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رهرب معظم انقالب اسالمی عرص 
روز دوشــنبه چهاردهم خرداد ماه 
در اجتامع پرشــور مردم قدرشناس 
در بیســت ونهمین ســالگرد عروج 
ملکوتی امام خمینی(ره) فرمودند: 
به نظــر می آید برخــی دولت های 
اروپایــی توقــع دارند ملــت ایران 
هم تحریم هــا را تحمل کند، هم از 
فعالیت های هسته ای که نیاز قطعی 
آینده ایران اســت دســت بردارد و 
هم محدودیت های تحمیل شده بر 
ایران را ادامه دهد اما آنها بدانند که 
این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد؛ 
ملــت و دولت ایــران این را تحمل 
نخواهــد کرد که هم تحریم باشــد 
هم در محدودیت و حبس هسته ای. 
به گزارش ایرنا، مهمرتین محورهای 
بیانــات رهــرب انقالب در مراســم 
سالگرد امام (ره) به رشح زیر است:

ــل (ره)  ــباهت هاى امام راح  ش

ــادق و حقيقى حضرت  ــن پيرو ص اي
ــواى واال  اميرالمومنين(ع) با آن پيش
ــت ايران و  ــزرگ، مايه افتخار مل و ب
ــت و توجه به اين  ــالمى اس امت اس
شباهت ها، براى يافتن مسير صحيح 
و آشنايى بيشتر با امام راحل(ره) مهم 

و مفيد است.
 شــباهت های امام راحل(ره) با 

حرضت علی (ع)
ــن  اميرالمومني ــرت  حض در   

على(ع)، دو خصوصيت به ظاهر متضاد 

وجود داشت؛ از يك طرف، «صالبت و 
ايستادگى و شدت» در برابر هر حركت 
باطل و در برابر ظالمان و طغيانگران 
و از طرف ديگر، «لطافت و رقت» در 
مواجهه با ياد الهى و همچنين در برابر 

مظلومان و محرومان و مستضعفان .
ــتادگى حضرت على(ع) در   ايس
برابر معاويه، برخى از اصحاب قديمى 
و آبرومند اما دنياطلب و خوارج نمونه 
هايى از صالبت حضرت على(ع) است، 
از طرف ديگر اين ولّى بزرگ خدا در 
مقابل ايتام يا ضعفا، آن چنان از خود 
رقت و لطافت نشان مى داد كه انسان 

شگفت زده و دچار حيرت مى شود. 
ــن دو  ــز همي ــل ني ــام راح  ام
خصوصيت را داشتند، امام خمينى(ره) 
از يك طرف در مقابل رژيم منحط و 
طاغوتى پهلوى، آمريكا، صدام متجاوز 
ــاگرد و يار قديمى  و حتى در برابر ش
خود كه دچار رفتار برخالف حق شده 
ــتحكم و  بود، همچون صخره اى مس
كوهى استوار ايستاد اما در برابر پيام 
ارادت و فداكارى يك مادر شهيد و در 
دفاع از مستضعفان و پابرهنگان دچار 

تأثر و رقت قلب مى شد.
ــجاعت، هنر  ــن، ش  اراده پوالدي
ــوى و منطق  ــان ق ــرى، زب نظامى گ
جذاب از جمله نشانه هاى بارز اقتدار 

اميرمؤمنان است.
 تهمت هاى ناجوانمردانه دشمنان 
ــواى متقيان و  ــه پيش ــودان ب و حس

ــت خواِص دل به دنيا سپرده  رفتار زش
ــرت  ــت حض ــانه هاى مظلومي از نش
على(ع) است؛ اين فشارهاى بى پايان 
و مظلوميت عميق، به حدى بود كه 
آن امام صبورِ دريادل را به درد دل با 

چاه وامى داشت.
ــى در اين مصاف   پيروزى نهاي
ــوار با اميرمؤمنان بوده  طوالنى و دش
ــت چرا كه امروز نام و شخصيت  اس
ــان در  ــيره و عدالت خواهى ايش و س
ــر، برجسته و  آفاق عظيم و تاريخ بش
ــت اما يادى از دشمنان  درخشان اس

او نيست.
ــز با اقتدار   امام خمينى(ره) ني
فوق العاده خود، يك حكومت طاغوتى 
و ديكتاتورى وراثتى را بعد از دو هزار 
سال ساقط كرد، امريكا را به شكست 
كشاند و هدف طراحان جنگ تحميلى 
يعنى ريشه كن كردن انقالب و نظام 

اسالمى را با قدرت ناكام گذاشت.
ــام خمينى(ره) در عين حال   ام
مانند پيشوايش مظلوم بود و تبليغات 
گسترده، مستمر و اهانت بار دشمنان 
ــه از آنها توقع  ــار برخى افراد ك و رفت
ــانه هاى مظلوميت  ــت، از نش نمى رف
ــود، به گونه اى  ــر انقالب ب رهبر كبي
ــانه هاى دلتنگى را مى توان در  كه نش
البالى سخنان مستحكم و پرصالبت 

امام مشاهده و درك كرد.
ــل(ره) البته از ويژگى   امام راح
سوم اميرمؤمنان يعنى پيروزى نهايى 
ــوردار بود كه اين پيروزى در  نيز برخ
ــعه و  ــد و توس ــتحكام و بقا و رش اس
پيشرفت نظام اسالمى به خوبى خود 

را نشان مى دهد.
 بسيارى از آرزوهاى امام خمينى 
ــان  ــات پر بركت ايش ــان حي در زم
ــيارى از اين اهداف  محقق شد و بس
ــان تحقق يافته كه  بعد از عروج ايش
ــرفت  پيش خودكفايى،  ــاورى،  خودب
ــرفت سياسى  علمى و فناورى، پيش
ــعه نفوذ ايران در غرب آسيا و  و توس

شمال آفريقا از جمله آنهاست.

ــداف و آرمان هاى امام   ديگر اه
ــز بإذن اهللا تحقق خواهد  عزيزمان ني
يافت و جمهورى اسالمى روز به روز 
ــتر برخوردار  ــال و عظمت بيش از اعت

خواهد شد.
 تحركات دشمنان نه از سر اقتدار 
بلكه به علت دستپاچگى و آشفتگى 
است؛ ملت عزيز ايران بداند كه دشمن 
از پيشرفت و عظمت و ايستادگى او، 
عصبى و آشفته است و با دستپاچگى 

حركاتى را انجام مى دهد.
 مشــابهات جبهــه دشــمنان 
امیرمؤمنــان بــا جبهــه دشــمنان 

امام(ره)
ــواى عدالت خواهان با سه   پيش
ــطين» يعنى  جبهه رويارو بود؛ «قاس
ــان اصل  ــى و مخالف ــمنان بنيان دش
ــا همان  ــن» ي ــت او، «ناكثي حكوم
ــت بنياد و «مارقين»  ــان سس همراه
يعنى كج فهم ها و انسانهاى نادانى كه 
سران شان خائن بودند اما خودشان به 
خيال تبعيت از قرآن در مقابل قرآن 

مجسم يعنى اميرمؤمنان ايستادند.
 جبهه دشمنان و مخالفان امام 

راحل نيز تركيبى از همين سه گروه 
ــكا، رژيم  ــطين يعنى امري بود؛ قاس
ــتگان داخلى  ــتى و وابس صهيونيس
ــالمى  ــه با اصل جمهورى اس آنها ك
دشمنى دارند، ناكثين يا عهدشكنان 
و همراهان سست كمربند كه به علت 
ــته هاى دنيايى در مقابل امام  خواس
ــتادند و مارقين كه با عدم درك  ايس
ــور و نفهميدن جبهه  ــت كش موقعي
بندى دشمنان، حقانيت حركت امام 

را تشخيص ندادند.
ــه اى از مارقين  ــن نمون  منافقي
هستند كه به علت خيانت رؤسايشان 
ــى بدنه، به  ــل و فريب خوردگ و جه

دشمنى ناكام با امام پرداختند.
ــه گروه در   امروز هم همين س
مقابل ميراث بزرگ امام خمينى يعنى 
جمهورى اسالمى صف آرايى كرده اند، 
ــكالتى  اين جبهه مختلط البته مش

ملت و دولت ایران تحمل نخواهد کرد که هم تحریم باشد 
هم در محدودیت و حبس هسته ای

رهرب انقالب در مراسم سالگرد امام(ره):
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ــوار يا ُكند  ــور را دش به وجود مى آورد و حركت كش
ــرفت ملت عاجز و  مى كند اما در جلوگيرى از پيش

ناتوان است.
 هفت الگوی رفتاری امام خمینی(ره)

 نخستين شاخص «برخورد شجاعانه و فعال با 
دشمنان» است؛ امام راحل(ره) در مواجهه با دشمنان 
هرگز منفعل نشد و همواره فعال و قدرتمند در مقابل 

آنها ايستاد.
 دومين شاخص «پرهيز از هيجان زدگِى ناشى 
از احساسات و خالى از عقالنيت» است؛ تصميم هاى 
ــجاعانه و در عين حال مبتنى بر محاسبات  امام، ش

عقالنى بود.
ــى(ره) چه در دوران مبارزات و چه   امام خمين
ــالمى، همواره اولويت ها را  بعد از پيروزى انقالب اس
رعايت مى كرد و بر موضوع اصلى متمركز مى شد و 

هيچگاه حواشى را وارد ميدان كار خود نمى كرد.
ــردم و بويژه جوانان و  ــاد به توانايى هاى م  اعتم
خوش بينى به ملت ايران» و «بى اعتمادى و بدبينى 
ــمن» دو شاخص ديگر در رفتار امام(ره) است؛  به دش
امام بزرگوار يك لحظه به دشمن و پيشنهادهاى آن 
اعتماد نكرد و دشمن را به معنى واقعى كلمه، دشمن 

مى دانست.
ــتگى و اتحاد ملت و مردود   «اهتمام به همبس

ــتگى و دو قطبى سازى در  دانستن هرگونه دو دس
ميان مردم» از ديگر الگوهاى رفتارى امام(ره) است؛ 
ــى، ايمان كامل  ــام خمينى به نصرت و وعده اله ام
داشت و معتقد بود كه اگر كار براى رضاى خدا باشد، 

هيچ گونه ضررى متوجه آن نخواهد شد.
ــان را دقيقاً دنبال  ــام راحل، راه ايش ــد از ام  بع
ــد، از اين پس نيز دنبال  ــم و به لطف خداون كرده اي
ــم كرد؛ به حول و قوه الهى، ما دچار انفعال و  خواهي
ضعف نمى شويم و در برابر زياده خواهى و زورگويى 
دشمنان مى ايستيم، هيجان زده و احساسى تصميم 
نمى گيريم و به جاى متن، وارد حاشيه ها نمى شويم، 
اولويت هاى خود را به توفيق الهى تشخيص خواهيم 
ــا بخصوص جوانان  ــه مردم و توانايى هاى آنه داد، ب
ــمن مطلقاً اعتماد  ــرد اما به دش ــاد خواهيم ك اعتم
نمى كنيم، مردم عزيزمان را از دو دستگى و دو قطبى 
ــذر مى داريم و به نصرت الهى اطمينان داريم و  برح
شك نداريم كه ملت ايران با اين ايمان و انگيزه و با 

اين اميد، قطعاً پيروز خواهد شد.
 محورهای نقشه دشمن در مقطع فعلی

ــه محور «فشار اقتصادى،  ــه دشمن بر س  نقش
ــيطره بر  ــار عملى» و با هدف س ــار روانى و فش فش
كشور متمركز است؛ در اين طراحى، فشار اقتصادى 
از طريق تحريم ها و جلوگيرى از همكارى اقتصادى 

كشورها با ايران اعمال خواهد شد.
 آنها بر خالف تبليغات دروغين خود كه مى گويند 
ــت، ملت را هدف  هدف تحريم ها، حكومت ايران اس
گرفته اند تا با فشار به مردم، نظام اسالمى را به تسليم 

در مقابل زورگويى ها وادار كنند اما دشمنان، نه ملت 
ايران را شناخته اند و نه نظام اسالمى را زيرا به فضل 
الهى و با تالش مسئوالن و همت مردم، آنها در اين 

بخش از طراحى خود، به كلى ناكام خواهند ماند.
ــار روانى است؛  ــه دشمن فش  محور دوم نقش
ــمن در اين بخش از طراحى خود درصدد است  دش
ــر اقتدار ملى را به  ــالمى و عناص نقاط قوت نظام اس
نقاط ضعف و چالش برانگيز تبديل كند تا ملت ايران 

نسبت به اين نقاط قوت بدبين و دلسرد شوند.
 «پيشرفت هاى هسته اى» يكى از نقاط قوت و 

افتخار فناورى و دانش كشور است؛ توانايى دانشمندان 
و متخصصان جوان كشور در توليد اورانيوم غنى شده  
بيست درصد، در شرايطى كه طرف مقابل انواع شروط 
و مشكالت را براى تأمين اورانيوم بيست درصد جهت 
مصارف پزشكى مطرح كرده بود، نماد قدرت علمى 
و فناورى و يك نقطه قوت بزرگ ملى است كه براى 

كشور مايه آبرو شد.
 اكنون دشمن تالش دارد تا با كار روانى و ريشه 
اى، اين نقطه قوت ملى را به مسئله اى چالش برانگيز 

تبديل و ملت را نسبت به آن بدبين كند.
ــكى» يكى ديگر از نقاط قوت و   «توانايى موش

ــت؛ در دوران جنگ  زمينه ساز «امنيت» كشور اس
تحميلى به دليل آنكه ما سالح دفاعى و توان موشكى 
نداشتيم، از شهرهاى مرزى تا تهران شبانه روز، زير 
ــكى بودند اما اكنون با همت متخصصان  آتش موش
ــكى منطقه تبديل  ــدرت اول موش ــوان، ما به ق ج
ــده ايم و دشمن مى داند كه اگر يك موشك بزند،  ش

با ده موشك پاسخ خواهد گرفت.
 دشمن با يك عمليات روانى بر روى اين نقطه 
ــده است و متأسفانه عده اى هم در  قوت متمركز ش

داخل، با او هم صدا شده اند.
ــى» و حمايت از  ــى بين الملل ــت خواه  «عدال
ــاى مظلوم يكى ديگر از نقاط قوت جمهورى  ملت ه
ــت؛ در حالى كه حمايت از فلسطين و  ــالمى اس اس
نيروى مقاومت در مقابل رژيم صهيونيستى و دفاع از 
استقالل و تماميت ارضى كشورهاى منطقه، مايه آبرو 
ــالمى است، دشمن تالش دارد تا  براى جمهورى اس
آن را تحت عنوان «دخالت ايران در منطقه» به يك 

مسئله چالش آفرين تبديل كند.
ــال پيش در تهران و   همين عوامل كه چند س
ــعار «نه غزه نه لبنان»  ــى روز قدس، ش در راهپيماي
ــك كنندگان به  ــردادند، موجوداتى حقير و كم س
جنگ روانى دشمن هستند و اين مايه سرافكندگى 

آنهاست.
ــگان و عده اى در داخل در تبليغات خود   بيگان
اينگونه وانمود مى كنند كه اگر ايران، شكل معيوبى 
ــتند، نپذيرد،  از برجام را كه درصدد تحميل آن هس

جنگ خواهد شد، خير اين حرف دروغ است.
ــر مى آيد برخى دولت هاى اروپايى توقع   به نظ
ــد ملت ايران هم تحريم ها را تحمل كند، هم از  دارن

فعاليت هاى هسته اى كه نياز قطعى آينده ايران است 
ــت بردارد و هم محدوديت هاى تحميل شده بر  دس
ايران را ادامه دهد اما آنها بدانند كه اين خواب آشفته 
تعبير نخواهد شد؛ ملت و دولت ايران اين را تحمل 
نخواهد كرد كه هم تحريم باشد هم در محدوديت و 

حبس هسته اى.
ــته اى موظف  ــازمان انرژى هس  مسئوالن س
هستند به سرعت آمادگى هاى الزم را براى رسيدن 
ــالً در چارچوب برجام)  ــو (البته فع به 190 هزار س
ــائلى را كه رئيس  فراهم آورند و مقدمات اجراى مس

جمهور دستور داده اند از همين فردا آغاز كنند.
ــد تا با جنگ روانى، ما از نقاط   آنها تالش دارن
ــت برداريم تا  ــدار ملى خود دس ــوت و عناصر اقت ق
بيگانگان راحت تر بر كشور و ملت و سرنوشت آينده 
ما مسلط شوند اما ملت ايران، در مقابل اين حركت 

ايستاده است.
 فشار عملى سومين محور نقشه جارى دشمن 
ــت؛ برنامه قطعى  ــه با ملت بزرگ ايران اس در مقابل
ــتفاده از مطالبات  ــت كه با سوءاس ــمن اين اس دش
مردمى، در كشور آشوب ايجاد كند اما سر آنها قطعاً 

به سنگ خواهد خورد.
ــهرى، كارگران  ــت در نقطه اى يا ش  ممكن اس
ــته باشند،  ــان ديگرى از مردم مطالباتى داش يا كس
دشمن در اين موارد با تعداد معدودى نفوذى و افراد 
ــعى مى كند اجتماع آرام مردم را  خبيث و اشرار، س
ــوبگرانه تبديل و نظام و  به حركت ضدامنيتى و آش
ملت را بدنام كند؛ اعتقاد راسخ دارم دشمنان اين بار 
هم كور خوانده اند و مردم عزيز با قدرت، شهامت و 

هوشمندى در مقابل اين طرح و توطئه مى ايستند.
ــت؛ به  ــيار مهم اس  حضور مردم در صحنه بس

فضل الهى، و به بركت حضور پرشور مردم روز قدس 
امسال از سال هاى گذشته، قوى تر و پرشورتر برگزار 

خواهد شد.
 محورهــای بیانــات رهرب انقــالب خطاب به 

جوانان عرب منطقه
ــما است و بايد خود   امروز روز عمل و اقدام ش
ــرفت و استقالل و آزادى كشورهاى تان  را براى پيش

آماده كنيد.
 برخى دولت هاى عربى، اكنون دشمن ملت هاى 
خود شده اند و در چنين شرايطى مسئوليت جوانان 

غيور عرب، بر هم زدن اين معادله باطل است.
 آينده متعلق به جوانان است و آنان بايد با عمل 
و ابتكار، خود را براى آينده آماده كنند؛ اگر آينده به 
درستى ساخته شود، قطعاً همه ملت هاى مسلمان و 
ــورها، از آن بهره مند  عرب بخصوص جوانان اين كش

خواهند شد.
 از هيمنه جبهه كفر نهراسيد و به وعده نصرت 
الهى ايمان راسخ داشته باشيد؛ حضور در اين راهپيمايى 
و دفاع از مردم مقاوم و مجاهد و مظلوم فلسطين، در 

واقع گامى مهم در مسير ساختن آينده بهتر است.
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 صنعت نفت، صنعت راهربدی
رئيس جمهورى با بيان اينكه صنعت نفت به عنوان 
ــگاه ويژه اى  ــردى از ويژگى و جاي يك صنعت راهب
ــت، گفت: «امروز نفت در روند زندگى  برخوردار اس
ــش آن در حوزه هاى مختلف از  ــطه نق مردم به واس
ــيرين كن ها و نقل و انتقال  ــه نيروگاه ها، آب ش جمل
ــيار مهم محسوب مى شود و  يك صنعت ويژه و بس
ــى و  در عرصه داخلى و خارجى و در حوزه ديپلماس

قدرت ملى نيز بسيار حائز اهميت است».
ــت و  ــن دول ــل بي ــه داد: «در تعام ــى ادام روحان
شركت هاى صنعتى و نفتى اولين قدم، وجود رابطه 
صحيح بين دولت و شركت ها است. بايد به يكديگر 
ــت  ــته و كمك كنيم و الزمه آن اين اس اعتماد داش
ــخن بگوييم چرا كه اگر يك  ــت س كه دقيق و درس

دستگاه اجرايى مى خواهد به يك محصول حساس 
و بسيار مهم متكى شود كه سرمايه زيادى را به آن 
اختصاص مى دهد، بسيار مهم است كه در اين امور 
به طور دقيق و صحيح چگونگى ساخت و عملكرد آن 

محصول تشريح شود».
ــترك با شركت ها و  رئيس جمهورى فعاليت مش
فناورى خارجى و سپس رسيدن به استقالل كامل 
را يك راه ميانبر براى افزايش كيفيت و اتكاء به توليد 
ــراى توليد محصوالت و  ــت و گفت: «ب داخلى دانس
فناورى هاى حساس اگر بتوانيم در آغاز با شركت هاى 
معروف و قابل اعتماد خارجى مشاركت داشته باشيم 
اين كار مى تواند راه ميانبرى باشد تا سريع تر به نتيجه 

برسيم».

 وزارت نفــت مصمــم به اســتفاده از توان و 
امکانات داخلی 

روحانى افزود: «شركت ها بايد اعتماد داشته باشند 
كه دولت و دستگاه اجرايى هر جا تشخيص دهد كه 
توليدات داخلى قابل اعتماد هستند، بالفاصله خريد 
خارجى آن كاال را قطع خواهد كرد، حتى اگر توليد 
داخلى 10 الى 20 درصد هم گرانتر هم باشد، باز هم 
ــت كه اين خريد انجام شود تا صنعت  قابل قبول اس
داخلى متحول شده و روى ريل سرعت قرار بگيرد».

ــح كرد: «امروز وزارت نفت  رئيس جمهورى تصري
ــات داخلى در  ــت كه از توان و امكان نيز مصمم اس

حوزه هاى فعاليت خود استفاده كند».
روحانى گفت: «اينكه گفته مى شود تحريم نعمت 
ــت بايد كارى كنيم كه برقرارى رابطه صميمانه  اس

دولت پشتیبان طرح های جدید صنعت نفت
خود اتکایی و افزایش تولید داخلی است

رئیس جمهوری در جمع مدیران عامل و مسئولین و فعالین حوزه صنعت نفت:

روز سوم برگزاری بیست و سومین منایشگاه بین املللی نفت، گاز، پاالیش و پرتوشیمی رییس جمهوری میهامن سالن های ۸ و ۹ این منایشگاه بود و از این دو سالن 
بازدید کرد.  حسن روحانی پس از بازدید از این منایشگاه در جمع مدیران عامل و مسئولین و فعالین حوزه صنعت نفت ایران حارض شد؛ او با ابراز امیدواری برای افتتاح 
فازهای جدید پارس جنوبی  گفت: «با بهره گیری از فناوری، باید تولید از منابع فعال انرژی افزایش یابد». رئیس جمهوری فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سال های 
اخیر در صنعت نفت، گاز و پرتوشیمی را برای خود اتکایی و بی نیازی و تحرک  بخشیدن به تولیدات داخلی و در نتیجه اشتغال بسیار تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: 
«دولت از طرح های وزارت نفت به طور کامل پشتیبانی می کند». به گزارش «پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری» روحانی با اشاره به اینکه صنعت نفت در مجموع 
برای کشورمان، منطقه و دنیای صنعتی یک صنعت کامالً راهربدی است، افزود: «صنعت نفت هیچ گاه در ایران یک مسأله اقتصادی نبوده و همیشه بیش از هر چیز به 

عنوان یک مسأله سیاسی مطرح بوده است و پس از آن ابعاد اقتصادی و اجتامعی را در کنار خود داشته است».
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ــود و اگر چنانچه تحريم باشيم يا نباشيم،  نعمت ش
ــه روى پاى خود  ــت كنيم ك ــمتى حرك بايد به س

بايستيم و اين يك ضرورت است».
ــاط و  ــس جمهورى توجه به روحيه اميد، نش رئي
ــرار داد و گفت: «كارى  ــرور ملى را مورد تأكيد ق غ
كه امروز شركت هاى نفتى كشورمان انجام مى دهند، 
تنها يك كار اقتصادى نيست بلكه اين دستاوردهاى 
ــر از هر چيز دادن روحيه اميد،  بزرگ فناورانه باالت
ــردم بايد به آينده  ــت. م ــاط و غرور به مردم اس نش

اميدوار و اعتماد داشته باشند».
ــبت به فعاليت هاى  ــه داد: «مردم بايد نس او ادام
شركت هاى دانش بنيان و كارآفرينان خود احساس 
ــرور كنند و اين برخوردارى از روحيه غرور ملى و  غ
اميد و نشاط يك سرمايه بزرگ محسوب مى شود و 
چه بسا بسيارى از فعاليت ها و دستاوردها به واسطه 

داشتن چنين روحيه اى حاصل مى شود».

 صنعــت نفــت می تواند به خــودش متکی 
باشد

ــاره به طرح هاى مهمى كه  روحانى در ادامه با اش
ــيمى كشورمان وجود  در حوزه نفت و گاز و پتروش
ــت: «در اين حوزه اولين اولويت بايد حفظ  دارد، گف
ــده باشد و دومين  و نگهدارى از نفت و گاز توليد ش
اقدام استفاده بهينه از اين منابع است. بايد به جاى 
ــتفاده صحيح و  ــافات جديد اولويت اصلى اس اكتش
ــرمايه گذارى هاى  ــد و س بهينه از منابع موجود باش
ــتور كار خود دارد،  ــدى كه وزارت نفت در دس جدي
ــه بتوانيم از همه  ــد ك عمدتاً در اين زمينه مى باش
بخش ها و مخازن موجود، افزايش توليد داشته باشيم 
و دستيابى به اين هدف نيازمند سرمايه ، تكنولوژى 
و باالتر از همه برنامه ريزى دقيق و مديريت صحيح 

است».
ــان تر سرمايه داخلى و  رئيس جمهورى جذب آس
خارجى و اعتماد به اين صنعت را از امتيازات صنعت 
نفت توصيف كرد و گفت: «صنعت نفت مى تواند به 
خودش متكى باشد و شركت ملى نفت با امضاء خود 

قادر است سرمايه هاى بسيارى را جذب كند».
ــى گفت: «بزرگترين كمك دولت به بخش  روحان
ــت كه فضاى مناسبى را براى  صنعت نفت اين اس
كار و فعاليت هاى شركت ها در داخلى و خارج كشور 
ــاب شده با  ايجاد كند و برقرارى روابط خوب و حس
ــايگان و كشورهاى دنيا مى تواند از جمله اين  همس

اقدامات باشد».

 اســاس سیاست خارجی دولت داشنت تعامل 
سازنده

رئيس جمهورى ادامه داد: «برنامه دولت از روز اول 
اين بوده كه تعامل درست، سازنده، مؤثر و برد – برد 
را با دنيا برقرار كند. البته در اين زمينه ممكن است 
شرايط استثنايى و خاصى هم وجود داشته باشد كه 

بى ترديد در كوتاه ترين زمان از چنين شرايطى عبور 
خواهيم كرد».

ــت خارجى دولت  ــاس سياس روحانى افزود: «اس
داشتن تعامل سازنده با كشورهاى منطقه و جهان 
ــت كه به عنوان يك نمونه مى توان به همكارى  اس
مشترك با جمهورى آذربايجان در زمينه اكتشاف، 

توليد و فروش نفت از مخزن مشترك اشاره كرد».
ــاط مختلف  ــت: «در نق ــورى گف ــس جمه رئي
ــتركى با همسايگان خود داريم و  مرزى، منابع مش
ــيار اهميت دارد كه  ــن حوزه ها براى مردم بس در اي
سرمايه گذارى ها با سرعت بيشترى به نتيجه برسد. 
ــرب كارون و پارس  ــرورت دارد در بخش غ ــذا ض ل
جنوبى كه منابع مشتركى با همسايگان خود داريم، 

فعاليت ها سريع تر و با شتاب انجام شود».
بايد توليد پارس جنوبى را پايدار كنيم

ــال  ــدوارى كرد: «تا آخر امس ــى اظهار امي روحان
ــد  فازهاى جديدى در پارس جنوبى به افتتاح برس
ــم فازهاى مختلف پارس  ــول دولت دوازده و در ط
ــتا تالش  ــد و در اين راس ــرانجام برس جنوبى به س
بعدى بايد اين باشد كه بتوانيم توليد پارس جنوبى 
را پايدار كنيم». رئيس جمهورى توجه به سرعت و 
ــان انجام پروژه ها را مورد تأكيد قرار داد و گفت:  زم
ــال  ــروز براى انجام پروژه ها نبايد بحث چند س «ام
مطرح باشد، بلكه بايستى بر مبناى ماه برنامه ريزى و 

فعاليت داشته باشيم».
ــه اهميت فعاليت وزارت نفت در  روحانى در ادام
بندر جاسك را مورد اشاره قرار داد و گفت: «رساندن 
ــك و اينكه در آينده بتوانيم  لوله نفت به بندر جاس
ــيم، از لحاظ  ــته باش از اين بندر صادرات نفت داش
ــيار مهمى است و از  ــى و استراتژيك كار بس سياس
ــت كه مدام روند اجراى آن را پيگيرى  مواردى اس
ــاره به تأمين منابع  مى كنم». رئيس جمهورى با اش
ــف، گفت: «هر  ــراى پروژه هاى مختل ــى در اج مال
پروژه اى نيازمند تأمين مالى است كه معموالً توسط 
ــود و در اين زمينه  بانك ها و صندوق ها انجام مى ش
وزارت نفت مى تواند، صندوقى را ايجاد كرده و روى 

پاى خود بايستد».

 امسال وزارت نفت، سه پاالیشگاه مهم افتتاح 
می شود

ــتى نفت  روحانى لزوم توجه به صنايع پايين دس
ــت و گفت:  ــيمى را حائز اهميت دانس بويژه پتروش
ــادرات گاز از آن در صنعت  ــاى ص ــه ج ــه ب «اينك
پتروشيمى كشورمان استفاده شود، مى تواند ارزش 
ــورمان كند. لذا اگر فعال  افزوده باالترى را وارد كش
شود از لحاظ درآمدى و اشتغال زايى مى تواند بسيار 
ــتا امسال وزارت نفت، سه  ــد و در اين راس مؤثر باش
پااليشگاه مهم را افتتاح مى كند و اين در چهلمين 
ــيار ارزشمند  ــالگرد پيروزى انقالب اسالمى بس س

است».

رئيس جمهورى ادامه داد: «ظاهراً براى خيلى ها 
سنگين است كه ملت ايران امسال چهلمين سالگرد 
ــن خواهد گرفت و به  ــروزى انقالب خود را جش پي
ــتقامت  ــتادگى و اس ــل الهى مردم ايران با ايس فض
سال ها و قرن ها مسير استقالل، آزادى، اسالميت، 
جمهوريت و مردم ساالرى را ادامه خواهند داد و اين 

راهى است كه مردم آن را انتخاب كرده اند».
روحانى تصريح كرد: «اگر صدها بار هم رفراندوم 
ــردم ايران به  ــم 98,2 درصد م ــود، باز ه برگزار ش
ــتگى، آزادى و مردم ساالرى  استقالل به جاى وابس
به جاى ديكتاتورى و اسالم در مقابل غيراسالم رأى 
خواهند داد. چه بسا ممكن است انتقادهايى وجود 
داشته باشد كه عمدتاً مربوط به شيوه عملكرد دولتها 
است و البته دولت ها موقتى هستند و آنچه دائمى و 
ماندگار است اراده ملت ايران مى باشد و ملت ايران، 
ــود اتخاذ كرده را با قوت  ــه براى آينده خ اراده اى ك

ادامه خواهد داد».

 از ابتــدای دولــت یازدهــم، ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند

رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه دولت از طرح هاى 
وزارت نفت به طور كامل پشتيبانى مى كند، گفت: 
«دولت از فناورى هاى جديد، تالش براى خوداتكايى 
و رسيدن به توليد داخلى در هر صنعتى كه باشد به 

طور كامل پشتيبانى مى كند».
ــان كرد: «تصميم دولت بر اين  روحانى خاطر نش
است كه هر آنچه كه در داخل كشور توليد مى شود 
و قابل اعتماد است را خريدارى كند و در اين كاالها 

به دنبال خريد خارجى نباشد».
رئيس جمهورى گفت: «اينكه شركت هاى داخلى 
در كنار شركت هاى خارجى در يك مناقصه شركت 
مى كنند و در آن برنده مى شوند، افتخارآميز است و 

باعث احساس غرور ملى مى شود».
ــاره به اقدامات دولت و وزارت نفت  روحانى با اش
ــتاها، گفت: «از ابتداى دولت  در گازرسانى به روس
ــت گاز  ــتا از نعم ــزار و 500 روس ــم، 11 ه يازده
برخوردار شده اند و اينكه امروز اعالم مى شود در هر 
24 ساعت، 10 روستا گازدار مى شوند، اقدام بسيار 

ــانى به روستاها، ضمن  ــمندى است و گازرس ارزش
ــتائيان عزيز از لحاظ  ــم آوردن رفاه براى روس فراه

محيط زيست و اشتغال نيز حائز اهميت است».
ــن از ارتباط وزارت نفت  رئيس جمهورى همچني
ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى و علمى كشورمان  با دانش
ــم وزير نفت گزارشى از  قدردانى كرد. در اين مراس
ــده در حوزه نفت و گاز و  اقدامات و فعاليت انجام ش
نيز استفاده از ظرفيت شركت داخلى براى توسعه هر 
چه بيشتر اين صنعت ارايه كرد. تعدادى از مديران 
ــركت هاى نفتى و فعاالن صنعت نفت نيز  عامل ش
ــى از فعاليت هاى خود  ــخنانى با ارايه گزارش در س

ديدگاه ها و پيشنهادات خود را مطرح كردند.
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ــتان 270 تخت  ــك بيمارس ــات احداث ي عملي
ــركل انجمن  ــورى دبي ــى با حضور ناصر عاش خواب
ــت، فريدون  ــى كارفرمايى صنعت پااليش نف صنف
همتى استاندار هرمزگان، مهندس محمدعلى دادور 
مديرعامل پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس، دكتر 
داودى رئيس دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان، احمد 
مرادى رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس، 
ــورى عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى  محمد آش
اسالمى، و ساير مقامات و مسئوالن در راستاى ايفاى 
مسئوليت هاى اجتماعى پااليشگاه نفت ستاره خليج 

فارس در بندرعباس آغاز شد.
ــزگان در آئين آغاز  ــتاندار هرم فريدون همتى اس
عمليات احداث اين بيمارستان، عنوان كرد: احداث 

ــب و كمك بزرگى از  اين بيمارستان اقدامى مناس
ــتاره خليج فارس به حوزه  سوى پااليشگاه نفت س

بهداشت و درمان استان هرمزگان است.
ــتان 270 تخت خوابى  وى ادامه داد: اين بيمارس
ــتاره خليج فارس با ايجاد  توسط پااليشگاه نفت س
تمامى امكانات و تامين تجهيزات طى مدت حداكثر 
ــهيد محمدى  ــتان ش ــال در محوطه بيمارس دو س

بندرعباس ساخته مى شود.
استاندار هرمزگان افزود: با توجه به مصوبات سفر 
رئيس جمهورى به استان و با احتساب ساخت اين 
ــال آينده در مجموع نزديك به  بيمارستان تا دو س
ــتانى در قالب بيمارستان  هزار و 700 تخت بيمارس
ها و مراكز درمانى در مركز، شرق و غرب هرمزگان 

ايجاد مى شود.
همتى تصريح كرد: با ايجاد اين امكانات بهداشتى 
ــتان  و درمانى مردم هرمزگان از مراجعه به ديگر اس
ها براى درمان بى نياز مى شوند و تالش مى كنيم 
حداكثر خدمات بهداشتى و درمانى در هرمزگان به 
مردم استان ارائه شود تا دغدغه اى در اين خصوص 

نداشته باشند.
ــم كار خوبى كه  ــرد: اميدواري ــان ك وى خاطرنش
پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس در راستاى ايفاى 
مسئوليت هاى اجتماعى خود در استان آغاز كرده 
ــد و ديگر  ــته باش بركات خوبى براى هرمزگان داش
ــتان نيز به  ــگاه هاى بزرگ اقتصادى فعال در اس بن

انجام اين مسئوليت توجه داشته باشند.

عملیات احداث بیامرستان ۲۷۰ تخت خوابی توسط 
پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در بندرعباس آغاز شد

با حضور دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت؛ 
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ــم، گفت:  ــتاره خليج فارس نيز در اين مراس ــگاه نفت س مديرعامل پااليش
ــور در زمينه سوخت را  ــگاه نفت ستاره خليج فارس توانسته نياز كش پااليش
تامين و با راه اندازى فازهاى جديد اين پااليشگاه، ايران به صادر كننده بنزين 

تبديل خواهد شد.
ــتان 270 تخت خوابى نيز  مهندس محمدعلى دادور افزود: احداث بيمارس
براى ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى اين پااليشگاه و خدمت به مردم شريف 
ــريع ترين زمان  ــتان هرمزگان صورت مى گيرد كه تالش مى كنيم در س اس

ممكن تكميل و به بهره بردارى برسد.
ــم رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس احداث  در ادامه اين مراس
بيمارستان از سوى پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس را گامى اساسى و مهم از 
سوى اين مجموعه براى خدمت به مردم هرمزگان دانست و بيان داشت: ارائه 

چنين خدمات ماندگارى نياز جامعه است تا دغدغه هاى مردم كاهش يابد.
ــگاه نفت ستاره خليج  احمد مرادى ضمن قدردانى از تيم مديريتى پااليش
فارس، افزود: مديران اين مجموعه با سرعت خوبى كار راه اندازى اين پااليشگاه 
را انجام داده اند و در كنار آن با چنين اقداماتى الگوى مناسبى در زمينه ايفاى 

مسئوليت هاى اجتماعى محسوب مى شوند.
ــت، ديگر صنايع و پااليشگاه هاى استان نيز  ــان كرد: الزم اس وى خاطرنش
ــئوليت هاى اجتماعى خود در استان توجه داشته و به آن جامه عمل  به مس

بپوشانند.
ــه مجلس شوراى اسالمى نيز در اين مراسم با بيان اينكه  عضو هيئت رئيس
صنعت نفت طاليه دار انجام مسئوليت هاى اجتماعى در هرمزگان است، اظهار 
داشت: در شرايط امروز بنگاه هاى اقتصادى نقش تعيين كننده اى در تحرك 

توسعه استان هرمزگان بر عهده دارند.
ــعه هرمزگان با  ــكيل صندوق حمايت از توس ــورى خواستار تش محمد آش
مشاركت بنگاه هاى اقتصادى فعال در اين استان شد و افزود: در بخش سالمت 
حركت هاى اساسى در راستاى تامين نيازهاى استان آغاز شده و اين اقدامات 

سرعت خوبى يافته است.
همچنين دكتر داودى رئيس دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان در اين مراسم، 
ــت: قدم بزرگى از سوى مجموعه پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس  بيان داش
با مديريت جهادى اين مجموعه براى كمك به بخش سالمت استان با احداث 
اين بيمارستان برداشته شده كه اميدواريم ديگر صنايع و مجموعه هاى مشابه 

نيز چنين كمك هايى را انجام دهند.
شايان ذكر است؛ بيمارستان 270 تخت خوابى در راستاى ايفاى مسئوليت 
ــتاره خليج فارس توسط اين پااليشگاه در  ــگاه نفت س هاى اجتماعى پااليش

محوطه بيمارستان شهيد محمدى بندرعباس ساخته مى شود.

