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طرح افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه نفت کرمانشاه  ۲۲
شرکت پااليش نفت الوان درجمع ده صنعت برگزيده  ۲۴
ایفای مسوولیت اجتماعی پاالیشگاه هادر سیل اخیر  ۳۴
«رونق تولید»، از حرف تا عمل سال رونق تولید  ۳۶
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چرا به صفر رساندن فروش نفت ایران شدنی نیست؟  ۴۲
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ــاره به وظايف  ــت اهللا خامنه اى با اش حضرت آي
ــه قوه براى حل مشكالت  ــئوالن س ــى مس اساس
ــادى و رونق توليد به اقدامات خبيثانه آمريكا  اقتص
ــبات و تسليم شدن مسئوالن»  براى «تغيير محاس
ــاره كردند  و نيز «فاصله گرفتن مردم از نظام» اش
ــران در مواجهه با  ــد: گزينه قطعى ملت اي و افزودن
ــت، چرا كه  ــت در همه زمينه هاس ــمن، مقاوم دش
ــّم مضاعف است،  مذاكره با دولت كنونى آمريكا س
ــورد، برخورد  ــد بلكه برخ ــه جنگى نخواهد ش البت
اراده هاست و در اين زمينه، اراده ملت ايران و نظام 

اسالمى قوى تر از دشمن است.
ــئوالن و  گزيده بيانات رهبر انقالب در ديدار مس
كارگزاران نظام كه سه شنبه 24 ارديبهشت برگزار 

شد، به اين شرح است:

ــاخص ها   «تقوا و امانتدارى» جزو مهمترين ش

ــت  ــت. مراقب ــور و مسئوليت هاس ــپردن ام در س
ــئوالن در رعايت بيت المال، خويشتندارى در  مس
ــدى از مال اندوزى  ــس و پرهيز ج برابر طغيان نف
ــت. در جمهورى  ــرافيت، ضرورى اس و ميل به اش
ــئوالن موظفند با تمسك به سيره  اسالمى نيز مس

پيامبر و امامان بزرگوار، از اسراف و زندگى اشرافى 
و تجمالتى پرهيز كنند.

ــرايط كنونى  ــور در ش ــئله كش  مهم ترين مس
ــتى و فشار بر  ــئله اقتصاد و مشكالت معيش «مس
ــت.  ــط» اس ــردم به ويژه طبقات ضعيف و متوس م
مشكالت اقتصادى و نداشتن برنامه اقتصادى عالوه 
بر اينكه به اعتبار هر كشورى لطمه وارد مى كند، به 
ــار قرار  دليل آنكه مردم و طبقات ضعيف تحت فش

مى گيرند، زمينه ساز طمع دشمن نيز مى شود.

ــائل و مشكالت اقتصادى باعث شده است   مس
ــا و در رأس آن امريكا به زعم خود  ــمنان م كه دش
ــابقه مى توانند به  ــور كنند، با تحريم هاى بى س تص
ايران ضربه بزنند در حالى كه فلز جمهورى اسالمى 

به همت مردم و مسئوالن مستحكم است.

 «وابستگى به نفت و خام فروشى»، «مداخالت 

غير الزم دستگاه هاى حكومتى در مسائل اقتصادى 
ــل 44» و  ــتهاى اص ــب سياس و عدم اجراى مناس
ــت و پا  ــب و كار و قوانين دس «تخريب فضاى كس

ــور  ــر» از جمله بيمارى هاى مزمن اقتصاد كش گي
است.

 يكى از راه هاى حل مشكالت اقتصادى استفاده 
از ظرفيت وسيع مردمى كشور است. برخورد دولت 
ــرب در بخش هاى گوناگون اقتصادى  با عوامل مخ
ــاق، داللى ها،  ــد با قاچ ــت، باي ــيار ضرورى اس بس
خريدهاى خيانتكارانه ارزاق عمومى و احتكار، بدون 
هراس از جنجال ها، برخورد قاطع شود و همه بايد 

از دولت در اين عرصه حمايت كنند.

ــيارى از مشكالت   «رونق توليد» كليد حل بس

ــايه عزم جهادى و به كارگيرى جوانان  است. در س
ــت كه  ــص، موانع رونق توليد قابل رفع اس متخص
ــود، مسائلى نظير اشتغال،  اگر اين هدف محقق ش
ــتاب خوبى  ــش تورم، رفاه مردم و صادرات، ش كاه

خواهد گرفت.

 «اعتماد به جوانان» راه حل اصلى است. هر جا 

به نسل جوان اعتماد كرديم و حداقِل امكانات را در 
اختيارش گذاشتيم، پيش رفتيم.

وابستگی به نفت از بیماری های مزمن اقتصاد کشور است
رهبر انقالب:
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ــى از جمله  ــين برانگيز نظام ــدات تحس  تولي
موشك هاى نقطه زن بالستيك و كروز با برد 2 هزار 
ــه جوانان مؤمن، با انگيزه  كيلومتر نتيجه اعتماد ب
ــت. در بحث غنى سازى 20  ــتگى ناپذير اس و خس
درصدى اورانيوم و تأمين نيازهاى پزشكى هسته اى 
ــى كار را به جوانان محول كرديم، در ميان  نيز وقت
ــيارى، كار به اين مهمى را به سرانجام  ناباورى بس
ــكل ترين بخش غنى  ــن اينكه مش ــاندند، ضم رس
سازى، رسيدن به 20 درصد است و مراحل بعدى، 

آسان تر از اين مرحله است.

ــيار مهم است.   خودكفايى در زمينه بنزين بس

ــتاره خليج فارس كه به همت سپاه  ــگاه س پااليش
ــوم مصرف  ــد، حدود يك س احداث و راه اندازى ش
ــرفانه كنونى بنزين را تأمين مى كند كه بسيار  مس
ــت. اقتدار و آبروى كشور در «خودكفايى»  مهم اس
است و بايد نيازهاى مهم كشور را خودمان توليد و 

تأمين كنيم.

 در مواجهه با دشمن دو راه بيشتر وجود ندارد يا 
عقب نشينى ما و پيشروى متقابل آنها و يا مقاومت و 
ايستادگى كه تجربه ما در جمهورى اسالمى نشان 
ــمن مقاومت كرديم،  مى دهد هر جا در مقابل دش
جواب گرفتيم. مقاومت در عرصه اقتصادى متفاوت 
ــت. مقاومت در  ــه نظامى اس ــت در عرص از مقاوم
عرصه اقتصادى به معناى مستحكم كردن ساخت 
ــه آن هم برخورد  ــت كه الزم ــور اس اقتصادى كش

جدى با مسائل و پيگيرى امور است.

ــم به خارج دوخت،   براى اصالح امور نبايد چش
ــور  ــه بيگانه موجب ضربه به كش ــم دوختن ب چش
ــورد اروپايى ها در  ــود كه نمونه آن را در برخ مى ش
ــكل و  ــه برجام مى بينيم. ما با اروپايى ها، مش قضي
دعوايى نداشتيم اما آنها به هيچيك از تعهدات خود 
ــل نكردند و نمى كنند و در عين حال مدام ادعا  عم

مى كنند كه ما به برجام پايبند هستيم.

 عالوه بر دولت، مردم نيز بايد براى حل مسائل 
ــردم با خريد  ــى كنند، م ــش آفرين ــادى، نق اقتص
ــت از كاالى  ــتمرار حماي ــوالت داخلى و اس محص
ــايعات  ــراف، توجه نكردن به ش ايرانى، پرهيز از اس
ــاده روى نكردن در خريد،  ــاى مجازى و زي در فض

مى توانند به رونق توليد كمك كنند.

 آمريكايى ها در شرايط فعلى تمام تالش خود را 
به كار گرفته اند تا با فشارهاى شديد اقتصادى، اوالً 
نظام محاسباتى مسئوالن را به گونه اى تغيير دهند 
ــوند و ثانياً مردم را در  ــليم ش تا آنان مجبور به تس
ــبه آمريكا  مقابل نظام قرار دهند. طراحى و محاس
ــبات چهل سال گذشته غلط است و  همانند محاس

ــيد، آمريكايى ها اين بار  به نتيجه هم نخواهند رس
ــت خواهند خورد و در اين موضوع  نيز قطعاً شكس

ترديدى نيست.

ــل بغض و كينه اى  ــردمداران آمريكا به دلي  س

ــالمى ايران دارند، كور شده اند  كه به جمهورى اس
ــيارى از  ــبه كنند. بس ــت محاس و نمى توانند درس
ــيوه برخورد با ايران و  صاحبنظران در آمريكا با ش

گروه هاى مقاومت مخالفند.

ــرها و  ــد از هيبت ظاهرى، تش ــس نباي  هيچك
ــد، ابرقدرت ها معموالً كار  هياهوهاى آمريكا بترس
ــر و هياهو پيش مى برند و هرگونه جا  خود را با تش
ــت. عالوه بر  ــل اين تهديدها خطا اس زدن در مقاب
آمريكا، از ثروت قارون هاى منطقه خليج فارس نيز 

نبايد ترسيد زيرا هيچ غلطى نمى توانند بكنند.

ــالمى بيشتر  ــمنى آمريكا با جمهورى اس  دش
ــبت به چهل سال گذشته، آشكارتر  نشده بلكه نس
ــى كه با  ــت. بايد بدانيم، كس ــده اس و صريح تر ش
ــدرت و توانايى او به  صداى بلند تهديد مى كند، ق
ــت. دولت فعلى امريكا  ــدازه آن صداى بلند نيس ان
ــالمى بيش  ــمنى صريح تر با نظام اس عالوه بر دش
ــور، در خدمت مصالح  ــت ديگر اين كش از هر دول
ــت و به عبارتى بسيارى از  ــتى اس رژيم صهيونيس

سياست هاى امريكا در دست صهيونيست هاست.

ــكا از جمله رئيس جمهور  ــات فعلى امري  مقام
اين كشور ادعا و جنجال مى كنند كه سياست هاى 
ــده است، بله، تغيير در  ما موجب تغيير در ايران ش
ــده اما اين تغيير به اين صورت بوده  ايران ايجاد ش
ــت كه نفرت مردم از آمريكا، ده برابر شده است.  اس
«دست نيافتنى تر شدن منافع جمهورى اسالمى»، 
«افزايش همت جوانان» و «افزايش آمادگى نيروهاى 
ــت.  نظامى و امنيتى» از ديگر تغييرات در ايران اس
سخنان مقامات آمريكايى نشانگر ميزان دورى آنها 

از واقعيات و محاسبات اشتباه و غلط آنهاست.

ــخنان مقام هاى امريكايى درباره ايران نشان   س

دهنده حماقت باالى آنهاست. رئيس جمهور آمريكا 
مى گويد از وقتى كه من آمده ام، هر جمعه در ايران 
راهپيمايى عليه نظام برگزار مى شود بايد به اين فرد 
گفت، اوالً روز جمعه نيست بلكه شنبه است و ثانياً 

تهران نيست بلكه پاريس است.

 برخى كه مى گويند مذاكره با امريكا چه عيبى 
دارد، مذاكره با امريكا تا وقتى به تعبير حضرت امام 
ــت ضمن اينكه مذاكره با دولت  ــده سّم اس آدم نش

فعلى اين كشور سّم مضاعف است.

ــتان  ــاى حقيقى مذاكره، معامله و بده بس  معن
ــت و آنها دقيقاً در اين معامله، دنبال نقاط قوت  اس
ــك  ــى گويند بياييد درباره موش ــتند. م ايران هس
ــت  مذاكره كنيم، معناى حقيقى اين حرف اين اس
كه شما بايد بُرد و دقت موشك هايتان را كم كنيد 
تا اگر روزى شما را هدف قرار داديم، نتوانيد جواب 
بدهيد. اما بديهى است كه كسى در ايران اين حرف 
ــر و صداها ادامه  ــرد؛ بنابراين همين س را نمى پذي

خواهد يافت.

ــت، بلكه  ــئله بحث دين و انقالب نيس  اين مس
ــعورى حاضر نيست با  هيچ ايرانى غيرتمند و با ش
طرفى كه مى خواهد نقاط قوت كشور را از دست او 

درآورد، معامله كند.

 عمق راهبردى سياسى و امنيتى براى هر كشورى 
مسئله اى حياتى است، براى ما نيز عمق راهبردى در 
منطقه خيلى مهم است، آن ها از اين مسئله ناراحتند 
و مى خواهند بر سر عمق راهبردى بسيار خوب ايران 

با آنها معامله كنيم؛ آيا كسى مى پذيرد؟

ــره با امريكا  ــاس اين واقعيات اصل مذاك  براس
ــابى باشد غلط است و  ــى كه آدم حس حتى با كس
ــچ چيز از جمله اخالق و  ــره با اينها كه به هي مذاك
ــتند، مسخره  قانون و عرف بين المللى پايبند نيس
ــت و مطلقاً معنا ندارد. البته در عقالى ما كسى  اس
ــت، مردم هم كه دنبال مذاكره  دنبال مذاكره نيس

نيستند، فقط برخى گوشه كنار حرفى مى زنند.

ــيده تر از اينها   اوباما كه ظاهرش خيلى اتو كش
بود يك نامه فدايت شوم براى ما نوشت و بنده بعد 
ــه نامه دوم را  ــى جوابى به او دادم، بالفاصل از مدت
نوشت، مى خواستم جواب بدهم كه فتنه 88 پيش 
ــا فراموش كردن همه آن حرف ها و ابراز  آمد و او ب
ــحالى به حمايت و دفاع از فتنه و  ارادت ها، با خوش

فتنه گرها شتافت.

 آمريكا مجبور به عقب نشينى در مقابل مقاومت 
ملت ايران خواهد شد. بحث مقاومت، بحث برخورد 
ــت و اينكه برخى در روزنامه يا فضاى  نظامى نيس
ــرح مى كنند، حرف  ــئله جنگ را مط مجازى مس

بيخود و غلطى است.

ــرد و انجام هم  ــى انجام بگي ــت جنگ  بنا نيس
ــاكن هيچگاه  نخواهد گرفت، چرا كه ما ابتدا به س
دنبال جنگ نيستيم و آنها هم مى دانند كه جنگ 
ــى، برخورد  ــت. رويارويى كنون ــان نيس به صرفه ش
ــا اراده اى قوى تر داريم و به  ــت و چون م اراده هاس
خدا توكل مى كنيم، ان شاءاهللا آينده خوبى در انتظار 

ملت است.
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رئيس جمهورى برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
را به نفع منطقه و كل جهان و به ضرر دشمنان ايران 
برشمرد و تاكيد كرد: تندروهاى آمريكا، صهيونيسم و 
ارتجاع منطقه به عنوان نيروهاى ضدبرجام، ضد ايران 

بوده و هستند.
گزيده اظهارات حجت االسالم و المسلمين حسن 
ــه چهارشنبه هجدهم ارديبهشت  روحانى در جلس

هيات دولت به اين شرح است:

 برجام به نفع منطقه و جهان و به ضرر دشمنان 
ــا همه توان خود را  ــران بود و به همين خاطر آنه اي
ــه كار گرفتند تا اين بناى  ــال 1393 تا امروز ب از س

شكوهمند را ويران كرده و فرو بريزند.

 امروز همه آنهايى كه متحد آمريكا بودند و همه 
صاحبان شركت هاى تجارى و كارآفرينان دنيا در رنج 
هستند. در چنين شرايطى، صهيونيست و ارتجاع و 
گروه داخلى آمريكا بويژه ايپك، فشار آوردند تا دولت 

آمريكا از برجام خارج بشود

ــاه 96 آمريكايى ها اعالم  ــان همان دى م  در پاي
ــويم و در 18  ــام خارج مى ش ــه ما از برج كردند ك
ارديبهشت 97 نيز از برجام خارج شدند به اميد آنكه 
ــتانى آنچنانى به قول خودشان براى ايران رقم  تابس
ــد خورد و بعد 13 آبانى به عنوان نقطه عطف،  خواه
ــان در تهران و بدون اينكه  ــى با حضورش كريسمس
ــال انقالبى در اين كشور وجود  ــن چهلمين س جش
ــد كه در تمام اين مراحل دچار شكست  داشته باش

شدند.

 آمريكا ابتدا مى خواست با خروج از برجام ايران 
را وادار كند كه روز بعد از برجام خارج شود تا پرونده 
را به شوراى امنيت ببرد و بار از دوش آمريكا برداشته 

شود تا فشار بر ايران تشديد شود.

ــرار بود كه چند هفته صبر كنيم كه چند ماه   ق
ــد و از ما  ــم. دومرتبه آنها تماس گرفتن ــر كردي صب
ــتر به آنها مهلت دهيم و ما باز  خواستند كمى بيش

هم اين مهلت را به آنها داديم و براساس بندهاى 26 
ــور باقيمانده (2 مرتبه  و 36 برجام 4 نوبت با 5 كش
ــطح وزرا) در  ــطح معاونين وزرا و دو بار در س در س

چارچوب برجام مذاكره كرديم.

 اروپايى ها آمريكا را كدخدا مى دانند و اين تفكر 
اروپايى است كه نمى گذارد آنها تصميم قاطع براى 
ــد البته از آن زمان  ــان اتخاذ كنن منافع ملى خودش
ــده و امروز ديگر  ــون آن تفكر مقدارى بهتر ش تاكن
كدخدايى آمريكا را در امور سياسى و حقوقى قبول 
ــركت ها و  ــفانه در بخش اقتصادى، ش ندارند. متأس
بانك هاى اروپايى همچنان آمريكا را كدخدا مى دانند 
و اين تفكر ناصحيح و نادرست باعث مى شود نتوانند 
تصميم درست براى منافع اروپا، منطقه و جهان اتخاذ 

كنند و متاسفانه زير بار فشار خم مى شوند.

ــال 94 تا  ــس بين المللى انرژى اتمى از س  آژان
امروز، 14 نوبت تأييد كرده كه ايران به تمام تعهدات 
خود عمل كرده است و 5 كشور در تمام جلسات بعد 

آغازگر جنگی نخواهیم بود
 اما به هر متجاوزی پاسخ قاطع خواهیم داد

رئیس جمهوری:
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از خروج آمريكا اعتراف كردند كه ايران از همه منافع 
برجام نمى تواند استفاده كند. پس عدم توازن را همه 

قبول دارند.

ــورى به تكاليفى عمل كند  ــود يك كش  نمى ش
ولى از حق خودش برخوردار نشود. اين توازن حق و 
تكليف هميشه بايد محفوظ بماند و لذا طبق تصميم 
شوراى عالى امنيت ملى، از طرف من 5 نامه به سران 

5 كشور باقيمانده در برجام ارسال شد.

 يكسال حوصله و صبر كرديم و به تمام تعهدات 
ــد بوديم، نمى خواهيم از برجام خارج  خودمان پايبن
ــويم و همه مردم ما و جهان بدانند كه امروز، روز  ش
پايان برجام نيست، اما روز گام جديد در برجام و در 

چارچوب برجام است.

ــاى 26 و 36 به ما حق داده كه   برجام در بنده
ــر طرف ما تعهد خودش را نقض كند، ما آن را در  اگ
ــترك مطرح كنيم و يك زمان بندى  كميسيون مش
پيش بينى كرده كه از آن زمان بندى عبور كرديم و در 
سطح معاونين و وزرا آن كميسيون مشترك تشكيل 
شده، متأسفانه عليرغم اينكه اروپايى ها و دوستان مان 
بارها و بارها تأكيد كردند كه خروج آمريكا را به نحوى 
ــل مى كنيم، در مقام  ــران و به تعهدات خود عم جب

عمل شاهد آن نبوديم.

ــران 5 كشور اعالم كرديم كه از دو اقدامى   به س
كه تاكنون انجام مى داديم، صرفنظر خواهيم كرد و 
ــاده شامل 2 فروش بوده  اين دو اقدام به يك بيان س
ــت، هر زمان مواد غنى شده ما به 300 كيلوگرم  اس
ــيد، اضافه بر آن را به كشورى مى فروختيم و  مى رس
در قبال آن كيك زرد مى گرفتيم. از امروز اين فروش 
متوقف مى شود و فروش دوم، فروش آب سنگين بود 
كه هر وقت آب سنگين ما از 130 تن تجاوز مى كرد، 
آن مقدار اضافى را به كشورى مى فروختيم، امروز اين 

فروش را هم متوقف مى كنيم.

ــالمى ايران توقف   كل اقدام امروز جمهورى اس
ــروش را انجام  ــك معنا دو ف ــت و به ي دو اقدام اس
ــده و آب سنگين مان را  نمى دهيم و اورانيوم غنى ش
ــيم. البته اين اعالم براى 60 روز  از امروز نمى فروش
ــور اعالم كرديم  ــت؛ به طرف مقابل يعنى 5 كش اس
ــز مذاكره آمدند و با  ــر آنها ظرف 60 روز پاى مي اگ
ــيديم و به منافع  آنها صحبت كرديم و به نتيجه رس
اصلى مان مخصوصاً نفت و بانك به عنوان دو مورد از 
منافع مهم دست يافتيم، به نقطه اول و به شرايط 17 
ارديبهشت 98 برمى گرديم. ولى اگر در پايان 60 روز 
به نتيجه نرسيديم دو اقدام ديگر را آغاز خواهيم كرد 
و آن دو اقدام اين است؛ توافق در برجام بر اين مبنا 
بوده كه غنى سازى خود را در سطح 3,67 نگه داريم 

و از اين اقدام خوددارى مى كنيم؛ يعنى ديگر سطحى 
براى ما مطرح نيست.

