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پايگاه اطالع رسـانى مقام معظم رهبرى: حضرت 
آيت اهللا خامنه اى مقام معظم رهبرى روز 29 بهمن 
ماه در ديدار هزاران نفر از مردم استان آذربايجان 
شـرقى، ضمن تشـكر صميمانه از حركـت بزرگ 
و آگاهانـه ى ملت ايـران در راه پيمايـى 22 بهمن 
امسـال، نظـام جمهـورى اسـالمى را در بهترين 
موقعيت و جبهه ى اسـتكبار و در رأس آن آمريكا 
را در ضعيف تريـن شـرايط دانسـتند و گفتنـد: 
«مردم به ويژه جوانان و همچنين مسـئوالن بايد با 
وقت شناسى و اقدام بهنگام، از ظرفيت هاى فراوان 

به منظور حل مشكالت كشور استفاده كنند».
حضـرت آيت اهللا خامنـه اى در ابتداى سـخنان 
خود با اشـاره به راه پيمايى عظيم 22 بهمن امسال 
افزودند: «مـن در بيانيه ى چند روز پيش، از مردم 
ايران تشـكر كردم اما آن تشـكر خيلـى كمتر و 
كوچك تـر از حق ملت ايران اسـت زيـرا مردم در 
راه پيمايـى 22 بهمـن امسـال، كار بزرگـى انجام 

دادند».
ايشـان با اشـاره به حضور پُرحجم و گسترده ى 

مـردم در راه پيمايـى 22 بهمـن، تأكيـد كردنـد: 
«گزارش هـا و ارزيابى ها نشـان مى دهنـد در اكثر 
شـهرهاى كشور حضور مردم نسـبت به سال هاى 
قبـل، بيشـتر و متراكم تر بوده اسـت كه با همه ى 

وجود از مردم سپاسگزارى مى كنم».
مقام معظـم رهبـرى افزودند: «اگرچه دشـمن 
در تبليغات خـود اين حضور را كتمان و يا سـعى 
در كوچك نمايـى آن مى كنـد، اما ايـن واقعيت را 
مى بيننـد و معناى ايـن حضور عظيـم مردمى را 

متوجه مى شوند».
حضـرت آيت اهللا خامنه اى بـا تأكيد بر اينكه هر 
كشـورى كه مـردم آن اين گونـه در ميدان حضور 
داشـته باشـند، از ِكيد و آسـيب دشـمن مصون 
خواهد بود، گفتند: «حضور گسـترده ى مردمى در 
راه پيمايـى 22 بهمن امسـال، در واقع يك حركت 
سياسـى، امنيتى، انقالبى، آگاهانـه و پُرمعنا بود و 
مردم همان شـعار اصلى يعنى «مـرگ بر آمريكا» 
را كه به معناى مرگ بر سـلطه گرى و توطئه گرى و 
تجاوزگرى و دسـت اندازى به حقوق ملت ها است، 

سردادند».
ايشان افزودند: «بايد شكرگزار خداوند بود زيرا 
دل هاى مردم به دسـت او است و در واقع خداوند 

متعال بود كه مردم را به خيابان ها آورد».
مقام معظم رهبرى با اشاره به برخى افراد ضعيف 
و منفعـل كه همـواره ضعف هاى خـود را به مردم 
نسـبت مى دهند و مدعـى ضعيف شـدن انقالب 
هسـتند، خاطرنشـان كردند: «مردم همين هايى 
هسـتند كه در روز 22 بهمن در خيابان ها ديديد و 
خداوند اين ملت را كه با بصيرت از هويت و كشور 

خود دفاع مى كنند، مورد لطف قرار خواهد داد».
حضرت آيـت اهللا خامنه اى در ادامه به شـهادت 
جمعى از پاسـداران حافظ امنيت و مرزها اشاره و 
تأكيد كردند: «اين شـهادت ها بايد ما را هوشيار و 
آگاه كند كه امنيت كشـور به قيمت خون بهترين 
جوانان كشـور به دست مى آيد و همه بايد قدردان 

اين جان فشانى ها باشيم».
حضـرت آيـت اهللا خامنه اى همچنيـن با تجليل 
از مردم شـهيدپرور اصفهان و حضور پُرشـكوه و 

امروز جمهورى اسالمى در بهترين شرايط قرار دارد
مقام معظم رهبرى:
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اعجاب آور آنان در تشـييع شهداى حافظ امنيت، 
تأكيد كردند: «مردم اصفهان همواره جزو پيشگامان 

نهضت و انقالب اسالمى بوده و هستند».
ايشان در ادامه ى سـخنان خود، 29 بهمن سال 
1356 و قيام مردم تبريز را يوم اهللا واقعى خواندند 

و با اشاره به پيشگامى و بصيرت و عملكرد انقالبى 
مـردم تبريز و آذربايجان در حـوادث مهم انقالب 
گفتند: «اين قيام مردمى دو ويژگى مهم داشت: 1. 

وقت شناسى و 2. اقدام بهنگام».
مقـام معظم رهبـرى با تأكيـد بر اينكـه مردم 
آذربايجـان بايـد در گام دوم انقـالب نيز همچون 
مراحل قبل پيش گام و پيشـتاز باشـند، افزودند: 
«امـروز نظام جمهورى اسـالمى از لحاظ فرصت و 
موقعيت و از لحاظ زمان اقدام و حركت، در بهترين 

شرايط قرار دارد».
حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: «امروز روز كار و 
حركت دولت، مسئوالن، ملت و به خصوص جوانان 
اسـت كه بايد ظرفيت هـاى بالاسـتفاده ى فراوان 
و گسـترده ى كشـور را شناسـايى و بهره بردارى 

كنند».
مقـام معظم رهبرى با اشـاره به موقعيت ضعيف 
دشـمن يعنى جبهه ى استكبار و در رأس آن رژيم 
متجاوز آمريكا، تأكيد كردند: «ما نمى خواهيم خود 
را به سـاده لوحى بزنيم و از دشمن غافل شويم اما 
واقعيات نشانگر آن است كه دشمن به شدت گرفتار 

مسائل داخلى و خارجى است».
ايشـان با اشـاره به برگـزارى ناموفق نشسـت 
ورشـو گفتند: «دولتمردان ضعيف العقل آمريكا از 
برخى دولت هاى همكار خـود و دولت هاى ضعيف 
و مرعوب براى نشسـت ورشو و تصميم گيرى ضد 
ايران دعوت كردند اما اين نشست به هيچ نتيجه اى 
نرسيد و همه ى اين ها نشانه ى ضعف است و دشمن 
كه در حالت ضعف دچار عصبانيت مى شود، شروع 

به جنجال و فحاشى مى كند».
مقام معظم رهبرى تأكيد كردند: «اين جنجال ها 
كه از روى ضعف اسـت، نبايد دل فالن مسـئول را 

خالى و يا فالن جوان را دچار خطا كند».
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان كردند: «آن 
روزى كـه اين انقالب يك نهال ضعيف بود، همه ى 

دشمنان متحد شدند ولى نتوانستند كارى بكنند، 
بنابرايـن امروز كه آن نهـال تبديل به يك درخت 

تناور شده است، هيچ غلطى نمى توانند بكنند».
مقام معظم رهبرى، نشسـت شكسـت خورده ى 
ورشـو و هم نشـينى مقامات كشـورهاى به ظاهر 
مسلمان با رژيم صهيونيستى و هم پيمانى با آمريكا 
را موجب رفتن آبروى آنان دانستند و تأكيد كردند: 
«ايـن افراد در ميـان ملت خود نيز هيـچ آبرويى 

ندارند».
حضرت آيـت اهللا خامنـه اى با اشـاره به نشـاط 
چهل سالگى انقالب اسالمى و آمادگى و قدرت الزم 
بـراى حركت روبه جلو خاطرنشـان كردند: «همه ى 
مشكالت كشور اعم از گرانى ها، كاهش ارزش ريال و 
مسائل توليد داخلى قابل حل است اما نيازمند صبر، 

تدبير، اتحاد و جديت مسئوالن در حركت است».
حضـرت آيت اهللا خامنـه اى يك توصيـه هم به 
مسـئوالن كردنـد و گفتند: «دشـمن را درسـت 
بشناسـيد و مراقب باشيد فريب او را نخوريد، چه 
هنگامـى كه مشـت و دندان نشـان مى دهد و چه 

هنگامى كه لبخند مى زند».
ايشان افزودند: «بدانيد، دل هاى دشمنان بسيار 
بيشـتر از حرف هايى كه بر زبان مى آورند، مملو از 
بغض و كينه نسبت به اسالم و مسلمانان و جمهورى 
اسالمى ايران است، بنابراين نبايد خدعه ى دشمن 

را قبول كرد».
مقام معظم رهبرى، رفتـار و اقدامات غربى ها را 
به معنى واقعى كلمه خدعه آميز خواندند و گفتند: 
«تكليـف آمريكايى هـا كـه مشـخص اسـت زيرا 
شمشير را از رو بسته اند اما بايد مراقب اروپايى ها 

بود زيرا آن ها نيز با خدعه عمل مى كنند».
حضـرت آيـت اهللا خامنـه اى افزودنـد: «من به 
مسـئولين و دولتى ها نمى گويم چـه كنند اما بايد 
بنشـينند، فكر كننـد و به گونه اى عمـل كنند كه 
فريـب آن ها را نخورند و به اميـد آنكه حاال كارى 

بكنيم، خودشان و ملت را دچار مشكل نكنند».
ايشـان خطاب به مسـئوالن گفتند: «از دشمن 
وحشـت هم نكنيد و بدانيد كه دسـت خدا باالى 
همه ى دسـت ها اسـت و خداوند پشـتيبان ملتى 

است كه دين او را يارى مى كنند».
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حسـن روحانى رييس جمهورى در مراسم بهره 
بردارى از مرحله سـوم پااليشـگاه سـتاره خليج 
فارس، با اشـاره به اينكه نديـدن كارهاى بزرگ و 
برجسـته كردن نقص هاى كوچك، اقدامى اخالقى 
و انقالبى نيسـت، گفت: «حركت شتابان توسعه در 
كشور به رغم تالش هاى دشمنان، بيانگر تالش يك 

ملت بزرگ و شكست دشمنانش است».
به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، 
روحانى در اين مراسـم  گفت: «دشمنان براى ايجاد 
مانع در راه توسعه كشور ما و موفقيت ملت، تالش 
و تبليـغ مى كننـد، امـا ملت ايـران بـه رغم ميل 
بدخواهانش و تالش و تبليغ آنها، با قامتى اسـتوار 

ايستاده و به تالش خود ادامه مى دهد».
روحانى با بيان اينكه دشـمن توطئـه دى 96 را 
آغاز كـرد به خيال اينكه دى 97 خودش در تهران 
باشـد، افزود: «آمريكايى ها و صهيونيست ها  فكر 
مى كردند كه دى ماه امسـال همه چيز تمام است و 
جمهورى اسالمى نمى تواند 40 سالگى خود را جشن 
بگيرد. آنها به اشتباه فكر مى كردند كه ما دست مان 
را بـاال خواهيم بـرد و در نفت و گاز و كشـاورزى و 
توسعه قادر به فعاليت نخواهيم بود. اينكه در همين 

پااليشگاه بندرعباس توليد بنزين از 8 ميليون ليتر 
بـه 12 ميليون ليتر افزايـش يافته و بهبود كيفيت 
توليد داشـته ايم، نشان از تالش و همت ملت ايران 

است».
رييس جمهـورى افـزود: «اينكه از سـال 96 تا 
امروز در كمتر از 3 سـال، 3 پـروژه مهم فازهاى 1، 
2، 3، سـتاره خليـج فارس افتتاح شـده به معناى 
حركت خروشان ملت در مسير خودكفايى و عظمت 

است».
او بـا بيان اينكه كسـى نمى توانـد اين عظمت و 
دسـتاورد بزرگ را بخاطر شرايطى همچون گرانى 
مقطعـى برخى كاالها كـه مردم را چنـد روزى در 
مضيقه قرار مى دهد، زير سـوال ببـرد، گفت: «زير 
سـوال بردن موفقيت هاى بزرگ سال هاى اخير در 
كشور نه انصاف است نه مروت و نه وطن پرستى، نه 

عشق به انقالب و نه اخالق اسالمى».
روحانى با تأكيد بر اينكه بايد كارهاى بزرگى را كه 
در كشور انجام شده، ببينيم، گفت: «البته مشكالت 
و نقايصى هم وجود دارد و در زمان تحريم و جنگ 
اقتصادى با مشكالتى مواجه مى شويم، زيرا آمريكا 
و مزدورانش در منطقه تالش مى كنند فشار به ملت 

ايران را روزانه افزايش دهند. وقتى دشـمن سنگى 
پرتاب مى كند، ممكن است يك شيشه هم بشكند 
اما نمى شود بخاطر شكستن شيشه زانوى غم بغل 

بگيريم».
رئيس جمهورى با بيـان اينكه امروز روز امتحان 
الهى است و يك آزمايش تاريخى براى همه ماست، 
گفـت: «همانطورى كـه در دوران دفـاع مقدس با 
وحدت و اتحاد و دسـت در دسـت هم ايستاديم ، 
مقاومت كرديم و پيروز شـديم، بايد مقاومت كنيم 

و نمى توانيم مايوس شويم».
روحانى با بيان خاطـره اى از دوران جنگ، گفت: 
يك روزى در جنگ فروش نفت ما به طور كامل در 
سـال 64 قطع شد، اما با اراده تصميم، برنامه ريزى، 
تدبير و فداكارى با كمك مهندسين و متخصصين 
كشـور از مشـكالت عبور كرديم و دوباره توليد و 

فروش نفت ادامه پيدا كرد.
رئيس جمهورى ادامه داد: «در عمليات بدر سال 
63، فقط يك فروند هواپيماى عراقى را توانسـتيم 

بزنيـم، اما بـا برنامه ريزى هايـى كه انجـام داديم، 
با كمك شـهيد بابايى و دوسـتان از بهمـن 64 تا 
فرورديـن 65، موفق شـديم 150 فروند هواپيماى 

افتتاح فاز سوم ستاره خليج فارس 
به معناى شكست تحريم ها و خودكفايى است

رييس جمهورى:
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عراقى را سرنگون كنيم كه در مخيله 
هيچ نظامى نمى آمد».

روحانى با بيان اينكه اراده، تصميم، 
برنامه ريزى، تدبير و فداكارى ما را در 
برابر دشـمن پيروز كرد، گفت: «اگر 
دسـت  روى  دسـت  مى خواسـتيم 
بگذاريـم و از ميراژهـا و ميگ هاى 
جديد و موشـك هاى ضدرادار عراق 
بترسـيم، نمى توانستيم كارى انجام 

دهيم».
رئيس جمهـورى افـزود: «در آن 
شرايط سـخت مهندسان و كارگران 
شـركت نفت، پااليشگاه را در مقابل 
بمباران دشمنان، سر پا نگه داشتند 
و برغم كمك همـه دنيا به صدام، ما 
روى پاى خود ايستاديم. نفت توليد 
كرديم، صنعت نفـت را اداره كرديم 
و در طـول مدت جنـگ، نفت را هم 
صادر و هم سـوخت جبهه و مردم را 

تأمين كرديم».
روحانى ادامه داد: «دوران و شرايط 
بسـيار سـختى بود. زندگى كوپنى 
بود. مردم با مشكالت زيادى مواجه 
بودنـد، اما عقب نشـينى نكردند، از 
امـام(ره) جـدا نشـدند و كشـور را 
غريـب و تنها نگذاشـتند. اگر زمان 
جنگ هـم عـده اى مى جنگيدند و 
عده اى در تهران آنان را باخواسـت 
مى كردنـد؛ به نتيجه نمى رسـيديم 
اما همه پشـت به پشت هم و دست 
در دسـت هم توانسـتيم دشمن را 

شكست دهيم».
رئيس جمهورى با بيان اينكه جنگ 
هم پيروزى داشت و هم شكست، با 
هم بوديم و پيروز شـديم؛ امروز هم 
روز جنگ اقتصادى است، گفت: «در 
آن جنـگ نظامى پشـت هم بوديم، 
امروز هـم در جنگ اقتصـادى بايد 
همه با هم و پشتيبان هم باشيم. اگر 
همه امروز با هم نباشيم و عده اى بر 
سر مسايل جزئى بهانه گيرى كنند، 
نمى توانيم در مقابل توطئه دشمنان 

مقاومت كنيم».
روحانى جنگ اقتصادى را سخت تر 
از جنگ نظامى دانسـت و ادامه داد: 
«در جنگ نظامى همه چيز آشـكار 

است اما در جنگ اقتصادى اينگونه 
نيست. اينكه چگونه نفت بفروشيم و 
چگونه نقل و انتقاالت مالى را انجام 
دهيم، خود يـك عمليات اقتصادى 

است».
رئيـس جمهورى بـا بيـان اينكه 
انتخابات 4 سال يك بار است تا ملت 
به هر ديدگاهى راى داد، كشور بر آن 
مبنا اداره شود، افزود:  «نمى شود كه 
در آغاز انتخابـات با هم دعوا كنيم، 
درطول دوره به اختالف ادامه دهيم 
و دوبـاره براى انتخابـات بعدى، اين 
كار را ادامـه دهيم. انتخابـات براى 
اين است كه مردم فرد يا گروه مورد 
نظر خود را انتخاب كند و وقتى مردم 
به ديدگاهـى رأى دادنـد، همه بايد 
به دنبال آن ديـدگاه رفته و حمايت 
كنند. در انتخابـات دو يا چند گروه 
بـا هم رقابت مى كنند، اما وقتى يك 
گروه انتخاب شـد، رقابت انتخاباتى 

تمام مى شود».
روحانى با اشـاره به نحوه مصوبات 
مجلس، گفت: «در مصوبات مجلس 
نيزگاهـى مى بينيم، فقط با يك رأى 
اختـالف، موضوعـى تصويـب و به 
قانون تبديل مى شود و وقتى قانون 
شد نماينده مخالف هم بايد قانون را 

اجرا كند».
رئيس جمهورى با بيان اينكه وقتى 
دولتى با رأى مردم انتخاب و سركار 
مى آيد، همه بايد از آن حمايت كنند، 
گفت: «همه بايد با هم باشيم در غير 
اينصورت نه تنهـا در دوران جنگى، 
بلكـه در صلح هم موفـق نخواهيم 

بود».
روحانى در بخش ديگرى از سخنان 
خـود، افتتاح فاز سـوم پااليشـگاه 
خليج فارس را به معناى خودباورى، 
شكسـت تحريم ها، اعتمـاد بنفس 
و خودكفايى دانسـت و گفـت: «در 
اين دولت خودكفايى در 5 محصول 
اساسـى محقق شـد. اگـر در دولت 

يازدهم و دوازدهم هيچ كارى نكرده 
بوديم و فقط در توليد گندم، بنزين، 
گازوئيـل، گاز و شـكر كـه خودكفا 

شديم، آيا همين بس نبود؟».
رئيس جمهورى با اشـاره به اينكه 
بايد به اين نكته توجه داشته باشيم 
كه اگـر مردم در كشـور روزى براى 
تهيه بنزين، گازوئيل و يا گاز مصرفى 
منازل خود با مشـكل مواجه شوند، 
چه مشكالتى ايجاد مى شود، گفت: 
«خيلـى از نعمت ها را وقتـى داريم، 

حس نمى كنيم و قدر آن را نمى دانيم، 
اما وقتى نداشته باشيم، اهميت آن را 

متوجه مى شويم».
بـا  ادامـه  در  جمهـورى  رئيـس 
به  دولـت،  موفقيت هـاى  تشـريح 
اشاره  سياسـى  حوزه  موفقيت هاى 
گذشـته  گفـت: «مهرمـاه  و  كـرد 
آمريكايى ها، 2 مـاه تالش كردند تا 
براى تصويب قطعنامه اى عليه ايران 
در شـوراى امنيت، 15 عضو شورا را 
با خـود هماهنگ كننـد، اما در آن 
اجالس كـه ترامپ خـودش هم در 
آن شـركت كرد، آمريـكا تنها ماند 
و 14 كشور ديگر، عليه آمريكايى ها 
سـخن گفتند. آيـا افتضاحى از اين 
بدتر بـراى آمريـكا سـراغ داريد؟ 
هرچند كه اين پيروزى ها از سـوى 
برخى هـا و از جملـه صدا و سـيما 
كمتر ديده مى شود. سخنان رئيس 
جمهـور آمريـكا در مجمع عمومى 
سازمان ملل در مورد ايران با خنده 
حاضران مواجه شد. اما چند بار اين 
پيروزى هاى بزرگ ملت ايران ديده 

و بيان شد؟».
روحانى با تأكيد بر اينكه پيروزى ها 
و موفقيت هاى ملـت و دولت را بايد 
ببينيم، گفـت: «پيروزيهاى بزرگ را 

برجسته نمى كنيم، اما براى مشكالت 
كوچك يقه مسووالن را مى گيريم . 
اينكه ديـروز زيردريايى فاتح بعد از 
سـال ها تالش وزارت دفـاع و ارتش 
به آب انداخته شـد و امـروز فاز 3، 
سـتاره خليج فارس افتتاح شد، آيا 
اين موفقيـت و افتخار ملت و دولت 

نيست».
رئيس جمهورى افزود: «اگر همه با 
هم كار نمى كرديم و دست به دست 
هم نمى داديم، موفق نمى شديم. اگر 
با هـم نبوديم و تالش شـبانه روزى 
نبـود، حتمـاً كار با موفقيـت انجام 
نمى شـد. آنچه اتفاق افتاده و امروز 
شـاهد آن هسـتيم، تنهـا موفقيت 
دولت، سـپاه، يـا يك گـروه خاص 
نيسـت، بلكه موفقيت ملت است و 

بايد به آن افتخار كنيم».
روحانى با اشـاره بـه تحريم هاى 
گفـت:  ايـران،  عليـه  آمريـكا 
كه  هسـتند  مدعى  «آمريكايى هـا 
تحريم هـا عليه ملت ايران نيسـت 
در حالـى كـه آنها عليه سـالمت و 
بهداشـت مردم كار مى كنند. براى 
آلودگـى هوا تـالش مى كننـد و با 
سالمت و جان مردم بازى مى كنند. 
وقتـى بـا ورود قطعـات خـودرو و 
صنايع به كشـور مخالفت مى كنند 
اين يعنى بـازى كردن با جان مردم 

ايران است».
رئيس جمهـورى با تأكيد بر اينكه 
كارى كـه امـروز در كشـور انجـام 
مى شود، هم براى خودكفايى است و 
هم سـالمت مردم مد نظر قرار دارد، 
گفت: «بـه ملت بزرگ، صنعت نفت، 
سپاه پاسداران، مهندسين، كارگران 
و همه تالشـگران، اين موفقيت ها را 
تبريك مى گويم. اين شما بوديد كه 
در زمان جنـگ نفت توليد كرديد و 
سـوخت و انرژى مورد نياز كشـور و 
مـردم را تأمين كرديـد و امروز هم 
در شرايط جنگ اقتصادى، دالورانه 

تالش و كوشش مى كنيد».
روحانـى با تأكيد بـر اينكه معنى 
موفقيت هاى امروز اين است كه ملت 
مـا راه خود را درسـت انتخاب كرده 
اسـت، گفت: «بايد خود و توانمان را 
باور كنيم. اگر اين باور ايجاد شود به 
همه قله هاى پيروزى دست خواهيم 

يافت».
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انقالب اسالمى
و چهل سالگى

ناصر عاشورى
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى 
صنعت پااليش نفت

ما صاحب كشورى هستيم كه داراى 2500 سال تاريخ و تمدن است. اين يعنى زمانى كه ايران 
داراى تمدن و حكومت بوده اروپا و آمريكائى وجود نداشته است. ايران پس از پيروزى انقالب اسالمى 
على رغم پيشرفت هايى كه در رشته هاى علوم پزشكى، سلول هاى بنيادى، صنايع موشكى و انرژى 
هسته  ا ى داشته است در خيلى از رشته ها از جمله اقتصاد نتوانسته است بر اساس برنامه پيش برود. 
براساس برنامه هاى توسعه اى پنج ساله و چشم انداز 20ساله قرار بر اين بود كه در افق 1400 ايران 
ــد. بايد درست تحليل كرد كه علت دست نيافتن و يا عقب ماندگى مان چه  قدرت اول منطقه باش
بوده است، ضعف دولت ها، مديريت و برنامه ريزى در اجراء، منابع مالى يا تحريم هر كدام چه مقدار 

نقش دارند.
بايد به درستى تحليل و سند يابى شود اما موضوعى كه مى خواهم به آن اشاره كنم اين است كه 
ــده ايم و آن خودزنى و ايجاد بدبينى در  ــال هاى اخير ما به يك نوع بيمارى فرهنگى دچار ش در س
خودمان است. در كردار و رفتار و گفتمان ما ايرانى ها يك نوع خود تحقيرى و خود زنى و بزرگ نمايى 
ضعف ها كامال مشهود است. همه منتقد شده ايم. وكيل و موّكل و وزير و شورا و روحانى، كارمند، 
كارگر و كاسب، استاد و شاگرد، پزشك و بيمار همه از هم، بلكه از دين و پيامبر خدا گله مند و منتقد 
ــخنرانيم. بدون اينكه هر كس خودش را مورد نقد و بررسى قرار دهد ديگران را  ــده ايم و همه س ش
سرزنش كرده و جامعه ايرانى را مورد نكوهش قرار مى دهد بدون آنكه فكر كند كه ايران متعلق به 

همه ايرانيان است و خودش هم سهمى از اين ضعف ها و نقدها دارد.
اگر خودمان در جامعه به حقوق يكديگر احترام نمى گذاريم و به حقوق همديگر تجاوز مى كنيم 
آيا مقصر ديگران هستند؟ در مقابل كشورهاى بيگانه را بهشت برين معرفى مى كنيم بدون اينكه 
ــيم. خالصه اين روزها بد گفتن از كشور و مسئولين، بد گفتن از خودمان و  ــته باش اطالعاتى داش
خودتحقيرى تبديل به يك عادت جمعى شده است. اگر چنانچه اين خودتحقيرى منجر به تخريب 
صفات رذيله و بناى كهنه و جايگزين كردن صفات واالى انسانى و ساختن بناى جديدى مى شد 
عيب و ايرادى نداشت اما نتيجه اين خودتحقيرى و بدبينى نسبت به هر آنچه كه داريم باعث شده 
است كه نسل اول انقالب خصوصا رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و پيران جامعه احساس زيان و 
ــران كنند و جوانان كشور ما نيز احساس بى آيندگى، بدبينى به كشورشان و يأس و نااميدى  خس

داشته باشند.
براى هر نقدى بايد طرحى نو ارائه شود. براى اتاق بسته بايد در و پنجره اى را باز كرد وگرنه ايراد و 
انتقاد و منفى بافى كار سهل و آسانى است. مردم ايران به لحاظ فرهنگى داراى ويژگى هاى بسيارى 
ــتند كه مى توان  با عينك واقع بينى آن را مورد ارزيابى قرار داد تا به همه جهات و زواياى آن  هس
توجه الزم شود. پس از پيروزى انقالب از سال 57 تاكنون آمريكاى جهان خوار چهل سال است كه 
در مبارزه با انقالب اسالمى ايران است. اگر دقت كنيم آمارها و اقتصاد نفتى جهان مى گويد بخش 
اعظم جهان وابسته به 17 ميليون بشكه نفت خامى است كه روزانه براى صادرات از خليج فارس 
توليد و از تنگه هرمز عبور مى كند. تصور كنيد اگر جنگ بشود ظرف كمتر از 72 ساعت تمامى زير 
ساخت هاى نفتى منطقه خليج فارس توسط موشك هاى طرفين متخاصم تخريب مى شوند. پس از 
تخريب، بازسازى و فعال شدن چاه ها و تأسيسات از شش ماه تا يكسال به طول مى انجامد. سوال 
اين است كه اقتصاد و صنايع جهان با شوك كمبود روزانه 17 ميليون بشكه نفت و جيره بندى انرژى 
چگونه رفتار خواهد كرد. پاسخ اينكه اقتصاِد تقريباً نيمى از كشورهاى جهان به ويژه اروپا، شرق آسيا، 

هند و... سقوط مى كند و براى بازگشت به شرايط عادى حداقل چندين سال زمان نياز است.
مطمئناً اگر آمريكا مى توانست به ايران حمله نظامى كند تاكنون اين كار را انجام داده بود چراكه 

دنيا چنين اجازه اى به آمريكا نخواهد داد، همان هايى كه منافعشان در امنيت اين منطقه است.
اما آمريكا همچنان دنبال براندازى جمهورى اسالمى، تغيير حكومت در ايران و اغتشاش داخلى 
ــت و رمز و راز پيروزى آمريكا بر ايرانيان، توليد جو نارضايتى و ناآرامى است.(همين  ــت. سياس اس

فضايى كه االن وجود دارد، جو بدبينى، شايعه و ...)
ــته است. آمريكا مى گويد در ايران تبعيض و  ــتى روى نقطه ضعف ما دست گذاش آمريكا به درس
فساد و ناكارآمدى هست و مردم هم مى بينند كه وجود دارد. آمريكا مردم ايران را به سوى مبارزه با 
تبعيض و فساد و ناكارآمدى هدايت مى كند، خيلى ساده و با  هزينه كم مالى و جانى و اين عمليات 
روانى بدون تلفات براى آمريكاست. لذا ما مردم و حكومت نبايد اجازه دهيم كه تبعيض و فساد و .... 
اتفاق بيافتد و بايد در مبارزه با آن جدى باشيم ولى هنوز در مبارزه با آن جدى نيستيم و اال حق با 

مردم است و بس.
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ــاس مصوبه هيات وزيران در تاريخ 29  دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت گفت كه براس
مهرماه تعيين نرخ و تعرفه فرآورده هاى ويژه به پااليشگاه هاى خصوصى واگذار شده است. مهمترين محورهاى 

اظهارات ناصر عاشورى در نشست خبرى انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت به اين شرح است:
انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت در سال 1392 تاسيس شد. البته اين انجمن صنفى از 
ــال 96 فعاليت خود را آغاز كرد. اعضاى هيات  ــال 95 غيرفعال بود و از اوايل س ــال 92 تا اواخر س س
ــتند. به طور كلى بر اساس اصل 44 قانون اساسى هشت  ــگاه هاى عضو هس مديره انجمن، مديرعامالن پااليش
ــگاه به بخش هاى خصوصى يا خصولتى برون سپارى شدند و مديران عامل اين هشت  ــگاه از 10 پااليش پااليش

پااليشگاه به دليل خالءهاى حقوقى و قانونى عضو اتحاديه شدند.
ــت به وجود آمده بود كه بايد مرجعى براى  ــالف نظراتى در نحوه تعامالت بخش خصوصى با دول اخت
ــكالتى را از طريق مجلس  ــت. از طرف ديگر بخش خصوصى بايد مش ــرف كردن آن وجود داش برط
شوراى اسالمى حل مى كرد و برخى قوانين را اصالح مى كرد. هم چنين در مورد روابط مالى بين پااليشگاه ها و 

شركت ملى پااليش و پخش مسائلى وجود دارد كه اكنون اين مشكالت از طريق انجمن پيگيرى مى شود.
ــتا  ــت. در اين راس ــكالتى وجود دارد كه از اختيار دولت خارج اس در حوزه ماليات بر ارزش افزوده مش
انجمن پيشنهاد اصالح اين قانون را به كميسيون اقتصادى مجلس داد و اين قانون در دستور مجلس 

قرار گرفته است و به زودى در صحن مطرح خواهد شد.
ــگاه در كشور يك كار استراتژيك است اين در حالى است كه به پااليشگاه سازى بعد از  احداث پااليش
ــت. در 15 الى 20 سال گذشته مجوزهاى زيادى براى احداث پااليشگاه  ــده اس انقالب كمتر توجه ش

صادر شد اما چون شيوه و روش مناسبى نداشتيم هيچ كدام به نتيجه نرسيد.
ــگاه ها از نفت خام دارند، حدود 40 درصد است و 60 درصد نفت  ــرايط فعلى سهمى كه پااليش در ش
ــت پااليشگاه عضو انجمن  ــگاه كه هش ــود. از اين 40 در 10 پااليش خام به صورت خام فروخته مى ش

هستند، شش فرآورده اصلى به صورت كارمزدى توليد و به دولت تحويل داده مى شود.
ــاس مصوبه هيات وزيران در  ــار دارد كه فرآورده هاى ويژه اى را كه در اختيار دارد، بر اس ــن اختي انجم
ــاند. به عبارت ديگر تعيين نرخ و تعرفه  ــال جارى تعيين نرخ كرده و به فروش برس تاريخ 29 مهر س
فرآورده هاى ويژه به پااليشگاه هاى خصوصى واگذار شده است. اين اتفاق براى اولين بار بعد از انقالب اسالمى رخ 

داده است.
پااليشگاه ها براساس مصوبه تعيين نرخ را به انجمن صنفى تفويض كردند ما هم مبنا را همان آناليزها 

فرمول هايى گذاشتيم كه وزارت نفت و شركت ملى پااليش و پخش تاكنون بر آن عمل مى كردند. در و 
واقع كشف قيمت ها طبق گذشته صورت مى گيرد.

با توجه به قيمت نفت خام و هم چنين كاهش قيمت ارز بعد از نوسانات اخير بازار، براى اولين بار كليه 
محصوالت پااليشگاه ها را 10 تا 13 درصد كاهش داديم، زيرا بايد خوراك روغن سازى ها، پتروشيمى ها 

و قيرسازى ها را تامين كنيم.
در كشور يك مشكل فرهنگى وجود دارد و اين است كه زمانى كه يك كاال گران مى شود، مردم براى 
خريد آن اقدام مى كنند، بعد از كاهش قيمت از ما سوال پرسيدند كه آيا باز هم شما قيمت محصوالت 
ــم. هم چنين به خريداران اعالم  ــش مى دهيد يا خير، ما اعالم كرديم كه فعال كاهش قيمت نداري ــود را كاه خ
كرديم كه شما از ما خريد كنيد تا انبارهايمان تخليه شود و مشكل شما هم برطرف شود. كليه قيمت ها اول هر 

ماه به بورس ابالغ مى شود و آن ها بايد همان قيمت را عرضه كنند.
در حال حاضر پااليشگاه كرمانشاه موفق ترين پااليشگاه ايران است، زيرا از زيان دهى بيرون آمد. درواقع 
خصوصى سازى پااليشگاه كرمانشاه موفق بوده، زيرا متعلق به بخش خصوصى واقعى است. به نظر من 
انتقاد به خصوصى سازى اين پااليشگاه جنبه سياسى دارد. اگر تخلفى در واگذارى شده است بايد پيگيرى شود.

توليد بيش از 105 ميليون ليتر بنزين در كشور محقق شده است. انتظار مى رود دولت خودروهايى كه 
ــيد  ــور در توليد بنزين به خودكفايى رس مصرف بااليى دارند را جمع آورى كنند. به دليل اين كه كش

آمريكا نتوانست ايران را در اين حوزه تحريم كند.
ــيدنى ارزان تر است و دولت بايد مسابقه بين توليد و مصرف بنزين را  در حال حاضر بنزين از آب نوش

متوقف كند.
بايد مردم براى مشاركت در پااليشگاه سازى تشويق شوند. اگر تعداد پااليشگاه ها را افزايش مى داديم و 
ــورهاى ثالث انبار  ــتيم. هم چنين اگر در كش نفت خام صادر نمى كرديم، در وضعيت بهترى قرار داش

ذخيره داشتيم يا سهام دار پااليشگاه در كشورهاى منطقه بوديم، مى توانستيم تحريم ها را راحت تر دور بزنيم.
*ساختار پااليشگاه هاى كشور قديمى است. برخى از پااليشگاه ها 20 تا 30 درصد نفت كوره توليد مى كنند، در 

حالى كه قيمت نفت كوره از نفت خام ارزان تر است و اين فرآيند اقتصادى نيست. 