 مسابقه بین تولیدکننده و مرصف کننده بنزین متام شود
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى شـركت هاى صنعت پااليش نفت 
گفت: براى تمام شدن مسابقه بين توليدكننده و مصرف كننده بنزين، 
بايد در كنار افزايش توليد بنزين، كارخانه هاى توليد كننده خودرو نيز 

به دنبال كيفى سازى باشند.
به گزارش «پااليش»، ناصر عاشـورى درباره مصرف بنزين به «شانا» 
گفت: در سه ماه نخست امسال، مصرف بنزين به حدود 80 ميليون ليتر 
رسيد كه اين مقدار تا پايان امسال به 96 ميليون ليتر افزايش مى يابد 
و در كنار اين موضوع، ايران با توانمندى شركت هاى پااليشى و تزريق 

نقدينگى، در توليد بنزين خودكفا خواهد شد.
وى با تاكيد بر اين كه پااليشگاه ها بايد ازسوى دولت و مجلس حمايت 
شوند، تصريح كرد: در شركت هاى پااليشى حتى يك مهندس خارجى 
فعاليت نمى كند و در صورتى كه دولت براى سرمايه گذارى در طرح هاى 
مهم و زيسـت محيطى پااليشگاه ها حضورى حمايت گر داشته باشد، 
عملكرد اين شـركت ها نيز با سوددهى بيشـترى همراه مى شود و به 
عنوان يك بنگاه اقتصادى، مى توانند اشـتغال را در كشور پايدار نگه 

دارند و در جهت ارتقاى كيفى محصوالتى مانند بنزين گام بردارند.
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى شـركت هاى صنعت پااليش نفت 
دربـاره هـدف و فعاليت هاى ايـن انجمن توضيـح داد: انجمن صنفى 
كارفرمايى شـركت هاى صنعت پااليش نفت با هدف حمايت از صنعت 
پااليش نفت كشـور، در حوزه هاى اجرايى، قانون گذارى و... تشـكيل 

شده است.
وى افـزود: حمايـت از صنعـت پااليـش نفـت كشـور بـا تكيه بر 
توانمندى هاى داخلى و كوشـش براى جلوگيرى از رقابت هاى ناسالم، 
فعاليت در جهت بهبود كيفى توليدات پااليشـگاه ها و واحدهاى تابع 
صنعت پااليش كشـور در كنار معرفى صنايع پااليش و توانمندى هاى 
موجود به بازار مصرف داخلى و خارجى، اجرا كردن سياست هاى كلى 
اقتصاد مقاومتى در صنعت پااليش نفت، پيگيرى حقوق شـركت هاى 
پااليشـى از طريق مراجع قانونى و شفاف سـازى فضاى كسب وكار در 

صنعت پااليش از جمله برنامه هاى انجمن محسوب مى شود.
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش، درباره خواسته هاى 
ايـن انجمن اظهار كرد: اصالح بعضى از قوانين به منظور سـرپا ماندن 
پااليشـگاه هاى بخش خصوصـى و دولتى و روزآمد كـردن در زمينه 
فعاليـت توليدى آنها و همچنين قرار گرفتن تسـهيالت ويژه و ارزان 
قيمت در اختيار پااليشگاه ها به منظور رونق فرآيند طرح هاى توسعه اى 
و ايجاد پااليشگاه هاى جديد، از جمله درخواست هاى اين انجمن صنفى 

است.
انجمن صنفى كارفرمايى شركت هاى صنعت پااليش نفت در جهت 
اجراى ماده 131 قانون كار جمهورى اسـالمى ايران و آيين نامه انجمن 
صنفـى و كانون هـاى مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع مشـروع 
و قانونـى و بهبود وضعيت اقتصـادى اين صنعت كه خود حافظ منافع 
سـهامداران، جامعـه و مصرف كنندگان اسـت، در سـال 92 با حضور 
شـركت هاى پااليشـى خصوصى تهران، تبريز، اصفهان، بندرعباس، 
شيراز و الوان تشكيل شد و در سال 96 نيز پااليشگاه هاى كرمانشاه و 

ستاره خليج فارس به عضويت جديد اين انجمن درآمدند.
هفت عضو انجمن حدود 80 درصد از سهم توليد داخلى كشور شامل 
محصوالت نفتى از قبيل گاز مايع، بنزين، نفت سـفيد، نفت گاز، نفت 
كوره، قير، گوگرد، سـوخت هواپيما، سوخت جت و محصوالت ويژه را 

برعهده دارند.
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در شــرايط فعلى ظرفيت توليد بنزين ايران حدود 78 ميليون ليتر در روز اســت و متوســط مصرف روزانه بنزين كشور هم كمى بيش از 80 ميليون ليتر در روز بوده كه با 
بهره بردارى از فاز دوم پااليشگاه خليج فارس عمال ظرفيت توليد بنزين ايران از مرز 90 ميليون ليتر در روز عبور كرده و مصرف و توليد اين فرآورده استراتژيك نفتى به نقطه 
سر به سر مى رسد. با اين وجود در كنار افزايش ظرفيت توليد بنزين، ساخت و بهره بردارى از فازهاى مختلف پااليشگاه خليج فارس داراى سه برگ برنده مهم بوده كه در صورت 
تثبيت توليد در فاز دوم توسعه در كنار كاهش وابستگى به واردات بنزين عمال فشار توليد بنزين در ساير پااليشگاه هاى نفت كشور كاهش مى يابد. به گزارش «پااليش»، در 
رابطه با اين مسائل و همزمان با برگزارى بيست وسومين نمايشگاه نفت تهران «ناصر عاشورى» دبيركل انجمن صنفى كارفرمائى صنعت پااليش نفت ايران گفت وگوى مشروحى 

انجام داده كه شرح آن را در ادامه مى خوانيد:

شــام به عنوان دبیــر کل انجمن صنفی 
کارفرمایــی صنعــت پاالیــش نفت در 
بیســت و سومین منایشگاه بین املللی نفت، گاز، 

پاالیش و پرتوشیمی تهران حضور دارید؟
ــركت  بله ما به عنوان انجمن صنفى كارفرمايى ش
ــال جارى  هاى خصوصى صنعت پااليش نفت در س
از در تاريخ 16/02/97 تا 19/02/97 در محل دائمى 
نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگذار مى گردد با 
سياست حركت يكپارچه شركت هاى پااليش نفت 
ــب انجمن صنفى جهت حضور در  خصوصى در قال
ــور فعالى خواهيم  ــاى داخلى و خارجى حض بازاره
ــت و مجموعه شركت هاى عضو اين انجمن در  داش
سالن 15 در يك مجموعه در كنار هم توانمندى ها و 

توليدات خود را به نمايش خواهد گذاشت.

کدام یک از پاالیشــگاه ها عضو انجمن 
صنفی پاالیش نفت کشور هستند؟

پااليشگاه هاى اصفهان، بندر عباس، تبريز، تهران 
، ستاره خليج فارس، شيراز و كرمانشاه عضو انجمن 

صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت هستند. 

شامرش معکوس بهره برداری از فاز دوم 
توســعه پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
آغــاز شــده اســت. با بهره بــرداری از این پروژه و 
افزایش ۱۲ میلیون لیرتی تولید بنزین یورو پنج آیا 
فشار تولید بنزین از روی رس سایر پاالیشگاه های 
نفت کشــور کم خواهد شــد و بهره برداری از این 
پروژه در مجموع چه دستاوردهایی برای صنعت 

پاالیش نفت کشور به ارمغان می آورد؟
ــه بتوانند  ــور براى اينك ــگاه هاى نفت كش پااليش
جوابگوى نياز كشور باشند، نياز به طرح هاى توسعه اى 
ــد، بنابراين  ــان دارن ــى به توليداتش و كيفيت بخش
تعدادى از پااليشگاه ها در حوزه بهبود توليد به لحاظ 
ــته اند. مانند  ــى و كيفى قدم هاى خوبى برداش كم
ــگاه هاى تهران، بندرعباس، تبريز، شيراز كه  پااليش
تمام شده و پااليشگاه اصفهان و ستاره خليج فارس 
كه طرح هاى توسعه اى در دست اجراست. پااليشگاه 
ــتاره خليج فارس يك پروژه ملى و ويژه است كه  س
ــدن همه فازها مى تواند 36 ميليون ليتر  با نهايى ش

بنزين يورو 4 و 5 را به بازار عرضه كند.
 در شرايط فعلى فاز اول در مدار توليد است و فاز 

ــاهللا به زودى به توليد خواهد رسيد كه  دوم هم انش
با حضور رئيس جمهور افتتاح مى شود و اگر تامين 
منابع مالى انجام بگيرد فاز سوم اين پااليشگاه ميعانات 
گازى هم تا پايان سال 97 در مدار بهره بردارى خواهد 
بود. واقعيت اين است كه با راه اندازى پااليشگاه ستاره 
ــدار توليد بيش از مصرف  خليج فارس خودكفا، مق
ــود؛ هم اكنون بين توليد و  بنزين كشور برابر مى ش
مصرف مسابقه اى پيش آمده كه درست اين است كه 
جلوى مصرف را بگيريم نه اينكه براى رسيدن به آن، 

افزايش توليد وسيع داشته باشيم. 
ــود، امسال براى  بايد مصرف بى رويه مديريت ش
شب عيد حتى تا 115ميليون ليتر در روز هم مصرف 
بنزين داشتيم كه بخشى به مصرف باالى خودروها بر 
مى گردد. بنابراين نبايد دلخوش باشيم كه در توليد 
بنزين خودكفا شده ايم بلكه بايد صنعت خودروسازى 
شرايط را طورى مهيا كند كه خودروها به روز شوند و 
مصرف آنها از 12 به 5 تا 6 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ــد. در حال حاضر مى توانيم اين  پيمايش كاهش ياب
ــوم توسعه  نويد را بدهيم كه با بهره بردارى از فاز س

توسعه پاالیشگاه های نفت با اختصاص درصدی از فروش فرآورده نفتی
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت: 
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پااليشگاه ستاره خليج فارس، در توليد بنزين خودكفا 
مى شويم و ميزان توليد و مصرف برابر مى شود ولى 
ــد خودروهاى  ــت كه تولي ــروط بر اين اس اين مش
ــتاندارد و پرمصرف متوقف و يا كاهش يابند  غيراس
زيرا در غير اين صورت، همچنان مصرف رشد خواهد 
ــابقه بازار مصرف پيروز خواهد  ــت و در اين مس داش
شد. به نظر من اگر خودروها را با همين مصرف نگه 
داريم، متوسط مصرف ما 80 ميليون ليتر است ولى 
خودروسازها همواره در حال ساخت خودرو با مصرف 
باال هستند و بنابراين بايد خودروهايى توليد كنند كه 
استانداردهاى بين  المللى را داشته باشد. به هر حال 
ــتاره خليج فارس جزء برندهاى خاص  پااليشگاه س
ــت و در صنعت پااليش جهان كم  ــگاهى اس پااليش
نظير و حتى بى نظير است از لحاظ حجم توليد، ولى 
پااليشگاه هاى ديگر هم توليداتشان را از لحاظ كمى 
و كيفى كه در تالشند بروز كنند زيرا بايد از يك سو 
صنعت را سرپا نگهداريم و در موضوعات صنعتى اتكا 
به خود داشته باشيم، دوم، مصرف بنزين داخل كشور 
را بتوانيم تامين كنيم، سوم مجموعه پااليشگاهى ما 
ــد و كارگر دارند و بايد به  ــاالى 60 هزار نفر كارمن ب
عنوان بنگاه اقتصادى به آنها نگاه شود كه هم سودآور 
ــند، هزينه هاى جارى و ادارى را  ــند، به روز باش باش
ــعه اى را  تامين كنند و هم بتوانند پروژه هاى توس
ــه در اين رابطه انتظار داريم دولت به  انجام دهند ك
ــاير  آنها كمك كند. هم بتوانند عوارض، ماليات و س
تكاليف قانونى را به دولت پرداخت كنند، به همين 
دليل در سالى كه به نام حمايت از كاالى ايرانى توجه 
به توليد داخلى است، بايد نگاه ويژه اى داشته باشيم.

پس از واگذارى سهام پااليشگاه هاى نفت به بخش 
ــال سهام پااليشگاه نفت  غيردولتى، قرار است امس
ــازند هم به بخش خصوصى واگذار شود.  آبادان و ش
نظر شما درباره اين واگذارى ها چيست و آيا انجمن 
ــى كارفرمائى صنعت پااليش نفت ايران از اين  صنف

خصوصى سازى استقبال مى كند؟
ــگاه اراك و آبادان  ــاس مصوبه دولت، پااليش براس
ــود بنظرم چون  ــان واگذار ش ــت سهام ش مقرر اس
ــت بايد دولت  اين صنعت، صنعتى خاص و ملى اس
ــد. به همين دليل قرار شد  در كنار اين صنعت باش
ــگاهى دولت حداكثر 20 درصد سهام  از هر پااليش
داشته باشد و سهامش بين همه 10 پااليشگاه كشور 
تقسيم شود تا بتواند در طرحهاى توسعه اى كمك 
كند. اين مصوبه به كميسيون تطبيق مجلس شوراى 
اسالمى رفت كه ايراداتى گرفت، برگشت داده شد و 
در نهايت توسط آقاى دكتر الريجانى رئيس مجلس 
ابالغ شد. هم اكنون از لحاظ حقوقى و قانونى كارش 
ــده ولى بايد انتقال سهام صورت بگيرد و به  انجام ش
احتمال زياد در سال 97 عملياتى شود و حدود 80 
ــگاه هم به  ــهام هريك از اين دو پااليش درصد از س
بخش خصوصى منتقل شود و دولت به دليل صدور 
مجوزها، مسائل زيست محيطى، كمك هاى مالى و 

اينكه كمك كند تا اين پااليشگاه ها سرپا نگهداشته 
ــوند و نقش نظارتى و حمايتى داشته باشد، از هر  ش
پااليشگاه 20 درصد سهام را داشته باشد تا در فضاى 
تعاملى با بخش خصوصى اين پااليشگاه ها به توليدات 

خود ادامه دهند.
با افزایش ســهم گاز در ســبد ســوخت 
نیروگاه ها و صنایع و افزایش مازاد تولید 
انواع فرآورده های نفتی ایران به یکی از کشورهای 
صادرکننده انواع فرآورده نفتی شــامل گازوئیل، 
نفت سفید، سوخت جت، گازمایع، نفت کوره و 
... تبدیل شــده اســت. آیا وقت آن نرســیده که 
صــادرات، بازرگانــی و فروش خارجی محصوالت 
نفتی به جای دولت توسط پاالیشگاه ها و همچون 

پرتوشیمی ها انجام شود؟
در جلسه مشتركى بين پااليشگاه ها و آقاى مهندس 
ــادق آبادى معاون وزير نفت و مديرعامل  عليرضا ص
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى  محترم ش
نفتى ايران اين مباحث در فضاى تعاملى انجام شد، 
چون بخش خصوصى در بخش پااليشگاه ها در اول 
ــت كه صادرات  ــرايط به صورتى اس راه هستند، ش
برعهده شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى بوده و 
هست ولى به تدريج در مورد پااليشگاه ها هم وضعيت 
به جايى خواهد رسيد كه خودشان محصوالتشان را 
ــرايط فعلى 6 فرآورده اصلى نفتى  صادر كنند. در ش
توسط پااليشگاه ها توليد مى شود را در اختيار شركت 
ملى پااليش و پخش قرار مى گيرد، محصوالت ويژه 
ــق واحد بازرگانى  ــگاه ها از طري نفتى را خود پااليش
ــان عرضه مى كنند و اين فضا مهيا است كه  خودش
ــت به مرور به برخى محصوالت اصلى هم  وزارت نف
ــگاه ها بازاريابى كنند و  مجوز بدهد كه خود پااليش
ــند، اگرچه اولويت با مصرف داخلى و تامين  بفروش
ــت و مازاد آن در آينده توسط  نياز پتروشيمى ها اس

خودشان فروخته خواهد شد.
اگر پاالیشــگاه ها بخواهند محصوالت 
اصلــی نفتی را صادر کننــد، اولویت با 
کــدام یــک از فرآورده های نفتــی اصلی خواهد 

بود؟
ــود دارد كه براى محصولى مانند  اين آمادگى وج
ــود. به هر  ــل) اين فروش انجام ش ــت گاز (گازوئي نف
ترتيب بايد اين تصميمات به مرور اجرايى شود بخش 

خصوصى اين آمادگى را دارد.
به عنــوان پرســش پایانــی مهمرتین 
برنامه های اولویت دار انجمن صنفی 
کارفرمائی صنعت پاالیش نفت ایران در ســال 

۹۷ چیست؟
يك انتظار انجمن صنفى كارفرمائى صنعت پااليش 
نفت از مجلس شوراى اسالمى اصالح قانون ماليات 
ــتور كار مجلس  ــت كه در دس ــر ارزش افزوده اس ب
ــى مواد كه  ــرار دارد. براى برخ ــالمى ق ــوراى اس ش
نظراتى داشتيم، اطالعات مورد نظر را به كميسيون 

اقتصاد مجلس منتقل كرده ايم ازجمله اينكه ماليات 
ــود. يعنى از فروش  ــد از انتهاى زنجيره گرفته ش باي
6 محصول اصلى نبايد پااليشگاه ها ماليات پرداخت 
كنند، زيرا شركت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ــت و بايد ماليات را بدهد ولى  خودش فروشنده اس
ــوالت ويژه نفتى كه خود  در خصوص فروش محص
پااليشگاه ها محصوالت را عرضه مى كنند، ماليات را 
ــوع بايد در قانون ماليات  مى پردازند، پس اين موض
ــود. انتظار دوم اعضاى اين تشكل  ــفاف سازى ش ش
ــانى  ــت كه براى به روزرس ــى از دولت اين اس صنف
ــال از  ــاً 40 تا 50 س ــگاه هاى نفت كه بعض پااليش
ــان مى گذرد بايد كمك كنند و پيشنهاد ما  عمرش
ــس، درصدى از محل  ــت كه با تصويب مجل اين اس
فروش در اختيار پااليشگاه ها قرار بگيرد و از آن محل 
ــعه اى خود را اجرا كنند چنانچه در  طرح هاى توس
بسيارى از موارد، تفويض اختيار مى شود. هم اكنون 
در شرايط تحريم هستيم و گرفتن فاينانس كار بسيار 
مشكلى است و اگر با اين پيشنهاد توافق كنند، همه 
ــى مى توانند بهسازى شوند و سرپا  واحدهاى پااليش
بمانند. انتظار ديگر انجمن صنفى كارفرمائى صنعت 
ــت كه درخصوص نرخ  پااليش نفت از دولت اين اس
فروش فرآوردهاى اصلى، بانكرينگ، محصوالت ويژه 
ــگاه ها و دولت شفاف سازى شود.  و ...، روابط پااليش
ــل فرآورده هاى اصلى هم  ــوص روش تحوي در خص
ــت كه نيابتى نباشد و فروش قطعى  نظر ما اين اس
ــركت  ــگاه ها، ش انجام بگيرد و از محل فنس پااليش
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى اين محصوالت را 
تحويل قطعى بگيرد. زيرا اين مجموعه ها چه دولتى، 
خصوصى يا تعاونى باشند، سرمايه ملى هستند پس 
بايد به روز باشند، سرپا بمانند، مصرف سوخت كشور 
ــيم، پس  ــن كنند كه نيازمند بيگانگان نباش را تامي
ــگاه هاى كشور يك نگاه ملى است  نگاه ما به پااليش
ــهام آن خصوصى است يا سهام عدالت يا  و اينكه س
بنگاه هاى اقتصادى يا دولت، براى ما مهم نيست، بايد 
ــودى داشته باشند كه پاسخگوى  سود و حاشيه س
ــاى جارى،  ــود از جمله هزينه ه ــدات خ همه تعه
ــوارض و ماليات، عملكرد و  ــعه اى، ع طرح هاى توس
ماليات ارزش افزوده باشند، اگر بنگاهى زيانده باشد 
نمى تواند به تعهدات خود عمل كنند. در حال حاضر 
ــگاه هاى ما به لحاظ صورت هاى مالى حال و  پااليش
روز خوشى ندارند. برخالف تصورى كه پااليشگاه ها 
پول پارو مى كنند، از لحاظ مالى و حسابدارى شرايط 
ــركت هايى كه جزء انجمن صنفى  خوبى ندارند. ش
كارفرمائى صنعت پااليش نفت هستند، تحت برند 
انجمن صنفى صنعت پااليشى در نمايشگاه حضور 
ــگاه جزء وظايف  ــد و حضور در نمايش پيدا مى كنن
ــنامه انجمن است. قطعا در حاشيه  موجود در اساس
ــگاه نفت تهران  ــت و سومين نمايش برگزارى بيس
ــه توانمندى هاى  ــائل خاص خود را دارد ك هم مس
شركت ها را ارائه مى كنند، شركت هاى سازنده داخلى 

كه بتوانند در طرح هاى توسعه اى مشاركت كنند، شركت هاى سازنده خود را معرفى كرده و مذاكره 
ــعه اى پااليشگاه ها به شركت ها و سازندگان داخلى  مى كنند. البته اولويت واگذارى در طرح هاى توس

خواهد بود.
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بر اساس ارزيابى هاى انجام شده از سوى مديريت بهداشت، ايمنى و محيط زيست شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى كشور، شركت پااليش نفت بندرعباس جزو 
شركت هاى برتر در بين 9 پااليشگاه نفتى كشور معرفى شده است. رئيس اداره ايمنى، بهداشت و محيط زيست اين شركت معتقد است با توجه به اهميتى كه مسئوالن اين 
مجموعه به موضوعات ايمنى، سالمت كاركنان و همچنين سرمايه هاى ملى داده اند، اين رتبه كسب شده است. به گزارش «پااليش»، در همين رابطه با مهندس رضا خاورسنگرى 

- رئيس اداره ايمنى، بهداشت و محيط زيست شركت پااليش نفت بندرعباس – گفت وگويى انجام داديم كه در ادامه مى خوانيد:

رشکت پاالیش نفت بندرعباس
پیرشو در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

\????
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لطفــاً دربــاره ایمنی و مزیت هــای رشکت پاالیش 
نفــت بندرعبــاس در ایــن حوزه و این کــه در این 

رشکت به چه شکل عمل می شود، توضیح دهید.
مبحث ايمنى در همه پااليشگاه ها مطرح است و اكثر پااليشگاه ها 
حوادث را تحت كنترل دارند اما در شركت پااليش نفت بندرعباس 
ــت.  ــاخص هايى داريم كه ما را در اين زمينه جلوتر قرار داده اس ش
ــى و پايش فعاليت ها در تطابق با  ــتمر كنترل عالوه بر اقدامات مس
ــركت، فعاليت هاى  ــد ش ــات ايمنى، با حمايت مديريت ارش الزام
ــد مديران از واحدهاى  ــاخصى از جمله پايش مديران كه بازدي ش
ــه و تحليل  ــردآورى، تجزي ــور مديرعامل و گ ــگاه با حض پااليش
 (HSE MEETING) شبه حوادث و برگزارى منظم جلسات ايمنى
در هنگام تعميرات اساسى است و انجام مطالعات hazop واحدهاى 
عملياتى، اجراى پروژه هاى ارزيابى ريسك شغلى بر مبناى JSA و 
JHA نيز از ديگر اقدامات شاخص پااليشگاه بندرعباس در راستاى 

ارتقاى ايمنى است.

در رابطــه با شــاخص هایی کــه به عنوان مزیت در 
پاالیشــگاه بندرعبــاس نام بردید، بیشــرت توضیح 

دهید.
پايش مديران صبح هر يكشنبه با حضور همه مديران و با بازديد 
ــود كه منجر به  ميدانى از مناطق و واحدهاى مختلف انجام مى ش
تدوين اقدامات و اصالحات پيشگيرانه از مندرجات گزارش پايش ها 
مى شود. اين مسأله را تا مرحله عمل و اثربخشى پيگيرى مى كنيم 
ــته بندى مى شوند  و در نهايت، همه اين اقدامات جمع آورى و دس
ــاله را  ــون اقدامات اصالحى يك روند پنج س ــور مثال هم اكن و بط

مى توانيم نشان دهيم كه به چه نتايجى رسيديم. 
در رابطه با بحث hse meeting هم كه در تعميرات 
اساسى برگزار مى شود، هر چند در همه پااليشگاه ها 
ــگاه  ــود اما در پااليش ــام مى ش ــكل انج ــه يك ش ب
ــجام يافته تر و كامل تر است و شكل  بندرعباس انس
خاصى به خود گرفته و همين امر، هم به لحاظ تعداد 
شركت كنندگان در جلسه (كه در تمام سطوح كارى 
از جمله مديرعامل شركت كه باالترين مقام است تا 
كليه سطوح نيروهاى درگير در تعميرات در جلسه 
ــخنران  هر روز صبح حضور دارند) و هم به لحاظ س
يك اتفاق بى نظير محسوب مى شود. هر روز عالوه بر 
ــه تخصصى تعميرات، يك مهندس ايمنى هم  مقول
ــائل و مشكالتى كه در 24 ساعت  شبه حوادث، مس
ــى دهد و در پايان هر  ــته رخ داده را توضيح م گذش
ــه به تعدادى از افرادى كه در روز گذشته كار  جلس
خود را به درستى انجام داده و مسائل ايمنى را رعايت 
ــراى ديگران  ــوان الگو و انگيزه اى ب ــد، به عن كرده ان

جوايزى اهدا مى شود. 
از ديگر شاخص هاى ايمنى در پااليشگاه بندرعباس 
ــت كه  ــبه حوادث اس بحث نظام تجزيه و تحليل ش
ــى يك فرآيند مدون  ــبه حوادث ط در نتيجه آن ش
ــود. خيلى مهم  جمع آورى و تجزيه و تحليل مى ش
ــيد و آنها را  ــبه حوادث را بشناس ــت كه شما ش اس
كنترل و تجزيه و تحليل كنيد و مشكالت ريشه اى 
را پيدا و آنها را رفع كنيد. اين مكانيزم در پااليشگاه 
ــكاران در همه  ــود دارد و همه هم ــاس وج بندرعب
ــأله اى را ببينند كه مى توانست  سطوح چنانچه مس
ــود، گزارش مى دهند و همه اين  منجر به حادثه ش
ــود و همچنين كسانى  ــات جمع آورى مى ش گزارش
ــزارش مى دهند، جوايزى  ــبه حوادث را گ كه اين ش
دريافت مى كنند. مهمترين نكته در اين مقوله، تجزيه 
و تحليل شبه حوادث گزارش شده و انجام اقدامات 

اصالحى مناسب است.

ایمنــی در رشکــت پاالیــش نفــت 
بندرعباس چه جایگاهی دارد؟ 

ــركت براى  ــى كه مديريت ش ــا توجه به اهميت ب

از دیگر شاخص های 
ایمنی در پاالیشگاه 

بندرعباس بحث نظام 
تجزیه و تحلیل شبه 
حوادث است که در 

نتیجه آن شبه حوادث 
طی یك فرآیند مدون 
جمع آوری و تجزیه و 
تحلیل می شود. خیلی 

مهم است که شام شبه 
حوادث را بشناسید و 

آنها را کنرتل و تجزیه و 
تحلیل کنید و مشکالت 
ریشه ای را پیدا و آنها را 
رفع کنید. این مکانیزم 

در پاالیشگاه بندرعباس 
وجود دارد
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ــت، آموزش ها و تاكيداتى در  موضوع ايمنى قائل اس
اين رابطه صورت گرفته و موجب شده بحث ايمنى، 
ــرلوحه برنامه هاى پااليشگاه قرار گيرد و همه  در س
مديران و كاركنان آن را قبول دارند و اين جزو فرهنگ 
سازمانى شركت شده است. البته ما معتقديم اين يك 
راه بى پايان است و بايد رو به جلو حركت كنيم و نقاط 
ضعف را شناسايى كرده و به دنبال اقدامات اصالحى 
و پيشگيرى از خطرات احتمالى باشيم. به طور مثال 
در زمينه آتش نشانى سيستم ها و تجهيزات خوبى در 
پااليشگاه وجود دارد و همچنين براى حفظ آمادگى 
ــتر و آگاهى از نقاط ضعف، در طول سال بيش  بيش
ــن در مقوله هاى مختلف اجرا  ــور و تمري از 100 مان
مى شود، به همين دليل نيروى آتش نشانى پااليشگاه 
ــر تجربه و نيروى  ــم از نظر تجهيزات و هم از نظ ه
ــتند و از طرف ديگر  ــانى نيروهاى آماده اى هس انس
ــب در  براى افزايش توان ايمنى و عكس العمل مناس
مواقع اضطرارى، در حال آموزش تعدادى از نيروهاى 
داوطلب از همكاران در هر يك از واحدهاى پااليشگاه 
هستيم كه به عنوان گروه هدف و هميار آتش نشانى 
ــى و بهره بردارى  ــى، تعميرات ــاى عمليات در واحده

پااليشگاه حضور دارند.
مباحثى كه در رابطه با ايمنى در شركت پااليش 
نفت بندرعباس در حال اجراست، در حقيقت فرهنگ 
رفتار ايمن را در شركت نهادينه مى كند و اين اقدام 
مهمى است، چراكه شما هر چقدر تجهيزات داشته 
ــرايط ايمن در فرآيند را  ــيد و لوازم ايمنى و ش باش

ــم كنيد، تا زمانى كه كاركنان، فرهنگ ايمنى،  فراه
باور ايمنى و رفتار ايمنى نداشته باشند، نمى توانيد 
در زمينه ايمنى موفق باشيد. براى ايجاد رفتار ايمن 
فرهنگ سازى الزم است كه در اين رابطه آموزش هاى 
ــود و اين باور را ايجاد كنيد كه براى هر  الزم ارائه ش
حركتى در محيط پااليشگاه اقدامات ايمن بايد انجام 
شود. ايمنى پيش از آنكه صرفاٌ جنبه عينى و اجرايى 
ــت كه ضرورت  ــد، پديده اى ذهنى اس ــته باش داش
ــن، زندگى فردى و گروهى افراد، جاگير  دارد در ذه
ــود و اين بدان معناست كه ايمنى تعطيلى بردار و  ش
فراموش شدنى نيست و ايمنى عين زندگى است. در 
ــركت  واقع با اقداماتى كه در برنامه هاى ايمنى در ش
پااليش نفت بندرعباس در نظر گرفته شده است بر 

روى مقوله ايمنى مبتنى بر رفتار تاكيد داريم.

بــه برخــی از موفقیت هــای رشکت 
پاالیــش نفــت بندرعبــاس در حوزه 

ایمنی اشاره کنید.
هر سال مديريت بهداشت، ايمنى و محيط زيست 
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى كشور 
ــاس گزارش هايى كه در فرمت هايى مشخص  بر اس
ــوى پااليشگاه هاى كشور ارسال  بصورت ماهانه از س
مى شود، ارزيابى هايى از رعايت شاخص هاى ايمنى 
ــاخص ها  ــگاه ها انجام مى دهد كه اين ش در پااليش
شامل مباحث مختلف از جمله ساعت كاركرد بدون 
حادثه كاركنان، عدم وقوع آتش سوزى، تعداد حوادث 

ــث ترافيكى، دوره هاى  ــده و جزئى، مباح ناتوان كنن
آموزشى برگزار شده و فرهنگ سازى هاى الزم انجام 

شده است.
ــه از  ــى ك ــده و در بازديدهاي ــى انجام ش در ارزياب
ــه به تالش هاى  ــگاه صورت گرفت و با توج پااليش
ــوى  ــرى و كنترل هايى كه از س ــده و پيگي انجام ش
همكاران و مسئوالن محترم پااليشگاه صورت گرفت، 
رتبه نخست حوزه ايمنى و آتش نشانى در سال 94، 
مقام اول بهداشت، ايمنى و محيط زيست و همچنين 
ــركت هاى پااليشى در سال  HSE – MS در بين ش

95 و همچنين گواهينامه HSE Role Modeling از 

انجمن مديريت سبز اروپا در همايش بين المللى بنياد 
جهانى انرژى را در سال 1394 كسب كرديم.

یکی از مباحث مهم در حوزه صنعت 
و به ویژه صنایع نفتی، نگاه این صنایع 
به محیط زیســت اســت. در این بخش رشکت 

پاالیش نفت بندرعباس چه دیدگاهی دارد؟
ــاس  با  ــش نفت بندرعب ــركت پاالي مجموعه ش
ــدار بعنوان اصل  ــعه پاي محور قراردادن مفهوم توس
ــعه اقتصادى  ــى جهت ايجاد توازن بين توس اساس
ــور و حفاظت محيط زيست، نسبت به كنترل  كش
اثرات نامطلوب زيست محيطى فعاليت هاى خود در 
باالترين سطح ممكن با تعريف برنامه هاى اصالحى 
الزم اقدام مى كند. به نحوى كه با احداث واحدهاى 
ــازى در راستاى انطباق محصوالت توليدى  كيفى س
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خود با استانداردهاى روز زيست محيطى و تكميل 
زنجيره صنعت سبز گام حركت مى كند و ابزارهاى 
ــن را براى كنترل خروجى هاى  كنترلى پايش آنالي
ــازمان  ــتانداردهاى ابالغى س محيطى در حدود اس

محيط زيست اجرايى كرده است.
رعايت قوانين و مقررات زيست محيطى منطقه اى، 
ــتفاده از فن آورى هاى جديد  ــى و بين المللى، اس مل
ــرل آالينده هاى  ــماندها و كنت ــش پس جهت كاه
ــايى، ارزيابى، كاهش، حذف  زيست محيطى، شناس
ــت  يا كنترل مؤثر مخاطرات و جنبه ها و اثرات زيس
ــتانداردهاى  ــراى اثر بخش الزامات اس محيطى، اج
ــوء بر  ــوادث و اثرات س ــت محيطى، كاهش ح زيس
ــتقرار نظام هاى مديريت  ــت، اس افراد و محيط زيس
زيست محيطى و سيستم هاى مديريت سبز، مديريت 
ــانى آنها از اهداف و استراتژى هاى  انرژى و به روزرس
ــت محيطى در شركت پااليش نفت بندرعباس  زيس

است.

بــه منظور تحقق اهــداف رشکت در 
حــوزه محیط زیســت چــه اقداماتی 

صورت گرفته است؟
اجراى طرح مبتكرانه افزايش ظرفيت در پااليشگاه 
نفت بندرعباس و افزايش 30 هزار بشكه اى ظرفيت 
پااليش نفت در اين شركت در سال 91، از طرح هاى 
مهم و بزرگى بود كه بدون هيچ گونه سرمايه گذارى 
و تنها با استفاده از ظرفيت هاى واحدهاى فرآيندى 
انجام شد كه مصرف سوخت گاز طبيعى را به ميزان 
10 هزار تن در سال كاهش داد و منجر به جلوگيرى 

ــاالنه 84 هزار و 800 تن انواع گازهاى  ــار س از انتش
آالينده هوا شده است.

ــركت پااليش نفت  ــته ش از ديگر اقدامات برجس
بندرعباس به منظور صيانت از محيط زيست، كاهش 
انتشار دى  اكسيد گوگرد به كمتر از محدوده مجاز در 
يكى از كوره هاى واحد بازيافت گوگرد به عنوان تنها 
منبع انتشار بيش از محدوده استاندارد انواع گازهاى 
آالينده خانواده اكسيد گوگرد در پااليشگاه، با تعويض 
كاتاليست هاى مستعمل و تغيير در ساختار ترتيبى و 
چيدمان آن بود. در گذشته ميزان دى اكسيد گوگرد 
ــزار PPM بود كه با  ــى به هوا در حدود دو ه خروج
ــه اين ميزان به كمتر از 600  تغييرات صورت گرفت

PPM رسيد.

ــاس اندازه گيرى هاى صورت  ــر اس به طور كلى ب
ــار گازهاى آالينده از 98 منبع  گرفته ميانگين انتش
ــت كه كليه  ــگاه، بيانگر اين اس ــه اى در پااليش نقط
 CO، ،CO2 ) ــاى آالينده هوا پارامترهاى انواع گازه
SOX و NOx)، پايين تر از حد مجاز استاندارد است.

ــگاه  ــبز در پااليش ــعه فضاى س ــه با توس در رابط
ــده ايم با تعويض پوشش خاك  بندرعباس موفق ش
ــت گونه هاى مناسب منطقه و آبيارى  منطقه و كاش
با استفاده از سيستم آبيارى قطره اى به جاى آبيارى 

سنتى كه در اين بخش نيز از آب تصفيه شده واحد 
بازيافت پااليشگاه استفاده مى شود، 298 هكتار از كل 
700 هكتار وسعت پااليشگاه را كه معادل 43 درصد 

از وسعت پااليشگاه را شامل مى شود تبديل به فضاى 
سبز كنيم. 

همچنين نصب و راه اندازى ايستگاه سيار سنجش 
ــرى 14 پارامتر از  ــت اندازه گي ــا قابلي ــا ب آالينده
آالينده هاى زيست محيطى و 6 پارامتر هواشناسى، 
ــه اى  ــش لحظ ــامانه پاي ــدازى س ــن راه ان همچني
ــت، كاهش زمان تعميرات  آالينده هاى محيط زيس
و راه اندازى، استفاده از مواد شيميايى مناسب براى 
كاهش ضايعات، اليروبى، تصفيه و بازيافت لجن هاى 
نفتى حوضچه تبخير در سه فاز جامد، مايع نفتى و 
ــزار متر مكعب، برگزارى منظم  آب به حجم 65 ه
ــگاه و جاده ها  ــتمر روز درختكارى در پااليش و مس
ــيرهاى منتهى به پااليشگاه، خريد تجهيزات  و مس
اطفا و رفع آلودگى دريايى به منظور رعايت قوانين 
و استانداردهاى منطقه اى، ملى و بين المللى دريايى 
ــيون Marpol ، پايش و كنترل  ــا كنوانس ــق ب مطاب
ــت محيطى پساب تصفيه  مستمر پارامترهاى زيس
ــتى به  ــده خروجى از واحد بازيافت و پوند برگش ش
ــركت  ــگاه ش دريا بصورت دوره اى از طريق آزمايش
ــازمان حفاظت محيط  ــگاه معتمد س و نيز آزمايش
ــازى طرح جامع عملياتى مديريت  زيست، پياده س
پسماند، اجراى پروژه استفاده از عامل اطفاى حريق 
CFI به جاى BCF در مخازن با سقف شناور جهت 

 OFF ــروژه تزريق ــرى از تخريب اليه ازن، پ جلوگي
ــدروژن به  ــش PSA واحد هي ــدى بخ GAS تولي

 FLARING ــگاه جهت كاهش FUELGAS پااليش

و تخصيص 7/6 ميليارد ريال اعتبار براى پروژه هاى 
ــت محيطى و بيش از 104 ميليارد  ــى زيس پژوهش
ــى از ديگر  ريال براى اجراى پروژه ها نيز تنها بخش
ــركت پااليش نفت بندرعباس در حوزه  اقدامات ش

حفظ و صيانت از محيط زيست است.

چــه  زیســت  محیــط  حــوزه  در 
موفقیت هایی کسب کرده اید؟

ــركت هاى پااليشى در زمينه  ــب رتبه اول ش كس
عملكرد بهداشت كار / صنعتى در سال 93، دريافت 
 GLOBAL)تنديس و گواهينامه جايزه جهانى سبز
GREEN AWARD) به عنوان يكى از جوايز معتبر 

جهانى از انجمن مديريت فرانسه در سال 93، ثبت 
ــروژه افزايش ظرفيت بنزين به عنوان پروژه جهانى  پ
ــبز ايران، كسب  ــبز با ارزيابى انجمن مديريت س س
ــطح 1» در نهمين دوره  ــبز «س گواهينامه تعهد س
ــبز ايران از انجمن مديريت سبز  جايزه مديريت س
ــتاره در سومين و  ــب لوح تقدير پنج س ايران، كس
چهارمين جشنواره انتخاب زيباترين و مناسب ترين 
ــال هاى 94 و  ــهرى هرمزگان در س ــبز ش فضاى س
ــتاندارد زيست محيطى  ــتقرار اس 95 همچنين اس

  HSE/MS و استقرار استاندارد (ISO 14001:2015)

بخشى از دستاوردهاى اين حوزه است.

