در روز رسيده است، گفت: اجراى 

ــاى توليدى در  ــازى فرآورده ه پروژه هاى كيفى س
ــور از سياست  هاى سال  پااليشگاه هاى ده گانه كش
جارى وزارت نفت است كه در اين خصوص شخص 

وزير نفت پيگير اجراى اين طرح ها بوده اند.
ــگاه  وى همچنين از تالش  هاى كاركنان پااليش
بندرعباس با مديريت مهندس نامور به دليل تسريع 
در روند اجراى پروژه كيفى سازى توليد نفت گاز اين 
ــگاه قدردانى كرد و گفت: گوگرد موجود در  پااليش
نفت گاز توليدى اين پااليشگاه از 10 هزار ppm به 
ــه به لحاظ كاهش  ــت ك 50ppm كاهش يافته اس

ــتاورد بزرگى  ــت محيطى دس آاليندگى  هاى زيس
براى كشور محسوب مى شود.

ــش  ــش و پخ ــى پاالي ــركت مل ــل ش مديرعام
ــازى  ــران، اقدامات كيفى س ــاى نفتى اي فرآورده ه
سوخت كشور را بر اساس سياست  هاى اصلى وزارت 
نفت در رعايت استاندارد هاى زيست محيطى توليد 
ــت و گفت: امسال شاهد افزايش 50  سوخت دانس
ــور هستيم و  درصدى توليد نفت گاز يورو 4 در كش
در حال حاضر در جايگاه هاى منتخب سراسر كشور 
اين فراورده توزيع مى شود. وى گفت: با اضافه شدن 
ــگاه  14 ميليون ليتر نفت گاز يورو 4 توليدى پااليش

ــت گاز يورو 4  ــد روزانه نف ــاس، ميزان تولي بندرعب
ــد كه حدود 75  ــور به 42 ميليون ليتر مى رس كش
درصد نفت گاز بخش حمل و نقل را شامل مى شود. 
ــت ها، مناطق بيشترى از كشور  با اجراى اين سياس

تحت پوشش توزيع نفت گاز يورو 4 قرار مى گيرد.

ال ا اال ا ا

مديرعامل جديد شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت منصوب شد
ــش  و پخش در  ــت در امور پاالي ــاون وزير نف مع
ــه عنوان  ــا كريمى جعفرى را ب ــى حميدرض حكم
مديرعامل جديد شركت ملى مهندسى و ساختمان 

نفت ايران منصوب كرد.

ــم عليرضا  ــش نفت»، در حك ــزارش «پاالي به گ
ــه حميدرضا كريمى جعفرى  صادق آبادى خطاب ب

آمده است:
ــص و تجارب  ــه مراتب تعهد، تخص ــا عنايت ب «ب

جنابعالى، به موجب اين حكم به سمت «مديرعامل 
ــاختمان نفت ايران»  ــى و س ــركت ملى مهندس ش
منصوب مى شويد. اميد است با اتكال به نيروى اليزال 

الهى در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.»
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اخبار پاالی

حسنوند: فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس آذرماه به بهره بردارى مى رسد
رييس كميسيون انرژى مجلس از افتتاح فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس 

در آذر ماه خبر داد.
به گزارش «پااليش نفت»، فريدون حسنوند در تشريح نشست كميسيون انرژى 
مجلس شوراى اسالمى، گفت: نشست كميسيون با حضور وزير نفت براى بررسى 
سؤال سه نماينده برگزار شد كه بحث برداشت از ميادين مشترك، پااليشگاه ستاره 
خليج فارس و سياست  هاى گازى از جمله سه سؤال مطرح شده توسط نمايندگان 

از زنگنه بود.
ــگاه ستاره خليج فارس موضوع مديريتى است،  وى با بيان اينكه موضوع پااليش
ــؤال به صحن علنى ارسال  ــؤال كننده، س ادامه داد: به دليل عدم اقناع نماينده س
مى شود. نماينده مردم انديمشك در مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه آذرماه 
فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس به بهره بردارى مى رسد، اظهار داشت: فاز هاى 
ــگاه با هماهنگى وزارت نفت، دولت و پيمانكار پس از اين تاريخ  ديگر اين پااليش

شروع به كار مى كنند.
وى با اشاره به سفر كميسيون انرژى به پااليشگاه ستاره خليج فارس، عسلويه و 
فاز هاى باقيمانده پارس جنوبى، افزود: موانعى براى بهره بردارى از ميادين مشترك 
وجود داشت كه دستگاه نظارتى ايراد قانونى در اين حوزه گرفته بود كه با هماهنگى 

وزارت نفت، كميسيون انرژى و سران سه قوه اين مشكل برطرف شد.
ــيون انرژى مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: مقرر شد اين  رئيس كميس
فازها به بهره بردارى برسد تا ساالنه 12 ميليارد دالر ارزش افزوده براى كشور 

خلق كند.

ف ط كل ا ق ا ا ك ا

با هدف يكپارچگى اطالعات توليد، انتقال و توزيع فرآورده؛ ديسپچينگ شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى راه اندازى مى شود

با راه اندازى سامانه مديريت مبادالت نفتى (ديسپچينگ) شركت ملى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى، اطالعات توليد، انتقال و توزيع فرآورده هاى نفتى يكپارچه 

مى شود.
ــى و هماهنگى مبادالت  ــى فن ــزارش «پااليش نفت»، رئيس اداره بازرس به گ
ــش فرآورده هاى نفتى در گفت وگو  ــركت ملى پااليش و پخ فرآورده هاى نفتى ش
با خبرنگار شانا با اعالم اين خبر گفت: اين سامانه همه اطالعات مربوط به توليد، 
انتقال و توزيع فرآورده هاى نفتى و خوراك را شامل مى شود كه از طريق آن همه 
اطالعات موجود در زيرمجموعه هاى اين شركت جمع آورى و يكپارچه خواهد شد.

ــيدى افزود: اطالعات اين سامانه پس از راه اندازى، جمع آورى  صيدمحمد جمش
و يكپارچه سازى، آناليز و تجزيه و تحليل شده و گزارش  هاى آمارى آن در اختيار 

مديران و تصميم گيران قرار خواهد گرفت.
وى با تاكيد بر اين كه مسئوليت راه اندازى اين سامانه از سوى مديرعامل شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى به اين اداره محول شده است، گفت: با توجه 
ــبت به جمع آورى اطالعات به  به پراكندگى اطالعات در اين حوزه، در فاز اول نس
صورت دستى اقدام خواهيم كرد، به اين نحو كه اطالعات مربوط به توليد، ورودى و 
خروجى  شركت  هاى تابع را به صورت روزانه دريافت و پس از جمع بندى، به صورت 

روزانه براى مديران ارسال مى كنيم.

ــمت مكانيزه كردن اين سيستم پيش  ــيدى تاكيد كرد: در فاز دوم، به س جمش
ــاى پااليش و پخش  ــوط به حلقه ه ــوى كه اطالعات مرب ــت، به نح ــم رف خواهي
فرآورده هاى نفتى به صورت سيستمى و به صورت سيگنال  هاى الكترونيكى منتقل 
ــى از اين كار در شركت  هاى فرعى در گذشته انجام شده  ــد. البته بخش خواهد ش
است كه براى مثال ديسپچينگ شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى كه اطالعات 
مربوط به انبار هاى نفت، ميزان بارگيرى نفتكش ها، مقدار فرآورده هاى توزيعى و ... 