تعيين نرخ و تعرفه 
فرآورده هاى ويژه به 
پااليشگاه هاى خصوصى 
واگذار شد

عاشورى در نشست
 خبرى مطرح كرد:
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اقتصاد ايران وابســتگى شــديدى به نفت دارد. 
ايــن نقل ديروز و امروز نيســت بلكــه اين عادت 
وابستگى يك قرن در اين كشور ريشه دوانده و دو 
رژيم پادشــاهى و يك نظام غيرپادشاهى را با خود 
همراه كرده اســت. 110 سال و چند ماه از زمانى 
كه نفت در چاه شماره يك مسجد سليمان استخراج 
شد، مى گذرد. به دنبال واگذارى امتياز استخراج و 
بهره بردارى از نفت به «ويليام ناكس دارسى» ايران 
و خاورميانه در پنجم خردادماه 1287 شمسى مقارن 
با 26 مى 1901 ميالدى، فوران نخستين حلقه چاه 
را كه از عمق 360 مترى زمين در مسجدســليمان 

بيرون مى زد، نظاره كردند.
قرارداد دارســى نخســتين فعاليت نفتى رسمى 
دولت ايران محســوب مى شــد. بعــد از آن، نفت 
داستان پر فرازونشيبى را در اين كشور طى كرد؛ 
از شوك هاى بزرگ نفتى و تغييرات ناگهانى قيمت 
نفت، از قيمت هاى پايين نفت كه ايران بحران زدة 
ابتــداى دوره پهلوى دوم را به مرز ورشكســتگى 
اقتصادى كشاند تا باال رفتن يكبارة قيمت نفت كه 
ناگهان ايران را به سمت توسعه اقتصادى جهشى 
رساند؛ از تالش ها براى ملى شدن صنعت نفت و 
جنجال ها براى زميــن زدن آن تا كودتا عليه رهبر 
جنبش ملى شــدن نفت - كه به زعم بســيارى از 
كارشناســان، «نفت» يكى از داليل غيرقابل انكار 
آمريــكا و بريتانيا براى همكارى با كودتــا بود - و 
نهايتاً از وابســتگى هاى شــديد اقتصاد جمهورى 
اسالمى ايران به نفت تا تحريم هاى سنگين نفتى 
در ســال هاى نه چنــدان دور و حتى اكنون، همه و 
همه تنها بخشى از شماى كلى فصول داستان بلند و 

پرماجراى نفت در ايران است.

فالش بک
طبق قرارداد 1933 كه با نام متمم قرارداد دارسى نيز شناخته 
ــال 1372 شمسى از منابع نفتى  ــود، انگلستان اجازه مى يافت تا س مى ش
ايران بهره بردارى كند. اين قرارداد در 26 ماده در دوره نهم مجلس شوراى 
ــيد. به موجب آن، انگليسى ها براى هر تن نفت چهار  ملى به تصويب رس
شلينگ به ايران پرداخت مى كردند و مبلغى هم از منافع خالص صاحبان 
ــهام به ايران مى دادند. اين قرارداد 20 سال پس از انعقاد با جدى شدن  س
ــدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد. اما محمدرضا پهلوى  نهضت ملى ش
براى تحكيم اين قرارداد، قراردادى ديگر به نام گس-گلشائيان تدارك ديد 
كه به موجب آن، ايران در مقابل فروش هر تن نفت شش شلينگ دريافت 
مى كرد؛ فروش نفت در داخل ايران نيز 25 درصد ارزان تر از فروش آن در 
خارج از كشور تعيين شد و شركت نفت ايران و انگليس موظف بود مبلغ 5 
ميليون ليره استرلينگ به ايران بپردازد. با وجود تالش هاى شاه وقت ايران، 
با تالش هاى مصدق، ملى مذهبى ها و حاميان جدى دكتر مصدق، مجلس 

با اين قرارداد مخالفت كرد.
مصدق به عنوان محبوب ترين سياستمدار آن دوران و پيشتاز طرح ملى 
شدن صنعت نفت و تحت فشارهاى سياسى به شاه دوم پهلوى، نخست وزير 
شد تا اين طرح ملى را به قانون تبديل كند. براى چنين كارى، چه كسى 
ــت را مى دانست، از اقتصاد سررشته داشت، در حقوق  بهتر از او كه سياس
ــده بود و البته هيچكس بهتر از  ــر بود، در امور بين الملل شناخته ش متبح
ــيه راندن محمدرضا شاه را بلد  ــار آوردن، تحكم كردن و به حاش او راه فش
ــد تا براى مصدق،  ــت وزير و صنعت نفت ايران، ملى ش نبود. مصدق، نخس
ــيب آغاز  ــا پهلوى، مردم ايران و نفت ايران دوره اى پر فراز و نش محمدرض
شود. دو سال و نيم بعد از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت، كودتايى 
ــياه عليه نخست وزير قانونى ايران رخ داد و مصدق با زور اسلحه بركنار،  س

بازداشت و در نهايت تبعيد شد.

روزنامه نگار

حسین  هرمزی

داستان نفت و انقالب
مرورى بر صنعت نفت ايران در دوران قبل از انقالب
تا درآمدهاى نفتى دولت هاى بعد از انقالب
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پس از کودتا
ــاه به ايران،  ــت ش پس از كودتاى 28 مرداد 1332 و بازگش
ــد؛  ــور غربى منعقد ش ــيوم نفت بين ايران و چند كش قرارداد كنسرس
ــفت و  قراردادى كه انگليس مدت ها به دنبال آن بود و مخالفت هاى س
سخت مصدق مانع از آن مى شد. در اين قرارداد عمال قانون ملى شدن 
ــد. هرچند قرارداد كنسرسيوم به صورت  صنعت نفت ناديده گرفته ش
50-50 بين ايران و شركت هاى بزرگ نفتى امضا شده بود، اما در عمل، 

ــركت نفت انگليس و ايران 40 درصد امتياز واگذار شده را در اختيار  ش
داشت، شش شركت آمريكايى مجموعاً 40 درصد امتياز واگذارشده را 
ــتند و بقيه منافع امتياز، ميان يك شركت هلندى (14  در اختيار داش
درصد) و شركتى فرانسوى (6 درصد) تقسيم شده بود و در عمل، قدرت 
اقتصادى شركت هاى بزرگ نفتى خارجى در ايران باقى ماند و شركت 
ــيوم بين المللى واگذار كرد.  ملى نفت ايران عمليات توليد را به كنسرس

پس از پيروزى انقالب اسالمى اين قرارداد ملغى اعالم شد.

تشکیل اوپک
ــى، تعيين قيمت نفت از  ــيوم نفت طبق قراردادهاى كنسرس
ــوى شركت هاى نفتى انجام مى شد، در حالى كه اين شركت ها هيچ  س
ــورهاى  ــخصى براى قيمت اعالم نمى كردند و كش معيار اقتصادى مش
صادركننده نفت از جمله ايران ناچار به پذيرش اين قيمت تعيين شده 
بودند. اين مسأله گاه مشكالت غيرقابل توضيحى به وجود مى آورد؛ براى 
مثال، شركت هاى نفتى در سال 1959 ميالدى بدون هيچ دليل منطقى 
بهاى نفت اعالن شده منطقه خليج فارس را 18 درصد كاهش دادند و 
چون مقاومتى نديدند، سال بعد نيز بار ديگر 18 درصد بهاى نفت را كم 
ــرايط كشورهاى صادركننده نفت با وجود افزايش 20  كردند. در اين ش
تا 30 درصدى توليد، دچار كاهش درآمد شدند. كشورهاى صادركننده 
ــرى هاى شركت هاى نفتى براى تشكيل  نفت براى مقابله با اين خودس
سازمانى دست به كار شدند تا در سپتامبر 1960، نمايندگانى از ايران، 
ــى از قطر و اتحاديه عرب در  ــتان و ونزوئال و ناظران عراق، كويت، عربس
بغداد گرد هم بيايند و سرانجام در ژانويه 1961 اوپك با عضويت شش 
كشور تأسيس شود. با تقويت موقعيت اوپك، ايران در صدد تغيير شرايط 
ــيوم برآمد و سرانجام شركت هاى عضو كنسرسيوم به  قرارداد كنسرس
ــترى براى ايران بود،  امضاى قرارداد جديدى كه متضمن امتيازات بيش
 رضايت دادند. طى قرارداد جديد، اداره امور صنايع نفت ايران بطور كامل 
به شركت ملى نفت ايران سپرده شد و شركت هاى عضو كنسرسيوم به 

عنوان خريدار نفت ايران شناخته شدند.

سه جنگ و يك انقالب؛ چهار شوك نفتى بزرگ
ایران در آستانه انقالب

ــال 1968،  ــرائيل در س ــش روزه اعراب و اس ــگ ش در جن
كشورهاى عربى توليدكننده نفت براى فشار بر حاميان اسرائيل، توليد 
نفت خود را از روزانه 5 ميليون بشكه در روز به يك ميليون بشكه كاهش 
دادند. از طرف ديگر هم اوپك بدون هماهنگى با كنسرسيوم هاى نفتى 
قيمت نفت را حدود 80 درصد افزايش داد. اين شوك باعث شد قيمت 
ــكه حدود 3 دالر به حدوداً 11 دالر  ــود و از هر بش نفت چهار برابر ش
رسيد. شوك دوم زمانى وارد شد كه ايران در آستانه يك انقالب بزرگ 
بود. آن زمان ايران به طور روزانه شش ميليون بشكه نفت توليد مى كرد 
و بدين ترتيب هيچ كمبودى در بازار بين المللى نفت احساس نمى شد؛ 
ــتانه انقالب اسالمى، اعتصاب كاركنان شركت نفت باعث شد  اما در آس
عرضه نفت در بازار جهانى كاهش يابد. بدين ترتيب قيمت نفت كه قبل 

از شوك نفتى نزديك به 12 دالر بود، تا مرز 40 دالر 
ــوك نخست نفتى، برخالف  رسيد. بر خالف دو ش
ــوك اول، شوك سوم موجب شد قيمت نفت  دو ش
دستخوش كاهش شود. بحران هاى پيشين ضررهاى 
ــورهاى صنعتى وارد كرده بود و آن ها  زيادى به كش
مجبور به صرفه جويى در مصرف سوخت و استفاده 
ــدند و در نتيجه تقاضاى  از انرژى هاى جايگزين ش
ــوك  نفت در بازارهاى جهانى كاهش يافت. اين ش
ــالدى رخ داد كه  ــال هاى 1985 و 1986 مي در س
ــى و اواسط جنگ تحميلى  مصادف با 1364 شمس
ــران بود. طى اين دوره قيمت نفت به 10 دالر  در اي
ــت يك سال پرتالطم  كاهش پيدا كرد. بعد از گذش
سقوط قيمت هاى نفت خام، با مقاومت اعضاى اوپك 
ــكه را  ــد. آن ها قيمت نفت خام در هر بش مواجه ش
ــال  ــوك چهارم در س ــد. ش ــن كردن 18 دالر تعيي

1991ميالدى يعنى 1370 شمسى به دنبال اشغال 

كويت توسط ارتش بعث عراق و به دنبال آن حمله 
آمريكا و متحدانش به عراق پديد آمد؛ درگيرى هايى 
خونين كه به «جنگ خليج فارس» معروف شد. در 
ــيد، اما  ــال قيمت نفت به حدود 40 دالر رس آن س
ــى موقتى بود و تنها يك ماه دوام آورد و بعد از  نرخ

آن به تدريج به 20 دالر رسيد.
گرچه آمار تفصيلى از دوره 67 سال قبل از انقالب 
وجود ندارد، با اين حال آمارهاى ديگر نشان مى دهد 
طى سال هاى 1290 تا 1357 هجرى شمسى، كل 
درآمد ايران از صادرات نفت حدود 132 ميليارد دالر 

بوده است.

دوران جنگ؛ دولت های سوم و چهارم
ــگ  ــول دوران جن ــت در ط ــت نف قيم
ــن 13 تا 33  دالر  ــان عراق و ايران، بي تحميلى مي
ــى در اين دوره به طور ميانگين  در گردش بود يعن
ــكه نفت ايران برابر 23/53  دالر بود.  قيمت هر بش
ــت سال، اوضاع سال به سال به  در واقع در اين هش
سمت بدتر شدن پيش رفت؛ به طورى كه در سال 
1360، هر بشكه نفت ايران بيش از 33  دالر قيمت 

ــال 1361 هر بشكه بيش از 30  دالر،  داشت، در س

قیمت نفت در طول دوران 
جنگ تحمیلی میان عراق و 
ایران، بین ۱۳ تا ۳۳  دالر در 

گردش بود یعنی در این دوره 
به طور میانگین قیمت هر 

بشکه نفت ایران برابر ۲۳/۵۳  
دالر بود. در واقع در این 

هشت سال، اوضاع سال به 
سال به سمت بدتر شدن 

پیش رفت؛ به طوری که در 
سال ۱۳۶۰، هر بشکه نفت 
ایران بیش از ۳۳  دالر قیمت 

داشت
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در سال 62 هر بشكه نفت ايران بيش از 28  دالر، در سال 63 هر بشكه 
ــورمان نزديك 27  دالر و در سال 64 هر بشكه نفت ايران 26   نفت كش
ــال 1365 به اين سو اوضاع وخيم تر هم شد و  ــد. از س دالر فروخته ش
ناگهان قيمت هر بشكه نفت ايران به نصف، يعنى به مرز 13  دالر رسيد. 
در سال 1366 اوضاع كمى بهتر بود و هر بشكه نفت ايران نزديك 17  
دالر قيمت داشت اما سال بعد يعنى در سال 1367 كشور باز هم شاهد 
سقوط قيمت نفت بود و هر بشكه نفت كشور به 13 دالر رسيد. مجموع 
درآمد هاى نفت در دولت ميرحسين موسوى برابر 102/72  ميليارد دالر 
(حدود 103 ميليارد دالر) بود. اين درآمد، حاصل فروش چهار  ميليارد 

و 391  ميليون و 680 بشكه نفت خام ايران بوده است. بيشترين ميزان 
صادرات نفت ايران در سال 1362 رخ داد كه برابر دو ميليون و 45 هزار 
بشكه در روز بود و كمترين آن در سال 1360 و برابر 791  هزار بشكه 

در روز بود.

دوران سازندگی؛ دولت های پنجم و ششم
دوران رياست جمهورى آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با پايان 
جنگ و آغاز دوران سازندگى همراه بود. در دوران هاشمى قيمت نفت 
ــبت به دوره قبل كاهش داشت، اما درآمدهاى  نزديك به 28  درصد نس
ــود. اگرچه طى اين مدت  ــش از 20  درصدى روبه رو ب ــد بي نفتى با رش
ــاخت هاى صنعت نفت ترميم و صادرات نفت ايران بار ديگر جان  زيرس
ــمى -  ــت پايين بود. در اين دوره هاش ــت، اما همچنان قيمت نف گرف
ــت 17  دالرى اداره كرد. باالترين  ــور را با نف ــور وقت - كش رئيس جمه
قيمت نفت ايران طى اين دوره در سال 1369 هر بشكه برابر با 21  دالر 

و پايين ترين در سال 1373 هر بشكه برابر با 15  دالر بود.
ــكه در روز  ــط طى اين دوره دو ميليون و 256 هزار بش به طور متوس
نفت صادر شده بود. در سال 1370 ايران روزانه دو ميليون و 460 هزار 
بشكه نفت صادر كرد و كمترين ميزان صادرات نيز در سال 1368 بود 
ــكه  ــادرات نفت ايران روزانه برابر با يك ميليون و 823 هزار بش كه ص
بود. قيمت هر بشكه نفت ايران طى اين هشت سال از 1368 تا 1376 
ــب 16/04، 20/64، 17/34، 17/77، 15/06، 14/84، 16/17،  به ترتي
19/03  دالر بوده كه يعنى پايين ترين قيمت هر بشكه نفت حدود 15 

ــت.  ــكه بوده اس ــن قيمت بيش از 20 دالر به ازاى هر بش دالر وباالتري
همچنين صادرات روزانه نفت ايران نيز طى اين سال ها به ترتيب 1823، 
2224، 2460، 2397، 2184، 2220، 2290، 2441  هزار بشكه در روز 

بوده است. بر اين اساس، در مجموع درآمد نفتى كل دوران هاشمى برابر 
با 123  ميليارد و 60  ميليون دالر بوده است. اين رقم، حدود 21 ميليارد 

دالر بيش از دوران نخست وزيرى موسوى است.

دوران اصالحات؛ دولت های هفتم و هشتم
ــيدمحمد خاتمى در سال 1376 تا 1384  كل درآمد نفتى دوران س
ــبت به دوران هاشمى  ــت كه نس برابر با 206/27  ميليارد  دالر بوده اس
ــى خبر مى دهد.  ــدى درآمدهاى نفت ــش 67  درص ــنجانى از افزاي رفس
همچنين ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در اين دوره برابر با 22/76  
دالر بوده كه نشان دهنده افزايش 33  درصدى قيمت نفت ايران در اين 
ــت. طى اين دوره ايران به طور ميانگين  ــبت به دوره قبل اس دوره نس
ــكه) نفت صادر  ــكه (دو ميليون و 280 هزار بش روزانه 2280  هزار بش
كرده است. بيشترين ميزان صادرات نفت ايران در دوران خاتمى مربوط 
به سال 1383 برابر با 2548  هزار (دو ميليون و 548 هزار) بشكه در روز 
ــال 1381 برابر با 2021  هزار (دو ميليون و  و كمترين آن مربوط به س
21 هزار) بشكه در روز بوده است؛ اما در مورد قيمت نفت ايران، كشور 

با كاهشى بزرگ و تاريخى مواجه شد.
ــكه نفت ايران به  ــال 1377 قيمت هر بش در س
ــيد كه خود  11/97  دالر يعنى كمتر از 12 دالر رس

ــى، بى سابقه محسوب مى شد.  طى ادوار مورد بررس
قيمت هر بشكه نفت ايران طى سال هاى 1376 تا 
ــا 18/24، 11/97، 17/25،  ــب برابر ب 1384 به ترتي

26/75، 22/9، 23/52، 26/89 و 34/6  دالر به ازاى 

ــت. همچنين ميانگين صادرات  ــكه بوده اس هر بش
روزانه نفت ايران طى همين مدت به ترتيب عبارت 
از 2342، 2300، 2079، 2345، 2208،  ــت  اس

2021، 2396، 2548  هزار بشكه در روز.

دوران مهــرورزی؛ دولت های هشــتم و 
نهم

ــژاد، عمال  ــاله محمود احمدى ن ــت س دوران هش
دوره اى خاص و دشوار بود؛ هرچند كشور در اين دوره 
از جهت سياسى، اجتماعى، اقتصادى و بين المللى 
شرايط دشوارى را طى كرد اما از نظر صادرات نفت 
ــى دردناك تر بود.  ــى، اوضاع گاه و درآمدهاى نفت
ــفانه بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران از  متاس
ــال پايانى دولت نخست احمدى نژاد (دولت نهم)  س
ــد، آمار دقيقى در مورد  ــال 1387 به بع يعنى از س
صادرات نفت ارائه نداد؛ اما طبق آمارهايى كه اوپك 
ــال اول  ــال 1384، درآمد نفتى س ارائه كرده، در س
ــر 53/83  ميليارد  دالر بوده كه فرق  دولت نهم براب
ــان نمى دهد، اما از سال  ــال 83 را نش چندانى با س
1385 تغييرات و افزايش ناگهانى و محسوس قيمت 

ــال، درآمد نفتى ايران به  ــد. در اين س نفت آغاز ش
62/01  ميليارد  دالر رسيد و در سال بعد يعنى سال 

1386 درآمد نفت ايران به 81/6  ميليارد  دالر رسيد. 

سال 1387 اين درآمد به مرز 82  ميليارد  دالر رسيد 
اما در سال 1388 كاهش درآمدهاى نفتى را شاهد 
ــد.  ــم و اين عدد برابر 62  ميليارد  دالر ثبت ش بودي
سال 1389 روند افزايشى درآمدهاى نفتى بار ديگر 

آغاز شد و به 74  ميليارد  دالر رسيد.
ــى دولت به 113   ــال 90، درآمدهاى نفت طى س

دوران ریاست جمهوری 
آیت الله هاشمی رفسنجانی با 

پایان جنگ و آغاز دوران 
سازندگی همراه بود. در 

دوران هاشمی قیمت نفت 
نزدیک به ۲۸  درصد نسبت به 

دوره قبل کاهش داشت، اما 
درآمدهای نفتی با رشد بیش 

از ۲۰  درصدی روبه رو بود. 
اگرچه طی این مدت 

زیرساخت های صنعت نفت 
ترمیم و صادرات نفت ایران 

بار دیگر جان گرفت، اما 
همچنان قیمت نفت پایین 

بود
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ميليارد  دالر رسيد اما اين افزايش ناگهانى، خيلى زود به كاهش تبديل 
ــال بعد از آن يعنى 1391، درآمدهاى نفتى ايران با بيش از  شد. در س
50  درصد كاهش به 50  ميليارد  دالر رسيد، يعنى حتى كمتر از آنچه در 

سال 1383 به دست آمده بود. افزايش درآمدهاى نفتى دولت هاى نهم و 
دهم را نمى توان پاى تحوالت صنعت نفت در داخل كشور نوشت، چراكه 
كيست كه نداند در آن سال ها اين صنعت حياتى هم از سوءمديريت ها 
و ماجراجويى ها در امان نمانده بود و در واقع افزايش قيمت جهانى نفت 
و برخى تحوالت بين المللى بود كه اين درآمدهاى هنگفت را به دولت 
ــاند. نگاهى به ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران طى اين سال ها  رس
اين ادعا را اثبات مى كند. در سال 1384 هر بشكه نفت ايران به قيمت 
50/66 دالر فروش رفت، يعنى قيمت هر بشكه نفت ايران بيش از 46  

ــران تنها دو  درصد  ــت، اما صادرات و توليد نفت اي ــد افزايش داش درص
نسبت به سال 83 افزايش داشته است. در سال 85 نسبت به سال 84 با 
افزايش قيمت بيش از 20  درصدى قيمت نفت ايران مواجه شديم. نفت 
هر بشكه 60  دالرى در حالى صادر شد كه توليد و صادرات ايران بيش 
از شش درصد نسبت به سال گذشته كاهش نشان داد و به دو ميليون 
ــكه در روز رسيده بود. در سال 86 پس از كاهش بيش  و 433  هزار بش
ــش درصدى توليد روزانه، با افزايش نزديك به دو  درصدى توليد،  از ش
صادرات نفت ايران به دو ميليون و 480  بشكه در روز مى رسد و همزمان 
ــال قبل به  ــبت به س قيمت نفت ايران با بيش از 13  درصد افزايش نس

69/3  دالر در هر بشكه رسيد.

ــال 1387 كاهش 17  درصدى توليد نفت رخ داد به طورى كه  در س
ــيد و  ــكه در روز رس توليد روزانه نفت ايران به دو ميليون و 56  هزار بش
از ديگر سو، كشور با افزايش نزديك به 37  درصدى قيمت نفت روبه رو 
ــد. در اين سال قيمت هر بشكه نفت ايران به 94/66  دالر رسيد كه  ش
ــوب شود. در سال 1388  مى توانست فرصتى طاليى براى ايران محس
كه قيمت نفت ايران با بيش از 35  درصد كاهش به 61/25  دالر در هر 
بشكه رسيد، توليد با هفت درصد افزايش مواجه شد. وقتى هم در سال 
1389 قيمت هر بشكه نفت ايران به 76  دالر رسيده بود و بيش از 24  

درصد نسبت به سال قبل رشد داشت، توليد و صادرات نفت ايران تنها 
نزديك به سه درصد افزايش داشت.

در سال 1390 هر بشكه نفت ايران 110  دالر فروخته شد و در سال 
ــورمان 107  دالر معامله شد. ميزان توليد و  1391 هر بشكه نفت كش

صادرات نفت طى اين دو سال از سوى مراجع و مسئوالن مربوطه اعالم 
ــه ترتيب 113 و 50  ميليارد  ــد، اما آمارهاى اوپك از درآمد نفتى ب نش
ــال حكايت دارد. در واقع درآمد نفت ايران در   دالرى ايران در اين دو س
سال 90 قيمت هر بشكه نفت 44  درصد رشد داشته كه نسبت به سال 
ــكه نفت ايران  ــال 91 كه قيمت هر بش قبل نزديك 56  درصد و در س
نزديك سه  درصد كاهش داشته، نزديك 56  درصد كاهش داشته است؛ 
اين آمارها و آمارهاى ديگر نشان مى دهد كه توليد نفت ايران، از كاهش 

قيمت نفت ايران، كاهش بيشترى داشته است.
دوران اعتدال؛ دولت هاى يازدهم تا ميانة دوازدهم

وقتى دولت دهم به پايان كار خود رسيد، زمين سوخته اى را تحويل 
ــن روحانى و دولت مردانش داد كه متاسفانه زمين با ارزش صنعت  حس
نفت كشور را هم از گزند خود مصون نگه نداشته بود. بررسى آمارهاى 
ارائه شده در خصوص ميزان درآمد حاصل از فروش نفت نشان مى دهد 

درآمد نفتى دولت روحانى در شش سال گذشته به 
ــتر از 294 ميليارد دالر رسيد. آمارهاى  كمى بيش
ــان مى دهد از ابتداى سال 1392 تا  ــده نش ارائه ش
ــارد و 272  ــش از 294 ميلي ــال بي پايان بهار امس
ميليون دالر نفت به فروش رفته است. در اين دوره 
زمانى باالترين درآمد نفتى ايران در سال 1396 به 
ــت كه اين ميزان درآمد برابر با 65  ــت آمده اس دس
ــت. درآمد مذكور  ــارد و 818 ميليون دالر اس ميلي
ــا در قياس با دوره فعاليت دولت دهم از كمترين  ام
درآمد حاصله در يك سال نيز كمتر است. كمترين 
درآمد نفتى در سال هاى استقرار دولت دهم در سال 
ــد. در اين سال ايران 66 ميليارد و  1388حاصل ش

210 ميليون دالر نفت فروخته است. كاهش قيمت 

نفت در بازارهاى جهانى در سال هاى اخير از يك سو 
ــى از بازارهاى نفتى ايران در  و از دست رفتن بخش
اثر تحريم اتحاديه اروپا از سوى ديگر مهمترين دليل 

كاهش درآمد نفتى ايران است.
ــال 1392، ميزان درآمد نفتى ايران برابر با  در س
ــود اما اين رقم  ــارد و 540 ميليون دالر ب 64 ميلي

ــال 1393 به 55 ميليارد و 406 ميليون دالر  در س
ــال 1394، يعنى يكى  كاهش يافت. اين روند در س
از سخت ترين سال هاى اقتصادى ايران، تداوم يافت 
و در اين سال كمى بيش از 31 ميليارد دالر درآمد 
نفتى به دست آمد. سال 1395 براى ايران اما سالى 
ــيدن برجام در دى ماه سال  ديگر بود. به نتيجه رس
ــرايط را براى ايران در بازار نفت متفاوت  1394، ش

ــد بيش از 41  ــال با رش ــرده بود. ايران در اين س ك
ــدى صادرات نفت خود روبرو بود به طورى كه  درص
درآمد نفتى ايران در اين مقطع زمانى به بيش از 55 
ــيد. دولت دوازدهم  ميليارد و 700 ميليون دالر رس
اما در اولين سال فعاليت خود، در سال 1396 بيش 
ــارد و 800 ميليون دالر نفت فروخت و  از 65 ميلي
درآمد فروش نفت در بهار امسال برابر با 20 ميليارد 
ــد. بدين ترتيب دولت  و 980 ميليون دالر اعالم ش
ــش سال فعاليت خود بيش از  روحانى در حدود ش
ــل فروش نفت به  ــارد دالر درآمد از مح 294 ميلي

دست آورد.
بر اساس آنچه بررسى شد، مرورى بر آمار فروش 
نفت در ادوار مختلف دولت هاى بعد از انقالب نشان 
ــور در اين  ــانس ترين رئيس جمه مى دهد خوش ش
حوزه، احمدى نژاد است و اين طالع آنچنان بلند بوده 
كه شايد تا سال ها دولت او عنوان پردرآمدترين دولت 
ــور را يدك بكشد؛ خوش شانسى اى  نفتى تاريخ كش
ــا و عدم مديريت  ــوءتدبيرها، ماجراجويى ه كه با س
حوزه سياست خارجى، دستاورد چندانى براى ايران 

نداشت.

در سال ۱۳۸۷ کاهش ۱۷  
درصدی تولید نفت رخ داد به 

طوری که تولید روزانه نفت 
ایران به دو میلیون و ۵۶  هزار 
بشکه در روز رسید و از دیگر 
سو، کشور با افزایش نزدیک 
به ۳۷  درصدی قیمت نفت 

روبه رو شد. در این سال 
قیمت هر بشکه نفت ایران 

به ۹۴/۶۶  دالر رسید که 
می توانست فرصتی طالیی 

برای ایران محسوب شود
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پااليشگاه هاى خصوصى در معرض ديد عموم

پانزدهمين نمايشگاه بين المللى 
ــا حضور  ــرژى كيش ب ــت و ان نف
ــور اروپايى  ــدگان 12 كش نماين
ــرى،  ــور مظف ــيايى، و حض و آس
آزاد  منطقه  ــازمان  س مديرعامل 
ــورى، دبير كل  كيش و ناصر عاش
انجمن صنفى كارفرمايى صنعت 

پااليش نفت، آغاز به كار كرد.
ــى كشور  ــركت هاى پااليش ش
ــادى و خودكفايى  با رويكرد جه
از  ــدى  بهره من و  ــادى  اقتص
توانمندى هاى داخلى در نمايشگاه 
ــت و انرژى كيش  ــى نف بين الملل
ــورى،  ــور يافتند. ناصر عاش حض
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى 
ــاره به  صنعت پااليش نفت با اش
حضور انجمن صنفى پااليش نفت 
در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى 
ــال براى  انرژى كيش گفت: امس
ــتين بار 8 شركت پااليشى  نخس
پااليشگاه هاى  ــامل  ش خصوصى 

ــيراز، كرمانشاه،  تهران، تبريز، ش
الوان، بندرعباس، اصفهان و ستاره 
خليج فارس به صورت متمركز و 
يكپارچه در نمايشگاه بين المللى 
نفت و انرژى كيش شركت كردند. 
وى افزود:  هم اكنون در بسيارى از 
اين شركت هاى پااليشى طرح هاى 
ــعه اى در حال انجام است. با  توس
حضور در نمايشگاه هايى اين چنينى 
مى توان با سازندگان و شركت هاى 

ايرانى آشنا شد و از توانمندى هاى 
داخلى استفاده كرد.  به گفته وى، 
انجمن صنفى كارفرمايى پااليشى 
كشور با پيوستن پااليشگاه ستاره 
ــه آن، هم اكنون  ــارس ب خليج ف
ــت عضو دارد كه توانسته اند  هش
با يكديگر همكارى و همپوشانى 
ــاس  ــبى برقرار كنند. براس مناس
اين گزارش، پانزدهمين نمايشگاه 
ــت و انرژى كيش  ــى نف بين الملل

ــركت  ــور بيش از 180 ش با حض
ــى دوم تا پنجم  ــى و خارج داخل
بهمن در جزيره كيش برگزار شد. 
حضور شركت هاى دانش بنيان و 
شركت هاى ده گروه كااليى نفت، 
سازندگان تجهيزات صنعت نفت، 
ــرق  و  ــيمى، آب و ب گاز، پتروش
انرژى هاى نو از شاخصه هاى اين 
نمايشگاه بود. پانزدهمين نمايشگاه 
ــى نفت و انرژى كيش در  بى الملل
ــى آغاز به كار كرد كه انجمن  حال
صنفى پااليش نفت و پااليشگاه هاى 
خصوصى زيرمجموعه آن، مانند 
سال گذشته حضورى فعال در اين 
نمايشگاه داشتند. در پانزدهمين 
ــرژى  ان ــى  بين الملل ــگاه  نمايش
ــورهاى  كيش، نمايندگانى از كش
ايران، بلژيك، چين، ايتاليا، ژاپن، 
انگلستان، جمهورى چك، هلند، 
امارات متحده عربى، روسيه، كره 

جنوبى و آمريكا حضور داشتند.

حضور انجمن صنفى پااليش نفت در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى انرژى كيش
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جلوگيرى از انتشار ساالنه 7 ميليون تن اكسيد گوگرد به محيط 

ــگاه نفت  ــد تصفيه هيدروژنى نفت گاز در پااليش ــا بهره بردارى از واحد جدي ب
بندرعباس، ساالنه از انتشار 7 ميليون تن اكسيد گوگرد در محيط جلوگيرى شد.

واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز، از واحدهاى جديد پااليشگاه بندرعباس در طرح 
ــت كه در آبان 97 به  افزايش ظرفيت توليد و بهبود كيفيت بنزين و نفت گاز اس
بهره بردارى رسيد و موجب توليد روزانه 15 ميليون ليتر نفت گاز مطابق با استاندارد 

يورو 4 در اين پااليشگاه شد.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس با اشاره به اينكه يكى از اهداف مهم 
ــت گاز، حفاظت و صيانت از  ــش ظرفيت و بهبود كيفيت بنزين و نف ــروژه افزاي پ
محيط زيست است گفت: راه اندازى واحد جديد تصفيه هيدروژنى نفت گاز و توليد 
محصول با كيفيت، موجب بازيافت ساالنه 35 هزار تن گوگرد جامد شده است كه 
 (SOx) در نتيجه آن از انتشار حدود 7 ميليون تن در سال آالينده اكسيد گوگرد

در هوا جلوگيرى مى شود.
مهندس هاشم نامور افزود: يكى از مهمترين شاخص هاى سنجش آاليندگى براى 
سوخت هايى مانند نفت گاز(گازوئيل)، ميزان گوگرد موجود در آن است كه در واحد 

ــد تصفيه هيدروژنى نفت گاز، ميزان گوگرد از 10 هزار PPM به كمتر از 50  جدي
PPM كاهش يافته است.

وى افزود: بجز گوگرد تركيبات ساير عناصر مانند اكسيژن و نيتروژن و همچنين 
برخى فلزات موجود در خوراك ورودى نظير نيكل، واناديم، ارسنيك، سرب و مس 
ــوند كه در واحد جديد،  ــوخت قلمداد مى ش نيز به عنوان مواد مزاحم و آالينده س

تركيبات مذكور نيز حذف مى شوند.
ــركت پااليش نفت بندرعباس تصريح كرد: صرفه جويى در انرژى  مديرعامل ش
ــتفاده از فناورى جديد و عملكرد  ــوخت به دليل اس مصرفى و كاهش مصرف س
بهينه واحد از ديگر ويژگيهاى مهم واحد تصفيه هيدروژنى است كه ساالنه موجب 
كاهش 11 هزار و 100 تن انواع آاليندههاى زيست محيطى مانند دى اكسيدكربن، 

مونوكسيدكربن، اكسيدهاى نيتروژن و ديگر ذرات معلق ميشود.
ــگرمايش هوا (APH) در مسير  ــت: كاربرد سامانه پيش مهندس نامور بيان داش
هواى ورودى به كوره براى بهينهسازى مصارف انرژى و همچنين قابليت استفاده از 
گازهاى سبك توليدى در فرآيند تصفيه هيدروژنى نفت گاز به عنوان سوخت گازى 

از فناورى هاى بكار رفته در واحد جديد است.
وى افزود: در مقايسه با نسل قديم واحدهاى تصفيه هيدروژنى نفت گاز، استفاده 
ــه هيدروژنى نفت گاز جديد عالوه بر كاهش  ــاى نوين در واحد تصفي از فناورى ه
چشمگير مقدار آالينده ها، كاهش هزينه انرژى مصرفى براى توليد بخار پااليشگاه 

همچنين كاهش هزينه انرژى مصرفى واحد را نيز به دنبال دارد.
ــور گاز گردشى اين واحد، بخش هاى  ــازى كمپرس وى گفت: به منظور آماده س
مختلف آن مانند بخش كمپرسور كم فشار و كمپرسور پرفشار به كارگاه ماشين 
ــى  ــده و كليه بازديدها و بررس ــگاه منتقل و به طور كامل باز ش آالت دوار پااليش
بخش هاى مكانيكى و كنترل تلرانس هاى ابعادى آنها صورت گرفت و در نهايت به 

واحد عملياتى منتقل و نصب شد.
واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز شركت پااليش نفت بندرعباس با ظرفيت اسمى 

50 هزار بشكه در روز، بزرگترين واحد كاتاليستى اين پااليشگاه است.