ــاركت  ــنگين اراك بنا بود با مش  رآكتور آب س
كشورهاى 1+5 آن وقت در برجام، نوسازى شود و در 
مسير راه بوده و هنوز به نتيجه نهايى نرسيده است؛ 
دومين اقدام اينست كه بعد از 60 روز نسبت به اراك 
ــم خواهيم گرفت كه برنامه قبل از توافق  هم تصمي
برجام مان را ادامه دهيم و اراك را تكميل كنيم و در 
مرحله دوم هم 60 روز فرصت داده مى شود و اگر به 

نتيجه نرسيديم، اقدام بعدى مورد نظر ماست.

 در پيامى كه به 5 كشور داديم به صراحت گفتيم 
ــه اگر بخواهند از اين اقدام ما بهانه جويى بكنند و  ك
ــوراى امنيت برگردانند با يك  ــده ايران را به ش پرون
ــد و اين اقدام  ــيار قاطعى روبرو خواهند ش اقدام بس

قاطع را نيز در اين نامه براى 5 كشور توضيح دادم.

 مردم ما بدانند ما از برجام خارج نشديم و برجام 
ــكه برجام را نشان  ــت، ما امروز آن روى س پابرجاس
مى دهيم همان برجامى كه در بندهاى 26 و 36 به 
ــما  ما مى گويد كه در صورت تخلف طرف مقابل، ش
ــطحى  ــد تعهدات خودتان را در هر س هم مى تواني
ــش آن و نه خروج از برجام را  بكاهيد، ما امروز كاه

اعالم كرديم.

 به زبان ساده تر، ما احساس كرديم برجام نياز به 
يك جراحى دارد و قرص هاى مسكن يكساله كافى 
نبوده، اقدام امروز ما جراحى براى نجات برجام است 

نه براى نابودى برجام.

 ما همچنان مرد صلح و مرد اعتدال هستيم، ما 
ــر نقض تعهدات نبوديم و آغازگر هيچ جنگى  آغازگ
ــديم و  ــليم قلدرى نش نخواهيم بود اما هيچ گاه تس
ــخ قاطع  ــد و در برابر هر متجاوزى پاس نخواهيم ش

خواهيم داد.

 در چارچوب برجام آماده مذاكره هستيم، نه يك 
كلمه كم و نه يك كلمه اضافه. برجام، همان برجام 
است و تغيير نمى كند اما حاضريم براى اجرايى شدن 
بهتر آن و اجراى تعهدات شما (كشورهاى دوست  و 
ــور باقيمانده) و شكل اجراى تعهدات، پاى  به 5 كش

ميز مذاكره بنشينيم.

 ميز مذاكره را ترك نكرديم و شما هم مرتب به 
ما گفته ايد كه ما ميز مذاكره را ترك نخواهيم كرد. 
آن قلدرى كه بنا بود ميز مذاكره را بهم بزند، تا امروز 

ناموفق بوده است.

ــيل مهاجرين را  ــا را در اينكه س ــما نقش م  ش

نگذاشتيم از اين منطقه به سمت اروپا حركت كند، 
مى دانيد. پذيراى ميليون ها مهاجر بوديم و هستيم. 
ــما مى دانيد كه ما بزرگترين سنگر مبارزه با مواد  ش
ــهيد از  ــدر بوديم و اين ما بوديم كه با 4 هزار ش مخ
ــرقى  نيروهاى عزيز و جان بركف مان در مرزهاى ش
ــور كند و به  ــواد مخدر عب ــتيم اين همه م نگذاش
كشورهاى شما برسد. انجام اين اقدامات، ميلياردها 
ــرايطى كه آمريكا به وجود  ــارج دارد و با ش دالر مخ

آورده، قادر به پرداخت اين مخارج نيستيم.

 نمى شود برجامى باشد و هزينه اش را ما پرداخت 
ــم. اگر برجام براى امنيت جهان، منطقه و براى  كني
ــد بهايش را  ــت همه باي ــعه منطقه اس صلح و توس

پرداخت كنند.

ــايه برجام   طرف هاى ديگر برجام مى خواهند س
ــه بر سرشان باشد اما همه كار اين درخت به  هميش
ــه دارند؛ براى حفظ  ــد، آن ها هم وظيف عهده ما باش
ــان نه به خاطر ايران، براى امنيت خودشان،  خودش
ــان در برابر مواد مخدر  براى حفظ جوان هاى خودش
و سيل مهاجرين و همكارى هاى ديگرى كه تاكنون 
ايران با آنها داشته است، وظيفه دارند و اگر اين روند 

ادامه پيدا كند آن همكارى ها تعطيل خواهد شد.

 راهى كه امروز انتخاب كرديم، راه جنگ نيست، 
راه ديپلماسى است؛ به عنوان كسى كه در اين مسأله 
آشنايى دارم و به عنوان نماينده ملت ايران، به ملت 
ايران عرض مى كنم، راه امروز، راه درگيرى و جنگ با 
دنيا نيست؛ باز هم راه ديپلماسى است؛ "ديپلماسى با 

يك زبان جديد و با منطق جديد".

ــه يك توافق برد –  ــا بايد بداند كه برجام ب  دني
باخت و چيزى كه آمريكا مى خواهد، تبديل نمى شود، 
اگر هم بر فرض بشود، به يك توافق باخت – باخت 
تبديل مى شود. برجام يا برد – برد است يا باخت – 
باخت است. شما اشتباه نكنيد. آمريكا سر شما كاله 

نگذارد، راه و مسير ما مشخص است.

 در چارچوب برجام ضمن استفاده از حق قانونى 
ــود براى بهره گيرى از يك مرحله، 60 روز هم به  خ
ــدوارم در اين 60 روز  ــتانمان مهلت داديم، امي دوس

بتوانيم با مذاكرات سازنده به نقطه مطلوب برسيم.
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ــتاره خليج فارس يكى از افتخارات  ــركت پااليش نفت س راه اندازى ش
صنعت نفت كشور است كه در خوداتكائى صنعت و به خودكفائى رسيدن 
در فرآورده بنزين و گازوئيل كشور به لحاظ كمى و كيفى (يورو 4 و 5) نقش 
بسزا و پررنگى داشته است. هرگونه صرفه جويى به درآمد ارزى كشور كمك 
خواهد كرد و در همين راستا صرفه جويى بسيار مثبت و سودمندى را در 
ــى و جايگزينى ميعانات گازى تجربه كرده ايم  خوراك شركت هاى پااليش
ــيدن به اين پروژه هم اكنون در ارتباط با مصرف  ــرعت بخش و اگر نبود س
بنزين در كشور نيازمند واردات بوديم. البته شركت هاى پااليشى در فروش 

محصوالت اصلى نقشى ندارند.
 دولت بايد در خصوص مصرف باالى بنزين فكر و برنامه اى داشته باشد؛ 
يكى از راهكارها مى تواند سهميه بندى باشد. يكى ديگر از راهكارها اصالح 
ــت. به هر حال  ــتفاده از CNG اس ــوخت خودروها و ديگرى اس مصرف س
مصرف روزانه 90 ميليون ليتر بنزين كشور آتش زدن به سرمايه ملى است 
و اگر چنانچه برنامه ريزى نداشته باشيم، على رغم خودكفائى در اين حوزه 

در سال هاى آتى باز وارد كننده بنزين خواهيم بود.
 اگر بنزين توليدى پااليشگاه خليج فارس تماماً صادر شود تفاوت آنچنانى 
بر توليد بنزين و خوراك پتروشيمى ها به وجود نخواهد آمد ولى اگر چنانچه 
در داخل مصرف شود چون يورو 5 است قطعاً خريدار بيشترى خواهد داشت 
و بنزين ديگر پااليشگاهها كمتر استقبال خواهد شد و ناچار كيفيت بنزين 
را اصالح مى كنند و ارتقا مى دهند تا بتوانند رقابت كنند. در اين شرايط هم 
نفتاى پااليشگاه ها مازاد شده و راحت تر مى توانند خوراك پتروشيمى ها را 
تأمين كنند. احياى پتروپااليشگاه براى تأمين خوراك الزم است ولى كافى 
نيست. با توجه به شرايط كنونى كشور قطعاً تبديل يك واحد پااليشگاهى 
به پتروپااليشگاه مستلزم ساخت واحدهاى جديد عملياتى است كه الزاماً 
بايد تكنولوژى و ماشين آالت و تجهيزات جديد وارد كشور كرد كه آن هم 
در شرايط تحريم كار مشكلى خواهد بود و تنها داشتن خوراك پتروپااليش 

مثمر ثمر نخواهد بود. 
هميشه در شرايط سخت بايد دنبال راهكارهاى جديد بود؛ اگر درى بسته 
ــود بايد درى ديگر را گشود. شركت هاى پااليش خصوصى ظرفيت  مى ش

ــوابق  بااليى در حوزه توليد و فروش فرآورده هاى نفتى دارند. با توجه به س
ــان زبده در حوزه هاى مختلف آمادگى دارند كه كمك  و داشتن كارشناس
كنند و اگر دولت محترم فروش محصوالت اصلى را نيز به بخش خصوصى 
(شركت هاى پااليش نفت خصوصى) واگذار كند ما آمادگى همكارى داريم 

و قطعاً در خيلى از موارد بخش خصوصى راحت تر و بهتر مى تواند عمل كند 
و ارزآورى براى كشور داشته باشد.

ــود كيفيت (نفت كوره)  ــرايط مطلوبى براى اجراى پروژه هاى بهب ما ش
ــتيم، يعنى تعدادى از شركت هاى پااليشى حتى قرار داد منعقد كرده  داش
بودند و بعضى ها هم پروژه را شروع كرده و بعضى از آنان در مراحل مقدماتى 
قراردادى با طرف هاى خارجى امضا كرده بودند. به طور مثال شركت پااليش 
نفت اصفهان با يك شركت كره اى و يا تبريز با چينى ها و شركت پااليش 
نفت تهران با ژاپنى ها در حال مذاكره بودند كه در اين رابطه شركت ملى 
ــيار مثبتى را داشت. ولى پس از  پااليش و پخش نيز تعامل و همراهى بس
ــركت هاى خارجى از ايران رفتند و كليه اين  برهم خوردن برجام كليه ش
طرح ها مسكوت مانده است و پروژه بهبود كيفيت نفت كوره از دو منظر با 
مشكل مواجه است، يكى تأمين مالى و ديگرى تأمين و واردات تجهيزات به 

كشور و قرارداد با شركت خارجى.
ــت سر گذاشتيم.  ــت داده ايم و فرصت هاى خوبى را پش ما زمان را از دس
قطعاً پتروپااليشگاه ها ايجاد ارزش افزوده را در پى دارد و مى توانند كامل 
ــند. همانگونه كه عرض كردم دو آيتم  كننده زنجيره محصوالت نفتى باش
مهم نياز دارند يكى مبالغ مالى قوى و ديگرى وارد كردن تجهيزات و قطعات 
به كشور كه در شرايط فعلى به راحتى ممكن نيست. شركت هاى پااليشى 
مشكالت عديده اى را پيش روى خود دارند كه بعضاً توسط دولت و بعضاً هم 
توسط مجلس مى توان آن را حل كرد كه مهم ترين آن ها به اين شرح است: 
ــازى خوراك پااليشگاه ها و همچنين شفاف سازى نرخ فروش  «شفاف س

ــگاه ها و فروش فرآورده هاى اصلى از نيابتى به قطعى و  فرآورده هاى پااليش
شفافيت در ماليات و عوارض بر ارزش افزوده 5 فرآورده اصلى و پرداخت آن 
به دولت چون فروشنده آن دولت است. همچنين تدوين و ارائه دستورالعمل 
رگالتورى (روابط دولت و پااليشگاه ها) و در آخر تأمين منابع مالى براى به 
روز شدن شركت هاى پااليشى از جمله اجراى طرح هاى كاهش نفت كوره 

و ارتقاى كيفيت فرآورده هاى شركت هاى پااليش»
شركت هاى پااليشى عضو انجمن صنفى در مشاركت هاى اجتماعى نقش 
پررنگى داشته و دارند؛ از جمله در احداث مدرسه و باشگاه ورزشى. در سال 
ــگاه ستاره خليج فارس در بندرعباس يك بيمارستان 274  97 هم پااليش

تختخوابى را شروع كرده و در دست اجرا دارد. آخرين مشاركت همه اعضاى 
اين انجمن هم كمك رسانى بعضاً تا 4 مرحله به سيل زدگان كشور است 
كه جاى تقدير دارد و تاكنون ميلياردها تومان كمك نقدى و غيرنقدى به 

استان هاى سيل زده اهداء كرده اند.
ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

آمادگی همکاری پاالیشگاه های خصوصی
 با دولت برای افزایش تولید و فروش فرآورده های نفتی
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نمایشگاهی برای نمایش توان داخلی

ــى نفت،  ــگاه بين الملل ــت وچهارمين نمايش بيس
ــيمى تهران، چهارشنبه - 11  گاز، پااليش و پتروش
ارديبهشت - با حضور بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، 
معاونان اين وزارتخانه، مديران شركت هاى مختلف 
در حوزه هاى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى، مقامات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخى از نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى در محل دائمى نمايشگاه هاى 
بين المللى تهران گشايش يافت و تا 14 ارديبهشت 

ادامه پيدا كرد.
به رسم سال هاى اخير، امسال نيز اعضاى انجمن 
ــت در اين  ــت پااليش نف ــى كارفرمايى صنع صنف
نمايشگاه و زير سقف واحد انجمن صنفى حضورى 
فعال داشتند. شركت پااليش نفت اصفهان، شركت 
پااليش نفت بندرعباس، شركت پااليش نفت تبريز، 
ــركت پااليش نفت  ــركت پااليش نفت تهران، ش ش
كرمانشاه و شركت پااليش نفت ستاره خليج فارس 

توانستند در اين نمايشگاه محصوالت و خدمات خود 
را معرفى كنند.

ــگاه بين المللى نفت،  در بيست وچهارمين نمايش
گاز، پااليش و پتروشيمى، 1047 غرفه به نمايندگى 
ــركت هاى داخلى و 106 غرفه به نمايندگى از  از ش
شركت هاى خارجى فعاليت داشتند كه اين امر نشان 
ــت. در  ــده بودن صنعت نفت و گاز در ايران اس از زن
ــگ خارجى ها، حضور  ــع، در مقابل حضور كمرن واق
ــركت هاى داخلى در نمايشگاه امسال  قابل توجه ش
ــاله بوده است كه رخوت و ركود  نويدبخش اين مس
ــت؛ آن هم در  ــده اس هنوز دامن گير اين صنعت نش
ــدان منطقه اى و  ــرايطى كه آمريكا و برخى متح ش
ــد دهه اخير را  ــترين تالش هاى چن جهانى آن بيش
براى اعمال فشار بر ايران به كار بسته اند؛ فشارهايى 
ــاى نفتى و بانكى  ــم آن به تحريم ه كه بخش اعظ

برمى گردد.

پاسخ به ادعاهای گزاف
ــم  در همين زمينه، وزير نفت در مراس
افتتاحيه اين نمايشگاه، ادعاى برخى كشورها براى 
ــاى جهانى و  ــران در بازاره ــران كاهش نفت اي جب
ــده از سوى آنها را  ادعاى ظرفيت هاى مازاد اعالم ش
بزرگنمايى و اغراق دانست و يادآور شد كه بازار نفت 
پيچيده تر از اين حرف هاست كه با بيانيه و كارهاى 
نمايشى بتوان آن را اداره كرد. زنگنه همچنين گفت 
كه برخى كشورها به دنبال تضعيف اوپك هستند كه 

اين موضوع منجر به از بين رفتن اوپك خواهد شد.
محمد سانوسى باركيندو، دبيركل اوپك، مهمان 
ــت با  ــود. او نيز در نشس ــال ب ــگاه امس ويژه نمايش
خبرنگاران در حاشيه گشايش اين نمايشگاه به نوعى 
ــا و رويكرد زنگنه را تأييد كرد و گفت «به  صحبت ه
همه همكارانم در اوپك گفته ام وقتى وارد اين سازمان 
شديد پاسپورت هاى تان را بايد در خانه بگذاريد». او 

يك سال پس از خروج آمريكا از برجام و آغاز مجدد تحريم هاى يكجانه عليه ايران، تهران بار ديگر ميزبان «نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و  پتروشيمى» بود؛ 
آن هم در همان روزهاى يك سالگى خروج آمريكا از برجام و آغاز تعليق برخى تعهدات برجامى از سوى ايران.  حضور شركت هاى داخلى و خارجى از حدود 21 كشور 
دنيا بار ديگر اين واقعيت را نشان داد كه بازار انرژى حضور ايران را الزم مى داند و البته ايران هم حضور در بازار جهانى را. بازار انرژى جهان هر چقدر هم كه بخواهد خود 
را مستقل از ايران نشان دهد، ولى باز هم وقتى حرف از صنعت نفت مى شود ناخودآگاه خليج فارس و تنگه هرمز به اذهان مى آيد؛ حضور شركت هاى خارجى در نمايشگاه 

را مى توان گواه اين ادعا گرفت.
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همچنين تأكيد كرد: «همانطور كه بارها تكرار شده، امكان حذف ايران از بازار 
نفت وجود ندارد و با وجود اينكه دو عضو اوپك ادعاى جايگزينى نفت ايران را 
كرده اند، بايد گفت كه اوپك تصميم هاى گروهى مى گيرد و در اين زمينه هيچ 

تك روى ندارد.»

 توجه به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها
از جمله نكات قابل توجه حضور دانشگاه ها، شركت هاى دانش بنيان 
ــتارتاپ ها در اين دوره از نمايشگاه بود كه به نظر مى رسد پررنگ تر  و برخى اس
ــت؛ شركت هايى كه تالش كرده اند در غياب  از دوره هاى قبل صورت گرفته اس
ــور را در پيشرفته ترين و استراتژيك ترين  ــيارى از شركت هاى خارجى، كش بس
محصوالت صنعت نفت به مرز خودكفايى برسانند. اين همان موضوعى است كه 
ــال هاى اخير در وزارت نفت نسبت به آن اهتمام ويژه اى  ــد در س به نظر مى رس
شده تا از توانمندى هاى آنان در حوزه نفت بهره گرفته شود. زنگنه در افتتاحيه 
بر ضرورت همكارى با شركت هاى دانش بنيان و استارتاپ ها تاكيد كرد و حتى 
از برنامه ريزى براى ايجاد محلى به منظور متمركز شدن شركت هاى تازه تاسيس 
در اين زمينه خبر داد. مديرعامل شركت ملى گاز ايران هم گفته در اين دوره از 
نمايشگاه به شركت هاى دانش بنيان و استارتاپ ها توجه ويژه اى شده است. حسن 
منتظرتربتى يكى از اهداف برپايى اين نمايشگاه را شناسايى شركت هاى داخلى 

دانش بنيان اعالم كرد كه در صنعت نفت و گاز فعاليت مى كنند.
ــتا، پرويز سنگين - مديركل نظام تأمين و تجارى سازى فناورى  در همين راس
وزارت نفت - در حاشيه سومين روز بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، 
ــتى با عنوان هم انديشى فعاالن اكوسيستم  ــيمى در نشس گاز، پااليش و پتروش
ــتور وزير نفت، پيگيرى فعاليت هاى  ــتارتاپى انرژى ايران گفت: بر اساس دس اس
مجموعه استارتاپى به معاونت مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت نفت سپرده شد 
تا فعاليت هاى صاحبان ايده بررسى و ارزيابى شود، همچنين اداره كل نظام تأمين و 

تجارى سازى فناورى در اين معاونت مأموريت يافت اين موضوع را مديريت كند.
به گفتة او، فعاليت هاى مجموعه  استارتاپى كشور به لحاظ اين كه نوآورى هاى 
الزم را به صنعت نفت تزريق مى كنند حائز اهميت است و وزارت نفت به دنبال 
ــته و كنونى معاونت علمى و فناورى رياست  ــت كه از تجربه هاى گذش اين اس
جمهورى بهره ببرد و اين تجربه ها را براى تحقق اهداف پيش روى معاونت تأمين 

و تجارى سازى، يكپارچه و استفاده كند.
البته ابراهيم طالقانى - سرپرست مديريت پژوهش و فناورى شركت ملى نفت 
ــاره كرد و گفت: جايگاه شركت هاى  ــكالت در اين زمينه اش – هم به برخى مش
ــده است. چالش و مشكل اصلى  ــتارتاپ ها به خوبى تعريف نش دانش بنيان و اس
اينجاست كه چرا براى انجام فعاليت ها و واگذارى كارها به شركت هاى دانش بنيان 
به اندازه كافى موفق نبوده ايم. ظرفيت هاى كافى وجود دارد، اما توفيقات اندكى 
ــه يابى كنيم اين است كه  ــت. اگر بخواهيم اين معضل را ريش ــده اس حاصل ش
حركت هاى خودجوشى شكل گرفته است، اما حمايت هايى كه بايد براى تداوم 
ــت. در ارتباط با  ــتى به كار گرفته نشده اس ــركت ها به وجود آيد به درس اين ش
همكارى فناورانه با دانشگاه ها سازوكارهاى فراوانى براى شركت هاى دانش بنيان 

و استارتاپ ها وجود دارد، اما آن طور كه بايد و شايد كار انجام نشده است.
طعم تلخ تحريم، بوى خوش خودكفايى

همانطور كه پيش تر ذكر شد، نمايشگاه امسال به دليل تشديد تحريم ها رنگ 
و بويى بيشتر داخلى داشت تا بين المللى. اين مساله از سويى يك نكته منفى 
محسوب مى شود، چرا كه نمايشگاهى كه عنوان بين المللى را يدك مى كشد بايد 
ــركت هاى خارجى باشد اما از سوى ديگر، نمايش  شاهد حضور چشمگيرتر ش
پويايى شركت هاى داخلى صنعت نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى محسوب شده 
و مى تواند از اين منظر، كمى اميدبخش باشد. مدير HSE شركت ملى نفت ايران 
ــخص بود كه نمايشگاه بيست وچهارم حال و هواى  مى گويد: از همان ابتدا مش
كامالً متفاوتى نسبت به نمايشگاه هاى پيشين دارد. زمان آن رسيده كه از توان 

ــى بهره بردارى و به  ــركت هاى داخل صد درصدى ش
توليد ايرانى بر پايه دانش و تجربه خود اعتماد كرد.