ثبت كرده و به طور آنالين در دسترس قرار مى دهد،  از آن جمله است.
ــركت خطوط لوله و مخابرات نفت هم پروژه ديسپچينگ  وى تصريح كرد: در ش
تعريف شده و در دست اقدام است كه از طريق آن اطالعات مربوط به انتقال خطوط 
ــتمى و مكانيزه در دسترس خواهد بود. جمشيدى با اشاره به  لوله به صورت سيس
زمان بر بودن اين پروژه گفت: در بحث اتصال حوزه توليد و پااليشگاه ها به اين سيستم، 
خوشبختانه اكثر پااليشگاه ها سيستم  هاى جديد و به روزى دارند كه همه اطالعات 
مربوط به فرآورده ها و مبادالت نفتى آنها آنجا به صورت پكيج اطالعاتى و سيگنال 
وجود دارد و با راه اندازى سامانه اصلى، اين سامانه ها به سامانه مركزى متصل خواهند 
شد. رئيس اداره بازرسى فنى و هماهنگى مبادالت فرآورده هاى نفتى شركت پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى، خارج شدن از حالت جزيره اى، تجميع و تجزيه و تحليل 
اطالعات، يكپارچه سازى اطالعات زنجيره توليد تا انتقال و توزيع فرآورده و اطالعات 
لحظ هاى و دقيق آنالين را از جمله محاسن اين سامانه عنوان كرد و افزود: يكى از 
مهم ترين خواص اين سامانه، جلوگيرى از اتالف و ضايعاتى است كه امكان دارد در 
زنجيره توليد و توزيع فرآورده هاى نفتى وجود داشته باشد. جمشيدى مهم ترين گام 
در كنترل قاچاق فرآورده هاى نفتى را وجود اطالعات دقيق از ميزان مبادالت عنوان 
ــات و ضايعات احتمالى به طور دقيق  ــامانه ميزان تلف كرد و افزود: از طريق اين س
مشخص شده و مى توان عددى واقعى از مقدار فرآورده هايى كه به صورت قاچاق از 
زنجيره خارج مى شود، به دست آورد. وى با اشاره به اين كه قاچاق فرآورده هاى نفتى 
معموالً خارج از زنجيره توزيع و انتقال فرآورده اتفاق مى افتد، گفت: وقتى از ميزان 
مصرف و مصرف كننده هاى نهايى از جمله مصرف كننده هاى عمده از جمله جايگاه ها 
و نيروگاه ها و صنايع و .... همچنين مصرف كنندگان جزء اطالعات دقيق وجود داشته 
باشد،  مى توان اختالف واقعى مصرف و توليد و توزيع را استخراج كرد و عدد و رقم 

تلف شده يا قاچاق را محاسبه و براى آن برنامه ريزى كرد.

اال ل ك گ ال ا ا ا ا ا ا ا
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وزير نفت در روز ملى آتش نشانى و ايمنى تاكيد كرد؛ ضرورت تقويت سامانه  هاى نظارتى براى پيشگيرى از حوادث

ــانى و ايمنى گفت: تقويت  ــر نفت در پيامى ضمن تبريك روز ملى آتش نش وزي
سامانه  هاى نظارتى براى پيشگيرى از حوادث ضرورى است و اين مهم جز با اشاعه 
انضباط صنعتى در همه واحد هاى سازمانى محقق نمى شود. به گزارش «پااليش 
ــت: هفتم مهرماه يادآور  ــرح زير اس نفت»، متن پيام بيژن زنگنه، وزير نفت به ش
پايمردى و جانفشانى آتش نشانان پااليشگاه آبادان است كه به پاس تجليل از رشادت 
شهيدان آتش نشان اين پااليشگاه در دفاع مقدس به عنوان روز ملى آتش نشانى و 
ايمنى نام گذارى شده است. اهميت ذاتى و حياتى صنعت نفت كشور ايجاب مى كند 
تا افزون بر حفاظت از تاسيسات و سرمايه  هاى فيزيكى اين صنعت بزرگ، از نيروى 

انسانى آن كه از جايگاهى ارزشمند و واال برخوردار است، به درستى صيانت شود. 
درس آموزى از حوادث گذشته چه در سطح دنيا و چه در سطح صنعت نفت كشور 
حاكى از لزوم پايبندى عميق كاركنان به ويژه مديران ارشد به موازين HSE، ضرورت 
گسترش و تقويت سامانه  هاى نظارتى و كنترل دقيق عمليات به عنوان حلقه نهايى 
پيشگيرى از حوادث است و اين مهم جز با اشاعه و تعميم انضباط صنعتى در كليه 
ــات عملياتى، در اولويت قرار دادن آموزش  واحد هاى سازمانى به خصوص تاسيس
مستمر و رعايت دقيق الزام و ضوابط ايمنى در همه سطوح، اقدام  هاى پيشگيرانه با 
مشاركت كليه كاركنان و جلوگيرى از فعاليت هايى كه ريسك آن به درستى مديريت 
نشده محقق نمى شود. خوشبختانه امروز رويكرد صالحيت حرفه اى در تربيت نيروى 
انسانى كارآمد مورد توجه قرار گرفته و به يارى خداوند در سال جارى طرح تربيت و 
توانمندسازى فرماندهان صحنه حوادث صنعت نفت با معيار هاى تخصصى صالحيت 
ــركت  هاى تابعه و شركت  هاى  حرفه اى به اجرا درآمد كه انتظار مى رود در همه ش
واگذار شده به بخش غيردولتى نيز استمرار يابد. در خاتمه از زحمات و تالش  هاى 
آتش نشانان فداكار صنعت نفت قدردانى مى كنم و از همه همكاران عزيز و مديران 
صنعت نفت انتظار دارم با توجه به شرايط حساس كنونى كه كشورمان در معرض 
توطئه و تحريم نابخردانه و ظالمانه آمريكا قرار گرفته است، ضمن تاكيد بر اقدام  هاى 
پيشگيرانه، ايمنى را به عنوان يك ارزش بنيادين سرلوحه همه امور قرار داده و با اتخاذ 
تدابير الزم (تخصيص منابع، تدوين و جارى سازى رويه ها و دستورعمل  هاى كارى 
ــطح آمادگى سازمانى در مواجهه با شرايط  و برنامه ريزى آموزش  هاى اثربخش)، س

اضطرارى را ارتقا داده و فرآيند توليد و پايدارى تاسيسات را تداوم بخشند.

گ ا ا آ ل ك ا

مدير امور بين الملل شركت ملى نفت: تحوالت بازار مبناى قيمت گذارى نفت در بورس است؛ تخفيفى در كار نيست
مدير امور بين الملل شركت ملى نفت، با تاكيد بر اين كه شركت ملى نفت ايران 
شرايط را براى خريد نفت ازسوى بخش خصوصى آسان كرده است، گفت: كاهش 
قيمت نفت در 2 هفته اخير سبب شد قيمت پايه نفت براى عرضه به بخش خصوصى 

كاهش يابد و تخفيفى در كار نيست.
به گزارش «پااليش نفت»، سعيد خوشرو روز يكشنبه (ششم آبان ماه) در نخستين 
ــكه نفت خام در رينگ بين الملل بورس انرژى در جمع  روز عرضه يك ميليون بش
خبرنگاران اظهار كرد: عرضه يك ميليون بشكه نفت خام در بورس انرژى براى حضور 

بخش خصوصى گامى بزرگ است و براى آنها آرزوى موفقيت داريم.
وى داشتن پااليشگاه، قرارداد معتبر و ارتباط با پااليشگران، مشخص بودن مقصد را 
به عنوان برخى از شرايط فروش محموله هاى نفت خام ايران به مشتريان عنوان كرد 
و گفت: شركت ملى نفت ايران براى تسهيل خريد نفت از سوى بخش خصوصى اين 
شرايط را برداشته و تنها عنوان كرده است متقاضيان خريد براى شركت در معامله 
ــفارش را به صورت ريالى به عنوان پيش پرداخت پيش از  بايد 10 درصد ارزش س
عرضه به حساب اعالمى «شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه» 
واريز كنند. خوشرو با بيان اين كه مقاصد فروش نفت از سوى بخش خصوصى آزاد 
گذاشته شده و آنها مى توانند به جز مشتريان سنتى، نفت خام ايران را به هر مقصدى 
صادر كنند، تصريح كرد: شركت ملى نفت ايران همچنين براى تسهيل خريد نفت 
از سوى بخش خصوصى، محموله يك ميليون بشكه اى را به محموله هاى كوچك تر 
(35 هزار بشكه اى) تقسيم كرده است تا بخش خصوصى بتواند با توجه به شرايط 

مالى آسان تر خريد كند. مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران درباره اين كه آيا 
برآورد شما از حجم فروش، همين رقمى (280 هزار بشكه) بود كه امروز فروش رفته 
است، اظهار كرد: برآوردم اين بود كه با توجه به شرايطى كه شركت ملى نفت ايران 
براى مشتريان فراهم كرده است، خريداران بخش خصوصى در همان دقايق اوليه، 
يك ميليون بشكه نفت خام عرضه شده در رينگ بين الملل بورس را مى خرند. البته 
بايد به بخش خصوصى فرصت داد و شركت ملى نفت ايران نيز با تسهيل شرايط 

ــن نيت خود را به آنها ثابت كرده است. وى درباره اين كه آيا خريداران هشت  حس
محموله 35 هزار بشكه اى نفت خام مشخص هستند، به سخنان مديرعامل بورس 
انرژى درباره محرمانه بودن اسامى خريداران اشاره كرد و گفت: آنچه من از خريداران 
ــت و فردى كه اسامى را اعالم كرده احتماالً از  مى دانم تنها در قالب يك «كد» اس
پشت پرده معامالت باخبر بوده است. سيد على حسينى، مديرعامل بورس انرژى 
كه در كنار خوشرو حضور داشت نيز در اين زمينه اظهار كرد: نام خريدار در بورس 

محرمانه است و افشاى آن جرم به شمار مى آيد.
مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران در ادامه اين گفت وگو درباره اين كه 
آيا فروش 280 هزار بشكه نفت در رينگ بين الملل بورس انرژى با قيمت 74 دالر 
و 85 سنت براى هر بشكه، در حالى كه در اطالعيه عرضه اين رقم 79 دالر و 15 
سنت به ازاى هر بشكه تعيين شده، به معناى تخفيف است، اظهار كرد: با توجه به 
كاهش قيمت نفت در 2 هفته اخير قيمت پايه نفت نيز كاهش يافته است و اين به 

معناى تخفيف نيست.