گا اال گا ا ا ا ا

ستاره خليج فارس، برند برتر ملى
شركت نفت ستاره خليج فارس به عنوان برند برتر 

در جشنواره «برند ملى، اقتدار ملى» انتخاب شد.
همايش «برند ملى، اقتدار ملى» با حضور مقامات 
دولتى، اساتيد دانشگاهى و جمع كثيرى از مديران 
برتر كشور در سالن اصلى مركز همايش هاى صدا و 

سيما در تهران برگزار شد.
ــش از برندهاى  ــه اين هماي ــم اختتامي در مراس

شايسته ملى كه شرايط مورد نظر كميته ارزيابى را 
ــد در قالب اعطاى تنديس و جوايز  احراز كرده بودن

ويژه قدردانى شد.
شركت نفت ستاره خليج فارس نيز پس از بررسى و 
ارزيابى مستندات از سوى كميته داوران به عنوان برند 
برتر كشور انتخاب شد و به عنوان نخستين شركت 

در اين همايش بزرگ مورد تقدير قرار گرفت.

بارگذارى كاتاليست فاز سوم بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازى جهان

ــارس از  ــتاره خليج ف ــركت نفت س مديرعامل ش
بارگذارى اولين كاتاليست راكتور واحد بنزين سازى 
ــوم بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازى جهان  فاز س
ــن باره گفت: در  ــر داد. «محمدعلى دادور» در اي خب
ــان و كارگران  ــاعت ها تالش بى وقفه مهندس پى س
ــگاه ستاره خليج  زحمت كش و سخت كوش پااليش
فارس اولين كاتاليست راكتور واحد بنزين سازى فاز 

سوم بارگذارى شد كه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم 
با نزديك شدن به توليد روزانه 44 ميليون ليتر بنزين، 
ايران را نه تنها به خودكفايى كامل برسانيم كه به يكى 
ــاى بنزين در منطقه و جهان تبديل  از صادركننده ه
كنيم. مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس تاكيد 
كرد: تا همين چند وقت اخير ساخت كاتاليست هاى 
ــداد معدودى  ــازى در انحصار تع واحدهاى بنزين س

ــوى و آمريكايى قرار  از شركت هاى انگليسى، فرانس
داشت و اين شركت ها به هيچ عنوان اجازه نمى دادند 
ــورها به دانش ساخت آن دست يابند اما  تا ديگر كش
على رغم اعمال تحريم ها، امروز جوانان ايرانى با تالش 
در شركت هاى دانش بنيان و اتكا به نبوغ خود توانستند 
ــه از  ــازى و ايران را براى هميش اين دانش را بومى س

وابستگى به واردات كاتاليست بى نياز كنند.
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حمايت 163 نماينده از خروج كشور از خام فروشى نفت و گاز و تشكر از زنگنه

163 نماينده مجلس با امضاى بيانيه اى از بيژن نامدار زنگنه به دليل خروج كشور 

از خام فروشى نفت و گاز از وى تشكر كردند.
ــى از بيانيه 163 نماينده كه در جلسه علنى مجلس قرائت شده، آمده  در بخش

است:

صنعت نفت و گاز ايران به عنوان پيشران توسعه اقتصادى ايران، هدف استكبار 
ــتقيم هدف تحريم ها و انواع  ــال هاى اخير به صورت مس ــت كه در س جهانى اس
ــكنى ها بوده و هست. بدين سبب ظرفيت هاى توسعه اقتصادى  تضييعات و كارش

و اجتماعى كشور را محدود و مسدود كرده است.
توسعه گازرسانى به اقصى نقاط شهرى و روستايى كشور كه در سال هاى اخير 
روند رو به رشد و قابل تحسينى داشته است به نحوى كه قالب مردم ايران از نعمت 
ــوخت مايع واحدهاى  ــوده و عالوه بر آن با تأمين و جايگزينى س ــوردار ب گاز برخ
ــت محيطى از  ــاخص هاى زيس بزرگ صنعتى به ويژه نيروگاه ها عالوه بر بهبود ش
طريق صادرات فرآورده هاى نفتى به ويژه صادرات نفت گاز و نفت كوره شاهد خروج 

تدريجى كشور از خام فروشى هستيم.
ما نمايندگان مردم در مجلس با رعايت انصاف و با نگاهى واقع بينانه از مقدورات 
ــى و محدوديت هاى بيرونى در صنعت نفت از تالش وزير محترم نفت آقاى  داخل
مهندس زنگنه تقدير و تشكر كرده و اميدواريم با اهتمام و تشريك مساعى مجلس 
و با تالش روز افزون از طريق رفع موانع و برطرف كردن نواقص و نيز با استقامت 
و برون رفت از شرايط تحميلى و تحريمى آمريكا و كشورهاى همسو با آن شاهد 

شكوفايى بيشتر صنعت نفت و گاز كشور باشيم.

ك ل ل گ ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ك163 ل ل گ ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 163

رئيس مجلس: قاچاق بنزين و گازوئيل خسارت هاى بسيارى به كشور وارد كرده است
ــور دانست و گفت:  ــالمى قاچاق را زخم مزمن كش ــوراى اس رئيس مجلس ش
ــارت هاى بسيارى به كشور  قاچاق در هر حوزه اى مانند بنزين، گازوئيل و ... خس

مى زند.
على الريجانى، در مراسم گراميداشت هفته حمل ونقل، رانندگان و راهدارى كه 
در مركز همايش هاى بين المللى صداوسيما برگزار شد، به موضوع قاچاق سوخت 
ــراب كند. قبول دارم  ــما رانندگان را خ ــاره كرد و گفت: قاچاق نبايد وجهه ش اش
كاميون شما را مى گيرند، مصادره مى كنند كه به شما ضربه مى خورد، اما اگر شما 
يك شرط را رعايت كنيد آن را هم درست مى كنيم. اگر تشكل ها فعال شوند و از 
قاچاق جلوگيرى كنند ما جلو ديگر مسائل را مى گيريم. نگذاريد به حيثيت شما 

لطمه بخورد.
رئيس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: من ترديد ندارم قاطبه شما سالم هستيد 
و زندگى سالمى داريد، اما يك عده خالف مى كنند كه سيستم ناچار است با آنها 
برخورد كند. شما از ما درخواست هايى داشتيد كه روى چشم مى گذاريم و پيگيرى 
مى كنيم. ما هم از شما يك خواهش داريم، ما به تشكل هاى شما اطمينان داريم، 
بنابراين خود نظارت داشته باشيد و از قاچاق جلوگيرى كنيد، زيرا اين اقدام خدمت 

بزرگى به كشور است، اگر شما اين كار را انجام دهيد هر امكانى بخواهيد ما از شما 
پشتيبانى و قدردانى مى كنيم.

ا ا ا ا ا ا اگ ا گ

موفقيت كشورى نظام پيشنهادهاى شركت پااليش نفت اصفهان

نظام پيشنهادهاى شركت پااليش نفت اصفهان در پانزدهمين همايش و نهمين 
جشنواره ملى نظام پيشنهادها موفق به دريافت تنديس برنزين شد.

در بخش پيشنهاد برتر جشنواره نيز، پيشنهاد "بازسازى كمپرسورهاى ازت پااليشگاه 
نفت اصفهان" در سطح ملى به عنوان پيشنهاد برتر انتخاب شد. اين پيشنهاد  را آقايان 
على ساالرى نژاد، حسين مومنى و مهدى حسن وند از همكاران پااليشگاه اصفهان به 
دبيرخانه نظام پيشنهادهاى اين شركت ارائه كرده بودند و حسين مومنى در نهمين 

جشنواره ملى نظام پيشنهادها، آن را ارائه كرد.
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پااليشگاه ستاره خليج فارس ايران را به جمع صادركنندگان بنزين اضافه كرد
ــال در نشستى  ــط دى امس معاون وزير نفت اواس
خبرى گفت كه با توجه به راه اندازى فاز 3 پااليشگاه 
ــادرات و ذخيره  ــتاره خليج فارس، طرح هاى ص س
سازى بنزين مازاد را در دستور كار داريم و مى توان 

از ظرفيت بورس انرژى استفاده كرد.
عليرضا صادق آبادى افزود: كميتها ى براى بررسى 
ــه بنزين در  ــاى صادراتى از جمل قيمت فرآورده ه

بازارهاى هدف تشكيل شده است.
ــش  ــش و پخ ــى پاالي ــركت مل ــل ش مديرعام
ــال 1396 ميانگين  فرآورده هاى نفتى گفت: در س
ــور روزانه 67 ميليون و 200 هزار  توليد بنزين كش
ليتر در روز بود اما اين ميزان از ابتداى امسال تا 18 
ــان به روزانه 87 ميليون و 900 هزار ليتر افزايش  آب
يافت، البته ظرفيت توليد بنزين تا پيش از راه اندازى 
ــوم خليج فارس حدود 95 ميليون ليتر بود.  فاز س
ــور با راه اندازى فاز سه به  ظرفيت توليد بنزين كش

بيش از 105 ميليون ليتر افزايش يافته است.
به گفته وى، حدود 70 درصد بخش هاى مختلف 
ــتفاده از توان  ــتاره خليج فارس با اس پااليشگاه س

داخل ساخته شده است.
ــاون وزير نفت در امور پااليش درباره وضعيت   مع
توليد فرآورده نفت گاز در پااليشگاه هاى كشور گفت: 
ــور در سال 96، به طور ميانگين  توليد نفت گاز كش
ــت كه از اين ميان  ــه 94 ميليون ليتر بوده اس روزان
21 ميليون ليتر مربوط به توليد نفت گاز يورو بوده 

است. به صورت ميانگين در سال 1397، به صورت 
ميانگين روزانه 100 ميليون ليتر نفت گاز در كشور 
ــت كه از اين ميان 28 ميليون ليتر  ــده اس توليد ش

مربوط به توليد نفت گاز يورو بوده است.
وى با تاكيد بر اين كه ميانگين توليد روزانه نفت گاز 
يوروى كشور به 40 ميليون ليتر در روز رسيده است، 
گفت: اين در شرايطى است كه به صورت ميانگين 
در آذر ماه سال 97 روزانه 34 ميليون ليتر نفت گاز 
ــور توليد شده است. بيشترين افزايش  يورو در كش
توليد نفت گاز در كشور مربوط به افزايش 3 ميليون 
ليترى توليد پااليشگاه تبريز در سال 97 و افزايش 

ــگاه  14 تا 16 ميليون ليترى توليد نفت گاز پااليش

بندرعباس از دو ماه گذشته است.
ــور در سال  وى ظرفيت توليد نفت گاز يوروى كش
ــون ليتر در روز اعالم كرد و افزود: از  96 را 23 ميلي

اين ميزان 7 ميليون ليتر در پااليشگاه تهران، 2,5 
ميليون ليتر در پااليشگاه الوان، 2.5 ميليون ليتر در 
ــگاه اصفهان و 11 ميليون ليتر در پااليشگاه  پااليش

امام خمينى  (ره) شازند توليد شده است.
ــش  ــش و پخ ــى پاالي ــركت مل ــل ش مديرعام
فرآورده هاى نفتى ايران با اشاره به افزايش ظرفيت 
توليد نفت گاز يوروى كشور در سال 97 از روزانه 23 
ميليون ليتر به روزانه 40 ميليون ليتر گفت: تا پايان 
ــال 97، 12ميليون ليتر نفت گاز فاز سوم ستاره  س
خليج فارس نيز به اين ميزان افزوده خواهد شد كه 
اين رقم توليد نفت گاز يوروى كشور تا پايان سال 97 

را به روزانه 52 ميليون ليتر مى رساند.
ــاى افزايش  ــادى درباره پروژه ه عليرضا صادق آب
ــور در سال آينده گفت:  ظرفيت توليد نفت گاز كش
ــگاه اصفهان روزانه 16  ــال آينده، پااليش تا پايان س

ــور اضافه  ميليون ليتر به توليد نفت گاز يوروى كش
مى كند كه بخش قابل توجهى از نفت گاز موردنياز 

بخش حمل و نقل را پوشش خواهد داد.
وى تاكيد كرد: تمركز توزيع توليد نفت گاز يوروى 
توليد شده در پااليشگاه بندرعباس، در بنادر اصلى 
كشور از جمله بندرعباس، بندر بوشهر، چابهار و ... 
بوده است و مازاد آن در استان هاى كرمان و فارس 

توزيع شده است.
ــاى تصفيه  ــرد: راه اندازى واحده ــح ك وى تصري
ــور منجر به كاهش  نفت گاز در پااليشگاه هاى كش
ــور از 10 هزار  ــزان گوگرد نفت گاز توليدى كش مي
ــه اثر قابل  ــت ك ــده اس پى پى ام به 50 پى پى ام ش
توجهى در محيط زيست و آاليندگى ناشى از گوگرد 

خواهد داشت.
ــاون وزير نفت در ادامه گفت: تمركز و اولويت  مع
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى در 
ــتفاده از ظرفيت مازاد فرآورده هاى  سال آينده، اس
ــى توليدى در بخش صادرات و عرضه در بورس  نفت

انرژى خواهد بود.

گا اال گا ل ل ل 16 6ا اف14 ا ك گا ل ل ل

قيمت گذارى فرآورده هاى ويژه نفت توسط كميته قيمت گذارى انجمن صنفى پااليش نفت
كميته قيمت گذارى انجمن صنفى كارفرمايى 
ــذارى  ــت وظيفه قيمت گ ــش نف ــت پاالي صنع
ــش خصوصى را  ــژه نفت به بخ ــاى وي فرآورده ه

برعهده گرفت.
بر اساس مصوبه هيئت دولت در تاريخ 29 مهر 
سال جارى مبنى بر تفويض اختيار قيمت گذارى 
فرآورده هاى ويژه نفت به بخش خصوصى(پااليشگاه 
هاى خصوص) در راستاى اجرايى كردن آن هيئت 

مديره انجمن صنفى بر اساس مصوبه اى اين اختيار 
را به انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت 
تفويض كرد كه اول هر ماه توسط كميته قيمت 
گذارى براساس فرمول و آناليزهاى موجود كشف 
ــت كرده و قيمت ها به بورس كاال و انرژى به  قيم
ــاس  ــوان پايه فروش اعالم مى كند. بر اين اس عن
همه شركت هاى پااليشى مكلف به رعايت قيمت 

كارشناسى هستند.
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اجراى موفقيت آميز تعميرات اساسى آب شيرين كن پااليشگاه بندرعباس

ــبانه روزى متخصصان پااليشگاه نفت  با تالش ش
ــى آب شيرين كن 600  بندرعباس تعميرات اساس

اين پااليشگاه، با موفقيت به پايان رسيد.
خوردگى و تخريب پوشش داخلى لوله هاى رابط 
(BEND)، آندها و تيوبهاى داخلى بر اثر شورى آب 

دريا و كاهش راندمان از داليل انجام تعميرات اساسى 
آبشيرين كن 600 پااليشگاه بندرعباس است.

ــار واحد  ــاس داراى چه ــگاه نفت بندرعب پااليش

آب شيرين كن، هر يك به ظرفيت 250 متر مكعب 
ــازى آب دريا، آب  ــاعت است كه با شيرين س در س
ــزار و 500 خانوار  ــگاه و ه مصرفى مورد نياز پااليش

شهرك مرواريد را تامين مى كند.
مسئول نگهدارى و تعميرات دستگاه هاى آب، برق 
و بخار شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: مدت 
اجراى اين تعميرات 60 روز تعيين شد كه با همت 
شبانه روز ى متخصصان پااليشگاه اين تعميرات در 

مدت 43 روز با موفقيت به اتمام رسيد.
مهندس رئيسى افزود: اين آب شيرين كن داراى 
ــرارت (RC) و 3 مرحله دفع  ــه بازيابى ح 15 مرحل

حرارت (RJ) است كه در هر مرحله از قسمت بازيابى 
حرارت هزار و 805 تيوب وجود دارد كه بر اثر كاهش 
ضخامت تيوبها، تعويض 5 مرحله از تيوبهاى اين آب 

شيرين كن در دستور كار قرار گرفت.
ــر واحد آب  ــان اينكه به طور معمول ه ــا بي وى ب
ــال يكبار تعميرات اساسى  شيرين كن هر چهار س
ــازى  ــامل پياده س ــو د، گفت: اين تعميرات ش مى ش
همه لوله هاى رابط، تميزكارى، شستشوى تيوبها و 
آندگذارى و تعميرات شيرهاى كنترل، ظروف كربن 
ــتگاه آب  ــوا زدا، اتصاالت و بدنه داخلى دس زدا و ه

شيرين كن بود.
ــتگاه هاى آب،  ــئول نگهدارى و تعميرات دس مس
ــيرين كن  برق و بخار تصريح كرد: واحدهاى آب ش
پااليشگاه بندرعباس بر اساس تبادل حرارتى و تبخير 
ــد مرحله اى فعاليت مى كند و از آب توليدى در  چن
ــاميدنى،  ــيرين كن ها براى توليد آب هاى آش آب ش
ــانى استفاده مى شود.  كارگاهى، صنعتى و آتش نش
آب مورد نياز پااليشگاه نفت بندرعباس از دريا با سه 
خط لوله 56 اينچ به طول شش كيلومتراز آبگير دريا 

تامين مى شود.

گا اال ا ا ال كا 25 ف ظ ك ك آ

افزايش 75 درصدى توليد و توزيع نفت گاز يورو 4 و 5 در كشور
راه اندازى واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز در پااليشگاه هاى بندرعباس و تبريز، 
روزانه 17 ميليون ليتر نفت گاز با استاندارد يورو 4 و 5 به توليد كشور افزوده و اين 

بيانگر افزايش 75 درصدى توليد اين فرآورده اصلى در كشور است.
ــركت ملى پااليش و  ــعيد مداح مروج، مدير هماهنگى و نظارت بر توليد ش س
پخش فرآورده هاى نفتى ايران گفت: همسو با تعهدات زيست محيطى وزارت نفت، 
واحدهاى تصفيه هيدروژنى نفت گاز در پااليشگاه هاى تبريز و بندرعباس راه اندازى 
و 17 ميليون ليتر نفت گاز به توليد اين محصول با استاندارد يورو 4 و 5 در كشور 

افزوده شده است.
ــا راه اندازى واحدهاى مذكور، ميزان گوگرد در نفت گاز توليدى اين  وى افزود: ب
ــگاه ها از 10 هزار ppm به 50ppm و در برخى واحدها از 10 هزار ppm به  پااليش
10ppm كاهش يافته است كه پيشرفت قابل توجه و جهش بزرگى در زمينه توليد 

فرآورده باكيفيت محسوب مى شود.
سيدمحمدرضا موسوى خواه، مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران نيز درباره توزيع اين فرآورده در كشور گفت: توزيع نفت گاز يورو 4 و 5 حدود 

يك ماه است كه در كشور آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد.
وى با بيان اين كه اين اقدام براى كاهش آاليندگى هاى زيست محيطى انجام شده 
و وزارت نفت به تعهدهاى خود در اين بخش نيز عمل كرده است، افزود: هواى پاك 

و كاهش آالينده ها نتيجه عرضه نفت گاز با استانداردهاى روز در كشور است.
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با بيان اين كه از مجموع 17 
ميليون ليتر نفت گاز يورو 4 و 5 توليدى در كشور، 14 ميليون ليتر آن در پااليشگاه 

بندرعباس توليد مى شود، تاكيد كرد: اين محصول در شهرهاى بندرعباس، چابهار، 
بوشهر، كرمان و شيراز توزيع مى شود. موسوى خواه افزود: 3 ميليون ليتر نفت گاز 
ــود و توزيع آن در استان هاى  ــگاه تبريز توليد مى ش ــور در پااليش توليدى در كش

آذربايجان غربى، شرقى، كردستان و اردبيل ادامه دارد.

ا ا ا ا ل ا ك اك ل ا
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صرفه جويى بيش از 127 ميليارد ريالى پااليشگاه اصفهان در تامين قطعات مورد نياز 

تا پايان آبان ماه سال جارى و با همكارى متخصصان داخلى در شركت پااليش 
نفت اصفهان تعداد 248قطعه با صرفه جويى حدود 127 ميليارد ريال توليد شد.

رئيس پشتيبانى ساخت داخل اين شركت با بيان اينكه تيراژ اقالم ساخته شده 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بيش از 40درصد رشد داشته، اظهار داشت: 

ــتگاه هاى  ــاخت تعداد زيادى از انواع قطعات يدكى دس در اين مدت موفق به س
ــان از تخصِص و همت صنعت گران ايرانى توانمند و  ــى شده ايم كه اين نش پااليش

پرتالش دارد.
ــعيد احتراميان تصريح كرد: در اين 8 ماه ساخت قطعات يدكى با استفاده از  س
توانمندى هاى سازندگان داخل كشور بالغ بر 18 ميليارد ريال، هزينه داشته و اين 
در حالى است كه اگر مى خواستيم نياز خود را از خارج كشور تامين كنيم بايد بيش 

از 145 ميليارد ريال در نظر مى گرفتيم. 
احتراميان همچنين گفت: تمركز و اولويت واحد پشتيبانى ساخت داخل شركت، 
ث قطعات  با تكيه برتوانمندى صنعت گران و متخصصان اصفهان  بوده و حدود 70

از اين طريق توليد و درفرآيند عملياتى قرار گرفته است.
رئيس پشتيبانى ساخت داخل  با بيان اينكه در حال حاضر با بيش از 450شركت 
سازنده داخلى ارتباط داريم، گفت: تاكنون با اين روش ساخت قطعات بسيار مهم 
ــمندى انجام گرفته به طورى كه  با نمونه هاى خارجى قابل رقابت است و  و ارزش
با وجود تحريم هاى ظالمانه و جهت دارصورت گرفته عليه كشور، شرايط مطلوبى 
فراهم آمده تا ما بيش از گذشته بر توانمندى هاى متخصصان و سازندگان داخلى 

تكيه كنيم.

اال ك ل ا ا كا ا ا ال ا ا آ ا ا ا

بنزين توليدى شركت پااليش نفت اصفهان مطابق با استاندارد يورو5 است
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان گفت: از ابتداى ارديبهشت امسال، كل 
بنزين توليدى پااليشگاه اصفهان كه حدود 11 ميليون ليتر است از سطح كيفى 
يورو4 به سطح كيفى يورو5 كه يكى از باالترين سطوح كيفى جهانى است ارتقاء 

پيدا كرده است.
ــتاى  ــركت پااليش نفت اصفهان در راس ــاره اينكه ش ــى ابراهيمى با اش مرتض
ــالمت جامعه و توليد سوخت هاى مطابق با  ــئوليت هاى اجتماعى و ارتقاء س مس
استانداردهاى زيست محيطى، پروژه هاى بهبود و بهينه سازى فرآيند را در پيش 
رو دارد، اظهار داشت:  در كنار  توليد 11 ميليون ليتر بنزين يورو،  از مجموع حدود 
22 ميليون ليتر گازوئيل توليدى پااليشگاه، حدود 2 ميليون ليتر گازوئيل با سطح 

ــود كه از اواخر سال آينده با راه اندازى واحدهاى تصفيه  كيفى يورو5 توليد مى ش
گازوئيل كه تاكنون بيش از 93درصد پيشرفت داشته، توليد اين محصول به طور 

كامل، به سطح كيفى يورو5  ارتقاء خواهد يافت.
وى با اشاره به اينكه واحد تقطير سوم، همزمان با جشن چهلمين سال پيروزى 
انقالب وارد مدار توليد خواهد شد تصريح كرد: با راه اندازى و بهره بردارى از واحد 
ــوم نه تنها هيچ گونه افزايش ظرفيتى در زمينه پااليش نفت خام اتفاق  تقطير س

نمى افتد، بلكه ظرفيت تصفيه نفت خام از مقدار 376 هزار بشكه فعلى به 360 هزا 
بشكه كاهش مى يابد و راه اندازى تقطير سوم بيشتر باعث كيفى سازى محصوالت 

توليدى و كاركرد ايمن تر واحدهاى موجود خواهد شد.

ا 36 ل ف ك ا 376 ا ا ا ف ظ لك 6اف

پااليشگاه كرمانشاه تنها پااليشگاه سبز كشور

پياده روى كاركنان پااليشگاه شيراز به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى

ــتمين همايش  ــاه در بيس ــگاه كرمانش پااليش
ــبز از ميان 9 پااليشگاه  ملى صنعت و خدمات س
ــگاه منطبق بر  ــى ايران، به عنوان تنها پااليش نفت
ــى و مورد  ــت محيطى معرف ــتانداردهاى زيس اس

تقدير قرار گرفت.
ــان  ــران و كاركن ــبانه روزى مدي ــالش ش ــا ت ب

ــاه، اين پااليشگاه براى دومين  پااليشگاه كرمانش
ــب عنوان صنعت سبز  ــال متوالى موفق به كس س
ــازى سيستم هاى  ــد.  استقرار و پياده س كشور ش
مديريتى در شركت، رعايت الزامات قانونى زيست 
ــعه فضاى سبز،  محيطى، حفظ، نگهدارى و توس
ــت محيطى و  ــرل و پايش آاليندههاى زيس كنت

جلوگيرى از آلودگى هاى زيست محيطى (خاك، 
آب و هوا و ...)، مديريت مناسب كليه پسماندهاى 
ــتم هاى پايش  ــدى، نصب و راه اندازى سيس تولي
ــازى  ــبز و بهينه س ــه اى، اجراى مديريت س لحظ
ــاخص هاى انتخاب  ــوخت و انرژى از ش مصرف س

اين شركت به عنوان صنعت سبز است.

ــالروز پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى  به مناسبت گراميداشت چهلمين س
ملت قهرمان ايران به رهبرى حضرت امام خمينى (ره) مراسم پياده روى كاركنان 

ــيراز در تاريخ 17 بهمن ماه از پليس راه شيراز تا دروازه  ــركت پااليش نفت ش ش
قرآن برگزار شد.
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آغاز تعميرات اساسي واحدهاي زيست محيطى شركت پااليش نفت تهران
رئيس طرح و برنامه ريزى تعميرات شركت پااليش نفت تهران از آغاز تعميرات 

اساسي واحدهاي زيست محيطى شركت پااليش نفت تهران خبر داد.
ــركت  ــت محيطى ش محمد قربان فيض آبادى در اين باره گفت: واحدهاي زيس
ــي آن 24  روز كاري به طول مى انجامد،  ــش نفت تهران كه تعميرات اساس پاالي
طبق استانداردهاي زيست محيطى روز اروپا ساخته شده اند كه به لحاظ نزديكي به 
كالن شهر تهران محصوالت خروجي آن، از استاندارهاي سخت گيرانه ترى نسبت به 
بقيه پااليشگاه هاى كشور استفاده شده است. وى افزود: وجود مقدار زياد گوگرد در 
سوخت هاى فسيلي و اثر آن در افزايش آلودگي هوا و .... دليل احداث اين واحدهاي 

عملياتي جهت كاهش آن است.
ــامل  ش ــي  عمليات ــاى  واحده ــن  اي داد:  ــه  ادام ــادى  فيض آب
ــد با  ــه مقرر ش ــد ك HDS&GHDS&3SRP&3HYD&2AMIN(N&S) مى باش

ــاس  ــمي ، پيماني و روزمره ) بر اس ــدود 30,000 نفر روز ( اعم از رس ــور ح حض
ــنهادي 24 روزه و در دو شيفت كاري 12 ساعته انجام گيرد. در واحد  برنامه پيش
تصفيه هيدروژني نفت سفيد (Kerosene Hydro Desulfurization Unit) با ظرفيت 
ــتفاده از  ــار باال با اس ــت و در دما و فش ــكه در روز به كمك كاتاليس 31500  بش

ــفيد توليدي واحد تقطير را طبق  گاز هيدروژن ، مقدار گوگرد موجود در نفت س
استاندارد يورو 4 از 3200ppm به كمتر از 40ppm مى رساند. 

رئيس طرح و برنامه ريزى تعميرات شركت پااليش نفت تهران خاطرنشان كرد: 
محصول اين واحد به عنوان  سوخت جت يا هواپيما استفاده مى شود. عالوه بر آن 
در واحد تصفيه هيدروژني نفت گاز (Gas Oil Hydro Desulfurization Unit ) نيز با 

ظرفيت 53600  بشكه در روز و به كمك كاتاليست در دما و فشار باال و حضور گاز 
هيدروژن ميزان گوگرد موجود در نفت گاز توليدي واحد تقطير را طبق استاندارد 

يورو 5  از ppm 16500 به كمتر از ppm 10 مى رساند.
به گفته وى، اين واحد با خوراك گاز طبيعي و ظرفيت توليد 42  ميليون فوت 
مكعب در روز با درجه خلوص 99,99 از جديدترين تكنولوژي روز برخوردار بوده و 
مجهز به كوره TOP-Fired و قسمت خالص سازى PSA مى باشد. تعميرات اساسي 
پيش روي اين واحد عملياتي، اولين تعميرات اساسي كلي اين واحد است كه رفع 
Pocket از مسير6 اينچ مبدل 3E-803 تا 3V-805 را مى توان ازجمله كارهاي مهم 

اين واحد در كنار ساير دستور كارهاى عملياتي و بازرسي برشمرد.
ــده واحدهاي آمين كه وظيفه آن  ــد: عالوه بر موارد يادش فيض آبادى يادآور ش
ــازي گازهاي توليدي واحدهاي عملياتي پااليشگاه مى باشد نيز مورد  ــيرين س ش
تعميرات اساسي قرار خواهد گرفت.در واحد آمين شمالي گاز H2S توسط DGA از 
گازهاي توليدي جدا و آمين غني شده از H2S به واحد آمين دو جنوبي جهت احيا 
 Sulfur) 309 جهت تهيه گوگرد به واحد گوگرد سازى H2S ــازى DGA و جداس

ــد گاز H2S در مجاورت هوا و  ــال مى گردد كه در اين واح Recovery Plant) ارس

كاتاليست در دما و فشار مناسب به گوگرد جامد تبديل مى شود .
ــازى و  ــي ، پاك س ــان گفت كه در تعميرات پيش رو عالوه بر بازرس وى در پاي
ــرج 2V-1603، تعويض  ــل ب ــمتي از ش تعميرات كليه تجهيزات ، تعويض قس
ــت راكتورها و تعويض كامل كويل كوره زباله سوز 3IN-902 نيز انجام  كاتاليس

مى شود.

كنترل كننده گرمكن بخش احياء كاتاليست به دست متخصصان پااليشگاه نفت بندرعباس توليد شد
ــر توان  ــا اتكاء ب ــور ب ــتين بار در كش براى نخس
ــركت پااليش نفت  متخصصان متعهد و توانمند ش
ــرل كننده بخش  ــاس، قطعه الكتريكى كنت بندرعب
گرمكن (Heater) واحد جديد بنزين سازى پااليشگاه 
ــد.  قطعه الكتريكى  ــاخته و نصب ش بندرعباس س
ــاس كنترل كننده بخش گرمكن واحد  ــيار حس بس
 THYRISTOR) احياء كاتاليست كه درايور تايرستور
ــود، وظيفه كنترل گرمكن  DRIVER) ناميده مى ش

مربوط به بخش احياء كاتاليست واحد جديد بنزين 
سازى پااليشگاه نفت بندرعباس را بر عهده دارد كه به 
دليل بروز اشكال فنى از مدار سرويس خارج شده بود.  
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: اين 

قطعه الكتريكى با توجه به حساسيت هاى فرآيندى و 
تنگناهاى موجود براى تامين قطعه يدكى، با اتكاء به 
توان متخصصان برق و ابزار دقيق پااليشگاه بندرعباس 
طراحى و ساخته شد. رئيس نگهدارى و تعميرات برق 
ــت: با بروز  ــركت پااليش نفت بندرعباس نيز گف ش
اشكال در پانل الكتريكى كنترل، بخش گرمكن واحد 
احياء كاتاليست از مدار خارج شد و بدون اين بخش، 
كاركرد واحد بنزين سازى تنها به مدت 4 روز امكان 
پذير است. مهندس محمدى فر ادامه داد: با بررسى و 
عيب يابى مشخص شد برد و قطعه الكتركى كنترل 
ــكال  گرمكن (THYRISTOR DRIVER) دچار اش
ــده و با توجه به كمبود زمان و عدم امكان تامين  ش

قطعه يدكى از خارج از كشور به دليل تحريم، عالوه 
ــتمر همكاران واحد تداركات و خدمات  بر تالش مس
كاال، براى تامين آن از منابع داخلى و خارجى، تالش 
براى امكان ساخت آن در پااليشگاه با امكانات موجود 
به عنوان آخرين راهكار اقدام شد. وى افزود: با توجه 
به عدم امكان دسترسى به داخل قطعه مورد نظر به 
منظور تحليل قطعات، متخصصان برق و ابزار دقيق 
پااليشگاه نفت بندرعباس با تحليل عملكرد قطعه، 
بصورت مبتكرانه نسبت به طراحى آن اقدام و قطعه 
ــاختند و با بكارگيرى به موقع اين  ــابه آم را س مش
ــته واحد بنزين سازى  قطعه، مانع از توقف ناخواس

بدليل عدم دسترسى به قطعات يدكى شدند.

برگزارى نشست «اتاق فكر گذر از تحريم» در انجمن صنفى پااليش نفت
پنجمين نشست «اتاق فكر اقدامات اميدآفرين گذر 
از تحريم» آذر ماه در محل انجمن صنفى كارفرمايى 
صنعت پااليش نفت برگزار شد. در اين نشست ناصر 
ــورى دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت  عاش
ــر روابط عمومى  ــماعيلى مدي پااليش نفت، زيبا اس
شركت پخش و پااليش فرآورده هاى نفتى و مديران 
روابط عمومى پااليشگاه هاى خصوصى كشور حضور 

داشتند.

عاشورى در اين جلسه به بيان فلسفه وجودى انجمن، 
ــخنگوى  ــزوم حمايت از روابط عمومى  به عنوان س ل
ــركت  و اقدامات گذر از تحريم مطالبى را ارايه كرد  ش
و در ادامه حاضرين به بيان ديدگاه هاى خود پرداختند. 
در اين جلسه همچنين طرح هاى پيشنهادى جهت 
ــركت ملى پااليش و پخش  اقدامات روابط عمومى ش
ــد و روساى روابط عمومى  در گذر از تحريم ها ارايه ش

شركت هاى پااليشى نيز نظرات خود را ارايه دادند.
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ايستگاه جديد تقليل فشار گاز شركت پااليش نفت بندرعباس آماده بهره بردارى

ايستگاه جديد رفع آلودگى و تقليل فشار گاز شركت پااليش نفت بندرعباس با 
پايان مراحل ساخت و آماده سازى در آستانه بهره بردارى است.

با تالش متخصصان پااليشگاه بندرعباس، ايستگاه جديد رفع آلودگى و تقليل 
فشار گاز اين پااليشگاه به منظور تامين ايمن گاز طبيعى مورد نياز، طراحى، ساخته 
و آماده بهره بردارى است. از گاز طبيعى كه از طريق خط لوله از منطقه گورزين قشم 
و سرخون بندرعباس تهيه مى شود به عنوان سوخت در برخى واحدهاى عملياتى و 
توربين هاى گازى و همچنين به عنوان عايق جلوگيرى كننده از نفوذ هوا در بخش 

مخازن استفاده مى شود.

ــت:  با توجه به  ــركت پااليش نفت بندرعباس گف ــى عمومى ش رئيس مهندس
ــاى جديد در طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت و طرح هاى  راه اندازى واحده
توسعه آتى پااليشگاه و افزايش نياز به گاز طبيعى و همچنين اشكاالتى كه ايستگاه 
قديمى تقليل فشار گاز داشت و همچنين آلودگى باالى خط لوله گاز هفتم كه در 
يكسال گذشته تامين كننده گاز صنايع غرب بندرعباس و از جمله پااليشگاه بود، 
سبب آسيب هاى بسيار جدى و پرهزينه اى به تجهيزات پااليشگاه مانند توربين هاى 
ــيرآالت، رگوالتورها و شيرهاى كنترل واحدهاى عملياتى و خطوط لوله  گازى، ش
انتقال گاز شد و در همين راستا، ساخت ايستگاه جديد در دستور كار قرار گرفت.

ــتگاه جديد رفع آلودگى و تقليل فشار گاز 200 هزار  مهندس جمالى افزود: ايس
متر مكعب در ساعت ظرفيت دارد و همه مراحل آن شامل طراحى، خريد و ساخت 
ــب و راه اندازى با وجود محدوديت ها در تامين برخى قطعات مانند  تجهيزات، نص
ــيرهاى اطمينان  ــيرهاى قطع كن (SHUTT OFF VALVE) و ش رگوالتورها، ش
(RELIEF VALVE) در مدت 10 ماه اجرا شد. وى بيان داشت: طراحى ايستگاه در 

بخش هاى فرآيند، مكانيك، برق، ابزاردقيق و ساخت بسيارى از قطعات و تجهيزات 
ــى، فونداسيون و نصب و مونتاژ كليه تجهيزات و انجام  و همچنين اجراى لوله كش
ــهاى الزم با تالش و نظارت كامل متخصصان پااليشگاه انجام شد. مهندس  آزمايش
جمالى با اشاره به اين كه در بخش تنظيم كننده فشار نيز فشار گاز از  PSI1050 به 
فشار مطلوب PSI 470 تقليل مى يابد افزود: اين بخش شامل سه مسير (RUN) مجزا 
هر يك به ظرفيت 100 هزار متر مكعب در ساعت است، به گونه اى كه دو مسير در 

سرويس بوده و مسير سوم به صورت آماده باش و يدكى در نظر گرفته شده است.