ــرايط  ــداهللا زاده مى افزايد: با توجه به ش ــى عب مان
ــى  ــازندگان داخلى نمايش ــاى ظالمانه، س تحريم ه
ــص و دانش بومى به عرصه ظهور  تمام عيار از تخص
ــن گونه عنوان  ــته اند كه به يقين مى توان اي گذاش
كرد كه سازندگان داخلى در بعضى از حوزه ها گوى 
سبقت را از رقباى خارجى بربايند. حضور شركت هاى 
ايرانى در نمايشگاه بيست وچهارم در برخى حوزه ها 
ــيار جدى و پررنگ بود و اميد مى رود با حمايت  بس
همه جانبه از سازندگان داخلى و اتكا به دانش بومى و 
كارشناسان ايرانى، پروژه ها را با توان داخلى اجرا كرد 
و به بهره بردارى رساند. با اين حال، دبير اجرايى بيست 
و چهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و 
ــركت هاى خارجى در  ــيمى ايران، حضور ش پتروش
ــرده و گفته اين  ــمگير توصيف ك ــن دوره را چش اي
دوره از نمايشگاه از تمام ظرفيت سالن هاى مختلف 
نمايشگاه استفاده كرده است. محمد ناصرى با اشاره 
ــازان و شركت هاى  به جانمايى و گروه بندى قطعه س
باالدستى در سالن هاى تخصصى اظهار كرد: حدود 
2500 شركت و در مجموع در يك هزار و 167 غرفه 

ــتاورد هاى خود را به نمايش گذاشتند و  آخرين دس
21 كشور جهان در اين نمايشگاه حضور داشتند. در 

اين دوره كشورهاى انگلستان، آلمان، چين و برخى 
ــورهاى صاحب نفت و تجهيزات و تكنولوژى به  كش

نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى آمدند.

 خبرهایی که از متن و حواشی رسید

ــون دوره هاى  يكى از نكات ديگر، همچ
ــى و  ــت و هم انديش ــين، برگزارى چندين نشس پيش
همچنين گفت وگوهاى رسانه اى در حاشيه اين نمايشگاه 

بود كه از دل آنها چند خبر مهم هم منتشر شد.
ــگاه، مدير عمليات شركت  در حاشيه اين نمايش
ــاره به خسارت  ملى پخش فرآورده هاى نفتى با اش
30 ميليارد ريالى تأسيسات تأمين و توزيع سوخت 

ــون ليتر انواع  ــش از 600 ميلي ــور، از توزيع بي كش
فرآورده در بحران سراسرى سيل اخير در كشور خبر 
ــيل اخير تا زمان عادى  داد. از ابتداى وقوع بحران س
ــرايط در مجموع 82 ميليون ليتر بنزين،  ــدن ش ش
ــت گاز، 33 ميليون ليتر نفت  485 ميليون ليتر نف

 GP4 سفيد و 101 هزار و 850 ليتر سوخت هوايى
در استان هاى سيل زده كشور توزيع شده و خسارت 
برآورده شده به تأسيسات تأمين و توزيع شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى ايران نيز 30 ميليارد و 798 

ميليون ريال اعالم شده است.
ــركت نفت فالت قاره  حميد بورد - مدير عامل ش
– هم در يك نشست خبرى، با اشاره به اينكه چهار 
پروژه از 33 بسته كارى طرح هاى نگهداشت و توليد 
و افزايش توليد شركت ملى نفت ايران مربوط به اين 
شركت است، تصريح كرد: ارزش اين بسته ها حدود 

منایشگاه امسال در 
رشایطی برگزار شد 

که بحث تحریم های 
نفتی ایران بیش از 
پیش مطرح شده 

است. این منایشگاه 
با همه نقاط ضعف 

و قوتش، همواره 
تالش می کند در 
جذب رسمایه و 

متقاضیان تولیدات 
نفتی ایران نقش 

مؤثری داشته 
باشد و محلی 

برای دیدار و عقد 
قراردادهای نفت، 
گاز و پرتوشیمی و 
تجهیزات وابسته 

باشد
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ــت اجراست، دو پروژه در مرحله  ــت كه يك پروژه در دس 800 ميليون دالر اس

انعقاد قرارداد است و پروژه ميدان فروزان نيز به عنوان بسته آخر تا نيمه نخست 
ــود. به گفته وى، حداقل 500 ميليون دالر از فعاليت هاى  ــال نهايى مى ش امس
اجرايى اين قراردادها اجرايى مى شود، 300 ميليون دالر باقيمانده نيز مربوط به 
ــت. او افزود: پنج بسته كارى تعريف شده و ما در انتظار  پروژه ميدان فروزان اس
مجوزهاى الزم هستيم و اميدوارم بتوانيم اسناد مناقصه آن را در سال 98 منتشر 
كنيم. با وجود تمامى مشكالت و محدوديت ها، حدود يك ميليارد و 500 ميليون 
ــرمايه گذارى در بخش هاى مختلف در دست اجرا داريم. ترويج استفاده  دالر س
ــوخت هاى جايگزين بنزين بويژه سوخت سى ان جى هم از جمله مواردى  از س
است كه تقريباً همزمان با برگزارى نمايشگاه امسال مورد توجه قرار گرفت. پس 
از حرف و حديث ها درباره افزايش احتمالى قيمت بنزين و موجى كه در جامعه 
ايجاد شد، وزير نفت قريب الوقوع بودن اين مسأله را، برخالف برخى خبرسازى ها، 
تكذيب كرد و در ادامه، نمايندگان مجلس با تصويب ثابت ماندن قيمت بنزين، 
دولت و وزارت نفت را مكلف كردند تا براى جايگزينى و گسترش بيش از پيِش 
استفاده از سوخت سى ان جى براى خودروها برنامه ريزى و شرايط الزم را فراهم 
ــأله اى كه به تازگى به برنامه اعطاى وام دو و نيم ميليون تومانى براى  كند؛ مس

دوگانه سوز كردن خودروهاى بنزينى منجر شده است.
ــمى - مدير طرح سى ان جى شركت ملى پخش  در همين رابطه، حميد قاس
فرآورده هاى نفتى - در حاشيه بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمى در سمينار راهكارهاى تنظيم سبد سوخت با توسعه صنعت 
ــى ان جى با تاكيد بر اين مسأله كه طرح هاى چندگانه تشويقى براى افزايش  س
سهم سيان جى در سبد خودروها در مصرف روزانه 18 و 27 ميليون ليتر بنزين 
و گازوئيل در كشور صرفه جويى مى كند، گفت: امروزه شاخص هاى امنيت انرژى 
در دنيا به سمت مصرف كنندگان سوق پيدا كردند، به گونه اى كه 60 درصد توليد 

كنندگان انرژى و 40 درصد مصرف كنندگان انرژى در اين بين نقش دارند.
او با تاكيد بر اينكه عالوه بر توليد شاخصه هاى ديگرى همچون عرضه و قابل 
قبول بودن سوخت مورد عرضه از نظر مسائل زيست محيطى و همچنين قيمت 
آن در اين بين تأثير مستقيمى دارد، تصريح كرد: رشد و توسعه صنعت سيان 
جى در حدود سال 1386 نشان مى دهد كه استفاده از گاز طبيعى فشرده براى 
خودروها نقش مؤثرى در كنترل مصرف بنزين داشته است كه بايد به اين مسأله 

توجه ويژه شود.
به گفته قاسمى، ايران دومين كشور عرضه كننده انرژى ارزان در جهان است و 
هرجا ميزان توسعه يافتگى كشورها بيشتر باشد، قيمت انرژى نيز بيشتر مى شود 

كه اين مسأله يك امر طبيعى و قابل قبول است.
توليد خودروهاى گازسوز در كشور اهميت زيادى پيدا كرده و اگر روند كنونى 
ــور ادامه پيدا كند، نيازمند 22 ميليارد  ــوخت در كش توليد خودرو و مصرف س
ــرمايه گذارى در  ــرمايه گذارى در صنعت پااليش و 10 ميليارد دالر س دالر س

صنعت توزيع فرآورده هاى كشور خواهيم بود. عالوه 
ــتاندارهاى آاليندگى نيز در سال 2025  بر اين، اس
محدوديت هاى بيشترى براى سوخت هاى يورو 4 و 
ــال خواهد كرد و به همين دليل نيازمند  5 و 6 اعم
تغيير كيفيت سوخت هاى توليدى در پااليشگاه هاى 

كشور هستيم.

 جمع بندی پایانی

در هر حال، بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى هم امسال 
ــد تا با وجود ديدگاه هاى متفاوت درمورد  برگزار ش
ــركت هاى خارجى در آن، پيام  حضور كمرنگ تر ش
خودكفايى و زنده بودن از اين دوره به جهان مخابره 
ــود. بايد توجه داشت كه زمانى صنعت نفت و گاز  ش
ايران توان توليد كوچكترين تجهيزات نفتى را نداشت 
اما امروزه شركت هاى خارجى داراى نفت يا تكنولوژى 
نفتى نمى توانند صنايع توليد ايران را ناديده بگيرند. 
ــت كه مديرعامل شركت ملى  اين همان نكته اى اس
گاز ايران هم به آن اشاره كرده و با اشاره به برگزارى 
اين دوره از نمايشگاه، مى گويد كه نمايشگاه امسال 
ــال رونق  ــت؛ يكى اينكه در س دو ويژگى اصلى داش
ــرايطى برگزار  ــد قرار داريم و ديگر اينكه در ش تولي
ــد كه بحث تحريم هاى نفتى ايران بيش از پيش  ش
مطرح شده است. اين نمايشگاه با همه نقاط ضعف 
ــرمايه و  و قوتش، همواره تالش مى كند در جذب س
ــته  متقاضيان توليدات نفتى ايران نقش مؤثرى داش
ــد و محلى براى ديدار و عقد قراردادهاى نفت،  باش
گاز و پتروشيمى و تجهيزات وابسته باشد؛ چراكه در 
هر حال، شركت هاى خارجى تمايل ندارند بازار نفتى 
ايران را از دست بدهند و صاحبان تاسيسات داخلى 
و خارجى براى جبران كمبودهاى تجهيزات خود در 

نمايشگاه تهران شركت مى كنند.
ــريه «صنعت پااليش نفت»، در اين  به گزارش نش
ــگاه، نفت و صنايع باالدستى در سالن   دوره از نمايش
ــتى در سالن 41،  8 و 9، پااليش و صنايع پايين دس
پتروشيمى و صنايع پايين دستى در سالن 14 و 15، 
ــتى در سالن 38B، سازندگان  گاز و صنايع ميان دس
ــازندگان  ــالن 31، س ــزات صنعت نفت در س تجهي
ــالن 6، صادركنندگان  تجهيزات صنعتى ايران در س
ــالن 7 و  ــيمى در س فرآورده هاى نفت، گاز و پتروش
ــركت هاى دانش بنيان، دانشگاه ها و سازندگان 10  ش
گروه كااليى در سالن 27 مستقر بودند. همانطور كه 
ــد، در كنار نشست هاى خبرى كه  ــاره ش پيش تر اش
طبق روال هرساله در جريان نمايشگاه برگزار مى شود، 
ــد همايش  با مضامين مختلف از جمله  برگزارى چن
بورس نفت، بهينه سازى مصرف سوخت، راهكارهاى 
افزايش سهم بخش خصوصى در بازارهاى بين المللى 
انرژى، معرفى ظرفيت هاى دانشگاهى در حوزه مديريت 
ايمنى فرآيند در صنعت نفت و امنيت سايبرى حوزه 

اتوماسيون صنعتى نيز برنامه ريزى شده بود.

مدیر عملیات 
رشکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی 

با اشاره به خسارت 
۳۰ میلیارد ریالی 
تأسیسات تأمین 
و توزیع سوخت 
کشور، از توزیع 

بیش از ۶۰۰ میلیون 
لیرت انواع فرآورده 
در بحران رسارسی 
سیل اخیر در کشور 

خرب داد
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پااليشگاه نفت اصفهان وارد چهلمين سال حيات خود در صنعت نفت ايران مى شود. پااليشگاهى كه در طول دوران جنگ تحميلى از گزند حمالت هوايى دشمن در امان نمانده 
بود اين روزها به يكى از قطب هاى توليد انواع فرآورده هاى نفتى با استاندارد يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا تبديل شده است. توليد روزانه بالغ بر 32 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل با 
استاندارد يورو 4 و 5، برنامه ريزى گسترده براى بازيابى و مصرف آب هاى خاكسترى، اجراى طرح هاى متعدد مديريت و صرفه جويى در مصرف آب، بهره بردارى از طرح هاى متعدد 
زيست محيطى و افزايش حجم فضاى سبز شايد بخشى از دستاوردهاى چند سال اخير اين پااليشگاه با سابقه صنعت نفت كشور باشد. در اين بين، شمارش معكوس بهره بردارى 
يكى از پروژه هاى كليدى و استراتژيك پااليشگاه نفت نصف جهان آغاز شده و پيش بينى مى شود به زودى واحد تقطير 3 اين پااليشگاه با هدف رفع تنگناهاى عملياتى، تثبيت 
ظرفيت و بهبود كيفيت توليد نفت كوره و ساير محصوالت نفتى در مدار بهره بردارى قرار بگيرد. متن گفت وگو با مهندس مرتضي ابراهيمي مدير عامل شركت پااليش نفت اصفهان 

به شرح زير است:

دربـــاره آخریـــن وضعیـــت راه انـــدازی و 
بهره بـــرداری از ســـومین واحـــد تقطیـــر 
شـــركت پاالیـــش نفـــت اصفهـــان توضیحاتـــی ارائـــه 
کنیـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکه یکی از دســـتاوردهای این 
طرح کاهش بار ترافیکی خوراک در برج های تقطیر 
خواهد شد، در مجموع بهره برداری از این طرح چه 
آثـــار مثبـــت عملیاتـــی و فرآینـــدی در پاالیشـــگاه 

اصفهان بر جای می گذارد؟
ــگاه  ــماره 3 پااليش ــون واحد گازمايع ش تا كن
ــرار گرفته و  ــدار توليد ق ــده و در م راه اندازى ش

ــه نيز كه به منظور رفع تنگناهاى  واحد تقطير س
ــگاه اصفهان  ــت ظرفيت پااليش ــى و تثبي عمليات
ــكه اجرا شده،  طراحى و با ظرفيت 120 هزار بش
اوايل خرداد ماه راه اندازى خواهد شد. بايد بگويم 
از ابتداي تأسيس كه به سال 1358 باز مي گردد، 
ــمي  ــركت پااليش نفت اصفهان با ظرفيت اس ش
ــكه در روز، نقشي حياتي براي خود  200 هزار بش

و ادامه فعاليت هاي ديگر صنايع منطقه ايفاء كرده 
ــال دفاع مقدس نيز با  ــت س ــت. در طول هش اس
ــمن به صنايع و  ــالت پي درپي دش توجه به حم

نياز كشور به سوخت، با انجام صدها پروژه خرد و 
ــگاه تا مرز 90  كالن، ظرفيت عملياتي اين پااليش
درصد طراحي اوليه، افزايش يافت و بدين ترتيب 
برگ زرين توان عملياتي روزانه بيش از 380 هزار 
بشكه، در تاريخ پر افتخار اين پااليشگاه و صنعت 
نفت ايران ثبت شد. اما در سال هاي اخير با توجه 
به عمر نزديك به 40 سال شركت و نياز به افزايش 
ــره وري درصدد برآمديم كه با يك واحد تقطير  به
ــار تصفيه نفت خام را از دو واحد تقطير  جديد فش
كنوني برداريم. راه اندازي تقطير سوم بيشتر باعث 

صف راه اندازی طرح های پاالیشگاهی در نصف جهان
گفت وگو با مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان:

شمارش معکوس راه اندازی واحد تقطیر ۳ پاالیشگاه اصفهان آغاز شد
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كيفي سازي محصوالت توليدي و كاركرد ايمن تر 
واحدهاي موجود است.

بـــا بهره بـــرداری از ســـومین واحد تقطیر، 
ظرفیـــت پاالیـــش نفـــت اصفهان به چند 

هزار بشکه در روز افزایش می یابد؟
ــركت پااليش نفت  ــر خوراك ش ــال حاض در ح
ــكه در روز است كه حدود  اصفهان 327 هزار بش
ــش گرانروي و  ــكه آن در واحد كاه ــزار بش 42 ه

ــكه آن در واحد تقطير يك  ــدود 285000 بش ح
ــدازي واحد تقطير  ــود. با راه ان ــه مي ش و دو تصفي
سوم، واحد كاهش گرانروي به خوراك اصلي خود 
ــت برمي گردد كه باعث  كه Vacuum Bottom اس
 Fuel ــش توليد محصول ــش بهره وري و كاه افزاي
Oil مي شود و خوراك واحدهاي تقطير يك، دو و 

ــه مجموعاً 360 هزار بشكه در روز خواهد شد.  س
ــوم نه  با راه اندازي و بهره برداري از واحد تقطير س
تنها هيچ گونه افزايش ظرفيتي در زمينه پااليش 
نفت خام اتفاق نمي افتد بلكه ظرفيت تصفيه نفت 
ــكه فعلي به 360 هزا  خام از مقدار 376 هزار بش

بشكه كاهش مي يابد.

 پاالیشگاه نفت اصفهان یکی از صنایع 
پیشـــرو در حفـــظ و صیانـــت از محیـــط 
زیســـت بوده لطفاً درباره آخرین طرح های زیســـت 
محیطی این پاالیشـــگاه به ویژه پروژه مهم زیســـت 
محیطـــی تصفیـــه آب پاالیشـــگاه توضیحاتـــی ارائـــه 

کنید و هدف از ساخت این طرح را تشریح کنید؟
ــان يكى از  ــگاه اصفه ــد تصفيه آب پااليش واح
ــى به لحاظ  ــن واحدهاى تصفيه آب صنعت برتري
ــور است و با  ــطح كش ــتردگى در س حجم و گس
بهره بردارى از اين پروژه، بخش عمده آب مصرفى 
ــترى  ــش نفت خام از آب خاكس ــه پاالي در چرخ
ــود.  ــهر اصفهان تأمين مى ش (فاضالب) شاهين ش
ــال گذشته آغاز  ــت س تحقيقات اين پروژه از هش
ــده و مى توان گفت پااليشگاه نفت اصفهان يك  ش
ــترى در بخش  ــتفاده از آب خاكس ــرو در اس پيش
ــمار مى رود. بر اساس برنامه ريزي ها،  صنعت به ش
تصفيه آب خاكستري با ظرفيت 700 متر مكعب 
در ساعت و با همكاري يك شركت توانمند داخلي 
ــاب از محل تصفيه خانه  ــه پمپاژ پس در دو مرحل
ــه نهايي در محل اين  ــاخت تصفيه خان اوليه و س
ــا صرف هزينه اي  ــركت ظرف مدت 26 ماه و ب ش
بالغ بر 70 ميليارد تومان در محل شركت پااليش 
ــده و  ــت اصفهان با نصف ظرفيت راه اندازي ش نف
ــدن محدوديت ها و مشكالت به طور  با برطرف ش
ــگاه  ــرويس قرار خواهد گرفت. پااليش كامل در س
ــاس قانون پنجم توسعه ى كشور و  اصفهان بر اس
اهميتى كه اين قانون در صنايع نفتى براى محيط  
ــت، پروژه هاى عظيم زيست  زيست قائل شده اس
ــركت به اجرا در آورده است  محيطى را در اين ش
ــاره مي كنم: اولين شركت  كه به برخي از آنها اش
ــتيم كه گسترش سلول هاى خورشيدى  نفتى هس
ــمت منازل سازمانى  براى تأمين انرژى هم در قس

ــه كار گرفته ايم. طراحى  ــگاه را ب و هم در پااليش
ــگاه در حال انجام است  جامع فضاى سبز پااليش
ــگاه آزاد  ــجويان دانش ــط دانش و اين طراحى توس
ــط نرم افزارهاى KS و GIS در  ــگان و توس خوراس
ــبز مناسب و  ــت تا يك فضاى س حال پيگيرى اس
ــب با محيط اطراف طراحى شود. مطالعات  متناس
ــتم NFT در جهت اصالح  ــتفاده از سيس براى اس
ــاب پااليشگاه و كاهش اويل مربوط به  كيفيت پس
استخر هشت پااليشگاه در حال انجام است. پروژه 
مطالعاتى تركيبى زيست پااليى و گياه پااليى براى 
پايش مستمر خاك هاى آلوده توسط سازمان هاى 
دانش محور و دانشگاه صنعتى اجرا شد كه در اين 
پروژه گياهانى همچون «نى خيزران» و «كتون» 

استفاده مى شود. 
پروژه نصب آنااليزرهاي آنالين بر روي خروجي 
ــا اداره كل محيط  ــاس توافق ب ــا بر اس دودكش ه
ــت. تصفيه و بازگرداني 320  زيست اجرا شده اس
ــاعت پساب ارسالي از واحدهاى  متر مكعب در س
عملياتي در تصفيه خانه صنعتي از ديگر پروژه هاي 
زيست  محيطي است. پااليشگاه اصفهان موفق شده 
ــت به روش NES (بدون ورود به مخزن) لجن  اس
ــال فعاليت را اليروبي كند. 90  كف مخازن در ح
ــركت پااليش نفت اصفهان  درصد آب مصرفي ش
ــتاندارد فضاي  ــود. در حالي كه اس بازيافت مي ش
سبز براي پااليشگاه ها 20 درصد مساحت كل آنها 
تعيين شده، 36 درصد اين شركت به فضاى سبز 
ــت، به طوري كه مي توان  اختصاص داده شده اس
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ــگاه اصفهان بيش  ــبز پااليش اذعان كرد فضاي س
ــت. همه پسماندهاى عادى،  ــتاندارد اس از حد اس
ــوند و  ــتورانى از مبدأ تفكيك مى ش خانگى و رس
ــادى مانند چوب،  ــاى صنعتى ع ــماندهاى ه پس
ــته مى شود.  آهن پس از تفكيك به مزايده گذاش
ــاى خاموش كننده هالون كه  پروژه تعويض گازه
ــت  ــت، از ديگر طرح هاى زيس مخرب اليه ازن اس
ــود. پااليشگاه  محيطى پااليشگاه محسوب مي ش
ــي كشور در راه  ــتين شركت پااليش اصفهان نخس
اندازي تصفيه پساب با استفاده از تكنولوژي اسمز 
ــت و خيلي پروژه هاي ديگر كه  معكوس (RO) اس

از حوصله اين مصاحبه خارج است.