و سخن آخر...
ــش نفت  ــركت پاالي ــا در ش ــدف م ه
بندرعباس كنترل و پيشگيرى از وقوع حوادث است 
كه در اين راه، اميدمان به عنايت و توجه خداى متعال 
و همت همه همكاران شريف، متعهد و خردمندمان 
ــاداب و سالمت در راه  ــت تا در محيطى ايمن، ش اس
انجام ماموريت ملى و مهم توليد و تامين انرژى مورد 
نياز هموطنان گام هاى استوار و بلند برداريم. همچنين 
ــركت به طور جدى از اثرات فعاليت هاى خود  اين ش
ــت آگاه است و به دنبال هماهنگ  روى محيط زيس
ــيدن به  ــت و تحقق بخش كردن خود با محيط زيس
استفاده كارآمد از منابع انرژى، كمك به اشاعه حقوق 
محيط زيست و در نتيجه كمك به دستيابى به يك 
جامعه پايدار است. مديران و بدنه شركت بر اين باور 
است كه كيفيت محيط زيست به عنوان بستر پذيرنده 

توسعه و امانت نسل هاى آتى بايد حفظ شود.
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حضــور انجمــن صنفــی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت در منایشگاه

انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت هم 
ــگاه ها از زمان تشكيل، حضورى  ــاير نمايش مانند س
ــت. اين انجمن كه متشكل از 7 پااليشگاه  فعال داش
خصوصى كشور است؛ يعنى پااليشگاه هاى «تهران»، 
ــز»،  ــيراز»، «تبري ــاه»، «ش ــان»، «كرمانش «اصفه
ــارس». هركدام از  ــتاره خليج ف «بندرعباس» و «س
ــگاه غرفه مستقل خود  ــگاه ها در اين نمايش پااليش
ــات و محصوالت خود  ــه عرضه خدم ــتند و ب را داش
مى پرداختند، ولى از جاييكه همه اين پااليشگاه ها زير 
سقف انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت 
حاضر هستند، انجمن هم در غرفه اى مستقل از اين 
پااليشگاه ها در نمايشگه شركت كرده بود. اما از طرف 
ديگر استقالل غرفه هاى پااليشگاه ها از يكديگر باعث 
ــده بود تا آنها از همديگر دور باشند و غرفه هاى  نش
اين 7 پااليشگاه به عالوه غرفه انجمن زنجيروار كنار 

يكديگر بودند.
ــگاه، مهندس  ــالل روزهاى برگزارى نمايش در خ
ــات همراه و  ــتا» و هي ــل «شس ــى» مديرعام «لطف
ــركت  ــادى معاون وزير نفت و مديرعامل ش صادق آب
ــه انجمن صنفى كارفرمايى  پخش و پااليش از غرف
صنعت پااليش نفت و شركت هاى پااليشى خصوصى 

بازديد كرد.

دیدارهای وزیر نفت
«بيژن زنگنه» وزير نفت به غير از حضور 
در روز اول براى افتتاحيه نمايشگاه، روز سوم هم راهى 
نمايشگاه تهران شد؛ البته اين بار براى همراهى رييس 
جمهورى در بازديد از نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و 
ــن روحانى» روز سه شنبه ضمن  پتروشيمى.  «حس
بازديد از غرفه هاى مختلف شركت هاى توانمند ايرانى، 
با گزارش و توضيحات مديران و مهندسين در جريان 
ــتاوردها و فناورى هاى روز متخصصين  ــن دس آخري
ــت و گاز قرار گرفت.  ــورمان در حوزه صنعت نف كش
همچنين «مسعود پزشكيان» نايب رييس مجلس هم 
ــى «حبيب اهللا بيطرف» معاون وزير نفت از  با همراه

اين نمايشگاه بازديد كرد.
ــه محلى براى  ــگاه ب ــم افتتاحيه اين نمايش مراس
ــم  ديدار وزير نفت با مقامات خارجى حاضر در مراس
ــد؛ زنگنه در حاشيه اين مراسم با «مارتينا  تبديل ش
داليچ»، معاون نخست وزير و وزير اقتصاد كرواسى و 
ــهباز اف»، وزير انرژى آذربايجان  همچنين «پروز ش
ــاى دوجانبه تهران و باكو در حوزه  درباره همكارى ه
انرژى ديدار و گفت وگو كرد. در همان روز وزير نفت از 

سالن هاى 8 و 9 و 38B هم بازديد كرد.

زنگنــه: منی تــوان از بازار ایران چشــم 
پوشی کرد

اما بيژن زنگنه در مراسم افتتاحيه بيست وسومين 

تهــران؛ محــل دائمــى نمايشــگاه هاى 
مــاه  ارديبهشــت  در  روز   4 تهــران؛ 
ميزبــان شــركت هاى نفتى بــود براى 
برگزارى بيســت و ســومين نمايشگاه 
و  پااليــش  گاز،  نفــت،  بين المللــى 
پتروشــيمى. صبح 16 ارديبهشت ماه 
امســال وزير نفت راهى خيابان سئول 
شــد تا ايــن نمايشــگاه بين المللى را 
افتتاح كند. «يورى سنتورين»، دبيركل 
گاز  صادركننــده  كشــورهاى  مجمــع 
(جى يى سى اف)، «مارتينا داليچ»، معاون 

نخست وزير و وزير اقتصاد كرواسى و 
شــمارى از نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى، سفيران كشــورهاى خارجى، 
مديــران صنعــت نفــت و نماينــدگان 
شركت هاى بين المللى در آيين افتتاح 

اين نمايشگاه حضور داشتند. 
اين نمايشــگاه در روزهايى برگزار شد 
كه بحث هــاى مربوط به خروج آمريكا از 
برجــام داغ بود و نهايتا سه شــنبه 18 
ارديبهشــت ترامــپ رييــس جمهورى 
آمريــكا اعالم كــرد كه از برجــام خارج 
مى شود و روز پايانى نمايشگاه حدس ها 
درباره رفتار آمريكا با برجام به قطعيت 
تبديل شــد. در اين نمايشگاه بيش از 
يكهزار شــركت داخلى و 811 شركت 
خارجــى فعال در حــوزه صنعت نفت از 
37 كشور جهان از جمله آلمان، فرانسه، 

روســيه، ژاپن، چين، هلنــد، اتريش، 
ايتاليا و كره جنوبى حضور داشتند. اين 
نمايشگاه به عنوان نخستين نمايشگاه 
در ســطح خاورميانــه از نظــر تعــداد 
شــركت كنندگان و وســعت محســوب 
مى شود. نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمى همچنين به عنوان 
بزرگترين رخداد صنعتى و تجارى ايران 
ســاالنه با حضور شــركت هاى توانمند 

داخلى و خارجى برگزار مى شود.

روزنامه نگار

محمدحسن نجمی

دورهمی نفتی ها
بیست و سومین منایشگاه بین املللی نفت، گاز، پاالیش و پرتوشیمی تهران برگزار شد؛
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نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى با بيان اينكه 
ايران 110 سال است كه در بازار جهانى انرژى ايفاى 
ــى  نقش مى كند، گفت: «ايران همواره از غير سياس
بودن اين بازار صيانت كرده است. سياسى كردن بازار 
انرژى و اعمال محدوديت نه به نفع توليدكننده و نه به 

نفع مصرف كننده است».
وزير نفت با تاكيد بر اينكه ايران كشورى نيست كه 
ــى بتواند در بازار انرژى از آن چشم پوشى كند،  كس
تصريح كرد: «ممكن است بتوانند توسعه را به تاخير 
بيندازند، اما ما در همه زمينه ها برنامه هاى خودمان را 
ادامه مى دهيم. ما خواستار هيچ محدوديتى نيستيم و 
در تعامل خود با كشورهاى مختلف به فناورى عالقه 

داريم».
ــال 1397  ــاره به نام گذارى س زنگنه در ادامه با اش
توسط مقام معظم رهبرى به حمايت از كاالى ايرانى 
ــران اقتصاد ايران  گفت: «صنعت نفت مى تواند پيش
ــق درآمد حاصل از نفت كه به  ــد. نه تنها از طري باش

بودجه تزريق مى شود، بلكه از طريق ايجاد اشتغال».
او با بيان اينكه در صنعت نفت بايد تقاضا ايجاد كرد، 
ــزود: «پيش نياز ايجاد تقاضا، منابع قابل اتكا براى  اف
ــت. اگر طرحى آغاز شود و منابع  ــرمايه گذارى اس س
ــند، باعث ورشكستگى پيمانكار  الزم را نداشته باش

مى شود».

گازرســانی به بیــش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
روستا

وزير نفت با اشاره به گازرسانى به روستاها در دولت 
يازدهم و دوازدهم گفت: «طى چهار سال به بيش از 
11 هزار و 500 روستا و 107 شهر گازرسانى شد و در 

حال حاضر جمعيت شهرى كشور به جز سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان گازدار هستند. براى اين منظور 

ــد كه يك ريال آن  17 هزار ميليارد تومان هزينه ش

هم از منابع دولتى نبود و براى تحقق آن همه نيروها 
ــى بودند. اگر 5 ميليون  تجهيزات و پيمانكاران ايران
خانوار هم گاز دار شده باشند، تقاضا براى 10 ميليون 

بخارى ايجاد شد».
ــده  زنگنه ادامه داد: «همان طور كه بارها مطرح ش
ــال آينده نياز  ــعه صنعت نفت در پنج س براى توس
ــرمايه وجود دارد كه بخش  ــه 200 ميليارد دالر س ب
اعظمى از آن بايد از منابع خارجى تامين شود. در واقع 

هم به منابع و هم به تكنولوژى خارجى نياز داريم».

تعریف بســته ۶۳ میلیارد دالری برای 
مشارکت رشکت های ایرانی در صنعت 

نفت
ــت و افزايش توليد  ــراى نگهداش ــه داد: «ب او ادام
ــش ميليارد دالرى تعريف شد كه به  ــته هاى ش بس
ــد. همه  ــوراى اقتصاد تصويب خواهد ش زودى در ش
اين فرآيند به شركت هاى ايرانى ارجاع داده مى شود و 
مناقصه كار از اواخر سال گذشته آغاز شده است. منابع 
از بازار داخلى تامين مى شود و براى تامين كاال پيش 
ــغل  ــت مى دهيم. اين كار بيش از 50 هزار ش پرداخ

مستقيم در مناطق نفت خيز ايجاد مى كند».
ــاره به ساخت 10 قلم كاالى مورد  وزير نفت با اش
نياز تجهيزات نفت گفت: «از ديگر اقدامات براى ايجاد 
اشتغال براى سازندگان ايرانى ساخت 10 قلم كاالى 
ــى بود. در ميانه سال 1396 قراردادى به مبلغ  اساس
ــاخت و انتقال تكنولوژى  556 ميليون يورو براى س

لوله هاى CRA با يك شركت اسپانيايى و يك شركت 
ايرانى امضا شد كه در پايان قرارداد ايران صاحب اين 

تكنولوژى مى شود».
ــه داد: «در 6 ميليارد دالرى كه تعريف  زنگنه ادام
ــرارداد تعيين كرديم و  ــده زمينه جديدى براى ق ش
ليست بلندى از كاالهاى شركت هاى ايرانى تهيه شد 
ــركت هاى  ــركت هاى ايرانى كاالها را بايد از ش كه ش
ايرانى خريدارى كنند. اگر در زمينه يك كاال انحصار 
ــركت هاى ايرانى حق ندارند قيمت  وجود داشت، ش
ــد». او ادامه داد: «من به  ــك حدى باالتر ببرن را از ي
شركت هاى خارجى توصيه مى كنم اگر مى خواهند در 
بازار ايران و منطقه سهم داشته باشند، با سازندگان 

ايرانى مشاركت كنند».
ــاره به قراردادهاى IPC گفت: «در  وزير نفت با اش
قراردادهاى IPC چند اقدام براى حمايت از ايرانى ها 
انجام شد. نخست آنكه در هر قرارداد بايد يك شركت 
ــد. همچنين  ــركت خارجى باش ــريك ش ايرانى ش
ــازندگان و به كارگيرى  ــزى براى تقويت س برنامه ري
ــه قراردادى كه  ــدات داخلى بود. در س حداكثر تولي
امضا شده، بيش از 70 درصد كار از نظر ارزش توسط 

شركت هاى ايرانى اجرا مى شود».
زنگنه ادامه داد: «امسال براى اينكه صنعت كشور 
در حوزه نفت فعال باشد، ايفاى نقش صندوق توسعه 

ملى الزامى است».

افزایش تزریق اتان به پرتوشیمی ها
ــيمى و  ــعه پتروش او با بيان اينكه توس
ــت، گفت: سال  تامين خوراك نيز صورت گرفته اس
1396 اتان بيشترى به پتروشيمى ها تزريق كرديم كه 

ميزان آن امسال هم افزايش مى يابد. مصرف خوراك 
پتروشيمى ها در سال 1395، 5.5 ميليون تن بود كه 
ــال 1396 با رشد 13 درصدى به 6.2 ميليون  در س

تن رسيد.

خودکفایــی بنزیــن فقط با ســاخت 
پاالیشگاه صورت منی گیرد

وزير نفت در ادامه با بيان اينكه متوسط توليد بنزين 
در سه ماهه نخست سال 1396، 62 ميليون ليتر در 
ــود اين ميزان در  روز بود، گفت: «پيش بينى مى ش
ــال به بيش از 77 ميليون ليتر و  ــه ماهه اول امس س
ــه ماهه پايانى به 96 ميليون ليتر در روز برسد.  در س
ــگاه  ــاخت پااليش البته خودكفايى بنزين فقط با س
ــى از آن در كارخانه هاى  ــود بلكه بخش ايجاد نمى ش
خودروسازى و بخشى به قيمت بنزين بستگى دارد».

حضــور حــدود ۷۰ رشکــت آملانی در 
بیست وسومین منایشگاه نفت 

در همين حال «مانفرد تيلز» معاون بخش خاورميانه 
و آفريقا در سازمان تجارت و سرمايه گذارى آلمان در 
حاشيه بيست وسومين نمايشگاه نفت گفت: «آلمان 
يكى از كشورهايى است كه هميشه در صنعت نفت 
و گاز ايران حضور پررنگى داشته است. در نمايشگاه 
ــادى از  ــال تعداد زي ــيمى پارس ــت، گاز و پتروش نف
شركت هاى آلمانى حضور داشتند». او با بيان اينكه 
«امسال حدود 70 شركت آلمانى براى ارائه تازه ترين 
ــومين نمايشگاه نفت  فناورى هاى خود در بيست وس
ــى ايده آل  ــد»، گفت: «اين فرصت ــران حضور دارن اي
ــور ماست تا با شركت هاى ايرانى همكارى  براى كش
كنيم، ما در اين نمايشگاه تازه ترين فناورى هاى خود 
را به نمايش گذاشته ايم، همه اين فناورى ها در آلمان 
ــه داد: «وزارت اقتصاد آلمان  ــده اند». او ادام توليد ش
نيز از حضور شركت ها در ايران حمايت مى كند. اين 
بزرگ ترين نمايشگاه صنعت نفت و گاز در خاورميانه 
است، بنابراين فرصتى ايده آل براى برقرارى ارتباط با 

شركت هاى ايرانى است».

بیــن  همــکاری  قــرارداد  امضــای 
پژوهشــگاه صنعت نفت و پاالیشگاه 

کرمانشاه 
ــت، گاز، پااليش و  ــگاه نف ــيه نمايش ــا در حاش ام
ــه و قراردادهاى  ــيمى بازار امضاى تفاهم نام پتروش
همكارى داغ بود. در نخستين روز از نمايشگاه، قرارداد 
ــگاه صنعت نفت و پااليشگاه  همكارى علمى پژوهش
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ــاه با حضور جعفر توفيقى، رئيس پژوهشگاه  كرمانش
صنعت نفت و سهراب برانديشه، مديرعامل پااليشگاه 

كرمانشاه امضا شد.
ــگاه كرمانشاه در حاشيه امضاى  مديرعامل پااليش
ــطح  ــگاه در س اين قرارداد با بيان اين كه اين پااليش
كشور نخستين پااليشگاهى است كه اقدام به توليد 
هگزان مى كند، گفت: «هم اكنون هگزان پليمر گريد 
ــود و اگر در داخل واحدى اين محصول را  وارد مى ش
توليد مى كند، به روش اسيدشويى است». او با تاكيد 
بر اين كه اين روش مخاطرات زيست محيطى زيادى 
ــى  ــه دنبال دارد، افزود: «با امضاى اين قرارداد روش ب
سبز براى توليد هگزان در پااليشگاه كرمانشاه پياده  

ــه با بيان اين كه اين روش سبز،  ــود». برانديش مى ش
دانش بنيان است و با كمك پژوهشگاه صنعت نفت در 
پااليشگاه كرمانشاه اجرايى مى شود، تصريح كرد: «فاز 
نخست اين پروژه، تبادل قرارداد است و در گام بعدى 
ــبز توليد خواهد شد». مديرعامل  هگزان با روش س
پااليشگاه كرمانشاه با بيان اين كه در اين طرح، هگزان 
بدون بنزن توليد مى شود، عنوان كرد: «در فرآيندى 
كه با كمك پژوهشگاه صنعت نفت در اين پژوهشگاه 
پياده سازى مى شود،  بنزن از 6 تا چهار و نيم درصد به 

يك صدم درصد مى رسد».
او ظرفيت توليد واحد هگزان اين پااليشگاه را 12 
هزار تن در سال اعالم كرد و گفت: «در كنار راه اندازى 

واحد هگزان، ظرفيت توليد پنتان افزايش مى يابد». 
برانديشه افزود: «توليد واحد پنتان پااليشگاه كرمانشاه 
با كمك پژوهشگاه صنعت نفت به ميزان 12 هزار تن 

مى رسد».
مديرعامل پااليشگاه كرمانشاه با بيان اين كه ميزان 
ــرمايه گذارى اين دو طرح 25 ميليارد تومان است  س
ــود، گفت:  ــش خصوصى انجام مى ش ــوى بخ و ازس
«پااليشگاه كرمانشاه به بخش خصوصى واگذار شده 
ــت و امضاى اين قرارداد مى تواند زمينه اى را براى  اس

توسعه كار و اشتغال در كشور فراهم كند».
ــگاه صنعت نفت نيز  جعفر توفيقى، رئيس پژوهش
ــگاه  ــاره اين تفاهم نامه همكارى گفت: «پژوهش درب
ــه دارد نيازهاى  ــا توانمندى هايى ك ــت نفت ب صنع
پژوهشى صنعت نفت را برآورده كرده است». او افزود: 
«همكارى پژوهشگاه صنعت نفت و پااليشگاه كرمانشاه 
از سال ها پيش برقرار بوده و تجربه هاى فراوانى ميان 
دو طرف وجود دارد. اميدواريم اين همكارى سه ساله 
همانند گذشته به توسعه هرچه بيشتر صنعت نفت 

بينجامد».

تفاهم نامــه همــکاری بــرای تولیــد 
کاتالیست ایرانی

ــيه اين  ــكارى ديگرى در حاش ــا تفاهم نامه هم ام
نمايشگاه امضا شد كه توليد صنعتى كاتاليست هاى 
ــى برش هاى  ــه هيدروژن ــگ و تصفي هيدروكراكين
سنگين نفتى (RCD) هدف آن است. اين تفاهم نامه 
ميان شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
و شركت اكسير نوين فرآيند آسيا و پژوهشگاه صنعت 
نفت در بيست و سومين نمايشگاه بين المللى نفتى 
ــد. «حبيب اهللا بيطرف»، معاون وزير نفت در  امضا ش
ــاورى، جعفر توفيقى،  ــى، پژوهش و فن امور مهندس
رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و عليرضا صادق آبادى، 
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى و جليل سبحانى، رئيس هيئت مديره شركت 
ــيرنوين در مراسم امضاى اين تفاهم نامه حضور  اكس
ــت در اين  ــگاه صنعت نف ــس پژوهش ــتند. رئي داش
ــواد در صنعت  ــت: «از پرمصرف ترين م ــم گف مراس
ــتند كه قيمت باال و فناورى  نفت كاتاليست ها هس
ــخصات اين مواد است». او افزود:  پيچيده آن از مش
«خوشبختانه پژوهشگاه صنعت نفت مجهز به پايلوت 

تست و توانمندى سنتز كاتاليست هاست».
توفيقى در ادامه با اشاره به موفقيت سنتز و تست 
ــت هايى كه در مورد  ــت ها گفت: «كاتاليس كاتاليس
ساخت آنها توافق كرديم نيز به خوبى سنتز و تست 
ــيارى از پااليشگاه هاى كشور استفاده  شده و در بس
ــگاه صنعت نفت افزود:  خواهد شد». رئيس پژوهش
«تالش مجموعه صنعت نفت اين است كه سريع تر 
به مرحله تجارى سازى برسيم و اميدواريم در سنتز 

كاتاليست ها به خودكفايى كامل برسيم».
ــا بيان اين كه  ــم ب ــادق آبادى هم در اين مراس ص
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ــت ها به خودكفايى كامل  ــاخت همه كاتاليس در س
ــه با توجه به توليد  ــيم، افزود: «اين تفاهم نام مى رس
ــت ها نمادى از حمايت از توليد  داخل بودن كاتاليس
ــه داد: «انواع  ــاون وزير نفت ادام ــت». مع داخلى اس
ــت ها در صنعت نفت اهميت بااليى دارد و  كاتاليس

خوشبختانه ما در مسير خودكفايى كامل هستيم».
رئيس هيئت مديره اكسير نوين نيز در اين مراسم با 
قدردانى از حمايت وزير نفت گفت: «اگر حمايت هاى 

مهندس زنگنه نبود اين مهم اتفاق نمى افتاد».
در پايان حبيب اهللا بيطرف نيز ضمن حمايت از اين 
ــاهد يكى از نمادها و مصاديق  تفاهم نامه گفت: «ش

حمايت از كاالى داخلى و توليد ملى هستيم».

تفاهم نامه پژوهشگاه صنعت نفت با 
سازمان انرژی امتی

پژوهشگاه صنعت نفت كه از فعاالن امضاى قرارداد 
و تفاهم نامه در اين نمايشگاه بود، تفاهم نامه اى را هم 
ــاخت تجهيزات  ــازمان انرژى اتمى در بخش س با س

باالدستى مورد نياز صنعت نفت امضا كرد.
اين تفاهم نامه در آخرين روز از بيست وسومين نمايشگاه 
بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى ميان جعفر 
توفيقى، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و اصغر زارعان، 
دستيار ويژه رئيس سازمان انرژى اتمى امضا شد. توفيقى 
درباره اين تفاهم نامه گفت: «بهره بردارى از مخازن نفتى 
با حداكثر كارايى به مطالعات پيچيده اى نيازمند است 
كه با اين تفاهم نامه مى توانيم از توانمندى سازمان انرژى 
اتمى استفاده كنيم». او با بيان اين كه اين تفاهم نامه 
به زودى به قرارداد بين دو طرف تبديل مى شود، افزود: 
«اين تفاهم نامه بدون ترديد توانمندى هاى پژوهشگاه 

صنعت نفت را افزايش خواهد داد».
دستيار ويژه رئيس سازمان انرژى اتمى نيز درباره 
اين تفاهم نامه گفت: «سازمان انرژى اتمى هم اكنون 
ــازمان ها  ــاى خود را برآورده كرده و به ديگر س نيازه
ــگاه صنعت نفت در حوزه  و صنايع از جمله پژوهش

مطالعاتى و پژوهشى كمك مى كند».
ــازمان انرژى اتمى تعدادى  او با اشاره به اين كه س
سانتريفيوژ سنگ مخزن را به پژوهشگاه صنعت نفت 
تحويل داده است، افزود: «اين سانتريفيوژها با نمونه 
ــابه خارجى  ــرى مى كند و حتى از مش خارجى براب
ــت. يقين دارم با تعامل و همكارى  نيز مطلوب تر اس
مى توانيم كارهاى مشتركى انجام دهيم». همچنين 
پژوهشگاه صنعت نفت و بنياد علوم كاربردى رازى در 
حاشيه بيست وسومين نمايشگاه بين المللى نفت ايران 

تفاهم نامه همكارى امضا كردند.
ــيه اين  ــران هم در حاش ــركت ملى حفارى اي ش
ــت به كار شد و با شركت دانش بنيان  نمايشگاه دس
ــان» و شركت لهستانى «اگزالو» 2 تفاهم نامه  «ميش

همكارى امضا كرد.
«سپهر سپهرى»، مديرعامل شركت ملى حفارى 

در آيين امضاى تفاهم نامه با اين دو شركت، با اشاره 

به تاكيد مقام معظم رهبرى به حمايت از توليد داخل 
كه به عنوان يك ضرورت در مجموعه صنعت نفت در 
دستور كار قرار گرفته است، گفت: «حمايت از توليد 
ــته حمايتى بايد ديده شود  داخل به عنوان يك بس
كه در آن زنجيره اى از حمايت از كارگر، توليدكننده، 

طراحى و عرضه كاالهاى ايرانى ديده شود».
ــان و جوان  ــركت دانش بني ــد: «ش او يادآورد ش
ــان» در زمينه مغزه هاى حفارى فعال است و  «ميش
ــركت هاى  تالش كرديم براى حمايت از جوانان و ش

دانش بنيان از اين شركت حمايت كنيم».
خامه چى، مديرعامل شركت «ميشان»، هم در اين 
ــه با بيان اين كه تاكنون بررسى نمونه سنگ و  جلس
سيال چاه هاى نفتى صدها كيلومتر دورتر و در تهران 
ــور انجام مى شد و زمان قابل توجهى  يا خارج از كش
ــدن شركت  به طول مى انجاميد، گفت: «با فعال ش
ــات در همان محل  ــواز اين عملي ــان» در اه «ميش
ــود و به واقع جاى اين بخش در عمليات  انجام مى ش
خالى بود». به گفته او، مجموعه ميشان تائيديه هاى 
شركت هاى دانش بنيان را دارد و زمينه هاى اشتغال 
ــركت  ــانا»، ش در اين مناطق را دارد. به گزارش «ش
«ميشان» نخستين شركتى است كه در زمينه تجزيه 
ــده و پيش تر اين  و تحليل مغزه هاى حفارى وارد ش
ــت. اين تفاهم نامه همكارى  روند غير بودمى بوده اس
ــاله براى ارزيابى عملكرد اين مجموعه خواهد  يك س

بود.

تفاهم نامه ای راهربدی
ــان امضاى  ــپهرى همچنين در جري س
ــتانى اگزالو (XALO) كه  ــركت لهس تفاهم نامه با ش
ــت، گفت: «اين  ــارى اروپاس ــركتى معتبر در حف ش
شركت زيرمجموعه شركت بزرگ PGLIG است كه 
هم اكنون در فهرست تائيد شده شركت هاى اكتشاف 
ــد (E&P) قرار دارد و از اين جهت اميدواريم با  و تولي
امضاى اين تفاهم نامه و توانايى اين شركت و امكاناتى 
كه در استان خوزستان داريم زمينه حضور فعال تر ما 

در ايران و منطقه را فراهم كند».
مديرعامل شركت ملى حفارى گفت: «شركت اگزالو 
برنامه ريزى ثبت جايگاه و حضور در منطقه آزاد اروند 
ــى و نزديكى خوبى  را دارد و به همين دليل دسترس
به فعاليت هاى ما در خوزستان و اهواز خواهد داشت 
و فعاليت ها شتاب خواهد گرفت و اين روند افزون بر 
انتقال فناورى، همكارى در پروژه هاى داخل و خارج از 

كشور و البته اشتغال تاثيرگذار است».
ــارى امكانات  ــركت ملى حف ــا بيان اين كه ش او ب
خوبى براى سرويس هاى حفارى دارد، گفت: «طبق 
اين تفاهم نامه، شركت اگزالو به جاى خريد و تامين 
اين نياز از خارج كشور، نياز خود را از داخل استفاده 
ــه راهبردى خواهد  مى كند و بنابراين اين تفاهم نام

بود».
سپهرى گفت: «اين شركت افزون بر حضور موفق 

در اروپاى شرقى در كويت و عراق هم حضور دارد. ما 
در حال مذاكره براى حضور در عراق و عمان هستيم 
و پس از نمايشگاه نفت مذاكرات ما با عمان ادامه دارد. 
البته ما منتظر نمى مانيم و پروژه مى گيرم و اگر بتوانيم 
خودمان به تنهايى وارد شويم، كار را آغاز مى كنيم و 
ــرايطى باشد كه همكارى با اگزالو به ما كمك  اگر ش

كند، از آن كمك مى گيريم».

«او ام وی» می ماند
ــورت واگنر» مديرعامل دفتر ايران  «ك
ــگاه نفت را  ــم نمايش ــى او ام وى ه ــركت اتريش ش
ــب وكار دانست و گفت:  فرصتى مناسب براى كس
«هنگامى كه بتوانيم درباره قراردادهاى جديد نفتى 
ــعه خواهيم داد و  مذاكره كنيم، بالطبع كار را توس
ــركت هاى ايرانى مالقات مى كنيم. به همين  با ش
منظور خيلى مهم است كه بدانيم كدام شركت ها 
آماده همكارى هستند، پارسال نيز من اينجا بودم 
ــال گذشته بهتر است». او  ــال به نظرم از س و امس
افزود: «مهم ترين مزيت سرمايه گذارى در ايران آن 
ــت كه يكى از بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز دنيا  اس
را دارد و فرصت زيادى براى سرمايه گذارى در آن 
ــتيم تا سرمايه گذارى  وجود دارد؛ ما در ايران هس
ــيار مهم است كه ميزان  كنيم، به همين دليل بس

توليد افزايش يابد». 
ــس از خروج آمريكا از برجام و  در همين حال پ
به كار افتادن مكانيسم تحريم ها تا چند ماه آينده، 
ــركت اعالم كرد به اجراى پروژه هاى خود  اين شش
در ايران ادامه خواهد داد. اين شركت پس از برجام 
ــال 2016 توافقى براى پروژه هايى در  يعنى در س

منطقه زاگرس و ميدان فارس امضا كرده بود.
مسئول پاويون هلند در نمايشگاه بين المللى نفت، 
گاز، پااليش و پتروشيمى هم در حاشيه اين نمايشگاه 
گفت كه در پى تقويت روابط، شركت هاى هلندى چند 
قرارداد در صنعت نفت و گاز ايران امضا كرده اند. او در 
ــت  آن روزها كه بحث خروج آمريكا از برجام و بازگش
تحريم ها مطرح بود در گفت وگو با «شانا» ابراز اميدوارى 
ــى،  ــرايط سياس ــه حتى در صورت تغيير ش كرد ك
ــران ادامه  ــركت هاى هلندى به حضور خود در اي ش
دهند. پير بارتولوموس، مدير مؤسسه مشاوره پى ام جى 
و مسئول پاويون هلند گفت: «ما اكنون روابطى ايجاد 
كرده ايم و قراردادهايى داريم و اگر بتوانيم اين وضع را 
حفظ كنيم و راهى براى دور زدن چالش هاى سياسى 

بيابيم، مى توانيم مسائل را حل كنيم».
19 ارديبهشت ماه، چهار روز نمايشگاه بين المللى 

ــايه خبرهاى  ــيمى در س نفت، گاز، پااليش و پتروش
مربوط به خروج آمريكا از برجام به پايان رسيد. براى 
ــگاه بايد صبر  لمس تاثيرات اين خروج بر اين نمايش
كرد و ديد از شركت هاى حاضر در بيست و سومين 
نمايشگاه، كداميك در بيست و چهارمين آن حاضر 

خواهند بود.
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ــيدى؛ موزه اى در بيست و   غرفه اى براى رفتن به دهه هاى اوليه خورش
سومين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى تهران؛ يا يك 
ــگاه، يك غرفه  غرفه در قالب موزه. در بين غرفه هاى تخصصى اين نمايش
بود كه ساختار جدى نمايشگاه را مى شكست؛ موزه اى از اقالم و محصوالت 
ــال قبل مى برد؛ زمانى  ــى. اقالمى كه بازديدكنندگان را به 70-80 س نفت
كه شركت ايران و انگليس مشغول فعاليت بود؛ زمانى كه «امشى» توليد 
مى شد و فرآورده هاى محدود نفتى در شيشه هاى يك و نيم ليترى توزيع 
مى شد. مشتى نمونه خروار موزه نفت كه زير نظر وزارت نفت اداره مى شود. 

ــى از ديوار غرفه با آجرهايى پوشيده شده بود كه باالى آن 1927 و  بخش
آرم شركت «بى پى» انگليس به چشم مى خورد؛ اين همان طرحى بود كه 

اولين پمپ بنزين ايران در آبادان داشت. 
اين غرفه در سال هاى 8 و 9 بود؛ سه پمپ بنزين در غرفه قرار داشتند 
كه بنا بود بازديد كننده را به سال هاى نو بودن اين تلمبه هاى بنزين ببرد؛ 
يعنى حدود 70 سال قبل. در پشت ماشين تلمبه بنزين دو شيشه اى قرمز 
ــم يك تلمبه بنزين دو عقربه اى مربوط به دهه  ــگ و در كنار خودرو ه رن
ــيدى خودنمايى مى كرد كه مى توان آن را به عنوان نسل سوم  80 خورش

تلمبه هاى بنزين قلمداد كرد؛ ابتدا تلمبه هاى «ساتام» كه يك شيشه اى و 
سپس دو شيشه اى آنها به بازار عرضه شد و بعد تلمبه هاى دو عقربه اى.

ــرد؛ داخل غرفه  ــه اصلى غرفه خودنمايى مى ك ــا عبور از آنها، محوط ب
ــى در آن قرار  ــده بود كه هر يك اقالم قديمى نفت ــه هايى تعبيه ش قفس

داشتند.
ــان مى دهد كه براى نسل هاى قديمى تر  ــئول غرفه، يك قوطى نش مس
ــردن جانوران موذى، از  ــره مى زند؛ روزهايى كه براى از بين ب نقش خاط
ــى» استفاده مى كردند. او مى گويد: «اين از محصوالت شركت ملى  «امش
نفت ايران است كه تا چندين سال پيش در خانه هاى ايرانيان پيدا مى شد 

ولى وقتى ما خواستيم موزه را تاسيس كنيم، به سختى پيدا كرديم».
ــه هاى فرآورده هاى روغن يك و نيم ليترى، از جمله اقالم ديگرى  شيش
بود كه در قفسه هاى سفيد رنگ غرفه جا خوش كرده بودند؛ شيشه هايى 
با آرم شركت ملى نفت ايران. شيشه هاى ديگرى هم كنار آنها قرار داشتند 
ــى روى آن «ب پ»  ــركت ايران و انگليس بود و به فارس كه مربوط به ش

نقش بسته بود.
مسئول غرفه مى گويد: «اين وسايل را به راحتى پيدا نكريم و در انبارهايى 
رفتيم كه ده ها سال بود كه خاك گرفته بودند و بعضا مثل ضايعات با آنها 
برخورد مى شد». او توضيح داد كه «برخى وسايل مثل همين قوطى امشى 
يا قوطى روغن ايران و انگليس هنوز پر هستند». او درباره نحوه به دست 
ــى از اين اقالم مى گويد: «اين قوطى روغن را يك آقاى خوش  آرودن برخ
ذوقى كه در تبريز جايگاه داشتند، هر چيزى كه به فروش مى رسانده يك 
نمونه را براى خودش نگهدارى مى كرده كه پس از فوت ايشان بيش از 50 
قلم از اين محصوالت توسط خانم «حسن زاده» همسر ايشان به موزه هاى 
نفت اهدا شد. يكى از خوش شانسى ها اين بود كه اقالم زيادى به موزه ها 

اهدا شد». 
تلمبه دو شيشه اى نمونه ديگرى بود كه از دل انبارهاى خاك گرفته پيدا 
شده بود؛ مسئول غرفه اينگونه توضيح مى دهد: «اين تلمبه روى زمين در 
ــلويج» مى گويند، در انديمشك پيدا كرديم.  يك انبارهايى كه به آنها «س
ــت؛ جزو اولين پمپ هاى بنزين و انگليسى  ــى نمى دانست اين چيس كس

هستند».
روى در و ديوار غرفه هم تصاويرى از تاريخچه صنعت نفت در ايران ديده 
مى شود؛ نقش و نگارهايى از سال هايى دور؛ سال هايى كه بوى نفت براى 

مردم ايران تازگى داشت؛ 110 سال از آن روزها مى گذرد.

گزارشی از غرفه موزه نفت در منایشگاه تهران؛

تاریخ در قفسه
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با مشارکت رشکت پاالیش نفت بندرعباس محقق شد؛ آغاز ساخت باند دوم جاده تازیان به بندرعباس

ــهر تازيان به بندرعباس با  ــاخت باند دوم جاده ارتباطى ش ــات اجرايى س عملي
مشاركت شركت پااليش نفت بندرعباس آغاز شد. به گزارش «پااليش»، اين جاده 
ــاخته  ــه 15 كيلومتر طول و 11 متر عرض دارد، با اعتبار 20 ميليارد تومان س ك

مى شود.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس در آيين آغاز ساخت اين جاده گفت: 
15 ميليارد تومان از اعتبار اين جاده از سوى شركت پااليش نفت بندرعباس و 5 

ميليارد تومان آن نيز با مشاركت اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى هرمزگان 
تامين شده است.

نامور افزود: مدت اجراى اين پروژه 12 ماه است و پيمانكار آن نيز از طريق مناقصه 
ــده است. فقدان  عمومى و از بين پيمانكاران توانمند و بومى هرمزگان انتخاب ش
استانداردهاى الزم در اين مسير، وجود نقاط حادثه خيز، ترافيك و حوادث جاده اى 

باال از جمله داليل احداث باند دوم جاده تازيان به بندرعباس است.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: در اين مسير 37 دستگاه ابنيه 
فنى شامل آبنما و پل در نظر گرفته شده و همچنين در حدود 350 هزار متر مربع 
ــفالت و 14 هزار تن  خاكبردارى، 170 هزار متر مربع خاكريزى و 23 هزار تن آس

بتن ريزى از ديگر مراحل اجراى اين طرح است.

پاالیشگران هندی عجله ای برای جایگزینی نفت خام ایران ندارند

اولویت های وزارت نفت بر اساس شعار سال پیش می رود

پااليشگاه هاى هندى پس از خروج آمريكا از برجام 
اعالم كردند كه عجله اى براى جايگزين كردن نفت 

ايران با نفت كشورهاى ديگر ندارند.
به گزارش «پااليش» به نقل از رويترز از دهلى نو، 
مقام هاى هندى معتقدند تا زمانى كه اتحاديه اروپا 
از بازگشت تحريم هاى واشنگتن عليه تهران حمايت 
نكند، واردات نفت خام هند از ايران از اين تحريم ها 

بى اثر خواهد ماند.
ــود از ايران را  ــد وجوه مربوط به خريد نفت خ هن

ــومين تأمين كننده نفت اين كشور است، به  كه س
يورو پرداخت و از كانال هاى بانكى اروپايى براى اين 
تعامالت استفاده مى كند؛ در نتيجه تا زمانى كه اروپا 
تصميم به تحريم ايران نگيرد اين تعامالت در عمل 

ادامه خواهد يافت.
ــارما، مدير امور مالى شركت پااليشگر  اى كى ش
ــركت نفتى اين  ايندين اويل  (IOC)، بزرگترين ش
ــت تحريم ها  ــور، در اين باره گفت: تأثير بازگش كش
ــد منتظر بمانيم و  ــه نخواهد بود، اما ما باي بالفاصل

ببينيم كه كشورهاى ديگر به ويژه اتحاديه اروپا چه 
واكنشى نشان مى دهند.