ا ا اال ك گا ا ف ل ل گ آل ف گا ا

ستاره خليج فارس، پااليشگاه سبز ايران
با استناد به خروجى آزمايشگاه معتمد سازمان محيط زيست، پااليشگاه ستاره 

خليج فارس در زمره  صنايع سبز كشور قرار داد.
«مهرداد دهدارى» توليد 30 ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو 5 را عظيم ترين 
اقدام محيطى زيستى پااليشگاه ستاره خليج فارس عنوان كرد و گفت: عالوه بر اين 
در احداث پااليشگاه نيز بسته هاى حفاظتى تدارك ديده شده تا كمترين آسيب به 

محيط زيست وارد شود.
ــتاره خليج فارس درباره اقدامات محيط زيستى در  مدير HSE شركت نفت س
احداث فاز چهارم اين پااليشگاه نيز بيان داشت: مطالعات زيست محيطى (EIA) فاز 
چهارم هم اكنون در حال انجام است و مميزى زيست محيطى واحدهاى عملياتى 
پااليشگاه به صورت هفتگى به منظور ارتقا و ترويج محيط زيست انجام مى پذيرد. 
ــال از زمان  ــبز در مدت زمان كمتر از دو س وى گفت: بيش از 40 هكتار فضاى س
بهره بردارى ايجاد كرده ايم و استفاده از گونه هاى درختى مناسب با اقليم منطقه را 
ــتور كار قرار داده ايم تا به هدف ايجاد 150 هكتار فضاى سبز دست يابيم.  در دس
دهدارى مديريت پسماند را يكى از اركان اساسى حفظ محيط زيست در مناطق 
صنعتى عنوان كرد و افزود: عقد قرارداد با سازمان مديريت پسماند و ساير مراجع 
ذيصالح جهت تحويل پسماندهاى عادى، صنعتى و بيمارستانى به صورت تفكيك 
شده، تدوين روش هاى مديريت پسماند و هدف گذارى كمى جهت كاهش زباله را 

دنبال مى كنيم.
وى ستاره خليج فارس را يكى از صنايع سبز كشور خواند و تصريح كرد: هواى 
ــط آزمايشگاه معتمد سازمان محيط  ــتمر توس خروجى دودكش ها به صورت مس

زيست اندازه گيرى مى شود كه بيانگر عدم آلودگى دودكش هاى پااليشگاه است.
مدير HSE شركت نفت ستاره خليج فارس اضافه كرد: به عنوان مثال حد مجاز 
انتشار NOX، 376 ميلى گرم در نرمال مترمكعب است كه در باالترين حد، اين ماده 
ــگاه به عدد به 53 مى رسد. دهدارى ادامه داد: حد استاندارد در كوره هاى پااليش

ــتاندارد So2 752 ميلى گرم در  co  500 ميلى گرم در نرمال مترمكعب و حد اس

نرمال مترمكعب است كه اين مقادير براى پااليشگاه ستاره خليج فارس به ترتيب 
67 و صفر ميلى گرم در نرمال مترمكعب در آزمايشگاه معتمد اندازه گيرى شده است. 

همچنين جهت پايش بيشتر خروجى دودكش ها، دستگاه آنااليزر پرتابل خريدارى 
شده و اقدامات الزم جهت نصب سيستم پايش لحظه اى صورت گرفته است.

ــاك و آب هاى زيرزمينى نيز  ــرى از آلودگى خ ــت: براى جلوگي وى اظهار داش
ــت اجرا داريم كه از نمونه هاى آن مى توان به احداث  ــيارى در دس برنامه هاى بس
ــر چاه و  ــاى زيرزمينى از طريق حف ــش آب ه ــدازه گيرى VOC، پاي ــك ان چاه
ــتاى جلوگيرى از بروز نشتى و  نمونه بردارى و احداث باندوال براى مخازن در راس

آلودگى خاك اشاره كرد.
مدير HSE شركت نفت ستاره خليج فارس درباره روند مديريت پساب نيز متذكر 
شد: تصفيه خانه صنعتى با ظرفيت 275 متر مكعب در ساعت كه شامل تصفيه 
ــيميايى و همچنين فاضالب بهداشتى است.  آب هاى حاوى مواد هيدروكربنى، ش

احداث كرده ايم.

فا ل ا گا اال ا ا ا ك ا ك ال
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اتمام مراحل اجرايى فاز چهارم ستاره خليج فارس در كمتر از دو سال

 مدير برنامه ريزى و كنترل پروژه شركت نفت ستاره خليج فارس ضمن تشريح 

ــت: مراحل اجرايى فاز چهارم ستاره  ــم انداز صادراتى اين پااليشگاه بيان داش چش
خليج فارس در كمتر از دو سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

 «احمد شريعتمدارى» توسعه تجارت خارجى و به ويژه صادرات را از عوامل موثر 
ــعه اقتصادى كشورها دانست و گفت: توسعه ى صادرات مى تواند عالوه بر  در توس
رشد اقتصادى، موجب افزايش توان رقابت پذيرى كشورها در عرصه هاى منطقه اى 

و بين المللى را به وجود آورد.
ــى مى شود  وى افزود: صادرات فرآورده هاى نفتى موجب جلوگيرى از خام فروش
و بايد توجه داشت كه توجه ويژه به صادرات عالوه بر حركت در راستاى اهداف و 

برنامه هاى كلى نظام، گام موثرى در مسير تحقق اقتصاد مقاومتى خواهد بود.
ــى از به بهره  ــى توليد ميعانات گازى ناش وى اضافه كرد: با توجه به روند افزايش
ــيدن فازهاى پارس جنوبى و به منظور مقابله با تحريم هاى احتمالى،  بردارى رس
عمليات ساخت فاز چهارم نيز كه در مطالعات اوليه پيش بينى شده بود، آغاز شده 

است و طى برنامه زمانبندى دو ساله مراحل اجرايى آن به اتمام خواهد رسيد. فا ل ا ك ل ك ا

تامين اكثر قطعات پااليشگاه  ستاره خليج فارس در داخل كشور
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس ضمن كم اثر خواندن تاثير تحريم ها 
ــور، بيان داشت: اكثر قطعات پااليشگاه  ستاره خليج فارس  بر صنعت پااليش كش
ــود. «محمدعلى دادور» دستاوردهاى صنعت نفت ايران در  در داخل تامين مى ش
ــتانه ى 40 سالگى انقالب اسالمى را دستاوردهايى درخور توجه ناميد و گفت:  آس
ــان و كارگران ايرانى در اين  ــادگى از كنار جان فشانى هاى مهندس نمى توان به س
ــت و براى نمونه بايد اذعان داشت كه نفت ستاره خليج فارس نقش  صنعت گذش
ارزنده و مؤثرى در حفظ و صيانت از منافع ملى ايفا كرده و با ايجاد زنجيره ى ارزش 
افزوده، ظرفيت برداشت گاز از ميدان مشترك پارس جنوبى را افزايش داده است. 
ــت: اگر اين پااليشگاه احداث نشده بود بايد به كاهش برداشت گاز  وى اظهار داش
يا خام فروشى ميعانات گازى ادامه مى داديم. مديرعامل شركت نفت ستاره خليج 
فارس افزود: هماهنگى و همدلى وصف ناپذير همه مجموعه همراه با تالش، همت 
ــتگى، خستگى ناپذيرى و كار شبانه روزى، موجب شد عالوه بر  وافر، از خودگذش
ــاخت و راه اندازى كامل فاز 3 نيز زودتر از برنامه  تكميل فاز 1 و فاز 2، مراحل س
زمان بندى انجام پذيرد و اقدامات براى ساخت فاز چهار نيز آغاز شود و اين تجربه 

ــازى، اكثر جهانيان را انگشت به دهان گذاشت و در نظر متخصصان  پااليشگاه س
خارجى اين موفقيت براى ايرانيان امكان ناپذير تلقى مى شد.

ا ظ گذا ا گ ا ا ا ا اك ا گا اال

توليد 40 محصول جديد دستاورد 40 ساله شركت پااليش نفت تبريز در بلوغ انقالب
ــز از توليد  ــركت پااليش نفت تبري مديرعامل ش
40 محصول جديد به عنوان دستاورد 40 ساله اين 

شركت خبر داد.
غالمرضا باقرى در جمع خبرنگاران گفت:  شركت 
ــده و  ــال 57 راه اندازى ش پااليش نفت تبريز در س
ــالگرد پيروزى انقالب اسالمى با  امسال چهلمين س
چهلمين سالگرد بهره بردارى از اين شركت و توليد  
40 نوع محصول جديد همزمان شده است. شركت 

ــط 8 نوع  ــيس فق ــش نفت تبريز در بدو تاس پاالي
محصول و تا سال 92 تنها 13 نوع محصول توليدى 
داشت. اين شركت اولين پااليشگاهى است كه مجوز 
ــن و نفت گاز را  ــد در حوزه تامين و توزيع بنزي برن

كسب كرده است.
وى افزود: روزانه 110 هزار بشكه نفت خام معادل 
5.5 ميليون تن محصول در سال در شركت پااليش 

تبريز تصفيه شده و به فرآوردهاى نفتى كه 90 درصد 
ــوختى و 10 درصد محصوالت  ــاى س آن فراورده ه
ــود. همچنين از  ــت، تبديل مى ش متنوع ديگر اس
ــال 92 تا كنون بيش از 375 ميليون يورو، پروژه  س
با سرمايه گذارى اين شركت افتتاح شده كه عمدتا 
زيست محيطى است، مهم ترين آنها توليد بنرين پاك 
است كه روزانه 1.5 ميليون ليتر در تبريز و شهرهاى 

حومه عرضه و سبب  كاهش شاخص هاى آاليندگى 
شده است.

باقرى يادآور شد: امسال توليد بنزين يورو4 افزايش 
يافت و در حال حاضر كل توليد بنزين شركت پااليش 
نفت تبريز معادل 3 ميليون و 200 هزار ليتر در روز  
بنزين پاك است. همچنين امسال گازوئيل يورو 5 با 
صرف اعتبارى بالغ بر 100ميليون يورو توليد شد و 
با روزانه 3 ميليون ليتر، كل نياز منطقه شمال غرب 
ــور را تامين مى كند كه البته با راه اندازى پروژه  كش
هاى جانبى تا پايان سال 1398 به 6 ميليون ليتر در 

روز افزايش مى يابد.
به گفته وى سه پمپ بنزين تحت مالكيت شركت 
پااليش نفت تبريز فعاليت دارد كه دو جايگاه در گنبد 
و يك جايگاه در استان آذربايجان غربى و شهرستان 

ماكو قراردارد.
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بيانيه مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس درباره مقيم سازى نيروهاى اقمارى شاغل در پااليشگاه
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس در بيانيه 
ــازى موضوع مقيم سازى نيروهاى  ــفاف س اى به ش

اقمارى شاغل در اين پااليشگاه پرداخت.
در بخشى از اين بيانيه با بيان اينكه نيروى انسانى، 
ــرمايه هاى  ــگاه، س ــژه نيروى كار جوان پااليش به وي
ــت: با تمهيدات  ــاب مى آيند، آمده اس اصلى به حس

ــده زمينه ى خانه دار شدن پرسنل در  ــيده ش انديش
ــت. بى شك  اين  ــهر بندرعباس كامال فراهم اس ش
تصميم بايد زودتر از اين موعد اجرايى مى شد و من 
به سبب اين تاخير از تمام پرسنل اقمارى با خضوع 

تمام عذرخواهى مى كنم.
ــتمرار  ــت: براى اس ــان اين بيانيه آمده اس در پاي

ــه تنها تمام  ــتيم كه ن موفقيت ها نيازمند اين هس
نيروها به دليل حساسيت كار در پااليشگاه، در شهر 
ــوند بلكه همواره در دسترس  ــاكن ش بندرعباس س
باشند و با حضور مستمر ايشان و جوان سازى نيروى 
انسانى، آينده پااليشگاه بزرگ ستاره خليج فارس را 

رقم بزنيم.

شمال غرب كشور با توليد روزانه 3 ميليون ليتر گازوئيل يورو 5 تحت پوشش قرار گرفت
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز گفت: هم اكنون كل شمال غرب كشور با 

توليد روزانه سه ميليون ليتر گازوئيل يورو 5 تحت پوشش قرار گرفته است.
غالمرضا باقرى امروز در مراسم افتتاح دو پروژه جايگاه سوخت دومنظوره شهيد 
ــال  ــركت پااليش نفت تبريز در س ــى و رزت اروميه اظهار كرد: طراحى ش كاظم
ــال 57 راه اندازى شده كه مصادف با پيروزى انقالب اسالمى بود.  53 آغاز و در س

امسال جشن چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، مصادف با دو 40 ديگر در 
پااليشگاه نفت تبريز بوده كه يكى چهلمين سال بهره بردارى از شركت پااليش نفت 

تبريز و ديگرى دستيابى به توليد 40 نوع محصول متنوع در اين پااليشگاه است.

مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز افزود: در طراحى اوليه، قادر بوديم هشت 
ــازى پااليشگاه  ــوختى توليد كرده و تا پيش از خصوصى س نوع فرآورده خاص س
ــت تبريز، تعداد محصوالت توليدى خود را به 13 محصول افزايش داده بود اما  نف
ــو، توانست توليدات شركت را به 40 محصول از لحاظ تنوع  ــال 92 به اين س از س

ارتقاء دهد.
ــت هاى وزارت نفت، نخستين  ــگاه نفت تبريز براساس سياس وى گفت: پااليش
ــته مجوز برند در حوزه تامين و توزيع بنزين و نفت  ــگاهى است كه توانس پااليش
ــب كند و در حال حاضر ظرفيت پااليشگاه تبريز پس از يك ارتقاء كه  گاز را كس
ــال 71 با تكيه بر توان داخلى رخ داد، به توانايى تصفيه 110 هزار بشكه در  در س
روز نفت خام و تبديل آن به فرآورده ها افزايش يافته و هم اكنون 7 درصد از توان 
تصفيه نفت خام كل كشور بر عهده اين مجتمع پااليشى است. باقرى اظهار كرد: 
90 درصد محصوالت پااليشگاه تبريز در حوزه فرآورده هاى سوختى و 10 درصد 

نيز محصوالت متنوع ديگر بوده و معادل پنج و نيم ميليون تن محصول در سال 
توليد مى كند. وى بيان كرد: در سال 92 به ميزان حدود 50 درصد از سهام شركت 
ــهر خريدارى كرده و سهام دار عمده شركت  ــمى تبريز را پااليشگاه اين ش پتروش

پتروشيمى تبريز است.
ــركت پااليش نفت تبريز گفت: پااليشگاه تبريز از سال 92 به اين  مديرعامل ش

سو بيش از 375 ميليون يورو طرح كه عمدتا زيست محيطى بوده را به بهره بردارى 
ــانده كه يا كيفيت محصول خود را افزايش داده و يا واحدهاى موجود خود را  رس
ارتقاء كيفى داده است كه همگى در راستاى آخرين الزامات و استانداردهاى زيست 

محيطى بوده است.
ــال 92  ــاخص ترين پروژه اى كه در س ــاره به اينكه مهمترين و ش وى ضمن اش
راه اندازى و به بهره بردارى رسيد پروژه بنزين سازى و توليد بنزين پاك بود، اظهار 
ــون ليتر در تبريز و اطراف آن به عنوان  ــرد: در اين رابطه روزانه يك و نيم ميلي ك
ــبب افت شديد شاخص هاى  ــهر آلوده، محصول فوق را عرضه كرده و س كالن ش

آلودگى شده است.
ــام يافت و  ــت محيطى انج ــس از آن پروژه هاى ديگر زيس ــرى بيان كرد: پ باق
ــاز انجام شد به طورى  ــازى گوگرد، توليد روغن پايه و روغن هاى روانس گرانول س
كه پااليشگاه تبريز نخستين پااليشگاهى است كه روغن پايه گروه دو را در كشور 

توانسته توليد كند.
وى تصريح كرد: عالوه بر آن، اين مجتمع پااليشى نخستين پااليشگاهى است 
ــالى به سيستم مشعل خود را در قالب  كه طرح جمع آورى و تصفيه گازهاى ارس
مكانيسم CDM كنوانسيون كيوتو احداث كرده به طورى كه به تبع بهره بردارى از 

آن نام جمهورى اسالمى ايران در سازمان ملل ثبت شد.
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز با اشاره به اينكه امسال در اين شركت دو 
اتفاق مهم رخ داده است گفت: يكى افزايش توليد بنزين يورو چهار بوده يعنى در 
ــال سه ميليون و 200 هزار ليتر در روز بنزين پاك توليد شده و به  دهه فجر امس
عبارتى كل بنزين شركت پااليش نفت تبريز نيز يورو چهار شده است كه طبيعتا 

در مراكز استان هاى مجاور مثل اروميه عرضه مى شود.
وى افزود: يكى ديگر از مهمترين اتفاقات امسال، توليد گازوئيل يورو پنج با 70 
ــون يورو اعتبار بوده كه با پروژه هاى جانبى آن به 100 ميليون يورو افزايش  ميلي
يافت و ويژگى آن،  توليد گازوئيل با گوگرد كمتر از 10 جزء در ميليون است در 

حالى كه گازوئيل معمولى هفت هزار جزء در ميليون حاوى گوگرد است.
ــور با توليد روزانه سه ميليون ليتر  ــمال غرب كش باقرى گفت: هم اكنون كل ش
گازوئيل يورو 5 تحت پوشش قرار گرفته است البته اين تمام توان نيست و برخى 
پروژه هاى جانبى نيز دارد كه اگر راه اندازى شود در پايان سال آينده 6 ميليون ليتر 

در روز توليد گازوئيل يورو 5 انجام مى شود.
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز بيان كرد: در ايام دهه مباركه فجر امسال، 
ــركت در آذربايجان غربى به  ــوخت تحت برند اين ش ــه پروژه جايگاه عرضه س س
ــتين آن در خوى افتتاح شد و دومين جايگاه عرضه  ــيد كه نخس بهره بردارى رس

سوخت شهيد كاظمى اروميه و سومين آن رزت اروميه بود.
وى افزود: با توجه به اينكه اين شركت توليدكننده بهترين كيفيت روغن بوده و 
بزودى عرضه خواهد شد، در نظر دارد از طريق جايگاه هاى عرضه سوخت منتخب، 
محصوالت روغن موتور خود را به دست مردم شريف برساند كه از با نام روغن آريا 

تى زورك پااليشگاه تبريز است.
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جذب 90 نفر از نخبگان كشورى در پااليشگاه تبريز

مدير عامل شركت پااليش نفت تبريز گفت: نود نفر از نخبگان كشور با اخذ مجوز 
برگزارى آزمون استخدامى و برگزارى آزمون هاى كتبى، عملى و تخصصى و فنى  

موفق به جذب خدمت در اين پااليشگاه شدند.
غالم رضا باقرى ديزج افزود: پااليشگاه تبريز در راستاى كيفى سازى فرآورده هاى 
ــت، اقدام به راه اندازى و بهره بردارى از واحدهاى  نفتى براى صيانت از محيط زيس

ــازى  ــازى گوگرد و بنزينس ــيس گوگردزدايى از نفت گاز، گرانول س جديدالتاس
ــركت براى ايفاى نقش فعال و موثر  ــت. وى ادامه داد: همچنين اين ش كرده اس
ــرى اين واحدهاى  ــتغال زائى براى راهب ــووليت هاى اجتماعى خود در امر اش مس
سرمايه اى و جايگزينى نيروهاى بازنشسته با اخذ مجوز از هيات مديره شركت اقدام 

به تامين و جذب نيروى انسانى كرد.
ــگاه هاى  ــن فارغ التحصيالن ممتاز و نخبه دانش ــرى گفت: داوطلبان از بي باق
سطح يك و دو كشور براى صيانت از فرار مغزها و ايجاد بستر مناسب براى رشد 
استعدادهاى آنان از رشته هاى تحصيلى مهندسى شيمى، برق و مكانيك انتخاب 

شدند.
ــگاه صنعتى سهند و با  ــت: مرحله كتبى آزمون با همكارى دانش وى اظهار داش
حضور 332 داوطلب واجد شرايط انجام شد. با قبولى بيش از 30 درصد ظرفيت 
پذيرش در ادامه مصاحبه هاى عملى، تخصصى، فنى و عمومى انجام و برگزيدگان 
ــات پزشكى بدو استخدام را  اين مرحله فرآيند معاينات فيزيكى طب كار، آزمايش

طى كردند.
وى افزود: در نهايت 90 نفر از پذيرفته شدگان در حال گذراندن دوره هاى آموزش 
مهارت و آشنايى با صنعت پااليش نفت، شناخت فرآيند واحدهاى بهره بردارى و 

تجهيزات و ماشين آالت مربوطه در بازه زمانى 3 ماهه هستند.

ذ ا ا ك گا ا گ اال ك ل ا

پااليشگاه تبريز جايزه جهانى كارآفرينى و مديريت مدرن را كسب كرد
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز گفت: پااليشگاه تبريز موفق به كسب ديپلم 
ــعه مديريت اروپايى EIU در حوزه تحول اقتصادى ومديريت  افتخار از بنياد توس

مدرن شد. 
غالمرضا باقرى ديزج در گفت وگو با خبرنگاران افزود: شركت پااليش نفت تبريز 
ــاى رهبرى، مديريت تامين، مديريت زنجيره ارزش، مديريت عمليات،  در حوزه ه
ــاس  ــت بازرگانى، مديريت تكنولوژى و مديريت كيفيت و بهره ورى  بر اس مديري

معيارهاى ارزيابى بنياد اروپايى EIU مورد ارزيابى قرار گرفت. 
وى ادامه داد: جايزه EIU به عنوان بزرگترين و معتبرترين الگو ارزيابى در حوزه 
مديريت كيفيت از سال 1988 در اروپا فعاليت داشته و از سال 2016 بنياد مديريت 
ــت. برنامه هاى  ــمى خود را در ايران آغاز كرده اس كيفيت اروپا (EIU) فعاليت رس
رسمى ارزيابى و تقدير EIU از سازمان ها در ايران در قالب خود ارزيابى هاى درونى 
ــط ارزيابان سازمان EIU اروپا و ارائه گزارشات دقيق و جامع  و ارزيابى ميدانى توس
ــود. وى  ــرآمدى، برگزار مى ش ــازمان و فرصت هاى ارتقا در جهت س از وضعيت س
خاطرنشان كرد: شركت پااليش نفت تبريز در سال جارى مورد ارزيابى اين بنياد بين 
المللى قرار گرفت و توانست ديپلم افتخار بنياد توسعه مديريت اروپايى را از آن خود 
كند.  همچنين پااليشگاه تبريز توانست مدال برنز جايزه ملى مسووليت اجتماعى 
بنگاه هاى اقتصادى كشور را در حوزه بهترين عملكرد كسب و كار مسووالنه، بهبود و 

توسعه پايدار را  كسب كند. وى افزود: از جمله عوامل مهم كسب اين رتبه مى توان 
به مطالعات افزايش ظرفيت و راندمان واحد گوگردسازى موجود بدون نياز به احداث 
ــازى، كاهش ضايعات از 82 درصد وزنى نسبت به نفت خام  واحد جديد گوگردس
پااليشى به 54 درصد، كاهش 7درصدى انديس انرژى از  13 و 72 صدم  به 12 و 

84 صدم، كاهش دور ريز آب حدود 70مترمكعب در ساعت اشاره كرد. 

ا ا ك ل ا ل ا اف ك ك ا ا ا

پااليشگاه اصفهان غرفه برتر نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار

همزمان با آخرين روز نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار، شركت 
پااليش نفت اصفهان به عنوان يكى ااز غرفه هاى برتر اين نمايشگاه معرفى شد.

ــئوالن  ــل و توانمندى غرفه در ارائه ويژگى محصوالت خود، حضور مس ــطح فناورى، تعام س
ــتقبال بازديدكنندگان از شاخص هاى انتخاب غرفه برتر در نوزدهمين نمايشگاه  در غرفه و اس

دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار است.
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توليد اسيد كلريدريك صنايع پااليشگاهى براى نخستين بار در كشور 

ــتين  با تكيه بر توان و تخصص داخلى براى نخس
بار در كشور اسيد كلريدريك (HCL) با مشخصات 
خاص جهت صنايع پااليشگاهى در پااليشگاه نفت 

بندرعباس توليد شد.
با تالش كاركنان پااليشگاه نفت بندرعباس اسيد 
ــار باال كه مورد استفاده  كلريدريك با خلوص و فش
صنايع پااليشگاهى و پتروشيمى ها است و تا پيش از 
اين از خارج كشور تامين مى شد، در پااليشگاه نفت 

بندرعباس توليد شد.
ــركت پااليش نفت  در همين رابطه مديرعامل ش
ــتيابى به اين موفقيت  بندرعباس با بيان اينكه دس
ــريع در اجراى  موجب صرفه جويى اقتصادى و تس
ــزود: بخش  ــود، اف ــگاهى مى ش فرآيندهاى پااليش
ــاس  ــى از بخش هاى مهم و حس ــازى يك ايزومرس
ــت و محصول اصلى آن،  ــيون اس واحد ايزومريزاس
ايزومريت(Isomerate) به عنوان يكى از اجزاى اصلى 
ــورو 5 بوده و مهمترين  ــتاندارد ي توليد بنزين با اس
ــازى اين بخش پيش از استفاده  مرحله در آماده س
ــت در راكتورهاى آن، مرحله شستشو با  از كاتاليس

اسيدكلريريك ( ACIDIZING) است.
ــت با توجه به حساسيت و ارزش باالى  گفتنى اس
كاتاليست، از عمليات اسيدايزينگ براى از بين بردن 
زنگار و اكسيدهاى موجود روى سطح داخلى راكتور 
ــيرهاى ارتباطى براى محافظت از كاتاليست  و مس

استفاده مى شود.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس با بيان 
اين كه اسيد كلريدريك مصرفى صنايع پااليشگاهى 
داراى خلوص و فشار باال است افزود: اسيد كلريدريك 

با ويژگى و استانداردهاى الزم در كشور توليد نمى شود 
و در آسيا تنها كشورهاى چين و هند توليد كننده آن 
محسوب مى شدند كه با همت و تالش متخصصان 
توانمند و مبتكر اين شركت اين ماده براى نخستين 
بار در كشور در پااليشگاه نفت بندرعباس نيز به توليد 

رسيده است.
مهندس نامور با اشاره به اينكه اين شركت روزانه 
ــيد كلريدريك  ــد 500 كيلوگرم اس ــت تولي ظرفي
ــيد  ــامانه توليد اس دارد تصريح كرد: با راه اندازى س
كلريدريك، فرآيند اسيد ايزينگ واحد ايزومر سازى 
ــود در مدت 8  كه قرار بود در مدت 21 روز انجام ش
ــاره به اين مطلب كه  ــيد. وى با اش روز به پايان رس
در حال حاضر تنها شركت پااليش نفت بندرعباس 
است كه در كشور اسيدكلريدريك مناسب واحد هاى 
ــيون را توليد مى كند، گفت: با توجه به  ايزومريزاس
محدوديت زمانى براى راه اندازى واحد ايزومريزاسيون 
ــا حضور تيم 50 نفره از  ــد بنزين با كيفيت، ب و تولي
متخصصان پااليشگاه، طراحى و دستيابى به محصول 

در مدت سه هفته و بدون سرمايهگذارى انجام شد.
مدير پروژه توليد اسيد كلريدريك شركت پااليش 
ــش از اين مقرر بود  ــاس نيز گفت: پي نفت بندرعب
ــازى واحد  ــازى بخش ايزومر س به منظور آماده س
ــيدكلريدريك به ارزش  ــيون، 10 تن اس ايزومريزاس
ــود كه  ــور فراهم ش ــزار يورو از خارج از كش 400 ه

ــرد تامين محموله در  ــده مربوطه اعالم ك تامينكنن
ارديبهشت سال آينده امكان پذير خواهد بود.

ــت: با توجه به لزوم  ــوى بيان داش مهندس موس
ــريعتر از واحدهاى جديد و  ــردارى هر چه س بهره ب

ــى از  ــى، يك كارگروه هم انديش ــاى عمليات تنگناه
ــى پااليش به منظور  بخش هاى عمليات و مهندس
ــد كه با  ــكيل ش ــى راهكارهاى جايگزين تش بررس
بررسى ظرفيتهاى موجود در پااليشگاه فرآيند توليد 

اسيدكلريدريك برنامه ريزى، طراحى و اجرا شد.
مدير پروژه توليد اسيد كلريدريك شركت پااليش 
ــركت با  ــت بندرعباس گفت: متخصصان اين ش نف
عملياتى كردن فرآيند طرح ريزى شده با استفاده از 
امكانات و ظرفيتهاى پااليشگاه با طراحى دو راكتور، 
يك مبدل، ماده شيميايى پركلرواتيلن و هيدروژن 
ــيد  ــده موفق به توليد اس ــرايط تعريف ش تحت ش

كلريدريك با خلوص 99/9 درصد شدند.
ــى در زمان،  ــزود: صرفه جوي ــوى اف مهندس موس
ــرى از  ــادى و ارزى، جلوگي ــاى اقتص صرفه جويى ه
خطرات زيست محيطى با حذف كپسول هاى حامل 
اسيد كلريدريك و افزايش كيفيت و ايمنى از جمله 
مزاياى اجراى اين طرح در پااليشگاه بندرعباس است. 
ــيد كلريدريك از  ــت: تا پيش از اين اس وى بيان داش
خارج كشور با كپسول هاى 37 كيلوگرمى تهيه مى شد 
كه عالوه بر مخاطرات زيست محيطى از نظر ايمنى 
داراى خطرات كاربرى و مشكالت مربوط به انباشت 
ــت. به منظور رعايت الزامات  كپسول نيز وجود داش
ــالهاى اخير و محدود شدن  ــت محيطى در س زيس
ميزان تركيبات آروماتيكى موجود در بنزين، فرآيند 
ــيون به عنوان يكى از گزينههاى مطلوب  ايزومريزاس
پااليشگاهها مطرح شده است. اين واحد از دو بخش 
اصلى پيش تصفيه هيدروژنى نفتاى سبك(LNHT) و 

همچنين بخش ايزومرى سازى تشكيل شده است.
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ــركت پااليش نفت اصفهان فعاليت خود را در  ش
زمينه پااليش نفت خام و توليد فرآورده هاى نفتى 
ــتى (شركت هاى  و تأمين خوراك صنايع پايين دس
پتروشيمى اصفهان، پتروشيمى اراك، نفت سپاهان، 
ــيميايى ايران) از سال  پااليش نفت جى و صنايع ش

1358 آغاز كرده است.

ــا توجه به موقعيت  ــركت ب در حال حاضر اين ش
ــوان يك مركز  ــاص و توانمندى هاى خود به عن خ
ــا تأمين در حدود يك چهارم  صنعتى عظيم نه تنه
ــاى نفتى را  ــور به فرآورده ه ــاى روزانه كش از نيازه
ــده دارد، بلكه خوراك ديگر واحدهاى صنعتى  برعه
ــيمى اراك،  ــان، پتروش ــيمى اصفه ــد پتروش مانن
ــيميائى (L.A.B) و واحدهايى  ــع ش ــركت صناي ش
ــازى  ــت هاى خصوصى س ــال سياس ــه دنب ــه ب ك
از پااليشگاه اصفهان جداشده اند(شركت پااليش نفت 

جى و شركت نفت سپاهان)را  نيز تامين مى كند. 
ــگاه اصفهان،  ــداث پااليش ــات زيربنائى اح عملي
ــمال شهر  ــاحت 340 هكتار در ش در زمينى به مس
ــالمى و در  ــكوفائى انقالب اس اصفهان كه در اوج ش
ــرفت فيزيكى حدود 90 درصد توسط  مرحله پيش
ــده بود، در سال 1357  پيمانكار خارجى متوقف ش
به دست نيروهاى متخصص و توانمند صنعت نفت 

داخل كشور تكميل شد. 
درسال 1358 و پس از پيروزى غرور آفرين انقالب 
اسالمى، پااليشگاه اصفهان بدون هيچگونه كمك و 

يا دخالت متخصصين خارجى و تنها به دست تواناى 
كاركنان صنعت نفت راه اندازى شد. 

پااليشگاه اصفهان متشكل از دو پااليشگاه به طورى 
تقريبى مشابه بوده كه از ميان واحدهاى عملياتى آن 
مى توان از واحدهاى: تقطير در جو- تقطير در خال - 
توليد گاز مايع- كاهش گرانروى- تبديل كاتاليستى- 

توليد هيدروژن و آيزوماكس نام برد. 
تأسيساتى جنبى مانند واحد توليد ازت، واحدهاى 
تصفيه آب ترش و تأسيسات و تجهيزات مشعل ها از 

ديگر بخش هاى عملياتى اين شركت است. 
نفت خام مورد نياز شركت پااليش نفت اصفهان از 
حوزه نفتى مارون، در فاصله 70 كيلومترى اهواز، و از 
طريق 7 ايستگاه تقويت فشار و خط لوله اى به طول 

430 كيلومتر تأمين مى شود.

ــگاه از  ــورد نياز فرآيندهاى گوناگون پااليش آب م
ــات  آبرسانى  رودخانه زاينده رود و از طريق  تأسيس

درچه، در 27 كيلومترى پااليشگاه، تأمين مى شود.
ــت  ــا ظرفي ــان ب ــت اصفه ــش نف ــركت پاالي ش
ــى  ــى حيات ــكه در روز، نقش ــمى 200000 بش اس
ــه  ــع منطق ــر صناي ــاى ديگ فعاليت ه ــه  در ادام
ــاى اقتصادى/ صنعتى  ــاء كرده و گردش چرخ ه ايف

منطقه را اطمينان مى بخشيد.
شركت پااليش نفت اصفهان (سهامى عام) به عنوان 
ــركت هاى بزرگ توليدكننده فرآورده هاى  يكى از ش
ــده در سازمان بورس اوراق  نفتى كشور و پذيرفته ش

بهادار، در راستاى رسالت و تعهدى كه نسبت به كليه 
ذى نفعان دارد، با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر 
توانمندى كاركنان خود سيستم هاى مديريت كيفيت، 
زيست محيطى، ايمنى و بهداشت  حرفه اى را براساس 
ISO-9001 , ISO\TS- آخرين ويرايش استانداردهاى

ــه منظور  ISO-14001، OHSAS-18001 ،29001 ب

تحقق اهداف سازمان به شرح زير، مستقر كرده و به 
صورت يكپارچه اجرا  مى كند. اين شركت همچنين در 
مهرماه سال 1397 موفق به كسب گواهينامه استاندارد 

مديريت انرژى ISO-50001   شد.