بـــا توجـــه بـــه سیاســـت کالن وزارت نفت 
مبنی بر عرضه و توزیع بنزین و گازوئیل 
یـــورو ۴ و ۵ دربـــاره آخریـــن وضعیـــت افزایـــش تولید 
ایـــن محصوالت با اســـتانداردهای یـــورو توضیحاتی 

ارائه کنید؟
ــال، كل بنزين توليدي  از ابتداي ارديبهشت امس
پااليشگاه اصفهان كه حدود 10 تا 11 ميليون ليتر 
ــطح كيفي  ــطح كيفي EURO-4 به س ــت از س اس
EURO-5 كه يكي از باالترين سطوح كيفي جهاني 

است ارتقاء پيدا كرده است. همچنين از مجموع حدود 
22 ميليون ليتر گازوئيل توليدي پااليشگاه، حدود 2 

ميليون ليتر گازوئيل با سطح كيفي  EURO-5 توليد 
مى شود كهدر صورت همكارى اداره گمركات كشور 
ــاى اين بخش كه ماه ها در  مبني بر ترخيص كااله
كمرگ باقى مانده و با نصب آن در سايت، اواخر سال 
ــاهد راه اندازي واحدهاي تصفيه گازوئيل و  آينده ش
 EURO-5 توليد كامل اين محصول در حد استاندارد
خواهيم بود. ما اميدواريم با احداث بخش يوتيليتى 
ــركت  واحدهاى تصفيه گازوئيل نيز كه در تعهد ش
مپنا مى باشد، طرح زيست محيطي ملى مذكور در 

زمان پيشگفته راه اندازى شود.

بـــا توجـــه بـــه رویکـــرد پاالیشـــگاه نفـــت 
اصفهان برای استفاده از توان و ظرفیت 
ســـازندگان و صنعتگرانی ایرانی در شـــرایط تحریم، 
آیـــا ســـازندگان داخلـــی موفـــق به تولیـــد و تأمین نیاز 
کاتالیســـتی ایـــن پاالیشـــگاه به ویژه بـــرای واحدهای 
جدید بهره برداری شـــده اند و آیا کاتالیســـت ایرانی 
موفـــق بـــه جایگزینـــی با نمونه هـــای خارجی و به ویژه 

چینی شده است؟
ــتفاده از  ــركت اس ــت اصلى ش ــواره سياس هم
ــد كه در  ــى مى باش ــازندگان داخل ــدى س توانمن
ــداث واحدهاى جديد  ــن خصوص در بخش اح اي
ــده توسط  ــتفاده ش حدود 70 درصد كاالهاى اس
ــازندگان داخلى تأمين شده است. در خصوص  س
ــرمايه  ــركت با س ــت نيز اين ش ــن كاتاليس تأمي
گذارى و حمايت از شركت داخلى موفق به توليد 

كاتاليست واحد بنزين سازى در داخل كشور شده 
ــتر اين مساله بايد بگويم  است. براي توضيح بيش
ــازي كه در سال  در جريان احداث پروژه بنزين س
ــه كيفيت بنزين  ــيدن ب ــا هدف بهبود بخش 94 ب

ــد، مشكالتي از طرف كشورهاي  توليدي انجام ش
ــورد نياز  ــت هاي م ــي براي تأمين كاتاليس خارج
ــود آمد. در حقيقت  ــيون به وج واحد ايزومريزاس
ــت حياتي كه تنها دو  توليدكنندگان اين كاتاليس
كشور آمريكا و فرانسه بودند، از تحويل كاتاليست 
ــگاه  ــودداري كردند، بنابراين پااليش ــران خ به اي
ــركت پااليشي با  نفت اصفهان به عنوان اولين ش
ــركت هاي داخلي، از  ــتفاده از دانش و توان ش اس
كاتاليست ساخت داخل كه يكي از راهبردي ترين 
ــور  ــت در داخل كش ــت نف ــت هاي صنع كاتاليس
ــطح  ــود، براي توليد بنزين با س ــوب مي ش محس
كيفيت EURO-4 استفاده كرد و پس از آن امكان 
توليد بنزين با كيفيت يورو 4 فراهم شد. در حال 
حاضر اين فرآورده در بيش از 12 استان كشور از 

جمله استان اصفهان توزيع و مصرف مي شود.
ــون و مبارك، ايران نيز  ــي اين رويداد ميم در پ
ــي از بهترين توليدكنندگان اين نوع  به عنوان يك

كاتاليست ها در سطح جهان شناخته مى شود.

بر اســـاس تصمیمات جدید اتخاذ شـــده 
در حوزه صنعت کشتیرانی جهان، تمامی 
شـــناورها و کشـــتی های جهان تا پایان ســـال جاری 
میـــالدی بـــرای اســـتفاده از نفـــت کـــوره کـــم گوگرد و 
جایگزین کردن آن با نفت کوره های پرگوگرد فعلی 
فرصت دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر ایران 
یکـــی از بزرگتریـــن تولیدکننـــدگان نفـــت کوره جهان 
اســـت چـــه تعاملـــی بـــا پاالیـــش و پخش بـــرای بهبود 
کیفیت نفت کوره تولیدی پاالیشگاه ها کرده اید و آیا 
در فرصـــت تعییـــن شـــده امـــکان تولیـــد ســـوخت با 

استاندارد جدید وجود دارد؟
ــالت  ــى از معض ــاً يك ــوص قطع ــن خص در اي
ــد بود.  ــوره خواه ــى نفت ك ــركت هاى پااليش ش
ــركت به اين موضوع از پيش  ــبختانه اين ش خوش
توجه كرده به طوري كه در راستاي كاهش گوگرد 
نفت كوره و حتي تبديل نفت كوره به محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر با پيگيرى مجدانه احداث واحد 
RHU را با رعايت استفاده از توانمندى پيمانكاران 

ــازندگان داخلى در دستور كار خود قرار داده  و س
ــروژه به مرحله انعقاد قرارداد خواهد  و به زودي پ
رسيد. همچنين همانطور كه قبًال اشاره شد پس از 
راه اندازي واحد تقطير سوم خوراك واحد كاهش 
ــول Vacuum Bottom ميزان  ــه محص گرانروي ب

توليد نفت كوره كاهش مي يابد.

دربـــاره آخریـــن وضعیـــت بهره بـــرداری از 
واحـــد گرانول ســـازی گوگـــرد پاالیشـــگاه 

اصفهان توضیحاتی ارائه کنید؟
واحد گرانول سازى پيشرفتى معادل 95 درصد 
ــرق 230 كيلوولت  ــا توجه به اتصال ب ــته و ب داش
توسط برق منطقه اى پست مربوطه برق دار شده و 
در حال پيش راه اندازى است. اين واحد با ظرفيت 
ــرد در روز در آينده  ــازى 300 تن گوگ گرانول س

نزديك در سرويس قرار خواهد گرفت.

احیـــای  ضـــرورت  بـــه  توجـــه  بـــا 
پتروپاالیشگاه ها در شرایط تحریم، آیا در 
صـــورت شفاف ســـازی پرداخـــت صورتحســـاب ها و 
بدهی معوق، پاالیشگاه اصفهان توان تأمین کامل 
خـــوراک پتروشـــیمی اصفهـــان را دارد؟ در صـــورت 

تائید، برنامه های پاالیشگاه را تشریح کنید؟
ــركت پااليش نفت اصفهان در حال حاضر با  ش
ــيمي خوراك اين  ــود بدهي هاي معوق پتروش وج
شركت را تأمين مي كند. مسلماً در صورت شفاف 
ــابها و پرداخت اين روند ادامه  سازي صورت حس

خواهد يافت.

به  عنـــوان ســـؤال پایانـــی، دربـــاره اجـــرای 
مهمترین برنامه های زیســـت محیطی و 
زیرســـاختی در دســـت اجـــرای پاالیشـــگاه نفـــت 

اصفهان توضیحاتی ارائه کنید؟
ــركت پااليش نفت  ــاى در حال انجام ش پروژه ه
اصفهان در جهت ارتقاى واحدها و افزايش كيفيت 
ــام مى گيرد.  ــت محيطى انج ــوالت و زيس محص
ــا طرح تصفيه گازوئيل، تصفيه نفت  مهم ترين آنه
كوره، استفاده از آبهاى خاكسترى، بهينه سازى و 
ــازي و بهبود  مديريت انرژى و طرح جامع بهينه س
ــازي فرآيند  ــت. طرح بهبود و بهينه س فرآيند اس
كه اهداف طرح شامل بهبود بخشيدن به وضعيت 
ــردن روي  ــان و كار ك ــگاه اصفه ــوراك پااليش خ
ــكه در روز)  ظرفيت بهينه و پايدار (360 هزار بش
ــي. كاهش توليد محصوالت  و صيانت از منابع مل
ــب  ــنگين (نفت كوره) با انتخاب فرآيند مناس س
ــه برش هاي  ــاي تقطير ب ــه مانده برج ه تبديل ت
سبك تر، بهبود فرآيندهاي عملياتي در واحدهاي 
ــى واحدها، احداث  موجود و افزايش ضريب ايمن
ــتاي بهبود  واحدهاي جديد گوگردزدايي در راس
ــخصات و  ــتيابي به مش كيفيت محصوالت تا دس

استانداردهاي Euro 4 & 5 است.
ــامل واحد  ــرح جامع هم ش ــر پروژه هاي ط زي
تصفيه هيدروژني نفت كوره (RHU)، واحد توليد 
پروپيلن و شكست مولكولي كاتاليست نفت كوره 
ــايت و مخازن،  ــي و آفس (PRU+RFCC)، يوتيليت

ــرش دو، واحد  ــن و يك واحد آب ت ــد آمي دو واح
ــه گازوئيل، يك واحد هيدروژن و يك واحد  تصفي
ــازي و تقطير  گازترش، بازيافت گوگرد و جامدس

سوم (URP) است.
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طرح مهم و استراتژیک افزایش ظرفیت و 
بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل پاالیشگاه 
نفت بندرعباس پارسال رسماً افتتاح شد، لطفاً درباره 
اهـــداف اجـــرای ایـــن طرح، تعـــداد واحدهای فرآیندی 
ساخته شده، میزان سرمایه گذاری انجام شده و نرخ 
بازگشـــت ســـرمایه آن، میـــزان کاهـــش گوگـــرد و 
آن  اقتصـــادی  و  محیطـــی  زیســـت  دســـتاوردهای 

توضیحاتی ارائه کنید؟
پروژه افزايش ظرفيت بنزين و بهبود كيفيت بنزين 
و نفت گاز پااليشگاه بندرعباس از جمله پروژه هايى 
ــت كه هدف مهم آن توليد فرآورده هاى نفتى با  اس
كيفيت و سوختى پاك مطابق با استانداردهاى روز 
دنيا و همچنين حفظ و صيانت از محيط زيست با 
كاهش ميزان انتشار آاليندها در هواست. اين پروژه 

در راستاى تكميل واحدهاى عملياتى اين پااليشگاه 
و خودكفايى كشور با افزايش توليد بنزين و همچنين 
بهبود كيفيت بنزين و نفت گاز توليدى پااليشگاه تا 
حد استانداردهاى روز دنيا اجرا شد. با بهره بردارى 
ــگاه نفت  از اين پروژه، ميزان توليد بنزين در پااليش
ــش يافت و ميزان  ــاس 4 ميليون ليتر افزاي بندرعب
 10 PPM 400 به كمتر از PPM گوگرد آن از حدود

با گذشت بيش از 110 سال از كشف طالى سياه، هاب هاى تخصصى توليد محصوالت نفت، گاز و پتروشيمى يكى پس از ديگرى در حاشيه سواحل خليج فارس در حال شكل گيرى 
است. پس از ايجاد دو هاب توليد محصوالت پتروشيمى در ماهشهر و عسلويه، توسعه پارس جنوبى و راه اندازى بزرگترين هاب توليد گاز ايران و حتى جهان در عسلويه، حاال با 
بهره بردارى از فازهاى سه گانه پااليشگاه ستاره خليج فارس و طرح هاى توسعه، افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت در پااليشگاه نفت بندرعباس، اين بندر قديمى به هاب جديد 

صنعت پااليش نفت ايران تبديل شده است.
پارسال و درست درحالى كه چند هفته از آغاز تحريم هاى غير قانونى آمريكا مى گذشت، طرح مهم و استراتژيك افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت بنزين و گازوئيل پااليشگاه نفت 
بندرعباس توسط رئيس جمهورى در مدار بهره بردارى قرار گرفت تا با روشن شدن چراغ توليد يك پروژه استراتژيك در كنار افزايش ظرفيت، كيفيت و استاندارد بنزين و گازوئيل 
توليدى پااليشگاه نفت بندرعباس تا سطح يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا هم ارتقا يابد. اين پااليشگاه حاشيه خليج فارس حاال اجراى يك طرح بزرگ و استراتژيك ديگرى را به نام 
ارتقاى كيفيت محصوالت سنگين با هدف كاهش توليد نفت كوره و تبديل آن به محصوالت سبك تر با ارزش افزوده بيشتر در دستور كار قرار داده تا چرخ توسعه در اين پااليشگاه 

نفت متوقف نشود. متن گفت وگو با مهندس «هاشم نامور» مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس به اين شرح است:

پاالیشگاه نفت بندرعباس به جمع تولیدکنندگان بنزین یورو ۵ پیوست
گفت وگو با مدیرعامل پاالیشگاه بندر عباس:

اجرای طرح ارتقای کیفیت محصوالت سنگین با هدف کاهش تولید نفت کوره
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كاهش يافت و موجب بهبود كيفيت بنزين توليدى 
پااليشگاه بندرعباس و دستيابى به استاندارد يورو 5 
(EURO 05) شد. همچنين با كاهش ميزان گوگرد 

ــدود PPM 10000 به  ــدى نيز از ح نفت گاز تولي
كمتر از PPM 50، كيفيت اين فرآورده به استاندارد 
يورو 4 (EURO 04) بهبود يافت. براى ساخت اين 
پروژه 313 ميليون يورو و همچنين 11 هزار و 350 
ميليارد ريال از منابع داخلى، صندوق انرژى و اوراق 

مشاركت هزينه شده است. 
ــعت 577 هزار متر  ــن پروژه در زمينى به وس اي
ــد و واحدهاى مهمى مانند تبديل  مربع احداث ش
كاتاليستى، ايزومريزاسيون، تصفيه نفت گاز، تصفيه 
نفتاى سبك و سنگين، تصفيه گاز با آمين، بازيافت 
ــاخته شده است و در  گوگرد و تصفيه آب ترش س
كنار آن واحدهاى جانبى مانند 17 دستگاه مخزن، 
ــيرين كن به ظرفيت 250 متر  يك دستگاه آب ش
مكعب در ساعت، يك دستگاه برج خنك كننده به 
ظرفيت 10 هزار مترمكعب در ساعت، واحد توليد 
ــت 4000 نرمال متر مكعب در  ــروژن به ظرفي نيت
ــعل گازهاى مازاد، واحد  ــاعت، سه دستگاه مش س
ــتگاه توربين گازى  ــازى گوگرد، يك دس جامد س
ــاى بخار كمكى  ــرق 42 مگاواتى، ديگ ه ــد ب مول
ــاعت و ديگ هاى بخار  ــه ظرفيت 176 تن در س ب
ــاعت نيز احداث  بازيافتى به ظرفيت 88 تن در س

شد.

برای نخستین بار در صنعت پاالیش نفت 
ایران، پاالیشـــگاه نفت بندرعباس موفق 
به تولید محصول اســـید کلریدریک شـــده است. هم 
اکنون ظرفیت تولید این محصول چند هزار تن یا لیتر 
در سال است؟ با تولید آن آیا کشور نیازی به واردات 
خواهد داشت؟ مازاد محصول تولیدی در بازار داخلی 

یا صادراتی عرضه خواهد شد؟
ــيد كلريدريك با خلوص و فشار باال كه مورد  اس
ــگاهى و پتروشيمى ها است  استفاده صنايع پااليش
ــد و  ــور تأمين مى ش ــا پيش از اين از خارج كش و ت
ــوى راكتورهاى واحدهاى  ــه منظور شستش از آن ب
ــت به  ــش از بارگيرى كاتاليس ــيون پي ايزومريزاس
منظور توليد ايزومريت (Isomerate) به عنوان يكى 
ــتاندارد يورو 5  ــى توليد بنزين با اس ــزاى اصل از اج

استفاده مى شود. 
ــتفاده از امكانات و  ــركت با اس متخصصان اين ش
ــى دو راكتور، يك  ــگاه با طراح ظرفيت هاى پااليش
مبدل، ماده شيميايى پركلرواتيلن و هيدروژن تحت 
شرايط تعريف شده موفق به توليد اسيد كلريدريك 
ــون اين  ــدند و هم اكن ــوص 99/9 درصد ش ــا خل ب
ــركت توانايى توليد تن اسيدكلريدريك را دارد و  ش
شركت پااليش نفت بندرعباس توانايى تأمين نياز 
ــيدكلريدريك مورد نياز پااليشگاهها در صورت  اس

درخواست را دارد.

بهره بـــرداری افزایـــش ظرفیـــت و بهبـــود 
کیفیت بنزین و گازوئیل پاالیشـــگاه نفت 
بندرعبـــاس چـــه تاثیـــری در کاهـــش آثـــار تحریم های 
غیرقانونـــی آمریـــکا بر اقتصاد و صنعت نفت کشـــور 

خواهد داشت؟
ــمن براى  زمانى بنزين يكى از ابزارهاى مهم دش
تحريم و فشار بر ملت ايران بود كه با افتتاح پروژه هاى 
ــال 97 اهرم تهديدات  صنعت پااليش كشور در س
دشمن براى تحريم بنزين كنار گذاشته شد از سوى 
ديگر تقويت خودباورى، اتكاء به توان و دانش داخلى 
براى تأمين تجهيزات، قطعات مورد نياز و حركت به 
سمت توليد از جمله فرآورده هاى استراتژيك مانند 
بنزين و نفت گاز عالوه بر كمك به حفظ آرامش در 
ــد. در  جامعه به نوعى تهديدها به فرصت تبديل ش
همين راستا در اجراى پروژه افزايش ظرفيت توليد 
ــگاه  بنزين و بهبود كيفيت بنزين و نفت گاز پااليش
بندرعباس بيش از 65 درصد از دستگاه ها، تجهيزات 
و قطعات استفاده شده ساخت داخل است و مى توان 
گفت كه تحريم موجب ارتقاء توانمندي شركت هاي 
داخلي براي حضور موثرتر در عرصه هاي اقتصادي 
و صنعتي كشور و همچنين ايجاد روحيه اعتماد به 
ــوان و توليد داخلي  ــبت به ت نفس و خودباوري نس
شد. مى توان بومى سازى، خودكفايى، عدم وابستگى، 
ــتغال، انتقال فناورى، جلوگيرى از خروج ارز از  اش
كشور و اعتماد به نفس و تقويت روحيه خودباورى 
را از دستاوردهاى خوب پروژه ملى افزايش ظرفيت 
ــن و نفت گاز  ــود كيفيت بنزي ــد بنزين و بهب تولي

پااليشگاه نفت بندرعباس دانست.