ــرايط  ــه وى، اگر اتحاديه اروپا به حفظ ش به گفت
ــام ايران به هند  ــر ادامه دهد صادرات نفت خ حاض
ــورهاى  ــت و در صورتى كه كش ــداوم خواهد داش ت
اروپايى به اياالت متحده بپيوندند و تحريم هاى مالى 
ــدود كنند، پرداخت  وضع و كانال هاى بانكى را مس
ــوار  پول محموله هاى وارداتى نفت خام از ايران دش

مى شود.

عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه بايد در همه حوزه ها 
ــاس شعار سال حركت كنيم، گفت:  ــب با سياست هاى كالن نظام و بر اس متناس
اولويت هاى وزارت نفت بر اساس شعار سال و حمايت از كار و كاالى ايرانى پيش 

مى رود.
ــاره به اين كه حوزه اقتصاد و اشتغال  به گزارش «پااليش»، على گل مرادى با اش
ــور است، گفت: مبحث توليد و توجه به آن به منظور حل  يكى از چالش هاى كش

مشكالت اقتصادى و اشتغال، اولويت كشور است.

اين عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى افزود: باتوجه به نشست هاى 
مستمرى كه با مسئوالن وزارت نفت و به ويژه شخص وزير داشته ايم، اولويت هاى 
ــال و حمايت از كار و كاالى ايرانى باشد كه  ــعار س ــاس ش وزارت نفت بايد بر اس

مسئوالن اين وزارتخانه نيز بر اين موضوع تاكيد دارند.
وى با بيان اين كه نبايد اقتصاد كشور تنها بر درآمدهاى نفتى متكى باشد، تصريح 
كرد: طرح هاى خوبى در حوزه صنعت نفت ارائه و مطرح شده است كه با جذب سرمايه 

مى توانيم به شكل مستقيم و غيرمستقيم در اين بخش شاهد اشتغال زايى باشيم.

ش
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ا
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واحدهــای بنزیــن ســازی و بخــش 
تصفیــه نفتای ســبِک (LNHT) واحِد 
ایزومریزاســیون پاالیشــگاه نفــت بندرعباس 
اسفند ماه پارسال توسط رئیس جمهوری افتتاح 
شد. لطفا درباره مهمرتین دستاوردها و اهداف 
بهــره بــرداری از این طرح اســرتاتژیک صنعت 

پاالیش نفت کشور توضیحاتی ارائه کنید؟
اين واحدها از واحد هاى طرح افزايش ظرفيت توليد 
و بهبود كيفيت بنزين پااليشگاه نفت بندرعباس است 
ــان متعهد و متخصص  ــا همت و تالش كاركن كه ب
ــگاه نفت بندرعباس به بهره بردارى رسيد. در  پااليش
كنار احداث اين واحد ها، سرويس هاى جانبى مورد 
نياز نيز احداث شد. با راه اندازى اين واحد ها براى 602 
نفر به طور مستقيم   شغل ايجاد شده است. افزايش 
ظرفيت توليد بنزين به ميزان چهار ميليون ليتر در 
روز، كاهش انتشار آالينده هاى زيست محيطى، بهبود 
عملكرد اقتصادى، بهينه سازى مصرف انرژى، استفاده 
ــدن زمينه اشتغال  حداكثرى از ظرفيت ها، فراهم ش
ــراى تربيت نيرو هاى  ــتر هاى الزم ب مولد و ايجاد بس
متخصص و ارتقاى سطح دانش و تجربه نيروى انسانى 

از مزاياى بهره بردارى از اين طرح است.

پیش بینی می شود بخش تصفیه نفتای 
سبک، بخش دوم واحد ایزومریزاسیون 
این طرح توسعه پاالیشگاه نفت بندرعباس چه 

زمانــی بــه صورت کامل در مــدار بهره برداری 
قرار بگیرد؟

ــام گرفته بخش دوم  مطابق برنامه ريزى هاى انج
ــامل ايزومرسازى نفتاى  ــيون، ش واحد ايزومريزاس
ــبك ، شهريور ماه 97 به بهره بردارى مى رسد كه  س
ــيون با  با راه اندازى اين بخش كل واحد ايزومريزاس
ظرفيت 20 هزار بشكه در روز در سرويس عملياتى 

قرار خواهد گرفت.

در رشایــط فعلی ظرفیت تولید بنزین 
نفــت  پاالیشــگاه  در  گازوئیــل  و 
بندرعبــاس چنــد میلیون لیــرت در روز بوده و با 
تکمیــل پــروژه افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت 
در مجمــوع ظرفیت تولیــد بنزین و گازوئیل با 
اســتانداردهای یورو چهار چند میلیون لیرت در 

روز افزایش می یابد؟
شركت پااليش نفت بندرعباس با ظرفيت اسمى 
ــكه نفت خام سنگين و  پااليش روزانه 350 هزار بش
ميعانات گازى، در حال حاضر 18 درصد از نياز كشور 
ــه انرژى و فرآورده هاى نفتى را تامين مى كند. هم  ب
ــگاه نفت بندرعباس روزانه 12  اكنون نيز در پااليش
ميليون ليتر بنزين توليد مى شود و با بهره بردارى از 
واحد تصفيه نفت گاز با هيدروژن 13 ميليون ليتر از 
نفت گاز توليدى بر اساس استاندارد يورو 4 اتحاديه 

اروپا خواهد بود.

لطفــا درباره آخریــن وضعیت تولید، 
فــروش داخلی و صادرات محصوالت 
اصلــی و ویژه پاالیشــگاه نفــت بندرعباس در 
سال ۹۶ گزارشی ارائه کنید و برنامه های تولید و 

صادرات سال ۹۷ را ترشیح فرمایید؟
ــركت پااليش نفت  ــاى توليدى در ش فرآورده ه
ــى و ويژه طبقه بندى  ــاس در دو گروه اصل بندرعب
مى شود كه محصوالت اصلى شامل گازمايع، بنزين، 
سوخت جت، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره است 
كه طبق مقررات به وزارت نفت تحويل داده مى شود. 
محصوالت ويژه نيز شامل حالل 402، وكيوم باتوم، 
ــايكل، لوبكات سنگين و  ــالپس، آيزوريس وكيوم س
ــت كه از طريق بورس كاال و انرژى عرضه  گوگرد اس
ــال 97 با بهره بردارى از  ــاءاهللا در س ــود. ان ش مى ش
واحدهاى در دست احداث، كيفيت بنزين و گازوئيل 

توليدى ارتقاء مى يابد.

وزیر نفت اخیرا در نشســتی خربی از 
پاالیشــگاه نفت بندرعباس به عنوان 
تنهــا پاالیشــگاه کشــور نــام برد کــه در حوزه 
بهینه ســازی و بهبود فرآیند تولید با اســتفاده از 
رشایط پســابرجام پیشــگام بوده اســت. لطفا 
درباره قرارداد طراحی پایه طرح ارتقای کیفیت 
محصوالت سنگین پاالیشگاه نفت بندرعباس با 
رشکت هــای ژاپنــی کــه پارســال امضــا شــد، 
توضیحاتــی ارائــه کنیــد؟ پیش بینــی می کنید 
اجــرای ایــن پروژه به چنــد میلیون دالر رسمایه 
گــذاری نیــاز دارد و در صــورت اجــرا چــه 
دستاوردهایی برای صنعت پاالیش نفت کشور 

به ارمغان می آورد؟
اخيراً مطالعات امكان سنجى طرح ارتقاى كيفيت 
ــد و بر آن اساس قرارداد طراحى  نفت كوره انجام ش
ــنگين  ــاى كيفيت محصوالت س ــروژه ارتق ــه پ پاي
پااليشگاه نفت بندرعباس با شركت هاى ژاپنى چيودا 
ــوئى در قالب يك كنسرسيوم با مدت زمان  و ميتس

13 ماه منعقد شد.

ــده است كه  اين قرارداد در چهار بخش تنظيم ش
 ،(Pre-PDP)  ــه ــامل مراحل پيش از طراحى پاي ش

ش
اخبار پاالی

صنعت نفت زنجيره اى از فرآيندها است كه تكميل يك حلقه از اين زنجيره مى تواند به رشد و تعالى زنجيره اى ديگر منجر شود. در ظاهر احتماال ارتباطى بين پااليشگاه نفت و يا گاز 
و به عبارت ساده تر پااليشگاه نفت كشور و پارس جنوبى وجود ندارد اما واقعيت غيرقابل انكار آن است كه با بهره بردارى از فازهاى جديد پارس جنوبى در طول پنج سال گذشته 
تاكنون و افزايش ظرفيت توليد گاز از اين حوزه مشترك به 570 ميليون مترمكعب در روز و به تبع آن افزايش سهم گاز در سبد سوخت و انرژى كشور كه منجر به گازرسانى 

بيشترى به صنايع و نيروگاه ها شد عمال ايران با ظرفيت مازادى از انواع فرآورده هاى نفتى كه پيشتر در نيروگاه ها و صنايع مى سوخت، روبرو شده است.
به گزارش «پااليش»، در همين رابطه، گفت وگوى «هاشم نامور» مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس را در ادامه مى خوانيد:

«هرمزگان»، قطب جدید پاالیش نفت خلیج فارس
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ــايى و تعيين  ــام طراحى بنيادى (BASIC Design)، شناس انج
تمامى صاحبان تكنولوژى و همچنين عقد قرارداد اخذ ليسانس 
ــراى واحدهاى جديد و برآورد قيمت كل بر مبناى اطالعات و  ب
مشخصات فنى تجهيزات و كاالى طرح حاصل از طراحى بنيادى 
ــت. به منظور اجراى اين طرح  و مرحله تهيه مدارك مناقصه اس
سرمايه گذارى عظيمى مورد نياز است. با توجه به نياز بازارهاى 
داخلى و خارجى به سوخت با كيفيت اجراى اين طرح ضرورت 
ــتاى توسعه و ساخت  دارد كه از مهمترين داليل حركت در راس
ــاى ارتقاى كيفيت محصوالت  ــاى جديد به ويژه واحده واحده
سنگين مى توان به ضرورت كاهش توليد سوخت هاى سنگين، 
ــد فرآورده هاى قابل  ــت فرآورده هاى توليدى، تولي ارتقاى كيفي
ــودآورى اقتصادى  ــائل زيست  محيطى و س  قبول به لحاظ مس

بيشتر اشاره كرد.

یکی از سیاســت های کالن رشکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی کاهش تولید نفت کوره 
در ســبد تولیدی پاالیشــگاه ها اســت. پاالیشــگاه نفت 
بندرعبــاس چــه برنامه هایی به صــورت میان مدت و بلند 
مــدت بــرای کاهــش تولید نفت کوره در دســتور کار قرار 

داده است؟
ــد فرآورده هاى نفتى  ــرايط فعلى حدود 24 درصد تولي در ش
پااليشگاه نفت بندرعباس را نفت كوره تشكيل مى دهد و با توجه 
ــد و مصرف گاز طبيعى و كاهش مصرف  به افزايش ميزان تولي
نفت كوره در نيروگاه ها و ساير صنايع و از سوى ديگر، حركت به 
سمت توليد فرآورده هاى نفتى سبك تر و با ارزش افزوده بيشتر 
و سازگار با محيط زيست، كاهش ميزان توليد محصوالت سنگين 
تشكيل دهنده فرآورده نهايى نفت كوره از اهميت بااليى برخوردار 
ــت و به همين دليل شركت پااليش نفت بندرعباس در حال  اس
سرمايه گذارى در پروژه ارتقاى كيفيت محصوالت سنگين است. 
با اجراى اين طرح فرآورده نفتى سنگين و كم ارزش نفت كوره 
به فرآورده اى سبك تر با ارزش افزوده بيشتر تبديل خواهد شد. 
ــد نفت كوره به كمتر از 10 درصد كاهش  همچنين ميزان تولي
مى يابد و كيفيت نفت كوره توليدى ارتقاء يافته و ميزان گوگرد 

آن به كمتر از يك درصد كاهش مى يابد. 

بــه عنــوان یــک از فعــاالن و مدیران با ســابقه 
صنعــت پاالیش نفت کشــور، با بهــره برداری از 
پاالیشگاه خلیج فارس و توسعه پاالیشگاه نفت بندرعباس 
آیا بندرعباس قابلیت تبدیل به یک هاب پاالیشی را دارد؟ 
برای شــکل گیری این هاب پاالیشــی با رویکرد صادراتی 
انتظارات شام از دولت و مجلس شورای اسالمی چیست؟ 
ــگاه هاى بندرعباس و  ــا توجه به موقعيت جغرافيايى پااليش ب
ــى به آب هاى آزاد خليج فارس،  ــتاره خليج فارس و دسترس س
انشاا... با بهره بردارى كامل از پااليشگاه ستاره خليج فارس ميزان 
ــت و مازاد بر نياز مصرف داخل  توليد بنزين افزايش خواهد ياف
كشور خواهد شد، بنابراين امكان صادرات فرآورده هاى نفتى به 
بازارهاى بين المللى فراهم مى شود. حمايت از توليد جهت توسعه 
كشور ضرورى است.  با حمايت از توليد اشتقال ايجاد خواهد شد، 
ــوژى ارتقاء خواهد يافت، ناهنجارى هاى اجتماعى كاهش  تكنول

مى يابد و از خروج ارز از كشور پيشگيرى مى شود.

تشکیل کارگروهی برای ساماندهی توزیع و عرضه سوخت

ایران با هامن سهمیه پیشین، صادرات نفت خود را حفظ می کند

ــى همه جوانب،  ــوراى اسالمى گفت: پس از بررس ــيون انرژى مجلس ش ــخنگوى كميس س
كارگروهى براى ساماندهى توزيع و عرضه سوخت و همچنين گاز طبيعى فشرده (سى ان جى) 
ــداهللا قره خانى گفت: در نشست كميسيون انرژى  ــكيل مى شود. به گزارش «پااليش»، اس تش
ــالمى، جزئيات طرح الزام هاى اجرايى توزيع و عرضه سوخت و همچنين  ــوراى اس مجلس ش

بررسى شد كه كليات آن در نشست هاى گذشته مصوب شده بود.
ــزود: از نمايندگان  ــدگان كامل نبود، اف ــوى نماين ــده از س ــا بيان اين كه طرح ارائه ش وى ب
ــت و برنامه ريزى، مركز  ــازمان مديري ــنهاددهنده طرح، نماينده جايگاه داران، نماينده س پيش
پژوهش هاى مجلس، ديوان محاسبات، شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى و ديگر 
دستگاه هاى ذى ربط دعوت شد توضيح هاى تكميلى خود را درباره اين طرح ارائه دهند تا طرح 

يادشده به صورت كامل به صحن علنى مجلس ارائه شود.
سخنگوى كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اين كه بايد محورهاى ديگرى در 
طرح الزام هاى اجرايى، توزيع و عرضه سوخت و سى ان جى گنجانده شود، تصريح كرد: اين طرح 
ــهروندى  بايد نگرانى جايگاه داران را برطرف كند، تصدى گرى دولت را كاهش دهد و حقوق ش

را تامين كند.
ــد  ــوخت، مقرر ش قره خانى عنوان كرد: به دليل اهميت موضوع و اثر اين طرح بر عرضه س
كميته اى متشكل از كميته نفت كميسيون و همكارى دستگاه هاى ذى ربط پيش نويس تهيه 
شده ازسوى كميسيون انرژى مبنى بر كاهش تصدى گرى دولت در انباردارى و توزيع بنزين، 
نفت و گاز و ارائه خدمات بهتر به مصرف كنندگان را بررسى كند و اين كميته حول پيش نويس 
كميسيون انرژى نظرات خود را ارائه دهد كه پس از ماه رمضان طرح كاملى در كميسيون بررسى 

و پس از رفع نواقص به صحن علنى مجلس ارائه شود.
ــنوند رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى نيز با اشاره به  همچنين، فريدون حس
اين كه طرح ساماندهى جايگاه هاى عرضه سوخت نهايى مى شود، گفت: نمايندگان طرحى درباره 
ساماندهى جايگاه هاى عرضه سوخت آماده كرده اند كه بايد نظر جايگاه داران و كاميون داران در 

اين باره اخذ شود تا بتوان قانون كاملى در اين باره تصويب كرد.

ــالمى گفت: ايران با همان سهميه گذشته  ــوراى اس ــيون انرژى مجلس ش يك عضو كميس
صادرات نفت خود را ادامه مى دهد، هم اكنون ما حدود 2 ميليون و 200 هزار بشكه در روز نفت 

خام صادر مى كنيم و اين روند تداوم خواهد داشت.
به گزارش «پااليش»، حسين اميرى خامكانى در تشريح نشست كميسيون انرژى مجلس با 
بيان اين كه در اين نشست درباره مذاكرات ايران و اروپا و سناريوهايى كه وزارت نفت براى فروش 
نفت بايد در نظر گيرد مباحثى مطرح شد، افزود: مواضع اروپايى ها و چينى ها و بيانيه هايى كه 

درباره حمايت از برنامه برجام صادر كرده اند در اين نشست بررسى شد.
ــالمى عنوان كرد: ايران با همان سهميه گذشته  ــيون انرژى مجلس شوراى اس عضو كميس
ــكه در روز  ــادرات نفت خود را ادامه مى دهد، هم اكنون ما حدود 2 ميليون و 200 هزار بش ص

نفت صادر مى كنيم.
اميرى خامكانى با اشاره به طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبى، گفت: توتال عنوان كرده است 
كه تالش مى كند از آمريكا مجوز بگيرد تا بتواند در ايران فعاليت كند، در صورتى كه اين شركت 
فرانسوى نتواند به فعاليت خود ادامه دهد شركت ملى نفت چين (CNPCI) جايگزينش خواهد 

شد.
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ثبت بیش از ۲۶ هزار پیشنهاد نظام مشارکت در پاالیشگاه تربیز

۵۳ میلیارد ریال برای سنجش آالینده های پاالیشگاه تربیز هزینه شد

دبير نظام پيشنهادهاى شركت پااليش نفت تبريز گفت: تعداد پيشنهادهاى نظام 
ــگاه به 26 هزار و 500 پيشنهاد رسيد كه سود و صرفه  ــاركت در اين پااليش مش
حاصله در اين دوره از 1180 پيشنهاد واصله به ارزش بيش از 422 ميليارد ريال در 

اين پااليشگاه به ثبت رسيده است                
ــرد: فرآيند نظام  ــمند اظهار ك ــه گزارش « پااليش نفت»، نادر رحيمى بخش ب
پيشنهادگيرى بصورت انفرادى و گروهى از ارديبهشت سال 1379 در اين شركت 
آغاز شده است. وى با اشاره به برگزارى بيست و چهارمين جشنواره داخلى نظام 
پيشنهادهاى شركت پااليش نفت تبريزافزود: در اين جشنواره كه با همت ادارات و 

واحدهاى مختلف سازمان برگزار شد از 193 نفر از برگزيدگان اين دوره از فرآيند 
نظام پيشنهادگيرى با اهداء لوح تقدير و جوايز ارزنده تجليل شد.

ــنواره شامل 28 نفر از  ــمند ادامه داد: برگزيدگان اين دوره از جش رحيمى بخش
كاركنان به عنوان پيشنهاد دهنده برتر و 15 نفر از ارزيابان و كارشناسان و 70 نفر 

از مجريان و 80 نفر از همياران و مشاركت جويان بوده است.
وى گفت: در اين دوره از فرآيند پيشنهاد گيرى باالترين سود و صرفه اقتصادى 
بيش از 422 ميلياردو 322 ميليون ريال مربوط به سال 95-96 عايد شركت شده 

است.

ــاره به فعاليت هاى زيست محيطى  ــركت پااليش نفت تبريز با اش مديرعامل ش
اين شركت گفت: 53 ميليارد و 150 ميليون ريال براى ايجاد سامانه اندازه گيرى 
آالينده هاى خروجى از دودكش هاى فرآيندى و ايستگاه هاى كيفيت سنجى هواى 

محيطى پااليشگاه هزينه شده است.
ــهردار و  ــيه بازديد ش به گزارش «پااليش نفت»، غالمرضا باقرى ديزج در حاش
اعضاى شوراى اسالمى شهر تبريز از پااليشگاه تبريز اظهار كرد: 9 دستگاه آنااليزر 
ــتگاه آنااليزر  ــنجش كيفيت گازهاى خروجى 20 كوره فرآيندى، 2 دس جهت س
سنجش هواى محيطى ثابت، يك دستگاه ايستگاه آنااليزر سنجش هواى محيطى 

سيار نصب شده است.

ــى در بين  ــت  محيط ــن واحد در حوزه زيس ــت اي ــاره به رتبه نخس وى با اش
پااليشگاه هاى كشور افزود: اين شركت همگام با توليد، به مسايل زيست محيطى و 

توليد فرآورده هاى با استاندارد روز جهانى توجه ويژه دارد. 
باقرى ادامه داد: با اجراى پروژه هاى مختلف زيست محيطى از سال 88 توانسته 
ايم در زمينه شاخص فضاى سبز، پساب، پسماند، آالينده هاى هوا، مديريت مصرف 
انرژى، خاك و آب، آموزش فرهنگ زيست محيطى از وضعيت مناسبى در بين 9 
پااليشگاه كشور برخوردار شويم. وى خاطرنشان كرد: پروژه گوگرد زدايى از نفت 
گاز با تخصيص 70 ميليون يورو اعتبار در فروردين ماه سال جارى پيش راه اندازى 

شد كه پس از آماده سازى بزودى به مرحله افتتاح خواهد رسيد.
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ثبت گنجینه تاریخی حراست در پاالیشگاه اصفهان

بومی سازی ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز رشكت پاالیش نفت اصفهان

امضای قرارداد همكاری میان پژوهشگاه صنعت نفت با پاالیشگاه كرمانشاه

ــت شركت پااليش نفت اصفهان با هدف ثبت وحفظ اسناد و مدارك اين  حراس
ــاماندهى و اطالع رسانى گام هاى موثرى  ــائى، نگهدارى، س اداره ،در زمينه شناس
برداشته، به طورى كه تمامى مدارك و اسناد مانده از سال 1353 در اين واحد را 

گردآورى نموده است.
ــئول حفاظت اسناد، مدارك و فناورى اطالعات  به گزارش «پااليش نفت»، مس
ــركت با اعالم اين خبر گفت: ماحصل اسناد گردآورى شده، ايجاد گنجينه  اين ش
تاريخى حراست پااليشگاه اصفهان بوده و در اين راستا موزه اى نيز طراحى و اجرا 

شده است.
ــدگار را معرفى فعاليت هاى  ــوى هدف از برگزارى اين موزه مان محمدرضا مول
ــته تا كنون، عنوان كرد و افزود: نسل حاضر و  ــت شركت از سال هاى گذش حراس

آيندگان با بازديد از اين موزه مى توانند نمايى از سپرى شدن دوره هاى مختلف 
تالش و حركت حراست صنعت نفت را در اذهان خود تداعى كنند.

ــت، رئيس  ــا بيان اينكه اين موزه با همكارى و حمايت ويژه رئيس حراس وى ب
ــده  ــى و زيرمجموعه آن در ابعاد 3×3 متر طراحى ش ــات عمومى و اجتماع خدم
تصريح كرد: در اين موزه مى توان تصاوير همكاران رسمى از سال 53 تا 1396 را 
ــاهده كرد. همچنين تصاويرى از رژه نيروهاى گارد صنعت نفت در سال 56،  مش
نمونه قراردادهاى استخدام ، تشويق ها و تنبيه ها، جشن بازنشستگى، اهداء درجه 
ــات هوايى دوران جنگ، شهداى حراست، همايش  ــت، گزارش به همكاران حراس

پيشكسوتان حراست و ... ديده مى شود.

ــت خودكفايى و حمايت از  ــركت پااليش نفت اصفهان در جه ش
ــورد نياز و  با حمايت  ــه منظور  تأمين قطعات م ــى و  ب كاالى ايران
متخصصان داخلى مبادرت به تهيه قطعات اساسى و مورد نياز خود 
در كشور نموده است و بر اين اساس  در حال حاضر حدود 80 درصد 

نيازهاى اين شركت  توسط سازنده هاى داخلى مرتفع مى گردد.
ــتعدادهاى  ــركت با تكيه بر اس به گزارش «پااليش نفت»، اين ش
ــازنده قطعات  ــركت هاى دانش بنيان و شركتهاى س ــان ش درخش
صنعتى  و استفاده از توانمندى و پتانسيل هاى موجود در داخل كشور 

توانسته بسيارى از نيازهاى خويش را رفع كند.
در سال گذشته با بومى سازى بيش از 336 قطعه با تيراژ متناسب 
ــتغالزايى براى فارغ التحصيالن  ــركت، در كنار اش ازتجهيزات اين ش
ــگاهى و بى نيازى از خريد خارجى، شاهد بيش از 200 ميليارد  دانش

ريال صرفه جويى براى كشور بوده ايم.
همچنين اين شركت توانسته است اقالم مهم و حساس تعميرات 
ــى (اورهال) در حال انجام را از طريق دانش شركتهاى داخلى  اساس

طراحى، ساخت و نصب كند.
ــتگاه هاى ساخته شده در داخل  ــيارى از موارد عملكرد دس در بس

كشور از نمونه مشابه خارجى به مراتب بهتر و كارآمدتر است.

قرارداد همكارى ميان پژوهشگاه صنعت نفت با پااليشگاه كرمانشاه در حوزه هاى 
ايجاد واحدهاى هگزان و پنتان به امضا رسيد.

ــيه نمايشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشيمى  به گزارش «پااليش نفت»، در حاش
قرارداد همكارى علمى ميان پژوهشگاه صنعت نفت با پااليشگاه كرمانشاه به امضا 

رسيد.
ــيه امضاى قرارداد در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه اين  ــه در حاش برانديش
ــور اولين پااليشگاهى است كه اقدام به توليد هگزان مى  پااليشگاه در سطح كش

كند، به روش اسيد شويى است.
ــادى به همراه  ــت محيطى زي ــا تاكيد بر اينكه اين روش مخاطرات زيس وى ب
ــبزى براى توليد هگزان در  ــان كرد : با امضاى اين قرارداد روش س دارد،خاطرنش

پااليشگاه كرمانشاه پياده سازى مى شود.
ــه با بيان اينكه اين روش سبز يك روش دانش بنيان است كه با كمك  برانديش

پژوهشگاه صنعت نفت در پااليشگاه كرمانشاه اجرايى مى شود، اظهار كرد: فاز اول 
ــت و در گام بعدى اقدام به توليد هگزان با روش سبز  اين پروژه، تبادل قرارداد اس

خواهد شد.
رئيس هيأت مديره پااليشگاه كرمانشاه با بيان اينكه در اين طرح، هگزان بدون 
بنزن توليد مى شود، يادآور شد:در فرايندى كه با كمك پژوهشگاه صنعت نفت در 
اين پژوهشگاه پياده سازى مى شود،بنزن از شش تا چهار و نيم درصد به يك صدم 

درصد مى رسد.
ــگاه را 12 هزار تن در سال ذكر كرد  وى ظرفيت توليد واحد هگزان اين پااليش
و گفت : در كنار راه اندازى واحد هگزان، اقدام به افزايش ظرفيت توليد پنتان مى 
شود. ميزان سرمايه گذارى اين دو طرح 25 ميليارد تومان است كه توسط بخش 
خصوصى صورت مى گيرد. پااليشگاه كرمانشاه به بخش خصوصى واگذار شده و 

امضاى اين قرارداد مى تواند زمينه را براى توسعه كار و اشتغال فراهم كند.
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طرح افزایش ۱۰۰ درصدی تولید بنزین پاالیشگاه تهران

مديرعامل پااليشگاه تهران از امضاى تفاهم نامه همكارى با شركت هاى ژاپنى به 
منظور ارتقا سطح كمى و كيفى بنزين توليدى و همچنين كاهش نفت كوره خبر 
داد و گفت: با اجراى فاز اول اين طرح 24 درصد توليد بنزين در پااليشگاه تهران 

افزايش مى يابد.
به گزارش «پااليش»، لطف اهللا هنگى - مديرعامل شركت پااليش نفت تهران - با 
بيان اينكه ظرفيت پااليشى پااليشگاه تهران 250 هزار بشكه نفت خام است، گفت: 
در پااليشگاه تهران 6 فرآورده اصلى به شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تحويل 
مى گردد و فرآورده هاى ويژه از طريق بورس عرضه مشتريان مى  شود. توليد بنزين 
ــگاه تهران بين 6 تا 7 ميليون ليتر در روز و توليد گازوئيل هم بيش از 13  پااليش

ميليون ليتر در روز است.
وى با بيان اينكه به مظنور كيفى سازى بنزين يك واحد ايزومر را حدود 6 سال 
قبل راه اندازى كرديم كه ظرفيت آن 18 هزار ليتر بنزين يورو است، تصريح كرد: در 
اين بين بحث اين است كه جهت حذف بنزن و دستيابى به كيفيت بنزين تا سطح 
استاندارد يورو 5، مشاركت واحدهاى كيفى سازى جديدى را احداث خواهد كرد. 
مديرعامل پااليشگاه نفت تهران با تاكيد بر اين كه براى بهبود سطح كمى و كيفى 
بنزين توليدى طرح هايى را در دست اجرا داريم، گفت: طرحى را براى بهبود كيفى 
ــركت هاى ژاپنى  ــت اجرا داريم و در همين رابطه با ش و كمى بنزين توليد در دس
JGC و ماروبنى در سال جارى تفاهم نامه امضا كرده ايم و اين طرح ها در سال جارى 

آغاز به كار كرده است.
ــات اين تفاهم نامه با بيان اين كه اين تفاهم نامه در دو بخش  ــاره جزئي وى درب
كيفى سازى بنزين و كاهش نفت كوره است، ادامه داد: در بخش كيفى سازى بنزين 
به دنبال كاهش بنزن براى توليد بنزين با استاندارد يورو پنج اتحاديه اروپا هستيم و 
اين پروژه تحت عنوان CCR  انجام و واحدهاى كيفى سازى بنزين احداث خواهد 
ــكه ، تبديل كاتاليستى مداوم  ــد. ظرفيت واحد تصفيه هيدروژنى 16 هزار بش ش
ــكه و كاهش بنزن 24 هزار بشكه است. سرمايه مورد نياز براى پروژه  14 هزار بش

كيفى سازى بنزين 400 ميليون دالر است و از اواسط سال 97 اجرايى مى شود و 
قرار است در مدت سه سال به پايان برسد.

وى درباره بخش دوم قرارداد پااليشگاه تهران با شركت هاى ژاپنى هم توضيح داد: 
هدف فاز دوم كاهش نفت كوره است. هم اكنون نفت كوره ما بيش از 20 درصد 
ــت و هدف گذارى ما حدود 5 درصد (12 هزار  ــكه در روز) اس (حدود 55 هزار بش

بشكه) و تبديل آن به فرآوردهايى با استاندارد يورو 5 است.
مديرعامل پااليشگاه تهران ادامه داد: اين برنامه اجرايى متشكل از واحد RCD با 
ظرفيت 64 هزار بشكه، واحد RFCC ،51,500 بشكه ظرفيت، تصفيه هيدروژنى 
بنزين با 31 هزار بشكه ظرفيت و تصفيه هيدروژنى گازوئيل 16,500 بشكه ظرفيت 

و واحد ارتقاء C4/C3 با 14,500 بشكه ظرفيت در روز است.
هنگى با بيان اين كه اين طرح از ابتداى سال 98 آغاز مى شود و زمان پيش بينى 
ــال و هزينه آن حدوداً 2,8 ميليارد دالر است. با  ــده براى نهايى شدن آن 4 س ش
اجرايى شدن هر دو فاز اين قرارداد، ظرفيت توليد بنزين پااليشگاه تهران بيش از 
100 درصد افزايش خواهد يافت و تمامى محصوالت شركت پااليش نفت تهران با 

استاندارد يورو 5 تحويل مى شود. 
ــگاه تهران با اشاره به بحران كم آبى در تهران گفت: در مورد  مديرعامل پااليش
ــركت آب و فاضالب شهر رى قرارداد امضا شده و  صرفه جويى در مصرف آب با ش
با برنامه ريزى هاى انجام گرفته از ارديبهشت ماه براى صرفه جويى در مصرف آب 

شهرى و كاهش مصرف آب شهر از آب فاضالب شهر رى استفاده مى شود.
وى ادامه داد: زمان اجراى اين پروژه دو ساله است و با رايزنى هاى انجام گرفته 
ــگاه نفت تهران رسيده و آنها آب را در  ــهر رى به پااليش هم اكنون آب فاضالب ش
پااليشگاه در اختيار ما قرار مى دهند. هنگى با بيان اينكه در مورد تأمين برق مورد 
نياز پااليشگاه تهران با وزارت نيرو قرارداد بسته ايم، تاكيد كرد: بر اساس اين قرارداد 

ــاله تأمين خواهد  وزارت نيرو 30 مگابايت برق مورد نياز ما را با اجراى پروژه 2 س
ــال گذشته آغاز شده است و هدف از آن تضمين برق  ــفند س كرد. اين پروژه از اس

مورد نياز پااليشگاه براى آينده است.
ــاره به اولويت حمايت از كاالى ايرانى، گفت: در سال گذشته  وى در ادامه با اش
بيش از 800 قرارداد با صنايع داخلى به ارزش 550 ميليارد ريال امضا شده است كه 
از جمله بزرگترين آنها قرارداد خريد كاتاليست ايرانى از شركت اكسير نوين است. 
بر همين اساس از دى ماه سال گذشته واحد ايزومريزاسيون با كاتاليست ايرانى در 

سرويس قرار گرفت و هم اكنون بنزين با اكتان باالى 88 توليد مى كند.
ــركت اكسير نوين در احداث  ــگاه تهران حامى ش هنگى با بيان اين كه پااليش
پايلوت و تست هاى مورد نياز و راه اندازى پايلوت ساخت كاتاليست مورد نياز واحد 
ايزومر بوده و اين كاتاليست ها بسيار گران بها هستند، چرا كه در ساخت آن از 220 
ــده است. اين كاتاليست ها براى سه شركت پااليشى  كيلوگرم پالتين استفاده ش
اصفهان، ستاره خليج فارس و تهران استفاده شده است و عملكرد خوبى داشته و 

گام بزرگى در خودكفايى برداشته شده است.
ــگاه تهران با بيان اين كه به طور كامل روى حمايت از كاالى  مديرعامل پااليش
ــال هاى تحريم شركت هاى پااليشى به  با كيفيت ايرانى تمركز داريم، گفت: در س
واسطه توليد كاالى ايرانى متوقت نشدند و پااليشگاه تهران پيش رو در حمايت از 
ــت. در همين رابطه اگر شركت هاى داخلى بتوانند كاالى با  كاالى داخلى بوده اس
كيفيت مورد نياز شركت هاى پااليشى را توليد كنند به هيچ عنوان با شركت هاى 
ــازى شركت هاى  خارجى قرارداد نمى بنديم. وى همچنين درباره ميزان بومى س
پااليشى گفت: هم اكنون شركت هاى پااليشى باالى 80 درصد از لوازم و قطعات 

داخلى استفاده مى نمايند.
ــد: اگر واحد ايزومر را نداشته باشيم بايد ماهانه 30 ميليارد تومان  وى يادآور ش
بنزين (پالتفرميت) از پااليشگاه هاى اراك و اصفهان به منظور بهبود كيفيت بنزين 
توليدى خريدارى مى كرديم تا مى توانستيم مطابق استاندارد بنزين به شركت پخش 
فرآورده هاى نفتى تحويل دهيم. اما هم اكنون به واسطه استفاده از اين كاتاليست ها 
مى توانيم بنزين با اكتان مورد نياز توليد و به شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران تحويل دهيم.  وى با اشاره به فعاليت پااليشگاه تهران در بورس، تصريح كرد: 
در رابطه با بورس مشكل خاصى نداريم و متقاضيان محصوالت ويژه ما زياد است و 

كليه محصوالت ويژه اين شركت در بورس به فروش مى رسد. 
هنگى با بيان اين كه به منظور صرفه جويى در هزينه هاى سازمان و جلوگيرى 
از آلودگى محيط زيست طرح ايجاد واحد ازت دوم در پااليشگاه تهران اجرا شده 
ــراى حفظ كيفيت محصوالت در مخازن  ــت، گفت: پيش از اين گاز طبيعى ب اس
ــاى گاز طبيعى عالوه بر جلوگيرى  ــتفاده مى كردند و با جايگزينى ازت به ج اس
ــال، از مصرف بى رويه گاز طبيعى  ــار 8 هزار تن گاز گلخانه اى متان در س از انتش

جلوگيرى به عمل آمده و هزينه احداث اين واحد 234 ميليارد ريال بوده است.
وى  درباره تعميرات پااليشگاه تهران گفت: تعميرات واحد تبديل كاتاليستى از 
20 فروردين ماه به مدت 18 روز آغاز شده و در مرحله راه اندازى است و تعميرات 

ــت آغاز و 16 روزه است. همچنين تعميرات  واحد كاهش گرانروى اوايل ارديبهش
اساسى واحد هاى گوگرد زدايى از گازوئيل و نفت سفيد در نيمه دوم سال جارى 
ــگاه تهران تصريح كرد: طبق  ــود. وى درباره نيروهاى فعال در پااليش انجام مى ش
آخرين آمار 2500 نيروى رسمى و پيمانكارى در پااليشگاه تهران فعالند كه حدود 

60 درصد آنها نيروهاى پيمانكارى هستند.