تولیدات رشكت 
بنزين/ نفت سفيد/ نفت گاز/ نفت كوره/ 
ــع/ روغن خام/ حالل هاى ويژه/ گوگرد/ انواع  گاز ماي

سوخت هواپيما/ و ساير فرآورده هاى نفتى
دسته اول: فرآورده هاى اصلى(ويژه)

ــامل پنج فرآورده گاز مايع،  فرآورده هاى اصلى  ش
بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره مى باشند 
كه جهت توزيع به شركت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى ارسال مى شوند.
دسـته دوم: فرآورده هاى ويژه با هدف تحويل به 

مشتريان عمده
شركت پااليش نفت اصفهان به عنوان تامين كننده 
ــركت بزرگ توليدى نقش مهمى در  خوراك پنج ش
ــور ايفا مى كند. وكيوم باتوم، نفت سفيد  اقتصاد كش

كارنامه 40 ساله
 پااليشگاه اصفهان
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ويژه، نفتا، پالتفرميت و روغن پايه به عنوان محصوالت 
ــتند كه خوراك شركت هاى نفت جى،  ويژه اى هس
صنايع شيميايى ايران، پتروشيمى اراك، پتروشيمى 

اصفهان و نفت سپاهان را تشكيل مى دهند. 
ــوراك صنايع  دسـته سـوم: فرآورده هاى ويژه خ

كوچك 
نفت سفيد آيزوماكس، نفت گاز آيزوماكس، نفتا، 
ــبك و  ــايكل، روغن پايه س انواع حالل ها، آيزوريس

سنگين، وكيوم   باتوم، گوگرد 

عرضــه فرآورده هــای ویــژه در بورس 
كاالی ایران

ــتمر در  هم اكنون فرآورده هاى زير به صورت مس
تاالر بورس كاالى ايران عرضه مى شوند:

1-آيزوريسايكل: در صنايع پارافين سازى و لوازم 

آرايشى 
2- وكيوم باتوم: كه ماده اوليه تهيه قير است

ــت  جه ــه  اولي ــاده  م ــنگين:  س ــات  لوبك  -3

ــده و صنعتى  ــاى روان كنن ــواع روغن ه ــد ان تولي
ــازى  روغن س ــات  كارخانج ــوراك  خ ــه  ك ــت  اس

است.
ــازى و  ــيد س ــاده اوليه صنايع اس ــرد: م 4- گوگ

كشاورزى
5- انواع حالل:

1-5) حالل ويژه 400: حالل آروماتيك باال كه به 

عنوان رقيق كننده در صنايع الكل سازى، رنگ سازى 
و صنايع چاپ به كار مى رود.

ــازى و رنگ سازى و  2-5) حالل 402: در تينرس

صنايع واكس استفاده مى شود.
ــع پارچه و به عنوان  ــالل 403: در صناي 3-5) ح

چربى گير در صنايع فلز به كار مى رود.
4-5) حالل  406: در صنايع شيميايى و آرايشى و 

در صنايع غذايى استفاده مى شود.
ــب ها و مواد  ــالل 409: رقيق كننده چس 5-5) ح

تشكيل دهنده تينر است.
ــازى  ــع الستيك س ــالل 410: در صناي 6-5) ح

وصنايع رنگ و رزين وصنايع چسب سازى

نگاهــی تقویــم وار به رشكــت پاالیش 
نفت اصفهان

ــركت پااليش نفت  ــدازى ش 1358/11/02: راه ان

اصفهان توسط متخصصان كشور جمهورى اسالمى 
ايران

ــمى پااليشگاه  1361/02/05: افزايش ظرفيت اس

ــكه نفت خام  به 284 هزار  اصفهان-/200/000 بش
ــش ظرفيت واحدهاى  ــكه در روز از طريق افزاي بش
تقطير و پس از آن به 370 هزار بشكه از طريق تغيير 
ــرويس واحدهاى كاهش گرانروى از ته مانده برج  س

تقطير در خأل به نفت خام 
ــر  ــد قي ــد جدي ــدازى واح  1368/02/04: راه ان

ــكه در روز  پرنر(PORNER) با ظرفيت 11 هزار بش
قير نرم و يا 4850 بشكه در روز قير 

ــازى با  1371/03/03 راه اندازى مجتمع روغن س

ــال روغن موتور و  توليد 200 هزار مترمكعب در س
آغاز به كار كارخانجات ظروف سازى، توليد قوطى 1 
و 4 ليترى و بشكه 220 ليترى براى روغن و بشكه 

160 ليترى قير 

ــات  ــردارى از تأسيس ــاز بهره ب 1372/04/02: آغ

مربوط به خوراك رسانى همراه با هيدروژن مصرفى 
در پتروشيمى اصفهان به ميزان 9000 بشكه در روز

ــات  ــردارى از تأسيس ــاز بهره ب 1372/04/10: آغ

مربوط به حمل جاده اى خوراك پتروشيمى اراك به 
ميزان 12000 بشكه در روز

ــات  ــردارى از تأسيس ــاز بهره ب 1372/05/03: آغ

ــانى در شركت سرمايه گذارى  مربوط به خوراك رس
ــه ميزان 25000  ــيميايى ايران (LAB) ب صنايع ش

هزار بشكه در روز
ــد توليد قيرهاى  ــدازى واح 1375/03/11: راه ان

سردجاده اى (MC-250) كه در تاريخ 82/11/1 به 
بخش خصوصى واگذار شد.

ــت اصفهان  ــش نف ــركت پاالي 1377/07/25: ش

(سهامـى خاص) در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات 

غيرتجارى تهران به ثبت رسيد. 
ــدازى واحد توليد حالل هاى  1378/06/05: راه ان

ويژه با توان توليد بيش از 7 نوع حالل
 1379/07/08: دريافت لوح صنعت سبز كشور از 

وزير نفت وقت
ــام  ــه نظ ــن جلس ــزارى اولي 05/15 /1379 برگ

پيشنهادها
ــازى به  ــد روغن س ــذارى واح 1381/01/01: واگ

بخش خصوصى (شركت نفت سپاهان)
1382/11/01: واگذارى واحد قيرسازى شركت به 

بخش خصوصى با عنوان شركت پااليش نفت جى
ــازى  1385/7/25: انعقاد قرارداد مجتمع بنزين س

با حضور معاون وزير نفت وقت و مديرعامل شركت 
پااليش نفت اصفهان

ــازى  ــاد قرارداد طرح بهينه س 1386/12/15: انعق

طرح بهبود فرآيند و بهينه سازى پااليشگاه اصفهان 
ــوان  ــه عن ــركت ب ــذارى ش 1387/04/09: واگ

بهره ورترين پااليشگاه نفت كشور با نماد "شپنا" به 
بخش خصوصى 

1387/08/25: بهره بردارى از واحد تصفيه پساب با 

امالح باال، به روش اسمز معكوس با حضور معاون اول 
رئيس جمهور وقت 

09/12/ 1392: آغاز توليد و توزيع سوخت پاك در 

شهر اصفهان: با راه اندازى اوليه واحدهاى بنزين ساز 
مجتمع بنزين سازى 

 NHT.CCR 1393/07/16: بهره بردارى از دو واحد

مجتمع بنزين سازى پااليشگاه اصفهان
1394/11/13 با ساخت پيچيده ترين كاتاليست 

ــان ايرانى  ــت متخصص ــت نفت جهان به دس صنع
ــازى  ــوم مجتمع بنزين س ــردارى از واحد س بهره ب
«ايزومريزاسيون» در حضور معاون رئيس جمهور و 
ــازمان محيط زيست كشور انجام شد. اين  رئيس س

مجتمع از زير پروژه هاى طرح جامع است.
ــى  زير پروژه هاى  ــال 1395 نيز اجراى مابق از س
طرح بهبود و بهينه سازى فرآيند شركت پااليش نفت 
اصفهان با رويكرد زيست محيطى در حال پيگيرى 
ــخ يك طرفه قرارداد  ــت كه البته با توجه به فس اس
اجراى طرح جامع كه بين شركت دايلم كره جنوبى و 
ايران امضاء شده بود، با اندكى تاخير شركت پااليش 
ــت اصفهان از متخصصان داخلى مدد گرفته و به  نف

طور جد اجراى پروژه ها را دنبال مى كند.  

اهداف طرح جامع: 
ــت خام  ــى نف ــت پااليش ــش ظرفي كاه
ــكه در روز به  ــگاه اصفهان از  376 هزار بش پااليش
ــكه در روز) و  ظرفيت بهينه و پايدار (360 هزار بش

صيانت از منابع ملى. 
ــت كوره)  ــنگين (نف كاهش توليد محصوالت س
ــب تبديل ته مانده برج هاى  با انتخاب فرآيند مناس

تقطير به برش هاى سبك تر. 
بهبود فرآيند هاى عملياتى در واحدهاى موجود و 

افزايش ضريب ايمنى واحدها
ــتاى  احداث واحدهاى جديد گوگردزدايى در راس
بهبود كيفيت محصوالت تا دستيابى به مشخصات و 

 Euro 4 & 5 استانداردهاى
پيش بينى پايان زير پروژه هاى طرح جامع:
(RHU) واحد تصفيه هيدروژنى نفت كوره

واحد توليد پروپيلن و شكست مولكولى كاتاليست 
(PRU+RFCC) نفت كوره

یوتیلیتی و آفسایت و مخازن 
ــن و يك واحد آب ترش دو  دو واحد آمي
ــد هيدروژن و يك  ــد تصفيه گازوئيل، يك واح واح

واحد گاز ترش، بازيافت گوگرد و جامد سازى 
 (URP) تقطير سوم

ترشیح زیر پروژه های طرح جامع:
ــه گازوئيل  ــد تصفي ــروژه احداث واح پ

(DHT)

ــردى از 1000  ــدف طرح: حذف تركيبات گوگ ه
PPM 50 به مقدار زير PPM

 و تصفيه گازوئيل توليد شده در پااليشگاه فعلى و 
به ظرفيت 100 هزار بشكه در روز

اجرای عملیاتی طرح: 
احداث واحدهاى يوتيلتى (هوا، برق، بخار، 

آب و پساب)
ــاز، واحد بازيافت  واحد تصفيه هيدروژنى نفت گ
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گوگرد و گرانول سازى
ــداث واحد آمين و تصفيه گاز ترش و يوتيلتى  اح

و آفسايت 
(SSU) پروژه احداث واحد جامدسازى گوگرد

ــازى، انبارش و بسته بندى گوگرد  هدف: جامدس
براساس استانداردهاى زيست محيطى 

اجرای عملیاتی طرح: 
احداث واحد جامدسازى گوگرد، انبارش 
ــته بندى به ظرفيت 300 تن در روز و قابليت  و بس

افزايش تا 600 تن در روز 
ــاز مايع   ــوم و گ ــداث واحد تقطير س ــروژه اح پ

(URP)

هدف: بهينه سازى و رفع تنگناها عملياتى، افزايش 
ضريب ايمنى واحدها

اجرای عملیاتی طرح: 
 احداث واحد تقطير شماره 3 به ظرفيت 

120000 بشكه 

ــماره 3 به ظرفيت  ــاز مايع ش ــداث واحد گ  اح
9200 بشكه

رشد كمی و كیفی تولیدات
ــال جارى،  ــت س از ابتداى يك ارديبهش
كل بنزين توليدى پااليشگاه اصفهان كه حدود 11 
ميليون ليتر است، يورو 5 است و از 22 ميليون ليتر 
ــدود 2 ميليون ليتر   ــگاه ح گازوئيل توليدى پااليش
ــاا...  از اواخر سال آينده با  ــت كه انش يورو 4 و 5 اس
راه اندازى واحد تصفيه گازوئيل، توليد اين محصول 

به طور كامل، يورو 5 خواهد شد.

 نگاهى به بر فعاليت هاى مهم
شركت پااليش نفت اصفهان

راه انــدازی كامل مجتمع بنزین ســازی 
رشكت پاالیش نفت اصفهان

ــتين بار در تاريخ صنعت پااليش نفت  براى نخس
ــى و توليد  ــى بر دانش فن ــران، متخصصان ايران اي
استراتژيك ترين كاتاليست توليد بنزين دست يافتند 
و براين اساس تالش براى اقتصاد مقاومتى  منتج به 
ــت بنزين واحد ايزومريزاسيون  بومى شدن كاتاليس

پااليشگاه اصفهان شد. 
ــور ايران به  ــن اتفاق مبارك و ثبت كش در پى اي
عنوان يكى از توليدكنندگان برتر اين نوع كاتاليست 
در جهان، مجتمع بنزين سازى شركت پااليش نفت 
اصفهان كه مدت ها به دليل تحريم ناتمام مانده بود، 
پس از انجام آزمايش و بررسى هاى مختلف، به طور 

كامل راه اندازى شد.
ــا ايام ا...   ــال 94 هم زمان ب ــن ماه س روز 13 بهم
ــور معاون محترم رئيس  مبارك دهه فجرو در حض
ــور،  ــت كش ــازمان محيط زيس جمهور و رئيس س

معاون محترم وزير نفت، استاندار، مديركل سازمان 
محيط زيست استان و تنى چند از مسئولين استانى، 
ــركت پااليش نفت اصفهان  مجتمع بنزين سازى ش
پس از سپرى شدن زمان كاركرد آزمايشى به صورت 

رسمى افتتاح شد.

بخــش خودگفایــی: ۷۰٪ تجهیــزات 
پاالیشگاه اصفهان بومی شده است

واحد پشتيبانى ساخت داخل شركت پااليش نفت 
ــروع به كار كرده كه در  ــال 1380  ش اصفهان از س
زمينه تامين قطعات دستگاه هاى پااليشى و به ويژه 
ــين آالت دوار از قبيل توربين، پمپ، كمپرسور،  ماش
ــت با تالش  چرخ دنده و... تاكنون فعاليت كرده اس
وهمت متخصصان و كارشناسان، 70 درصد قطعات 
ــگاه اصفهان در بخش  و تجهيزات مورد نياز پااليش

خودكفايى اين شركت توليد شده است.
ــتاى مقابله با انحصارطلبى و تحريم زدايى  در راس
ــال گذشته اين  ــمنان ايران اسالمى، در 15 س دش
ــركت به دست توانمند كارشناسان خود توانسته  ش
است تجهيزات مهم و ارزشمندى را به صورت بومى 
درآورد و اميد است در سال هاى آتى تمام تجهيزات 
ــود تا ضمن  ــگاه اصفهان در داخل توليد ش پااليش
كاهش مصارف ارزى،  وابستگى به خارج از كشور را 

به صفر برسانيم.
ــاخت شركت  واحدهاى خودكفايى و تحقيق و س
ــال هاى پيشين به كمك  پااليش نفت اصفهان از س
ــاخت قطعات يدكى  ــود موفق به س متخصصان خ
ــور،  ــين آالت دوار نظيرتلمبه، توربين، كمپرس ماش
گير باكس، مكنده و دمنده و نيزاقالم ديگرى نظير 
دمپرهاى كوره، برنرها، كنترل ولوها، كولرهاى هوائى، 
مبدل هاى حرارتى و... شده كه تهيه نقشه از طريق 
مهندسى معكوس و به روش اتوكد انجام پذيرفته و 

مورد استفاده  قرار گرفته است.

به عنوان اولین رشكت پاالیشــی كشور 
ایران؛

 واحد تصفيه پساب با امالح باال (RO) در پااليشگاه 
اصفهان راه اندازى شد 

ــيرين،  ــع آب ش ــت مناب ــه محدودي ــا توجه ب ب
ــيع و افزايش برداشت از منابع  خشكسالى هاى وس
ــعه آلودگى منابع آب، استفاده  آب و متأسفانه توس
صحيح از منابع آب موجود و تصفيه كامل پساب هاى 
ــور است،  صنعتى، تنها گزينه براى بقاى صنايع كش
ــت اصفهان  ــركت پااليش نف ــن منظور ش به همي
ــته، احداث و  ــراى پروژه هايى در گذش ــار اج در كن
ــاب با امالح باال، به روش  راه اندازى واحد تصفيه پس
اسمز معكوس (RO) و اقدام به تصفيه كامل پساب 
ــتور كار خود قرار  ــتفاده مجدد از آن را در دس و اس
ــدن پروژه RO، پساب هاى صنعتى  داد. با اجرايى ش
ــاعت تصفيه و آب  با ظرفيت 400 متر مكعب در س

خروجى بار ديگر مورد استفاده قرار گرفت. اين پروژه 
ــون دالر و 300 ميليون  كه با مبلغى حدود 2 ميلي

تومان به بهره بردارى رسيد.

بهره بــرداری از پــروژه برج خنك كننده 
جدیــد رشكت پاالیــش نفت اصفهان با 

حضور معاون وزیر نفت
با حضور معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى 
ــش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران پروژه برج  پاالي
خنك كننده جديد شركت پااليش نفت اصفهان به 

بهره بردارى رسيد.
ــركت به  ــرج خنك كننده جديد اين ش احداث ب
ــن آب خنك كننده مورد نياز طرح هاى  منظور تأمي
ــازى و بهبود فرآيند  افزايش توليد بنزين و بهينه س
ــازى و تعميرات برج هاى خنك كننده  و امكان بازس

قديمى صورت گرفته است.
ظرفيت طراحى اين برج به ميزان 14800 مترمكعب 
 counter flow))ــاعت از نوع جريان غير همسو در س
است كه دماى آب ورودى را از 45 درجه سانتيگراد 

به 25 درجه كاهش و خنك مى كند.
در اين واحد، سه دستگاه پمپ هر كدام به قدرت 
ــاعت  1/7 مگاوات با ظرفيت 7400 مترمكعب درس

ــور مربوطه طراحى شده است،  با توربين و كندانس
برق مورد نياز حدوداً يك مگاوات است كه از طريق 
ــگاه و آب، بخار مورد نياز اين  ــاه اصلى پااليش نيروگ
ــگاه  ــروژه نيز از طريق واحد آب، برق، بخار پااليش پ

تأمين مى شود.
ــن كمتر آب و ظرفيت  ــك بودن، هدر رفت اتوماتي
بيشتر برج خنك كننده جديد از مزيت هاى اين برج 

نسبت به برج هاى قديمى است.
ــركت  ــط  ش ــن پروژه كه به صورت EPC توس  اي
ــركت SPX )از  ــت و با همكار خارجى(ش خردصنع
كشور آلمان، انجام گرفت، مبلغ قرارداد، 93 ميليارد 

ريال است.

پاالیشگاه اصفهان و محیط زیست 
پااليشگاه اصفهان اولين شركت نفتى است 
كه گسترش سلول هاى خورشيدى براى تامين انرژى 
هم در قسمت منازل سازمانى و هم در پااليشگاه را 

به كار گرفته  است.
براساس قانون پنجم توسعه ى كشور و اهميتى كه 
ــت قائل  اين قانون در صنايع نفتى براى محيط  زيس
ــگاه اصفهان پروژه هاى  شده است، مديريت پااليش
ــت محيطى را در اين شركت به اجرا در  عظيم زيس

آورده است.
طراحى جامع فضاى سبز پااليشگاه در حال انجام 
است و اين طراحى توسط دانشجويان دانشگاه آزاد 
خوراسگان و توسط نرم افزارهاى KS  و  GIS در حال 
پيگيرى است تا يك فضاى سبز مناسب و متناسب با 

محيط اطراف طراحى شود.
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مطالعات براى استفاده از سيستم NFT در جهت 
اصالح كيفيت پساب پااليشگاه و كاهش اويل مربوط 

به استخر هشت پااليشگاه در حال انجام است.
ــت پااليى و گياه  ــى تركيبى زيس ــروژه مطالعات پ
ــتمر خاك هاى آلوده توسط  پااليى براى پايش مس
سازمان هاى دانش محور و دانشگاه صنعتى اجرا شد 
ــه در اين پروژه گياهانى همچون «نى خيزران» و  ك

«كتون» استفاده مى شود.
ــاى آنالين بر روى خروجى  پروژه نصب آنااليزره
دودكش ها بر اساس توافق با اداره كل محيط زيست 

اجرا شد.
ــاعت  ــه و بازگردانى 320 مترمكعب در س تصفي
ــاب ارسالى از واحدهاى عملياتى در تصفيه خانه  پس
ــت.  ــت محيطى اس صنعتى از ديگر پروژه هاى زيس
همچنين پروژه انتقال پساب تصفيه خانه شاهين شهر 
ــى و كاهش مصرف منابع آب  جهت مصارف صنعت
ــد.  ــه بهره بردارى مى رس ــالم در آينده نزديك ب س
 NESــده است به روش پااليشگاه اصفهان موفق ش
ــف مخازن در حال  ــدون ورود به مخزن) لجن ك (ب

فعاليت را اليروبى كند.

۹۰ درصــد آب مرصفــی رشكت پاالیش 
نفت اصفهان بازیافت می شود

شركت پااليش نفت اصفهان با استفاده از راه هاى 
بازيابى آب مصرفى اين واحد صنعتى، توانسته  است 
90 درصد آب را به چرخه استفاده مجدد بازگرداند.

ــاب نيز در  ــد مابقى پس ــه 10 درص ــى ك در حال
ــود، پساب هاى  ــتخرهاى تبخير نگهدارى مى ش اس
فاضالب بهداشتى با سيستم uv گندزدايى مى شود 
و در آبيارى درختان و فضاى سبز مورد استفاده قرار 

مى گيرد.

فضای ســبز پاالیشگاه اصفهان بیش از 
استاندارد  است

ــگاه اصفهان 114/5 هكتار از 340 هكتار   پااليش
وسعت خود را به فضاى سبز اختصاص داده، اين در 
حالى است كه استاندارد فضاى سبز براى پااليشگاه ها 
20 درصد مساحت كل آنها تعيين شده، 36 درصد 

اين شركت به فضاى سبز اختصاص داده شده است.
ــتورانى از  ــماندهاى عادى، خانگى و رس همه پس
مبدا تفكيك مى شوند و پسماندهاى صنعتى عادى 
مانند چوب، آهن پس از تفكيك به مزايده گذاشته 

مى شود. 
ــده هالون  ــاى خاموش كنن ــروژه تعويض گازه پ
ــر طرح هاى  ــت، از ديگ ــه ازن اس ــرب الي ــه مخ ك

زيست محيطى پااليشگاه محسوب مى شود.

نقش مهم رشكت پاالیش نفت اصفهان 
در طول ۸ سال دفاع مقدس

از ابتداى تاسيس، شركت پااليش نفت اصفهان با 
ظرفيت اسمى 200000 بشكه در روز، نقشى حياتى 
در ادامه فعاليت هاى ديگر صنايع منطقه ايفاء كرده 
ــى منطقه را  ــردش چرخ هاى اقتصادى/ صنعت و گ

اطمينان مى بخشيد.
ــال دفاع مقدس با توجه به حمالت  در طول 8 س
ــمن به صنايع و نياز كشور به سوخت،  پى درپى دش
با انجام صدها پروژه خرد و كالن، ظرفيت عملياتى 
اين پااليشگاه تا مرز90 درصد طراحى اوليه، افزايش 
يافت و بدين ترتيب برگ زرين توان عملياتى روزانه  
ــخ پرافتخار اين  ــكه، در تاري ــش از 370000 بش بي

پااليشگاه و صنعت نفت ايران ثبت شد.
ــرژى مورد  ــع ان ــن مناب ــر تأمي ــارت ديگ به عب
ــول  ــل در ط ــه باط ــق علي ــاى ح ــاز جبهه ه ني
ــه آينده  ــو و نگاهى ب ــك س ــى از ي ــگ تحميل جن
ــاس و  ــوى ديگر، اس ــور و تحرك جامعه از س پر ش
مبناى تغييرات و تحوالتى بوده است كه به دنبال آن 
پااليشگاه اصفهان موفق به افزايش ظرفيت عملياتى 
ــده و در پى آن توانسته جايگاه ويژه اى را در  خود ش

ميان پااليشگاه هاى كشور به خود اختصاص دهد.
ــت عملياتى  ــق افزايش ظرفي ــه طور حتم تحق ب
واحدهاى بهره بردارى پااليشگاه اصفهان تا مرز بيش 
ــن نيازهاى اجتناب  ــتاى تامي از 90 درصد، در راس
ــاد تنگناهائى در  ــر دوران جنگ تحميلى ايج ناپذي
ــهاى مختلف اين پااليشگاه را به دنبال داشت.  بخش
ــرح بود: ناكافى بودن   مهم ترين  مشكالت بدين ش
ــدى، ناكافى بودن ظرفيت  ــار و نيروى برق تولي بخ
عملياتى واحدهاى بازيافت آب، محدوديت ظرفيت 
ــبكه مربوطه،  ــى برج هاى خنك كننده و ش عمليات
ــه ويژه در زمان  ــودن حجم ازت توليدى ب ناكافى ب
تعميرات اساسى واحدهاى كاتاليستى و آيزوماكس به 
صورت همزمان، محدوديت هاى واحدهاى عملياتى، 
ــازن نفت خام وفرآورده هاى  محدوديت ظرفيت مخ
توليدى، نياز به بازنگرى روش هاى حفظ و حراست 
ــه عوامل مذكور  ــن مجموعه صنعتى حياتى ك از اي
باعث شد، پروژه هاى عظيمى با هزينه هاى ميلياردى 
ــتاى حل معضالت،  ــود در راس ــركت اجرا ش در ش
ــركت پااليش نفت اصفهان مبادرت به مطالعه و  ش
ــاى گوناگونى در قالب طرح تكميلى  اجراى پروژه ه
ــاخص از آنها به شرح  وبهبود كرد كه نمونه هائى ش

زيراست: 
بهينه سازى سوخت كوره هاى شركت (استفاده از 
سوخت گاز و تنظيم هواى اضافى كوره ها)، گازسوز 
  Enviromixكردن كوره ها با خريد مشعل هاى جديد
ــار روزانه حدود 55 تن گوگرد،  و جلوگيرى از انتش
بهبود و توسعه نيروگاه برق، بررسى و تكميل واحد 
بازيافت آب، احداث برج خنك كننده جديد، بررسى 
ــبكه آب خنك كننده، افزايش ظرفيت  و تعويض ش
مخازن خوراك (نفت خام) و ذخيره سازى فرآورده ها، 
ــگاه به  ــت پيرامونى پااليش ــش ضريب حفاظ افزاي

ــش ضريب ايمنى  ــى ده كيلومتر، افزاي طول تقريب
ــروژه خريد و نصب يك  ــتگاه هاى فرعى برق، پ ايس
ــتگاه ديگ بخار با ظرفيت توليد 227 تن بخار  دس
در ساعت در راستاى تأمين نيازهاى فعلى و متناسب 
ــا افزايش ظرفيت عملياتى واحدهاى بهره بردارى،  ب
ــى و بهبود واحد بازيافت آب درراستاى  پروژه بررس
ــوان واحد در  ــاى عملياتى و افزايش ت رفع تنگناه
ــتاى بازيافت آب با مد نظر قراردادن مشكالت  راس
ــالمت  ــود آب، مصرف بهينه منابع و حفظ س كمب
محيط زيست از طريق نصب سيستم اسمز معكوس 
ــاعت، پروژه  (R.O.) با ظرفيت 400 مترمكعب در س

ــا ظرفيت  ــرج خنك كننده ب ــاخت ب طراحى و س
13600 مترمكعب بر ساعت ظرفيت سامانه خنك 

كننده پااليشگاه با توجه به افزايش ظرفيت عمليات 
ــگاه تا مرز  واحدهاى موجود. افزايش خوراك پااليش
370000 بشكه در روز و افزايش حجم فرآورده هاى 

توليدى از يك سو و انعقاد قرارداد با ديگر صنايع در 
راستاى تأمين خوراك آنان.

با توجه به طرح هاى پيش بينى افزايش واحدهاى 
ــگاه از  ــده و تامين نياز اين پااليش ــى در آين عمليات
ــت نفت خام و  ــر ظرفيت كافى به منظور  انباش نظ
ــارف، پروژه افزايش  ــاى نفتى در بعد متع فرآورده ه

تعداد مخازن تعريف شد. 
ــداث واحد توليد ازت (COLD BOX) با  پروژه اح
ــدف تأمين نياز واحدهاى عملياتى به ازت مايع يا  ه
ــرى در موارد: - گاز  ــه مقدار كافى جهت كارب گاز ب
 Inert) ــاز بى اثر ــى (Blanketing Gas)، - گ پوشش
Gas)، - تخليه ظروف و برج ها (Purging)، - اجراى 

ــتاى   پروژه نصب مبدل هاى PACKINOX در راس
ــرارت در مبدل هاى حرارتى  ــه كردن تبادل ح بهين
ــوخت در كوره هاى  E-251 A/H، كاهش مصرف س

ــار در  ــتى و كاهش افت فش ــد تبديل كاتاليس واح
مبدل ها و مكان افزايش خوراك واحد. خريد و نصب 
ــامانه هاى اندازه گيرى با هدف ايجاد امكانات الزم  س
ــبه دقيق ميزان خوراك،  براى اندازه گيرى و محاس
ــتى صنايع  ــر تحويلى و برگش ــا و مقادي فرآورده ه
همجوار در راستاى تحقق آرمان ايجاد انگيزه بنگاه 

اقتصادى و رعايت الزامات قانونى.

مبباران رشكت پاالیش نفت اصفهان
ــگاه اصفهان در طول هشت سال  پااليش
دفاع مقدس با پايمردى و ايثار كاركنانش، لحظه اى 
ــتاد، اين مركز صنعتى حدوداً 16  از فعاليت باز نايس
ــمن قرار گرفت كه از اين تعداد،  بار مورد حمله دش
ــن حمالت و  ــود. تاريخ اي ــه حمالت مؤثر ب 7مرتب
ــانى و تأسيساتى  ناشى از آن به شرح  خسارات انس

ذيل بوده است:
«نام مبارك شهدای رشكت پاالیش نفت 

اصفهان در طول دفاع مقدس»
1- شهيد مجتبى معينى نجف آبادى  
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2- شهيد محمد شاكرى 

3- شهيد عباس زغفران زاده  

4-شهيد محمد على ابراهيمى  

5-شهيد هوشنگ باقرى  

6-شهيد جعفر شانكى  

7-شهيد محمد على غفارى  

8-شهيد محمد امينى 

9-شهيد ابراهيم واعظ  

10-شهيد شمس اله آباد 

11-شهيد سيد حسين سجادى 

12-شهيد على شادمهر 

13- شهيد كرامت عبدالهى

14-شهيد حسين چرخانساز

15-شهيد حاجى سليمانى

پااليشگاه اصفهان آكنده از عطر دو شهيد گمنام شد
ــنبه (9 اسفندماه سال 1396) با  صبح روز چهارش
حضور مديران و كاركنان شركت پااليش نفت اصفهان 
ــهدا، پيكرهاى مطهر دو شهيد  ــم وداع با ش در مراس
ــه در مناطق عملياتى فاو و  ــاله ك گمنام 22 و 27 س

شرق بصره تفحص شده بودند، تشييع و تدفين شد.

منونــه افتخارات رشكت پاالیش نفت 
اصفهان

 كسب عنوان شركت پيشرو و رتبه اول در بين 
500 شركت برتر ايران (IMI-100)- سال 93

 كسب عنوان شركت پيشرو و رتبه اول در بين 
400 شركت برتر ايران (IMI-100)- سال 91

ــروه فرآورده هاى نفتى»  ــت در «گ  رتبه نخس
ــركت هاى برتر ايران (IMI-100) – سال 91  ش

و 92
ــره ورى در گروه  ــنواره ملى به ــه اول جش  رتب

فرآورده هاى نفتى طى سال هاى 86 - 90 
 رتبه دوم 100 شركت برتر اقتصاد ايران – سال 90

 رتبه نخست 100 شركت برتر اقتصاد ايران – 
سال 89

ــركت برتر  ــى از 100 ش ــوان يك ــب عن  كس
خاورميانه - سال 89

ــال هاى  ــدم آاليندگى – س ــب گواهى ع  كس
89،90،91،92،93،94

ــن  ــت در بي ــط زيس ــوم محي ــه دوم و س  رتب

شركت هاى پااليش نفت- سال هاى 92 و 93
 رتبه اول HSE، ايمنى و پدافند غيرعامل در بين 
شركت هاى پااليش نفت – سال هاى 90 الى 94 

 رتبه اول پدافند غيرعامل در بين شركت هاى 
پااليش نفت سال 96

 رتبه اول پژوهش از يازدهمين جشنواره روابط 
عمومى هاى برتر ايران –سال 92

ــن و  ــانه اى از نهمي ــات رس ــه دوم ارتباط  رتب
يازدهمين جشنواره روابط عمومى هاى برتر ايران 

–سال هاى 90 و 92 

 دريافت جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى 
ــال هاى 86، 87 و  ــاخت و توليد) – س (بخش س

88

 كسب عنوان ”محصوالت تحقيق و توسعه برتر“ 
در پنجمين جشنواره پژوهش و فناورى صنعت، 

معدن و تجارت سال 1395
 كسب مقام سوم در سطح تنديس برنزين  در 
ــش، هفتمين و هشتمين جشنواره ملى  پنج، ش

نظام پيشنهادها 1393-96 

واحدها و تأسيسات آسيب ديدهخسارات انسانىساعت اطفاء حريق هاساعت وقوعتاريخ حادثهرديف

11364/12/2711:3512:15
40 نفر مصدوم، 

مجروح و گاززده
واحدهاى كاهش گرانروى و آيزوماكس پااليشگاه دوم، توليد گاز مايع 

پااليشگاه اول و تأسيسات سوخت رسانى آب و برق و بخار

ندارد21365/05/1610:5213:30
واحدهاى تقطير و توليد گاز مايع پااليشگاه اول، 

بستر لوله ها، ايستگاه فرعى برق 
شماره 3، ديگهاى بخار، تأسيسات ذخيره و سوخت رسانى آب و برق و بخار 

و دپو بارگيرى گوگرد.

ندارد31365/05/2010:1313:10
3 مخزن و بستر لوله ها در پااليشگاه

2 مخزن و بستر لوله ها به انضمام سكوهاى بارگيرى و تأسيسات انبار نفت 
شهيد محمدمنتظرى

41365/08/217:068:30
34 نفر شهيد، مصدوم 

و مجروح
واحدهاى كاهش گرانروى و توليد گاز مايع پااليشگاه اول، بستر لوله هاى 

خوراك رسانى واحدهاى عملياتى و تأسيسات آب و برق و بخار
51366/02/2310:0510:14

15 نفر مصدوم

و گاززده
واحدهاى آب و برق و بخار و عمليات كاال انبار شماره 16 

61366/07/2010:5812:45
23 نفر مصدوم، 

مجروح و گاززده
واحدهاى تقطير، كاهش گرانروى و توليد گاز مايع پااليشگاه اول و تأسيسات 

آب و برق و بخار

71367/01/1412:07
16:30 لغايت 03:30 

بامداد روز بعد
7 نفر مصدوم و مجروح 
ناشى از عمليات اطفاء 

حريق

دو مخزن در پااليشگاه و سه مخزن به انضمام بستر لوله ها در انبار نفت 
شهيد محمدمنتظرى
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بيژن زنگنه در يك نشست خبرى، دستاوردهاى 
صنعت نفت طى 40 سال گذشته و بعد از پيروزى 
ــريح كرد. وزير نفت در اين  ــالمى را تش انقالب اس
ــى وضعيت صنعت نفت از بعد از  ــت به بررس نشس
پيروزى انقالب اسالمى پرداخت و گفت: زمانى كه 
انقالب اسالمى پيروز شد، چيزى به نام صنعت گاز 
ــيار كم و در حد  ــت. ظرفيت توليد بس وجود نداش
36ميليون مترمكعب در روز بود كه توسط پااليشگاه 

بيدبلند انجام مى شد. درحال حاضر ميزان توليد اين 
پااليشگاه 1060 ميليون مترمكعب در روز است.

ــال  ــعابات در س ــر نفت ادامه داد: ميزان انش وزي
ــود كه اين ميزان درحال حاضر،  1357، 52 هزار ب

11.5ميليون است. هم چنين پوشش گازرسانى در 

سال 1357 نزديك به صفر بود اما درحال حاضر 92 
درصد جمعيت از گاز طبيعى بهره مندند. هم چنين 
ــال 1357، يك روستا گازرسانى شده بود كه  در س
ــتا رسيده  درحال حاضر اين تعداد به 27 هزار روس

است.
ــال  او در ادامه با بيان اين كه توليد ميعانات در س
ــود، گفت: درحال حاضر روزانه، 750  1397 صفر ب

هزار بشكه ميعانات گازى توليد مى شود. هم چنين 
ــيمى كه در سال  مجموع فروش محصوالت پتروش
ــه بيش از  ــال ب ــك ميليون تن بود، امس 1357 ي

ــيده  30ميليون تن و به ارزش 17ميليارد دالر رس

است.
ــال 1357،  ــه، پااليش نفت در س ــه گفته زنگن ب
ــه درحال حاضر به  ــكه بود ك يك دهم ميليون بش
2.2ميليون بشكه رسيده است. ميزان توليد بنزين 

نيز از 14ميليون بشكه در روز به 105 ميليون بشكه 
در روز رسيده است.

ــد نفت خام كاهش  ــا بيان اين كه ميزان تولي او ب
يافته است، افزود: ظرفيت توليد نفت خام در اوايل 
انقالب، پنج ميليون بشكه در روز بود كه اين ميزان 

درحال حاضر چهار ميليون بشكه است.