ا ا ا آ ك ا ا ا ك ثا ا آ ا
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دهمين جلســه كميته مشــترك وزارتى نظارت 
بــر توافق كاهش عرضه نفت اوپك و غيراوپك 
(JMMC) صبــح روز يكشــنبه (يكــم مهرماه، 

23 ســپتامبر) در الجزاير، به رياست عربستان 

ســعودى و با حضور نمايندگانى از 24 كشور از 
جمله ايران برگزار شــد. رياست هيأت ايرانى 
در ايــن اجالس را «حســين كاظم پور اردبيلى» 
نماينده ايــران در هيأت عامــل اوپك بر عهده 
داشت، چراكه بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان 
پيش تر اعالم كرده بود در نشســت آتى كميته 
حضور نخواهد يافت. در روزهاى منتهى به اين 
نشســت، دونالد ترامپ رئيس جمهــور آمريكا 
در مطلبــى كــه در توئيتــى، آورده بــود: «ما از 
كشــورهاى خاورميانــه حمايت مى كنيــم. آن ها 
بدون ما مدت چندانى در امان نخواهند بود و با 
اين حال همچنان قيمت هاى نفت را باال و باالتر 
مى برند! ما اين را به خاطر خواهيم سپرد. اوپك 
بايــد قيمت هاى نفت را اكنــون پايين بياورد.» 
ايــن اظهارنظر ترامپ، واكنــش زنگنه را در پى 
داشــت. وزير نفت، توئيت ترامپ را بزرگترين 
توهيــن به دولت ها و ملت هاى دوســت آمريكا 
در منطقه دانست و ابراز اميدوارى كرد كه اين 
تهديدها، برخى همكاران اوپكى  او را وحشــت 
زده و بــه اجــراى دســتورهاى ترامــپ ترغيب 

نكند.

تیر ترامپ به سنگ خورد
برخى منابع پيش از نشست كميته مشترك خبر مى دادند اين 
جلسه در پى آن است كه به بهانه به اصطالح «جبران كاهش توليد ايران» 
ــد ارائه كند. ترامپ اميدوار بود اعضاى اوپك در  رقمى را براى افزايش تولي
اين نشست بتوانند افزايش توليد اعضا را تصويب كنند، اما در نشست اخير 
ــد تا آمريكا كه براى حذف نفت ايران در  ــته اى مخالفت ش با چنين خواس
ــت ايران با نفت ديگر اعضاى اوپك از  ــاى جهانى و پر كردن خالء نف بازاره
جمله عربستان و بزرگ ترين كشور توليدكننده غير اوپك يعنى روسيه دندان 
تيز كرده بود و اميد داشت در نشست اخير كميته نظارتى اوپك و غيراوپك 

به هدف خود برسد، تيرش به سنگ بخورد.
ــكا از چند ماه قبل از آغاز دور جديد تحريم هاى يكجانبه عليه ايران  آمري
سعى داشت زمينه حذف نفت ايران از بازار جهانى نفت را فراهم كند و براى 
اجراى سناريوى خود نيز سعى در همراه كردن توليدكنندگان نفت جهان 
مخصوصاً عربستان داشت. آمريكا حتى از برخى اعضاى اوپك خواسته بود 
توليد خود را افزايش دهند و برخى كشورها هم به اصطالح چراغ خاموش و 
تحت عنوان برقرار كردن تعادل بين عرضه و تقاضا، اما براى به چشم نيامدن 
ــود را خارج از تعهد كاهش توليد، افزايش داده  كمبود نفت ايران، توليد خ
ــپتامبر اوپك بر اساس منابع ثانويه نشان  بودند. براى نمونه، گزارش ماه س
مى داد توليد نفت عربستان به 10 ميليون و 401 هزار بشكه در روز رسيده 
كه 343 هزار بشكه بيشتر از تعهد اين كشور بر مبناى تصميم گيرى نشست 
يكصد و هفتاد و يك (نوامبر 2016) اين سازمان بوده است. همچنين توليد 
ــكه در روز بوده  ــراق در ماه اوت چهار ميليون و 649 هزار بش ــت خام ع نف
ــتر از توليد مرجع ماه اكتبر 2016 را نشان  ــكه در روز بيش كه 88 هزار بش
ــيه درخواست  ــت وزارتى اخير، اوپك و روس مى دهد. با اين حال، در نشس
ترامپ براى افزايش فورى توليد نفت را رد كردند. در اين نشست، عربستان 
ــتند و در عمل  ــيه هرگونه افزايش فورى توليد نفت را منتفى دانس و روس
درخواست دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا براى افزايش توليد نفت را 
رد كردند. خالد الفالح، وزير انرژى عربستان پيش از برگزارى نشست كميته 

تالش آمريكا، مخالفت روسيه، نگرانى ايران
نگاهى به دهمين جلسه كميته مشترك نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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وزارتى نظارت بر توافق جهانى كاهش توليد نفت، گفته بود: «من بر 
قيمت ها تأثير نمى گذارم. عربستان ظرفيت مازاد براى افزايش توليد 
ــت. اطالعاتى كه من  نفت را دارد، اما اكنون اين اقدام ضرورى نيس
دارم نشان مى دهد كه شرايط عرضه نفت در بازارها كافى است؛ هيچ 
پااليشگرى را در جهان نمى شناسم كه دنبال نفت بگردد و نتواند آن 
را بيابد.» الكساندر نواك، وزير انرژى روسيه نيز در همين راستا اعالم 

كرده بود كه هيچ گونه افزايش فورى توليد ضرورى نيست.

هشدار زنگنه پیش از نشست کمیته مشرتک
ــش از اين اجالس  ــران پي ــه وزير نفت اي ــژن زنگن بي
هشدارهايى داده و در گفت وگو با خبرگزارى بلومبرگ اعالم كرده 
بود كه «كميته مشترك وزارتى نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك از 
نظر حقوقى صالحيت تصميم گيرى درباره تعيين يا توزيع سهميه ها 
را ندارد و تنها نظارت و بررسى مى كند و  تصميم ها تنها در نشست 
وزيران نفت و انرژى اوپك و در حضور همه اعضا و با اجماع گرفته 

مى شود.»
شايد عدم حضور وزير نفت كشورمان در اين نشست نيز به همين 
دليل بوده كه پيام ايران را به اينگونه به گوش اعضا برساند. ضمن 
ــين را كه در  ــت پيش اينكه نبايد از نظر دور كنيم كه زنگنه نشس
دبيرخانه اوپك در وين برگزار شده بود، به نشانه اعتراض ترك كرده 
ــانه هاى جهان داشت. بحث  بود؛ اعتراضى كه بازتاب زيادى در رس
افزايش توليد نفت موضوعى است كه در جلسه قبلى كميته نظارت 
ــده بود. زنگنه در ميانه جلسه به نشانه  نيز به طور جدى مطرح ش
اعتراض سالن را ترك كرده و پيش از ترك هتل محل اقامتش به 
ــرا بايد در بازارى كه  ــگاران گفته بود: «يكى به من بگويد چ خبرن

متعا دل است، توليد نفت را افزايش دهيم؟!»