مديرعامل شركت پااليش نفت تهران در پايان با بيان اين كه حدود 2 سال است 
ــده است، خاطرنشان كرد: اجراى  كه روى نظام هماهنگ حقوقى كاركنان كار ش
اين طرح مربوط به تمام پااليشگاه هايى است كه به بخش خصوصى واگذار شده و 

اميدواريم اين طرح در دو ماه آينده اجرايى شود.
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ساخت انواع كاتالیست  های تزریقی لجن های نفتی در پاالیشگاه كرمانشاه

ــاخت انواع كاتاليست هاى تزريقى لجن هاى نفتى، پااليشگاه كرمانشاه به  با س
عنوان تنها مجموعه توليدكننده اين محصول در دنيا، مرجع تمامى لجن هاى نفتى 

صنعت نفت در سراسر جهان شد.
به گزارش «پااليش نفت»، سهراب برانديشه، رييس هيات مديره شركت پااليش 
نفت كرمانشاه در اين باره اظهاركرد: صنايع نفت در سراسر دنيا روزانه بيش از 4,1 
ــكه لجن هاى نفتى مخاطره آميز براى محيط زيست توليد مى كند.  ميليون بش
بعالوه ميليون ها بشكه لجن نفتى بدون هيچ توجيه اقتصادى درون مخازن ذخيره 

موقت، گودال ها و حوضچه ها نگهدارى مى شود.
وى ادامه داد: همچنين لجن هاى نفتى در كليه محل هاى ذخيره نفت خام مانند 
مخازن ذخيره، ايستگاه هاى انتقال، كشتى هاى نفتكش، تانكرها و پااليشگاه ها 

تشكيل و مشكالت بسيارى را ايجاد مى كند.
برانديشه يادآور شد: در حال حاضر لجن هاى نفتى در تمام دنيا به دو روش امحاء 
ــوزاندن در كوره زباله سوز صورت مى گيرد  ــايت هاى لندفيل و يا س يا دفن در س

كه در هر دو حالت آلودگى زيست محيطى بسيارى به بار مى آورد. به عنوان مثال 
دفن اين لجن ها در خاك، باعث نفوذ آلودگى هاى آن به اليه هاى زيرين آب ها و 
سفره هاى آبى زيرزمينى مى شود كه هم براى كشاورزى و هم براى سالمتى بشر 

مخاطرات بسيارى را به همراه دارد.
رييس هيات مديره شركت پااليش نفت كرمانشاه گفت: مديريت بخش خصوصى 
پااليشگاه كرمانشاه موفق شده كه با جذب نخبگان برجسته كشور، روشى نوين و 
كامال «هاى تك» براى فرآورى لجن هاى نفتى ابداع كند كه اين اقدام براى اولين 

بار است كه در سطح جهان انجام گرفته است.
ــور با آغوش باز توسط  ــين نخبه كش ــان كرد: اين گروه از مهندس وى خاطرنش
مديريت بخش خصوصى پااليشگاه كرمانشاه پذيرفته شده و تمام امكانات و منابع 
مالى مورد نياز در اختيار آنها قرار داده شد كه در نهايت پس از ماه ها مطالعات و 
انجام نمونه هاى آزمايشگاهى، موفق به ساخت و توليد انواع كاتاليست هاى نوين 

تزريقى لجن هاى نفتى در پااليشگاه كرمانشاه شدند.

تعویض کامل قطعات داخلی رآکتورها و کاتالیست واحد آیزوماكس شامره دو پاالیشگاه اصفهان

ــات داخلى و  ــور، قطع ــتين بار در كش براى نخس
ــت رآكتورهاى واحد آيزوماكس شماره دو  كاتاليس
شركت پااليش نفت اصفهان، به طور كامل تعويض 
شد و پس ازآن، اين واحد با افزايش چشمگير كيفيت 

توليدات، در مدار سرويس قرار گرفت.
ــدارى و  ــت»، مدير نگه ــزارش «پااليش نف به گ
تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان، در اين زمينه 
افزود: براى اين كار، در زمان انجام تعميرات اساسى 
ــال جارى  ــت ماه س ــد آيزوماكس كه ارديبهش واح
صورت گرفت، ابتدا، اين واحد از مدار سرويس خارج 

ــد و بعد از آن، پروژه در سه مرحله «خارج كردن  ش
قطعات داخلى رآكتور، آماده سازى و نصب قطعات 
ــاى جديد در داخل  ــت ه جديد و بارگيرى كاتاليس

رآكتورها»، انجام گرفت.
ــرد: در مرحله اول  ــى زاده اظهار ك عليرضا قزوين
قطعات داخلى رآكتور خارج شد و انجام تعميرات و 
آماده سازى براى نصب قطعات جديد پيگيرى شد. 
ــش كار بود، با وجود  ــن مرحله كه مهم ترين بخ اي
شرايط سخت كارى براى حضور نفرات در رآكتور، با 
همكارى ومساعدت مطلوب همكاران ايمنى و آتش 

ــانى سپرى شد. در مرحله دوم قطعات ساخته و  نش
ارسال شده از كارخانه به پااليشگاه، وفق دستورالعمل 
ــى عمومى و توسط پرسنل زحمتكش  اداره مهندس

تعميرات، نصب شد.
ــروژه تعويض قطعات رآكتور  ــه اجراى پ وى هزين
ــدود 15 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: با  را در ح
توجه به پيشنهادات باالى پيمانكاران خارج از شركت 
ــگاه، مبلغ 135  براى اجراى پروژه ، كاركنان پااليش
ــركت  ــود و صرفه اقتصادى براى ش ميليارد ريال س

ايجاد كردند.

برگزاری کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت در پاالیشگاه تربیز

كميته تخصصى ايمنى و آتش نشانى وزارت نفت با 
حضور معاون ايمنى و آتش نشانى اداره كل بهداشت، 
ايمنى و محيط زيست وزارت نفت در پااليشگاه تبريز 

برگزار شد.
به گزارش «پااليش»، معاون ايمنى و آتش نشانى 
ــيه اين نشست  اداره كل HSE وزارت نفت در حاش
اظهار كرد: طبق برنامه هاى وزارت نفت اين كميته 
ــت، پااليش و  ــركت هاى نف ــى با حضور ش تخصص

پخش، گاز و پتروشيمى برگزار مى شود.
ــيد محمد پورراكى با بيان اينكه اين كميته به  س
صورت ماهانه در مناطق مختلف عملياتى با حضور 
روساى ايمنى چهار شركت اصلى منطقه برگزار مى 
شود، گفت: هدف از تشكيل اين جلسات ارتقا سطح 

ايمنى و كاهش آمار حوادث صنعت نفت مى باشد.
ــى اهداف، برنامه ها، چالش هاى  وى افزود: بررس
حوزه ايمنى و آتش نشانى و تجزيه و تحليل حوادث 

منجر به فوت در دستور كار اين جلسات قرار دارد.
پورراكى ادامه داد: حوادثى كه در فرودين ماه سال 

جارى رخ داد در اين كميته كه به ميزبانى پااليشگاه 
تبريز برگزار شد مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار 

گرفت تا از بروز حوادث مشابه جلوگيرى شود.
وى با بيان اينكه بستگى به نوع حادثه اى كه رخ 
داده راهكارهاى مختلفى ارائه مى شود، گفت: بيشتر 
حوادث منجر به فوت در فروردين ماه سال جارى به 

علت سقوط از ارتفاع رخ داده است.
معاون ايمنى و آتش نشانى اداره كل HSE وزارت 
نفت با بيان اينكه آتش سوزى ها علت هاى متفاوتى 
دارد، گفت: بيشتر آتش سوزى ها به دليل نقص در 
اجراى مجوز كارها توسط پيمانكارها رخ داده است؛ 

پيمانكاران نياز به آموزش و نظارت بيشتر دارند.
ــان كرد: طبق گزارشى كه ارائه شد  وى خاطرنش
ــگاه تبريز در حوزه  اقدامات بسيار خوبى در پااليش
بهداشت، ايمنى و محيط زيست انجام گرفته و اين 
ــورى را در از ان خود كرده  پااليشگاه رتبه برتر كش

است.
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ستاره خلیج فارس تا پایان سال ۳۶ میلیون لیرت تولید می کند

راه اندازی زودهنگام واحد تقطیر فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

مدیرعامل پاالیش تربیز، فرمانده ارشد پدافند غیرعامل کجوار شد

نايب رييس كميسيون انرژى مجلس معتقد است هيچ مشكلى براى عرضه بنزين 
در كشور وجود ندارد و عده اى به دنبال ايجاد جنگ روانى در كشور هستند.

به گزارش «پااليش»، سيدعلى اديانى با اشاره به ايجاد شايعاتى در جامعه درباره 
كمبود بنزين در كشور، گفت: با توجه به ميزان توليد بنزين در داخل كشور و ميزان 
ــود، در حال  ــى كه براى تامين نيازهاى داخلى در بحث بنزين انجام مى ش واردات

حاضر هيچ كمبودى براى عرضه بنزين در چارچوب نياز مردم وجود ندارد.
ــيون انرژى مجلس، با بيان اينكه يك فاز جديد از پااليشگاه  نايب رييس كميس
ــد، افزود: پااليشگاه ستاره  ــتاره خليج فارس در هفته هاى اخير بهره بردارى ش س
خليج فارس به زودى 12 ميليون ليتر بنزين جديد را در مدار مصرف قرار مى دهد. 
ايران يكى از بد مصرف ترين مردم كره زمين در استفاده از حامل هاى انرژى بوده 
كه اين نشان دهنده عدم الگوى مصرف است. وى ادامه داد: پااليشگاه ستاره خليج 

ــال 97 به ظرفيت 36 ميليون ليتر توليد بنزين مى رسد و وارد  فارس تا پايان س
باشگاه كشورهاى صادركننده بنزين مى شود.

ــوادكوه و جويبار در مجلس شوراى اسالمى، با بيان  نماينده مردم قائمشهر، س
اينكه هيچگاه ميزان مصرف بنزين كشور با ميزان مصرف مردم دنيا قابل انطباق 
نبوده است، يادآور شد: ايران يكى از بد مصرف ترين مردم كره زمين در استفاده از 
حامل هاى انرژى بوده كه اين نشان دهنده عدم الگوى مصرف است. وى با اشاره به 
يكى از داليل بدمصرفى در ايران، افزود: يكى از داليل بدمصرفى عدم دريافت قيمت 

واقعى انرژى از مردم به سبب مالحظات اجتماعى و اقتصادى است.
نايب رييس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: هيچ مشكلى 
ــر عده اى به دنبال ايجاد جنگ  ــور وجود ندارد و به نظ براى عرضه بنزين در كش

روانى هستند.

ــگاه ميعانات گازى  ــوم پااليش واحد تقطير فاز س
ستاره خليج فارس حداكثر تا يك ماه آينده راه اندازى 
ــود. به گزارش «پااليش»، 22 ارديبهشت در  مى ش
نشست هماهنگى و پيگيرى پيش راه اندازى فاز سوم 
پااليشگاه ستاره خليج فارس، مقرر شد واحد تقطير 

اين فاز تا يك ماه آينده راه اندازى شود.
اين نشست پنجمين جلسه هماهنگى و پيگيرى 
ــگاه بود كه به  ــوم اين پااليش پيش راه اندازى فاز س
ــركت  ــت عليرضا صادق آبادى، مديرعامل ش رياس
ــاى نفتى ايران و با  ــى پااليش  و پخش فرآورده ه مل

حضور مجريان و  پيمانكاران فاز سوم پااليشگاه ستاره 
خليج فارس در بندرعباس برگزار شد.

ــت، مجريان طرح فاز سوم پااليشگاه  در اين نشس
ــزارش آخرين وضع مرحله پيش را ه اندازى را ارائه  گ

كردند.

مديرعامل پااليشگاه تبريز به عنوان فرمانده ارشد 
پدافند غيرعامل منطقه «كجوار» تبريز معرفى شد.

به گزارش «پااليش»، معاون انرژى سازمان پدافند 
ــور در اين مراسم معارفه گفت: اين كه  غيرعامل كش
پااليشگاه تبريز در زمان جنگ تحميلى 19 بار مورد 
بمباران دشمن قرار گرفت، نشان از اهميت باالى اين 
شركت و منطقه دارد. محورى ترين بخش تروريستى 
ــت همواره  ــرار دارد و ضرورى اس ــور ق در غرب كش
مصون از حمالت دشمن و پشتيبانى كننده نيروهاى 

مسلح باشد. سردار محمدعلى مطيعى با بيان اينكه 
"پدافند غيرعامل بايد تمامى فراز و فرودهاى دشمنان 
را كنترل و تهديدها را به خوبى شناسايى كند"، افزود: 
مهمترين هدف اجراى پدافند غيرعامل به كارگيرى 
ــت كه مانع آسيب رساندن به  عوامل بازدارنده اى اس
ــود و بايد تأسيسات و پروژه ها به گونه  تأسيسات ش
اى باشند كه دشمن نتواند هيچ گونه آسيبى به آنها 
ــتور رئيس جمهورى  ــد. وى ادامه داد: با دس وارد كن
ــه از نظر اقتصادى، از لحاظ خطر و  براى مناطقى ك

تعدد دستگاه ها از اهميت بااليى برخوردار هستند، 
مراكز ارشد فرماندهى پدافند غيرعامل ايجاد مى شود 
كه تعارضى با فعاليت شوراى تامين و مديريت بحران 
ــن مراكز پيش از اين در  ــتان ندارند. وى افزود: اي اس
ــهر انتخاب شده و  ــلويه، خارك و ماهش مناطق عس
منطقه كجوار تبريز چهارمين منطقه مهمى است كه 
براى آن فرماندهى ارشد پدافند غيرعامل انتخاب شد 
و براى هفت منطقه ديگر نيز مديريت متمركز فنى 
انتخاب خواهد شد. مديرعامل شركت پااليش نفت 
تبريز نيز در اين مراسم اظهار كرد: منطقه كجوار تبريز 
يكى از مناطق استراتژيكى است كه ارزش تجهيزات 
ــركت هاى موجود در اين منطقه 6 ميليارد يورو  ش

است.
ــا باقرى ديزج افزود: پيوند زنجيره اى بين  غالمرض
شركت هاى موجود در منطقه، نياز به ايجاد كميته 
ــد را دو  ــل و انتخاب فرماندهى ارش پدافند غيرعام
ــاص از دومينوى  ــرايط خ ــدان مى كند تا در ش چن

حوادث جلوگيرى شود.
ــگاه تبريز  ــه قدمت فعاليت پااليش ــاره ب وى با اش
نسبت به ساير صنايع منطقه، به اقداماتى كه در اين 
شركت انجام شده اشاره كرد و گفت: مقاوم سازى كل 
ــركت انجام يافته و طرح مطالعه  تجهيزات در اين ش
پدافند غيرعامل شركت در سال 1393 آغاز و در سال 
1395 به اتمام رسيد و شوراى راهبردى براى پيگيرى 

اين مطالعات تشكيل شده است.
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برجـــــام
بـدون آمریکا

18 ارديبهشت بود كه رييس جمهورى آمريكا، يكى ديگر از وعده هاى انتخاباتى اش را عملى كرد: «من امروز اعالم مى كنم كه آمريكا از توافقهسته اى 

خارج مى شود. فرمانى را امضا مى كنم كه تحريم هاى هسته اى ايراندوباره برقرار شود». اما تنها «خروج از برجام» و بازگشت تحريم ها «دونالد ترامپ» را 
راضى نمى كند؛ بلكه به ادعاى ترامپ قرار است سخت ترين تحريم ها ايران را هدف بگيرد؛ به گفته «استيو منوچين» وزير خزانه داريآمريكا «تحريمهاى 
تازه صادرات نفت ايران را به شـدت محدود خواهد كرد». اما اين اقدام ترامپ در تهران بى پاسـخ نماند؛ دقايقى بعد از پايان سخنرانى رييس جمهورى 
آمريكا، «حسن روحانى» روبروى دوربين هاى صدا و سيما قرار گرفت و در حالى كه برخى اعضاى كابينه را در سمت راست خود داشت، به اقدام آمريكا 
پاسخ داد؛ او آمريكا را موجودى مزاحم در برجام خواند. رييس جمهورى گفت به همراه 5 كشور ديگر در برجام مى مانيم ولى در عين حال گفت كه اگر 
در مدت زمان كوتاهى اروپا نتواند تضمين هاى كافى را بدهد و منافع ايران تامين نشود، ايران برجام را حفظ نخواهد كرد. او همچنين براى آغاز فرآيند 

هسته اى، به سازمان انرژى اتمى آماده باش داد.
حاال تقريبا يك ماه و نيم از زمان اعالم خروج آمريكا از برجام گذشته است؛ به گفته مقامات اقتصادى آمريكا مكانيسم تحريم هاى ايران در بازه زمانى 
90 و 180 روزه دوباره فعال خواهند شد؛ تحريمهايى كه شامل فروش نفت، فروشهواپيما و تحريم هاى ارزى هم مى شود. حاال بايد ديد واكنش «عملى» 

اروپا و ديگر شركاى برجامى و غير برجامى ايران چه خواهد بود؛ الاقل در اعالم موضع تا االن در كنار ايران بوده اند و عليه آمريكا؛ بايد ديد در عمل هم 
در كنار ايران خواهند بود يا منافع ماندن در كنار آمريكا را ترجيح خواهند داد؛ ايران اميدوار است ديگر شركاى برجامى اش حداقل براى حفظ پرستيژ 

سياسى هم كه شده روبروى آمريكا قرار بگيرند و در جبهه ايران بمانند.
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 برخى خيلى صريح و گاه بى رحمانه 

روزنامه نگار

حسین  هرمزی

ــد و آن را عامل  ــت» مى تازن ــه «نف ب
ــش از يك قرن  ــى ايران در بي بدبخت
ــى ديگر اما  ــته مى دانند، برخ گذش
ــوان از  ــد و نمى ت ــد كه نباي معتقدن
ــورمان  ــاى نفت براى كش موهبت ه
غافل شويم و آن را ناديده بگيريم؛ از 
ــتغال زايى باالى آن گرفته تا درآمدهاى بعضاً هنگفتى كه عايد  اش
اين كشور كرده و دستاوردهاى ريز و درشت ديگرى كه در نتيجة 
ــد. با وجود  ــردش درآمده ان ــور به گ ــاى صنعت كش ــا چرخ ه آنه
استدالل هاى هر دو گروه، سخت است كه بتوان حق صد درصدى 
ــتدالل هاى تاريخى طرف ديگر،  را به هريك از طرفين داد و به اس
تجربه هاى تاريخى و سمت ديگر كفه ترازو دقت نكرد. شايد بتوان 
ــه پروردگار  ــت ك ــور بيان كرد كه نفت، نعمتى خداداى اس اينط
همچون موهبتى آن را در اختيار بشر قرار داده و برخى را بيش از 
ديگران از آن بهره مند ساخته است. بدون شك يكى از ملت هايى 
كه بيش از خيلى هاى ديگر فرصت استفاده درست و بهينه از اين 
ــته اند، ايرانى هاى هستند. اما نفت نيز مانند  نعمت خداداى را داش
ــى باال مى خواهد تا نه  ــيارى از نعمات خداوند، جنبه و ظرفيت بس
ــته و آينده را  ــم كرده و گذش ــتنش گ ــان را به خاطِر داش خودم
فراموش كنيم، نه با پا روى پا انداختن و بى مسئوليتى، آن را هدر 

بدهيم. 
حال وضع ما و رابطه مان با نفت، به چنين شكلى درآمده است؛ 
ــكال از نفت نيست كه ما به آن وابسته شده ايم  بنابراين ايراد و اش
و حتى گاه آن را و درآمدهاى ناشى از آن را هدر داده ايم بلكه اين 
ايراِد كار ماست كه نتوانسته ايم هم نفت را داشته باشيم و چيزهاى 
ديگر را. به عبارت ديگر، تقصير نفت چيست كه ما نمى توانيم مثل 
ــويم  يك جنتلمن رفتار كنيم و وقتى از موهبتى برخوردار مى ش
گمان نكنيم كه به راه هاى درآمدزا و توسعه دهندة ديگر احتياجى 

نداريم و خود را و منابع نفتى مان را خيلى زود باخته ايم.
حال ايران بار ديگر در برهه اى قرار گرفته كه همه فكر مى كنيم 
ــه امروز تصورش را  ــود، چنين برهه اى آنقدرها هم ك اگر نفت نب
مى كنيم، سخت به نظر نمى آمد. 19 ارديبهشت 1397 روزى بود 
ــورش از برجام - يعنى  ــماً اعالم كرد كه كش كه دونالد ترامپ رس
همان توافقى كه چندين نفر از 7 كشور، چند سال براى به دست 
آمدنش تالش كردند - خارج خواهد شد و براى مراحل مختلف آن 
ــه تا شش ماهه تعيين كرد. هرچند او با افتخار  نيز فرصت هاى س
ــن كار را انجام داد و با لبخندى پيروزمندانه جلوى دوربين هاى  اي
ــا بالفاصله خيل انتقادات  ــانه ها پاى اين حكم را امضا كرد، ام رس
ــت هاى خارجى اش بويژه در قبال ايران و  سنگين عليه او و سياس
توافق هسته اى سرازير شد؛ انتقاداتى كه به مقامات ايران و حاميان 
ــنتى ايران محدود نمى شد بلكه برخى از سنگين ترين انتقادات  س
ــورهاى اروپايى و مقامات اتحاديه اروپا مطرح شد. با  ــوى كش از س

اين وجود، آمريكا با رئيس جمهور تازه مار و خودسر خود راه 
ــه و به اصطالح قصد دارد خرج خود  تازه اى در پيش گرفت
ــوا كند؛ اما نكته  ــير س را از متحدان اروپايى اش در اين مس
مهم تر براى ايران و ايرانى ها، سرنوشت برجام و تاثير آن بر 
اقتصاد كشور است؛ اقتصادى كه بدون شك وابستگى غير 

قابل انكارى به نفت و درآمد حاصل از فروش نفت دارد.
ــه و ديدگاه  ــوان از دو ديدگاه بدبينان ــاله را مى ت اين مس
خوشبينانه بررسى كرد. ديدگاه بدبينانه به شرايطى استناد 
ــابهش در سال هاى 1390 تا 1392 رخ داد  مى كند كه مش
و مملكت را تا لبه پرتگاه سقوط اقتصادى پيش برد و حتى 
ــان، حتى سقوط هم  به زعم برخى اقتصاددانان و كارشناس
ــير در  ــا در ميانه راه، يك انتخاب و يك تغيير مس ــرد ام ك
صندوق هاى آرا، كار را براى اقتصاد كشور، اين بيمار مزمن و 

رنجور، كمى آسان تر كرد. 
ــور يا فروش نمى رفت يا اگر هم  در آن شرايط، نفت كش
ــط واسطه ها و دالالنى بود كه وضعيت  فروش مى رفت توس
امروز پرونده ها و دادگاه هاى آنها گواهى مى دهد چطور خون 
ــه كردند. نگته قابل توجه، اين است كه  ملت را درون شيش
همان ميزان اندكى هم كه به زور داللى و واسطه گرى و بعضا 
بازارهاى غير رسمى به فروش مى رسيد، عمالً عايدى اى براى 
ايران نداشت، چراكه يا به جاى پول نفت، كاالهاى كم كيفيت 
وارد كشور مى شد يا اساساً پولى از سوى دالل ها و واسطه ها 
به دولت و خزانه نمى رسيد؛ چنانكه هنوز هم بعد از گذشت 
حدوداً شش سال از آن ايام، بسيارى از دلسوزان مى پرسند 
تكليف آن هزاران هزار ميليارد پول ملت و مملكت چه شد 
و گويا پاسخ روشنى براى آن وجود ندارد! اين ِشمايى كلى 
از شرايطى است كه كشور در سال هاى نه چندان دور با آن 
دست و پنجه نرم كرده بود و حاال نه دولت، نه ملت و نه كل 

حاكميت دوست ندارند به آن شرايط برگردند.
البته به نظر مى رسد كه برخى از گروه ها و افراد تندرو در 
ــان نمى آيد كه همين وضعيت  داخل ايران چندان هم بدش
افزايش فشار به ايران و تهديد و تحديد برجام ادامه پيدا كند 
ــى، نه آن را يك  ــر دولت فعل تا با كوبيدن اين چماق بر س
دستاورد بلكه يك شكست جلوه دهند و بدين ترتيب رأى 

مردم را به سوى خود بازگردانند.
ــفانه اين بازى قدرت سال هاست در كشور ما وجود  متاس
ــه به قدرت  ــواره همين گون ــا هم ــته و تندروه و رواج داش
ــازى و بازيابى كرده اند. فراموش  بازگشته اند و خود را بازس
نكنيم كه سال هاى منتهى به انتخابات 1384 چطور دولت 
وقت را كوبيدند و تقريباً تمام دستاوردهايش را نه تنها ناديده 
گرفتند، بلكه برخى از مهمترين هاى آنها را برعكس و خالف 
جلوه دادند. بازگشت تندروها به قدرت و فاصله گرفتن افراد 
ــور، به  ــات معتدل تر از قواى اجرايى و تقنينى كش و جريان
معنى بازگشت به دورانى است كه جدا از فشارهاى خارجى، 
ــارهاى داخلى ناشى از سوءمديريت ها بيشتر مى شود و  فش
ــوءمديريت نيز بدين معناست كه اوضاع اقتصادى كشور  س
خراب تر خواهد شد و به نوعى همان چيزى كه اتفاق خواهد 
ــم از آن به عنوان  ــال هاى پايانِى دولت ده ــاد كه در س افت

«خودتحريمى» ياد مى كردند.

ــاع فعلى و هفته ها و ماه هاى  تحليل هاى بدبينانه از اوض

به نظر می رسد که 
برخی از گروه ها 
و افراد تندرو در 

داخل ایران چندان 
هم بدشان منی آید 
که همین وضعیت 

افزایش فشار به 
ایران و تهدید و 

تحدید برجام ادامه 
پیدا کند تا با کوبیدن 

این چامق بر رس 
دولت فعلی، نه 

آن را یک دستاورد 
بلکه یک شکست 

جلوه دهند و بدین 
ترتیب رأی مردم 
را به سوی خود 

بازگردانند.

تأثیر خروج آمریکا از برجام
بر صنعت نفت ایران
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پيش رو، به بخش هايى از صحبت هاى دونالد ترامپ اشاره مى كند 
كه اخيراً مدعى شده بود رفتار ايران بويژه در قبال مسائل منطقه اى 
ــارهاى آمريكا افزايش يافته، تحريم هاى  طى سه ماه اخير كه فش
ــكا از برجام رخ داده، تغيير كرده  ــده و خروج آمري جديد اعمال ش
است. رئيس جمهور آمريكا همچنين ضمن «وحشتناك» توصيف 
كردِن توافق هسته اى (برجام)، تهديد كرده بود كه «خواهيد ديد، 
ما تحريم هايى عليه ايران اجرا مى كنيم كه پيش از اين هيچكس 
ــور، مديريت ناصحيح  ــت». در داخل كش ــابه آن را نديده اس مش
ــال هاى 1390 تا  ــى حدفاصل س ــا در دوران اوِج آن يعن تحريم ه
ــدت نسبت به عواقب تشديد تحريم ها  1392، مردم ايران را به ش

بدبين كرده و همين مسأله، تحمل شرايط احتمالى آتى را سخت 
و دشوار جلوه مى دهد.

در سوى ديگر ميداِن تحليل، ديدگاهى خوش بينانه تر وجود دارد؛ 
ديدگاهى كه معتقد است تحريم هاى تازه عليه ايران، به شدِت بازه 
ــده نخواهد بود و يكى از داليل اين امر، مخالفت هاى  زمانِى ذكرش
كم و بيِش اروپا با آمريكا در اين مسيِر تازه است. به گفته اين دسته 
از تحليلگران، اروپا براى دو دليلى كه در چند سطر باالتر ذكر شد، 
تالش مى كند توافقى هرچند نيم بند را با ايران حفظ كند؛ داليلى 
كه به طور خالصه مى توان تحت عنوان تالش براى حفظ مبادالت 
تجارى با ايران و تالش در جهت حفظ شأن و منزلت ديپلماسى از 
آن ياد كرد. نكته ديگر كه نمى توان از آن گذشت، ديدگاه اروپايى ها 
ــالف دكتريِن  ــت كه هرچند خ ــته اى ايران اس درباره برنامه هس
اعالم شدة ايران است، اما الاقل در شرايط فعلى مى تواند حكم يكى 

از برگ برنده هاى ايران در مذاكرات با 1+4 را ايفا كند.
از آنجا كه اروپايى ها مدعى بوده و هستند كه جمهورى اسالمى 
ايران با پيشبرد برنامه هسته اى خود قصد دارد به سالح هسته اى 
ــى ديپلماتيك و تاحدودى  ــت يابد، از همين رو برجام را راه دس

ــل قبول براى جلوگيرى از اين امر مى دانند؛ كما  قاب
ــته جهان  اينكه بارها تاكيد كرده اند كه برجام توانس
ــش از برجام تبديل  ــه محلى امن تر از دوران پي را ب
ــد. هرچند ايران همواره اين ديدگاه را خصمانه و  كن
غيرقابل قبول دانسته و تاكيد كرده كه اين كشور به 
ــتيابى به سالح هسته اى نيست، اما نكته  دنبال دس
اينجاست كه اگر از ديد اروپايى ها به ماجرا نگاه كنيم، 
ــد آنها بايد براى حفظ توافقى كه به  به نظر مى رس

زعمشان دنيا را امن تر كرده، بيشتر تالش كنند.
ــن معتقدند كه  ــران خوش بين تر همچني تحليلگ
ــور و اوضاع  ــع نامطلوب اقتصادى كش با وجود وض
معيشت و دخل و خرج مردم، شرايط امروز ايران از 
ــال هاى 1389 و 1390 -  لحاظ اقتصادى بهتر از س
يعنى زمانى كه تحريم ها عليه ايران آرام آرام داشت 
شديدتر و كشنده تر مى شد - است؛ بنابراين شرايط 
امسال و يكى دوسال آينده نيز به بدِى دوران تشديد 
تحريم هاى قبلى نخواهد بود. استدالل برخى از اين 
ــوزه اقتصاد و  ــال هاى اخير در ح افراد، آمارهاى س
برخى اقدامات انجام شده اى است كه حتى پيش از 
وقوع برجام و رفع برخى تحريم هاى سخِت قبلى، در 

اوايل دولت يازدهم رخ داد.
ــاور  ــنا - مش ــام الدين آش ــال، حس ــور مث ــه ط ب
ــتراتژيك  رئيس جمهور و رئيس مركز تحقيقات اس
ــت خود  ــى از يادداش ــت جمهورى - در بخش رياس
ــت: «آنها  ــته اس درباره خروج آمريكا از برجام، نوش
ــرم آورى، آزاد شدن  ــاورانش) بطور ش (ترامپ و مش
بخش كوچكى از دارايى هاى به سرقت رفته ملت ما 

اروپایی ها مدعی 
بوده و هستند که 
جمهوری اسالمی 

ایران با پیشربد 
برنامه هسته ای خود 

قصد دارد به سالح 
هسته ای دست یابد، 

از همین رو برجام 
را راهی دیپلامتیک 

و تاحدودی قابل 
قبول برای جلوگیری 
از این امر می دانند؛ 

کام اینکه بارها تاکید 
کرده اند که برجام 
توانسته جهان را 

به محلی امن تر از 
دوران پیش از برجام 

تبدیل کند
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را، به عنوان ضعف اين توافق معرفى كرده اند. آنها ما 
را متهم مى كنند كه از اين دارايى آزادشده براى ناامن 

كردن منطقه استفاده كرده ايم.
ــاى وقيحانه  ــن دروغ ه ــا را به اي ــخ ملت م پاس
ــود، اقتصاد  ــت ب ــر اين اتهامات درس ــنويد: اگ بش
ــود را در دو  ــعه و بهب ــت راه توس ايران نمى توانس
ــد و با همه شرارت ها و  ــته تداوم بخش سال گذش
ــكنى هاى آمريكا در برجام، همچنان پابرجا  عهدش
ــورم را يك رقمى كند،  ــد باقى بماند، ت و رو به رش
بيمه سالمت را همگانى كند،هزينه درمان عمومى 
را به گونه اى چشمگير كاهش دهد و هزاران پروژه 
ــن و نفت و گاز را براى  ــاده اى، ريلى، آبيارى نوي ج

رفاه ملت به ثمر برساند.»
در اين بين، به نظر مى رسد صنعت نفت از جمله 
ــت كه تاثير  ــور ماس بخش هاى مهم اقتصادى كش
ــازه و لغو  ــال تحريم هاى ت ــى از اعم بى چون وچراي

احتمالى برجام خواهد پذيرفت.
صادرات نفت خام ايران درست در آستانه تصميم 
ــروج از برجام به باالترين ميزان در  ترامپ براى خ
ــدن تحريم ها رسيده بود.  ــته ش دوره پس ازبرداش
صادرات نفت خام كشور بنا به گزارش منتشر شده 
توسط وزارت نفت و همچنين گزارش بلومبرگ، در 
ــكه در روز بوده است.  ماه آوريل 2,62 ميليون بش
ــت كه صادرات نفت خام ايران در  اين در حالى اس
ماه پيش از آن 2,1 ميليون بشكه در روز بود. قبل 
ــته ميالدى كه صادرات نفت خام ايران  از ماه گذش
ــت، بيشترين ميزان  ركورد جديدى برجاى گذاش
ــابرجام در  ــران در دوره پس ــادرات نفت خام اي ص
ــر 2016 روى داد. در آن ماه ايران  2,44  ــاه اكتب م

ميليون بشكه نفت خام در روز صادر كرد.
 توليد نفت خام ايران نيز به شرايط پايدار رسيده 
ــكه در روز تثبيت شده  و در حدود 3,8 ميليون بش
است. تحريم ها باعث شده بودند كه در فاصله بين 
ــال هاى 2012 تا انتهاى 2015، توليد نفت خام  س
ايران حدود يك ميليون بشكه در روز كاهش يابد و 

به حدودا ً 2,8 ميليون بشكه در روز برسد، اما پس 
ــدن برجام، ايران توانست يك ميليون  از اجرايى ش
ــه كند و هم اكنون  ــكه به توليد نفت خود اضاف بش
ــران در 3,8 ميليون  ــت كه توليد نفت اي ماه ها اس

بشكه در روز به شرايط پايدارى رسيده است.
پس از بازگشت تحريم ها، كاخ سفيد به خريداران 
ــى حداقل 180 روزه خواهد داد تا  نفت ايران مهلت
خريد نفت از ايران را كاهش دهند. كاهش ملموس 
فروش نفت ايران ممكن است در نوامبر 2019 آغاز 
ــناس برجسته  ــود. ريچارد نفيو - يكى از كارش ش
ــائل تحريم - مى گويد پس از آن ممكن است  مس
ــكه در روز از صادرات ايران  ــا 500 هزار بش 400 ت

ــم مى تواند تا يك ميليون  ــود و البته اين رق كم ش
بشكه افزايش يابد.

در صورت لغو برجام، عالوه بر بازگشت تحريم هاى 
ــده، ترامپ ممكن است تحريم هاى اضافى  رفع ش
عليه ايران اعمال خواهد كرد. حتى اگر او اين كار را 
نكند، آمريكا بدنبال اين خواهد بود كه واردت نفت 
ايران در ساير كشور ها را به طرز چشمگيرى كاهش 
دهد. در آخرين بارى كه تحريم هاى نفتى عليه ايران 
اعمال شد، واردكنندگان اروپايى، همه وارداتشان از 
نفت ايران را قطع كردند. اوباما از ساير واردكنندگان 
خواست كه به مقدار 20 درصد واردات نفت از ايران 
ــت، ترامپ هم  را كاهش دهند. به گفته اكونوميس
كمتر از اين نخواهد خواست. اما در اين بين برخى 
كشورها هم با اين روند همكارى نخواهند كرد. براى 
ــترده اش با  مثال چين بخاطر مراودات تجارى گس
ايران و نيز رقابت تنگاتنگ اقتصادى اش با آمريكا، با 
تصميمات ترامپ همراهى نخواهد كرد. تجربه نشان 
داده كه در چنين شرايطى هندوستان هم چندان 
با آمريكا همكارى نمى كند؛ كما اينكه طى روزهاى 
ــد كه خريد نفت از  ــر مقامات هند اعالم كردن اخي
ايران را افزايش خواهند داد. اين دو مشترِى ايران، 
ــهمى بيش از يك ميليون بشكه در خريد روزانة  س
نفت از ايران دارند. به گفته كارشناس اكونوميست، 

ــد و اروپا هم در  ــن و كره جنوبى 20 درص اگر ژاپ
ــران را كم  ــد از خريد نفت از اي ــوع 50 درص مجم
كنند، بيش از 300 هزار بشكه از فروش روزانة نفت 

كشور ما كاهش خواهد يافت.
مؤسسه فكتس گلوبال انرژى نيز پيش بينى كرده 
كه خروج آمريكا از برجام و بازگرداندن تحريم هاى 
ــد صادرات نفت خام ايران تا  نفتى باعث خواهد ش
اواخر سال 2018، بين 250 تا 500 هزار بشكه در 
روز كاهش يابد. اين پيش بينى كرده كه توليد نفت 
ــز مى تواند بين 500  ــال 2019 ني خام ايران در س
هزار تا يك ميليون بشكه در روز نسبت به وضعيت 
ــو بانك - كه يك بانك  كنونى كاهش يابد. ساكس
سرمايه گذارى دانماركى است - نيز پيش بينى كرده 
ــط  كه در نتيجه بازگرداندن تحريم هاى ايران توس
ــران بين 300 تا 500  ــت ترامپ، توليد نفت اي دول

هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت.
ــان معتقدند  ــيارى از كارشناس ــر حال، بس در ه
خروج آمريكا از برجام تأثيراتى بر صنعت نفت ايران 
ــت اما اين تأثيرات بسيار كمتر از دوره  خواهد داش
ــال هاى 2012 تا انتهاى 2015  قبلى يعنى بين س

خواهد بود. 
ــخصى براى اين امر وجود دارد. دليل  داليل مش
اصلى اينكه صادرات نفت ايران پس از سال 2012 
به شدت كاهش يافت، اين بود كه سه نظام تحريمى 
ــدند و اين سه نظام تحريمى، طيف   در هم ادغام ش
ــا واردات  ــاب كردند ت ــورها را مج ــيعى از كش وس
ــد. در آن دوره،  ــود از ايران را كاهش دهن نفت خ
ــوراى امنيت سازمان ملل  (مهم تر از  تحريم هاى ش
همه قطعنامه تحريمى 1929)، تحريم هاى آمريكا 
ــا در هم گره خوردند و  ــاى اتحاديه اروپ و تحريم ه
ــورهاى واردكننده نفت از  به نوعى بسيارى از كش
ايران را مجبور ساختند تا اتكاى خود به نفت ايران 
ــه گانه  ــرايط فعلى اين س را كاهش دهند. اما در ش
تحريمى ديگر موجوديت ندارد و تنها آمريكا اصرار 

دارد كه تحريم هاى خود را بازگرداند. 
ــرايط جديد  ــتوانه تحريم هاى آمريكا، در ش پش
ــس بين المللى انرژى اتمى،  ديگر گزارش هاى آژان
قطعنامه هاى تحريمى شوراى امنيت و تحريم هاى 
ــت و اين از  ــديد و بى رحمانه اتحاديه اروپا نيس ش

كارآيى تحريم هاى يكجانبه آمريكا مى كاهد.
ــلم هنوز هم مى توان و بايد  در هر حال، قدر مس
اميدوار بود و بايد دانست كه هم صنعت پتروشيمى 
ــيار  ــران در وضع بس ــش اي ــت پاالي ــم صنع و ه
مناسب ترى نسبت به دوره پيشين اعمال تحريم ها 
قرار دارند و بعيد است تحريم هاى تازة دولت دونالد 
ــى در اين صنايع ايجاد  ترامپ بتواند اختالل اساس
ــهام شركت هاى فعال در اين صنايع  كند. ارزش س
نيز گرچه ممكن است به خاطر فضاى روانى خروج 
آمريكا از برجام كاهش يابد، با اين حال بعيد است 

اين كاهش تداوم طوالنى مدتى داشته باشد.
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ترجمه از پایگاه خربی اویل پرایس

ساناز رضایی

ــت صد و هفتاد و چهارمين نشست  قرار اس
ــك 22 ژوئن  ــت و انرژى اوپ ــادى وزيران نف ع
(جمعه، يكم تيرماه) در وين اتريش برگزار شود؛ 

نشستى كه مى توان گفت سرنوشت نفت ايران 
به آن گره خورده است.