افزایش ذخایر قابل استحصال کشور
ــر قابل  ــش ذخاي ــت از افزاي ــر نف وزي
استحصال خبر داد و گفت: در سال 1357 مجموع 
ــتحصال 88 ميليارد بشكه بوده و با  ذخاير قابل اس
ــكه برداشت  ــال، 50 ميليارد بش اين كه طى 40 س
ــته ايم ميزان ذخاير درحال حاضر 160ميليارد  داش
ــت. هم چنين اين ميزان از 9  ــكه نفت خام اس بش
ــيده است.  تريليون ذخاير گازى به 33 تريليون رس

ــال  ــه ميادين نفتى هم در س ــزان تزريق گاز ب مي
ــون مترمكعب بوده كه اين ميزان  1357، 2.7 ميلي

درحال حاضر 77 ميليون مترمكعب است.
زنگنه با تاكيد بر اولويت توسعه ميادين مشترك 
ــت روزانه ايران از  ــى گفت: اكنون ميزان برداش نفت
پارس جنوبى از قطر بيش تر است. هم چنين ميزان 
برداشت از ميادين غرب كارون در سال 1392، 70 
ــال جارى،  ــكه بود كه اين ميزان تا آخر س هزار بش
به 350 هزار بشكه مى رسد. هم چنين گازهاى فلر، 

ظرف دو سال و نيم آينده جمع آورى خواهد شد.

مجلــس تصمیمی درباره قیمت بنزین 
نخواهد گرفت

ــف نفت در جزيره مينو توضيح  زنگنه درباره كش
داد: اطالعاتى كه ما درباره كشف نفت در آبادان اعالم 
كرديم، به همان اندازه اى بود كه اعالم شد. نفت اين 
ميدان سبك است و اطالعات بيش تر، پس از بررسى 

بيش تر اعالم مى شود. سال ها بود در آبادان و جنوب 
ــف نفت بوديم. اميدواريم در  دارخوين به دنبال كش
اين اطراف، باز هم ميدان هاى ديگرى كشف كنيم. 
او درباره قيمت بنزين اظهار كرد: ساالنه 9 درصد به 
ــود و به همين ميزان،  تعداد خودروها افزوده مى ش
مصرف بنزين افزايش مى يابد. فكر مى كنم مجلس 
شوراى اسالمى، در سال 98 تصميمى درباره قيمت 

بنزين نخواهد گرفت.

اگر برجام نبود پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس هم نبود

ــت در ادامه با بيان اين كه به ميزان توليد  وزير نف
ــابرجام، يك ميليون بشكه  نفت ايران در فضاى پس
ــد، گفت: برجام  ــه و پول آن به خزانه واريز ش اضاف
ــارها از زمان بعد از كنار رفتن برجام  موفق بود، فش
ــم مقاومت مى كنيم اما اين به  ــد. ما ه به ما وارد ش
ــت كه برجام مثبت نبود. اگر برجام  معنى اين نيس
امضا نمى شد، ستاره خليج فارس هم راه نمى افتاد. 
درواقع توليد 36 ميليون بنزين يورو به خاطر امضاى 

برجام بود.

هــر کســی می تواند به بــورس انرژی 
کمک کند، اعالم کند

ــاره عرضه نفت خام در بورس  زنگنه در ادامه درب
انرژى اظهار كرد: هر كسى ادعا مى كند كه مى تواند 
ــورس انرژى انجام دهد، جلو بيايد. هر بار  كارى در ب
قبل از عرضه شركت ملى نفت ايران اطالعيه اى صادر 
مى كند. هر كسى مى تواند اطالعيه را طورى تغيير 

دهد كه نفت در بورس به فروش برود، اعالم كند.
ــه مى گويند وزارت نفت عمداً  وى ادامه داد: اين ك
ــود كه مقاومت  ــع از فروش نفت در بورس مى ش مان
ــت. من در صف  ــكند، اشتباه اس مردم را در هم بش
اول مقاومت ايستاده ام. حداكثر كارى كه وزارت نفت 
ــت انجام دهد، اين بود كه اعالم كند خريد  مى توانس
ــد به صورت ريالى  ــود. خري به صورت ريالى انجام ش
ــرمايه است اما سران سه قوه  هم به معنى خروج س
با اين موضوع موافقت كرده و ميزان عرضه را محدود 
كردند. وزير نفت با بيان اين كه عرضه نفت در بورس 
در بودجه سال آينده ذكر شده است، گفت: بنابراين 
ــت. در بورس اين  ــت، موظف به عرضه اس وزارت نف
امكان وجود ندارد كه پول را نگيريم و نفت را تحويل 
دهيم. من براى فروش نفت در بورس دو شرط دارم؛ 
ــردازم و دوم آن كه در  ــت آن كه پول نفت را بپ نخس
ــازارى كه وزارت نفت اقدام به فروش نفت مى كند،  ب

نفت را نفروشند.

اگر برجام نبود پااليشگاه ستاره خليج فارس راه نمى افتاد
وزير نفت:
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خبر كوتاه اما اميدواركننده بود. حفارى ها در آبادان 
به ثمر نشست و ايران در جزيره مينو به نفت رسيد.

اين نخستين بار است كه ايرانى ها در آبادان به نفت 
ــى كه بيژن نامدار زنگنه وزير  مى رسند. خبر خوش
ــندى از آن  نفت آن را اعالم و رييس جمهور با خرس

ياد مى كند.
بيژن نامدار زنگنه شيخ الوزراى نفتى ايران كه بارها 
خبرهاى خوش اين چنينى را اعالم كرده است اين بار 
خرسندتر از هميشه در مورد اين كشف جديد صحبت 
مى كند. خرسندى او اگر چه بوى قدرت گيرى ايران 
ــان مى دهد  ــر نفتى مى دهد، همچنين نش در ذخائ
ايران هيچ گاه از جمع دارنده هاى ذخائر نفتى حذف 
شدنى نيست و حتى تحريم ها هم نمى تواند نام ايران 

را از صفحه دارندگان نفت حذف كند.
ــيه نشست هيات دولت و در جمع  زنگنه در حاش
خبرنگاران به جزييات بيشتر اين كشف جديد اشاره 

مى كند و مى گويد «چاه اكتشافى در جزيره مينو در 
عمق 3770 مترى زمين به نفت رسيد. نفتى بسيار 

سبك و شيرين.»
او براى اعالم اين خبر خوش حتى به ارائه جزييات 
مى پردازد و مى گويد: «ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
ــته، چاهى كه در جزيره مينو در حال حفارى  گذش
بود، به نفت رسيد و اين نخستين بارى است كه در 

آبادان به نفت مى رسيم.»
او ادامه مى دهد: «با اين اكتشاف، اميد هاى زيادى 
ــادان وجود  ــور در آب ــراى افزايش منابع نفتى كش ب

دارد.»
ــاف هاى امروز اگر چه  ــت كه اكتش ناگفته پيداس
اكتشاف هاى قبلى را بى اهميت جلوه نمى دهد اما در 
شرايط فعلى كشور كه بسيارى از كشورها به جهت 
ترس از تحريم هاى آمريكايى از خريد نفت ايران سر 
باز مى زنند و بسيارى ديگر سعى دارند جايگاه ايران 
را از آن خود كنند، اهميت خاصى دارد. اكتشاف هايى 
كه موجب گشايش افق هاى جديد پيش روى صنعت 
نفت ايران مى شود و به تقويت وزن ژئو پلتيك ايران 

در دنيا منجر مى شود.
بررسى ها در خصوص نوع مخزن كشف شده نشان 
مى دهد كه، حجم ذخاير آن و همچنين مستقل يا 
ــى ادامه دارد و هنوز  ــترك بودن اين مخزن نفت مش

اطالعات دقيقى از آن وجود ندارد. اما وجود نفت خام 
ــادان اتفاق جديدى در تاريخ صنعت  در زيرزمين آب
نفت ايران است. جزيره مينو در استان خوزستان بين 
آبادان و خرمشهر واقع شده و دو شاخه اروندرود آن 

را فرا مى گيرد.
ــيخ الوزراى نفت ايران در ادامه توضيحاتش در  ش
ــاف جديد به درجه چگالى اين نفت  مورد اين اكتش
جديد اشاره كرده و گفته است :« درجه API اين نفت 
(چگالى) 40 است. درجه API باالتر از 30 متعلق به 

نفت هاى سبك است و بر اين اساس نفت خام موجود 
در جزيره مينو نفتى بسيار سبك محسوب مى شود. 
نفت شيرين نيز به نفت خامى گفته مى شود كه ميزان 

گوگرد آن كمتر از 0,5درصد است.»
ــا در اين حوزه  ــر نفت با بيان اين كه فعاليت ه وزي
ــافى ادامه دار خواهد بود تا حجم دقيق مخزن  اكتش
ــت آيد، مى گويد:«تمركز عمليات اكتشافى  به دس
ــت كه با تكميل  در حوزه نفت در منطقه آبادان اس

اكتشاف، توسعه را آغاز خواهيم كرد.» 
ــال هاى گذشته بارها خبر اكتشاف  اگر  در طى س
چه از سوى برخى منابع آگاه و برخى مديران اعالم 
ــت اما تا زمانى كه وزير نفت خبر آن را به  ــده اس ش
صورت رسمى اعالم نكرده، از طرف رسانه ها و دولت 
صحت اين كشف به رسميت شناخته نمى شود. شايد 

«مينو» نفتى شد

روزنامه نگار

نرگس رسولی
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به همين دليل است كه كشف ميدان نفتى مينو هم از سوى 
وزير و هم از سوى رييس جمهور اعالم مى شود و خرسندى 

آن نصيب مردم ايران مى شود.
ــم و دوازدهم  ــت يازده ــته دول ــال هاى گذش در طى س
ــته است كه  ــاف هاى زيادى در حوزه نفت و گاز داش اكتش
موجب شد تا ذخائر گازى و نفتى ايران افزايش قابل توجهى 
ــته باشد. آمارهاى رسمى اعالم شده نشان مى دهد كه  داش
در دولت يازدهم 13 ميدان نفتى و گازى جديد كشف و در 
سال هاى 96 و 97 ميادين ديگرى به ليست كشفيات وزارت 
ــترى د ر شمارش  ــده و حاالايران سهم بيش نفت اضافه ش

ذخائر نفتى دارد.
ــن آمار در اين مدت به غير از مينو، 9 ميدان   طبق همي

گازى، 4 ميدان نفتى جديد و يك مخزن نفتى كشف شده 
ــكه نفت، TCF 62,6 گاز درجا  كه مجموعاً 6,5 ميليارد بش
ــت؛ آن هم در  ــته هاى ايران اضافه كرده اس به مجموع داش
شرايطى كه بسيارى از دارندگان نفت و گاز سعى در حذف 
ايران از صحنه بين المللى دارند و طبيعتا اين ذخائر نفت و 

گاز حائز اهميت است.
نفتى ها معتقدند كه اكتشاف اصلى ترين مرحله در زنجيره 
ــكان زنجيره ارزش صنايع  ــت و به نوعى  نوك پي توليد اس
ــاف معنى مى گيرد؛ موضوعى كه  ــتى نفت در اكتش باالدس
چندى پيش سيد صالح هندى مدير اكتشاف شركت ملى 
ــتى  نفت ايران درباره آن گفته بود :«اگر كل زنجيره باالدس
ــاف پيشانى تمام مراحل است  نفت را 4 حلقه بدانيم اكتش

ــاف اولين گروهى هستند كه به منطقه  و تيم اكتش
اعزام مى شوند. 

ــت در مورد  ــابقه نفتى اس ــران باس ــه از مدي او ك
ــب توجهى كرده و  ــافات جديد اظهار نظرجال اكتش
معتقد است: «تاكنون حدود 60 درصد پهنه كشور 
تحت مطالعات اكتشافى قرار گرفته و ضريب موفقيت 
ــبت  ــافى(تعداد چاه هاى موفق نس ــاى اكتش چاه ه
ــور همچنان  ــده) در كش به تعداد چاه هاى حفر ش
حدود60 درصد است. اين درحالى است كه ضريب 
موفقيت چاه هاى اكتشافى در دنيا 30 درصد است.»

ــان دهنده پايدار ماندن ايران در  موضوعى كه نش
ــت و مى تواند  عرصه دارندگان ذخائر نفتى و گاز اس
نويد دهنده اين باشد كه هيچ يك از توليد كنندگان 
فعلى نفت و گاز نمى توانند به راحتى قيد حضور ايران 

از عرصه بين المللى را بزنند. 
ــم در مورد  ــدى به نكته قابل توجهى ه البته هن
اكتشافات جديد اشاره كرده و مى گويد:« سايز ميادين 
كشف شده نشان مى دهد كه بايد با ميادينى هم اندازه 
آزادگان، يادآوران و پارس جنوبى خداحافظى كنيم 
و انتظار كشف ميادين بزرگ را نداشته باشيم. البته 
ــت. اما بازهم هر اكتشاف  در دنيا نيز همين بوده اس

موقعيت ژئوپليتيك ايران را تقويت مى كند.»
البته عالوه بر اكتشاف، توسعه نيز اهميت زيادى 
ــترك با جديت  دارد كه اين موضوع در ميادين مش
ــترى دنبال مى شود. لذا اگر مخرن نفتى كشف  بيش
شده در جزيره مينو مشترك باشد، در اولويت توسعه 
قرار خواهد گرفت. عراق كشور مجاور و همسايه كشور 
در اين محدوده است. با اين شرايط به نظر مى رسد 
كه برنامه اكتشافات نفتى ايران وارد فاز جديدى شده 
است كه عالوه بر توسعه ميادين مشترك كه از قبل 
ــاف ميادين  جزو اولويت هاى وزارت نفت بود، اكتش
ــكوى ترازوى  ــى و گازى كه مى تواند س جديد نفت
قدرتى ايران در ذخائر جهانى را نيز تثبت كند مورد 

توجه خاص تر قرار گرفته است.
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در حالى كه آمريكا در سال گذشته با خروج از توافق هسته اى تالش كرد كه واردات نفت ايران را به صفر برساند، نوامبر سال گذشته ميالدى عقب نشينى غيرمنتظره اى 
نشان داد و به هشت كشور از جمله هند، ژاپن و كره جنوبى معافيت داد و به آنها اجازه داد كه به واردات نفت ايران به مدت شش ماه ديگر ادامه دهند. اكنون سوال اين 

است كه آيا در ماه مه اين معافيت تمديد خواهد شد يا نه.

ــاس اعالم وزارت خزانه دارى آمريكا، تمامى   بر اس
مبادالت كشورهاى معاف شده براى واردات نفت ايران 
تحت معافيت از تحريم هاى آمريكا بايد تا چهارم ماه مه 
كامل شود. معافيت هاى جديد ممكن است از پنجم مه 
براى كشورهايى كه آمريكا تشخيص دهد به وعده خود 
عمل كرده و خريد نفت ايران را به ميزان قابل توجهى 

كاهش داده اند، اعطا شود.
ــخنگوى وزارت خارجه آمريكا حاضر  با اين حال س
نشد درباره دور دوم معافيت ها اظهارنظر كند و عنوان 
ــد نفت از ايران  ــاندن خري كرد: "هدف ما به صفر رس
ــت. ما همچنان به همكارى با  ــرعت ممكن اس به س
ــورهايى كه وارداتشان را بر مبناى موردى كاهش  كش

مى دهند، ادامه مى دهيم."
ــتاده  ــتاين، فرس على رغم اين اظهارات، اموس هوش
انرژى دولت اوباما در امور تحريم هاى ايران انتظار دارد 

دور جديد معافيت ها در ماه مه صادر شود.
در همين راستا كره جنوبى و ژاپن در ماه ژانويه بعد 
از پنج ماه وقفه واردات نفت ايران را آغاز كردند. انتظار 
مى رود كه شركت SK Innovation  دو ميليون بشكه از 

ميعانات گازى پارس جنوبى را تا پايان اين ماه دريافت 
كند و ديگر پااليشگاه ها نيز واردات خود را در ماه فوريه 
آغاز مى كنند.  همچنين انتظار مى رود كه كره جنوبى 
ــكه از نفت ايران را در چهار  نزديك به 15 ميليون بش
ماه اول سال ميالدى دريافت كند؛ البته اين رقم كمتر 

از دوران اعمال تحريم ها توسط آمريكاست.
در ژاپن نيز شركتهاى شوا شل، فوجى اويل و كوزمو 
ــركت هايى هستند كه واردات نفت خام  اويل اولين ش
ايران را در ماه ژانويه امسال بعد از چند ماه وقفه از سر 
گرفتند. با توجه به برنامه پااليشگاه هاى ديگر براى از 
سرگيرى واردات در ماه فوريه، انتظار مى رود كه ژاپن 
ــكه در طول دو ماه ژانويه و فوريه وارد  14 ميليون بش

ــوى ديگر، بر اساس اعالم منابع وزارت نفت  كند. از س
هند، شركت نفت اين كشور، هدف گذارى كرده است 
كه تا 5 ميليون بشكه در دو ماه ژانويه و فوريه دريافت 

كند.
مقامات وزارت نفت اعالم كردند: هند اميدوار است 
كه يك معافيت ديگر از سوى آمريكا براى خريد نفت 

ايران در دو ماه نوامبر و مه به دست آورد. 

از سوى ديگر پايگاه خبرى اويل پرس در تحليلى با 
اشاره به وخامت بحران ونزوئال و تاثير آن بر بازار نفت 
نوشت: دولت دونالد ترامپ رييس جمهور آمريكا پس 
از يك سال تهديد به تحريم نفتى، وارد عمل شد و نفت 

ونزوئال را تحريم كرد.
ــل وزارت خزانه دارى  ــدى قب ــتا چن در همين راس
ــن اقدام، تمامى اموال  آمريكا اعالم كرد، در نتيجه اي
و منافع شركت PDVSA  كه در قلمرو قضائى آمريكا 
ــوند و شهروندان آمريكايى حق  قرار دارد، بلوكه مى ش
معامله با آنها را ندارند. همچنين افرادى كه در بخش 
نفتى اقتصاد ونزوئال فعاليت مى كنند ممكن است هدف 

تحريم آمريكا قرار بگيرند.
 اين اقدام پس از آن انجام گرفت كه آمريكا به همراه 
ــكاى التين خوآن  ــورهاى غربى و آمري برخى از كش
گوايدو، رهبر اپوزيسيون ونزوئال به عنوان رئيس جمهور 

اين كشور به رسميت شناخت.
ــه دارى، در بيانيه اى  ــتيون منوچين، وزير خزان اس
ــركت دولتى نفت  ــركت PDVSA، ش ــت، اگر ش گف
ــيوم را به گوآيدو يا يكى ديگر  ونزوئال، كنترل كنسرس

ترامپ معافيت هاى نفتى را تمديد مى كند؟

مرتجم

ساناز عباسعلی زاده
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از رهبران "دموكراتيك منتخب" منتقل كند، تحريم 
نفتى لغو خواهد شد.

 در اين ميان بازار نفت تا زمانى كه آمريكا تصميم 
ــش ماه ديگر  ــه آيا اين معافيت را براى ش بگيرد ك
ــيار دشوارى  ــرايط بس تمديد مى كند يا خير، در ش
خواهد بود، اما ممكن است بخشى از اين دشوارى ها 
ــى از اعمال تحريم هاى دولت دونالد ترامپ در  ناش
بخش كامال جداگانه اى از جهان به نام ونزوئال، يكى 
از صاحبان بزرگترين ذخاير نفت در دنيا بوده و عضو 

اوپك باشد.
ــه بگوييم كه تحريم هاى  ــت ك البته كمى زود اس
جديد عليه نفت ونزوئال توسط آمريكا چه تاثيرى بر 
ــكه در  بازار نفت مى گذارد، اما حداقل 500 هزار بش
ــرعت در معرض  روز از صادرات نفت به آمريكا به س
خطر قرار خواهد گرفت. اين بشكه ها مجبور خواهند 

شد خانه ديگرى پيدا كنند.
به نوشته روزنامه فايننشال تايمز، تحريم هاى نفتى 
ترامپ عليه ونزوئال بزرگترين تالش وى براى بركنارى 
نيكوالس مادورو رييس جمهور كنونى ونزوئال است. 
ــكا يك بهاى  ــد براى آمري ــن اقدام مى توان اما اي
ــد. تحريم هاى جديد آمريكا  استراتژيك داشته باش
ــد،  ــت ونزوئال را از بازار بيرون بكش ــه مى تواند نف ك
ــود مشترى هاى نفت را به ايران  احتماال باعث مى ش
نزديك تر كند و پيچ هاى محدود كردن فروش نفت 
ــخت تر كند.  سارا وخشورى  تهران در اوايل بهار س
ــركت SVB Energy International  اعالم  رئيس ش
ــراه تحريم ها عليه  ــرد: تحريم هاى ونزوئال، به هم ك
صادرات نفت ايران شرايط بسيار دشوارى عليه بازار 

نفت سنگين ايجاد مى كند.
ــاله باعث مى شود كه امريكا  وى ادامه داد: اين مس
ــه مدت 180 روز ديگر معافيت از تحريم ها را براى  ب

هشت كشور تمديد كند.
در ماه مه ترامپ بايد درباره تمديد يا عدم تمديد 
ــم بگيرد، اين در  معافيت تحريم نفتى ايران تصمي
ــت ترامپ به دنبال  ــت كه تندروها در دول حالى اس

قطع كامل صادرات نفت ايران بودند.
ــر حوزه نفت بر اين باور  كوين بوك يك تحليل گ
ــازار نفت اثرات  ــت كه واقعيت هاى موجود در ب اس
ــران را خنثى  ــفيد عليه اي تحريم هاى نفتى كاخ س
مى كند. او گفت: هرچه بازار تنگ تر شود، رويكردها 

عمل گرايانه تر خواهد شد.
در اين ميان تالش براى متقاعد كردن كشورهاى 
ــدت طوالنى خريدارى  ــر كه نفت ايران را به م ديگ
ــوارتر مى شود. از سوى ديگر با توجه به  كرده اند، دش
ــارهاى ناشى از تحريم  PDVSA ، منابع جهانى  فش
نفت كاهش مى يابد، اين امر به يك چالش بزرگ تر 

تبديل مى شود.
ــد،  ــخت تر باش ــرايط در بازار س وى گفت: اگر ش
ــيار  كار براى مقامات وزارت امور خارجه آمريكا بس

سخت تر خواهد شد.

ــت ترامپ پس از اعمال تحريم نفتى ايران، بر  دول
منابع نفتى عربستان سعودى براى جبران اين كاهش 
ــاب مى كند. منوچين، وزير خزانه دارى  عرضه حس
آمريكا، اظهار كرده كه دوستان آمريكا در خاورميانه 
خوشحال خواهند شد كه اين عرضه از دست رفته را 
جبران كند. اين در حالى است كه عربستان سعودى 
ــود را در فوريه به  10/1  ــالم كرده توليد نفت خ اع
ــد داد. اين رقم  ــكه در روز كاهش خواه ميليون بش
پايين سقف توليد تعيين شده براى اين كشور تحت 
ــت. رياض  توافق كاهش توليد اوپك و غيراوپك اس
نمى خواهد براى بار دوم به نجات دونالد ترامپ برود 
ــت در زمانى  ــت كه بازار نف ــن به معناى آن اس و اي
ــه معافيت تحريم ها عليه ايران در ماه مه منقضى  ك
مى شود ممكن است به شدت دچار محدوديت عرضه 
ــود و و ترامپ را ناچار كند يك بار ديگر از مواضع  ش

خصمانه خود عقب نشينى كند.
هم چنين اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه 
رويكرد تهاجمى ترامپ در قبال ايران و تحريم هاى 
نفتى وى عليه اين كشور به اندازه رويكرد او در قبال 
ونزوئال حمايت نمى شود. در حالى كه اكثر قدرت هاى 
اروپايى به حمايت از خوان گوايدو، رهبر اپوزيسيون 
ونزوئال برخاسته اند و از دولت آمريكا براى سرنگونى 
مادورو حمايت مى كنند اما با فشار حداكثرى آمريكا 

عليه ايران مخالف هستند.
ــتا روز پنجشنبه اتحاديه اروپا بعد  در همين راس
ــت ما ه ها از خروج آمريكا از توافق هسته اى  از گذش
ــق افتادن وعده هايش مبنى بر حمايت از  و به تعوي
ــنبه اعالم شد كه آلمان،  برجام؛ باالخره روز پنج ش
فرانسه و انگليس، به صورت رسمى كانالى به منظور 
ــاد كرده اند و نام اين كانال  تبادل مالى با ايران ايج

INSTEX است.

 Instrument in Support) ــف  مخف  INSTEX

ــتيبان  ــان "ابزار پش ــا هم of Trade Exchanges) ي

ــس ميزبان كانال  ــت. پاري فعاليت هاى تجارى" اس
ــر، يك بانكدار برجسته آلمانى  مالى بوده و پر فيش
هم مسئوليت آن را بر عهده دارد. انگليس هم رئيس 
هيئت نظارت است و از هر كدام از اين كشورها هم 
ــت.  يك نفر از وزارت امور خارجه حضور خواهد داش
ديگر كشورهاى اروپايى هم مى توانند به اين سه كشور 

بپيوندند.
اين ابزار به بانك ها اين امكان را مى دهد كه به رغم 
تحريم هاى آمريكا با ايران همكارى داشته باشند. اين 
كانال مالى، در مرحله نخست اقالم غذايى و دارويى 
و تجهيزات پزشكى را در بر مى گيرد و مى تواند دامنه 
فعاليت آن در حوزه صارات نفت ايران گسترش يابد.

در همين راستا، وزير امورخارجه اتريش گفت: اين 
ساز و كار مالى براى شركت هاى كوچك و متوسط 
ــا بدون واهمه از  ــد راهكارى را فراهم آورد ت مى توان
يافتن بانكى كه پروژه هاى تجارى آنها در ايران را به 
دليل خطر تحريم از سوى آمريكا پشتيبانى نمى كند، 

به تجارت با ايران ادامه دهند.
برخى از صاحب نظران براين باورند كه با تصويب 
ــژه راه صادرات نفت ايران به  ــاز و كار مالى وي اين س
ــد اما  ــورهاى ديگر در آينده هموارتر خواهد ش كش
احتماالً براى مشاهده موفقيت و يا ناكامى اين ساز و 
كار مالى ويژه اتحاديه اروپا بايد مدت زمان بيشترى 
صبر كرد. با اين حال اگرچه اينستكس ابزارى براى 
ــران و ادامه  ــكا به نفع اي ــاى آمري دور زدن تحريم ه
همكارى هاى تجارى ميان بروكسل و تهران است اما 
در واقع اين سازو كار ويژه مالى محكى براى استقالل 

اروپا از آمريكا است. 
منبع:  رويترز، اويل پرس و فايننشال تايمز
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روزنامه نگار

صدرا محقق

مولوى در مصرعى از آن غزل معروفش سروده بود «چون كشتى بى لنگر كژ مى شد و مژ مى شد» همان غزلى كه 
اين طور شــروع مى شــود « من مست و تو ديوانه ما را كه برد خانه» كشتى سوژه اين مطلب اما آنقدر بزرگ و به 
معناى واقعى غول آساســت كه چه با لنگر و چه بى لنگر چيزى ياراى كژ و مژ كردنش را ندارد. يك هيوالى 400 
ميليون كيلويى كه سنگين و موقر روى آب لم داده بود و منتظر رسيدن فرمان حركت براى رفتن به سرزمين چين 
و ماچين بود. نامى كه به حروف انگليسى باالى دودكش و پهلويش درج شده اين بود Devon. قبل تر اما گويا به 
نام دلوار شناخته مى شد. دقت كه مى كردى شكل مات حروف انگليسى نام قديمش را هم مى شد زير حروف اسم 
كنونى اش ديد: Delvar. «ِدلوار شهرى است بندرى بر كرانه خليج فارس در استان بوشهر ايران. دلوار مركز بخش 
دلوار شهرستان تنگستان است». يادآور رئيس على دلوارى و دليران تنگستان. چرايى عوض شدن نامش را دقيق 
نمى دانم اما گمانم براى آمد و شد آسان تر و بى حاشيه تر در آب هاى بين المللىِ دنيايى است كه باال و پايينش به 
تحريم ما گره خورده است. دلوار قديم و Devon امروز، يك نفتكش ساخت چين و متعلق به شركت ملى نفتكش 
ايران است. وزنش كه باالتر گفتم براى وقتى است كه همه ظرفيت مخازنش پر باشد، يعنى وقتى 2 ميليون و 
599 هزار بشكه نفت را در دل خودش جا داده باشد. اين حجم نفت را كه از دل آب و خاك ايران استخراج شده 

نفتكش هايى مثل اين بار مى زنند و به گوشه و كنار دنيا - بيشتر در نيم كره شرقى زمين - حمل مى كنند و به دست 
خريداران مى رسانند. 

غوِل اقيانوس
روايتى از زير و روى يك نفتكش  پهن پيكر
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یکی از ۵۶ تا
اين كشتى يكى از 56 نفتكش شركت 
ملى نفتكش است كه وظيفه جابه جايى محموله هاى 
ــوى كره زمين را بر  ــو و آن س نفتى ايران به اين س
ــه چهار سال پيش ايران رتبه اول  عهده دارند، تا س
ــن  جهان را در زمينه ناوگان حمل و نقل و تناژ و س
ــال نفتكش ها در اختيار داشت، اما حاال مدتى  و س
ــت رتبه ايران سه پله پايين آمده و چهارمين در  اس

جهان است.
ميانگين سنى عمر ناوگان ايران هم اكنون 12 سال 
ــوژه اين گزارش 19 سال  است و همين نفتكش س
سن دارد و يكى از كشتى هاى پير ناوگان به حساب 
مى آيد و بعيد نيست تا چند وقت ديگر از دور خارج 

شده و بازنشسته شود.
ــووالن شركت ملى نفتكش،  طبق گفته هاى مس
ايران براى بازگشت به رتبه اولى خود نيازمند تجهيز 
دوباره ناوگان به نفتكش هاى جديد و تازه نفس و نو 
ــت و بر همين اساس برنامه اى با هدف خريد 30  اس
نفتكش جديد در دستور كار قرار گرفته است، البته 

اگر تحريم ها اجازه بدهد.

گورستان کجاست؟
ــش يا  ــى يك نفتك ــان وقت ــه نظرت ب
ــناورى به اين عظمت از دور و دريا خارج مى شود  ش
سرنوشتش چه مى شود؟ پاسخ گورستان شناورهاى 
ــورهاى  ــت، بنادرى در برخى كش بزرگ دريايى اس
جنوب شرقى آسيا از بنگالدش و پاكستان تا اندونزى 
ــان تكه تكه كردن و اوراق اين  و فيليپين كه كارش
غول هاى دريايى است، آنجا اين كشتى ها را مى خرند 
تا به قطعات كوچكى تبديل كنند و فوالد و فلزات و 
ديگر قسمت هاى بدنه شان را كه قابل بازيافت است 
ــد برگردانيد. اين نفتكش پير  دوباره به چرخه تولي
ــال ديگر سرنوشتى جز همين  چينى هم تا چند س

در انتظارش نيست.

قلب هفت سیلندر
ــل فرماندهى يا  ــز نفتكش را پ اگر مغ
ــم آن موتور  ــاب كنيم، قلب تپنده اش ه بريج حس
ــت كه زير عرشه در  ــيلندر غول آسايى اس هفت س
ــتى در يك  ــمت بريج قرار دارد. موتور كش همان س
ــباهت به محوطه  ــده كه بى ش فضاى بزرگ واقع ش
يك ساختمان صنعتى بزرگ چند طبقه نيست. اين 
موتور براى چرخاندن پره هاى حركت دهنده نفتكش 
ــوخت  ــه پيش راندنش روزانه 100 هزار ليتر س و ب
ــرعت نفتكش موقع حركت موتور با  مى سوزاند. س
تمام توان براساس متر و معيار حركت روى كشتى 
حدود 30 كيلومتر بر ساعت است و نفتكشى مثل با 
اين حجم از مصرف سوخت و سرعت، حدود 4 هفته 
از تنگه هرمز تا سواحل كشور چين مى رود و حدودا 

در همين مدت زمان هم باز مى گردد.

ــراردارد وقتى كه  ــه موتور و موتورخانه ق جايى ك
ــه 15 متر  ــد نزديك ب ــاى نفتكش پر باش مخزن ه
ــت  ــطح آب قرار مى گيرد. يعنى پش ــر از س پايين ت
ــر و  ديوارهاى فلزى و ضخيم آن فضاى گرم و پر س
صدايى كه اين قلب تپنده مى تپد و كشتى را به پيش 
مى راند، ماهى ها و ديگر دريازى ها فوج فوج مشغول 

زندگى هستند.
ــا و روبروى موتور، اتاق كنترل موتورخانه  همان ج
ــان و برخى ديگر از  هم قرار دارد، جايى كه مهندس
ــان به هر تپش و جزييات  خدمه نفتكش حواس ش

ديگر موتور و ديگر اجزاى نيرومحركه و ... است.

زن ها کجا هستند؟
ــش مى گويد در خيلى از  كاپيتان نفتك
شناورها و نفتكش هاى ديگر كشورهاى جهان، خدمه 
ــخت و  ــتر كارهاى س زن كار مى كنند و حتى بيش
ــنگين مثل تعميرات و رسيدگى و نظافت موتور  س
و ديگر اجزاى كشتى را زنان انجام مى دهد، احتماال 
به دليل اينكه حقوق هاى پايينترى مى گيرند، خدمه 
زن اما در نفتكش هاى ايرانى نداريم. به همين دليل 
روى نفتكش ها حين ماموريت اصال و يا به ندرت زنى 
ــود. البته گاهى استثناهايى وجود دارد.  ديده نمى ش
اينكه كاپيتان و افسرها يا سرمهندس و مهندس هاى 
ــتى براساس برخى قوانين اجازه دارند همسر يا  كش

فرزندان خود را حين ماموريت همراه بياورند.
روز حضور ما روى عرشه اين نفتكش كه يك روز 
ــفرى حدودا شصت روزه براى رفت  پيش از آغاز س
ــت به چين بود، يك خانم هم توى كشتى  و برگش
ــر مهندس دوم نفتكش كه چندى پيش  بود، همس
ــته بود و البته در  ــفر دو ماهه ديگر برگش از يك س
سفر قبل يك همسفر خانم ديگر هم داشت اما اين 
ــيدم خسته  بار فقط خودش بود و خودش. از او پرس
نمى شوى، حوصله ات سر نمى رود؟ پاسخش شنيدن 
ــتى و ديدن دريا و  ــت. «من عاشق سفر با كش داش
ــه راه مى روم و به  ــتم روزها روى عرش اقيانوس هس
ــه ها و نهنگ ها  ــت ماهى ها و دلفين ها و كوس حرك
ــم و لذت مى برم، بقيه  ــار نفتكش نگاه مى كن در كن
ــم به فيلم ديدن و كتاب خواندن و صحبت  روز را ه
ــى ديگر از داليلم  ــرم مى گذرانم، يك كردن با همس
براى دوست داشتن سفرهاى دريايى دور و دراز اين 
مدلى بى خبرى مطلق از دنياى بيرون است، بى خبر 
از گرانى ها و مشكالت و خبرهاى بد. سفر قبلى وقتى 
ــتم همه مى پرسيدن خبر دارى اين مدت كه  برگش
ــه و خالصه همه چيز  ــين و خان نبودى دالر و ماش
ــس را مى ديدم يك خبر  ــده و هر ك چقدر گران ش
و حرف اين مدلى براى گفتن داشت، همان موقع به 
شوهرم گفتم دوست دارم سفر بعدى هم همراهتان 
باشم و آمدم. اين بى خبرى و در عوض ديدن دنيا و 
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درياهاى جديد را خيلى ترجيح مى دهم».