چهار سناریوی افزایش تولید نفت
پيش از اينها، چهار سناريوى روسيه، عربستان، الجزاير 
ــده بود. روسيه افزايش  و كويت براى افزايش توليد نفت مطرح ش
ــكه اى نفت، عربستان افزايش 1 ميليون بشكه اى  1,5 ميليون بش

نفت، الجزاير افزايش 600 هزار بشكه اى و كويت افزايش 900 هزار 
بشكه اى را پيشنهاد داده بودند، اما ايران همواره تاكيد كرده وقتى 
ــت و در  ــت لزومى به افزايش توليد نفت نيس بازار نفت متعادل اس
ــنهادات همگى به دليل تحريم هاى نفتى است كه  نتيجه اين پيش
ــت اخير  مى خواهند به ايران اعمال كنند. در چنين فضايى نشس
در الجزاير تشكيل شد و در نهايت با بيانيه اى كه به خروجى مورد 
انتظار آمريكا شباهت نداشت، بر تعهد براى حفظ ثبات بازار جهانى 

نفت تاكيد كرد.

بیانیۀ کمیته مشرتک چه می گوید؟
ــت: 20  ــت آمده اس در بخش هايى از بيانيه اين نشس
ــتين نشست  ــامبر 2016 در نخس توليدكننده نفت جهان در دس
ــود را به برقرارى ثبات  ــورهاى عضو و غيرعضو اوپك، تعهد خ كش
ــان دادند. كميته مشترك وزارتى  در بازارهاى جهانى نفت خام نش
ــاره كرد كه بر خالف افزايش  نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك اش
ــاد، عرضه و تقاضا،  ــامل اقتص ــا در بنيان هاى بازار نفت ش ترديده
كشورهاى حاضر در توافق همكارى كشورهاى عضو و غيرعضو اوپك 
به تالش خود براى بازار متوازن و پايدار نفت به نفع مصرف كنندگان، 

توليدكنندگان، صنايع و اقتصاد كالن جهان ادامه مى دهند.

اين كميته همچنين رضايت خاطر خود را از چشم انداز كنونى 
بازارهاى جهانى نفت خام و وجود تعادل سالم بين عرضه و تقاضا 
اعالم كرد. افزون بر اين، كميته مشترك وزارتى نظارت بر توافق 
ــاره كرد كه پايبندى كشورهاى حاضر در  اوپك و غيراوپك اش
ــهميه هاى توليد و سقف  توافق همكارى اوپك و غيراوپك به س
ــد در ماه اوت 2018 در مجموع 129 درصد و در ماه ژوئيه  تولي
ــان دهنده پيشرفت و  ــت كه اين ارقام نش 109 درصد بوده اس

ــوى اجراى مصوبه صدوهفتادوچهارمين نشست  منطقى به س
وزيران نفت و انرژى اوپك و چهارمين نشست مشترك وزيران 
نفت و انرژى اوپك و غيراوپك در ژوئن 2108 در وين (پايبندى 

صددرصدى به سقف توليد) است.
در بخش هاى ديگرى از بيانيه، اشاره شده كه كميته مشترك 
وزارتى نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك همچنين رضايت كلى 
ــورهاى حاضر در توافق از زمان برگزارى  خود را از عملكرد كش
نشست اين كميته در وين اظهار و اشاره كرد كه براى پايبندى 
100 درصدى به سهميه هاى توليد تالش ها ادامه داشته و اين 

روند سبب كاهش سطح ذخيره سازى هاى نفت خام شده است. 
اين كميته همچنين اعالم كرد كه كشورهاى داراى مازاد ظرفيت 
توليد به منظور پاسخگويى به نيازهاى مشتريان در ماه هاى باقى 

مانده از سال 2018 با آنها همكارى كنند.
كميته وزارتى نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك، كميته فنى 
ــى اوضاع بازارهاى  ــن توافق را مأمور رصد و بررس ــارت بر اي نظ
ــطح پايبندى كشورهاى حاضر در توافق  جهانى نفت خام و س
ــراى رعايت  ــو با تالش ها ب ــك و غيراوپك همس ــكارى اوپ هم
پايبندى 100 درصدى به سقف توليد، كرد. افزون بر اين، كميته 
مشترك مسئول مطالعه چشم انداز 2019 و گزينه هاى كنونى 
سطح توليد در سال آتى ميالدى براى جلوگيرى از برهم خوردن 

توازن در بازارهاى جهانى نفت خام شد.

نگرانی ها باقی است
ــت كه  ــابق ايران در اوپك بر اين باور اس نماينده س
اگرچه در برآيند نشست اخير بر پايبندى همه كشورهاى حاضر در 
توافق جهانى كاهش توليد نفت تا پايان 2018 تاكيد شد، اما به نظر 
نمى آيد اين خروجى دستور كار صدوهفتادوپنجمين نشست اوپك 
ــد؛ چراكه احتماالً تالش هايى براى افزايش توليد در آن زمان  باش
گرفته خواهد شد. سيدمحمد على خطيبى بر همين اساس معتقد 
است كه با وجود نتايج مثبت نشست الجزاير، نگرانى هاى جدى در 
نشست اوپك براى ايران وجود دارد زيرا به زعم او، مسكو منافع خود 
ــازار جهانى نفت را فداى تهران نخواهد كرد. او مى گويد: من  در ب
معتقدم همان طورى كه مسكو در ميدان سياست به فكر منافع خود 
است، در عرصه منافع اقتصادى هم تالش براى كسب اهداف منافع، 
يقيناً به شكل پررنگ ترى وجود دارد. نه روسيه كه هر كشورى بر 
اساس منافع خود بازى مى كند. مدير امور بين الملل شركت ملى 
نفت ادامه مى دهد: اكنون با افزايش نرخ قيمت ها مسكو دور تالش 
خود براى افزايش سقف توليد خود را احتماالً در نشست آتى خواهد 
داشت و اين دور تالش ها در سال 2019 تشديد مى شود. بنابراين 
روسيه تا جايى كه بتواند سهم توليدى خود را افزايش مى دهد و به 
موازاتش هم از قيمت هاى تثبيتى كمك مى گيرد. بنابراين به جاى 
ــيه در قبال افزايش سهم توليدى  گله از اقدامات و رفتارهاى روس

خود، ايران بايد منافعش را با اهداف روسيه همسو كند.

بیژن زنگنه وزیر 
نفت ایران پیش 

از این اجالس 
هشدارهایی داده 
و در گفت وگو با 

خربگزاری بلومربگ 
اعالم کرده بود که 

«کمیته مشرتک 
وزارتی نظارت 

بر توافق اوپک و 
غیراوپک از نظر 

حقوقی صالحیت 
تصمیم گیری درباره 

تعیین یا توزیع 
سهمیه ها را ندارد 

و تنها نظارت و 
بررسی می کند و 
 تصمیم ها تنها در 

نشست وزیران نفت 
و انرژی اوپک و در 

حضور همه اعضا 
و با اجامع گرفته 

می شود.»
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مدتى اســت بحث احياى كارت ســوخت و 
ســهميه بندى بنزين دوباره بــه طور جدى 
مطرح شــده اســت. اين طرح ابتدا ســال 
1386 اجرا شــد ولى بعد از هشــت سال 

با تك نرخى شــدن قيمت ســوخت، تعطيل 
شد ولى پرونده استفاده مجدد آن ها هرگز 
بســته نشد. بعد از گذشــت كمتر از چهار 
ســال از تك نرخى شــدن بنزيــن، احتمال 
بازگشت اين كارت ها و سهميه بندى دوبارة 
بنزين و ســوخت خودروها قوت بيشــترى 
گرفته اســت. البته اين بار به نظر مى رسد 
طرح جديد از ســوى دولت به مجلس ارائه 
خواهد شــد و طــى آن - در صورت تحقق 
- كارت سهميه بنزين نه فقط به دارندگان 
خودرو بلكه به تمام خانوارها تعلق خواهد 

گرفت.
در كنار افت محســوس شــرايط اقتصادى 
كشــور و افزايــش نگرانى هــا از ميــزان 
تأثيرگــذارى تحريم هــاى نفتــى آمريكا بر 
چرخه سوخت و سوخت رســانى در كشور، 
يكى از داليل مؤثر در اخذ چنين تصميمى، 
بــاال بودن بيــش از اندازة ميــزان مصرف 
سوخت و بخصوص بنزين در كشور است. 
بعد از آغاز طرح اســتفاده از كارت سوخت 
و ســهميه بندى سوخت در كشــور، ميزان 
مصرف بنزين كاهش محسوسى پيدا كرد 
و در همان سال نخست 12 درصد كاهش 
يافت و اين روند كاهشــى با شــتابى كمتر 
ادامــه داشــت اما بــاز در ســال هاى اخير 

روندى افزايشى داشته است.
آمارهاى شــركت ملى پخــش فرآورده هاى 
نفتى از افزايش كم ســابقة مصرف بنزين 
در كشور خبر مى دهد. طبق آمارى كه چند 
ماه قبل از ســوى شــركت ملــى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى ايران ارائه شد، 
مصرف ســوخت در كشــور همچنان باالتر 
از حد اســتاندارد است. طبق اعالميه اين 
شركت ميانگين مصرف سوخت در تابستان 
امسال 90 ميليون ليتر در روز بود كه اين 
رونــد تاكنون نيز ادامه دارد و تنها در يك 
روز (29 مــرداد) مصرف به بيش از 120 

ميليون ليتر رسيد.