ــت و اوپك اظهار  ــت نف ــع آگاه در صنع مناب
ــبت به  كردند، اين گروه به دليل نگرانى ها نس
عرضه ايران و ونزوئال به دنبال اعمال تحريم ها 
از سوى واشنگتن ممكن است تصميم بگيرد در 

ژوئن توليد نفت خود را افزايش دهد.
كشورهاى عضو اوپك حاشيه خليج فارس بر 
اين باروند كه اوپك مى تواند توليد نفت خود را 
ــراى آرام كردن التهاب بازار افزايش دهد و هر  ب
عضو تا چه ميزان مى تواند به توليد خود اضافه 
كند، توليد كند. يك منبع نفتى آگاه به رويترز 
ــت و تصميم  گفت: همه گزينه ها روى ميز اس
ــت در ژوئن كه  ــراى افزايش توليد ممكن اس ب
ــت  ــت بعدى اوپك براى بازبينى سياس نشس
توليد خود برگزار مى شود گرفته شود، اما هنوز 
ــت تا  درباره اين كه اين گروه چه ميزان الزم اس
از محدوديت عرضه خود بكاهد تصميمى گرفته 
ــت: اوپك و  ــت. يك منبع ديگر گف ــده اس نش
متحدانش ممكن است تصميم بگيرند پايبندى 
باالى خود به توافق كاهش توليد را كمتر كنند. 
پايبندى اوپك به توافق كاهش توليد در آوريل 
به 166 درصد رسيد كه به معناى كاهش توليد 

باالتر از سطح هدف گذارى شده بوده است.
ــته ايران به دنبال  ــول چند هفته گذش در ط
حمايت اروپا بعد از خروج دونالد ترامپ رييس 
ــته اى و اعمال  ــكا از توافق هس ــور آمري جمه
تحريم هاى يك جانبه عليه ايران است. چندى 
قبل آمريكا تحريم هاى خود را بار ديگر در حوزه 
ــى ايران اعمال كرد. تهران حمايت اتحاديه  نفت
ــا را مى خواهد تا بتواند در آمدهاى حاصل  اروپ

ــه عنوان مهمترين  ــود را از صادرات نفت، ب خ
منبع درآمد كشور حفظ كند. در همين راستا 
ــورهاى اروپايى به دنبال يافتن راهى براى  كش
عبور از سيستم مالى آمريكا هستند. اين كشورها 
همچنين به دنبال خريد نفت ايران بر پايه يورو 
به جاى دالر آمريكا هستند، البته در اين زمينه 

به كمك بانك هاى تجارى نياز است.
ــان تر  اما هنوز بيان اين ايده از اجراى آن آس
به نظر مى رسد. كميسيون اروپا در حال حاضر 

نشانه هايى از رد اين ايده را نشان مى دهند.
هم چنين ايران عالوه بر اتحاديه اروپا به دنبال 
كمك از سوى اوپك است. بيژن زنگنه وزير نفت 
ــه در حال حاضر به يكى از چهره هاى  ايران، ك
ــده بين المللى تبديل شده است، از  شناخته ش
ــك مى خواهد براى حفظ فروش نفت ايران  اوپ

كمك بگيرد.
ايران سومين كشور بزرگ توليد كننده نفت 
بعد از عربستان سعودى و عراق در اوپك است. 
بر اساس آمار ارائه شده، اين كشور 8 /3 ميليون 
ــال دوباره  ــكه در ماه توليد مى كند. با اعم بش
ــت تا  تحريم هاى يك جانبه آمريكا ممكن اس
ــكه و حتى يك ميليون بشكه از  500 هزار بش

نفت ايران از بازارهاى جهان كاهش يابد.
ــو درباره  ــك براى گفت وگ ــران نفت اوپ وزي
سياست توليد نفت در 22 ماه ژوئن در مقر اين 

گروه در شهر وين اتريش ديدار خواهند كرد.
ــمى از عربستان  دولت آمريكا به طور غيررس
سعودى و ساير توليدكنندگان اوپك درخواست 
ــد اما به رقم  ــان را افزايش دهن ــرده توليدش ك
مشخصى اشاره نكرده است. استيون منوچين 
ــتم ماه مه،  ــه دارى آمريكا - هش ــر خزان - وزي
ــد ترامپ براى  ــا اعالم تصميم دونال همزمان ب
ــته اى بين المللى با ايران و  خروج از توافق هس
ــع مجدد تحريم ها عليه تهران، اظهار كرده  وض
ــتند توليد  ــورها مايل هس بود كه برخى از كش
نفت شان را براى جبران كاهش احتمالى عرضه 

به بازار جهانى افزايش دهند.
ــال نامه اى به به  در مقابل بيژن زنگنه با ارس
ــهيل محمد المزروعى، وزير انرژى و صنعت  س
ــازمان  ــس دوره اى كنفرانس س ــارات و رئي ام
كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) تكان داد و  

با اشاره به تحميل تحريم يك جانبه و غيرقانونى 
آمريكا عليه جمهورى ايران كه ناقض توافق هاى 
ــت و همچنين با اشاره به «ماده  بين المللى اس
2» اساسنامه اوپك كه به حمايت از منافع هر 

يك يا همه كشورهاى عضو تاكيد دارد، خواستار 
ــتور كار جداگانه اى در كنفرانس  گنجاندن دس
آتى اوپك تحت عنوان «حمايت اجالس وزراى 
اوپك از اعضايى كه تحت تحريم هاى غيرقانونى، 

يكجانبه و فرامرزى قرار مى گيرند» شده است.
ــت: چنانچه  ــن نامه تأكيد كرده اس وى در اي
در نتيجه اعمال اين تحريم ها، سهم جمهورى 
ــالمى ايران از بازار نفت كاهش يابد، پس از  اس
ــده،  ــع محدوديت هاى غيرقانونى اعمال ش رف
ــرع وقت به سطح توليد عادى خود  ايران در اس
ــت و هيچگونه محدوديتى را در  بازخواهد گش

اين باره نخواهد پذيرفت.
ــران در اين باره  ــال، نگرانى براى اي با اين ح
ــتان سعودى به عنوان رقيب  معطوف به عربس
ــت. با وجود تنش هاى ژئوپلتيك  اصلى اش اس
ــعودى  ــتان س جارى در خاورميانه بين عربس
ــوريه و يمن،  و ايران و همچنين بحران هاى س
ــتان سعودى و  اميد كمى وجود دارد كه عربس
بزرگترين صادركننده نفت جهان با درخواست 

كمك زنگنه موافقت كند.
هم چنين عربستان سعودى تمايالتى از خود 
نشان داده است كه مى تواند ميزان توليد نفت 
ــى از  خود را براى تأمين كمبود نفت ايران ناش
ــاى آمريكا افزايش دهد. حتى بدترين  تحريم ه
حالت براى ايران اين است كه عربستان سعودى 
به دليل فشارهاى دونالد ترامپ رييس جمهور 

آمريكا از افزايش قيمت نفت جلوگيرى كند.
اوپك و متحدانش با اجراى توافق كاهش توليد 
ــال 2017، موفق شده بودند اشباع  از ابتداى س
عرضه جهانى را از ميان ببرند و قيمت هاى نفت 

را كمتر از 80 دالر نگه دارند.
ــم  ــت آتى اوپك چش اكنون همگان به نشس
ــر تحريم هاى  ــا اوپك در براب ــد كه آي دوخته ان
آمريكا به ايران كمك مى كند و تيم زنگنه پيروز 
ميدان خواهد شد و يا ساير توليدكنندگان نفت 
ــمت جبران توليدات از دست رفته ايران  به س

متمايل مى شوند.

آیا اوپک به ایران در برابر سناریوی آمریکا 
و عربستان سعودی کمک خواهد کرد؟
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«پرگس» خـاری در چـشم ترامپ!
موافقتنامه اصولی نفتی ایران با کنرسسیوم پرگس انگلستان امضا شد

شركت «پرگس» (PERGAS) در سال 2012 با دفاترى در امارات متحده عربى، تهران و شركاى تجارى 
در سراسـر جهان تأسيس شده است. پرگس يك تأمين كننده و توزيع كننده پيشرو در تجهيزات صنعتى 
توليد شده توسط بسيارى از توليدكنندگان پيشرو در جهان است. محدودة فعاليت اين شركت شامل قطعات 
يدكى كلى براى موتورهاى ديزلى بزرگ، توربين هاى گاز و بخار، سوپاپ ها، كنترل كننده ها و خطوط لوله است 
كه به طور عمده در ايسـتگاه هاى برق، كشـتى ها و پااليشگاه ها استفاده مى شود. اين شركت مدعى است 
كه مى تواند خدمات فنى و حرفه اى با كيفيت را براى نصب و راه اندازى ارائه دهد. كنسرسـيوم بين  المللى 
پرگس نيز با هدف توسعه ميدان  هاى هيدروكربورى از 11 شركت اروپايى، آسيايى و كانادايى تشكيل شد. 
شركت انگليسى پرگس (فعال در حوزه مهندسى و مديريت سرمايه گذارى در صنعت نفت)، شركت اى.جى.

آر (AGR) نروژ (فعال در حفارى و طراحى مهندسى)، شركت اسپك (SPEC) خاورميانه (فعال در زمينه 
سـاخت مجتمع هاى بهره بردارى)، شـركت البى (LOOBY) انگليس (فعال در سـاخت تجهيزات سطح 
االرضى)، شركت ملى نفت فيليپين (PNOC) و دانشگاه صنعتى شريف، اعضاى اصلى كنسرسيوم پرگس 
را تشكيل مى دهند و شركت پرگس (PERGAS) مديريت اين كنسرسيوم را بر عهده دارد. كنسرسيوم 
بين المللى پرگس، نخستين تفاهم نامه و قرارداد در چارچوب قرارداد شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب را 
با هدف «مطالعه» دو ميدان كرنج (مخازن آسمارى، پابده و خامى) و شادگان (مخازن آسمارى و بنگستان)، 
سـوم آذرماه سـال 1395 با بيژن عالى پور مديرعامل شركت مناطق نفت خيز جنوب امضا كرده بود و حاال 

موافقتنامه اصولى براى «توسعه» اين ميدان نفتى امضا شده است.

 اواخر ارديبهشت ماه 1397 يعنى تنها يك هفته 
ــپ - رئيس جمهور اياالت  ــد از اعالم دونالد ترام بع
ــورش از برنامه  متحده آمريكا - مبنى بر خروج كش
ــترك (برجام)، وزير نفت از امضاى  جامع اقدام مش
ــروج از برجام با يك  ــرارداد نفتى بعد از خ اولين ق

شركت انگليسى پرگس خبر داد.
 (HOA) به گزارش «پااليش»، موافقتنامه اصولى
ــعه ميدان نفتى  ــن المللى نفتى ايران براى توس بي
 (Pergas) ــس ــيوم بين المللى پرگ كرنج با كنسرس
ــر نفت و  ــا حضور وزي ــت ب ــامگاه 26 ارديبهش ش
ــد صنعت نفت ايران و مسئوالنى از  ــئوالن ارش مس

انگلستان امضا شد.
بيژن نامدار زنگنه در مراسم امضاى قرارداد توسعه 
ــركت پرگس كه با حضور  ــدان نفتى كرنج با ش مي
ــفير انگليس، كالين رولى مديرعامل  راب مك اير س
شركت پرگس، على كاردر مديرعامل شركت نفت 
ايران و معاونان اين شركت، فريدون حسنوند رئيس 
ــيون انرژى مجلس، بيژن عاليپور مديرعامل  كميس
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ــركت مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد، گفت:  ش
پس از يكسال و نيم زحماتى كه شركت ملى مناطق 
ــيدند، اين مذاكرات  نفت خيز جنوب و پرگس كش

طوالنى به مرحله قرارداد رسيد.
ــال ها  وى ادامه داد: در مناطق نفت خيز جنوب س
ــته اند كه قراردادها در قالب توسعه  حساسيت داش
ميادين منعقد شوند و اكنون با سخت كوشى و درك 
ــاخه اى قرار IPC را به مرحله  ــرايط توانستند ش ش
امضا برسانند. وزير نفت با بيان اينكه وقتى قرارداد 
امضا مى شود يعنى به مرحله قابل قبولى رسيده ايم، 
اظهارداشت: دستاورد شركت ملى مناطق نفت خيز 
ــرارداد تاريخى  ــن اولين ق ــت كه اي جنوب اين اس
ــى را امضا مى كند كه اين  ــعه ميدان نفت براى توس
ــرارداد و ميزان توليد نفتى كه دارند،  خود از عقد ق

كم ارزش تر نيست.
زنگنه با تاكيد بر اينكه در راستاى سرمايه گذارى 
و توسعه يك ميدان مهمترين اصل مديريت پروژه 
ــت، تصريح كرد:  ــان محدود اس ــام آن در زم و انج
ــت كه يك  ــيت اين ميدان به خاطر آن اس حساس
ــات تزريق  ــت زيرا ما تاسيس ميدان برون فيلد اس
داريم كه كار را پيچيده تر از يك ميدان گرين فيلد 
ــكل قرارداد  ــت. ما هرگز خود را به يك ش كرده اس
 IPC محدوديت نكرده ايم و شكل هاى مختلف را در

مدنظر قرار داده ايم.
ــوه پرداخت ها در اين  وزير نفت با بيان اينكه نح
قراردادها بستگى به عملكرد است، خاطرنشان كرد: 
ــا افزايش توليد و افزايش بازيافت داريم كه 18 تا  م
ــر از دو ميليارد دالر  ــارد دالر دارد اما كمت 20 ميلي

ــود. انعطاف و توانمندى هاى  ــرمايه گذارى مى ش س
ــود،  ــته مى ش ما در انواع مدل قراردادى به كار بس
ــراز اميدوارى كرد كه پرگس در مرحله عملياتى،  اب

عملكرد مناسبى داشته باشد و به موقع كار كند.
وى گفت: من شب گذشته با مديران اين شركت 
ــرايط فعلى  ــيدم آيا در ش ــرده ام و پرس صحبت ك
ــكلى از لحاظ مالى و  ــروج آمريكا از برجام) مش (خ

ــت يا خير؟ آنها قول داده اند  تجهيزات خواهند داش
ــروژه انجام دهند و حضور  ــه كار خود را در اين پ ك
ــفير بريتانيا نشان مى دهد كه دولت اين كشور از  س
ــت خواهد كرد. از اروپا مى خواهيم  اين پروژه حماي
ــركت هاى اروپايى حمايت كنند تا قراردادهاى  از ش
نفتى ايران را به انجام برسانند چراكه ايران در بخش 

انرژى قابل صرف نظر نيست.
ــه شرايط در يك روال  زنگنه با بيان اينكه هميش
نيست، عنوان كرد: امروز مى بينيم برخى همسايگان 
ــحالى مى كنند.  ــرايط كنونى ما ابراز خوش ما از ش
ــتند كه مديون ما هستند.  ــانى هس آنها همان كس
ــتان مى گذرد و روسياهى به  بايد به آنها گفت زمس
ذغال مى ماند. ما از شرايط سخت تر از اين هم گذر 

كرده ايم وگرنه تاريخ نداشتيم.
وى با بيان اينكه ما ملت با شعور و يك قدرت ملى 

ــايه ايران بدانند اين  داريم، گفت: كشورهاى همس
شرايط فراز و نشيب ممكن است روزى براى آنها هم 
اتفاق بيفتد. فراموش نكنند داعش تا پايتخت شان 
ــرايط كنونى ايران  هم نفوذ كرده بود بنابراين از ش

خوشحال نشوند.
ــد تالش كنيم  ــد بر اينكه باي ــر نفت با تاكي وزي
ــت: ما ملت و  ــكالت حل شوند، اظهار داش كه مش
ــكن نيستيم  ــتيم. پيمان ش دولت صلح جويى هس
ــان  ــه قراردادهايمان وفاداريم. آنهايى كه زورش و ب
ــت بايد متانت داشته باشند نه اينكه بلندتر  زياد اس
ــند. ما مى خواهيم با صلح زندگى كنيم  عربده بكش
ــعه داده و ايجاد اشتغال كنيم.  ــورمان را توس و كش
مى خواهيم در منطقه هم صلح باشد و راه حل را نيز 
ــه مذاكره مى دانيم و به آنچه امضا مى كنيم،  هميش
ــتيم. زنگنه اضافه كرد: در بخش نفت از  متعهد هس
همه ظرفيت هايمان براى توليد و صادرات استفاده 
ــاى يك انتظار داريم  ــم و از گروه 1+5 منه مى كني
پيمان شكنى امريكا را جبران كنند تا اطمينان كافى 
براى سرمايه گذارى شركت هاى نفتى در ايران فراهم 
شود. ما كار خودمان را مى كنيم. ممكن است كارها 
ــود. ضربه اى كه ما را  ــوند اما متوقف نمى ش كند ش
ــود نمى كند، قوى ترمان خواهد  زمين نمى زند و ناب
كرد. بعد از 30 روز ماه رمضان كه بر ما فشار مى آيد، 
قوى تر در ميدان توليد نفت جهان مى شويم. كسى 
نمى تواند ما را ناديده بگيرد. بايد با تدبير جلو برويم 

و از شعارزدگى و احساسات جلوگيرى كنيم.
ــس در تهران – نيز در  ــفير انگلي راب مك اير - س
آيين امضاى موافقتنامه اصولى (HOA) توسعه ميدان 
ــعه ميدان كرنج در  كرنج گفت: امضاى قرارداد توس
جنوب شرقى رامهرمز در استان خوزستان در زمان 
مناسبى انجام مى شود و دولت انگليس از اين موافقت 
نامه و همكارى تجارى حمايت مى كند. اين قرارداد 
جلوه اى از تعهد تجارى انگليس براى حضور در ايران 
است و لندن از آن حمايت مى كند. دولت انگليس بر 

حمايت از تجارت با ايران تاكيد دارد.
ــفير جمهورى  ــد بعيدى نژاد س همچنين، حمي
اسالمى ايران در لندن با اشاره به امضاى تفاهمنامه 
همكارى بين شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب 
ايران و كنسرسيوم «پرگس»، در صفحه توئيتر خود 
ــالش مى كند يك  ــت: «در حالى كه آمريكا ت نوش
ــركت هاى اروپايى به منظور  جّو نامعلوم را براى ش
ــى نفت ايران و  ــركت مل كار با ايران ايجاد كند، ش
كنسرسيوم پرگس مستقر در لندن يك تفاهمنامه 
را براى توسعه يك ميدان نفتى در استان خوزستان 
ــكه نفت در روز امضا  به منظور توليد 200 هزار بش

كردند.»
ــيوم پرگس  در همين رابطه، مديرعامل كنسرس
 (HOA) نيز معتقد است امضاى موافقتنامه اصولى
ــعه ميدان نفتى كرنج بدون عزم جدى شركت  توس
ملى مناطق نفت خيز جنوب و اين كنسرسيوم محقق 

نمى شد. كالين رولى اظهار كرد: براى موفقيت اين 
كنسرسيوم براى رسيدن به موقعيت كنونى، عوامل 
زيادى دخيل بوده اند، اما همه اين عوامل بدون عزم 

جدى دو طرف به نتيجه مطلوبى نمى رسيد.
مديرعامل كنسرسيوم پرگس افزود: امضاى رئوس 
توافق (HOA) توسعه و پشتيبانى بهره بردارى ميدان 
نفتى كرنج بين شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب و 
كنسرسيوم پرگس نتيجه عزم جدى دو طرف است. 
اين كنسرسيوم سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان 
بسيارى را گرد هم آورد تا بتواند موافقتنامه ياد شده 

براى توسعه ميدان كرنج را آماده كند.
مدير كنسرسيوم بين المللى پرگس از آمادگى اين 
كنسرسيوم براى پر كردن جاى خالى شركت هايى 
ــه خروج از  ــديد تحريم ها مجبور ب كه به علت تش
ــر داد و تاكيد كرد:  ــده اند، خب صنعت نفت ايران ش
حضور در عرصه هاى اقتصادى جهان، مى طلبد كه 
ريسك پذير باشيد. اگر قرار باشد فعاليت ها با ريسك 
صفر درصدى اقتصادى همراه باشد، شايد نوبت به 

شما نرسد.
ــدن  ــزارش، در صورت نهايى ش ــاس اين گ بر اس
قرارداد توسعه اين ميدان، امكان دستيابى به توليد 
ــكه و توليد تجمعى  ــه حداكثر 200 هزار بش روزان
ــال آينده با  ــكه در 10 س ــدود 655 ميليون بش ح
ــرمايه اى مستقيم معادل يك  برآورد هزينه هاى س
ميليارد و 167 دالر و هزينه هاى غيرمستقيم معادل 

187 ميليون دالر وجود دارد.

ــرح كار اين قرارداد، فشار  مهم ترين بخش هاى ش
ــش حدود 3  ــار اوليه با افزاي ــى مخزن تا فش افزاي
ــبت به وضعت كنونى، احداث  برابرى تزريق گاز نس
ــا ظرفيت 800  ــتگاه هاى تراكم و تزريق گاز ب ايس
ــات  ــاخت تاسيس ــون فوت مكعب در روز، س ميلي
ــا ظرفيت 280  ــال گاز همراه ب ــع آورى و انتق جم
ــاخت كارخانه نمك  ميليون فوت مكعب در روز، س
زدايى با ظرفيت 110 هزار بشكه در روز، حفارى 35 
حلقه چاه در مخازن آسمارى و پابده (شامل چاه هاى 
توليدى عمودى، انحرافى و افقى، مشاهده اى، تزريق 
گاز و تزريق پساب)، حفارى دو حلقه چاه توصيفى 
ــيل  ــار گازى خامى با هدف پتانس در مخزن پر فش
سنجى توليد گاز از اين مخزن، تعمير 15 حلقه چاه 
ــات موجود  ــازى چاهها و تاسيس با دكل و بهينه س
ــت. همچنين به منظور تهيه برنامه جامع ازدياد  اس
ــت (EOR)، شبيه سازى و اجراى پايلوت در  برداش
ــورت خواهد گرفت كه  ــال ص ميدان به مدت 5 س
ــراى پروژه جامع ازدياد  در نتيجه اين مطالعات اج

برداشت در صورت توافق طرفين انجام خواهد شد.
ــعه  ــيوم بين  المللى پرگس با هدف توس كنسرس
ــركت اروپايى،  ــاى هيدروكربورى از 11 ش ميدان  ه
ــت كه در  ــده اس ــكيل ش ــيايى و كانادايى تش آس
حوزه هاى مختلفى از باالدست تا پايين دست صنعت 

نفت فعاليت دارند.
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ــراى تجديد تحريم ها عليه ايران  تصميم آمريكا ب
ــد از توافق  ــرمايه گذاران اروپايى كه بع ــد س مى توان
ــرمايه گذارى هايى در  ــا و س ــته اى، همكارى ه هس
ــرژى انجام  ــه نفت و ان ــاى مختلف از جمل حوزه ه
ــاند اما چين از اين فضا به نفع خود  داده اند، را بترس
ــتفاده مى كند و ارتباطات تجارى خود را با ايران  اس

افزايش مى دهد.
چين كه در حال حاضر شريك تجارى ارشد ايران 
ــور  و يكى از بزرگترين خريداران نفت خام اين كش
است، نشان داده كه در نظر دارد با وجود اقدام آمريكا 
مبنى بر خروج از توافق هسته اى و تجديد تحريم ها 

عليه ايران، همكارى خود را با تهران ادامه دهد.

پكن يكى از امضاكنندگان توافق هسته اى ايران در 
سال 2015 است، توافقى كه منجر به لغو تحريم ها 
ــد ترامپ رييس جمهور  ــد، اما دونال عليه تهران ش
ــد  ــكا از اين توافق در اوايل ماه جارى خارج ش آمري
و گفت واشنگتن اقدامات تنبيهى عليه ايران دوباره 

اعمال مى كند.
ــينگدو اقتصاددان موسسه فناورى پكن در  هو ش
ــه مى گويد: با خروج  ــو با خبرگزارى فرانس گفت وگ
ــته اى و كنار رفتن شركت هاى  آمريكا از توافق هس
ــاره تحريم هاى آمريكا،  ــى و اروپايى، اعمال دوب ژاپن
فرصت ها را براى تجار چينى در راستاى همكارى با 

ايران افزايش مى دهد.

تـحـــریم های آمریکایی ضد ایـران
فرصتی برای چین تشنه نفت است

 ترجمه از خربگزاری فرانسه

ساناز رضایی
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ــورد توجه قرار گيرد كه خود انعقاد توافق  البته اين نكته بايد م
ــيار سودآور بوده است.  ــته اى ايران براى اين غول آسيايى بس هس
ــور  طبق گزارش وزارت بازرگانى پكن، ميزان تجارت ميان دو كش
ــت كه  تا پايان ماه ژوئن 2017 به ارزش 33 ميليارد دالر بوده اس
بخشى از همكارى ها در راستاى اقدامات زيربنايى طرح بلندپروازانه 
كمربند و جاده جهانى است. در ماه سپتامبر چين خط اعتبارى 10 
ميليارد دالرى را به پنج بانك ايرانى براى تأمين مالى پروژه هاى آب، 
انرژى و حمل و نقل ارائه كرد و در ماه مارس دو كشور قرارداد 700 
ميليون دالرى را امضا كردند كه بر اساس آن چين با احداث خطوط 
حمل و نقل ريلى بندر بوشهر را به باقى شبكه ريلى ايران متصل 
مى كرد. در حال حاضر پكن در نظر دارد حضور خود را در ميادين 
نفتى و گازى ايران گسترش دهد. در همين راستا اگر شركت انرژى 
فرانسه تصميم بگيرد كه از پروژه ايران به دليل تحريم هاى آمريكا 
خارج شود، شركت نفتى و دولتى CNPC چين به دنبال جايگزينى 

TOTAL در ايران است.

به طور كلى با اعمال دوباره تحريم ها از سوى آمريكا عليه ايران 
ــركت هايى كه به دالر معامله مى كنند و يا پروژه هايى در  تمام ش
خاك آمريكا دخيل هستند، دچار مشكل مى شوند، بر همين اساس 

تمام شركت هاى اروپايى راه بسيار سختى در پيش دارند.
 اما منابع هيدروكربن جديد ايران مى تواند براى چين به عنوان 

بزرگترين وارد كننده نفت خام بسيار جذاب باشد.
ــت كه بيش  ايران پنجمين منبع تأمين مايحتاج نفتى چين اس
از يك چهارم از توليد خود را به پكن صادر مى كند. ميزان تجارت 
چين و ايران با افزايش 20 درصدى در سال 2017 به 37 ميليارد 

دالر رسيده است.
شركت هاى اروپايى مى توانند توسط تحريم هاى آمريكايى شديداً 

صدمه ببينند.
ــود را به ارزش 4,8 ميليارد  ــركت توتال پروژه بزرگ گازى خ ش
دالرى در ژوئيه 2017 در منطقه پارس جنوبى، دو سال پس از آن 
كه توافق هسته اى بين تهران و قدرت هاى غربى منعقد شد، آغاز 

كرد؛ توافقى كه بعد از آن بسيارى از تجار به ايران بازگشتند.
ــوى اعالم كرد: اين شركت از  اما چندى قبل اين شركت فرانس
پروژه ايران خارج مى شود و نمى تواند همكاريش را ادامه دهد، مگر 
اينكه از تحريم هاى آمريكا معاف باشد و اگر توتال خارج شود، جا 
براى شركت نفتى CNPC چين باز مى شود تا جاى فرانسه را بگيرد. 
ــرد: اگر توتال از پروژه  ــژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران اعالم ك بي
ــت شركت چينى سپرده  ــود، در اين صورت پروژه به دس خارج ش
مى شود. ويكتور شوم معاون رييس شركت انرژى IHS Markit در 

گفت وگو با سى.ان.بى.سى اعالم كرد: چين به نفت نياز دارد.
وى ادامه داد: با توجه به جنگ تجارى ميان آمريكا و چين و ديگر 
مسائل سياسى ميان دو كشور، شاهد مقاومت مشتريان چينى در 
ــتيم. شوم گفت: با اعمال دوباره  برابر "تحريم هاى عليه ايران" هس
ــوى آمريكا احتماالً قيمت نفت ايران  تحريم هاى يك جانبه از س
ــداران آن نيز كاهش  ــوى ديگرمجموع خري كاهش مى يابد، از س
مى يابد، و اين مساله نفت ايران را براى چينى ها "جذاب تر"مى كند.

وى اضافه كرد: واشنگتن به دنبال مورد هدف قرار دادن معامالت 
به دالر است اما بر اساس قوانين جديد يوآن مى تواند در معامالت 

مورد استفاده قرار گيرد.
مايكل كوهن تحليلگر باركاليز در يادداشتى نوشت: در سال هاى 
ــاى رايج محلى با  ــا پول ه ــاب هايى ب ــران حس 2012 و 2013 اي

كشورهاى خريدار باز كرد كه از آنها براى تأمين مالى واردات 
ــور استفاده مى كرد. وى ادامه داد: اگر چين، هند، ژاپن  كش
ــى عليه بانك مركزى ايران اعمال  و كره جنوبى تحريم هاي
نكنند، غير محتمل به نظر مى رسد كه اين كشورها خريد 
نفت ايران را متوقف كنند. گنگ شوآنگ سخنگوى وزارت 
ــته به صراحت اعالم كرد، پكن  خارجه چين چند روز گذش
ــد. وى ادامه داد: ما  ــران را حفظ مى كن ــارت خود با ته تج
همكارى هاى دوجانبه و عملى خود را به طور شفاف و عادى 
ــورمان  با ايران بر پايه نقض نكردن تعهدات بين المللى كش

ادامه مى دهيم.
بر همين اساس انتظار مى رود قراردادهاى آتى نفتى بر پايه 
يوآن در ماه مارس به عنوان تالشى براى به چالش كشيدن 

آينده دالر آغاز شود.
ــتا حجم قراردادهاى تجارى شانگهاى يك  در همين راس
ــده و به  ــد از تصميم آمريكا درباره ايران، دو برابر ش روز بع

تازگى ميانگين مبادالت روزانه افزايش يافته است.
بر اساس اعالم يك تحليلگر از مركز تحقيقات بى.ام.آى، 
پكن مشتاق است كه استفاده از پول رايج كشورش را بيشتر 
بين المللى كند و كل تجارت با ايران را بر اساس يوآن انجام 
ــه داد: اما به طور كلى تأثير اين امر مى تواند  ــد. وى ادام ده
ــد، زيرا تجارت بين ايران و چين تنها بخش  بسيار كم باش

كوچكى از بازار نفت خام است.
ــراى چين"غير قابل  ــاددان گفت: نفت ايران ب هو، اقتص
ــن مى تواند نفت  ــاس چي ــت، بر همين اس جايگزين" نيس

بيشترى از روسيه و عربستان سعودى وارد كند.
وى ادامه داد: هم چنين شركت هاى چينى مراقب هستند 
ــورهاى غربى دچار  ــت آنها در آمريكا و ديگر كش كه فعالي
اختالل نشود، به طور مثال شركت CNPC چندين شريك 
تجارى آمريكايى دارد. به عنوان مثال، شركت چينى سازنده 
تجهيزات مخابراتى ZTE، بعد از اينكه با ممنوعيت دستيابى 
به فن آورى بسيار مهم آمريكايى به دليل نقض تحريم هاى 
آمريكا عليه كره شمالى و ايران، مجبور شد عمليات عمده 

خود را در اين كشورها متوقف كند.
ــى در تهران  ــرد: در نهايت نبود ثبات سياس ــو اعالم ك ه
ــرمايه گذارى چين را از بين ببرد. زيرا چين بايد  مى تواند س
از گذشته ياد بگيرد كه آن زمان به شدت در ليبى و ونزوئال 
سرمايه گذارى كرد اما خيلى از سرمايه خود را از دست داد.

رشکت توتال پروژه 
بزرگ گازی خود را 

به ارزش ۴٫۸ میلیارد 
دالری در ژوئیه 
۲۰۱۷ در منطقه 
پارس جنوبی، دو 

سال پس از آن که 
توافق هسته ای بین 
تهران و قدرت های 

غربی منعقد شد، 
آغاز کرد؛ توافقی که 

بعد از آن بسیاری 
از تجار به ایران 

بازگشتند.

35نـشريه پااليش نـفت  شماره 8   خرداد 97

Oil Refining Industry Employers Association



همانطور كه انتظار مى رفت، خروج آمريكا با دستور 
ــته اى ميان ايران و شش  دونالد ترامپ از توافق هس
ــده، آغازگر  قدرت جهانى كه به «برجام» معروف ش
ــت. اين گزاره،  ــراى ايران و جهان اس ــى تازه ب دوران
ــت؛ زيرا همانطور كه خود برجام نيز يك  اغراق نيس
ــود،  ــوب مى ش اتفاق بزرگ در عرصه جهانى محس
ــور تأثيرگذارى مثل  ــور، آن هم كش خروج يك كش
آمريكا از آن هم مى تواند اتفاقى مهم براى بسيارى از 
كشورها محسوب شود. به نظر مى رسد امروز با ميزى 
مواجهيم كه چهار سوى مختلف دارد و همه - كم يا 
زياد - تحت تأثير شرايط كنونى و البته شرايط آتى 
ــو جمهورى اسالمى  قرار خواهند گرفت. در يك س
ــتقيماً از برجام يا فقدان آن  ــران قرار دارد كه مس اي
تأثير مى پذيرد؛ در سوى ديگر آمريكا قرار دارد كه نه 
دولِت آن بلكه بيشتر، بخش هاى تجارى و خصوصى 
ــتند از برجام نفع اقتصادى ببرند و به  آن انتظار داش
ــته  ــير را بس بازار ايران راهى پيدا كنند اما اين مس
ــور تازة آنها پاى  ــد و امروز هم كه رئيس جمه ديدن
حكم خروج از برجام را امضا كرده و قرار است تا چند 
ــماً از توافق خارج شوند. سوى ديگر،  هفتة ديگر رس
كشورهاى عضو گروه 1+5 - منهاى آمريكا - هستند 
ــكا از روند مذاكرات  ــد از خروج آمري ــه امروز و بع ك
ــته اى ايران، به عنوان گروه 4+1  ــأله هس درباره مس
شناخته مى شوند و آنطور كه تا امروز نشان داده اند، 
سعى دارند برجام را، حتى نصفه و نيمه، حفظ كنند 
تا هم به لحاظ ديپلماتيك، سياسى و امنيتى ميخى 
ــى نخورده باشد و هم  بر تابوت گفت وگو و ديپلماس
ــراودات تجارى خود  ــادى بتوانند م ــه لحاظ اقتص ب
ــمت چهارم  با ايران را تاحدودى حفظ كنند. در س

هم كشورهايى حضور دارند كه هيچكدام از طرفين 
ــروج آمريكا از  ــوند اما با خ ــوب نمى ش توافق محس
برجام، اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران و يا احياناً 
با لغو برجام، شرايط سختى براى مراوده با ايران پيدا 
ــرار بر حفظ مبادالت  ــد كرد و در صورت اص خواهن
ــترده با جريمه هاى  ــن بازارِ گس ــارى خود در اي تج

سنگينى مواجه خواهند شد.
ــاس  ــرايط واقعاً حس ــم انداز كلى از ش اين يك چش
ــت كه  ــدودى مبهِم آتى اس ــرايط تاح كنونى و ش
ــت تنها ايران را درگيِر خود نمى كند اما  درست اس
نمى توان كتمان كرد كه كشور ما بيشترين تاثير را 
از اين وضعيت خواهد پديرفت؛ تاثيرى كه هرچقدر 
هم به اقتصادى درون زا و داخلى متكى باشيم، باز هم 
ــت. براى  تاثيرات منفى غيرقابل انكارى خواهد داش
بهبود شرايط حاضر، رفع برخى ابهامات و تالش براى 
ــير از طريق راه حل هاى ديپلماتيك، ايران  ادامه مس
ــاى اروپايى و دو  ــم دارد به مذاكره با طرف ه تصمي
كشور ديگِر درگير، يعنى روسيه و چين ادامه دهد؛ 
اما با عهدشكنى هاى پى در پى آمريكا و مورد اخير 
كه رسماً حكم پيمان شكنى را دارد، جمهورى اسالمى 
ايران قصد دارد براى ادامه اين مسير، تضمين هايى را 
از اروپايى ها دريافت كند. اصلى ترين شروط ايران را 
مى توان در سخنان چند روز قبل مقام معظم رهبرى 
ــت وجو كرد؛ سخنانى كه چند روز بعد از اعالم  جس
خروج ترامپ از برجام مطرح شد و بازتاب هاى جهانى 
زيادى داشت؛ چراكه عمال استراتژى اصلى ايران و به 
ــه راه اين كشور براى ادامه مسير را بيان  نوعى نقش

مى كرد.
البته پيش از بيان اين شروط، رهبر انقالب يادآورى 

كردند كه «برخى نگويند پايبند نبودن به تعهدات، 
ــوط به اين رئيس جمهور و به اين دولت آمريكا  مرب
است، خير؛ دولت قبل هم كه با ما مذاكره كرد، تقريباً 
ــن روش عمل كرد و آنها نيز برجام را نقض  به همي
ــان همچنين تأكيد  ــران را تحريم كردند». ايش و اي
كردند: «در مذاكرات سال هاى اخير و بعد از برجام، 
كامالً مشخص شد كه موضوعاتى همچون هسته اى 
ــتند بلكه مخالفت و  ــكى، مسأله اصلى نيس و موش
ــمنى عميق امريكا با اصل نظام اسالمى و ملت  دش
ايران به دليل سربلندى اين نظام در منطقه حساس 
و توسعه روحيه مقاومت و مخالفت بى مالحظه با ظلم 
هاى آمريكا و بلند كردن پرچم اسالم است و آنها مى 
خواهند نظام اسالمى را از مؤلفه هاى قدرت و اقتدار 

خود تهى كنند.»
ــه در هفتمين روز از ماه مبارك  بدين ترتيب بود ك
ــه اى رهبر انقالب  ــت اهللا خامن ــان، حضرت آي رمض
ــران قوا، مسئوالن و كارگزاران  اسالمى در ديدار س
نظام، جمعى از مديران ارشد دستگاه هاى مختلف و 
عناصر فعال سياسى، اجتماعى و فرهنگى به ماجراى 
برجام و خروج آمريكا از آن اشاره كردند و در همين 
ــروط مهم ايران براى ادامه برجام با اروپا را  ديدار، ش
ــش گانه بدين شرح  ــروط ش اعالم كردند كه اين ش

است:
ــور اروپايى در 13-14سال قبل  سه كش

ــدى بزرگى كردند در مذاكرات ۱ يك بدعه
ــال 83-84 قول دادند و عمل نكردند؛  هسته اى س
بايد ثابت كنند امروز آن بى صداقتى و بدعهدى آن 
ــال گذشته آمريكا  ــت. در دو س روز را نخواهند داش
ــت و اروپايى ها ساكت  بارها برجام را نقض كرده اس

رشوط برجامی رهربی و تالش ایران برای «دیپلامسی»
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مانده اند. اروپا بايد آن سكوت را جبران كند.
ــه  2231 را نقض كرده  ــكا قطعنام آمري

ــت؛ اروپا بايد يك قطعنامه عليه نقض ۲ اس
آمريكا، صادر كند.

اروپا بايد متعهد شود كه بحث موشكى و 
ــالمى را مطرح ۳ ــه اى جمهورى اس منطق

نخواهد كرد.
ــم جمهورى  ــا هرگونه تحري ــا بايد ب اروپ

ــد و مقابل ۴ ــه كن ــران مقابل ــالمى اي اس
تحريم هاى آمريكا صريح بايستد.