درباره مهمترین پروژه های آتی توسعه ای، 
زیرســـاختی و زیســـت محیطی پاالیشگاه 

نفت بندرعباس توضیحاتی ارائه کنید؟

ــركت پااليش  يكى از مهمترين طرح هايى كه ش
ــال آن بود افزايش كميت و  نفت بندرعباس به دنب
بهبود كيفيت محصوالت و فرآورده هاى نفتى بود كه 
با تالش و پيگيرى هاى صورت گرفته پروژه افزايش 
ــگاه  ــود كيفيت محصوالت پااليش ــت و بهب ظرفي
تكميل و راه اندازى شد كه در نتيجه موجب افزايش 
ــون ليترى توليد بنزين و بهبود كيفيت اين  4 ميلي
محصول مطابق با استاندارد يورو 5 و همچنين توليد 
ــتاندارد يورو 4 شد. از ديگر طرح هاى  نفت گاز با اس
ــعه پااليشگاه بندرعباس مى توان  مهم و بزرگ توس
ــنگين اشاره  به طرح ارتقاى كيفيت محصوالت س
ــگاه نفت بندرعباس با جديت آن را  كرد كه پااليش
دنبال مى كند. اجراي پروژه بازيافت گازهاي مشعل 
پااليشگاه به منظور استفاده مجدد از آن در سوخت 
ــدف كاهش مصرف گاز طبيعي، كاهش  گازي با ه
ميزان انتشار آالينده هاي ناشي از سوختن گازهاي 
مازاد در مشعل، صيانت از محيط زيست، پيشگيرى 
از هدر رفت آب و كاهش ضايعات از ديگر پروژه هاى 

مهم اين شركت است كه در دست اجراست.

به منظور بهبود کیفیت فرآورده های نفتی 
سنگین چه تدابیر و برنامه هایی دارید؟

ــاى كيفيت  ــد طرح ارتق ــاره ش همانگونه كه اش
ــركت  ــنگين از طرح هاى مهم اين ش محصوالت س
ــنجى آن انجام شده و  است كه مطالعات امكان س
هدف آن كاهش ميزان نفت كوره توليدى و تبديل 
ــتر  ــبك تر با ارزش افزوده بيش آن به محصوالت س
ــت و به موجب اين طرح ميزان توليد نفت كوره  اس
ــر از 10 درصد و ميزان گوگرد آن به كمتر  به كمت
ــد. از مهمترين داليل  ــك درصد كاهش مى ياب از ي
حركت در راستاى توسعه و ساخت واحدهاى جديد 
به ويژه واحدهاى ارتقاى كيفيت محصوالت سنگين 
ــوخت  ــاز بازارهاى بين المللى به س ــوان به ني مى ت
ــوخت هاى با ارزش  پاك، ضرورت كاهش توليد س
ــزوده كمتر، ارتقاى كيفيت فرآورده هاي توليدي،  اف
توليد فرآورده هاي منطبق با استانداردهاى روز دنيا 
ــت محيطي و بهبود عملكرد  ــائل زيس به لحاظ مس

اقتصادى و سودآورى بيشتر اشاره كرد.

با توجه به تأمین بخشـــی از خوراک نفت 
خام پاالیشگاه بندرعباس از مسیر کشتی 
و انتقـــال دریایـــی، آیـــا بـــرای کاهـــش ریســـک تولیـــد 
برنامـــه ای بـــرای ســـاخت خـــط لولـــه انتقـــال نفت هم 

دارید؟
تضمين استمرار عمليات توليد فرآورده هاي نفتي 
ــگاه نفت بندرعباس است و  مأموريت اصلى پااليش
ــد از كاهش خوراك  ــن مأموريت باي ــراى اي در اج
ــرايط بد آب و هوايي بدليل عدم امكان  بويژه در ش
پهلودهي كشتي در مبدأ و يا مقصد پيشگيرى كرد 
ــت خام از طريق خط  ــه همين منظور تأمين نف و ب
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ــت بررسى و پيگيرى  لوله از پروژه هاى مهم در دس
ــروژه عالوه بر  ــت. اين پ ــگاه بندرعباس اس پااليش
كاهش ريسك هاى عملياتى ناشى از كمبود نفت خام 
موجب انعطاف پذيرى عمليات، كاهش هزينه هاى 
ــت  ــام و جلوگيرى از آلودگى زيس ــال نفت خ انتق
محيطى دريايى مى شود. همچنين در صورت تأمين 
نفت خام از طريق خط لوله مى توان با تغيير كاربرى 
ــكله نفتى موجود در بندرعباس از آن اسكله به  اس
منظور صادرات فرآورده هاى توليدى مازاد پااليشگاه 
استفاده كرد، ضمناً در شرايط خاص مى توان از اين 

اسكله به صورت دو منظوره نيز استفاده كرد.

بـــا توجـــه بـــه سیاســـت کالن وزارت نفـــت 
مبنـــی بـــر عرضـــه و توزیع بنزین و گازوئیل 
یـــورو ۴ و ۵ دربـــاره آخریـــن وضعیت افزایش تولید این 
محصـــوالت بـــا اســـتانداردهای یـــورو توضیحاتی ارائه 

کنید؟
ــى افزايش ظرفيت توليد بنزين و  هدف پروژه مل
بهبود كيفيت بنزين و نفت گاز پااليشگاه بندرعباس 
ــت مطابق با  ــا كيفي ــاى نفتى ب ــد فرآورده ه تولي
ــتانداردهاى جهانى است كه اين هدف با تالش  اس
شبانه روزى مجموعه مديران، كاركنان و متخصصان 
متعهد اين شركت و بهره گيرى از خدمات پيمانكار 
محقق شد و بنزين توليدى پااليشگاه نفت بندرعباس 
ــتاندارد يورو 5 و نفت گاز نيز مطابق با  مطابق با اس

استاندارد يورو 4 توليد مى شود.

بـــا توجـــه بـــه رویکـــرد پاالیشـــگاه نفـــت 
بندرعباس برای استفاده از توان و ظرفیت 
ســـازندگان و صنعتگرانی ایرانی در شـــرایط تحریم، آیا 
سازندگان داخلی موفق به تولید و تأمین نیاز کاتالیستی 
این پاالیشگاه به ویژه برای واحدهای جدید بهره برداری 
شـــده اند و آیا کاتالیســـت ایرانی موفق به جایگزینی با 

نمونه های خارجی و به ویژه چینی شده است؟
ــاخت و توليد  ــه س ــى موفق ب ــازندگان داخل س
ــگاهى در مقياسهاى  ــت واحدهاى پااليش كاتاليس
آزمايشگاهى و صنعتى شده اند و محصوالت توليدى 
ــگاهها مورد استفاده قرار گرفته و  در برخى پااليش

محصوالت نفتى توليد شده است.

آیـــا اجـــرای ســـهمیه بندی و هـــر طرحی که 
مصـــرف بنزیـــن را مدیریت کند، می تواند 
در کاهـــش تولیـــد تکلیفـــی پاالیشـــگاه ها و به تبع آن 
تولیـــد محصوالتـــی کـــه دارای بازارهـــای صادراتـــی 

بیشتری هستند در شرایط تحریم کمک کند؟
ــه طور كلى ميزان مصرف انرژى در ايران خيلى  ب
ــتاندارد جهانى است. بنابراين بايد  بيشتر از حد اس
نسبت به بهينه سازى مصرف انرژى اقدام نمود. يكى 
از راه هاى بهينه سازى، مديريت مصرف انرژى است 
تا با صرفه جويى در ميزان مصرف نسبت به صادرات 
ــاى نفتى مازاد بر نياز داخل اقدام و باعث  فرآورده ه

ارزآورى براى كشور شود.
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خصوصى سازى هر چقدر در صنعت پتروشيمى آسيب و خسارت به همراه داشت در صنعت پااليش نفت كشور خير و بركت به ارمغان آورده است. اگر براى اثبات اين ادعا شك 
داريد فقط كافى است نيم نگاهى به وضعيت توسعه پااليشگاه نفت تبريز پس از خصوصى سازى بيندازيد. افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت توليد محصوالت نفتى به ويژه بنزين و 
گازوئيل تا سطح يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا و برنامه ريزى براى انجام بزرگترين سرمايه گذارى تاريخ صنعت پااليش نفت ايران در قالب اجراى طرح جامع ارتقاى كيفي محصوالت 
كه منجر به توقف و يا كاهش شديد توليد نفت كوره خواهد شد، همگى از دستاوردها و برنامه هاى كليدى پااليشگاه نفت تبريز در طول چند سال گذشته تاكنون است. مشروح 

گفت وگو با مهندس «غالمرضا باقرى ديزج» مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز به شرح زير است:

برای نخســـتین بار پارســـال با اجرای یک 
طـــرح مهـــم، اســـتاندارد بنزیـــن تولیـــدی 
پاالیشـــگاه نفـــت تبریـــز به یـــورو ۵ اتحادیه اروپا ارتقا 
یافت. لطفاً درباره اجرا و بهره برداری این طرح مهم 
زیست محیطی و اقتصادی توضیحاتی ارائه کنید؟ 
در حال حاضر چند میلیون لیتر بنزین در پاالیشگاه 
تولیـــد می شـــود و از ایـــن میـــزان چنـــد میلیـــون لیتر با 

استاندارد یورو ۴ و ۵ است؟
براي ارتقاى كيفيت بنزين پااليشگاه تبريز احداث 
ــروري بود،  ــبك ض ــيون نفتاي س واحد ايزومريزاس
بنابراين به دليل تحريم هاي موجود، امكان خريد و 
نصب اين واحد مقدور نشد و كارشناسان فني شركت 
ــبختانه با طرحي ابتكاري، واحد قديمي و بال  خوش
ــازي را با تغيير نوع كاتاليست به  استفاده بنزين س

ايزومريزاسيون نفتا تبديل كردند كه در اثر اين طرح 
ــرايط فعلي كل بنزين توليدي به ميزان 3/5- در ش

3/2 ميليون ليتر در روز منطبق با استاندارد يورو 5 

توليد مي شود.

درباره آخرین وضعیت ارتقای استاندارد 
گازوئیـــل تولیـــدی پاالیشـــگاه بـــه یـــورو ۴ 
توضیحاتـــی ارائـــه کنیـــد. آیـــا هـــم اکنـــون طـــرح 
گوگردزدایـــی از گازوئیـــل بـــه طـــور کامـــل در مـــدار 
بهره برداری قرار گرفته است؟ هم اکنون توان تولید 
روزانـــه چنـــد میلیـــون لیتـــر گازوئیـــل یـــورو ۴ و ۵ را 

دارید؟
پااليشگاه تبريز با احداث واحد جديد گوگردزدايي 
ــن محصول را به  ــد كيفيت اي از نفت گاز موفق ش

ــم اكنون واحد  ــاء دهد و ه ــتاندارد Euro 5 ارتق اس
ــت  مذكور با 70-60 درصد ظرفيت طراحي قادر اس
روزانه 3-2/8 ميليون ليتر گازوئيل با استاندارد مذكور 
توليد كند، اميد است با تكميل زيرساخت هاي مورد 
ــا ظرفيت كامل طراحي  ــاهد كاركرد واحد ب نياز ش

باشيم.

بهـــره بـــرداری افزایـــش ظرفیـــت و بهبـــود 
کیفیت بنزین و گازوئیل پاالیشگاه نفت 
تبریـــز چـــه تاثیـــری در کاهـــش آثـــار تحریم هـــای غیر 
قانونـــی آمریـــکا بـــر اقتصـــاد و صنعـــت نفت کشـــور 

خواهد داشت؟
ــورو 5 بدون  ــرح توليد بنزين ي ــرداري از ط بهره ب
ــيون نشان داد كه تحريم ها  نياز به واحد ايزومريزاس

آ آ

بنزین یورو ۵ هدیه پاالیشگاه تبریز به آذربایجان
گفت وگو با مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز:
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موجب ايجاد خالقيت در سازمان شده و حركت روبه 
تعالي شركت را متوقف نخواهد كرد، از طرفي ديگر 
راه اندازي واحد جديد گوگردزدايي نفت گاز بدون نياز 
به كارشناسان خارجي دليل محكمي بر توانايي هاي 

كارشناسان شركت است.

 پاالیشگاه تبریز به عنوان صنعت پیشرو 
در حفظ و صیانت از محیط زیست بهره 
برداری از ۱۵ طرح زیســـت محیطی را در دســـتور کار 
قـــرار دارد. لطفـــاً دربـــاره جزئیاتـــی از ایـــن پروژه هـــا 

توضیحات تکمیلی ارائه کنید؟
اين شركت در راستاي انطباق با استانداردهاي ملي 
و بين المللي در حوزه محيط زيست و نيز مسئوليت 
ــرمايه  ــراي پروژه هاي عمده و س ــا اج اجتماعي، ب
ــاي كالن بالغ بر 369 ميليون يورو ارزى و  گذاري ه
ــاخص و چشمگيري  406 ميليارد ريال، عملكرد ش

ــته است. كه اهم پروژه ها را مى توان بدين گونه  داش
ــازي جديد و  ــريح كرد: با احداث واحد بنزين س تش
تبديل واحد بنزين سازى قديم پااليشگاه با حركت 
ــين داخلى شركت به كاربرى واحد  ابتكارى مهندس
ISOM (واحد آيزومريزاسيون) توانسته كل محصول 

ــتاندارد يورو 5 ارتقا دهد، با  بنزين توليدى را به اس
ــده روزانه 3-2/8 ميليون  اجراي پروژه GHP قادر ش
ــادل 70-60 درصد ظرفيت طراحي واحد)  ليتر (مع
گازوئيل پاك منطبق با استاندارد يورو 5 ارائه كند كه 
با تكميل زيرساخت هاي مورد نياز و اجراى پروژه هاى 
ــت محيطى استحصال  مكمل نظير پروژهاى زيس
گازهاي انتهايي (TGT) و برج هاي خنك كننده جديد 
شاهد كاركرد واحد با ظرفيت كامل طراحي خواهيم 
بود. از ديگر پروژه هاى مهم زيست محيطى مى توان 
به اجراء و بهره برداري از واحد گرانوالسيون گوگرد به 
منظور توليد و عرضه گوگرد گرانولي جهت كاهش 
انتشار ريزگردها، اجرا و بهره بردارى از پروژه بازيابي 
ــالي به فلر (FGR) در سال 95 در قالب  گازهاي ارس
كنوانسيون بين المللى CDM (ثبت شده در سازمان 
ــور جمهورى اسالمى ايران)، اجراي  ملل به نام كش
ــتم هواي فشرده و توليد و  پروژه بهينه سازي سيس
توزيع بخار پااليشگاه براي اولين بار در كشور توسط 
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد UNIDO به عنوان 
Pilot در بين صنايع كشور و پروژه تفكيك لجن هاي 

ــي از مهمترين پروژه هاي  نفتي- بيولوژيكي و آهك
زيست محيطي اين شركت است و بسيارى پروژهاى 
ديگر در راستاى اصالح فرآيندهاى توليد و انطباق با 
ــت محيطى كه كسب رتبه اول زيست  الزامات زيس
محيطى در ميان پااليشگاه هاى كشور طى دو سال 
متوالى اعالم شده از سوى متوليان مجموعه وزارت 
نفت، گواه بر اين مدعاست. از سوي ديگر اين شركت 
ــعه  ــتاي اجراي بند ب ماده 192 قانون توس در راس
ــتم هاي پايش لحظه اي  پنجم مبني بر نصب "سيس
بر روي خروجي منابع ثابت"، به عنوان يك شركت 

ــرو و فراتر از الزامات قانوني، نسبت به احداث و  پيش
بهره برداري از مركز پايش آنالين اقدام كرده است.

بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده در 
حـــوزه صنعت کشـــتیرانی جهان، تمامی 
شـــناورها و کشـــتی های جهـــان تـــا پایان ســـال جاری 
میـــالدی بـــرای اســـتفاده از نفـــت کـــوره کـــم گوگـــرد و 
جایگزیـــن کـــردن آن با نفت کوره های پرگوگرد فعلی 
فرصت دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر ایران 
یکـــی از بزرگتریـــن تولیدکننـــدگان نفـــت کوره جهان 
اســـت چـــه تعاملـــی بـــا پاالیـــش و پخش بـــرای بهبود 
کیفیت نفت کوره تولیدی پاالیشگاه ها کرده اید و آیا 
در فرصـــت تعییـــن شـــده امـــکان تولیـــد ســـوخت بـــا 

استاندارد جدید وجود دارد؟
 به دليل اهميت موضوع كاهش توليد نفت كوره 
ــركت مطالعات امكان سنجى احداث  پيشتر اين ش
 TCM ــركت خارجى ــط را با دو ش واحدهاى مرتب
ــال 96 به انجام رساند.  Italy)) و SK (Korea) در س

ــال 97 به دليل فشار نظام سلطه عدم امكان  در س
ــره مندى از منابع فاينانس جهت اجرا، اين طرح  به
محقق نشد. در نيمه دوم سال 97 با بررسى ميدانى 
ــركت هاى صاحب دانش فنى و انجام مطالعات  از ش
ــده با چهار شركت معتبر  ــنجى به روز ش امكان س
ــل دانش فنى، طراحى بنيادى احداث  جهت تحصي
فرايندهاى واحدهاى مرتبط در قالب 6 قرارداد امضا 
ــد و در حال انجام فعاليت تحصيل دانش فنى و  ش
ــت، طبق برنامه در شهريور 98  طراحى بنيادى اس
ــته طراحى بنيادى تكميل و پيمانكار مهندسى  بس

گسترده (FEED) انتخاب خواهد شد.

با توجه به رویکرد پاالیشـــگاه نفت تبریز 
برای استفاده از توان و ظرفیت سازندگان 
و صنعتگرانی ایرانی در شرایط تحریم، آیا سازندگان 
داخلی موفق به تولید و تأمین نیاز کاتالیســـتی این 
پاالیشـــگاه به ویژه برای واحدهای جدید بهره برداری 
شده اند و آیا کاتالیست ایرانی موفق به جایگزینی با 

نمونه های خارجی و به ویژه چینی شده است؟
ــاز واحد  ــت مورد ني ــون تمامى كاتاليس ــم اكن ه
ــازي اين پااليشگاه از سازندگان داخلي  هيدروژن س
تأمين مي شود، درخصوص كاتاليست پيشرفته بنزين 
سازي نيز هم اينك از دو شركت سازنده داخلي خريد 
انجام شده و اميد است كاتاليست بعدي اين واحد از 
اين شركتها تأمين شود. براي بقيه واحدها نيز در حال 
همكاري با سازندگان داخلي هستيم تا ان شاء ا... كليه 

كاتاليست مصرفي از داخل كشور تأمين شود.

دربـــاره طـــرح نوآورانـــه و ابتـــکاری تولیـــد 
گریدهای جدید انواع روغن های صنعتی و 
روانکارها در پاالیشگاه تبریز توضیحاتی ارائه کنید؟

ــور و  ــروه دو براي اولين بار در كش ــن پايه گ روغ

پااليشگاه تبريز بصورت كاتاليستي از محصول جانبي 
Iso offtest  توليد و امكانات امتزاج روغن پايه توليدي 

ــگاه به منظور توليد  ــواد افزودني در اين پااليش با م
روغن هاي بنزيني و ديزلي و... با آخرين فناوري هاي 
روز فراهم شده و هرگونه فرموالسيون قابل حصول 
ــگاه كنترل كيفي مجهز، پشتوانه  است كه آزمايش

محكمي بر آن خواهد بود.

بـــا توجـــه بـــه ورود شـــرکت پاالیـــش نفت 
تبریـــز بـــه طرح ملی برندینگ تاکنون چه 
اقداماتـــی در ایـــن حـــوزه انجـــام شـــده اســـت؟ چـــه 
برندهایـــی بـــرای عرضه و توزیع فرآورده های نفتی به 
ثبـــت رســـیده و مهمتریـــن اهـــداف ورود به این حوزه 

تجاری را تشریح کنید؟
ــت هاى كالن كشور و كاهش  در راستاى سياس
ــركت پااليش نفت تبريز به  تصدى گرى دولت، ش
ــى كشور پس از اخذ  ــركت پااليش عنوان اولين ش
ــش فرآورده هاى نفتى  ــركت ملى پخ مجوز از ش
ــتاى  ــالم در راس ــدف ايجاد رقابت س ــران با ه اي
ــانى به شهروندان، عرضه محصوالت با  خدمت رس
كيفيت، ايجاد حس اعتماد بين جايگاه هاى عرضه 
 Aria ــبت به خلق برند ــوخت و شهروندان، نس س
ــركت  ــا تى زورك) اقدام و به عنوان ش tzorc (آري

ــگ خود را آغاز  ــان تجارى كار برندين صاحب نش
كرده است؛ بنابراين در اين راستا اقدامات صورت 
ــامل خريد 3 باب  ــرح است كه ش گرفته بدين ش
ــوخت، تحت پوشش  جايگاه اختصاصى عرضه س
ــوخت با برند  ــراردادن 10 باب جايگاه عرضه س ق
ــاب آن در  ــز كه 4 ب ــش نفت تبري ــركت پاالي ش
ــت، ضمناً تعداد 13 مورد پرونده  حال احداث اس
ــركت  تقاضا براى احداث جايگاه تحت برند اين ش
ــده و در حال انجام روند استعالم از  تأييد اوليه ش

ارگان هاى ذيربط است.
شايان ذكر است طرح كهاب جهت كنترل بخارات 
بنزين و طرح كربن زدايى از خودروها جهت كاهش 
آالينده هاى زيست محيطى در تمامى جايگاه هاى 

اختصاصى و تحت پوشش، شروع شده است.