 قاچاق بنزین، دلیلی مهم برای احیای کارت سوخت
يكى از داليل ديگر كه مسئوالن را به بازگرداندن كارت سوخت و اجراى 
دوبارة طرح سهميه بندى بنزين مجاب مى كند، موضوع قاچاق سوخت (و 
بويژه بنزين) است. بهروز نعمتى سخنگوى هيات رئيسه مجلس مى گويد 
ــوخت در كشور  در حال حاضر بيش از 15 ميليون ليتر در روز قاچاق س
ــاماندهى قاچاق سوخت بايد طرح  ــد براى س وجود دارد و به نظر مى رس
ــتفاده از كارت هاى سوخت در دستور كار قرار بگيرد.» به نظر مى رسد  اس
نظر دولت و مجلس - جز در جزئيات - در كليات طرح اخير براى كارت و 
سهميه بندى سوخت در يك مسير باشد. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، عدد 
ــوخت و بنزين بيان نكرده و درباره آن گفته  دقيقى براى ميزان قاچاق س
«همه عدد ها حدس و گمان است؛ ميزان آن را فقط خدا مى داند». چنين 
اظهارنظرى از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه وضعيت قاچاق سوخت از 
دست در رفته و حتى ميزان آن به صورت تخمينى هم مشخص نيست. 
ــوخت براى كنترل قاچاق است. او  زنگنه تاكيد كرده كه احياى كارت س
مى گويد: «هدف اصلى، مهار مصرف سوخت و جلوگيرى از قاچاق است تا 

كشور به واردات بنزين وابستگى نداشته باشد.»
ــانه ها مبنى بر مخالفت وزارت نفت با  زنگنه همچنين ادعاى برخى رس
احياى كارت سوخت را تكذيب و تاكيد كرده كه «درباره سهميه بندى يا 
كارت سوخت به طور جدى بحث است اما اساس دولت بر افزايش قيمت ها 
ــت. البته براى كسانى كه مى خواهند بيشتر از سهميه خود سوخت  نيس
ــت كه  بگيرند، بحث افزايش قيمت وجود دارد.» نكته اخير، موضوعى اس
ــترين بحث را در بين مردم و در فضاى مجازى به وجود آورده است.  بيش
برخى معتقدند طرح احياى كارت سوخت، مسيرى است كه دولت براى 
افزايش قيمت سوخت انتخاب كرده و البته در اين بين، قيمت «بنزين» 

كارِت رفته به جايگاه بازمى گردد

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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ــت. تمركز  از هر چيزى براى عموم مردم مهم تر اس
ــتر بر روى مساله بنزين است و  دولت هم گويا بيش
ــتر بحث ها در  به گفته زنگنه، «در حال حاضر بيش
مورد بنزين است زيرا گازوئيل وضعيت پيچيده ترى 

دارد».

 احیای کارت ســوخت، بهانۀ افزایش قیمت 
نیست

در همان مهرماه كه براى نخستين بار طرح احياى 
ــوخت و سهميه بندى بنزين دوباره مطرح  كارت س
ــد و برخى نگرانى ها از افزايش قيمت بنزين در  ش
ــحاق جهانگيرى معاون اول  جامعه به راه افتاد، اس
ــان داد  رئيس جمهور واكنش كوتاه اما پربحثى نش
ــخنرانى هاى خود در حالى كه  و در خالل كى از س
ــم رهبرى براى  ــت درباره موافقت مقام معظ داش
ــت 500 ميليون دالر از صندوق توسعه ملى  برداش
براى شركت هاى دولتى خبر مى داد، گفت: «افزايش 
ــرايط فعلى شدنى نيست و جامعه  نرخ بنزين در ش
ــان موافقان و  ــى كه در مي ــش ندارد»؛ واكنش كش
مخالفان دولت، واكنش هاى مختلفى در پى داشت.
ــاز حرف و حديث هاى  ــر از دو ماه بعد از آغ كمت
جدى درباره احياى كارت سوخت، برخى مسئوالن 
خبر دادند كه سازوكار اجراى اين طرح نيز در دولت 
آماده شده است. يك عضو كميسيون انرژى مجلس 

ــمند  ــاى مجدد كارت هوش ــه آبان از احي در نيم
ــازوكارهاى آن در دولت  ــوخت و فراهم شدن س س
ــرد كه «ميزان  ــد خالدى تاكيد ك ــر داد. محم خب
ــور ما  ــوخت و به خصوص بنزين در كش مصرف س
ــت؛ بنابراين بايد سازوكارى براى مهار  بسيار باالس
ميزان مصرف بنزين از سوى دولت و مجلس فراهم 
ــود؛ البته بايد هوشمندى ها و تدابير الزم در اين  ش

زمينه انديشيده شود تا برخى متضرر نشوند.»
ــورهاى  ــن نماينده مجلس گفت: در همه كش اي
ــوى دولت ها  ــوخت از س ــزان مصرف س ــا، مي دني
ــود. نبايد اين طور باشد كه هر كس  كنترل مى ش
ــش مى خواهد، بنزين مصرف  ــه هر ميزانى كه دل ب
ــرف بنزين اصًال معقول و  كند. روش فعلى در مص
ــرح به كارگيرى  ــت. قبل از اجراى ط منطقى نيس
كارت هوشمند سوخت بايد ميزان مصرف منطقى 
ــود.  ــتگاه ها و برخى افراد پيش بينى ش نهادها، دس
ــد كه  ــا در اين حوزه بايد طورى باش برنامه ريزى ه
ــوخت مقابله  ــوان از اين طريق، هم با قاچاق س بت
كرد، هم اينكه آسيبى به مصرف عادى شهروندان 

وارد نشود.

 چند مقایسۀ تأمل برانگیز
همانطور كه از صحبت هاى اين نماينده مجلس و 
ديگر مسئوالن دولت و مجلس برمى آيد و پيش تر 
هم به آن اشاره شد، موضوع ضرورت كنترل مصرف 
ــور، اصلى ترين  ــوخت و بخصوص بنزين در كش س
مساله اى است كه به دغدغه مسئوالن تبديل شده 
ــى آينده نه چندان  ــن دغدغه در كنار پيش بين و اي
دورى كه با تشديد تحريم هاى نفتى و تجارى قرار 
است در كشور تاثيرگذار باشد، نگرانى ها از كمبود 

سوخت مصرفى در كشور را دوچندان كرده است.
طبق اعالم رسمى دولت، ميانگين مصرف بنزين 
در ايران 91 ميليون ليتر در روز است كه با جمعيت 
ــبانه روز به  تقريباً 81 ميليون نفرى ايران در هر ش
ازاى هر نفر، 1,12 ليتر بنزين مصرف مى شود. يعنى 
يك خانواده چهار نفره حتى اگر خودروى شخصى 
نداشته باشند، در يك شبانه روز سهمى 4,5 ليترى 
ــور دارند. اين در حالى است  در مصرف بنزين كش
ــور پرجمعيت چين با جمعيتى بالغ بر  كه در كش
يك ميليارد و 386 ميليون نفر حدود 468 ميليون 
ليتر بنزين در روز مصرف مى شود. به عبارتى در هر 
شبانه روز به ازاى هر نفر، 0,34 ليتر بنزين در چين 

مصرف مى شود.
در تركيه نيز با جمعيتى بالغ بر 80 ميليون نفر، 
ــزار ليتر بنزين مصرف  ــه 8 ميليون و 268 ه روزان
مى شود. به عبارتى در هر شبانه روز به ازاى هر نفر، 
0,1 ليتر بنزين در تركيه مصرف مى شود. مقايسه 

مصرف بنزين در ايران و تركيه از اين نظر مقايسه اى 
ــور و تعداد  ــت كه تعداد جمعيت دو كش جالب اس
خودروهاى سبك دو كشور، تقريباً يكسان است، اما 

ــران به ازاى هر نفر، 10 برابر هر تركيه اى و 3  در اي
برابر هر چينى بنزين مصرف مى شود.