نفتکش و دزدان دریایی
ــت يا در  ــى مال قصه هاس دزدان درياي
ــه حتما همه  ــود دارد؟ البت ــاى واقعى هم وج دني
ــمار حمله دزدان دريايى سوماليايى  خبرهاى پرش
ــناورهاى دريايى را اين  ــا و ش ــتى ها و لنج ه به كش
مدت شنيده ايم و طبيعتا موضوع قصه بودن قضيه 
كامال منتفى است، اما ايا خطر حمله دزدان دريايى 
نفتكش هاى غول پيكر را هم تهديد مى كند؟ پاسخ بله 
است، به خصوص آن دسته كه گذرشان به خليج عدن 
و درياى عرب در جنوب عمان مى افتد، دزدها اغلب 
ــتند و در اين درياها با شناورهاى  اهل سومالى هس
تندرو و سالح هاى سبك و نيمه سنگين به كشتى ها 
و نفتكش ها حمله مى كنند. اگر توانستند وارد كشتى 
ــوند يا آن را همراه با خدمه به گروگان مى گيرند  ش
و از كشورى كه مالك نفتكش است درخواست باج 
ــمندى در  ــتند هر چيز ارزش مى كنند و اگر نتوانس
كشتى باشد با خود مى برند. تا كنون چندين بار به 
نفتكش هاى ايرانى هم حمله شده است اما موفق به 

ورود به آنها نشده اند.
يكى از كاپيتان هاى باسابقه نفتكش هاى ايرانى كه 
ــير و سياحت درياها خودش را بازنشست  حاال از س
ــغول كار دفترى در خشكى است برايم  كرده و مش

تعريف مى كرد در يكى از سفرهايش كه بايد از همين 
ــير پر خطر مى گذشت و از قضا همان موقع زن  مس
و فرزندان خردسالش هم همسفرش بودند، نفتكش 
تحت امرش با حمله چند شناور تندرو دزدان دريايى 
ــفر (و اغلب سفرهايى كه قرار  مواجه شد. در آن س
است از اين مسير دريايى ناامن عبور كنند براى حفظ 
امنيت چند محافظ براى مواجهه با چنين وضعيتى  

ــفر هستند) به محض اعالم خطر  در نفتكش همس
ــدند. كاپيتان مى گفت همه چيز  كاپيتان، درگير ش
خيلى سريع اتفاق افتاد و حتى بعضى از خدمه و زن 
و فرزند خودم هم ماجرا را نفهميدند و بعدها هم به 

آنها نگفتم كه ترس و دلهره اى به جانشان بياندازند.

آب شیرین آب شور
ــى مثل اين به خصوص  داخل نفتكش
ــد مى بينيد كه  اگر گذرتان به موتورخانه افتاده باش
ــباهت به يك تاسيسات و صنعت بزرگ  اينجا بى ش
ــت كه نفتكش ها روى ميلياردها  نيست. درست اس
ميليارد ليتر آب شور درياها شناور هستند، اما مثل 
هر تاسيسات صنعتى بزرگى روزانه به حجم فراوانى 
از آب شيرين نيز نياز دارند، چيزى در حد ده ها هزار 
ــود؟ پاسخ  ليتر در روز. اين نياز از كجا تامين مى ش
اين است. بخشى از تاسيسات موتورخانه اى نفتكش 
ــت و مثل يك دستگاه آب شيرين  كارش همين اس
كن بزرگ عمل مى كند، اين بخش روزانه حدود 40 
ــد  ــور دريا را به داخل خود مى كش هزار ليتر آب ش
ــر و نمك زدايى و ... به  ــى يك فرآيندى با تبخي و ط
آب شيرين تبديل مى كند كه بيشتر حجم آن براى 
ــمت هاى داغ كردنى  ــازى موتور و ديگر قس خنك س
موتورخانه استفاده مى شود و بخش خيلى كمترى از 

آن هم براى ديگر نيازهاى روزانه خدمه و … .
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ــت نفت در  ــر اوپك قيم ــت اخي درپى نشس
بازارهاى جهانى تا حدودى تقويت و تثبيت شده 
است اما بعيد به نظر مى رسد كه نوسان قيمت در 

سال 2019، از ميان برود.
ــت مورد  ــه تأمين نف ــن خطرى ك بزرگ تري
ــى را تهديد مى كند از جانب  نياز بازارهاى جهان
تهديدهاى نفتى ايران است. دولت آمريكا هشت 
كشور خريدار نفت ايران را از شمول تحريم هاى 
نفتى اين كشور معاف كرده است اما اين معافيت 
در ماه مه پايان خواهد يافت. دولت آمريكا زمانى 
ــكه نفت به هشتاد دالر  كه دريافت بهاى هر بش
ــد براى كاهش قيمت ها  رسيده است ناگزير ش
ــور اجازه دهد تا همچنان از ايران  به هشت كش
ــنگتن  نفت خريدارى كنند، هر چند هدف واش
ــرارى تحريم هاى نفتى عليه ايران به صفر  از برق

رساندن صادرات نفت اين كشور بود.
ــا توجه به مازاد عرضه بر تقاضا كه هم اكنون  ب
بر بازارهاى نفت حاكم است، بعيد به نظر مى رسد 
ــت كشور را از  كه دولت آمريكا معافيت اين هش
تحريم هاى نفتى ايران تمديد كند. ميزان توليد 
ــه با ماه پيش  نفت ايران در ماه نوامبر در مقايس
از آن، روزانه 380 هزار بشكه كاهش يافته و كل 
توليد اين كشور به زير سه ميليون بشكه در روز 
ــت. بايد توجه داشت كه امكان ايجاد  رسيده اس
اختالل در توليد نفت در برخى ديگر از كشورهاى 

نفت خيز جهان وجود دارد.
ــت ميزان  ــورهايى كه ممكن اس از جمله كش
ــدا كند، ليبى  ــت آن بازهم كاهش پي توليد نف
ــد نفت اين  ــه قبل ميزان تولي ــت. چند هفت اس
كشور به رقم بى سابقه اى در سال هاى اخير رسيد 
ــازه، توليد نفت ليبى  ــا آغاز درگيرى هاى ت اما ب
درمقايسه با ماه گذشته 400 هزار بشكه در روز 
كاهش يافته است. گرچه مقامات حاكم بر ليبى 
مى گويند مصمم هستند توليد نفت كشور را در 

سال 2019 افزايش دهند اما ادامه درگيرى هاى 
نظامى بين جناح هاى مختلف در اين كشور مانع 
از آن مى شود تا روى توليد بى وقفه نفت در ليبى 

حساب كرد.
ونزوئال نيز از جمله كشورهاى صادر كننده نفت 
ــت كه به علت ناآرامى هاى داخلى نمى توان  اس
روى ثبات توليد آن حساب كرد. از ژانويه گذشته 
ــور روزانه  تا كنون ميزان توليد نفت در اين كش
600 هزار بشكه كاهش يافته است. بعيد به نظر 

مى رسد كه اوضاع ونزوئال آنچنان سامان يابد كه 
اين كشور بتواند در سال 2019 به ميزان پيش از 

بحران سياسى، نفت توليد كند.
ــنى موسوم به شيل  توليد نفت از اليه هاى ش
در آمريكا همچنان در حال افزايش است. ميزان 
ــال 2018 از آنچه كه  ــيل در س ــد نفت ش تولي
پيش بينى شده بود حدود يك ميليون بشكه در 
ــاله انتقال نفت از چنين  روز، فراتر رفت. اما مس
ــى با خط لوله به علت اعتراض فعاالن  ميدان هاي
محيط زيست و كاهش قيمت نفت در بازارهاى 
ــت توليد نفت شيل را در سال  جهانى ممكن اس

2019 كاهش دهد.

در اين ميان انتظار مى رود كه كشورهاى عضو 
ــت شش ماهه  اوپك نيز البته نه تا پيش از نشس
ــال 2019، ميزان توليد مازاد خود را براى  اول س

تقويت قيمتها كاهش دهند.
با كاهش قيمت نفت در سال هاى اخير، از سال 
2014 سرمايه گذارى در اين صنعت براى افزايش 

توليد با روند نزولى روبرو شد و همين امر سبب 
ــال 2019 نتوان به آسانى  ــد تا در س خواهد ش
ميزان توليد نفت را در صورت مختل شدن توليد 

در برخى از كشورها افزايش داد.
ــديد  ــان ش عامل ديگرى كه مى تواند به نوس
ــال 2019 منجر شود كاهش  قيمت نفت در س
رشد اقتصادى جهان است. با كاهش ميزان رشد 

اقتصادى چين از هم اكنون تحليگران اقتصادى بر 
ــد اقتصاد جهان در سال آينده  اين باورند كه رش
ــالدى كاهش خواهد يافت و در نتيجه ميزان  مي
ــورهاى اروپايى نيز  توليد ناخالص داخلى در كش
ــركاى عمده تجارى چين هستند كاهش  كه ش
ــدا خواهد كرد. عمده ترين عاملى كه مى تواند  پي
ــك كند البته بعد از  ــه افزايش قيمت نفت كم ب
كاهش ميزان توليد از سوى صادر كنندگان، رونق 
اقتصاد جهانى است و چنانچه روند رشد اقتصادى 
ــته شود بازارهاى نفت به شدت تحت تأثير  آهس
قرار خواهند گرفت. عامل ديگرى كه مى تواند به 
كاهش رشد اقتصاد جهان بيانجامد جنگ تجارى 

است كه آمريكا با چين به راه انداخته است.
ــو اوپك و  ــورهاى عض به باور تحليگران، كش
توليد كنندگان نفت شيل در سال 2019 روزانه 
حدود يك ميليون و پانصد هزار بشكه بر ميزان 
ــزود و همين امر مى تواند  توليد خود خواهند اف
ــورهاى  ــود. كش به كاهش قيمت نفت منجر ش
غير عضو اوپك از جمله روسيه اعالم كرده است 
ــت توليد خود را بر اساس توافقى  كه حاضر نيس
ــت به ميزان قابل  ــت آمده اس كه با اوپك به دس
مالحظه اى كاهش دهد و در نتيجه ميزان توليد 
نفت و عرضه آن به بازارهاى بين المللى در سال 
ــد مگر  2019 احتماالً با كاهش روبرو نخواهد ش

اينكه در برخى از كشورها به علت مسائل سياسى 
ــاى اجتماعى توليد نفت با وقفه روبرو  و بحران ه
شود. عربستان نيز ممكن است ميزان توليد خود 
را در صورت پائين بودن قيمت نفت كاهش دهد 
ــور به شدت به درآمد نفت وابسته  چون اين كش
است. باتوجه به نكاتى كه برشمرديم بعيد به نظر 
مى رسد كه اوپك بتواند بين عرضه و تقاضا براى 

نفت در سال 2019 توازن ايجاد كند.
نيك كانينگهام

اويل پرايس (آمريكا)

2019 سالى پرنوسان براى نفت خواهد بود
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نفتـى برتــــر جهان
در سـال آينده ميالدى
كشــورهاى مختلف هر ســال نمايشگاه هايى 
در زمينه نفــت، گاز و تجهيزات مرتبط برگزار 

مى كنند.
با توجه بــه اينكه هر نمايشــگاهى مى تواند 
فعــاالن و عالقه مندان آن رشــته را گرد هم 
آورد، نمايشــگاه هاى نفت نيــز از اين نظر از 
اهميت بااليى برخوردار هستند. امروزه شاهد 
برگزارى نمايشــگاه هاى نفــت و گاز زيادى در 
سراســر جهان هســتيم. چنين رويدادهايى 
مى تواند به همگرايى بيشتر فعاالن عرصه نفت 
و گاز ازجمله توليدكنندگان، سازندگان، مديران 
و مسئوالن دولتى و تحقق اهداف ملى و رفع 
نياز بخش هاى باالدستى و پايين دستى كمك 
كند؛ برگزارى اين رويدادها فرصتى مناسب 
براى عرضه تازه ترين دســتاوردها، فناورى ها 
در صنايع نفت و گاز، جذب سرمايه هاى خارجى 
و ارائه توانمندى هاى علمى داخلى كشورهاى 
برگزاركننده نمايشــگاه به شــمار مى رود. در 
ادامــه اين گزارش قصد داريم اشــاره اى به 
مهم ترين نمايشــگاه ها و رويدادهاى نفت در 

سال آينده ميالدى داشته باشيم.

9 رويداد

منایشگاه بین املللی نفت و گاز پکن
زمان برگزاری: ۲۷ تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ (۷ تا ۹ فروردین ۱۳۹۸)

محل برگزاری: چین، پکن
ــال آينده نوزدهمين دوره از نمايشگاه ساالنه صنعت نفت و پتروشيمى در پكن  س

برگزار خواهد شد. اين نمايشگاه در فضايى گسترده در بيش از 90 هزار مترمربع با ۱
18 پاويون فعاليت خود را آغار خواهد كرد. در اين رويداد نزديك به 1800 غرفه فعاليت خواهند 

داشت و بازديدكنندگان حرفه اى از 65 كشور مختلف به اين نمايشگاه مى آيند. اين نمايشگاه را 
درحال حاضر مى توان يكى از بزرگ ترين نمايشگاه هاى حوزه نفت و پتروشيمى در جهان دانست. 
گفتنى است ساعت بازديد از 9 صبح تا 4: 30 عصر است و انتظار مى رود حدود 11 هزار و 700 

نفر از اين نمايشگاه بازديد كنند.

منایشگاه بین املللی نفت و گاز مسکو
زمان برگزاری: ۲۳ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۳ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸)

محل برگزاری: روسیه، کراسنویارسک
 نمايشگاه بين المللى نفت و گاز روسيه محلى براى نمايش محصوالت و دستگاه هاى 

ــرويس هاى نگهدارى و ملزومات است. نمايشگاه نفت و گاز ۲ مرتبط با نفت و گاز، س
ــيه ازجمله نمايشگاه هايى است كه در سراسر جهان آن را به رسميت مى شناسند و انتظار  روس
مى رود محصوالت جديد مرتبط با نفت و گاز در آن عرضه و رونمايى شود. براساس پيش بينى ها 
ــركت كننده در اين نمايشگاه حضور  ــد نزديك به 8 هزار بازديدكننده و 1100 ش به نظر مى رس
داشته باشند. گفتنى است اين نمايشگاه ساالنه امسال نيز از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر ميزبان 

مخاطبان خواهد بود.

منایشگاه نفت و گاز بین املللی اربیل
زمان برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۵ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)

محل برگزای: عراق، اربیل
نمايشگاه بين المللى نفت و گاز اربيل يك رويداد 4 روزه است كه از 25 تا 28 آپريل 

ــركت هاى منطقه اى و بين المللى، اين ۳ ــد. براى ش ــور برگزار خواهد ش در اين كش
ــب براى ارزيابى محصوالت و فناورى هاى موجود در زمينه صنعت  ــگاه يك فرصت مناس نمايش
نفت و گاز است. نمايشگاه اربيل عراق از ساعت 10 صبح فعاليت خود را آغاز مى كند و تا ساعت 
7 شب ميزبان بازديدكنندگان است. در اين نمايشگاه نزديك به 400 شركت كننده از كشورهاى 

مختلف حضور دارند و ميزان مخاطبان نيز نزديك به 17 هزار نفر تخمين زده شده است.

منایشگاه نفت ایران
زمان برگزاری: ۱ تا ۴ مه ۲۰۱۹ (۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸)

محل برگزاری: ایران، تهران
ــان از نظر تعداد  ــن رويدادهاى نفت و گاز در جه ــت ايران از مهم تري ــگاه نف نمايش

ــت. حضور شركت هاى مشهور خارجى و همچنين ۴ ــركت كنندگان و تنوع آن اس ش
توليدكنندگان داخلى و صنعتى، فرصت خوبى براى همكارى متقابل در زمينه امضاى قراردادها 
ــاعت بازديد اين نمايشگاه از 9 صبح تا 6 عصر خواهد بود. پيش بينى  ــت. براساس گفته ها س اس
شده اين نمايشگاه بين 20 تا 50 هزار بازديدكننده خواهد داشت و بيش از 500 شركت كننده 

در آن حضور خواهند داشت.
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منایشگاه مهندسی گاز و پرتوشیمی آسیایی
زمان برگزاری: ۱۸ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ (۲۸ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۸)

محل برگزاری: مالزی، کوآالالمپور
ــت كه در مركز كنوانسيون در  ــى گاز و پتروشيمى آسيايى يك رويداد 3 روزه اس ــگاه مهندس نمايش

ــود. در اين رويداد انواع فناورى هاى جديد، تجهيزات مرتبط با نفت و ۵ كوآالالمپور مالزى برگزار مى ش
ــين آالت و ساير موارد مرتبط با اين عرصه به نمايش گذاشته مى شود. اين نمايشگاه به صورت  گاز، قطعات و ماش
ماهانه برگزار مى شود و زمان بازديد آن از ساعت 9 صبح تا 6 بعدازظهر خواهد بود. ميزان شركت كنندگان بيش از 

500 نفر است و مخاطبان نيز حدود 50 هزار نفر خواهند بود.

کنفرانس و منایشگاه نفت و گاز نیجریه
زمان برگزاری: ۱ تا ۴ ژوئیه ۲۰۱۹ (۱۰ تا ۱۳ تیر ۱۳۹۸)

محل برگزاری: نیجریه، آبوجا
كنفرانس و نمايشگاه نفت و گاز نيجريه يك نمايشگاه بين المللى و شناخته شده براى تمام موارد مرتبط 

۶ صنايع نفت و گاز است. اين رويداد از سوى موسسه انرژى سازمان يافته است و شامل حرفه اى ها و صنايع با 
كسب وكار مربوط به بخش نفت و گاز مى شود. رويداد مورد نظر همچنين روى ايجاد اختراع هاى فناوريكى جديدى 
تمركز دارد تا ديدگاه سالم از صنعت نفت و گاز را ارتقا دهد. نمايشگاه نفت و گاز نيجريه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر 
ميزبان مخاطبان و فعاالن حوزه نفت است. براساس پيش بينى هاى انجام شده 180 شركت كننده در اين نمايشگاه 

حضور پيدا مى كنند و نزديك به 7500 مخاطب از نمايشگاه بازديد خواهند كرد.

منایشگاه فناوری و تجهیزات شیمیایی شانگهای
زمان برگزاری: ۲۱ تا ۲۳ آگوست ۲۰۱۹ (۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸)

محل برگزاری: چین، شانگهای
اين نمايشگاه كه يكى از بزرگ ترين نمايشگاه هاى پتروشيمى در آسيا بوده، داراى 6 بخش تخصصى 

ــده غرفه داران براى مخاطبان انتخابى خود آخرين محصوالت، نوآورى ها و ۷ ــت. در رويداد عنوان ش اس
ــگاه روى نوآورى هاى فناوريكى، طراحى  ــاى موجود در اين صنعت را معرفى مى كنند. تمركز اين نمايش راهكاره
پلتفرم هاى نفتى و ساخت امكاناتى براى حفارى نفتى است. ساعت بازديد از اين نمايشگاه 9 صبح تا 4: 30 عصر 
ــركت كنندگان اين نمايشگاه نيز در وضعيت مناسبى قرار دارد و تعداد  ــت. از لحاظ ميزان بازديدكنندگان و ش اس

شركت كننده ها 520 نفر اعالم شده است. همچنين نزديك به 40 هزار مخاطب از اين نمايشگاه بازديد مى كنند.

منایشگاه نفت و گاز آرژانتین
زمان برگزاری: ۲۳ تا ۲۶ سپتامرب ۲۰۱۹ (۱ تا ۴ مهر ۱۳۹۸)

محل برگزاری: آرژانتین، بوینس آیرس
ــازماندهى مى كند. اين  ــت و گاز آرژانتين را س ــگاه نف ــه نفت و گاز آرژانتين (IAPG) نمايش موسس

نمايشگاه، متخصصان مشهور براى طراحى استراتژى هايى كه به توسعه يكى از صنايع مهم يعنى نفت ۸
و گاز كه بزرگ ترين حجم تجارت در سراسر جهان دارد را دعوت مى كنند. موسسه و نمايشگاه عنوان شده بيشتر 
بر ترويج و تقويت فضاى مبادالت تجارى متكى است و شامل گروهى از بازرگانان مى شود كه نشان دهنده زنجيره 
ارزش نفت و گاز و صنايع وابسته است و هميشه از تعهد احترام به محيط زيست برخوردار هستند. اين نمايشگاه از 

ساعت 9 صبح تا 6 عصر برگزار خواهد شد و در آن نزديك به 150 شركت كننده حضور خواهند داشت.

کنفرانس و منایشگاه اجرایی نفت
زمان برگزاری: ۴ تا ۶ نوامرب ۲۰۱۹ (۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸)

محل برگزای: امریکا، میدلند 
كنفرانس و نمايشگاه اجرايى نفت فرصتى منحصر به فرد براى ديدار با رهبران منطقه زير يك سقف 

ــود و در اين ۹ ــال آينده در ميدلند امريكا برگزار مى ش ــگاه مربوط به نفت س ــت. كنفرانس و نمايش اس
ــگاه محصوالت و خدمات مرتبط با اين صنعت به نمايش گذاشته مى شود. فعاليت اين نمايشگاه در زمينه  نمايش
خدمات تخصصى حوزه نفت، انواع فناورى و نوآورى ها، استراتژى هاى مرتبط با نفت، راه حل هاى مرتبط با انرژى و 
ــگاه ساعت  8 صبح تا 4 بعد از ظهر خواهد بود.  ــود. زمان بازديد از اين نمايش خدمات ناوبرى عنوان و عرضه مى ش

انتظار مى رود تعداد بازديدكنندگان و شركت كنندگان اين نمايشگاه به ترتيب 1700 نفر و 110 شركت باشد.
منبع: روزنامه صمت
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جديدترين گزارش بانك جهانى كه چشم انداز 
تيره اى براى اقتصاد جهانى در سال 2019 ترسيم 

كرده، مايه نگرانى جدى بازار نفت است.
ــم انداز اقتصاد  ــك جهانى در گزارش "چش بان
ــامل  ــه آمارهاى مختلف ش ــاره ب جهانى" با اش
ضعيف شدن تجارت و سرمايه گذارى بين المللى، 
ــفتگى مالى در  ــارى و آش ــه تنش هاى تج ادام
ــال اخير، نتيجه  ــاى نوظهور طى يك س بازاره
ــر اقتصاد جهان  گرفته كه ابرهاى طوفانى بر س
ــد اقتصادى در  ــد. در نتيجه رش ــايه افكنده ان س
ــت خواهد ماند در  ــال ثاب بازارهاى نوظهور امس
حالى كه مجموع رشد اقتصاد جهانى ضعيف تر از 

پيش بينى هاى قبلى خواهد بود.
ــن ارزيابى، تحكيم  ــى از عوامل مؤثر در اي يك
سياست پولى از سوى بانك مركزى آمريكا بوده 
است. بانك جهانى در گزارش اخير خود خاطرنشان 
كرده است بانك هاى مركزى اقتصادهاى توسعه 
ــت هاى پولى كه  ــداوم تحكيم سياس يافته به ت
ــاى اقتصاد جهانى از بحران  تاكنون از روند احي
ــود، ادامه  ــال پيش حمايت كرده ب مالى 10 س
ــال 2018  مى دهند. بانك مركزى آمريكا در س
نرخ هاى بهره را چند دور افزايش داد و پس از آن 
از دو دور ديگر افزايش نرخ ها در سال 2019 خبر 
داد با اين حال جروم پاول، رييس بانك مركزى 
آمريكا، اخيراً لحن خود را در اين خصوص ماليم 

كرده است.
ــد ارزش  نرخ هاى بهره باالتر و بدنبال آن، رش
ــورهاى مقروض و  ــار شديدى را به كش دالر فش
شركت ها و مصرف كنندگان در بازارهاى نوظهور 
تحميل خواهد كرد. چنين كشورهايى نسبت به 
خروج ناگهانى سرمايه كه آنها را زير بار بدهى هاى 
ــان له خواهد كرد آسيب پذير هستند.  دالرى ش
ــورهاى كم  ــه، بدهى دولتى در كش بدتر از هم
درآمد طى چهار سال گذشته افزايش پيدا كرده 
ــى، از 30 به 50 درصد  ــق آمار بانك جهان و طب

توليد ناخالص داخلى رسيده است.
ــد اقتصادى در ژاپن، ايتاليا و آلمان در سه  رش
ــته منفى شد و  ــوم سال ميالدى گذش ماهه س
ــفتگى مالى، بازارهاى سهام جهان را در چند  آش

هفته پايانى سال 2018 فرا گرفت.
ــر اجرايى بانك  ــتالينا جورجيه وا، مدي كريس
ــال  ــاره اظهار كرد: در آغاز س ــى، در اين ب جهان
2018 اقتصاد جهانى همه موتورهاى رشد خود 

را بكار گرفت اما در اواخر سال روند رشد خود را 
از دست داد و امسال نيز مسير ناهموارى را پيش 
ــديد موانع اقتصادى و مالى براى  رو دارد و با تش

ــورهاى نوظهور و در حال توسعه، پيشرفت  كش
جهان در ريشه كنى فقر به خطر خواهد افتاد.

اما جالب است كه طى دو هفته گذشته فضاى 
خوش بينانه اى شكل گرفته است و انتظارات براى 
ــود روابط تجارى آمريكا و چين، به بازارهاى  بهب
ــد قيمت نفت  ــيده و از رش ــق بخش ــهام رون س
پشتيبانى كرده است. تغيير ارزيابى ها درباره روند 
ــتقبال  افزايش نرخ هاى بهره آمريكا نيز مورد اس

گرم سرمايه گذاران قرار گرفته است.
ــكالتى كه براى اقتصاد جهانى  اما اين امر مش
وجود دارد را برطرف نمى كند. حتى صلح آمريكا 
ــيدن به جنگ تجارى  ــن براى پايان بخش و چي
ــرى از كندى اقتصاد  ــت براى جلوگي ممكن اس
جهانى كافى نباشد. اوله هانسن، مدير استراتژى 
ــو بانكى در يادداشتى تحقيقاتى  كاال در ساكس
چنين نوشت: توافق تجارى ميان آمريكا و چين 
ممكن است روند وخامت آمار اقتصادى كه اخيراً 
ــده  ــاهده ش از آمريكا گرفته تا اروپا و چين مش
ــته كند اما بعيد است روند مذكور  است را آهس

را معكوس كند.
ــش از دو دهه  ــتين بار در بي چين براى نخس
ــاالنه خودرو در اين  ــته، كاهش فروش س گذش
ــر كاهش  ــه زنگ خط ــالم كرد ك ــور را اع كش
ــد اقتصادى را به صدا درآورد. طبق گزارش  رش
بلومبرگ، فروش خودرو در چين در سال 2018 
به ميزان 6 درصد كاهش يافت و بانك آمريكايى 
ــاكس كاهش 7 درصدى را براى سال  گلدمن س
ــت. چين بزرگترين  2019 پيش بينى كرده اس

ــت بنابراين افت فروش  بازار خودروى جهان اس

در اين كشور به معنى مشكالت خودروسازان در 
ساير نقاط جهان خواهد بود.

ــت. افت  با اين حال اين آمار خيلى هم بد نيس
ناگهانى فروش خودرو نشانه تغيير و تحوالت در 
بخش انرژى است. خدمات تاكسى آنالين و رشد 
ــان  فروش خودروهاى برقى در چين احتماالً نش
مى دهد موتورهاى احتراق داخلى به اوج رشدشان 
رسيده اند. طبق اعالم انجمن خودروسازان چين، 
فروش خودروهاى برقى در چين در سال 2018 
براى نخستين بار به بيش از يك ميليون دستگاه 
رسيد و امسال ممكن است به يك ميليون و 600 

هزار دستگاه بالغ شود.
ــن اعالم كرده كه تقاضا براى خودرو  اين انجم
ــه  ــت حدود س همچنان وجود دارد و ممكن اس
ــد تا به اوج خود برسد. ابهاماتى  سال طول بكش
ــت خريد خودرو را كاهش دهند،  كه ممكن اس
ــعه اقتصادى و روابط تجارى آمريكا به  افت توس
چين هستند. بازار نفت تمامى اين عوامل منفى 
را ناديده گرفت و قيمت وست تگزاس اينترمديت 
هفته جارى به باالى 50 دالر در هر بشكه رسيد. 
نفت برنت نيز براى مدت كوتاهى به باالى مرز 60 

دالر در هر بشكه صعود كرد.
ــاس گزارش اويل پرايس، در حال حاضر  براس
كاهش توليد نفت اوپك پالس، مذاكرات تجارى 
ــدن مواضع  آمريكا و چين و همچنين ماليم ش
بانك مركزى آمريكا در خصوص افزايش نرخ هاى 
ــت اما  بهره، معامله گران نفت را دلگرم كرده اس

هشدار بانك جهانى نبايد ناديده گرفته شود.
منبع: ايسنا

تهديد جدى براى نفت در سال 2019
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ــم بهمن ماه در  ــت و نه رئيس جمهورى بيس
ــتان هرمزگان، دو  ــفرش به اس دومين روز از س
ــتان افتتاح  ــى را در اين اس ــرح بزرگ پااليش ط
كرد؛ سومين فاز از پااليشگاه ستاره خليج فارس 
ــركت  و پروژه بهبود كيفيت بنزين و نفت گاز ش

پااليش نفت بندرعباس.
اين دو طرح در شرايطى افتتاح شدند كه مدتى 
ــوى آمريكا عليه ايران اوج  ــت تحريم ها از س اس
ــت مانع از توسعه  گرفته ولى اين چالش نتوانس
طرح هاى پااليشگاهى شود. از سوى ديگر اين دو 
طرح بزرگ، سكويى براى جهش تاريخى كشور 
به سوى افزايش دو برابرى بنزين ناميده شده اند 
ــتند  ــى هس ــات فنى و مهندس و داراى مختص
ــورى، روزير  ــخنرانى هاى رئيس جمه كه در س
ــازندگى  ــاون وزير و فرمانده قرارگاه س نفت، مع
ــت خبرى  خاتم االنبياء (ص) و همچنين نشس
مديرعامل پااليشگاه بندرعباس تا حد زيادى به 

آن پرداخته شد.  
ــگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس   پااليش
محصوالتى همچون بنزين، نفِت گاز، ال پى جى، 
هيدروژن، گوگرد و سوخت جت، توليد مى كند. 
ــروژه ميزان توليد  ــاس گزارش ها در اين پ بر اس

بنزين براساس طرح ابتدايى 12 ميليون ليتر در 
روز برآورد شده كه اين ميزان توليد قابليت ارتقاء 

تا 15 ميليون ليتر در روز را دارد.
ــوم آن توسط حسن  ــگاه كه فاز س اين پااليش
ــد ظرفيت  ــس جمهورى افتتاح ش روحانى رئي
ــكه در روز را دارد  دريافت خوراك 120 هزار بش
ــگاه،  ــدار قرار گرفتن فاز 3 اين پااليش و با در م
ــتاره خليج فارس قادر خواهد  ميعانات گازى س
ــود روزانه تا 45 ميليون ليتر بنزين يورو 5، 12  ب
ميليون ليتر نفِت گاز، 3 ميليون ليتر گاز مايع و 2 

ميليون ليتر سوخت جت توليد كند.
در اين پروژه بهبود كيفيت بنزين و نفِت گاز، با 
هدف صيانت از محيط زيست مد نظر قرار گرفته 
ــاس هدف گذارى انجام  ــت. همچنين بر اس اس
شده براى پروژه بهبود كيفيت بنزين و نفت گاز 
پااليشگاه بندرعباس توليد و كيفيت بنزين و نفت 
گاز توليدى افزايش مى يابد. همچنين از اهداف 
ديگر اين پروژه، حفظ و صيانت از محيط زيست 
است كه با بهره بردارى آن، ظرفيت بنزين توليدى 
پااليشگاه بندرعباس به 12 ميليون ليتر در روز 
ــاس استاندارد يورو 5 و ظرفيت توليد نفت  بر اس
گاز به 15 ميليون ليتر در روز براساس استاندارد 

يورو 4 مى رسد.

توانایی صادرات بنزین را دارد ولی 
صادر منی کنیم

ــم افتتاح  بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در مراس
اين پروژه با اشاره به توليد روزانه 76 ميليون ليتر 
ــور گفت: «افزايش 2  ــن يورو 4 و 5 در كش بنزي
ــور  برابرى و 50 ميليون ليترى توليد بنزين كش
در طول پنج سال با راه اندازى فازهاى يكم تا سوم 
پااليشگاه ستاره خليج فارس، جهشى بى سابقه و 

تاريخى است».
وزير نفت همچنين گفته «امروز برعكس دهه 
ــا محدود كردن  ــش كه يك مورد از تحريم ه پي
ــون ديگر نه  ــور بود، اكن ــن به كش واردات بنزي
تنها واردكننده بنزين نيستيم، بلكه صادركننده 
شده ايم و آمريكا يى ها حتى نمى توانند كلمه اى 
ــن باره به زبان بياورند». او ادامه داد: «ايران  در اي
ــن را دارد ولى عمداً صادر  ــى صادرات بنزي تواناي
نمى كنيم زيرا مى خواهيم ذخاير خود را افزايش 

دهيم».
ــت فرآورده هاى توليدى در  زنگنه درباره كيفي
ــور نيز گفت: «در سال 91  ــگاه هاى كش پااليش

«ستاره» دنباله دار

افتتاح فاز سوم ستاره خليج فارس و پروژه بهبود كيفيت بنزين پااليشگاه بندرعباس توسط روحانى

 افتتاح فاز سوم 
ستاره خليج فارس
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ــور نداشتيم،  توليد بنزين با كيفيت يورو در كش
ــاى بهبود كيفيت در  ــا امروز با اجراى طرح ه ام
پااليشگاه هاى اراك، اصفهان، بندرعباس، ستاره 
خليج فارس و تبريز روزانه 76 ميليون ليتر بنزين 

يورو 4 و 5 در كشور توليد مى شود».
به گفته وزير نفت، ظرفيت توليد نفت گاز يورو 
ــور در سال 91 روزانه 6 ميليون ليتر بود  در كش
كه اين رقم در سال 97 با افزايش هفت برابرى به 

روزانه 44 ميليون ليتر رسيده است.
زنگنه افزود: «امروز مى توانستيم با حضور رئيس 
جمهورى عمليات كلنگ زنى فاز 4 پااليشگاه ستاره 
خليج فارس را انجام دهيم، اما نمى خواستيم آغاز 

اين فاز به صورت نمايشى باشد».

پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس یک 
شاهکار مهندسی و صنعتی است

 در ادامه اين مراسم  «سعيد محمد» فرمانده 
ــاء (ص)، احداث  ــازندگى خاتم االنبي قرارگاه س
ــتاره خليج فارس را يك شاهكار  ــگاه س پااليش
ــى و صنعتى دانست و گفت: «با احداث  مهندس
اين پااليشگاه ميعانات گازى، معادالت انرژى در 

منطقه تغيير كرده است».
به گفته فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء 
ــگاه در سال 96 و  (ص) افتتاح دو فاز اين پااليش

ــعت، پيچيدگى و حجم كار  97 كه به لحاظ وس

در جهان بى نظير است، جزو اقدام هاى مثال زدنى 
ــد ماند و اطالق واژه  ــت كه در ياد ملت خواه اس
ــاز به اين مجموعه هاى عظيم كه هر كدام يك  ف

پااليشگاه به شمار مى رود دور از انصاف است.
ــز از  ــن، پرهي ــد بنزي ــى در تولي او خودكفاي

ــى و توليد فرآورده هاى باارزش تر را از  خام  فروش
جمله دستاوردهاى احداث پااليشگاه ستاره خليج 
ــمرد و تصريح كرد: «با راه اندازى فاز  فارس برش
ــگاه معادالت انرژى در منطقه  ــوم اين پااليش س

تغيير كرد».
ــاره به اينكه ساخت پااليشگاه  «محمد» با اش
ــى در كاهش  ــارس گامى اساس ــتاره خليج ف س
آلودگى هوا و كمك به محيط زيست بود، گفت: 
ــان از  ــتاندارد يورو 5 نش «توليد فرآورده ها با اس
ــت محيطى اين طرح دارد و از همه  اهميت زيس
كسانى كه در ثبت اين افتخار ملى نقش داشتند 

تشكر مى كنم».
او گفت: «قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء (ص) 
ــه تحريم ها در  ــس از خروج خارجى ها به بهان پ
ــال 90، عمليات اجرايى اين پااليشگاه را آغاز  س
ــار فاز پارس  ــاس آن معادل چه ــرد كه بر اس ك
ــى انجام و 76 هزار تن تجهيز  جنوبى كابل كش
پااليشگاهى به همراه 11,5 ميليون بشكه مخزن 
ساخته شد كه براى 6 هزار نفر اشتغال زايى ايجاد 
كرد و همه اين موارد تنها بخشى از دستاوردهاى 

اين طرح بوده است».

چالش، منابع مالی بود 
وزير  معاون  صادق آبادى»  «عليرضا 
نفت در امور پااليش و پخش نيز در آيين افتتاح 
ــت  ــت: «پس از تثبيت فاز نخس ــن پروژه گف اي
پااليشگاه ستاره خليج فارس كه تصميم گرفتيم 
ــويم، چالش پيش  روى ما  وارد اجراى فاز دوم ش
ــتيم از  ــع مالى بود، اما در كوتاه مدت توانس مناب
محل فروش نفتاى ترش پروژه، استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملى و بانك ملت، منابع مالى مورد 
نياز پروژه را تامين كنيم».