برنامه هـــای  مهمتریـــن  اجـــرای  دربـــاره 
توسعه ای، زیست محیطی و زیرساختی 
در دســـت اجرای پاالیشـــگاه نفت تبریز توضیحاتی 

ارائه کنید؟
ــتاي كاهش و يا حذف  ــگاه تبريز در راس پااليش
ــل نفت كوره و تبديل آن به محصوالت كيفي  كام
سازگار با محيط زيست، اجراي طرح جامع ارتقاى 
ــه دارد كه اين  ــي محصوالت خود را در برنام كيف
طرح، بزرگ ترين سرمايه گذاري در تاريخ پااليشگاه 
ــت با تأمين سرمايه مورد نياز  خواهد بود، اميد اس
بتوانيم پااليشگاه را به سطح پااليشگاه هاي روزآمد 

جهان ارتقاء  دهيم.
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عمر پااليشگاه نفت قديمى حاشيه پايتخت به 54 سال رسيده و با گذشت بيش از نيم قرن از تأسيس و راه اندازى پااليشگاه نفت تهران، هنوز اين پااليشگاه تأمين كننده پايدار 
و مطمئن بخشـى از سـوخت مورد نياز كشور اسـت. نيم نگاهى به پروژه احداث پااليشگاه تهران نشان مى دهد كه از سال 1344 خورشيدى ساخت آن توسط شركت ملى نفت 
ايران آغاز شد و اين پااليشگاه در سال 1347 تكميل و راه اندازى شد. ظرفيت اسمى پااليشگاه تهران در سال هاى نخست، معادل 85 هزار بشكه در روز بود، كه طى اصالحات 
فرآيندى انجام شده در سال 1355 ظرفيت توليد فرآورده هاى نفتى آن به 120 هزار بشكه در روز افزايش يافت. حاال با گذشت بيش از ساخت و بهره بردارى از پااليشگاه نفت 
تهران، طرح هاى جديد بهينه سازى، افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت محصوالت مختلف نفتى با اولويت افزايش توليد بنزين و گازوئيل با استاندارد يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا، كاهش 
توليد نفت كوره و ارتقاى كيفيت و استاندارد ساير محصوالت نفتى كليد خورده است. متن گفت وگو با مهندس «لطف اهللا هنگى» مديرعامل شركت پااليش نفت تهران با محوريت 

طرح هاى جديد توسعه و بهبود كيفيت توليد فرآورده هاى مختلف نفتى به شرح زير است:

کیفی سازی و ارتقای کیفیت استانداردي 
تولید بنزین (به یورو ۴ و ۵ اتحادیه اروپا) و 
کاهـــش تولیـــد نفت کـــوره دو برنامه کلیدی و محوری 
توســـعه اي آتی پاالیشـــگاه نفت تهران اســـت. لطفاً 
دربـــاره آخریـــن وضعیـــت اجـــرای ایـــن دو طرح، منابع 
مالی مورد نیاز ساخت و زمان بندی جدید اجرای آن 

توضیحاتی ارائه کنید؟
طرح افزايش كيفيت بنزين و كاهش نفت كوره از 
جمله طرح هاى مهمى است كه به دنبال لزوم افزايش 
فرآورده هاى با ارزش افزوده باالتر (بنزين و نفت گاز) 
ــا ارزش افزوده كمتر (نفت  ــاى فرآورده هاى ب به ج
كوره) با رعايت الزامات محيط زيست در پااليشگاه 
تهران در دستوركار قرار گرفته است. استانداردهاى 
ــال هاى  جهانى براى توليد فرآورده  هاى نفتى در س
اخير با توجه به اهميت مصرف سوخت هاى فسيلى 
و كاهش آلودگى محيط زيست در جهان ارتقا يافته 

است. طرح توسعه و بهينه سازى پااليشگاه  تهران با 
هدف افزايش كيفيت و ظرفيت توليد بنزين و نفت 
گاز از يك سو و همچنين كاهش توليد فرآورده هاى 
ــنگين (نفت كوره) و كاهش آالينده هاى زيست  س
محيطي از فرآورده  هاى نفتى توليدى پااليشگاه  و در 
راستاي دستيابي به استاندارد يورو 4 و 5 هم اكنون 
ــود.  ــگاه تهران، با جديت پيگيرى مي ش در پااليش
ــت مطالعات طراحي پايه واحدهاي  شايان ذكر اس
مرتبط با ارتقاي كيفيت و استاندارد سازي بنزين به 
اتمام رسيده و در مرحله مناقصه و انتخاب پيمانكار 
است. مطالعات امكان سنجي مرتبط با طرح كاهش 

نفت كوره هم انجام شده است.

دربـــاره طرح زیســـت محیطی جداســـازی 
بنزن از ترکیب فرآورده های نفتی تولیدی 
پاالیشـــگاه هم توضیحاتی ارائه کنید آیا این طرح در 

قالب طرح بهبود کیفیت بنزین اجرایی خواهد شد یا 
جداگانه است؟

ــورو 4 و 5 كه مد  ــتانداردهاي ي ــه به اس ــا توج ب
ــت كشور نيز بوده، ميزان  نظر سازمان محيط زيس
ــگاه حداكثر  ــزن در بنزين نهايي توليدي پااليش بن
يك درصد است. بنابراين با توجه به درنظر گرفتن 
ــگاه  ــت محيطي، پااليش الزامات و مالحظات زيس
ــران، احداث واحد كاهش بنزن از بنزين توليدي  ته
را در طرح افزايش ظرفيت و كيفيت بنزين در نظر 

گرفته است.

اجرای طرح کیفی سازی و ارتقای کیفیت و 
اســـتاندارد تولیـــد بنزیـــن بـــه یـــورو ۴ و ۵ 
اتحادیه اروپا در پاالیشـــگاه نفت تهران افزون بر آثار 
زیســـت محیطی، چه تاثری در افزایش ســـودآوری و 
کاهش هزینه های انتقال فرآورده های نفتی در کشور 

4عمر پااليشگاه نفت قديمى حاشيه پايتخت به 54 سال رسيده و با گذشت بيش از نيم قرن از تأسيس و راه اندازى پااليشگاه نفت تهران، هنوز اين پااليشگاه تأمين كن

آ ل ا ا گ ال ا ا گ ا ا

طرح تولید بنزین یورو ۵ روی میز پاالیشگاه نفت تهران رفت
گفت و گو با مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران:

18نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 12  خرداد 98

Oil Refining Industry Employers Association



خواهد داشت؟
ــنجى اقتصادى طرح  ــاس گزارش امكان س بر اس
مذكور، مى تواند در حدود 0,9 دالر به ازاى هر بشكه 
ــگاه را بهبود ببخشد. همچنين  ــود كلى پااليش س
ــركت در حدود  ــرح، توليد بنزين ش مطابق اين ط
ــكه در روز افزايش يافته و كيفيت آن  12000 بش

ــگاه به محل  نيز بهبود مى يابد. نزديك بودن پااليش
دريافت خوراك و محل مصرف محصوالتش مى توان 
كمك شايان توجهى در كاهش هزينه هاى حمل و 
ــد. با توجه به اينكه ما در مجاورت  ــته باش نقل داش
بزرگترين مصرف كننده بنزين كشور (شهر تهران) 
قرار داريم، برآورد ما اين است كه نياز به انتقال اين 
مقدار بنزين از ساير پااليشگاه هاى كشور به تهران 

رفع خواهد شد.

 با توجه به بحران کم آبی در تهران و کشور، 
راهکار پاالیشگاه تهران برای صرفه جویی 
در مصرف آب و همکاری با وزارت نیرو و شرکت آب و 

فاضالب چه خواهد بود؟
در راستاي تقليل و كاهش مصرف آب شهري، اين 
مهم در قالب پروژه خريد تضميني و جايگزيني بخش 
عمده اى از آب مصرفي پااليشگاه با پساب فاضالب 
تصفيه شده از تصفيه خانه جنوب تهران (شهر ري) 
در سال 1393 آغاز شد. در نهايت عليرغم تنگناها 
و مشكالت با تالش ها و پيگيري هاي متعدد، پساب 
ــده با انجام اين پروژه (شامل لوله كشي و  تصفيه ش
نصب تجهيزات مربوطه)،  به پااليشگاه منتقل شده 
است. مزيد اطالع اينكه در حال حاضر، فضاي سبز 
ــگاه با استفاده از اين پروژه  همچنين جنگل پااليش
ــه منظور بهره گيري  ــود. در فاز دوم ب آبياري مي ش
ــده در واحدهاي صنعتي پروژه  از پساب تصفيه ش
ــه صنعتي آب  ــروژه تصفي ــري تحت عنوان پ ديگ
دريافتي از تصفيه خانه جنوب تهران و توزيع آن در 

پااليشگاه اجرايي و در حال انجام است.

بـــا توجـــه بـــه سیاســـت کالن وزارت نفـــت 
مبنی بر عرضه و توزیع گازوئیل یورو ۴ و ۵ 
درباره آخرین وضعیت افزایش تولید این محصوالت 

با استانداردهای یورو توضیحاتی ارائه کنید؟
ــي از نفت  ــگاه تهران بخش در حال حاضر پااليش
گاز توليدي خود را مطابق با استاندارد يورو 5 توليد 
مي كند. در طرح احداث واحدهاي مرتبط با كاهش 
ــازى و ارتقاى كيفيت نفت گاز  نفت كوره، كيفى س
ــس از راه اندازي  ــت. بنابراين پ نيز درنظر گرفته اس
واحدهاي مرتبط با طرح كاهش نفت كوره، تمامي 
نفت گاز توليدي پااليشگاه مطابق با استاندارد يورو 

5 اتحاديه اروپا توليد خواهد شد.

با توجه به رویکرد پاالیشـــگاه نفت تهران 
برای استفاده از توان و ظرفیت سازندگان و 

صنعت گران ایرانی در شـــرایط تحریم، آیا ســـازندگان 
داخلـــی موفـــق بـــه تولید و تأمین نیاز کاتالیســـتی این 
پاالیشـــگاه به ویـــژه برای واحدهـــای جدید بهره برداری 
شده اند و آیا کاتالیست ایرانی موفق به جایگزینی با 

نمونه های خارجی و به ویژه چینی شده است؟
ــي در واحد ايزو  ــتاي حمايت از توليد مل در راس
ــت وجاذب هاي ذيل ساخت  ــيون كاتاليس مريزاس
ــاي خارجي  ــي جايگزين كااله ــركت هاى ايران ش

شدند:
1. كاتاليست راكتورهاي واحد ايزومريزاسيون بانام 
ــاخت شركت اكسير نوين فرآيند  تجاري IR-86 س
آسيا جايگزين كاتاليست 614A-IS ساخت شركت 

Axens فرانسه

ــيو 5A  مربوط به بخش  ــاذب ملو كوالر س 2. ج

ــام تجاري پار  ــيون با ن ــزورب واحد ايزومريزاس ايب
مولسيو 5A ساخت شركت رنگينه كاتاليست پارس 
 Axens ــركت ــيو 5A-MS ش جايگزين ملوكوالرس

فرانسه
ــت فرآيند نم  ــيو 4A جه 3. جاذب ملو كوالرس

زدايي خورك ورودي به راكتور هاي ايزومريزاسيون 
ساخت شركت نيتل پارس جايگزين ملوكوالر سيو 

4A-MS شركت Axens فرانسه

ــد جذب كلر از  ــاذب كلر گارد جهت فرآين 4. ج

-GSorb محصول واحد ايزومريزاسيون با نام تجاري
ــرام جايگزين جاذب  ــاخت شركت گهر س 101 س

 Johnson Matty ــركت  ش  6085  PURASPEC

 GHDS انگليس ضمن اينكه جهت راكتورهاي واحد
ــاخت شركت رنگينه  كاتاليست  تصفيه گوگرد س
ــت پارس با نام تجاري پاراهايدكت توسط  وكاتاليس
ــداري و در آينده جهت جايگزيني  ــگاه خري پااليش
ــاخت شركت Kelly چين  كاتاليست QLH-04 س

استفاده مى شود.

بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده در 
حـــوزه صنعت کشـــتیرانی جهـــان، تمامی 
شـــناورها و کشـــتی های جهـــان تـــا پایـــان ســـال جاری 
میـــالدی بـــرای اســـتفاده از نفـــت کـــوره کـــم گوگـــرد و 
جایگزیـــن کـــردن آن بـــا نفت کوره های پرگوگرد فعلی 
فرصـــت دارنـــد. بـــا توجه به اینکه در حال حاضر ایران 
یکـــی از بزرگتریـــن تولیدکننـــدگان نفـــت کـــوره جهان 
اســـت چـــه تعاملـــی بـــا پاالیـــش و پخـــش بـــرای بهبود 
کیفیت نفت کوره تولیدی پاالیشگاه ها کرده اید و آیا 
در فرصـــت تعییـــن شـــده امـــکان تولیـــد ســـوخت بـــا 

استاندارد جدید وجود دارد؟
طراحي واحد RFCC به منظور كاهش و يا حذف 
ــو و يا طراحي  ــرآورده نفت كوره از يك س توليد ف
ديگر واحدهاي UP GRADER مي تواند در اصالح 
ــخصه گوگرد نفت كوره مؤثر باشد كه با توجه  مش
به شرايط فعلي، ساخت چنين واحدهايي در كوتاه 

مدت امكان پذير نيست.

آیـــا اجـــرای ســـهمیه بندی و هـــر طرحی که 
مصرف بنزین را مدیریت کند، می تواند در 
کاهش تولید تکلیفی پاالیشگاه ها و به تبع آن تولید 
محصوالتـــی کـــه دارای بازارهـــای صادراتـــی بیشـــتری 

هستند در شرایط تحریم کمک کند؟
ــتفاده از  ــش ميزان توليد تكليفى، امكان اس كاه
ــا فراهم مى  كند. ضمن  ــاى بازار را براى م فرصت ه
ــركت،  ــعه اى ش اينكه برنامه هاى تعميراتى و توس
بدون فشار و استرس خارجى به انجام خواهد رسيد. 
ــب تر  اين امر به ما اجازه مى دهد برنامه ريزى مناس

اقتصادى براى توليد را پيگيرى كنيم.

درباره اجرای طرح نظام هماهنگ حقوق 
کارکنان که بیش از دو سال مطالعات آن 
انجام شده توضیحاتی ارائه کنید؟ آیا اجرای این طرح 
منتفی شـــده اســـت؟ در صورت منفی بودن پاســـخ 
دربـــاره زمـــان بنـــدی اجـــرا و مزیت هـــای آن بـــرای 
پاالیشـــگاه  متخصـــص  کارکنـــان  رضایت منـــدی 

توضیحاتی ارائه کنید؟
ــازي نظام  با عنايت به لزوم بازنگري و يكپارچه س
ارزشيابي و طبقه بندي مشاغل شركت پااليش نفت 
تهران براساس الزامات قانون كار جمهوري اسالمي 
ايران و به منظور تحقق اصل پرداخت عادالنه و برابر 
به ازاى انجام كار مشابه در شرايط يكسان، افزايش 
ــعه و  ــي فرآيندهاي داخلي، توس ــي، اثربخش كارآي
ــازي فعاليت هاي سيستمي و مديريتي  يكپارچه س
در راستاي اهداف استراتژيك شركت، نظام حقوقي 
شركت با الگو برداري از منابع علمي معتبر ازجمله 
ــاني Hay Group و  ــاوره اي منابع انس ــركت مش ش
ــركت خارجي  ــام حقوقي وزارت نفت و چند ش نظ
ــي مشاوران مورد  ــتفاده از نظرات كارشناس و با اس
ــط كار و جبران خدمات وزارت  تائيد اداره كل رواب
ــي و در مورخ  ــاه اجتماعي، طراح ــاون، كار و رف تع
ــيده  1395/04/20 به تأييد نهايي اداره مذكور رس

ــاغل و نظام حقوقي  ــت. طرح طبقه بندي مش اس
شركت با محاسبه كليه سوابق و سنوات كاركنان در 
مورخ 1397/09/01 اجرا شده و مطالبات پرداخت 
ــت و درحال حاضر اين شركت داراي يك  شده اس

نظام حقوقي منسجم و عادالنه است.

 دربـــاره اجـــرای مهمتریـــن برنامه هـــای 

توســـعه ای، زیست محیطی و زیرساختی 
در دســـت اجرای پاالیشـــگاه نفت تهران توضیحاتی 

ارائه کنید؟
از مهمترين برنامه هاى توسعه اى، زيست محيطى 
ــوان به طرح  ــگاه تهران مي ت ــاختى پااليش و زيرس
كيفى سازى و ارتقاى كيفيت و استاندارد توليد بنزين 
به يورو 5 اتحاديه اروپا، كاهش توليد نفت كوره، پروژه 
ــي آب دريافتي از تصفيه خانه جنوب  تصفيه تكميل

تهران و توزيع آن در پااليشگاه را نام برد.
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اين مسابقه بزرگ خط پايانى ندارد، در ايران، سال هاست پااليشگاه پشت پااليشگاه بايد ساخته شود تا حريم امن توليد پرايد، پژو و سمند حفظ شود. مسابقه توليد و مصرف 
بنزين سالهاست كه در ايران راه افتاده است، در دوره اى به كمك كارت سوخت، گرانى قيمت ها و سهميه بندى توليد از مصرف سبقت گرفت اما مصرف كنندگان خيلى زود جبران 
كردند و از توليد جلو زدند. بهره بردارى از سومين فاز پااليشگاه ستاره خليج فارس بهانه خوبى است كه سؤال كنيم، مسابقه توليد و مصرف بنزين ايران قرار است تا كى ادامه يابد؟ 
آيا سهميه بندى و گرانى دوباره قيمت ها كارساز است؟ آيا پااليشگاه سازى تنها چاره حفظ حريم امن خودروسازان داخلى است؟ تا كى بايد از بازگشت برندهاى معتبر خودروساز 
خارجى وحشت داشته باشيم؟ برنده توليد پرايد، پژو، نيسان و سمند در كشور كيست؟ سواالتى كه اگر بخواهيد به دنبال كشف پاسخ هاى آنها باشيد احتماالً به شما مى گويند 
مگر سرت براى دردسر درد مى كند؟ همزمان با مرور اين تحوالت، نبايد تصور شود كه مهمترين هدف و مأموريت پااليشگاه ستاره خليج فارس، افزايش ظرفيت توليد بنزين و 
گازوئيل بوده تا به مدد بنزين هاى يورو چهار و پنج اين پااليشگاه ميعانات گازى فعالً بر مسابقه توليد و مصرف بنزين سرپوش بگذاريم و واردات بنزين كشور هم متوقف شود اما 

فراموش نكنيد مأموريت غيرممكن ساخت بزرگترين پااليشگاه ميعانات گازى جهان صرفاً بى نياز كردن ايران از واردات بنزين نيست. 
پااليشگاه خليج فارس با پشت سر گذاشتن يك دوره 12 ساله ساخت يكى از عجايب مديريت پروژه در تاريخ نفت جهان است، پااليشگاهى كه سال 85 كلنگ آن به زمين زده 
شد و تا مهرماه 1396 تنها توان توليد 5 تا 7 ميليون ليتر بنزين در روز را داشت حاال آماده توليد روزانه 50 ميليون ليتر بنزين مى شود، يعنى در طول 11 ساله نخست موفق به 
توليد 5 تا 7 ميليون ليتر بنزين شديم و در يك دوره 20 ماهه افزايش 40 تا 45 ميليون ليترى توليد بنزين در اين پااليشگاه اتفاق افتاده است.  همزمان با افزايش توليد ميعانات 
گازى پارس جنوبى و البته تحريم خريد اين محصول، پنج تا هفت كشتى نفتكش ايران هم با كليدواژه نوسازى ناوگان اوراق شدند تا ريسك توليد و ذخيره سازى ميعانات گازى 
در مخازن پااليشگاه ها و احتماالً مخازن كشتى هاى نفتكش دو چندان شود و درست در اين ايام بحرانى هديه اى از آسمان به نام پااليشگاه ستاره خليج فارس بر سر صنعت نفت 
ايران نازل شد، پااليشگاهى كه با مصرف روزانه 360 تا 400 هزار بشكه ميعانات گازى عمالً ريسك توليد گاز در پارس جنوبى را در اوج سرماى زمستان به حداقل كاهش داد تا نوار 

ركوردشكنى ها در صنايع نفت و گاز ايران پاره نشود. متن گفت وگو با مهندس «محمدعلى دادور» مديرعامل شركت پااليش نفت ستاره خليج فارس را در زير مى خوانيد:

ستاره خلیج فارس آماده پاالیش 
روزانه ۵۴۰ هزار بشکه میعانات گازی شد

گفت وگو با مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:
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دربـــاره مهمتریـــن دســـتاوردهای طـــرح 
ابتـــکاری و هوشـــمندانه تغییـــر الگـــوی 
فرآیندی در پاالیشـــگاه ســـتاره خلیج فارس با هدف 
افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد بنزیـــن و گازوئیـــل، نفتـــای 
شیرین، توقف تولید نفتای ترش و افزایش ظرفیت 

مصرف میعانات گازی توضیح دهید؟
ــتاورد طرح بهينه سازى ظرفيت و  مهم ترين دس
رفع موانع توليد سه فاز موجود اين است كه با صرف 
10 درصد از ميزان سرمايه گذارى براى احداث يك 

فاز 120 هزار بشكه اى به عنوان فاز چهارم مى توان 
150 درصد ظرفيت پااليشگاه ستاره خليج فارس 

را افزايش داد و با اين صرفه جويى دولت مردان اين 
مرز و بوم مى توانند آن را در زيرساخت هاى كشور 
ــتغال بسيارى را به وجود  هزينه كنند تا زمينه اش
ــده فقط بر  آورد. در وضعيت فعلى پروژه تعريف ش
مبناى رفع موانع توليد و بهينه سازى ظرفيت سه فاز 
موجود است. بنابراين با توجه به اينكه در مطالعات 
اوليه به اين نتيجه رسيده ايم كه تا 540 هزار بشكه 
يعنى هر فاز 60 هزار بشكه افزايش ظرفيت دهد و 
ــكه و در  ظرفيت نهايى را از 120 به 180 هزار بش
مجموع به 540 هزار بشكه برسيم بنابراين تعريف 
ــكه نياز به اين  فاز چهارم با ظرفيت 180 هزار بش
ــت هاى ابالغى وزارت نفت مبنى بر  دارد كه سياس
ــگاه از منطقه پارس جنوبى  تأمين خوراك پااليش

ابالغ شود.