 دو ســازوکار مختلف برای بازگرداندن کارت 
سوخت

ــه هاى تأمل برانگيز، ضرورت احياى  همين مقايس
كارت سوخت را اجتناب ناپذير مى كند، اما آيا دولت 
ــين را اجرا  ــد دارند همان طرح پيش و مجلس قص
كنند يا سازوكارى كه از آن سخن گفته مى شود، با 
آنچه هشت سال تجربه شده بود، تفاوت هايى خواهد 
ــيون انرژى  ــالل ميرزايى، عضو كميس ــت؟ ج داش
مجلس، آبان ماه از وجود دو طرح براى سهميه بندى 
بنزين در مجلس خبر داد و گفت: طرح اول بر اساس 
همان طرح احياى كارت سوخت است كه سال ها در 
ــد. در اين طرح به هر فرد دارنده  ــور اجرا مى ش كش
ــرف بنزين اختصاص  ــهميه اى براى مص خودرو س
مى يابد. با اجراى طرح مذكور مانند گذشته بنزين 
ــورت تصويب آن قيمت  ــود و در ص دونرخى مى ش

بنزين با تغييراتى همراه خواهد شد.
اين عضو كميسيون انرژى گفته براى احياى كارت 
ــت دولت به توزيع كارت هاى  ــوخت ممكن اس س
ــامانه  ــوخت مبادرت كند و همچنين س جديد س
ــاز دارد كه حدود 3  ــوخت به تغييراتى ني كارت س
ــت. اما طرح  ــون دالر هزينه در بر خواهد داش ميلي
دوم، طرحى است كه به ارائه سهميه بنزين به همه 
ــاره  افراد جامعه اعم از دارندگان خودرو و غيره اش
دارد. به گفته اين نماينده مجلس، اخيراً محمدباقر 
ــه و بودجه با برخى  ــازمان برنام نوبخت، رئيس س
ــته و در اين جلسه  ــه اى داش اعضاى مجلس جلس
ــى، اعالم كرده دولت  ضمن پرداختن به موضوعات
مشغول مطالعه روى اين طرح است، اما توضيحات 
ــت ولى به  ــترى درمورد جزئيات آن نداده اس بيش
ــد اين طرح با همه ويژگى ها و مزايايى  نظر مى رس
كه دارد، به دليل اينكه نيازمند اطالعات دقيقى از 

خانوارهاست، با پيچيدگى هايى همراه خواهد بود.
يكى از اعضاى كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
ــهميه بنزين  ــد كه در طرح جديد، س بيان مى كن
ــق مى گيرد و هر خانوارى كه  به همه خانوارها تعل
ــدارد و آن را مصرف  ــهميه بنزين خود نياز ن به س
ــهميه خود را به دولت داده و  نمى كند، مى تواند س
ــكل نقدى دريافت كند. همچنين  وجه آن را به ش
ــهميه ماهانه بنزين  ــزان س ــى كه از مي خانوارهاي
ــتر مصرف مى كنند، مى توانند  اختصاص يافته بيش
ــتر و با  ــود را با پرداخت پول بيش ــازاد مصرف خ م
قيمت آزاد در جايگاه هاى سوخت خريدارى كنند.

ــد، احياى  ــه قطعى و ضرورى به نظر مى رس آنچ
كارت سوخت و اعمال سهميه بندى بنزين است اما 
ــد منتظر ماند و ديد آيا همان روش قبلى تكرار  باي
ــد يا دولت سازوكارى عادالنه تر براى اين  خواهد ش

كار ارائه خواهد كرد.
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تروريست ها چهره هاى اصلى حوادث 
شهريور تا آبان بودند؛ چنانكه در ايران، 
حمله به رژه  نيروهاى مسـلح در اهواز 
را رقم زدند و در اسـتانبول تركيه نيز 
يك روزنامه نگار سعودى را قطعه قطعه 
كردند. در ادامه، مهم ترين رويدادهاى 

شهريور تا آبان را مرور مى كنيد.

رد خون؛
از اهواز تا استانبول

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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  تالش برای بقا
ــت به كارگيرى  ــون ممنوعي ــرح اصالح قان ط
بازنشستگان كه با اصالحاتى در جلسه 6 شهريور 
ــوراى اسالمى رسيده بود،  به تصويب مجلس ش
در جلسه 21 شهريور شوراى نگهبان مورد بحث 
ــا توجه به اصالحات به  ــى قرار گرفت و ب و بررس
ــرع و قانون اساسى  عمل آمده مغاير با موازين ش
ــد. البته اين شروع برخى جنجال ها  شناخته نش
ــور مشمول اين  ــيارى از مديران كش بود زيرا بس
ــاس تالش براى بقا  ــدند و بر اين اس قانون مى ش
ــوى برخى مديران از جمله شهردار تهران و  از س
ــيون هاى ورزشى آغاز شد  روساى برخى فدراس
ــانى  ــور خاص در مورد محمدعلى افش اما به ط
شهردار تهران، مجلس به صراحت اعالم كرد كه 
ــت و نمى تواند شهردار  او مشمول اين قانون اس
تهران باقى بماند. در مورد فدراسيون هاى ورزشى 
ــكان دخالت دولت در  ــز يكى از موانع، عدم ام ني
ــت زيرا اين امر  بركنارى روساى فدراسيون هاس
ــت و موجب  طبق مقررات بين المللى تخلف اس
تعليق فدراسيون هاى كشورمان در سطح جهانى 
ــد و ديد كه براى  ــود. حال بايد منتظر مان مى ش

اجراى اين قانون، چه تدابيرى اتخاذ مى شود.

 پرسفت ورزشی در آسیا
بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا روز 11 شهريور 
با قهرمانى چين و كسب رتبه ششم توسط كاروان 
ــى ايران پايان يافت. ايران در اين بازى ها با  ورزش
ــب  20 طال، 20 نقره و 22 برنز و در مجموع كس

62 مدال، بعد از چين، ژاپن، كره جنوبى، اندونزى 

و ازبكستان قرار گرفت. بزرگ ترين كاروان ورزشى 
ايران با 378 ورزشكار در اين بازى ها شركت كرد 
ــاى 2014  ــبت به بازى ه ــاى ايران نس و مدال ه
ــال كمتر از  ــت اما يك ط ــون افزايش ياف اينچئ
بازى هاى اينچئون نصيب كشورمان شد. اما اوضاع 
كاروان ايران در سومين دوره بازى هاى پاراآسيايى 
بهتر بود و نمايندگان كشورمان توانستند جايگاه 
سوم را براى كشورمان به ارمغان بياورند. ايران در 
اين رقابت ها با 212 ورزشكار شركت كرد و موفق 
ــب 51 طال، 42 نقره و 43 برنز (مجموع  به كس
136 مدال) شد. شاهين ايزديار شناگر كشورمان 

در اين دوره از مسابقات 6 طال و يك نقره گرفت 
و ركورد بسيار خوبى از خود برجاى گذاشت. اين 
رتبه در حالى به دست آمد كه چين و كره جنوبى 
باالتر از كاروان ايران ايستادند و ناگفته نماند كه 

اختالف با كره جنوبى نيز بسيار كم بود.

  اجالس سه جانبه تهران
نشست سران كشورهاى ايران، روسيه و تركيه 
ــمى  ــوريه به طور رس درباره تحوالت و آينده س
ــالن اجالس سران  ــهريور در س روز جمعه 16 ش

ــد. در پايان اين اجالس طى  در تهران برگزار ش
بيانيه  اى مشترك، روساى جمهورى ايران، روسيه 
ــوريه هيچ  ــه تاكيد كردند كه منازعه س و تركي
راه حل نظامى اى نمى تواند داشته باشد و تنها از 
ــى مذاكراتى مى توان به  طريق يك فرايند سياس

آن پايان داد.