ــتان سال 97 كه  معاون زنگنه افزود: «در تابس
ميانگين مصرف بنزين به 97 ميليون ليتر در روز 
ــيد و اوج مصرف بود، پااليشگاه ستاره خليج  رس
فارس با راه اندازى فاز دوم روزانه 30 ميليون ليتر 
بنزين به چرخه توزيع كشور اضافه كرد و فاز سوم 
آن نيز بالفاصله راه اندازى شد». معاون وزير نفت 
در امور پااليش و پخش تصريح كرد: «با راه اندازى 
فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، افزون بر 
جهش قابل توجه در توليد بنزين، نفت گاز و گاز 
ــود خوراك مجتمع هاى  مايع (ال پى جى)، كمب
ــگاه تامين و به  ــيمى را هم از اين پااليش پتروش
ــور ازسوى پتروشيمى ها كمك  عرضه ارز در كش

كرديم».
ــاره به اينكه پيش راه اندازى، راه اندازى  او با اش
ــوم پااليشگاه ستاره خليج فارس  و تثبيت فاز س
ــته انجام شد، گفت: «اجراى  در يك سال گذش
700 هزار مترمكعب لوله كشى، 4,5 ميليون اينچ 

ــى روزمينى، 52 هزار تن اسكلت فلزى،  لوله كش
80 هزار تن تجهيزات نصب شده، مخازن خوراك 

به ظرفيت 2.5 ميليون بشكه، مخازن سقف ثابت 
ــناور به ظرفيت 8 ميليون بشكه، 8 هزار تن  و ش
مخازن كروى، 6 هزار تن كابل كشى برق، 2 هزار 
ــوى برق، بيش از 15 هزار ابزار دقيق  و 200 تابل
بخشى از اقدام هاى انجام شده به منظور راه اندازى 
اين فاز بوده كه براى اجراى آن 2.5 ميليارد يورو 

هزينه شده است».

ســودآوری ســاالنه ۳۵۰ میلیــون 
دالری پاالیشگاه نفت بندرعباس

هاشم نامور مديرعامل پااليشگاه بندرعباس، در 
ــت خبرى كه در محل پااليشگاه نفت  يك نشس
ــودآورى طرح افزايش  بندرعباس برگزار شد، س
ــت فرآورده هاى توليدى  ــت و بهبود كيفي ظرفي
ــگاه را ساالنه 350 ميليون دالر اعالم  اين پااليش
ــرد و گفت: «ميزان گوگرد نفت گاز توليدى در  ك
پااليشگاه بندرعباس با راه اندازى اين طرح از 10 
ــر از 50 پى پى ام كاهش  ــى ام به كمت هزار پى پ

يافت».
ــى گازوئيل  ــه هيدروژن ــور» واحد تصفي «نام
ــل)، واحد تصفيه نفتاى  ــى از گازوئي (گوگردزداي
ــيون، واحد تصفيه گاز  ــبك، واحد ايزومريزاس س
ــرش، واحد  ــد تصفيه آب ت ــا آمين، واح ترش ب
بازيافت گوگرد، واحد دانه بندى گوگرد، واحد توليد 
آب شيرين از دريا، واحد توليد ازت، واحددتوليد 
برق و احداث 17 دستگاه مخزن ذخيره سازى را 
ــده در اين طرح عظيم  از جمله واحدهاى اجرا ش
ــراى اين طرح براى  ــد و گفت: «از محل اج خوان

650 نفر به صورت دائم اشتغالزايى شده است».

 افتتاح پروژه 
بهبود كيفيت بنزين 
پااليشگاه بندرعباس
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از اواسـط پاييز تا روزهاى پايانى 
زمسـتان، رويدادهاى گوناگونى در 
ايران و جهان به وقوع پيوسـت كه 
اغلـب آنها نيـز چندان خوشـايند 
نبـود؛ از واژگونـى اتوبـوس حامل 
اسالمى  آزاد  دانشـگاه  دانشجويان 
واحد علوم و تحقيقـات در خيابان 
سـيمون بوليوار و حمله تروريستى 
به اتوبوس حامل نيروهاى پاسـدار 
و شـهادت جمعـى از آنهـا تا اعالم 
رياسـت جمهـورى از سـوى خوان 
ونزوئال  ملى  مجلـس  رئيس  گوايدو 
در كاراكاس پايتخت اين كشور. در 
ادامه، مهم ترين رويدادهاى اين ايام 

را مرور مى كنيم.

فصل سرد؛
از سيمون بـوليوار تا 
جمهورى بوليوارى

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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جنبش جلیقه زردها
ــا يك جنبش  جنبش جليقه زرده
اعتراضى با مركزيت پاريس است كه به سرعت 
به كشورهاى ديگرى همچون بلژيك، هلند و ... 
نيز گسترش يافت. اين جنبش روز شنبه 26 آبان 
شروع شد. جليقه زردها با مسدودكردن جاده ها 
ــدند. اين تظاهرات  باعث هرج و مرج ترافيكى ش
در اعتراض به افزايش قيمت سوخت و ماليات ها 
ــت هاى  ــد. بعدها اعتراضات به سياس بوجود آم
ــدا كرد و  ــوق پي ــى دولت امانوئل مكرون س كل
ــتار استعفاى وى شدند. به نوشته  عده اى خواس
روزنامه هاى فرانسوى، جليقه زردها حكومت را در 
ــه  مقابل نوعى از بحران قرار داده اند كه در فرانس
سابقه تاريخى ندارد. اين جنبش اعتراضى كه نه 
رهبرى معينى دارد و نه سازماندهى آشكارى كه 
بتوان معرفى كرد و با آن به مذاكره پرداخت، توان 
سازمان دهى تظاهرات 290 هزار نفرى 17 نوامبر 
ــت. دور جديد اعتراض ها در هفته  ــته اس را داش
ــروع شد و بنا بر برخى  دوم ماه ژانويه 2019 ش
ــان در 12 ژانويه به 84  گزارش ها تعداد معترض
هزار تن در سراسر فرانسه  رسيد. اين اعتراضات 

همچنان ادامه دارد.

درگذشت بوش پدر
ــوش، چهل  ــرت واكر ب جورج هرب
ــده و پدر  ــن رئيس جمهور اياالت متح و يكمي
ــكا، بعد از  ــومين رئيس جمهور آمري چهل و س
ــن  ــك دوره طوالنى بيمارى روز 10 آذر در س ي
94 سالگى درگذشت. او پدر جورج دبليو بوش، 

رئيس جمهور سابق و جب بوش، فرماندار سابق 

فلوريدا و همچنين فرزند پرسكات بوش سناتور 
ــبق آمريكا بود. راه انداختن جنگ اول خليج  اس
فارس در رأس ائتالفى بين المللى و به قصد بيرون 
راندن ارتش رژيم بعث عراق از كويت، مهم ترين 
رويداد سياسى و نظامى دوران رياست جمهورى 

جورج بوش پدر بود.

انفجار در چابهار
ــنبه 15 آذر يك عامل  صبح پنجش
تروريستى در تالشى ناموفق، همراه يك خودروى 
ــده قصد ورود به پاسگاه انتظامى  بمب گذارى ش
ــت اما با مقابله نيروهاى انتظامى  چابهار را داش
مواجه و خودرو در ورودِى مقر فرماندارى منفجر 
ــتوان دوم  ــد و دو تن از نيروهاى انتظامى (س ش
داريوش رنجبر و سرباز وظيفه ناصر ُدرزاده) جان 
باختند. به گفته مسئوالن محلى، شرايط در اين 
شهر به وضعيت عادى بازگشت و حال مجروحان 
ــى منابع خبرى  ــد. برخ ــاعد گزارش ش نيز مس
اعالم كردند كه گروهك تروريستى انصارالفرقان 
مسئوليت اين حادثه تروريستى را بر عهده گرفته 

اما هيچكدام از اين اخبار، رسمى نبود.

هاشــمی  آیت اللــه  درگذشــت 
شاهرودی

ــوم دى، «آيت اهللا سيدمحمود  روز دوشنبه س
ــاهرودى» پس از يك دوره طوالنى  ــمى  ش هاش
بيمارى در سن 70 سالگى درگذشت. او شاگرد 
ــالمى  ــيدمحمدباقر صدر، متفكر اس آيت اهللا س
ــه 50 نجف بود.  ــى ده و رهبر مذهبى - سياس
ــابقه رياست قوه قضاييه،  هاشمى شاهرودى س

رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضويت 
در شوراى نگهبان، نايب رئيسى مجلس خبرگان 
و رياست هيات حل اختالف و تنظيم روابط قوا را 

در كارنامه خود داشت. 

ــمى شاهرودى پس از اقامه  پيكر آيت اهللا هاش
نماز از سوى مقام معظم رهبرى در مصالى امام 

خمينى تهران، در قم به خاك سپرده شد.

ارائه الیحه بودجه ۹۸
ــال 98، بيش از دو  اليحه بودجه س
هفته بعد از تقديم اولية آن به مجلس و دستور 
ــوى رهبر انقالب، روز سه شنبه 4  بازنگرى از س
ــور به مجلس  ــماً با حضور رئيس جمه دى رس
ــد. بازنگرى در سهم  ــوراى اسالمى تقديم ش ش
ــش بودجه دفاعى،  ــعه ملى، افزاي صندوق توس
ــيب پذير و افزايش شفافيت،  توجه به اقشار آس
ــتند  ــده در بودجه 98 هس چهار محور اصالح ش
ــهم صندوق  كه مهم ترين آنها يعنى «افزايش س
توسعه ملى» و «افزايش بودجه دفاعى»، از يكسو 
سقف درآمدهاى دولت را كاهش داده و از سوى 
ديگر بر هزينه ها افزوده است. جمع منابع بودجه، 
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1703 هزار ميليارد تومان و بودجه عمومى 478 

هزار ميليارد تومان است.

حامــل  اتوبــوس  واژگونــی 
دانشجویان

ــنبه 4 دى در  ــر سه ش ــاعت 12: 22 ظه س
انتهاى بزرگراه سيمون بوليوار در دانشگاه علوم و 
تحقيقات، يك دستگاه اتوبوس حامل دانشجويان 
ــد كه بر اثر اين حادثه،  ــگاه واژگون ش اين دانش
10 نفر جان باختند و 25 تن مجروح شدند. در 

ــانحه روز  پى اين حادثه، كميته ويژه پيگيرى س
ــنبه پنجم دى اعالم كرد كه پنج نفر از  چهارش
معاونين و مديران اين دانشگاه به دليل «قصور» 

و «بى توجهى» از كار بركنار شدند.

انتصاب آملی الریجانی
ــت آيت اهللا هاشمى  در پى درگذش
ــر معظم انقالب  ــاهرودى، روز 9 دى ماه رهب ش
اسالمى در حكمى آيت اهللا صادق آملى الريجانى 
را به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و عضو فقهاى شوراى نگهبان منصوب كردند. با 
ــت همزمان آملى الريجانى بر قوه  توجه به رياس
قضاييه، رهبر انقالب در بخش پايانى حكم خود 
ــتند: «با عنايت به اهميت مسئوليت ها در  نوش
مجمع و شوراى نگهبان انتظار مى رود در فرصت 
زمانى مناسب، با تنسيق امور در قوه قضائيه، در 
مسئوليت هاى خطير يادشده ُمَتمّحض گرديد.»

استعفای وزیر بهداشت
ــر  ــى ب ــى مبن روز 10 دى خبرهاي
ــمى از وزارت  ــن قاضى زاده هاش استعفاى حس
ــاعاتى بعد نيز متن  ــد. س ــت منتشر ش بهداش
ــر و رئيس جمهورى نيز با آن  استعفاى او منتش
موافقت كرد. علت استعفاى قاضى زاده، اختالفش 
با سازمان برنامه و بودجه بر سر تخصيص بودجه 
اين وزارتخانه بود. در پى استعفاى وزير بهداشت، 
ــازمان برنامه و بودجه به  سعيد نمكى معاون س
ــت وزارت بهداشت منصوب و از  عنوان سرپرس
سوى رئيس جمهور جهت كسب رأى اعتماد به 

مجلس معرفى شد.
ــوان وزير  ــت به عن ــوى دول ــى كه از س نمك
ــت و درمان معرفى شده بود  پيشنهادى بهداش
ــق، 25  رأى مخالف و 4 رأى  ــا 229  رأى مواف ب
ممتنع از مجموع 259  نماينده حاضر بر كرسى 

وزارت بهداشت نشست.

بوی مرموز در تهران
ــوى  ــنبه 12 دى، ب ــر چهارش عص
ــيارى از مناطق مركزى شهر  نامطبوعى در بس
تهران باعث آزار شهروندان شد. هنوز با گذشت 

ــاء بو به طور  ــش از 3 ماه از اين موضوع، منش بي
دقيق مشخص و اعالم نشده است.

سانحه مرگبار هواپیامی ارتش
ــنبه 24 دى يك فروند  صبح دوش
هواپيماى بارى متعلق به ارتش جمهورى اسالمى 
ــت گرم از مبدأ قرقيزستان  ايران كه حامل گوش
ــانحه شد. اين  بود، در فرودگاه فتح كرج دچار س
هواپيماى بوئينگ 707 قرار بود در فرودگاه پيام 
ــيند اما به اشتباه در فرودگاه  كرج به زمين بنش
فتح فرود آمد و پس از خروج از باند دچار سانحه 
شد. 15 سرنشين اين هواپيما جان باختند و تنها 
يكى از مهندسان پرواز جان سالم به در برد. اين 
هواپيما پيش از انتقال به ارتش جمهورى اسالمى 
ايران، براى هواپيمايى ساها پرواز مسافرى انجام 

ــكلى كه در اهواز پيدا كرد  مى داد كه پس از مش
ــال زمين گير بود و پس از آن در سال  براى 5 س

1393 به خدمت نيروى هوايى درآمد.

پرتاب ناموفق ماهواره پیام
صبح سه شنبه 25 دى وزير ارتباطات 
از قرار نگرفتن ماهواره «پيام» در مدار خبر داد. 
ــتى» در انتظار حضور  او گفت كه ماهواره «دوس
ــت. ماهواره «پيام» دانشگاه صنعتى  در مدار اس
اميركبير به منظور انجام مأموريت تصويربردارى 
ــد و بيش از 80 درصد آن  ــاخته ش طراحى و س
ــاخت ايران بود اما اين عمليات، موفقيت آميز  س
نبود. اين ماهواره قرار بود در مدار 500 كيلومترى 
زمين قرار بگيرد و براى منظورهاى مختلف مورد 
ــت  ــتفاده قرار گيرد اما در روز پرتاب نتوانس اس
ــقوط كرد. سيداحمد  در مدارش قرار بگيرد و س
ــگاه اميركبير اذعان كرد  معتمدى رئيس دانش
ــه اين ماهواره به مدت 300 ثانيه در مدار قرار  ك
گرفته و اشاره كرد كه حتى ممكن است بيش از 
6 دقيقه در مدار بوده باشد چون ماهواره همواره 

در ديد آنتن نيست. علت اين امر نداشتن سرعت 
ــد. قرار است ماهواره پيام 2  اوليه الزم عنوان ش
در عرض يك سال در دانشگاه اميركبير ساخته 

شود.

شکست برگزیت در پارملان
ــرح خروج  ــت» يا همان ط «برگزي
ــنبه 25 دى در  بريتانيا از اتحاديه اروپا روز سه ش
پارلمان بريتانيا شكست خورد و اعضاى آن با 432 
رأى در مقابل 202 رأى، آن را رد كردند. حاال با 
مخالفت پارلمان بريتانيا، بايد تا 29 مارس 2019 
منتظر تعيين تكليف اين موضوع ماند. خروج از 
ــى بوده  كه از سوى افراد،  اتحاديه هدفى سياس
ــى در بريتانيا از  گروه هاى مدافع و احزاب سياس
زمان پيوستن آن به اتحاديه اروپا در سال 1973 

پى گرفته شده  است. خروج از اتحاديه اروپا طبق 
ــورهاى عضو  معاهده اتحاديه اروپا از حقوق كش

فهرست كشورهاى عضو است.
درگذشت حسين محب اهرى

حسين محب اهرى، بازيگر باسابقه سينما، تئاتر 
ــن  ــنبه 26 دى ماه در س و تلويزيون روز چهارش
ــالگى پس از يك دوره طوالنى بيمارى در  67 س

بيمارستان الله تهران چشم از جهان فروبست. او 
ــرطان غدد لنفاوى دست وپنجه نرم  يك بار با س
كرد و بيمارى اش كه بهبوديافته به نظر مى رسيد، 
عود كرد اما با مبارزه با بيمارى اش مجدداً سرطان 
ــت داد. او در آذر 1397، بر اثر وخامت  را شكس
ــرطان، در بيمارستان  حال ناشى از بازگشت س

بسترى شد.
ركوردزنى تعطيلى دولت آمريكا

ــنبه 29 دى دونالد ترامپ سعى كرد به  روز ش
ــه وارد چهارمين هفته  تعطيلى دولت آمريكا ك
خود شده بود پايان دهد. تعطيلى دولت در آمريكا 
ــا دموكرات هاى  ــفيد ب زمانى رخ داد كه كاخ س
كنگره بر سر هزينه احداث ديوار مرزى با مكزيك 
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به اختالف خوردند. گفته مى شود اين تعطيلى، 
به طوالنى ترين تعطيالت دولت در تاريخ آمريكا 
ــده آمريكا،  ــت. در اياالت متح ــده اس تبديل ش
ــت كه در آن دولت  تعطيلى دولت وضعيتى اس
ارائه همه خدمات جز خدمات حياتى را متوقف 
مى كند. نوعاً خدماتى كه با وجود تعطيلى ادامه 
مى يابند عبارتند از پليس، آتش نشانى، سرويس 
ــازمان هاى والد آن، خدمات  ــى آب و هوا و س مل
ــات فدرال، خدمات پستى،  ــكى در تأسيس پزش
نيروهاى مسلح، مديريت ترافيك هوايى و نظام 

تأديبى.

نامــه وزرا به رهــرب انقالب درباره 
FATF

ــريعتمدارى  ــنبه 2 بهمن محمد ش روز سه ش
ــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى- اعالم كرد از  -وزي
سوى تعدادى از وزرا، نامه اى تقديم رهبرى شده  
ــريع در رسيدگى به  كه مفاد آن، تقاضا براى تس
ــده FATF يعنى CFT و پالرمو در  لوايح باقيمان
مجمع تشخيص مصلحت نظام است. گروه ويژه 
اقدام مالى عليه پولشويى و تأمين مالى تروريسم، 
ــال، در پايان نشست عمومى خود،  مهرماه امس
ــران را تمديد  ــق اقدامات احتياطى عليه اي تعلي
ــاال ايران تنها تا 20 بهمن فرصت دارد  كرد و ح

تا انتظارات در زمينه را برآورده كند.

ریاســت جمهــوری خودخوانده 
گوایدو

ــنبه 3 بهمن جمعيت گسترده اى  روز چهارش
از مردم ونزوئال در اعتراض به حكومت نيكالس 

مادورو رئيس جمهورى بوليوارى ونزوئال تظاهرات 
كردند و در همين روز، رهبر جريان مخالف دولت 
ــدو» رئيس پارلمان ملى اين  يعنى «خوان گوآي
كشور، خود را رئيس جمهور موقت ونزوئال ناميد. 
كاخ سفيد اعالم كرد كه دونالد ترامپ گوايدو را 
به عنوان رئيس جمهور موقت مشروع ونزوئال به 
رسميت شناخته  است. مايك پمپئو، وزير خارجه 
ــمى،  آمريكا نيز پس از ترامپ در يك بيانيه رس
ــده رئيس جمهورى  ــد كرد كه اياالت متح تأكي
ــميت مى شناسد  موقت، خوان گوايدو را به رس
و نيكالس مادورو از اختيارات قانونى براى قطع 

روابط ديپلماتيك با آمريكا برخوردار نيست.

شکست ایران از ژاپن
ــران در ديدار  ــال اي ــم ملى فوتب تي
مرحله نيمه نهايى جام ملت هاى آسيا 2019 روز 
ــنبه 8 بهمن برابر ژاپن به ميدان رفت و در  دوش
ــه بر صفر شكست  پايان 90 دقيقه با نتيجه س
ــيا براى  ــرت قهرمانى فوتبال آس ــورد تا حس خ
ايرانى ها 47 ساله شود. كارلوس كى روش نيز در 
ــت از تيم ملى خداحافظى كرد و  پى اين شكس

پس از 8 سال براى هميشه از ايران رفت.

درگذشت دبیرکل موتلفه
ــى اصولگرا  ــى حبيبى - فعال سياس محمدنب
ــالمى -  ــابقه حزب مؤتلفه اس ــاى باس و از اعض
ــن 73 سالگى  ــنبه نهم بهمن در س صبح سه ش
درگذشت. او كه بعد از استعفاى مرحوم حبيب اهللا 
عسگراوالدى، دبيركلى حزب موتلفه را بر عهده 
ــال هاى 62 تا 66 شهردار تهران  گرفت، بين س
ــركت پست، استاندارى تهران،  بود و مديريت ش
خراسان و فارس و رياست ستاد اقامه نماز را نيز 
ــت. حبيبى كه از منتقدان  در كارنامه خود داش
دولت هاى يازدهم و دوازدهم محسوب مى شد، در 
آخرين اظهارنظر سياسى اش، براى چندمين بار از 
برجام و اصرار دولت براى تصويب لوايح مربوط به 

FATF انتقاد كرده بود.

ثبت اینستکس
روز 13 بهمن، يك كانال مالى ميان 
ــتكس» به ثبت رسيد.  ايران و اروپا به نام «اينس
ــتكس يك ابزار ويژه مالى است كه توسط  اينس
ــه و انگلستان براى تسهيل تجارت  آلمان، فرانس
ــده است. مقر آن در  غيردالرى با ايران ايجاد ش
ــت آن بر عهده پر فيشِر آلمانى از  پاريس و رياس
مديران پيشين كومرتس بانك است. هدف اصلى 
ــژه، دادن امكانات به  از ايجاد اين كانال مالى وي
ــط اروپايى است تا  شركت هاى كوچك و متوس
بتوانند مجارى متعارف مالى خود با ايران را حفظ 

كنند.

راهپیامیی ۲۲ بهمن
22 بهمن امسال در چهلمين سالروز 
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پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى، مردم سراسر 
كشور و مسئوالن همانند هر سال با شكوه هر چه 
ــديد  ــهرها در زير بارش ش تمام تر و در برخى ش
باران و برف به خيابان ها آمدند و وفادارى خود به 
آرمان هاى انقالب را اعالم كردند. در راهپيمايى 
ــن راهپيمايى، بر  ــال، در قطعنامه پايانى اي امس
ضرورت شجاعت، عقالنيت و نهراسيدن از توپ 
ــر و ياوه گويى هاى دولتمردان آمريكايى و  و تش

اروپايى از سوى مسئولين كشور تاكيد شد.

جشنواره فیلم فجر
ــنواره فيلم  ــن جش ــى و هفتمي س
ــد. در اين  ــا 22 بهمن برگزار ش ــر از 10 ت فج
ــيمرغ ها به عوامل  ــترين س ــنواره كه بيش جش
ــد» به كارگردانى  ــبى كه ماه كامل ش فيلم «ش
نرگس آبيار رسيد، اين افراد برگزيده شدند: در 
بخش فيلم كوتاه، محمد كارت براى فيلم كوتاه 
«بچه خور»، در بخش مستند، بابك بهداد براى 
ــتان، خانه ملت»، در بخش «نگاه  فيلم «بهارس
نو»، همايون غنى زاده براى فيلم «مسخره باز»، 
در بخش نگاه ملى، مجتبى فرآورده و كارگردانى 
ــت و سه نفر»،  مهدى جعفرى براى فيلم «بيس
در بخش جلوه  هاى ويژه ميدانى، ايمان كريميان 
ــروز 2: رد خون»، در  ــراى فيلم «ماجراى نيم ب
ــواد مطورى  ــاى ويژه بصرى، ج ــش جلوه ه بخ
براى فيلم «مسخره باز»، در بخش چهره پردازى، 
ايمان اميدوارى براى فيلم «شبى كه ماه كامل 
ــاس، محمدرضا  ــش طراحى لب ــد»، در بخ ش
ــجاعى براى فيلم «شبى كه ماه كامل شد»،  ش
در بخش طراحى صحنه، كيوان مقدم براى فيلم 
ــى»، در بخش صدابردارى، ايرج  «غالمرضا تخت
ــش و نيم»، در  ــهزادى براى فيلم «مترى ش ش
ــاد ملكوتى براى فيلم  بخش صداگذارى، مهرش
«ماجراى نيمروز 2: رد خون»، در بخش تدوين، 
بهرام دهقانى براى فيلم «مترى شش و نيم»، در 
بخش موسيقى، امين هنرمند براى فيلم «قصر 
شيرين»، در بخش فيلمبردارى، حميد خضوعى 
ابيانه براى فيلم «غالمرضا تختى»، بهترين بازيگر 
نقش مكمل زن، فرشته صدرعرفايى براى فيلم 
«شبى كه ماه كامل شد»، بهترين بازيگر نقش 

ــخره  مكمل مرد، على نصيريان براى فيلم «مس
ــكان  ــينمايى، اش ــاز»، بهترين پويانمايى س ب
ــتان»، بهترين  رهگذر براى فيلم «آخرين داس
فيلم هنر و تجربه، همايون غنى زاده براى فيلم 
«مسخره باز»، بهترين بازيگر نقش اول زن، الناز 
ــبى كه ماه كامل  ــت براى فيلم «ش شاكردوس
شد»، بهترين بازيگر نقش اول مرد، هوتن شكيبا 
براى فيلم «شبى كه ماه كامل شد»، در بخش 
فيلمنامه، محسن قرايى و محمد داوودى براى 
فيلم «قصر شيرين»، جايزه ويژه هيات داوران، 

نيما جاويدى براى فيلم «سرخپوست»، بهترين 
كارگردانى، نرگس آبيار براى فيلم «شبى كه ماه 
كامل شد»، بهترين فيلم، محمدحسين قاسمى 
ــبى كه ماه كامل شد» و بهترين  براى فيلم «ش
فيلم از نگاه تماشاگران، «مترى شش و نيم» به 

تهيه كنندگى سيدجمال ساداتيان.

حادثه تروریستی خاش
ــتگاه  ــامگاه 24 بهمن يك دس ش
ــالمى كه  ــداران انقالب اس اتوبوس حامل پاس
ــام مأموريت مرزبانى از منطقه، عازم  پس از اتم

ــهرهاى خود بودند، در جاده خاش - زاهدان  ش
ــدف حمله انتحارى قرار گرفت. در اين حمله  ه
انتحارى كه با استفاده از يك دستگاه خودروى 
ــاورت اتوبوس  ــره در مج ــل از مواد منفج حام
ــاى قرارگاه قدس نيروى زمينى  يكى از يگان ه
ــپاه صورت پذيرفت، 27 تن از نيروهاى سپاه  س
ــداران انقالب اسالمى به شهادت رسيدند و  پاس
ــدند. رهبر معظم انقالب  تعدادى نيز مجروح ش
ــداران را  ــهادت اين پاس ــالمى در پيامى ش اس
تسليت گفتند و خطاب به دستگاه هاى مسئول 

ــر اين جنايت كه  ــد كه با تمركز ب تأكيد كردن
ــى  ــازمان هاى جاسوس ارتباط عامالن آن با س
برخى كشورها مسلّم است، موضوع را با جديت 
دنبال كنند. جمع زيادى از شخصيت ها داخلى 
و كشورهاى خارجى نيز اين حمله تروريستى را 

محكوم كردند.

نشست ورشو، سوچی و مونیخ
24 و 25 بهمن، نشستى در ورشو 

پايتخت لهستان برگزار شد كه وزير امور خارجه 
آمريكا مدتى قبل در قاهره خبراز برگزارى آن با 

محوريت «ايران» داده بود اما با وجود تبليغات 
ــورها آن را تحريم  ــراوان، تعداد زيادى از كش ف
ــورهاى شركت كننده نيز اغلب در  كردند و كش
ــطوح پايين در آن حضور يافتند. با توجه به  س
انزواى اين نشست و عقب نشينى برگزاركنندگان 
ــند  از هدف اوليه، نهايتاً به جاى امضاى يك س
بين المللى، بيانيه اى دو جانبه به امضاى آمريكا 
و لهستان رسيد كه در آن بر «ترويج آينده اى از 

صلح و امنيت در خاورميانه» تاكيد شد.
ــت رؤساى  روز 26 بهمن نيز چهارمين نشس
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ــه با محوريت  ــيه و تركي جمهورى ايران، روس
ــه اى و  ــم منطق ــا تروريس ــترك ب ــارزه مش مب
بازگرداندن آرامش، بازگشت آوارگان و برقرارى 
ثبات سياسى در سوريه در شهر سوچى روسيه 
ــوم به روند  ــد كه نتايج مذاكرات موس برگزار ش
ــى داخلى،  ــاز فرآيندهاى سياس ــتانه و آغ آس
ــت اراده عمومى مردم  ــت ارضى، حاكمي تمامي
سوريه و همچنين همكارى در دوران بازسازى 
اين كشور مورد بررسى و تبادل نظر قرار گرفت. 
در حاشيه اين نشست، اردوغان پيشنهاد ايجاد 

يك مكانيسم مالى بين ايران و تركيه را داد.
ــن 26 تا 28 بهمن، كنفرانس امنيتى  همچني
مونيخ برگزار شد. اين اجالس به صورت ساالنه 
ــان سراسر جهان با  با حضور مقامات و كارشناس
محوريت مسائل امنيتى برگزار مى شود. هيأتى 
از ايران نيز به رياست محمدجواد ظريف در اين 
كنفرانس حضور يافت. مايك پنس معاون ترامپ 
در اين اجالس معاون ترامپ بار ديگر عليه ايران 
ــى پرداخت و گفت كه ايران به  به طرح ادعاهاي
آتش جنگ در يمن و سوريه دامن زده و به اين 
كشورها تسليحات منتقل كرده است. او همچنين 

از اروپا خواست كه از برجام خارج شود.

بیانیه گام دوم انقالب
ــاى  رويداده ــن  مهم تري از  ــى  يك
ــم انقالب  ــدور بيانيه رهبر معظ ــاه، ص بهمن م
ــالب» بود.  ــام دوم انق ــوان «گ ــالمى با عن اس
حضرت آيت اهللا خامنه اى روز 24 بهمن با صدور 
ــير پر افتخار  بيانيه اى به تبيين ويژگى هاى مس
ــده در چهل سال گذشته پرداختند  پيموده ش
ــد واقع بينانه به آينده و نقش  ــا تأكيد بر امي و ب
ــتن گام بزرگ دوم به  بى بديل جوانان در برداش
سمت آرمان ها، خطاب به جوانان و آينده سازان 
ــاد بزرگ را در 7  ــران مقتدر، الزامات اين جه اي

سرفصل اساسى بيان كردند.
ايشان در ابتداى اين بيانيه با اشاره به تاريخچه 

ــالمى كه صداى جديدى را  پيروزى انقالب اس
ــاند، يادآور شدند: چپ و  به گوش جهانيان رس
راسِت مدرنيته، از تظاهر به نشنيدن اين صداى 
ــترده و گونه گون  جديد و متفاوت، تا تالش گس
ــد به اجل  ــردن آن، هرچه كردن ــراى خفه ك ب
ــدند. اكنون با گذشت  محتوم خود نزديك تر ش
ــاالنه ى انقالب و چهل دهه ى  ــن س چهل جش
فجر، يكى از آن دو كانون دشمنى نابود شده و 
ديگرى با مشكالتى كه خبر از نزديكى احتضار 
ــت و پنجه نرم مى كند! و انقالب  مى دهند، دس
ــالمى با حفظ و پايبندى به شعارهاى خود  اس

همچنان به پيش مى رود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در بخش ديگرى از 
ــد: انقالب به يك انحطاط  اين بيانيه ادامه دادن
تاريخى طوالنى پايان داد و كشور كه در دوران 
پهلوى و قاجار بشّدت تحقير شده و بشّدت عقب 
مانده بود، در مسير پيشرفت سريع قرار گرفت؛ 
در گام نخست، رژيم ننگين سلطنت استبدادى 
را به حكومت مردمى و مردم ساالرى تبديل كرد 
ــرفت  ــر اراده ى ملّى را كه جان مايه پيش و عنص
ــت در كانون مديريّت  ــه و حقيقى اس همه جانب
كشور وارد كرد؛ آنگاه جوانان را ميدان دار اصلى 
ــت كرد؛ روحيه و  ــوادث و وارد عرصه مديريّ ح
باور «ما مى توانيم» را به همگان منتقل كرد؛ به 
بركت تحريم دشمنان، اتكا به توانايى داخلى را 

به همه آموخت و اين منشأ بركات بزرگ شد.
ــيم  ــان اين بركات را به هفت بخش تقس ايش
ــور و  ــات و امنّيت كش ــد: 1- ضمانت ثب كردن
تمامّيت ارضى و حفاظت از مرزها، 2- فراگيرتر 
ــور در عرصه ى علم  ــدن موتور پيشران كش ش
ــاخت هاى حياتى و  ــاد زيرس ــاورى و ايج و فّن
اقتصادى و عمرانى، 3- افزايش مشاركت مردمى 
در شئون مختلف سياسى اجتماعى، 4- ارتقاى 
ــى آحاد مردم و نگاه  ــگفت آور بينش سياس ش
ــائل بين المللى، 5- سنگين كردن  آنان به مس
كّفه ى عدالت در تقسيم امكانات عمومى كشور، 

6- افزايش چشمگير عيار معنويّت و اخالق در 

فضاى عمومى جامعه، 7- برجسته تر شدن نماد 
ــكوه و افتخارآميز ايستادگى در  پر ابّهت و با ش
برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان و در 

رأس آنان آمريكاى جهان خوار و جنايت كار.
ــه اى همچنين تصريح  حضرت آيت اهللا خامن
ــده با آنچه بايد مى شده  كردند: آنچه تاكنون ش
و بشود، داراى فاصله اى ژرف است. در جمهورى 
اسالمى، دل هاى مسئوالن به طور دائم بايد براى 
ــكاف هاى عميق  رفع محروميت ها بتپد و از ش
ــد. در جمهورى  ــّدت بيمناك باش طبقاتى بش
اسالمى كسب ثروت نه تنها جرم نيست كه مورد 
ــت، اّما تبعيض در توزيع منابع  تشويق نيز هس
ــوارى و مدارا  ــى و ميدان دادن به ويژه خ عموم
ــه همه به بى عدالتى  ــا فريب گران اقتصادى ك ب
مى انجامد، بشّدت ممنوع است؛ همچنين غفلت 
ــت، به هيچ رو مورد  ــرهاى نيازمند حماي از قش
قبول نيست. اين سخنان در قالب سياست ها و 
ــده است ولى براى اجراى  قوانين، بارها تكرار ش
شايسته ى آن چشم اميد به شما جوان ها است؛ 
ــور  ــر زمام اداره ى بخش هاى گوناگون كش و اگ
ــى و دانا و كاردان كه  ــه جوانان مؤمن و انقالب ب
ــود، اين اميد  ــتند سپرده ش بحمداّهللا كم نيس

برآورده خواهد شد.
ــن بيانيه  ــالمى در پايان اي ــر انقالب اس رهب
ــرافرازانه و افتخارانگيز و  ــد: از حضور س فرمودن
ــكن ملّت عزيز در بيست و دوم بهمن  دشمن ش
و چهلمين سالگرد انقالب عظيم اسالمى تشّكر 
مى كنم و پيشانى سپاس بر درگاه حضرت حق 
مى سايم. سالم بر حضرت بقّية اّهللا (ارواحنا فداه)؛ 
سالم بر ارواح طّيبه ى شهيدان واال مقام و روح 
مطّهر امام بزرگوار؛ و سالم بر همه ى ملّت عزيز 

ايران و سالم ويژه به جوانان.

تصویب کلیات بودجه ۹۸
ــنبه  كليات اليحه بودجه 98 روزش
27 بهمن ماه در مجلس مورد بررسى و تصويب 

نمايندگان قرار گرفت. نمايندگان مجلس بعد از 
استماع نظرات موافقان و مخالفان، كليات بودجه 
ــا 117؛ رأى موافق، 86؛ رأى مخالف و  98 را ب

8؛ رأى ممتنع از مجموع 212؛نماينده حاضر در 
مجلس تصويب كردند.
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