اجـــرای طـــرح طرح بهینه ســـازی ظرفیت و 
رفع موانع تولید سه فاز موجود پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس چه صرفه جویی به همراه دارد؟

ــه فاز موجود، هزينه صرف  با توجه به افزايش س
ــا 80 ميليون يورو مورد نياز  ــده نزديك به 70 ت ش
ــتيم يك فاز 120  ــت درحالى كه اگر مى خواس اس
هزار بشكه اى جديد اضافه كنيم چيزى حدود 970 

ــورو هزينه نياز بود،  ــون يورو تا يك ميليارد ي ميلي
ــداث يك فاز جديد  ــه 8 تا 9 درصد اح ما با هزين
مى توانيم معادل 1,5 فاز ظرفيت سه فاز موجود را 

بهينه سازى كنيم.

بهره برداری از ســـه فاز پاالیشـــگاه ســـتاره 
خلیـــج فـــارس و برنامـــه افزایـــش ظرفیت 
تولیـــد در قالـــب فـــاز چهـــارم توســـعه چـــه تاثیـــری در 
کاهـــش ریســـک تولیـــد گاز و میعانـــات گازی در حوزه 

پارس جنوبی دارد؟
با صرف هزينه اى كمتر از 10 درصد يك فاز 120 
ــكه از  ــزار تنى مى توانيم به ميزان 180 هزار بش ه
ميعانات استحصالى از ميدان مشترك پارس جنوبى 
بيشتر برداشت كنيم و با اين كار استمرار عمليات 
برداشت گاز غنى در ميدان مشترك پارس جنوبى 

با اين افزايش ظرفيت ما نيز ارتقاء پيدا مى كند.

با افزایش ظرفیت تولید نفتای شیرین، آیا 
امـــکان تأمیـــن کامـــل خـــوراک صنایـــع 
پتروشـــیمی بـــا هـــدف تکمیل زنجیره هـــای ارزش که 
بارهـــا از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری توصیه شـــده، 

فراهم خواهد شد؟
با توجه به اينكه با بهره بردارى كامل از پااليشگاه 
ستاره خليج فارس، به منويات مقام معظم رهبرى 
ــع زيرزمينى  ــى مناب ــرده و از خام فروش ــل ك عم
ــرى كرده ايم و با اين كار تحريم هاى آمريكا  جلوگي
ــدت  در بنزين و عدم صادرات ميعانات گازى به ش
ــى ديگر با توجه به اينكه  ــود و از طرف بى اثر مى ش
ــى از خوراك  ــت، مى توانيم بخش با افزايش ظرفي
پتروشيمى ها را هم تضمين و توليد كنيم، بنابراين 
ــزايى  در صادرات غير نفتى هم مى توانيم نقش بس
ــره تأمين و توليد  ــته و ارزش افزوده در زنجي داش
محصوالت پتروشيمى ايفا كنيم و عمًال تحريم هاى 

آمريكا در خوراك پتروشيمى ها را هم بى اثر كنيم؛ 
از طرف ديگر با اين كار امنيت سياسى و اجتماعى 
در كشور بيشتر مى شود كه اين يكى از دستاوردهاى 
ــت. به عبارتى، با برداشت بيشتر  اين طرح ملى اس
گاز طبيعى از پارس جنوبى، موجبات استفاده مردم 

از اين نعمت خدادادى را ايجاد كرده ايم.

با توجه به رویکرد پاالیشگاه ستاره خلیج 
فـــارس بـــرای اســـتفاده از تـــوان و ظرفیـــت 
سازندگان و صنعتگرانی ایرانی در شرایط تحریم، آیا 
ســـازندگان داخلـــی موفـــق به تولیـــد و تأمین نیازهای 
ایـــن پاالیشـــگاه به ویـــژه بـــرای واحدهـــای جدیـــد 

بهره برداری شده اند؟
ــگاه هم با  ــن لوازم يدكى پااليش ــه تأمي در زمين
ــتيم اين قطعات را از آلمان و  توجه به اينكه نتوانس
حتى چين و كشورهاى ديگر تأمين كنيم، ساخت 
داخل نقش بسيار اساسى ايفا كرد، از جمله ساخت 
ــورهاى پااليشگاه كه ساخت  پيستون هاى كمپرس
ــور آلمان بودند و هر كدام قطرى بيش از يك  كش
ــانتى متر و وزن هر تكه 3 تن بود كه  متر و 20 س
ــه تنى در اين پيستون قرار مى گرفت،  دو قطعه س
ــم. از طرف ديگر  ــتيم از داخل تأمين كني را توانس
ــيرها كنترل كه  قطعات و لوازم يدكى مربوط به ش
ــران ريخته گرى كنيم، به  ــتيم در اي همه را توانس
اين ترتيب ستاره خليج فارس بسيار توانست نقش 

حياتى خود را ايفا كند.

آیـــا اجـــرای ســـهمیه بندی و هـــر طرحی که 
مصرف بنزین را مدیریت کند، می تواند در 
کاهش تولید تکلیفی پاالیشگاه ها و به تبع آن تولید 
محصوالتـــی کـــه دارای بازارهـــای صادراتی بیشـــتری 

هستند در شرایط تحریم کمک کند؟
ــرف را در  ــت مص ــم مديري ــه بتواني در صورتى ك
ــعار كه  ــور نهادينه كنيم عالوه بر اينكه اين ش كش
ــت را عملياتى  منابع زيرزمينى حق فرزندان ما اس
كرده ايم، بلكه به وسيله اين كار ارز آورى براى كشور 
داشته ايم؛ وقتى از خام فروشى جلوگيرى مى كنيم، 
ــور مى كند و  ــترى را وارد كش ــادرات ما ارز بيش ص

مى توانيم زيرساخت هاى كشور را توسعه دهيم.

برنامه هـــای  مهمتریـــن  اجـــرای  دربـــاره 
توســـعه ای، زیست محیطی و زیرساختی 
در دســـت اجرای پاالیشـــگاه نفت ستاره خلیج فارس 

توضیح دهید؟
در زمينه استاندارد آب هاى برگشتى به دريا نيز با 
توجه به حوضچه هايى كه در پااليشگاه تعبيه شده، 
ــتى به دريا نيز مطابق شرايط استاندارد  آب برگش
محيط زيست هم از مواد شيميايى و نفتى تصفيه 
مى شود و هم دماى آن در ورودى به دريا كنترل و 

سپس به دريا بازگشت داده مى شود.
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سابقه ساخت پااليشگاه نفت كرمانشاه به عنوان دومين پااليشگاه نفت كشور تقريباً به 90 سال قبل باز مى گردد، در سال 1301 خورشيدى گروه هاي حفاري به منطقه مرزي كرمانشاه 
بازگشته و از اين زمان فعاليت استخراج نفت در مرز قصرشيرين شروع و با استخراج نفت، آن منطقه به ميدان نفتي نفت شاه نام گرفت و پس از پيروزي انقالب اسالمي به نفت شهر 
تغيير نام يافت. با كشف اين ميدان، به منظور انتقال نفت سبك از نفت شهر به پااليشگاه كرمانشاه، خط لوله اي به قطر 3 اينچ و به طول 260 كيلومتر احداث شد و اين شركت اولين بار به 
ظرفيت اسمي 2000 بشكه در روز شروع به كار كرد و تا 5000 بشكه در روز هم نفت را پااليش مى كرد. با افزايش نياز منطقه به حجم بيشتر فرآورده هاي نفتي در سال هاي 1350 - 1348 
پس از برچيدن پااليشگاه قديمي تغيير خط انتقال نفت از 3 اينچ به 8 اينچ، به منظور نوسازي و توسعه آن، دستگاه هاى جديد پااليش ساخت و نصب شد و با بكارگيري روش هاي جديد 
تصفيه، پااليشگاه جديد با ظرفيت طراحي 15000 بشكه در روز در سال 1350 شروع بكار كرد و متعاقباً ظرفيت عملي آن به حدود 19000 بشكه در روز رسيد. با شروع جنگ تحميلي، 
اشغال منطقه نفت شهر و بمباران پااليشگاه كرمانشاه چرخه توليد در اين شركت قطع شد كه به جهت استراتژي بودن اين پااليشگاه در تأمين نياز سوخت مناطق غرب كشور، خط لوله 
جديد افرينه - كرمانشاه با قطر 16 اينچ و به طول 172 كيلومتر احداث و اين بار نفت خام اهواز- آسماري و سركان - ماله كوه به پااليشگاه منتقل و در آبان ماه 1362 جهت تصفيه نفت 
خام سنگين جنوب مورد بهره برداري قرار گرفت. اين پااليشگاه از سال 1395 و طى مزايده عمومى به بخش خصوصى واگذار شده كه با استقرار مديريت جديد طرح هاى توليد هگزان 
پليمرى، راه اندازى برج وكيوم و توسعه كالن پااليشگاه با مشاركت شركت هاى دانش بنيان داخلى و سرمايه گذارى خارجى در دست اقدام است. عالوه بر افزايش توليد پااليشگاه به 
40 هزار بشكه با بهبود كيفيت محصوالت شركت در راستاى سودآورى و توسعه كمى و كيفى قرار خواهد گرفت. مشروح گفت وگو با مهندس «فرهاد كاويانى» سرپرست شركت پااليش 

نفت كرمانشاه در زير مى آيد:

بـــا توجـــه بـــه واگـــذاری پاالیشـــگاه نفـــت 
کرمانشـــاه، مطالعاتـــی به منظور افزایش 
ظرفیـــت تولیـــد ایـــن پاالیشـــگاه از حـــدود ۲۵ هـــزار 
بشـــکه به ۴۵ هزار بشـــکه در دســـتور کار قرار گرفته 
است. آیا اجرای این برنامه توسعه ای صحت دارد؟

ــه (Basic design) براى افزايش  ــى پاي بله طراح
ظرفيت پااليشگاه از 25000 تا 40000 بشكه در روز 
در حاشيه برگزارى بيست و چهارمين نمايشگاه نفت 

تهران با پژوهشگاه صنعت نفت امضا خواهد شد.

درباره برنامه جدید تکمیل زنجیره ارزش 
در پاالیشـــگاه کرمانشـــاه بـــا اجـــرای طرح 
تولید محصول مهم و استراتژیک «هگزان پلیمری» 
توضیح دهید؟ عملیات ساخت این پروژه آغاز شده 
است؟ اجرای آن چه دستاوردهایی به همراه دارد و 
تـــا چـــه حـــد کشـــور را از واردات ایـــن محصول بی نیاز 

خواهد کرد؟ درباره حجم ســـرمایه گذاری و جزئیات 
بیشتر اجرای آن هم توضیحاتی ارائه کنید؟

ــدون بنزن با  ــزان ب ــى توليد هگ ــروژه پژوهش پ
ــام و اف اس آن تهيه  ــركت دانش بنيان انج يك ش
ــى پايه  ــراى طراح ــه اى ب ــپس در مناقص ــد. س ش
ــى پايه را ــده و طراح ــگاه صنعت نفت برن پژوهش

 به انجام رساند. 
هم اكنون در حال تهيه كتابچه مناقصه EPC براى 

1 سال قبل باز مى گردد، در سال1301 خورشيدى گروه هاي حفاري به من 0سابقه ساخت پااليشگاه نفت كرمانشاه به عنوان دومين پااليشگاه نفت كشور تقريباً به 90

ال ا ا ف گ ا شا ف ف ا ط آ ف ا خ ا ا ش ش ق ف ا خ ا ال ف ا ا ا گش ا

طرح افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه نفت کرمانشاه
 به ۴۰ هزار بشکه به زودی آغاز می شود

گفت و گو با سرپرست شرکت پاالیش نفت کرمانشاه:
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ــا بودجه اى بالغ بر 60 ميليارد تومان  اجراى پروژه ب
ــگاه براساس توليد  ــت؛ ضمنان طراحى پژوهش اس

هگزان پليمر گريد انجام گرفته است.

دربـــاره اجـــرای طرح افزایـــش تولید پنتان 
پاالیشگاه نفت کرمانشاه توضیح دهید؟

ــا اجراى پروژه توليد هگزان پليمر گريد ظرفيت  ب
واحد توليد پنتان از 25 تن در روز تا 55 تن در روز 
ــد. با  ــت توليد هگزان 73 تن در روز مى رس و ظرفي
پيشنهاد متخصصان اين شركت مبنى بر ايجاد يك 
ــرج در ابتداى پروژه تمامى خوراك LSRC (نفتاى  ب
سبك) به اين برج وارد و ابتدا مولكول هاى هگزان و 
به باال C پالس 5 جدا مى شود؛ بنابراين خود به خود 
خلوص خوراك واحد پنتان افزايش مى يابد و به اين 
ــد پنتان مى تواند تا 2 برابر ظرفيت فعلى  روش واح

خود پنتان توليد كند.

آیـــا اجـــرای ســـهمیه بندی و هـــر طرحی که 
مصـــرف بنزیـــن را مدیریت کند، می تواند 
در کاهـــش تولیـــد تکلیفـــی پاالیشـــگاه ها و به تبع آن 
تولیـــد محصوالتـــی کـــه دارای بازارهـــای صادراتـــی 

بیشتری هستند در شرایط تحریم کمک کند؟
ــخصاً با اجراى طرح  قطعاً تاثيرگذار است ولى ش
ــتم زيرا تحريم ها  سهميه بندى بنزين مخالف هس
بيش از حد هزينه ها را افزايش داده اند و سهميه بندى 

ــار بر مردم را  ــز اين تورم را مضاعف و فش بنزين ني
ــود كه حداقل  ــتر خواهد كرد. پيشنهاد مى ش بيش
بنزين سهميه بندى نشود و بار سنگين تورم بر دوش 

مردم سنگين تر نشود.

بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده در 
حـــوزه صنعت کشـــتیرانی جهان، تمامی 
شـــناورها و کشـــتی های جهـــان تـــا پایان ســـال جاری 
میـــالدی بـــرای اســـتفاده از نفـــت کـــوره کـــم گوگـــرد و 
جایگزیـــن کـــردن آن با نفت کوره های پرگوگرد فعلی 
فرصت دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر ایران 
یکـــی از بزرگتریـــن تولیدکننـــدگان نفـــت کوره جهان 
اســـت چـــه تعاملـــی بـــا پاالیـــش و پخش بـــرای بهبود 
کیفیت نفت کوره تولیدی پاالیشگاه ها کرده اید و آیا 
در فرصـــت تعییـــن شـــده امـــکان تولیـــد ســـوخت بـــا 

استاندارد جدید وجود دارد؟
در پااليشگاه كرمانشاه پروژه مطالعات پايه احداث 
ــت اقدام است كه در اين  واحد تقطير وكيوم در دس
طرح تقطير نفت كوره به برش هاى نفت گاز حاصل 
ــود كه قرار است  از vacuum bottom تفكيك مى ش
ــه تصفيه گازوئيل كه مطالعات آن  نفت گاز در ادام
در دست اقدام است تصفيه شود و محصول ته مانده 
برج تقطير به طور مستقيم به بازار عرضه مى شود يا 

به انواع قير MC تبديل مى شود.

درباره پروژه نصب و راه اندازی پولیشر در 
پاالیشـــگاه کرمانشـــاه و دســـتاوردهای 
عملیاتی و اقتصادی اجرا و بهره برداری از این پروژه 

توضیحاتی ارائه کنید؟
ــال 1386 خريدارى شد ولى با  واحد پوليشر در س
ــتان از ارسال نقشه هاى  شروع تحريم ها كشور انگلس
نصب و راه اندازى خوددارى كرد. با وجود پيگيرى هاى 
ــفانه موفق به دريافت نقشه ها نشديم و  مستمر متاس
بنابراين مديريت و مهندسين پااليشگاه بر آن شدند 
ــود اهتمام به نصب و مونتاژ واحد مذكور كنند  كه خ
خوشبختانه مونتاژ و راه اندازى اين واحد در بهمن ماه 
سال جارى به اتمام رسيد و واحد پوليشر از 22 بهمن 
1397 با ظرفيت 60 متر مكعب بر ساعت در سرويس 

 Return cold قرار گرفت. وظيفه واحد پوليشر تصفيه
condensate (آب ميعان شده برگشتى) است، به نحوى 

كه در آلودگى آب كاندنسيت برگشتى را حذف و آب 
ــور را به نحوى تصفيه مى كند كه بتوان آن را به  مذك

عنوان خوراك بويلرهاى فشار قوى استفاده كرد.

دربـــاره آخریـــن وضعیـــت تولید، فروش و 
صادرات محصوالت پاالیشگاه کرمانشاه 
و عملکرد شاخص این شرکت پاالیشی در سال ۹۷ 

توضیحاتی ارائه کنید؟
ــركت پااليش  تمامى محصوالت ويژه توليدى ش

نفت كرمانشاه در بورس معامله و عرضه مى شود.
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 جزیره الوان در یک نگاه 

ــه دوره چهارم  ــره اى مرجانى مربوط ب الوان جزي
زمين شناسى است كه در شانزده كيلومترى سواحل 
جنوبى ايران در نزديكى بندر مقام قرار گرفته است. 
ــول و 4/5 تا 7  ــره داراى 20 كيلومتر ط ــن جزي اي
كيلومتر عرض مى باشد كه حدود 45 كيلومتر مربع 
از قسمت غيرمسكونى و نيمه سنگى آن، شركت هاى 

نفتى را در خود جاى داده است.

 معرفی شرکت پاالیش نفت الوان
ــركت پااليش نفت در سال 1355 تحت عنوان  ش
ــت پااليش 20 هزار  ــر الوان با ظرفي مجتمع تقطي
بشكه نفت خام در روز توسط شركت اينگرا از كشور 
يوگسالوى سابق و با نظارت شركت ملى نفت ساخته 

شده و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
در سال 1377 با اجراى طرح افزايش ظرفيت واحد 
تقطير نفت خام (فاز يك) تحت عنوان سيستم تلمبه 
ــى نفت سفيد موجبات افزايش ظرفيت واحد  گردش
تقطير نفت خام به 30 هزار بشكه در روز فراهم شد.

در سال 1380 با استفاده از توان متخصصان داخلى 
واحد بنزين سازى اين پااليشگاه راه اندازى شد و در 
ــكله دو منظوره نفتى – تداركاتى و  سال 1387 اس
واحد استحصال و ذخيره سازى گاز مايع (LPG) اين 
شركت كه پيش از آن در فلرهاى پااليشگاه سوزانده 

مى شد به بهره بردارى رسيد.
در ارديبهشت ماه سال 1390 فاز اول طرح بهبود 
فرآيند و بهينه سازى ظرفيت شركت با هدف افزايش 
ظرفيت از 30 هزار بشكه در روز به 50 هزار بشكه در 
ــدار توليد قرار گرفت و هم اكنون به همت  روز در م
كاركنان پرتالش خود به ظرفيت عملياتى 55 هزار 

بشكه در روز رسيده است.
در حال حاضر خوراك 30 هزار بشكه (نفت خام) 
ــته خط لوله 12 اينچ از  ــگاه توسط يك رش پااليش
مخازن تاسيسات شركت نفت فالت قاره و مابقى از 

ميعانات گازى پارس جنوبى تأمين مى شود.