  موج مسمومیت های مرگبار الکلی
ــاه خبرهايى  ــتم مهرم ــهريور تا هش از 16 ش
مبنى بر مسمويت شمارى از هموطنانمان بر اثر 
نوشيدن مشروبات الكلى در نقاط مختلف كشور 
ــى، 460 نفر به  ــد. طى اين بازه زمان ــر ش منتش
ــموميت با الكل به مراكز درمانى البرز،  دليل مس
كهگيلويه و بويراحمد، فارس، خراسان و هرمزگان 
مراجعه كردند. از اين تعداد 42 نفر فوت كردند يا 
ــدند كه 93 درصد آنها مرد  دچار مرگ مغزى ش
بودند. جوان ترين فوتى نيز يك خانم 19 ساله و 
مسن ترينشان يك آقاى 57 ساله بود. همچنين 
ــمومين الكل در سن 26 تا 35  41 درصد از مس

سال بودند و از 460 مسموم مراجعه كننده، 177 
نفر بسترى و 241 نفر مرخص شدند. همچنين 
ــدند و 16 نفر نيز بينايى خود  170 نفر دياليز ش

را از دست دادند.

  ترور در رژه اهواز
ــداد ماه هاى اخير  ــايد بتوان مهم ترين روي ش
ــلح در  ــتى به رژه نيروهاى مس را حمله تروريس
اهواز دانست. روز 31 شهريورماه همزمان با آغاز 
ــم  ــت به مراس هفته دفاع مقدس، چهار تروريس
رژه نيروهاى مسلح در اهواز حمله كردند كه اين 
عمليات 25 شهيد و 69 مجروح بر جاى گذاشت. 
ــئوليت اين حمله را  در ابتدا، گروه االحوازيه مس
بر عهده گرفت اما سپس داعش قبول مسئوليت 
ــهداى اين حمله تروريستى شامل مردم  كرد. ش
عادى از جمله يك كودك چهار ساله و تعدادى از 
نيروهاى نظامى بودند. همگى 4 تروريست كشته 
شدند و موجى از محكوميت هاى داخلى و خارجى 
به راه افتاد. دولت نيز روز دوشنبه 2 آبان را عزاى 
عمومى اعالم كرد. 9 روز بعد و در پى اين جنايت 
تروريستى، سپاه پاسداران انقالب اسالمى ساعت 
2 بامداد دوشنبه 9 مهرماه محل استقرار و تجمع 
ــت هاى تكفيرى تحت حمايت آمريكا و  تروريس
برخى كشورهاى منطقه در شرق فرات در كشور 
سوريه را هدف ضربه موشكى خود قرار داد. طى 
اين عمليات كه با نام «ضربت محرم» و با رمز «يا 
حسين (ع)» انجام شد، 6 فروند موشك بالستيك 
ــكى نيروى هوافضاى  ميان برد از پايگاه هاى موش
ــليك و تروريست ها از  ــپاه در غرب كشور ش س
ــدف ضربات مهلك و  فاصله 570 كيلومترى ه
مرگبار قرار گرفتند. متعاقباً 7 فروند پهپاد رزمى 

ــتيبانى  ــن نيرو مواضع و مقرهاى تجمع و پش اي
تروريست ها را بمباران كردند. طبق اعالم سپاه، در 
اين عمليات تعدادى از سركردگان و عناصر مؤثر 
جنايت اهواز به هالكت رسيدند يا مجروح شدند 
و زيرساخت هاى آمادى و انبار ذخيره مهمات آنان 

نيز منهدم شد.

  جنجال تورقوزآباد
روز پنجشنبه 5 مهر بنيامين نتانياهو نخست وزير 
ــتى در سخنرانى خود در مجمع  رژيم صهيونيس
عمومى سازمان ملل، تصاويرى را به حضار نشان 
ــات سّرى ايران را در  داد كه به ادعاى او، تاسيس
چند نقطه از جمله در «تورقوزآباد» نشان مى داد! 
نتانياهو گفت تصاويرى كه نشان مى دهد محل 
يك آرشيو اسناد اتمى و يك انبار مواد و تجهيزات 
ــت. او گفت: ايران يك انبار سرى  اتمى ايران اس
اتمى در منطقه تورقوزآباد تهران دارد كه تاكنون 
فاش نشده است و من اكنون آن را برمال مى كنم. 
ــد: من براى نخستين بار اين  نتانياهو مدعى ش
ــأله را افشا مى كنم كه ايران تأسيسات سرى  مس
ــرى هسته اى  ديگرى در تهران دارد؛ يك انبار س
براى انبار كردن حجم وسيعى از تجهيزات و مواد 
ــران. اين محل در يك  ــه مخفى اتمى اي از برنام
قالى شويى ساده است؛ مانند محلى در شورآباد در 
نزديكى پايتخت كه اسناد اتمى ايران در آن پنهان 
شده بود! او خيال بافى هاى خود را به اين ترتيب 
ــته 15 كيلوگرم  ــه داد كه ايران در ماه گذش ادام
ــاتى خارج كرده و در  مواد راديواكتيو را از تأسيس
ــى در تهران پخش و پنهان كرده  مناطق مختلف
است. اظهارات نتاينياهو موجب شد تعداد زيادى 
ــه او داده بود بروند و  ــى ك از خبرنگاران به آدرس
ــويى كه صاحبش از  ــزى جز انبار يك قاليش چي
مراجعه مكرر خبرنگاران پس از اظهارات نتانياهو 

به ستوه آمده بود را نبينند.

  سالخی خاشقجی
جمال خاشقجى روزنامه نگار 59 ساله عربستانى 
ــه در روزنامه  ــعودى ك منتقد هيئت حاكمه س
واشنگتن پست قلم مى زد،  روز سه شنبه 10 مهرماه 
ــتان فراخوانده  ــولگرى عربس به روايتى به كنس
ــت ازدواجش به  ــد و به روايتى ديگر براى ثب ش
ــى زنده خارج شدنش  كنسولگرى رفت اما كس
ــك را نديد و اين آغاز يك  از اين مكان ديپلماتي
جنجال بين المللى بود. بعد از حدود يك هفته از 
ورود خاشقجى به كنسولگرى عربستان در تركيه،  
ــد  ــع تركيه اى اعالم كردند كه جس برخى مناب
تكه تكه شده او در استانبول پيدا شده است. چند 
روز بعد، رسانه هاى تركيه نوشتند: مقامات تركيه 
نوارهاى صوتى ضبط شده اى در اختيار دارند كه 
ــرهنگ صالح الطبيقى رئيس  تأييد مى كنند س
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پزشكى قانونى امنيت عمومى عربستان كسى بوده كه 
جسد جمال خاشقجى را مثله كرده و از دستيارانش 
خواسته در زمان مثله كردن بدن او به موسيقى گوش 
كنند! اين منابع اضافه كردند: قتل جمال خاشقجى، 
ــت دقيقه صورت  ــعودى تنها در هف روزنامه نگار س
ــى از او انجام نداده   گرفته و تيم امنيتى هيچ تحقيق
ــاره صريح به اين دارد كه آنها دستوراتى را  و اين اش
از باالدستى ها درباره قتل او بدون نياز به بازجويى از 
ــانه ها فاش كردند كه چند  او گرفته بودند. برخى رس
روز قبل از ناپديدشدن آقاى خاشقجى در كنسولگرى 
عربستان، 15 شهروند عربستانى با ويزاى ديپلماتيك 
وارد تركيه شده اند كه در ميان آنها تعدادى متخصص 
بيهوشى و متخصصان بازجويى هم حضور داشته اند. 
عربستان سعودى، چند روز بعد به اين جنايت اعتراف 

كرد؛ البته آن را خودسرانه خواند.