ــران را  ــروش كامل نفت اي ــد ف ــا باي اروپ
تضمين كند. چنانچه آمريكايى ها توانستند ۵

به فروش نفت ما ضربه بزنند، بايد بتوانيم آن مقدار 
ــيم. اروپايى ها به نحو  ــم بفروش نفت كه مى خواهي
ــت ايران را  ــده اى بايد جبران كنند و نف تضمين ش

خريدارى كنند.
بانك هاى اروپايى بايد تجارت با جمهورى 

ــه ۶ ــالمى را تضمين كنند. ما با اين س اس
كشور دعوا نداريم، اما اعتماد نداريم به آن ها؛ آن هم 

متكى است به سابقه شان.
ــد: «اگر اروپايى ها  ــان در پايان نيز تأكيد كردن ايش
ــل كردند، حق  ــه مطالبات ما تعل ــخگويى ب در پاس
ايران براى آغاز فعاليت هاى هسته اى مخفوظ است. 
وقتى ديديم برجام فايده اى ندارد، يكى از راه هايش 
اين است كه سراغ بازيافت فعاليت هاى تعطيل شده 
برويم.» در همين راستا بود كه مقام معظم رهبرى 
در سخنرانى خود در بيست و نهمين سالگرد ارتحال 
ــد بر اينكه "ملت و دولت  امام خمينى (ره)، با تاكي
ايران اين را تحمل نخواهد كرد كه هم تحريم باشد، 
ــئوالن  ــته اى"، مس هم در محدوديت و حبس هس
ــازمان انرژى هسته اى را موظف كردند به سرعت  س
ــيدن به 190 هزار سو -  آمادگى هاى الزم براى رس
فعالً در چارچوب برجام - را فراهم آورند و مقدمات 
اجراى مسائلى را كه رئيس جمهور دستور داده اند، از 
همين فردا آغاز كنند. اين دستور اخير و مهم ايشان 
نيز بازتاب هاى گسترده اى در رسانه هاى جهان داشت 
ــف و متفاوتى از اين  ــان روز تحليل هاى مختل و هم
ــتورات در رسانه هاى مهم جهان مطرح  بيانات و دس
شد. همين بازتاب ها، شاهدى است بر ادعاى نخسِت 
ــته اى،  اين متن، كه اصل موضوع برجام و ايران هس
فراتر از كشور ما و منطقه خاورميانه است موضوعى 
ــوب  ــه اهميت جهانى محس ــى و با درج بين الملل

مى شود.
يورونيوز با بازتاب شروط مطروحه توسط رهبرى، به 
تحليل كوتاهى از آن پرداخته و اين عقيده را بيان كرده 
كه هرچند برخى از شروط ايشان قابل دستيابى است 
اما در عين حال برخى ديگر از آنها غيرممكن به نظر 
مى رسد. به نوشتة يورونيوز، شرط ايران براى اين كه 
اروپا يك قطعنامه عليه آمريكا صادر كند يا اين موضوع 
ــود كه بحث موشكى و منطقه اى  كه اروپا متعهد ش

جمهورى اسالمى ايران را مطرح نكند، عملى و شدنى 
نخواهد بود. با وجود تحليل هايى از اين دست، نمى توان 
ــور قطعى بيان كرد؛  ــكارا و بط دو نتيجه گيرى را آش
نخست آنكه در شرايط مبهم كنونى معلوم نيست اروپا 
به چنين شرايطى – حتى سخت ترينشان – تن ندهد. 
در واقع اروپا تحت فشارهاى دوسويه از سمت ايران و 
آمريكا مشخص نيست كه چه تصميماتى در نهايت 
ــروط ايران را خواهد  ــاذ خواهد كرد و آيا همه ش اتخ
پذيرفت يا برخى از آنها را معطل خواهد گذاشت؛ و دوم 
اينكه شرط و شروط ها در دوران مذاكرات بين طرفين، 
همواره مهمترين حرف هاى هر سوى مذاكره محسوب 
مى شود، اما همة حرف آنها نيست. به عبارت ديگر، اين 
شروط، مهم، اصلى و تاثيرگذارند اما الزاماً بدان معنى 
نيست كه اگر «همه»ى آنها عملى و اجرايى نشد، ايران 
از كل يك توافق بين المللى و مهم خارج خواهد شد، 
چراكه اساساً معناى واقعى «توافق» هم همين است 
كه دو طرف كف و سقف خواسته هاى خود را مطرح 
ــد كرد اما در نهايت هر دوى آنها بر روى نقاط  خواهن
ــان قابل هضم و اجرا  مشتركى مى ايستند كه برايش
باشد. اين همان معنى «برد - برد» است كه آقاى دكتر 

ظريف بارها درباره آن سخن گفته است.

ــاهدى براى اين مدعا، شروط 9گانة مقام معظم  ش
ــال 1394 است. ايشان در مرداد سال  رهبرى در س
ــته اِى ايران و  1394 يعنى در اوج گفت وگوهاى هس

جهان، اين ظروط را بدين صورت بيان كردند:
ــور آمريكا و  ــى رئيس جمه ــالم كتب  اع

اتحاديه اروپا مبنى بر لغو تحريم ها۱
 در سراسر دوره هشت ساله، وضع هرگونه 

ــطح و به هر بهانه اى (از ۲ تحريم در هر س
ــاخته تروريسم و  جمله بهانه هاى تكرارى و خودس
ــورهاى طرف  ــط هر يك از كش ــر) توس حقوق بش

مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد
ــس، پايان پرونده ى موضوعات حال و  آژان

گذشته (PMD) را اعالم نمايد.۳
 اقدام در مورد نوسازى كارخانه ى اراك با 

حفظ هويّت سنگين آن، تنها در صورتى ۴
آغاز خواهد شد كه قرارداد قطعى و مطمئن درباره ى 
ــراى اجراى آن  ــن و تضمين كافى ب ــرح جايگزي ط

منعقد شده باشد.
ــده ى موجود در  معامله ى اورانيوم غنى  ش

برابر كيك زرد با دولت خارجى در صورتى ۵
آغاز خواهد شد كه قرارداد مطمئن دراين  باره همراه 

با تضمين كافى منعقد شده باشد.
ــرفت در صنعت  ــراى پيش ــرح الزم ب ط

هسته اى تا بازه 15 سال آينده كه منتهى ۶
به 190 هزار سو است در دستور كار قرار گيرد.

سازمان انرژى اتمى توسعه فن آورى هاى 
خود را به گونه اى انجام دهد كه در پايان ۷

ــن آورى براى ايجاد  ــاله هيچ كمبود ف دوره ى 8 س

غنى سازِى مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.
ــند برجام،  تفسير طرف   در موارد ابهام س

ــت و مرجع، متن ۸ مقابل مورد قبول نيس
مذاكرات است.

ــمند، براى  يك هيأت قوى و آگاه و هوش
ــام تعهدات ۹ ــرفت كارها و انج رصد پيش

طرف مقابل و تحقق آنچه در باال بدان تصريح شده 
است،  تشكيل شود.

با نگاهى به اين شروط، مى توان دريافت كه برخى از 
آنها به خوبى و روشنى اجرا شد اما برخى ديگر محقق 
نشده است اما باز هم جمهورى اسالمى ايران ترجيح 
داده راه ديپلماسى را پى بگيرد و ننگ خروج از يك 
ــته  توافق بين المللى به نام ايران و به پاى ايران نوش
نشود بلكه حتى در صورت لغو كامل برجام، دنيا بايد 
بداند و به خاطر بسپارد كه اين آمريكا بود كه ميز را 

به هم ريخت، نه ايران.
ــه گرفت كه اين  ــايد بتوان نتيج ــير، ش با اين تفاس
ــرح كرده و به  ــروطى كه رهبر انقالب اخيراً مط ش
ــروط  ــش گانه براى برجام اروپايى، يا ش ــروط ش ش
ــر ادامه برجام، معروف  شش گانه براى مذاكره بر س
ــره ايران  ــخص كننده حدود و ثغور مذاك ــده مش ش
ــود و به قول دولتى ها،  با گروه 1+4 محسوب مى ش
ــروط مذاكره» به نوعى  سخن گفتن رهبرى از «ش
مجوزى براى انجام نفس مذاكره است. بنابراين ايشان 
با مطرح كردن چنين شرط و شروطى، هم خطوط 
ــوز الزم را به  ــخص كرده اند و هم مج ــير را مش مس
دولت داده اند تا براى ادامه برجام، به مذاكره با ديگر 
كشورهاى درگير ادامه دهد؛ گروهى شامل انگليس، 
فرانسه، آلمان، روسيه و چين و البته مسئول سياست 
ــا. حال بايد منتظر ماند و ديد  خارجى اتحاديه اروپ
كه آيا اروپا براى به مخاطره نيفتادن شرايط سياسى 
ــته هاى  ــت تن به خواس ــادى اش حاضر اس و اقتص
ــور زياده خواهش بدهد يا ننگ  آمريكا و رئيس جمه
ــان نخواهد خريد و ولو به  ــى را به ج پايان ديپلماس
ــورت نيم بند پايبند خواهد ماند. از  توافق، ولو به ص
سوى ديگر، ايران بايد تالش كند براى روزهاى بدون 
برجام نيز برنامه هاى مشخص و مدونى داشته باشد؛ 
ــال هاى  ــه رهبرى نيز تأكيد كرده اند: «در س چنانك
اخير، اين درس گرفته شد كه گره زدن حل مسائل 
كشور بخصوص مسائل اقتصادى به برجام و خارج از 
كشور، يك خطاى بزرگ است. هنگامى كه ما مسائل 
ــب و كار را به برجام گره مى زنيم،  ــادى و كس اقتص
نتيجه اين مى شود كه صاحبان كار و سرمايه چند 
ماه منتظر امضا شدن يا نشدن برجام مى مانند و بعد 
از آن هم منتظر اجرا شدن يا اجرا نشدن آن هستند 
و سپس نيز منتظر اينكه آيا آمريكا در برجام مى ماند 
يا نمى ماند و در نهايت دستگاه فعال اقتصادى كشور 
ــت. بايد در قضاياى  ــه معطل خارجى ها اس هميش
بعدى مراقب بود تا اين تجربه ها تكرار نشوند و از يك 

سوراخ، دو بار گزيده نشويم.»
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ــيون انرژى مجلس شوراى اسالمى  رئيس كميس
گفت: «جاى تاسف دارد كه آمريكا و برخى كشورها 
ــذاران اوپك  ــت عليه بنيانگ ــتفاده از ابزار نف با اس
ــه كنند؛ وقوع اين اتفاق تضعيف اوپك را به  دسيس

دنبال دارد».
«فريدون حسنوند» درباره نشست عادى سازمان 
ــورهاى صادركننده نفت (اوپك) در وين گفت:  كش
«اين نشست يكى از مهم ترين نشست هايى بوده كه 
ــته به خود ديده است، زيرا  اوپك در دهه هاى گذش
دونالد ترامپ پس از خروج از برجام نامه اى محرمانه 
ــته  ــتان نوش به برخى اعضاى اوپك از جمله عربس
ــار اجتماعى و  ــى از فش و به دنبال آن بوده تا بخش
ــروز روى دوش مردم آمريكا قرار  اقتصادى را كه ام
دارد با افزايش سقف توليد نفت ازسوى اعضاى اوپك 

كاهش دهد».
ــورى مانند  ــت كه كش ــابقه اس وى افزود: «بى س
آمريكا، اعضاى اوپك را تحت فشار قرار دهد و از ابزار 

سياسى براى تضعيف ديگر اعضا استفاده كند».
ــيون انرژى مجلس شوراى اسالمى  رئيس كميس
ــود را به  ــون پايبندى خ ــران تاكن ــه داد: «اي ادام
ــان داده و همه تصميم ها را  ــاى اوپك نش مصوبه ه
رعايت كرده و به توافق ها تا پايان سال 2018 پايبند 

است».

ــاره به اين كه هيچ نشانه اى از  ــنوند» با اش «حس

ــدارد، تصريح كرد:  ــود ن ــت در بازار وج كمبود نف
«در پيش بينى تغييرات ازسوى برخى سازمان هاى 
مرتبط با حوزه انرژى هيچ نشانه اى مبنى بر كاهش 
ــدارد و اين نياز كامال كاذب و  ذخاير انرژى وجود ن
ــت كه آمريكا براى تحت تاثير قرار دادن  صورى اس
برخى كشورهاى عضو اوپك و كاهش فشار اقتصادى 
خود دنبال مى كند و در تالش است اوپك را از مسير 

قانونى خود منحرف كند».
رئيس كميسيون انرژى مجلس با بيان اين كه ما 
مخالف هرگونه تصميم  سياسى در مصوبه هاى اوپك 
به ويژه نشست عادى 174 اوپك هستيم، عنوان كرد: 
«اوپك بايد حمايت خود را از اعضا و در همه مراحل 
ــد و در عمل پايبندى خود را به مصوبه ها  اعالم كن

نشان دهد».
ــف  ــزارش «خانه ملت» او گفت: «جاى تاس به گ
ــورها با استفاده از ابزار  دارد كه آمريكا و برخى كش
نفت عليه بنيانگذاران اوپك دسيسه كنند. وقوع اين 
اتفاق تضعيف اوپك را به دنبال دارد و سبب سست 
شدن تصميم هاى آن در آينده خواهد شد و به نوعى 
طراحى براى فروپاشى اوپك است كه ازسوى آمريكا 

در حال اجرايى شدن است». 
«حسنوند» با بيان اين كه كميسيون انرژى مجلس 

در كنار دولت و وزارت نفت در نشست آينده اوپك 
ــت، افزود:  با يك هيئت بلندپايه حضور خواهد داش
ــيون  ــس كميته نفت و كميته حقوقى كميس «رئي
انرژى يكى از اعضاى هيئت رئيسه مجلس و يكى از 
اعضاى كميسيون برنامه و بودجه در كنار وزير نفت 

در نشست آينده اوپك حضور دارند».
ــس تصريح كرد:  ــيون انرژى مجل ــس كميس رئي
ــتان و برخى  ــت كه عربس «آمريكا به دنبال اين اس
كشورها را وادار كند بيش از سقف اوپك توليد كنند 
كه اين اقدام در واقع خروج از اوپك و تصميم هاى اين 

سازمان است و ايران در برابر اين رفتار مى ايستد».
او با بيان اين كه كشورهاى ديگر به شدت مخالف 
رفتار برخى اعضا هستند، افزود: «اوپك بايد استقالل 
خود را حفظ و در بيانيه و تصميم هاى خود دخالت 
قدرت هاى سياسى در تضعيف اعضا را محكوم كند و 
موضع گيرى شفافى در اين باره داشته باشد تا بتوان 
با اهدافى كه اوپك بر اساس آن بنيان گذاشته شده 

فعاليت اين سازمان را ادامه داد».
ــنوند» با تاكيد بر اين كه اعضاى اوپك بايد  «حس

ــقف تعيين شده نشان دهند،  پايبندى خود را به س
ــته فراز و  ــك در دهه هاى گذش ــح كرد: «اوپ تصري
ــرده و تصميم هاى آن بايد  ــيب زيادى را طى ك نش

تامين كننده منافع اعضا باشد».

«اوپک» دخالت قدرت های سیاسی در تضعیف اعضا را محکوم کند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
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ــاى اول تيرماه را  ــرداد و روزه ــر خ ــاى آخ روزه
ــال دانست؛ در اين  مى توان داغ ترين ايام نفتى امس
ــش ميزبان وزراى نفت  روزها، «وين» پايتخت اتري
ــورهاى عضو اوپك بود؛ براى برگزارى يكصد و  كش
ــت كشورهاى صادر كننده  هفتاد و چهارمين نشس

نفت يا همان «اوپك».
ــران يكى از  ــه» وزير نفت اي ــژن نامدار زنگن «بي
ميهمانان «وين» بود كه حضورش و صحبت هايش 
ــم مى امد؛ البته  ــاير وزراى نفت به چش ــش از س بي
رقباى ايران در اين اجالسيه مانند سعودى ها هم زير 
ذره بين رسانه ها قرار داشتند. روس ها هم كه خارج از 
اوپك هستند، مانند سعودى ها به دنبال افزايش توليد 
نفت در بازار هستند؛ يعنى به نوعى در رقابت نفتى با 

ايران مخصوصا پس از خروج آمريكا از برجام.
ــركت در اين جلسه راهى وين  زنگنه كه براى ش
ــده بود، در بدو ورود به رقبا هشدار داد و آنها را از  ش

تاثيرپذيرى از سوى آمريكا برحذر داشت. 
ــگار، به زبان  ــوال يك خبرن ــه س ــش ب او در واكن
انگليسى پاسخ او را داد: «هر تصميمى در اوپك نياز 
ــا دارد. فكر نمى كنم كه در اين  به اجماع ميان اعض
جلسه به توافقى برسيم. نكته مهمى كه مى خواهم 
ــت كه اوپك يك سازمان  ــاره كنم اين اس به آن اش

مستقل است و يك سازمان آمريكايى نيست».
وزير نفت ايران تاكيد كرد: «اوپك بخشى از وزارت 
ــازمانى نيست كه از  ــت. اوپك س انرژى آمريكا نيس
ترامپ دستور بگيرد و آن را اجرا كند. اين يك نكته 
بسيار مهم است. ترامپ تصور مى كند كه مى تواند به 
ــتور بدهد. او با وضع تحريم عليه دو عضو  اوپك دس
موسس و مهم اوپك و توليدكننده مهم نفت، براى 
بازار نفت مشكالتى ايجاد كرده است. حاال او از اوپك 
مى خواهد و انتظار دارد كه اين سازمان چيزهايى را 

تغيير دهد. به نظرم اين منصفانه نيست».
زنگنه با بيان اينكه «براى ما و برخى اعضاى ديگر 
ــت كه بازار نفت غير سياسى باشد»  اوپك مهم اس
ــاس اصول عرضه و تقاضا  افزود: «بازار نفت اگر براس
عمل كند، به نفع مصرف كننده و توليدكننده است. 
نفت يك سالح و يك ابزار سياسى براى استفاده عليه 
كشورهاى ديگر اعم از توليدكننده و مصرف كننده 

نيست».
ــى  ــازمان سياس او با تاكيد بر اينكه اوپك يك س
ــك از اين ايده  ــت كه اوپ ــت، افزود: «الزم اس نيس
ــى شود و  حمايت كند كه بازار نفت بايد غيرسياس
هرگونه استفاده از نفت به عنوان سالح يا ابزار عليه 

برخى كشورها را محكوم كند».
وزير نفت همچنين در پاسخ به سوالى ديگر، با بيان 
اينكه از نظر من حتى 500 هزار بشكه هم نبايد به 
توليد نفت اضافه شود، افزود: «بر اساس توافق قبلى، 
قرار بود حدود 2 ميليون بشكه كاهش توليد داشته 
باشيم كه هم اكنون در عمل شاهد 3 ميليون بشكه 
كاهش توليد هستيم، بنابراين اگر اعضاى اوپك يك 
ــكه نفت وارد بازار كنند، ديگر مشكلى  ميليون بش

نبوده و نيازى به افزايش توليد نيست».
ــخ به اين كه نظر شما درباره خروج  زنگنه در پاس
ــيه از توافق كاهش توليد چيست، گفت: «اين  روس
ميل خود آنهاست، روس ها كامال داوطلبانه به تصميم 
كاهش توليد پيوستند و هيچ تعهدى در اين ارتباط 
ــت. بحث من  ندارند. موضوع صحبتم غيراوپك نيس

تنها در مورد اوپك و تصميم هاى آن است».
ــاس گزارش آژانس بين المللى  او ادامه داد: «بر اس
انرژى، هيچ گونه بى تعادلى در بازارهاى جهانى نفت 
ــرايط مربوط به سال  ــاهده نمى شود، اما ش خام مش
آينده موضوع ديگرى است. ما يك توافق و تصميم 

ــكلى در بازار  معتبر داريم و معتقديم هيچ گونه مش
ــاس تنش هاى سياسى، شاهد  وجود ندارد، اما بر اس

بى ثباتى و تنش در بازار هستيم».
زنگنه با بيان اين كه تصميم آقاى ترامپ مبنى بر 
ــروج از برجام مهم ترين دليل افزايش قيمت هاى  خ
ــس از اعالم آن، قيمت  ــت، به طورى كه پ نفت اس
نفت افزايش 6 دالرى را شاهد بود، ادامه داد: «اكنون 
ــت، بلكه بر اساس  ــاس بنيان ها نيس قيمت ها براس

تصميم هاى سياسى است».
وزير نفت با بيان اين كه ما با سطح كنونى قيمت ها 
مشكل نداريم، گفت: «رئيس جمهورى امريكا مشكلى 
با قيمت هاى باال ندارد، زيرا اين سطوح قيمتى سبب 
افزايش توليد شيل اويل مى شود، اما در افكار عمومى 
ــت و از اوپك  اين گونه جلوه مى كند كه مخالف اس
مى خواهد كه شرايط را تغيير دهد و اوپك را مقصر 
اين شرايط جلوه مى دهد، در حالى كه اين شرايط را 
ــت  اوپك به وجود نياورده، بلكه اين دولت آمريكاس
ــبب اين شرايط است و حال هم شرايط بايد  كه مس

ازسوى خودشان اصالح شود».
ــازمان  ــرد: «اوپك يك س ــان ك ــه خاطرنش زنگن
بين المللى و متعلق به 14 عضو است و از هيچ جايى 
ــوال كه  ــخ به اين س ــتور نمى گيرد». او در پاس دس
پيش بينى شما در خصوص كاهش توليد و صادرات 
نفت ايران با اعمال تحريم هاى آمريكا چيست، گفت: 
ــده، حداقل  «ما تالش مى كنيم به هر قيمتى كه ش
ــته  اثرپذيرى را در بخش توليد و صادرات نفت داش
باشيم». هرچند زنگنه ديپلماسى نفتى اش را فعال 
كرده، ولى تا لحظه تنظيم اين خبر، همچنان تصميم 
اوپك در خوف و رجا به سر مى برد و تصميمى قطعى 
كه پيش از آغاز اجالسيه در رسانه ها گمانه زنى شود، 

مطرح نشده است.

خط و نشان 
زنگنـه
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ساعت چهار بامداد پنجم خرداد 1397، يكصد و 
ده سال از نخستين فوران نفت در ايران و خاورميانه 
ــالگى صنعت نفت ايران  ــت و با آغاز 110 س گذش
ــال پيش در روز چهارشنبه  مصادف است. 110 س
16 ماه مه 1908 (برابر با 26 ارديبهشت ماه 1287 

خورشيدى) بوى تند گاز از محل حفارى چاه شماره 
يك مسجدسليمان استنشاق شد.

اهميت پيدايش نفت در ايران به عنوان يك نقطه 
عطف تا بدان جاست كه برمبناى آن مى شود تاريخ 
كشور ما را به عصر قبل و بعد از نفت تقسيم و تعيين 
ــرد. هرچند زمامداران آن زمان، چندان كه بايد و  ك

شايد، پى به اهميت اين مهم نبرده و تا پايان عصر 
ــتان صرفاً از  قاجار نگاه حاكمان رفاه طلب به خوزس
ــوا و بى توجهى به منابع عظيم  ــر بدى آب و ه منظ
ــت استعمار انگليس را  طبيعى و معدنى بود كه دس

براى غارت هرچه بيشتر باز مى گذاشت.
25 سال پس از فوران نفت در قاره آمريكا، شركتى 

تجارى در استان بوشهر امتيازنامه اى را از ناصرالدين 
شاه دريافت كرد كه به نخستين امتيازنامه اكتشاف 
ــرت هوتز هلندى با  ــد؛ آلب نفت «ايران» معروف ش
ميانجى گرى هموطن خود «هوتوم شيندل» كه در 
آن موقع به  عنوان مهندس معادن در وزارت معادن 

ايران كار مى كرد و از وجود منابع سوخت زيرزمينى 
ــنگ و نفت در اين منطقه باخبر  مانند قير، زغال س

بود، نسبت به اكتشاف نفت در ايران مبادرت كرد.
ــناس  زمين ش و  ــناس  باستان ش ــورگان»،  «دم
ــرب ايران براى  ــوى كه در جنوب غربى و غ فرانس
ــغول  ــتانى به كار حفارى مش ــتيابى به آثار باس دس
ــه اى راجع به نفت در مجله معادن پاريس  بود مقال
منتشر كرد. در پى درج اين مقاله، «آنتوان كتابچى 
ــابق گمرك ايران -  خان» - رئيس و قانون نويس س
ــردراموند ولف»، وزير سابق انگليس راجع به  با «س
معادن نفت ايران و امكان بهره بردارى از آنها مذاكره 

۱۱۰ شمع روی کیک تولد صنعت نفت ایران
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كرد پس از آن نيز، با يك سرمايه دار خطرپذير 
ــى» كه از  انگليس به نام «ويليام ناكس دارس
سرمايه داران مشهور و ديپلماتى بازنشسته بود 
راجع به نفت ايران بر سر ميز مذاكره نشست. 
دارسى براى حصول اطمينان از وجود نفت در 
جنوب، دو مهندس زمين شناس را روانه ايران 
كرد كه گزارش اين زمين شناسان وجود منابع 
ــرب و جنوب ايران را مورد  نفتى در مناطق غ
ــى» در  تاييد قرارداد و در نهايت «امتياز دارس
روز 7 خرداد 1280 به امضاى مظفرالدين شاه 

رسيد.
ــى كه  ــس از آن، در روزهاي ــال پ ــت س هف
مته هاى حفارى با قدرت و زورمندى به كندن 
و كاويدن در گردش بودند، به يك طبقه سخت 
ــيدند، حفاران مى دانند كه برخورد  سنگى رس
ــى مى  تواند ويران كننده  با چنين اليه اى حت
دستگاه باشد و در چنين شرايطى كنترل چاه 
ــكل و بلكه محال است، حفارى به  بسيار مش
ــيده بود كه نفت باالخره  عمق 360 مترى رس
ــپيده دم پنجم خرداد 1287 فوران زد،  در س
ــرعت، گودالى عميق و بزرگ  بالفاصله و با س
ــد تا نفتى كه به ارتفاع 75 متر از چاه  كنده ش

ديوانه فوران مى كرد در آن، جا داده شود.
ــيد  ــن چاه كه 10 روز بعد به نفت رس دومي
307 متر عمق داشت. با به نفت رسيدن اين دو 

چاه، وجود نفت به مقدار زياد در ايران به اثبات 
رسيد. به دنبال چنين موفقيتى در حفارى بود 
كه نفت و موضوع خاورميانه تبديل به مسئله اى 
حياتى شد و اساس صنعت عظيم نفت در ايران 
ــليمان  ــماره يك مسجدس در پى حفر چاه ش
ــد. وضعيت جديد، موجب شد  بنيان نهاده ش
ــخ ايران در يك قرن پس از آن به گونه اى  تاري

ديگر رقم بخورد.
ــف نفت در ايران، در سال 1909  پس از كش
ــابق نفت ايران و انگليس تشكيل  ــركت س ش
ــال 1908 تا سال 1928 تمام نفت  شد. از س
ــجد سليمان  توليدى ايران از ميدان نفتى مس
استخراج شد. در اين سال ميدان نفتى هفتكل، 
در سال 1930 ميدان نفتى گچساران، در سال 
1936 ميدان نفتى آغاجارى و در سال 1938 

ــف  ــفيد كش ميدان هاى نفتى اللى و نفت س
شدند.

اكنون صنعت نفت ايران پس از گذشت 110 
سال از نخستين توليد نفت، داراى ذخاير عظيم 
ــامل بيش از 157 ميليارد بشكه  نفت و گاز ش
نفت خام قابل استحصال و بيش از 34 تريليون 
مترمكعب گاز قابل استحصال است. توليد نفت 
ــدان نفتون  ــكه در روز از مي ــام از 500 بش خ

ــليمان به بيش از 3 ميليون و 900  مسجد س
هزار بشكه در روز و ميزان توليد گاز طبيعى به 

850  ميليون مترمكعب در روز رسيده است.

ــال پيش در  ــت نفت ايران كه 100 س صنع
ــيده بود و روزانه  عمق 360 مترى به نفت رس
ــزار ليتر معادل 8 هزار گالن، نفت توليد  36 ه

ــزار مترى به  ــرد امروز در اعماق چند ه مى ك
ــد. نفت در تمام اين  دنبال نفت كاوش مى كن
ــتن حوادث تلخ و شيرين فراوانى  سال ها آبس
ــش عظيمى از  ــى كه بخ ــت. حوادث بوده اس
ــور را رقم زدند و زمينه ساز تحصيل  تاريخ كش
ــراى تحكيم صنعت  ــق و گران ب تجارب عمي
ــدند؛ صنعت نفت با تار و  ــورمان ش نفت كش
ــت، اما نه فقط  ــده اس پود هر ايرانى عجين ش
نام نفت، كه درآمد و فروش و پااليش و توزيع 
ــاى نفتى نيز اكنون در تمامى  گاز و فرآورده ه
بخش هاى كشور ريشه دوانده، از روستانشينى 
كه از سوخت مايع يا گاز براى گرم كردن كلبه 
ــد، صنعتگرى كه  ــتفاده مى كن و خانه اش اس
ــم اهللا گويان شير گاز كوره كارگاهش را باز  بس
مى كند، نانوايى كه عطر نان گرم دستپختش 
را تا سر سفره مردم مى رساند، دانش آموزى كه 
روزهاى سرد زمستان در گرماى كالس درس 
چشم به دهان معلم مى دوزد تا نيروگاهى كه 
ــب گاز يا معادل  ــاالنه از ميلياردها مترمكع س
سوخت مايع براى توليد و كارآفرينى استفاده 
مى كند، همه و همه بيانگر رسوخ نفت و به تبع 
آن گاز و فرآورده هاى نفتى در تاروپود زندگى 

مردم ايران هستند.
ــده؛  ــته و نفت ما ملى ش ــال گذش 110 س

ــكاران متخصص و كاربلد  خودكفاييم و پيمان
ــا را صادر  ــت، گاز و انواع فرآورده ه ــم. نف داري
مى كنيم. صنعت نفت ايران سال هاست عنان 
ــت دارد.  ــود را در دس ــت و گاز خ ــر نف ذخاي
ــاخت كاالهاى  ــازندگان ايرانى به دنبال س س
مورد نياز صنعت نفت و گاز كشور هستند و در 
ــل، مديران نفت و گاز نيز حمايت خود از  مقاب
سازندگان كشور را دريغ نمى كنند. خودكفايى 
و خوداتكايى دو اصل مهم هستند كه در سايه 
ــال از سوى مقام معظم رهبرى  نام گذارى امس
ــت از كاالى ايرانى، رخ  ــال حماي به عنوان س

مى نمايند.
ــط همچنان  ــت يا غل ــت نفت به درس صنع
ــل ايران در  ــت اقتصادى بالفع ــن مزي مهم تري
عرصه بين المللى است كه افزون بر سودآورى 
ــگاه و نقش آفرينى ايران  تجارى به حفظ جاي
ــك مى كند. مجموع  ــان ملل جهان كم در مي
ذخاير نفت و گاز ايران به گواه مطالعات دقيق 

مهندسى، مقام نخست را در جهان داشته و از 
حيث گاز نيز جايگاه اول جهان در اختيار كشور 
ماست. كسانى كه با شيوه هاى توسعه تجارت و 
زمينه هاى سرمايه گذارى آشنايى دارند، بخوبى 
ــتفاده درست از چنين  واقف  هستند كه با اس
ــرمايه و  مزيتى، تا چه حد مى توان به جلب س
توسعه ساير زيرساخت هاى صنعتى و اقتصادى 
ــداف بلند اقتصادى  ــور كمك كرد و به اه كش
ــاند. مشاهده وضعيت  ــور جامه عمل پوش كش
توسعه صنعت نفت در برخى كشورها كه سهم 
اندكى از ذخاير نفتى داشته اما با ايجاد زنجيره 
ــوژى جايگاهى برتر در  ــدور تكنول ارزش و ص
بازار تجارت و كسب وكار متكى به نفت دارند، 
ــيل ارزشمندى است كه  بيانگر غفلت از پتانس
ــته در اختيار ما  ــال گذش در يكصد و اندى س
بوده و حداقل براى 70 سال آينده نيز به قوت 

خود باقى است.
عالوه بر اين دارايى نهفته در زير زمين، كشور 
ــرمايه انسانى  ــت تجربه و س ما از حيث انباش
ــيار  كارآمد، متخصص و با انگيزه نيز حرف بس
ــه وضعيت نيروى  ــن دارد. نگاهى ب براى گفت
متخصص شاغل در اين صنعت نشان مى دهد  
كه سطح دانش و تجربه بخش مهمى از آنان در 
تراز بين المللى با بزرگ ترين شركت هاى نفتى 
ــركت  ــت. در اين بين ش جهان قابل قياس اس
ملى مناطق نفت خيز جنوب به عنوان خاستگاه 
ــتاز توليد نفت  ــگام و پيش صنعت نفت و پيش
خام كشور، گنجينه دانش و مهد تجربه آموزى 
ــانى است كه اين  و تربيت مديران و كارشناس
صنعت را در عبور از كوره هاى سخت گذر جنگ 
ــت و راهبرى كرده و تجربه 40  و تحريم هداي
سال توليد پايدار و صيانتى از ميدان هاى نفت و 

گاز را در كارنامه درخشان خود دارند.
در كنار اين مزيت ها، بخش خصوصى توانمند 
ــور و قابليتى كم نظير دارد كه  داخلى نيز حض
هم از حيث تأمين خدمات و اجراى پروژه هاى 
ــى و توليد كاال و  ــزرگ و هم به لحاظ طراح ب
ــوان كار و رقابت در  ــرفته، از ت تجهيزات پيش

فضاى بين المللى برخوردار است.
ــت و گاز ايران را  ــى نمى تواند نقش نف كس
ناديده بگيرد. تاثير حضور نفت و گاز از مصرف 
داخلى تا صادرات، بر چرخيدن چرخ هاى كشور 
ــت. ايران نفت دارد، نفتى 110  انكارناپذير اس
ساله با كوله بارى از تجربه. نفتى كه بارها مورد 
عتاب و نامهرى واقع شده، اما دست نوازش از 
ــور بر نداشته است. شايد بهتر  سر اقتصاد كش

باشد كمى با نفت مهربان تر باشيم.
منبع: شانا
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قرار بـود صرفا بـه «خـرداد پر از 
حادثـه» عـادت داشـته باشـيم اما 
حوادث بهـار 97 محدود بـه خرداد 
نبود و از اواخر فروردين تا ارديبهشت 
و خرداد، سراسر حادثه بود. در ادامه، 
مهم ترين رويدادهاى اين ايام را مرور 

مى كنيم:

بهار 
پرحادثه

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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 اعتصاب در بانه
كاسبان و مغازه داران بانه در استان كردستان، 
ــدن  بسته ش ــه  ب ــراض  اعت در  ــن  فروردي  25

بازارچه  هاى مرزى و افزايش تعرفه هاى گمركى، 
دست به اعتصاب زدند.

سه روز بعد يعنى 28 فروردين، عثمان مروتى 
ــه اين خبر را تاييد كرد و  رئيس اتاق اصناف بان
گفت: اين افراد خواستار بازگشايى مرز هستند و 
مغازه داران در بانه در اعتراض به نشانه وضعيت بد 
معيشتى، سفره خالى را در خيابان پهن كرده اند.

ــرز كولبرى در  ــدن م او اضافه كرد: با بسته ش
ــب مغازه داران اين شهر كساد  بانه، وضعيت كس
ــايى  ــدن مرزها و بازگش ــده  و پس از بسته ش ش
بازارچه پيله ورى، براي ورود كاالهاي وارداتي اين 
ــازه داران كه اجناس خود را از طريق كولبري  مغ

وارد مى  كردند، با مشكل مواجه شده اند.
ــدارى بانه هم  ــات به مقابل فرمان اين اعتراض
ــول خضرى، نماينده مردم  ــد. رس ــيده ش كش
سردشت و پيرانشهر در مجلس نيز 29 فروردين 
ــدن معابر كولبرى گفت:  در اعتراض به بسته ش
ــت كولبران  ــور در گرو معيش امنيت مرزى كش
است. او اضافه كرد: 75 هزار كولبر زحمتكش و 

7 ميليون كسبه و اصناف بيكار شده اند.
شهاب نادرى نماينده مردم اورامانات نيز با بيان 
ــه با اين اقدام دولت آب باريكه مردم مناطق  اينك
ــده، گفت:  آب باريكه مردم  ــته ش مرزنشين بس
مناطق مرزى را چرا بستيد؟ تنها راه ارتزاق مردم 
ــد. اين مردم كه  ــدود كردي مناطق مرزى را مس

زندگى شان از مرز تأمين مى شود چه كنند؟
اعتراضات در بانه بيش از 20 روز ادامه داشت 
ــا پايان يافتن اين اعتراضات  و خبرى از تداوم ي

منتشر نشده است.

 فردوسی، تعطیل!
ــدور  ــا ص ــزى ب ــك مرك ــن، بان 26 فروردي

ــنامه اى، عمليات مجاز صرافى  ها را به اين  بخش

شرح اعالم كرد:
 انتقال ارز به دستور هر يك از بانك هاى داراى 

مجوز ارزى
 خريد ارز ناشى از صادرات كاالهاى غير نفتى 

از صادركنندگان
ــه متقاضيان از  ــده ب  فروش ارز خريدارى ش

طريق سيستم بانكى
ــالم كرد كه «تمام  بانك مركزى همچنين اع
صرافى  ها تا اطالع ثانوى مجاز به خريد و فروش 
ــكناس به صورت فيزيكى نبوده و اين امر از  اس
ــد. ضمناً تمام  ــام خواهد ش ــق بانك ها انج طري
دارندگان ارز به صورت اسكناس مى توانند نسبت 
ــا اقدام كنند و  ــپرده  گذارى آن نزد بانك ه به س
ــپرده هاى مزبور و سود آنها توسط  بازپرداخت س

بانك مركزى تضمين مى  شود.»
ــراى مصوبه هيات  ــنامه كه در اج با اين بخش
ــاماندهى بازار ارز صادر  وزيران و در چارچوب س
ــد، عمال چهارراه استانبول و ميدان فردوسى  ش
ــت  ــورس صرافى هاى پايتخت اس ــران كه ب ته
ــد و اكنون نيز همچنان  ــه حالت تعطيل درآم ب

نيمه تعطيل است.