  پیروزی ایران در الهه
ــنبه  ــترى روز چهارش ــوان بين المللى دادگس دي
ــدم تاثيرگذارى  ــت تا از ع 11 مهر از آمريكا خواس

تحريم هاى اين كشور بر امنيت پروازهاى غيرنظامى 
ــتانه به اين كشور،  ايران و ادامه كمك هاى بشردوس
ــران ادعا كرده بود  اطمينان حاصل كند. پيش تر اي
ــه تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه ايران كه پس  ك
ــده، برخالف  ــور از برجام اعمال ش از خروج اين كش
ــال  ــده ميان دو طرف در س ــان مودت امضاءش پيم
ــكايتى را  ــاس، ايران ش ــت. بر همين اس 1955 اس

ــرح كرد. ديوان الهه  ــه آمريكا در ديوان الهه ط علي
ــتور موقت خود در مورد شكايت مطروحه از  در دس
سوى ايران، از آمريكا خواست تا مطابق با تعهداتش 
ــادى و حقوق  ــان مودت، روابط اقتص در قالب پيم
كنسولى كه در سال 1955 مورد توافق دو طرف قرار 
ــال 2018 در  گرفته، در اجراى تصميم 8 ماه مى س
خصوص تحريم ها در سه بخش مالحظاتى را مدنظر 
ــتور موقت، از آمريكا  ــد. بر پايه اين دس داشته باش
ــده تا مانع از تجارت آزاد و نقل و انتقال  خواسته ش
ــى، مواد غذايى و  ــى مرتبط با دارو و اقالم درمان مال
محصوالت كشاورزى و لوازم يدكى و خدمات مرتبط 
با ايمنى و امنيت پروازهاى غيرنظامى نشود. ديوان 
ــترى در پايان دستور موقت خود  بين المللى دادگس
ــته تا از هر گونه اقداماتى كه  از ايران و آمريكا خواس
مى تواند موجب تشديد يا گسترش اختالف دو طرف 
ــوارتر كند،  ــود يا حل و فصل آن را دش در دادگاه ش
ــتقبال از صدور اين  خوددارى كنند. ايران ضمن اس
ــم، بار ديگر بر ادعاى خود مبنى بر غيرقانونى و  حك
غيرانسانى بودن تحريم هاى آمريكا تاكيد كرده است. 
هر چند ديوان بين المللى دادگسترى، دادگاه ارشد 
ــازمان ملل متحد به حساب مى آيد ولى به دليل  س
ــى الزم را ندارد بعضاً  ــدرت اجراي ــه اين نهاد ق اينك

كشورها احكام و دستورات آن را ناديده مى گيرند.

 برندگان نوبل صلح
روز 13 مهر، كميته نروژى نوبل از ميان 331 كانديدا، 
ــت داعش و  ــده از دس ناديا مراد، دختر ايزدى رهاش
دكتر دنيس موكويگى از جمهورى دموكراتيك كنگو 
ــال جارى  ــه عنوان برندگان جايزه صلح نوبل س را ب
ــرد؛ دو نفرى كه براى پايان دادن  ميالدى انتخاب ك
ــالش زيادى كردند  ــى در جنگ ت به تجاوزات جنس
ــترك به خاطر اقداماتشان در پايان  و به صورت مش
ــى به عنوان سالح جنگى و  دادن به خشونت جنس

درگيرى هاى مسلحانه برنده اين جايزه شدند.

CFT تصویب  
ــه  ــالمى در جلس ــوراى اس نمايندگان مجلس ش
علنى روز يكشنبه 15 مهرماه، اليحه الحاق ايران به 
كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم (CFT) را 
به عنوان اولين دستور مورد بررسى قرار دادند كه در 
نهايت به تصويب رسيد. البته حين بررسى اين اليحه، 
جمعى از مخالفان تصويب آن مقابل مجلس شوراى 
ــالمى تجمع كردند. تجمع كنندگان با در دست  اس
ــتن پالكاردهايى حاوى شعارهايى همچون «نه  داش
 FATF» ــى»، «برجام نمى خواهيم» و به خودتحريم
ــود را به تصويب  ــت به ملت» اعتراض خ خيانت اس
ــم  ــيون مقابله با تأمين مالى تروريس اليحه كنوانس
(CFT) اعالم كردند. اين در حالى است كه الريجانى 

در پاسخ به منقدان عنوان كرد كه دفتر مقام معظم 
رهبرى در پاسخ به نامه  رئيس مجلس درباره  بررسى 
ــيون هاى مرتبط با FATF اعالم كرده اند كه  كنوانس
ايشان با بررسى اين لوايح در مجلس مخالفتى ندارند.

 نایب قهرمانی پرسپولیس در تهران
ــه فينال ليگ  ــپوليس ب راهيابى تيم فوتبال پرس
قهرمانان آسيا از جمله رويدادهاى مثبت در ماه هاى 
ــورمان روز اول آبان ماه در  اخير بود. قرمزپوشان كش
ــگاه آزادى به مصاف تيم السد قطر رفتند كه  ورزش
ــاوى 1-1 پايان يافت. تك گل السد  اين ديدار با تس
را بغداد بونجاح در دقيقه 18 و تك گل پرسپوليس را 
سيامك نعمتى در دقيقه 49 به ثمر رساند كه با توجه 
به مجموع نتايج بازى رفت و برگشت، پرسپوليس به 
ــيد و توانست راهى فينال شود. البته در  پيروزى رس
ــد،  ــازى رفت فينال كه 12 آبان در ژاپن برگزار ش ب
پرسپوليس با نتيجه 2 بر صفر از تيم كاشيما شكست 
خورد. بازى برگشت نيز با تساوى بدون گل به پايان 
ــن قهرمانى خود  ــيد تا تيم ژاپنى در تهران جش رس

رابرگزار كند.

  رأی اعتامد به ۴ وزیر
در ادامه تغييرات تيم اقتصادى دولت، رئيس جمهورى 
چهار گزينه پيشنهادى خود براى وزارتخانه هاى كار، 
ــه مجلس معرفى كرد كه  ــت، اقتصاد و راه را ب صنع
نمايندگان نيز پس از بررسى برنامه هاى گزينه هاى 

ــه اى علنى كه از  ــان در جلس ــنهادى، روز 5 آب پيش
ــب ادامه داشت، به هر 4  ــد و تا ش بعدازظهر آغاز ش
گزينه معرفى شده از سوى روحانى اعتماد كردند. بر 
ــالمى به عنوان وزير راه و شهرسازى،  اين اساس اس
رحمانى به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت، فرهاد 
دژپسند به عنوان وزير امور اقتصادى و دارايى و محمد 
شريعتمدارى به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

كار خود را آغاز كردند.

  راهپیامیی اربعین
همزمان با فرا رسيدن اربعين سرور و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهللا الحسين (ع)، زائران حسينى همانند 
ــكوه اين ايام را برگزار كردند.  هر سال راهپيمايى باش
استاندارى كربال اعالم كرد كه بيش از 15 ميليون زائر تا 
شامگاه 7 آبان وارد اين استان شدند. محفوظ التميمى 
دبير شوراى استاندارى كربال اعالم كرد كه تعداد زائرانى 
ــركت در بزرگداشت اربعين حسينى وارد  كه براى ش
اين استان شده اند 15 ميليون نفر بوده است كه چهار 
ميليون تن از آنها از كشورهاى ديگر به ويژه ايران بوده اند. 
يكى از حواشى اين راهپيمايى، بحث تأمين دينار براى 
مسافران ايرانى بود كه به دليل برخى ناهماهنگى ها، 
در اولين روز راهپيمايى اربعين مشكالتى براى تعدادى 
از هموطنانمان پديد آورد اما با برنامه ريزى دولت، اين 
مشكل برطرف شد و زوار نيز پس از زيارت، در صحت 

و سالمت به كشور بازگشتند.

B پلن  
ــه نقل از پليس  ــانه هاى غربى ب 8 آبان برخى رس
ــف ايران در  ــزارش دادند كه فردى مخال دانمارك گ
اين كشور مورد هجوم قرار گرفته و مدعى شدند كه 
مهاجمان اين حمله منتسب به ايران هستند. بر اين 
اساس، دانمارك سفير خود را به علت آنچه اقدام ايران 
در خاك كشورش خوانده بود از تهران فراخواند. البته 
آندرس سموئل  سن وزير خارجه دانمارك اعالم كرد كه 
براى مشاوره و رايزنى با سفير كشورش در تهران، وى 
ــت. او مدعى شد كه ايران پشت طرح  را فراخوانده اس
ترور در خاك دانمارك بوده است. سموئل  سن گفت: 
ــمت تحميل تحريم هاى  در پى اين حمالت ما به س
ــتر عليه ايران حركت مى كنيم. وى گفت: ما به  بيش
ــل تحريم هاى جديد عليه  ــه اروپا براى تحمي اتحادي
ايران فشار مى آوريم.  بهرام قاسمى سخنگوى وزارت 
ــره در خصوص  ــار مغرضانه منتش ــور خارجه اخب ام
ــى از مخالفان ايرانى  طرح عمليات نافرجام عليه يك
در دانمارك و ادعاى انتساب آن به جمهورى اسالمى 
ــران را قوياً تكذيب كرد و آن را در ادامه توطئه ها و  اي
دسيسه هاى دشمنان شناخته شده عليه روابط خوب و 
رو به گسترش ايران و اروپا در شرايط خاص و خطير 
كنونى خواند. برخى ناظران با توجه به انزواى آمريكا 
در تحريم ايران، از اين اقدام به عنوان «پلن B» جهت 

پيشبرد اهداف خصمانه عليه كشورمان ياد مى كنند.
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