 جنجال گشت ارشاد
روزهاى آخر فروردين، انتشار فيلمى در فضاى 
مجازى موجب به راه افتادن سيل انتقادات عليه 
گشت ارشاد شد. در اين فيلم، يك دختر جوان در 
پاسخ به تذكر مامور زن گشت ارشاد براى حفظ 
حجابش ناسزا مى گويد و مامور نيز در واكنش به 

اين ناسزاگويى، دختر را به باد كتك مى گيرد.
نخستين واكنش رسمى به اين اقدام از سوى 
وزير كشور مطرح شد و عبدالرضا رحمانى فضلى 
ــور منتشر كرد،  در خبرى كه پورتال وزارت كش
ــى جامع و ارائه گزارش آن تا روز  ــتور بررس دس

شنبه 1 ارديبهشت
ــعيد  ــردار س ــى، س ــى فضل ــس از رحمان پ
ــخنگوى ناجا نيز به اين ماجرا  منتظرالمهدى س

واكنش نشان داد و با ابراز تاسف از وقوع اين اقدام 
اعالم كرد كه به هيچ وجه چنين رفتارى از سوى 

ماموران پليس مورد تاييد ناجا نيست.»
او البته با بيان اينكه «فيلم پخش شده بخشى 
ــت»، گفت: «براى انجام و فرجام  از كل فيلم اس
ــواره ماموران  ــى هم بهينه مأموريت هاى پليس
ــوند و در خصوص  ــع مى ش ــوزش واق ــورد آم م
ــان در مواجهه  ــعه صدرش كنترل هيجانات و س
ــى افراد در  ــى و قانون گريزى برخ ــا بى اعتناي ب
مناسبت هاى اجتماعى تذكرات الزم به آنان داده 
مى شود. از سوى ديگر رفتار ماموران همواره مورد 
نظارت دستگاه ها و سيستم هاى نظارتى پليس 
قرار مى گيرد و در خصوص اين ماجرا نيز بازرسى 
ــى موضوع  ــزرگ در حال بررس ــس تهران ب پلي

است».
ــان و خانواده  ــكار، معاون امور زن معصومه ابت
ــرادى بود كه  ــت جمهورى هم از ديگر اف رياس
اين اقدام را محكوم كرد و در صفحه توئيتر خود 
ــت: «فيلمى در فضاى مجازى از برخورد در  نوش
ــر شده كه به گشت ارشاد  موضوع حجاب منتش
ــود. اين رفتار چه توجيهى دارد؟  منتسب مى ش
ــره عمل يك مأمور حتى در صورت اهانت به   داي
وى، تا كجاست؟  به شدت اين برخورد را محكوم و 
پيگيرى مى كنم.  اين رفتارهاى خشن و غيردينى 

در شأن هيچ انسانى نيست».
ــتيار ويژه رييس  ــهيندخت موالوردى، دس ش
ــهروندى هم در واكنش به  جمهور در حقوق ش
اين اتفاق در صفحه توئيتر خود نوشت: «انتشار 
كليپ نحوه برخورد ماموران پليس زن با مقوله 
ــاد آنها!، بيش از پيش  ــيوه ارش بدپوششى و ش
ضرورت تغيير رويكرد نهادهاى فرهنگى و انتظامى 
ــد» به «باور»، از «تبليغ» به «تعميق»، از  از «باي
ــه «معنا» و از «فعاليت هاى محورى»  «ظاهر» ب

به «اثربخشى» كه از برنامه هاى فرهنگى دولت 
ــرد. از ورود و  ــادآورى ك ــود را به ما ي ــم ب يازده
واكنش فورى وزير كشور تشكر مى كنم و عميقا 
بر اين باورم كه در عصر ارتباطات بايد طرحى نو 
ــيده فاطمه ذوالقدر، نايب رييس  درانداخت». س
فراكسيون بانوان مجلس نيز با انتشار يادداشتى 

به اين موضوع واكنش نشان داد.
سكوت محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد 
ــت و او در كانال  مجلس هم با اين حادثه شكس
ــت: «كليپى از نحوه برخورد  تلگرامى خود نوش
ــى با يك خانم به  ــده مأموران نيروى انتظام زنن
بهانه بدپوششى نشان از اين دارد كه نهادهايى كه 
خود را متولى ارشاد مردم مى دانند هنوز به تغيير 
در رويكردهاى فرهنگى باور ندارند و به حاكميت 

چوب و چماق در ارشاد مردم اعتقاد دارند.»
ــهر نيز به اين اتفاق  ــوراى ش برخى اعضاى ش
واكنش نشان دادند. البته رئيس قوه قضاييه ضمن 
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تاكيد بر لزوم برخورد قانونى با اقدامات غيرقانونى، 
از پليس خواست كه از موضع خود در قبال امنيت 

اخالقى و برقرارى نظم عقب نشينى نكند.

 خون بازی در کابل
ــت، يك تروريست انتحارى،  روز اول ارديبهش
ــت پرچى» كابل به  ــيعيان را در منطقه «دش ش
ــل انتحارى، بمب  ــيد. اين عام خاك وخون كش
ــانى منفجر كرد كه قصد  همراه خود را ميان كس
ــات پارلمانى  ــاركت در انتخاب ثبت نام براى مش
افغانستان را داشتند. اين انفجار كه در شرق كابل 
و در يك محله شيعه نشين رخ داد، جان 40 نفر را 
گرفت و حدود 65 مجروح برجاى گذاشت. داعش 

رسماً مسئوليت اين جنايت را به عهده گرفت.

 بازداشت مرتضوی
روز 1 ارديبهشت، برخى رسانه ها خبر از بازداشت 
ــعيد مرتضوى در جنوب تهران دادند. پيش از  س
ــيه نشستى  ــخنگوى قوه قضاييه در حاش آن، س
دانشجويى در مشهد در تاريخ 22 فروردين درباره 
آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوى گفته بود: 
«حكم جلبش صادر شده اما گيرش نياورده اند!» 

ــت چند روز و در تاريخ 28 فروردين   بعد از گذش
ــر سعيد مرتضوى اعالم كرد كه وى در  نيز همس

تهران است.
ــنى اژه اى، واكنش هاى زيادى  اظهارات محس
ــوى كاربران فضاى مجازى در پى  را به ويژه از س

داشت و دستمايه برخى مطالب طنز هم شد.
اما دوم ارديبهشت، دادستانى تهران اعالم كرد 
كه مرتضوى در اجراى محكوميت دو سال حبس 
خود توسط مأمورين پليس دستگير و بعد از ظهر 
ــل محكوميت حبس به  ــان روز جهت تحم هم

زندان اوين تحويل شده است.
محل دستگيرى مرتصوى مشخص نبود تا اينكه 
ــالم تقوى فرد رئيس كل دادگسترى  حجت االس
ــتگيرى دادستان سابق  ــتان مازندران از دس اس
ــتان خبر داد و  ــران در يكى از مناطق اين اس ته
گفت: محكوم (مرتضوى) خانه اى به اتفاق يكى از 
بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره كرده 
ــراى احكام تهران،  ــه با نيابت از مرجع اج بود ك
ــتگير و تحت الحفظ ساعاتى پيش به مرجع  دس

قضايى در تهران اعزام شد.
مرتضوى در پرونده موسوم به «كهريزك» كه 
مربوط به كشته شدن سه تن از جوانان بازداشت 
شده در جريان پس از حوادث انتخابات سال 88 
ــتگاه كهريزك بود، به معاونت در قتل  در بازداش
ــدوى وى را به  ــد و نهايتا دادگاه ب عمد متهم ش
ــال حبس محكوم كرد كه شعبه 22 دادگاه  5 س

تجديدنظر به دليل اظهار ندامت وى، حكم حبس 
را به دو سال تقليل داد.

 قهرمانی پرسپولیس
تيم فوتبال پرسپوليس به سرمربيگرى برانكو 
ايوانكوويچ، 7 ارديبهشت ماه پس از كسب عنوان 
قهرمانى با پيروزى برابر سپيدرود در آخرين بازى 
ليگ هفدهم، به همراه ده ها هزار هوادارش جشن 
ــپوليس عالوه بر بيشترين  قهرمانى گرفت. پرس
ــم به نام  ــن» هاى ليگ را ه ــاز، بقيه «تري امتي

خودش ثبت كرد.
ــت آورد تا  ــت 64 امتياز به دس اين تيم توانس
ــجل  باز هم چند هفته زودتر قهرمانى اش را مس
كرده باشد. شاگردان برانكو در اين فصل عالوه بر 
بيشترين امتياز، همه ركوردهاى ديگر ليگ را هم 
به نام خودشان ثبت كردند. از آمارهاى فنى مانند 
بيشترين مالكيت و بيشترين پاس در هر مسابقه 
تا ركوردهايى مانند بيشترين گل زده و بيشترين 
ــيت و آقاى گل ليگ كه به پرسپوليس  كلين ش

رسيد.
على عليپور در اين فصل 81 شوت زد كه نرخ 
تبديل آن به گل 23 درصد بود. يعنى عليپور 19 

گل زد و با اين آمار آقاى گل ليگ هفدهم شد.
ــن اواخر ليگ،  ــلمان با اينكه اي ــن مس محس
مسابقات زيادى را از روى نيمكت دنبال كرد ولى 
ــترين پاس گل را به نام  در پايان فصل آمار بيش
ــلمان 9 پاس گل داد كه  خودش ثبت كرد. مس
ــاس گل ليگ هفدهم لقب گرفت. بعد از  آقاى پ
ــاس گل در رده دوم  ــد اميرى با 7 پ او هم وحي

قرار گرفت.
پرسپوليس در هر بازى از ليگ هفدهم به طور 
ميانگين بيش از 1، 5 گل زد. تيم برانكو با 48 گل 
زده در هفته پايانى از ذوب آهن هم پيشى گرفت و 

بهترين خط حمله ليگ را به نام خود ثبت كرد.
پرسپوليس 19 بازى اين فصل را برد يعنى چهار 
برد بيشتر از ديگر رقيبانش استقالل، ذوب آهن 
ــاگردان برانكو در اين فصل  و سايپا. همچنين ش

ــد كه از همه  ــت خوردن فقط چهار مرتبه شكس
ــپوليس  تيم هاى ليگ كمتر بود. همچنين پرس
ــال گل نخورد.  ــن فصل اص ــابقه از اي در 17 مس
16 كلين شيت به نام عليرضا بيرانوند و يكى هم 

رادوشوويچ ثبت كرد تا پرسپوليس از اين حيث 
ــد. اين تيم فقط يك  هم صدرنشين جدول باش
گل بيشتر از ركورد كمترين گل خورده در ليگ 
برتر دريافت كرده است. اين تيم در ليگ هفدهم 

معدل نيم گل خورده در هر بازى را ثبت كرد.
ــازى از ليگ  ــط در هر چهار ب ــپوليس فق پرس
ــه اين آمار براى تيمى مثل  گل نزد؛ در حالى ك

استقالل، عدد 11 بود.

 فیلرت تلگرام
ــت بود كه دادستانى تهران،  عصر 10 ارديبهش
در اطالعيه اى به ارائه دهندگان خدمات اينترنتى 
خصوصاً شركت ارتباطات زيرساخت و اپراتورهاى 
ــه ارائه خدمات ارتباطات  تلفن و دارندگان پروان
ــتور داد كه دسترسى مردم به تلگرام را  ثابت دس

مسدود كنند.
خبر فيلترينگ تلگرام از مدت ها قبل و به ويژه 
ــس از حوادث دى ماه  پس از رفع فيلتر تلگرام پ
96 جسته و گريخته به گوش مى رسيد تا اينكه 

ــيون  يك روز عالءالدين بروجردى رئيس كميس
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اعالم كرد 
به زودى تلگرام فيلتر مى شود. اين خبر با تاييدها 
ــتور  و تكذيب هاى زيادى همراه بود تا اينكه دس

دادستانى تهران، به گمانه زنى ها پايان داد.
ــرد اين  ــتور خود تاكيد ك ــتانى در دس دادس
ــازى به گونه اى انجام شود كه حتى با  مسدودس
ــكن هم امكان دسترسى به تلگرام وجود  فيلترش

نداشته باشد.
ــى به اين  ــى صاحبنظران حقوق دولت و برخ
ــان دادند اما  ــى واكنش منفى نش تصميم قضاي
ــن اقدام خود به  ــتگاه قضايى از اي در مقابل، دس
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ــدت دفاع كرد و حتى رئيس قوه قضاييه، اين  ش
مسدودسازى را در راستاى «احقاق حقوق مردم» 

دانست.

 قطع رابطه مراکش
ــت  ــنبه 10 ارديبهش دولت مراكش روز سه ش
اعالم كرد كه تصميم به قطع روابط ديپلماتيك با 

ايران گرفته است.
ــت از گروه نظامى-  ــش ايران را به حماي مراك
سياسى «جبهه پوليساريو» متهم كرد. اين گروه 
ــلط بر منطقه مورد مناقشه «صحراى  براى تس

غربى» با دولت مراكش درگير است.
ناصر بوريطه وزير خارجه مراكش درباره داليل 
ــتندات حمايت  قطع رابطه با ايران گفت: ما مس
حزب اهللا از جبهه پوليسارو را به ايران ارائه كرديم 

اما ايران پاسخى در اين زمينه به ما نداده است.
ــا روابط خود با ايران را به داليلى  وى افزود: م
ــود،  ــهروندانمان مربوط مى ش ــه به امنيت ش ك
ــد كه  ــم. بوريطه در ادامه مدعى ش ــع كردي قط
ــارو حمايت  ديپلمات هاى ايران از جبهه پوليس
كرده اند. حزب اهللا لبنان ادعاهاى مراكش مبنى 
ــط  ــاريو توس بر حمايت و آموزش جبهه پوليس

حزب اهللا را كامال تكذيب كرد.
ــت وزير مراكش در  سعدالدين العثمانى نخس
ــرد: «تصميم  ــبوك» خود ادعا ك صفحه «فيس
ــتقل  مراكش براى قطع رابطه با ايران كامال مس
ــد تهران  ــد كه ثابت ش بود و پس از آن اتخاذ ش
ــتقيم يا به واسطه حزب اهللا لبنان  به صورت مس
ــاريو) حمايت نظامى  ــان (پوليس از جدايى طلب

مى كند».
اما جبهه پوليساريو در پى تصميم مراكش براى 
قطع رابطه با ايران با ادعاى كمك تهران به اين 
ــام را «ادعايى دروغين» خواند و  جبهه، اين اته

اعالم كرد اين جبهه با ايران همكارى ندارد.
ــى و بحرينى،  ــعودى، امارات ــس از حكام س پ

قطر هم با مقامات مراكش پس از قطع روابط با 
جمهورى اسالمى ايران، ابراز همبستگى كرد!

ــخنگوى وزارت امور خارجه  و نهايتا اينكه س
ادعاى همكارى سفارت ايران در الجزاير با جبهه 
پوليساريو را شديدا تكذيب و محمدجواد ظريف 
ــى خود، اتهامات  نيز در ديدار با همتاى مراكش
ــور مراكش مبنى بر  ــوى كش ــده از س مطرح ش

حمايت ايران از جبهه پوليساريو را رد كرد.

 خروج ترامپ از برجام
ــار 97 براى  ــايد بتوان مهم ترين رويداد به ش
ــت.  ايرانيان را اعالم خروج آمريكا از برجام دانس
ــاعت  ــپ رئيس جمهورى آمريكا س دونالد ترام
ــنگتن در 18 ارديبهشت و  14:30 به وقت واش

ــه قبل تر اعالم كرده  ــر از موعدى ك 4 روز زودت
بود، در سخنانى اظهار كرد: مى خواهم دنيا را از 
تالش هايمان براى جلوگيرى از سالح هسته اى 

مطلع كنم.
ــورت با  ــرد كه پس از مش ــپس اعالم ك او س
ــيده است كه  ــركاى آمريكا به اين نتيجه رس ش

آمريكا بايد از اين توافق خارج شود.
ترامپ بالفاصله پس از سخنرانى، فرمانى را امضا 
كرد كه تحريم هاى هسته اى ايران را بازگردانده و 
تحريم هاى اقتصادى را در باالترين سطح اعمال 
كند. ساعتى پس از اعالم خروج آمريكا از برجام، 
حسن روحانى در يك سخنرانى زنده تلويزيونى، 
ــن اقدام را به مثابه «خروج يك موجود مزاحم  اي
از برجام» توصيف كرد و گفت: برجام يك توافق 
چندجانبه و بين المللى بوده است. آمريكا رسماً 
اعالم كرد كه به تعهدات بين المللى پايبند نخواهد 
بود. رفتار آمريكا سابقه دار است. تنها رژيمى كه 
از مواضع ترامپ قدردانى كرد، رژيم صهيونيستى 
بود. روحانى با بيان اينكه شاهد يك تجربه مهم 
تاريخى بوديم، گفت: آنها هرگز به تعهدات خود 
در چارچوب برجام عمل نكرده بودند اما ملت و 

دولت ايران طبق اذعان آژانس بين اللمى و شوراى 
امنيت به تعهدات خود پايبند بوده است.

ــه توافق بين ايران و 5  ــزود: از اين لحظ وى اف
كشور  است. 5+1 ديگر يكى را از دست داده و از 
اين پس بايد منتظر باشيم كه 6 كشور چگونه به 

تعهد خود عمل مى كنند.
ــت كه به وزارت خارجه  روحانى همچنين گف
ــتور دادم ظرف هفته هاى آينده با 5 كشور  دس
مذاكرات را ادامه دهد و اگر به اين نتيجه رسيديم 
كه با همه اين كشورها به نتايج برجام مى رسيم 
على رغم خواسته آمريكا برجام پايدار مى ماند اما 
اگر ببينيم منافع ما تضمين نمى شود، تصميمات 
ــم. رئيس جمهورى با بيان  ــام را اعالم مى كن نظ
ــند،  ــور نگران نباش اينكه مردم براى آينده كش
ــيده  ــا از ماه ها پيش به اين نتيجه رس گفت: م
بوديم كه ترامپ در برجام نمى ماند و تصميمات 

الزم را گرفته ايم.
ــازمان انرژى اتمى  وى  خاطرنشان كرد: به س
ــازى  ــتور دادم آمادگى الزم را براى غنى س دس
ــته باشد اما چند  صنعتى بدون محدوديت داش
ــر مى كنيم اما اگر منافع  هفته براى رايزنى صب

ملت تضمين نشود راه روشنى پيش رو داريم.
ــت خارجى  ــئول سياس فدريكا موگرينى مس
اتحاديه اروپا نيز دقايقى پس از سخنرانى ترامپ، 
ــته اى با ايران تاكيد كرد و  بر اهميت توافق هس
ــه جهانى به اجراى  ــه انتظار دارد جامع گفت ك
ــروج آمريكا از اين توافق ادامه  برجام با وجود خ
دهد. از سوى ديگر دونالد توسك رئيس شوراى 
ــورهاى عضو اتحاديه  اروپا نيز تاكيد كرد كه كش
ــتركى در مقابل تصميم  ــا بايد رويكرد مش اروپ

رئيس جمهورى آمريكا اتخاذ كنند.
ــا نيز ضمن ابراز  ــت وزير بريتاني ترزا مى، نخس
تاسف از تصميم رئيس جمهورى آمريكا، در بيانيه 
مشتركى با رهبران آلمان و فرانسه بر تعهد لندن 

به برجام تاكيد كرد.
همچنين هايكو ماس وزير خارجه آلمان تاكيد 
ــا وجود خروج  ــن تالش مى كند ب كرد كه برلي

آمريكا از برجام اين توافق را «زنده» نگه دارد.
اما باراك اوباما، رئيس جمهورى سابق آمريكا 
در واكنش به سخنرانى دونالد ترامپ تصميم او را 

«گمراه كننده» و «اشتباه جدى» خواند.
جان كرى، وزير خارجه پيشين آمريكا هم در 
ــم دونالد ترامپ تاكيد كرد كه  واكنش به تصمي

اين تصميم، امنيت آمريكا را تضعيف مى كند.
ــل متحد از  ــازمان مل ــن دبير كل س همچني
تصميم ترامپ عميقا ابراز نگرانى كرد و از ديگر 
ــه به توافق با  ــت ك امضاءكنندگان برجام خواس
ــورهاى منطقه نيز به  ــند. كش ايران پايبند باش
تصميم ترامپ واكنش نشان دادند. دولت تركيه 
ــد» در منطقه ابراز  ــات جدي از احتمال «مناقش
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ــز «قويا» تصميم  ــوريه ني نگرانى كرد. دولت س
ــس جمهورى آمريكا را محكوم كرد. به گفته  رئي
ــق تصميم دونالد ترامپ تنش ها در سطح  دمش

جهان را افزايش مى دهد.
در مقابل، امارات متحده عربى از تصميم رئيس 
جمهورى آمريكا استقبال كرد. عربستان سعودى 
ــروج آمريكا از برجام تاكيد  ــز در واكنش به خ ني
كرد كه ايران با كسب منفعت اقتصادى از تعليق 
ــت به بى ثبات سازى  ــته اى دس تحريم هاى هس
ــا به تصميم  ــود. يكى از واكنش ه ــه زده ب منطق
ــالمى، آتش زدن  ــوراى اس ترامپ در مجلس ش
ــن برجام و پرچم آمريكا در صحن مجلس  نمادي
توسط برخى نمايندگان بود كه البته اين كار مورد 
انتقاد برخى ديگر از نمايندگان و فعاالن سياسى 

قرار گرفت.
پس از رايزنى ايران و كشورهاى اروپايى، نهايتا 
ــخنرانى  14 خردادماه، رهبر معظم انقالب در س

خود به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) 
ــالمى، به  ــرم مطهر بنيانگذار جمهورى اس در ح
سازمان انرژى اتمى دستور دادند كه مقدمات الزم 
براى رسيدن به 190 هزار سو و اجراى دستورات 

رئيس جمهورى را فراهم كنند.

 دخرتان ایران بر بام آسیا
ــت، دختران فوتساليست ايرانى  22 ارديبهش

ــال ژاپن، قهرمان جام  با شكست تيم ملى فوتس
ملت هاى فوتسال آسيا شدند.

ــران در فينال  ــوان اي ــال بان ــى فوتس تيم مل
رقابت هاى جام ملت هاى آسيا كه در تايلند برگزار 
مى شد، برابر ژاپن به ميدان رفت و با نتيجه 5 بر 2 
اين تيم را شكست داد و براى دومين بار قهرمان 

اين رقابت ها شد.
فينال دو سال پيش هم بين دو تيم ايران و ژاپن 
برگزار شد كه ايران در آن بازى با تك گل فرشته 

كريمى عنوان قهرمانى را به دست آورد.
در پايان اين رقابت ها سه جايزه برترين ها نيز به 
ايران رسيد. فرشته كريمى ارزشمندترين بازيكن 
آسيا شد، سارا شيربيگى با 9 گل عنوان بهترين 
ــيمه  گلزن رقابتها را به خود اختصاص داد و نس
غالمى كاپيتان تيم ايران جايزه بازى جوانمردانه 

كه به تيم ايران رسيد را دريافت كرد.

 انتخاب شهردار جدید تهران
ــانى  ــيدمحمـد على افش ــت، س 23 ارديبهش

ــهريور سال 96 شوراى  ــهردار تهران شد. از ش ش
پنجم رسماً كار خود را آغاز كرد. شوراى شهرى ها 
ابتدا محمدعلى نجفى را به عنوان شهردار تهران 
ــاه نجفى به دليل  ــاب كردند اما بعد از 7 م انتخ
بيمارى استعفا داد. بعد از آن شورايى ها حسينى 
مكارم معاون نجفى را به عنوان سرپرست انتخاب 
ــهر بعد از 9 ماه از آغاز  كردند و نهايتا شوراى ش
ــهردار تهران را با 19 راى  به كار خود، دومين ش

انتخاب و راهى بهشت كرد.
ــانى متولد 1338 سياستمدار اصالح طلب  افش
ــوراى مركزى حزب اعتماد ملى است.  و عضو ش
ــتاندار فارس بود و معاون  او در دولت يازدهم اس
عمرانى وزير كشور و رئيس سازمان شهردارى ها و 

دهيارى هاى كشور در دولت دوازدهم شد.

 انتقال خونین
انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به قدس همزمان 
با روز نكبت در 24 ارديبهشت، بيش از 40 كشته 
بر جاى گذاشت. كشتار وحشيانه فلسطينيان در 
ــت نظاميان صهيونيست، موجى  نوار غزه به دس
ــوى كشورهاى  از محكوميت ها و اعتراضات از س

جهان را به دنبال داشت.

 مرگ یک نوستالوژی

ــت  يكى از تلخ ترين خبرهاى بهار 97، درگذش
ــوت خبر بود كه از  ــم افشار گوينده پيشكس قاس

سال 88 از گويندگى خبر كناره گرفته بود.
افشار كه از سال هاى اول انقالب، گويندگى در 
ــون را بر عهده  ــاى خبرى راديو و تلويزي بخش ه
ــال هاى دفاع مقدس با  ــت و در بحبوحه س داش
صدايى حماسى بارها اخبار مربوط به پيروزى هاى 
ــالم را به اطالع هموطنان رسانده  رزمندگان اس
بود، بامداد چهارشنبه 26 ارديبهشت بر اثر ايست 

قلبى دار فانى را وداع گفت.
قاسم افشار از استادان گويندگى و فن بيان بود 
و صداى ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان راديو و 

تلويزيون نخواهد رفت.
ــار دوشنبه 13 آبان ماه 1330 در تهران به  افش
دنيا آمد. تحصيالت ابتدايى و متوسطه را در تهران 
و قصرشيرين طى كرد. سپس براى ادامه تحصيل 
به مدرسه عالى پارس رفت و در رشته روانشناسى 
ــالب فرهنگى  ــا وقوع انق ــل داد. ب ــه تحصي ادام
ــگاهى او نيمه تمام ماند ولى بعد  تحصيالت دانش
ــگاه ها كارشناسى روانشناسى  از بازگشايى دانش
ــى دريافت كرد. او  ــگاه عالمه طباطباي را از دانش
ــپس كارشناسى ارشد خود را در همين رشته  س

از دانشگاه آزاد اسالمى اخذ كرد.
ــه به اجراى برنامه  او از كودكى و دوران مدرس
ــت و در دوره دبيرستان اين عالقه به  عالقه داش
ــمت گويندگى خبر كشيده شد. وى عالوه بر  س
گويندگى اخبار صدا و سيما، به عنوان كارشناس 
ارشد با سازمان پژوهش هاى علمى نيز همكارى 

مى كرده  است.

 حوادث کازرون 
اواخر دى ماه سال گذشته بود كه شايعه  ايجاد 
شهرستانى جديد تحت عنوان كوه چنار، با الحاق 
برخى بخش هاى كازرون، قوت گرفت و آرام آرام 
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ــبكه هاى مجازى شروع  واكنش هايى ابتدا در ش
شد كه در ادامه با تجمع هايى نمود پيدا كرد.

تجمع هاى كازرون، از روزهاى ابتدايى سال 97 
ــى  اعتراضى و تجمع هايى كه  در قالب راهپيماي
هيچ يك مجوز رسمى و قانونى نداشت شروع شد 
ــد و تنها ابتدا  اما هيچ يك به درگيرى منجر نش
ــتاندارى و بعد از آن استاندار  معاون سياسى اس

فارس را به كازرون كشاند.
ــتاندار فارس با  ــخنرانى اس اگرچه حضور و س
ــد و همانگونه  ــتقبال مردم كازرون مواجه ش اس
ــز در آخرين مصاحبه ها  ــماعيل تبادار ني كه اس
ــرد، حرف هاى مردم  ــخنرانى هايش اعالم ك و س
ــيم  ــالش براى اصالح طرح تقس ــنيده و ت را ش
شهرستان كازرون و ايجاد شهرستان كوه چنار را 
در دستور كار قرار داد  اما در عمل، اتفاقاتى رخ داد 
كه منجر شد اعتراض ها به درگيرى كشيده شود.

ــامگاه  ــردم كازرون كه از ش ــاى م اعتراض ه
ــنبه 26 ارديبهشت شروع شد، ريشه در  چهارش
ــت برخى افراد داشت  تصميمى مبنى بر بازداش
كه پاى وابستگان آنان را به مقابل كالنترى شهر، 
ــاند و بعد از آن هم مقابله   ــت، كش محل بازداش
سختگيرانه با معترضين و اقدام برخى معترضين 

در آتش زدن كالنترى وضعيت را بدتر كرد.
ــهروندان كازرون مى گويند كه  در اين ميان ش
آتش زدن بانك و اماكن كار آنان نبوده بلكه عده اى 
با صورت هاى پوشيده شده چنين اقدامى را انجام 
ــه كشته و 48 مجروح بر  داده اند. اين حوادث، س
جاى گذاشت. وزارت كشور نيز اعالم كرد كه طرح 

تقسيم اين شهرستان متوقف شده است.

صدر در صدر
ائتالف سائرون به رهبرى مقتدى صدر با كسب 
ــى، روز 29 ارديبهشت برنده انتخابات  54 كرس

مجلس عراق اعالم شد.
 24 ــنبه  ش از  ــراق  ع ــى  پارلمان ــات  انتخاب
ــر اين كشور آغاز شد و  ارديبهشت ماه در سراس
ــركت  كردند.  نزديك به 25 ميليون تن در آن ش
بيش از 3,5 ميليون نفر از رأى دهندگانى كه در 
ــور به پاى صندوق ها رفتند  18 استان اين كش

براى نخستين بار مى توانستند رأى بدهند.
ــت «هادى عامرى»  ــالف «الفتح» به رياس ائت
ــى در جايگاه دوم قرار گرفت  با كسب 47 كرس
ــت «حيدر عبادى»،  و ائتالف «النصر» به رياس
ــت وزير كنونى اين كشور نيز با كسب 42  نخس

كرسى جايگاه سوم را به خود اختصاص داد.
ــه مقتدى صدر خود در اين انتخابات  از آنجاك
ــده نمى تواند نخست وزير باشد اما اين  نامزد نش
پيروزى، وى را در جايگاهى مى نشاند كه مى تواند 
در تعيين نخست وزير بعدى عراق نقشى كليدى 

داشته باشد.

ــن دوره انتخابات پس  انتخابات اخير چهارمي
ــور بود و در  ــرنگونى رژيم بعث در اين كش از س
ــه مجلس راه  ــوع 328 نماينده طى آن ب مجم
يافتند. به گفته كميسيون عالى مستقل انتخابات 
ــاركت در اين دوره از انتخابات  عراق، ميزان مش

 44,52 درصد بود.

 قارچ های سمی
ــى بر مرگ  ــت خبرهايى مبن اواخر ارديبهش
ــرف قارچ هاى  ــدادى از هموطنان بر اثر مص تع
ــر شد كه نهايتا  ــمى در فضاى مجازى منتش س
مدير ستاد بحران سازمان پزشكى قانونى كشور، 
روز 30 ارديبهشت از مرگ 11 نفر بر اثر مصرف 

قارچ هاى سمى در كشور خبر داد.
ــى اظهار كرد: از 11 فوتى با  مهرداد على بخش
عالئم مصرف قارچ هاى سمى، 7 نفر مرد و 4 نفر 
زن بوده اند كه در استان هاى كرمانشاه، لرستان، 
كردستان، آذربايجان غربى، مركزى و همدان اين 

اتفاق رخ داده است.
ــاس گزارش هاى  ــان كرد: بر اس وى خاطرنش
ــيراز، محل تهيه و مصرف  بيمارستان نمازى ش
قارچ ها در بيشتر موارد دامنه ارتفاعات و طبيعت 
ــواردى نيز  ــاى اخير و در م ــس از بارندگى ه پ
ــندگان  خريدارى قارچ به صورت فله اى از فروش

ناشناس و بازارچه هاى روستايى بوده است.
بخشى با هشدار در خصوص مصرف قارچ هاى 
ــى كه در طبيعت رشد مى كنند  خودرو و وحش
و سمى هستند، تصريح كرد: عالئم مسموميت 
ــمى 6 تا 8 ساعت پس از مصرف  در قارچ هاى س
بروز مى كند كه متأسفانه شاهد بوديم در مواردى 

مرگ افراد را به دنبال داشته است.
ــا قارچ هاى  ــت حتم ــان خواس وى از هموطن
مصرفى خود را از مراكز شناخته شده تهيه كنند 
و از خريد قارچ از افراد ناشناس يا چيدن و مصرف 

قارچ هاى خودرو در طبيعت اجتناب كنند.

ــى از مصرف قارچ هاى  ــالوه بر متوفيان ناش ع
سمى در برخى استان ها از جمله زنجان، بيش از 
800 نفر از هموطنان نيز با عالئم مسموميت به 

مراكز درمانى ارجاع شدند.

 اعتصاب کامیون داران
از روز سه شنبه اول خرداد در استان هاى قزوين، 
لرستان، آذربايجان شرقى، مازندران و چند استان 
ــون داران با خوددارى آنها از  ديگر اعتصاب كامي
حمل بار آغاز و سپس گسترش يافت. با پيوستن 
كاميون هاى تانكر به اين اعتصاب، چندين جايگاه 
سوخت بنزين از مدار سوخت رسانى خارج شد و 
كمبود گازوئيل در تهران و كمبود بنزين به ويژه 
ــيراز و چند شهر ديگر استان فارس  در اراك، ش
سبب شد تا صف هاى طوالنى خودروها در برابر 
جايگاه هاى توزيع سوخت در اين شهرها تشكيل 
ــنبه دوم خرداد اين اعتصاب  ــود. روز چهارش ش
ادامه يافت و برخى رانندگان با نصب پالكاردهاى 
ــدن  ــزرگ در جلوى كاميون خود به «گران ش ب
ــى» در عين «ثابت ماندن  ــوارض و لوازم يدك ع

كرايه بار» اعتراض كردند.
ــرى  ــاب سراس ــرداد، اعتص ــه 4 خ روز جمع
ــد كه  ــون داران وارد چهارمين روز خود ش كامي
بسيارى از شهرهاى كوچك و بزرگ ايران را در بر 
گرفت. در اين روز در شيراز رانندگان مينى بوس 

نيز به اين اعتصاب سراسرى ملحق شدند.
ــرى  ــرداد اين اعتصاب سراس ــنبه 5 خ روز ش
ــى از رانندگان  ــت و گروه ــان ادامه داش همچن
ــم تهران به  ــهرى در رباط كري ــاى ش اتوبوس ه
ــانه اعتراض به  ــتند و به نش اين اعتصاب پيوس
ــت از كار كشيدند و  ــتمزد، دس پايين بودن دس
بدون مسافر حركت كردند. نهايتا روز 7 خرداد، 
كانون انجمن هاى صنفى رانندگان ناوگان حمل 
كاالى سراسر كشور رسما اعالم كرد كه اعتراض 
رانندگان كاميون ها كه از چند روز قبل آغاز شده 
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بود به پايان رسيده است.
اين كانون در نامه اى رسمى اعالم كرد كه پس 
ــال  ــه اى در تاريخ 5 خردادماه امس از انجام جلس
ــازمان  ــازى، رييس س با حضور وزير راه و شهرس
ــدارى و نمايندگان حاضر در صنوف مختلف  راه
ــده كه پيش بينى  رانندگان تصميماتى اتخاذ ش
ــتور كار قرار گيرد و  ــود اجراى آنها در دس مى ش
ــان خواهد يافت. افزايش  ــن رو اعتراضات پاي از اي
قيمت حمل كاال تا 20 درصد يكى از اصلى ترين 
داليلى است كه اين كانون در شرح علت تصميم 
ــخن گفته است.  خود به توقف اعتصاب از آن س
ــرخ جابه جايى كاال  ــبه ن ــر در روش محاس تغيي
ــى هاى آن به زودى  ــن - كيلومتر كه بررس به ت
ــد، راه اندازى كارگروهى با حضور  آغاز خواهد ش
ــى  ــاى مختلف براى بررس ــدگان بخش ه نماين
مشكالت و تصميم گيرى تخصصى در اين حوزه و 
همچنين سالم سازى و برخورد با تخلفات دريافت 
كميسيون هاى اضافى توسط شركت هاى حمل 
ــت كه در  و نقل بخش ديگرى از تصميماتى اس

جريان جلسه اخير اتخاذ شده است.
ــون انجمن هاى  ــره كان ــن هيات مدي همچني
صنفى رانندگان جلسه اى در كميسيون اجتماعى 
ــوراى اسالمى داشت كه در جريان آن  مجلس ش
ــتور رئيس اين كميسيون مقرر شد كميته  با دس
ويژه مطالبات رانندگان كه پيگير خواسته هاى آنها 
ــود و همچنين سازمان تامين  باشند، تشكيل ش
اجتماعى مشكالت بيمه  رانندگان را پيگيرى كند.

به دنبال اين تصميمات، اين كانون از رانندگان 
ــاعد براى  ــت كه با توجه به دادن قول مس خواس
تامين امنيت جاده ها و جلوگيرى از سوء استفاده 
ــالمى و رفع نگرانى مردم  معاندان جمهورى اس
ــود، رانندگان طبق روال  براى تامين مايحتاج خ

ــبت به بارگيرى و رساندن محصوالت به  قبل نس
صاحبان كاال اقدام كنند.

 درگذشت «نارص»
ناصر ملك مطيعى از بازيگران قديمى سينماى 
ــى  ايران، 4 خرداد بر اثر بيمارى كليوى و تنفس
ــر قديمى كه  ــت. اين بازيگ ــران درگذش در ته
ــون «داش فرمون» در  ــاى ماندگارى چ نقش ه
فيلم «قيصر» را بازى كرده بود، در حدود 100 
فيلم و سريال پيش از انقالب ايفاى نقش كرده 
بود. ملك مطيعى كه در سال 1309 در تهران به 
دنيا آمده بود، در سال هاى اخير مورد بى مهرى 
ــيما قرار گرفته بود كه اين موضوع به  صدا و س
ــت او و در مراسم تشييعش  ويژه پس از درگذش
ــترده اى را در ميان بازيگران و  واكنش هاى گس
ــن كاربران فضاى  ــدان ايرانى و همچني هنرمن

مجازى برانگيخت
محمود صادقى نماينده مجلس با انتشار پستى 
در حساب توييتر خود از اين ستاره سابق سينماى 
ايران تمجيد كرد. ناصر ملك مطيعى ديپلم رشته 
تربيت بدنى از دانشسراى عالى تهران را داشت و 
قبل از اينكه به سينما راه پيدا كند، معلم ورزش 
دبستان هاى تهران بود. ملك مطيعى آخرين بار 
در سال 92 در فيلمى به نام «نگار» به كارگردانى 

على عطشانى ايفاى نقش كرد.

 شگفتی در سنت پرتزبورگ
تيم ملى فوتبال كشورمان در اولين بازى خود در 
جام جهانى 2018 روسيه روز جمعه 25 خرداد به 
مصاف مراكش رفت و در حاليكه خوش بين ترين 
ــراى اين بازى  ــاوى را ب فوتبالى ها نيز نتيجه مس
پيش بينى مى كردند، مراكش را در كمال شگفتى 

با نتيجه 1 بر صفر شكست داد و با توجه به تساوى 
اسپانيا و پرتغال، ديگر تيم هاى حاضر در اين گروه، 
ــتاد. البته گل  ــا 3 امتياز در صدر گروه خود ايس ب

ايران را مدافع مراكش به ثمر رساند! 
تيم ملى فوتبال ايران سى ام خرداد هم به مصاف 
اسپانيا رفت و على رغم انجام يك بازى شگفت انگيز 

يك بر صفر نتيجه را به حريف واگذار كرد.

 فطر حاشیه دار
نماز عيد سعيد فطر امسال نيز همانند سال هاى 
ــته با شكوه هر چه بيشتر در سراسر كشور  گذش
ــى  ــد كه البته در تهران با برخى حواش برگزار ش
همراه بود. امسال نيز همانند سال گذشته، ميثم 
مطيعى مداح جوان اهل بيت (ع) به شعرخوانى با 
مضمون انتقاد از دولت پرداخت كه واكنش هايى 
را در پى داشت. برخى ناظران و فعاالن سياسى، 
ــن قبيل اقدامات را نقطه مقابل تاكيدات رهبر  اي

معظم انقالب بر ضرورت وحدت دانستند.

 دو اعدام در یک روز
28 خردادماه خبر رسيد كه محمد ثالث متهم به 

قتل سه مامور نيروى انتظامى در جريان اعتراضات 
ــداران تهران كه  دراويش گنابادى در خيابان پاس
سال گذشته رخ داد، به دار مجازات آويخته شده 
است. روز  دوشنبه، اعدام ثالث از جمله خبرهاى 
پربحث در ميان كاربران فضاى مجازى شد. ساعاتى 
ــار خبر اعدام اين متهم، خبرى ديگر  پس از انتش
ــر شد. متهم اين  مبنى بر اعدام قاتل بنيتا منتش
حادثه، سال گذشته پس از سرقت يك خودروى 
پرايد، در حاليكه دخترى هشت ماهه به نام بنيتا 
در اين خودرو حضور داشت، ماشين را كنار خيابان 

رها كرد و موجب مرگ اين كودك شد.
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