 شـــاخص های اســـتراتژیک و منحصـــر بفـــرد 

شرکت پاالیش نفت الوان عبارتند از:

ــى آسان به آبهاى آزاد و قرار گرفتن در   دسترس
شاهراه انتقال انرژى

ــازات منطقه ويژه اقتصادى   بهره بردارى از امتي
الوان و فرصت هاى سرمايه گذارى

ــران (منطقه  ــب انرژى اي ــن در قط ــرار گرفت  ق
عسلويه) و دسترسى آسان به منابع

 وجود ذخاير عظيم گاز شيرين در جزيره الوان
ــداث واحدهاى فرآيندى براى توليد   امـكان اح
فرآورده هايى با ارزش افزوده بيشتر و ايجاد تنوع در 
سبد محصوالت به منظور تبديل شركت پااليشى به 

مجتمع پتــروپااليشى
ــى براى صدور  ــت ايفاى نقش پل صادرات  قابلي

محصوالت ساير شركت هاى پااليشى
ــت محيطى از طرف   اعالم عدم آاليندگى زيس
سازمان حفاظت از محيط زيست كشور و معافيت از 

پرداخت عوارض مربوطه
 موقعيت مناسب و استراتژيك براى انجام عمليات 

بانكرينگ

شرکت پااليش نفت الوان
 درجمع ده صنعت برگزيده سبز کشور
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 پروژه هـــای طـــرح جامـــع بهبـــود فرآیند و بهینه 
سازی ظرفیت در شرکت پاالیش نفت الوان

شركت پااليش نفت الوان به منظور ارتقاى كيفيت 
و افزايش كمى فرآورده هاى توليدى خود و در راستاى 
صيانت از محيط زيست اقدام به اجراى طرح بهبود 
فرايند و بهينه سازى ظرفيت در پااليشگاه كرده است. 
ــامل پروژه هاى احداث واحد تقطير،  اين طرح كه ش
احداث واحدهاى تصفيه هيدروژنى و ايزومريزاسيون 
نفتاى سبك، تصفيه هيدروژنى و تبديل كاتاليستى، 
ــاى ميان تقطير نفت  ــه هيدروژنى فرآورده ه تصفي
ــرد، ايجاد  ــد بازيافت گوگ ــت گاز، واح ــفيد و نف س
سرويس هاى وابسته و جانبى و احداث دو رشته خط 
لوله 16 اينچى براى بارگيرى فرآورده هاى نفتى است 
ــگاه  ــامل افزايش ظرفيت پااليش و فاز اول آن كه ش
ــكه در روز (افزايش كمى  از 30000 به 50000 بش
طرح) در دهم ارديبهشت ماه سال 1390 همزمان با 
روز ملى خليج هميشه فارس به بهره بردارى رسيد و 
هم اكنون با ظرفيت 55000 بشكه در روز مطابق با 
استانداردهاى روز جهانى به توليد فرآورده هاى نفتى 
مى پردازد كه اين مهم با حضور مقام محترم رياست 

جمهورى در تيرماه 1392 به بهره بردارى رسيد.

 اجرای این طرح ها دستاوردهایی از جمله:
 كاهش توليد فرآورده هاى سنگين (نفت كوره)

ــبك با ارزش (گاز   افزايش توليد فرآورده هاى س
مايع، بنزين خام و نفت گاز)

 توليد فرآورده هاى نفتى مطابق با استانداردهاى 
(Euro4) روز جهانى

 ايجاد ارزش افزوده و بهبود عملكرد اقتصادى
 فراهم شدن زمينه هاي اشتغال مولد و مستمر

 بهينه سازي مصرف انرژي
ــت و كاهش  ــت از محيط زيس ــظ و صيان  حف

آالينده هاي زيست محيطي

 فعالیت هـــای اجرايـــی شـــركت پااليـــش نفت 
الوان

فعاليت هاى اجرايي شركت پااليش نفت الوان در 
4 محور ذيل خالصه مي شود:

1. پااليش نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي
2. اجراي پروژه هاي جاري

3. اجراي پروژه هاي سرمايه اي
4. فعاليت هاي عمراني در راستاي توسعه و آباداني 

دهكده الوان

 گواهینامه ها
ISO 50001 گواهينامه سيستم مديريت انرژى 
ــت كيفي ــت  مديري ــتم  سيس ــه  گواهينام  

ISO 9001:2008

ــت محيطى ــتم مديريت زيس  گواهينامه سيس
ISO 14001: 2004 

ــتم مديريت ايمنى و بهداشت   گواهينامه سيس
OHSAS 18001:2007 شغلى

ــتم يكپارچه مديريت (IMS) با  ــتقرار سيس  اس
ادغام الزامات سيستم هاى مديريتى

ــتم مديريت كيفيت ويزه صنايع   استقرار سيس
ISO /TS 29001:2007 نفت و گاز و پتروشيمى

ــتاندارد راهنماى  ــتقرار اس  اقدام الزم جهت اس
ISO 10015 مديريت آموزش

 BUSINESS) حركت به سوى سرآمدى سازمانى 
ــود  ــاى بهب ــتخراج پروژه ه EXCELLENCE) و اس

 SELF) ــى ــود ارزياب ــراى دو مرحله خ ــاس اج براس
ASSESSMENT) به روش هاى پرسشنامه – كارگاه 

ــاس اظهارنامه سازمان و  ــازى جايزه براس و شبيه س
همچنين استخراج برنامه هاى بهبود حاصل از نتايج 

خود ارزيابى ها

 تقدیرنامه ها:
 دريافت جايزه ملى مسئوليت اجتماعى بنگاه هاى 

اقتصادى كشور
 حضور در جمع ده صنعت برگزيده سبز كشور از 

سوى سازمان حفاظت از محيط زيست ايران
ــنواره ملى قهرمانان صنعت   واحد برگزيده جش

ايران
ــه و تنديس همايش بين المللى   اخذ گواهينام

تخصصى مديريت انرژى
ــان محصول سبز براى   دريافت گواهينامه و نش

فرآورده استراتژيك بنزين
 واحد صنعتى برتر فعال در عرصه زيست محيطى 

و واحد HSE برتر فعاليت هاى اقتصادى برتر
 كسب مقام دوم ايمنى، بهداشت و محيط زيست 
در سطح شركت هاى پااليشى كشور با 700 ر 234 

ر 6 ساعت كار بدون حادثه
ــطح 3 از دبيرخانه انجمن   دريافت لوح تقدير س

مديريت سبز ايران
ــازمانى از  ــت گواهينامه تعهد به تعالى س  درياف

دبيرخانه جايزه فرآيند ملى بهره ورى
 دريافت گواهينامه تعهد سبز سطح 3 و سطح 1 

از دبير خانه انجمن مديريت سبز ايران
 كسب مقام برتر ايمنى، بهداشت و محيط زيست 

در سطح شركت هاى پااليشى كشور
ــه 12-  ــت محيطى ب ــد ملى زيس ــذ ك  ظ اخ

ــط  ــت محي ــازمان حفاظ 096184032300 از س

زيست كشور
ــوى  ــركت پااليش نفت الوان از س ــاب ش  انتخ
ــور به عنوان  ــت كش ــازمان حفاظت محيط زيس س

صنعت سبز

جدول مقایسه تولید فراورده های نفتی پاالیشگاه الوان در شرایط فعلی و پس از اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت:
پس از اجرای طرحقبل از اجرای طرحواحدنام فرآوردهردیف
۳۰۲۱۰تن در روزگاز مایع۱
۱۰۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰لیتر در روزبنزین موتور۲
۱۷۵۶۰۰۰۱۷۶۵۰۰۰لیتر در روزنفت گاز۳
۰۱۰۰۰۰۰۰لیتر در روزسوخت جت۴
۱۶۹۲۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰لیتر در روزنفت کوره۵
۰۳۰تن در روزگوگرد۶
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وزیر نفت: تأسیسات فرسوده نفتی با چنگ و دندان اداره می شود
ــازى تأسيسات فرسوده صنعت نفت  وزير نفت براى چندمين بار بر ضرورت نوس
تاكيد كرد و گفت: همكاران ما با چنگ و دندان اين تأسيسات را اداره مى كنند كه 

از آنان سپاسگزارم. 
بيژن زنگنه 23 فروردين در نشست با نمايندگان استان خوزستان، با بيان اينكه 
به زودى نامه اى به مقامات كشور يا رئيس جمهورى درباره تجاوز به حريم خطوط 
لوله خواهم نوشت، تصريح كرد: تجاوزى كه به حريم و بستر رودخانه ها شده - و 
هرچه در اين زمينه سروصدا شده كسى به آن توجهى نكرده - به طريق بيشترى 

در خطوط لوله هم در حال تكرار است كه فاجعه است.
وى با اشاره به اينكه اهواز پر از خط لوله است و هيچ جايى مانند اهواز در خطر 
ــد: بارها در  ــب ها خواب ندارم، يادآور ش ــت و از فكر كردن به اين موضوع ش نيس
ــات صنعت نفت فرسوده  مجلس و از تريبون هاى مختلف اعالم كردم كه تأسيس
است و همكاران ما در مناطق نفت خيز با چنگ و دندان آن را اداره مى كنند. من 
از آنان سپاسگزارم. زنگنه با بيان اينكه همه امكانات صنعت نفت در اختيار استان 
ــت و از آن مضايقه اى ندارم، گفت: هم اكنون 600 دستگاه سنگين  خوزستان اس
شركت هاى نفتى در اين استان در حال فعاليت است و امكانات لجستيك ديگرى 
نداريم، براى تأمين تجهيزات از هيچ كمك مالى دريغ نمى كنيم و به سرعت آن را 

تأمين خواهيم كرد.

 اصرار رئیس جمهوری بر تسریع در پرداخت خسارت
وزير نفت درباره پرداخت خسارت به سيل زدگان كه دغدغه يكى از نمايندگان 
ــوع را پيگيرى خواهم كرد و معتقدم  ــم بود، توضيح داد: به طور حتم اين موض ه
ــوع حمايت مى كنم،  ــود و در دولت هم از اين موض ــه زودتر انجام ش ــد هر چ باي
آقاى رئيس جمهورى هم اصرار به تسريع در پرداخت خسارت دارد. زنگنه با بيان 
اينكه من با اختصاص بخشى از درآمد نفت به سيل استان خوزستان موافقم، اما 
ــوراى اسالمى به آن رأى دهد، گفت: مقام معظم رهبرى با  بعيد است مجلس ش
ــت رئيس جمهورى مبنى بر برداشت مبلغى از صندوق توسعه ملى براى  درخواس

مناطق سيل زده موافقت كرده است.

 خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیل به تأسیسات صنعت نفت

وزير نفت با بيان اينكه بر اساس برآوردهاى اجمالى، سيل، هزار ميليارد تومان به 
تأسيسات صنعت نفت خسارت زده است، درباره تاالب هورالعظيم هم توضيح داد: 
ما كامال همراه مردم بوده و هستيم و تابع تصميم هاى ستاد مديريت بحران استان 

خوزستان خواهيم بود. 
وى با بيان اينكه من هميشه يك اصل دارم و اينكه با مردم مناطق عملياتى يك 
يا دو سال نمى خواهيم زندگى كنيم، بلكه به اندازه يك تاريخ مى خواهيم زندگى 
كنيم و جدا از آنها نيستيم، تاكيد كرد: اين خيانت است كه سيل را به جاى ديگرى 
هدايت كنيم كه مردم خسارت ببينند، اعالم اين موضوع يك شيطنت است كه از 
سوى دشمنان طراحى شده است. زنگنه درباره همكارى صنعت نفت پس از سيل 
ــوى يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مطرح شد هم پاسخ داد:  كه از س
 به طور حتم در اين زمينه نقش خواهيم داشت و همكارى خواهيم كرد. وى با بيان 
ــتايى كه از نعمت گاز برخوردارند، گاز هيچ روستايى  اينكه از حدود 30 هزار روس
به دليل سيل قطع نشده است، يادآور شد: خط لوله اتيلن غرب تا يك ماه آينده 

راه اندازى مى شود.

 خوزستان خانه ماست، باید آباد باشد

وزير نفت با بيان اينكه موضوع محيط زيست براى ما اهميت بسيار زيادى دارد، 
گفت: اعالم كردم اگر خطر زيست محيطى احساس كرديد فورى فعاليت توليد در 
چاه ها را متوقف كنيد، حتى خطوط لوله  را از نفت خالى و آب بزنيد كه در صورت 
پارگى خط لوله با فاجعه زيست محيطى روبه رو نشويم. وى با تاكيد بر كمك به مردم 
ــال با كمك به جوانان دشت آزادگان كالس كنكور گذاشتيم كه تعداد  گفت: پارس
بيشترى قبول شدند؛ امسال شاهديم كه زندگى آنها از هم پاشيده شده و كنكور و 
ــى وجود ندارد؛ بايد كمك كنيم تا سختى مردم كاهش يابد.  درس و خانه و آرامش
زنگنه با تاكيد بر اينكه ما در خدمت خوزستان هستيم، گفت: خوزستان خانه ماست 
و هميشه بايد آباد باشد، اميدوارم به بركت اين روزهاى عزيز مردم از اين وضع نجات 

يابند، خسارت جبران شدنى است، جان است كه جبران نمى شود.
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در ۶ روز پایانی تعطیالت، بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شد
مصرف بنزين كل كشور در نوروز 98 با توزيع بيش از 500 ميليون ليتر بنزين در 
6 روز پايانى تعطيالت سال نو، در مجموع به بيش از يك ميليارد و 850 ميليون ليتر 
رسيد. شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران اعالم كرد: در فاصله 19 روزه بيست 
و هفتم اسفند ماه سال 97 تا پايان روز شانزدهم فروردين ماه سال 98، يك ميليارد 
و 851 ميليون و 500 هزار ليتر بنزين در كشور توزيع و مصرف شده كه اين مقدار 
(معادل توزيع ميانگين روزانه 97 ميليون و 447 هزار ليتر بنزين) در مقايسه با مدت 
مشابه پارسال (27 اسفند 96 تا شانزدهم فروردين 97) با يك ميليارد و 815 ميليون 
و 930 هزار ليتر، 1.9 درصد افزايش يافته است. براساس اعالم اين شركت، مصرف 
بنزين كشور در فاصله روزهاى يازدهم تا شانزدهم فروردين ماه جارى در مجموع 531 
ميليون و 600 هزار ليتر بنزين در كشور بوده كه اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه 

پارسال با رقم 530 ميليون و 97 هزار ليتر، 0.2 درصد افزايش يافته است.

 ۲۹ اسفند و ۱۳ فروردین، بیشترین و کمترین مقدار مصرف
ــده از سوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى بيشترين  بر پايه آمار ارائه ش
ــفندماه سال 97،  ــال در روز 29 اس ــور در ايام نوروز امس مقدار مصرف بنزين كش
135 ميليون و 800 هزار ليتر ثبت شد كه ركوردى بى سابقه و تاريخى است كه 

ــور را به باالترين حد خود رساند. در روز سيزدهم فروردين ماه  مصرف بنزين كش
سال 98 نيز 75 ميليون و 600 هزار ليتر بنزين در كشور توزيع شد كه كمترين 
مقدار مصرف بنزين كشور در فاصله 19 روزه تعطيالت سال نو به شمار مى آيد. در 
سيزدهم فروردين سال 98، 75 ميليون و 600 هزار ليتر بنزين در كشور مصرف 
شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه پارسال (13 فروردين سال 97) با 79 
ميليون و 8 هزار ليتر، 4.5 درصد كاهش يافته است. در روز پايانى تعطيالت نوروزى 
امسال (16 فروردين ماه 98) 83 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شد كه اين 
مقدار در مقايسه با مدت مشابه پارسال (16 فروردين ماه 97) با 81 ميليون و 554 
هزار ليتر، 1.7 درصد افزايش يافته است. مصرف بنزين كشور كه در روزهاى ابتدايى 

تعطيالت نوروزى افزايش چشمگيرى يافته بود، به دليل شرايط نامساعد جوى و 
بارش هاى سيل آسا در سراسر كشور كاهش يافت، به نحوى كه در بيشتر روزها در 

مقايسه با روزهاى گذشته و نيز مدت مشابه پارسال روندى كاهشى نشان داد.
ــران براى  ــش فرآورده هاى نفتى اي ــى پخ ــركت مل ــى وهفت گانه ش مناطق س
سوخت رسانى به مسافران نوروزى و توزيع سوخت در مناطق سيل زده به مردم و 
خودروهاى امدادى در همه ايام تعطيالت سال نو در حالت آماده باش به سر برده 
و همچنان نيز در حال فعاليت شبانه روزى براى سوخت رسانى در مناطق سيل زده 
كشور هستند. اين شركت به منظور پشتيبانى و مديريت بحران اخير، همزمان با 
پيش بينى ها و هشدارهاى سازمان هواشناسى كشور در اين مناطق ذخيره سازى 
ــال سوخت هاى اضافى  ــت و پس از وقوع رخداد نيز با ارس ــب سوخت داش مناس
ــان و نصب جايگاه سيار و نيز توزيع  ــى، ارسال نفت كش هاى سوخت رس گرمايش
سوخت رايگان نسبت به سوخت رسانى مطلوب به مردم و تجهيزات واحدهاى امداد 

و نجات اقدام مى كند.

ا ا ط ا ل ل اف گ ا اف ال ط

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت پاالیش نفت بندرعباس

ــتانداردهاى بين المللى شركت پااليش نفت بندرعباس با عنوان  گواهينامه و اس
سيستم مديريت يكپارچه (IMS) تمديد شد. با اجراى مميزى مراقبتى سيستم هاى 
مديريت يكپارچه (IMS) مستقر در شركت، به منظور اطمينان از اثربخشى و انطباق 
با استانداردهاى روز دنيا، گواهينامه و استانداردهاى بين المللى اين شركت تمديد و 
استاندارد نظام مديريت ايمنى و بهداشت حرفه اى (OHSAS18001:2007) نيز به 

استاندارد مديريت ايمنى و سالمت شغلى (ISO 45001:2018) ارتقاء يافت.
بر ساس اين گزارش، اين مميزى به مدت سه روز و با حضور كارشناسان و ارزيابان 
شركت خدمات بين المللى ارزيابى، تحليل و پيشبرد گواه و با مميزى از واحد هاى 

عملياتى، تعميراتى، ستادى، مخازن و توليد انرژى شركت پااليش نفت بندرعباس 
برگزار شد. گفتنى است شركت پااليش نفت بندرعباس از جمله شركت هاى پيشرو 
در زمينه استقرار، توسعه و به روزآورى نظام هاى مديريتى به شمار مى رود و داراى 
ــامل ISO 9001 در مديريت  ــت يكپارچه (IMS) ش ــه بين المللى مديري گواهينام
ــت محيطى، ISO 45001:2018 در مديريت  كيفيت،ISO 14001 در مديريت زيس
ــغلى،ISO 29001 در مديريت كيفيت در صنايع نفت، گاز و  ــالمت ش ايمنى و س
پتروشيمى، ISO 50001 در مديريت انرژى، HSE-MS در مديريت ايمنى، بهداشت و 
محيط زيست، ISO 26000 در حوزه مسئوليت اجتماعى،ISO 29990 ارائه دهندگان 
ــى و ISO 17025 در مديريت كيفيت آزمايشگاهى،ISO10004 در  خدمات آموزش
رضايت مشترى و ISO 27001 در مديريت امنيت اطالعات است. مديرعامل شركت 
پااليش نفت بندرعباس گفت: در جريان اين مميزى با بررسى مستندات و سوابق 
IMS واحدهاى عملياتى و ستادى ميزان انطباق عملكرد شركت با الزامات استانداردها 

ــاهده روند بهبود در فرآيندها و فعاليت هاى اين  مورد ارزيابى قرار گرفت كه با مش
شركت، اعتبار گواهينامه هاى سيستم مديريت يكپارچه (IMS) با موفقيت تمديد 
ــازى و حفظ استانداردها موجب ايجاد استمرار در  ــد. هاشم نامور افزود: پياده س ش
ــتاندارهاى روز  بهبود فرآيندها، كاهش دوباره كارى و توليد محصول مطابق با اس
ــود. وى با اشاره به اينكه گواهينامه هاى بين المللى شركت پااليش نفت  دنيا مى ش
بندرعباس در راستاى ارتقاء سطح كمى و كيفى توليدات و پيگيرى تحقق برنامه هاى 
استراتژيك شركت صادر شده است، تصريح كرد: با تالش كاركنان، نظام مديريت 

يكپارچه در فرهنگ كارى اين شركت نهادينه شده است.

ا ا ا اال ك لل ال ا ا ا ا ا ا گ
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تقدیر از کارمندان نمونه شركت پاالیش نفت اصفهان
15 كارمند نمونه شركت پااليش نفت اصفهان، در نشست هماهنگى مديران و 

روساى اين شركت لوح تقدير دريافت كردند. در مراسم تقدير از كارمندان نمونه كه 
با حضور مرتضى ابراهيمى، مديرعامل اين شركت برگزار شد، 15 نفر از كاركنان اين 

شركت به عنوان كارمند نمونه سال 97 در سطح پااليشگاه معرفى شدند.
 ناصر خيرى، معاون سابق مهندسى و توسعه

 سعيد فرهادى، مسئول نگهدارى و تهميرات دستگاه هاى ثابت منطقه
 جواد شاه محمدى، مسئول كارگاه تعميرات برق و نوسازى

 ناصر پورهاشمى، مهندس ارشد نگهدارى و تعميرات پيشگيرانه ماشين آالت
 احمدرضا شفيعى، مسئول تعميرات و عمليات حمل و نقل

سيدرضا كشاورز، رئيس تامين آب و بازيافت
 احمدرضا كوهيان، رئيس نوبتكارى واحدهاى آيزوماكس و هيدروژن

 قاسم غفارى، رئيس سرويس هاى آب و برق و بخار
 محمدحسين هاشم الحسينى، رئيس مهندسى پااليش و برنامه ريزى توليد

 محسن مرادمند، رئيس پژوهش و فناورى
 مريم سلمان فرد، كارشناس ارشد خريدهاى خارجى

 الياس طقيانى، رئيس مهندسى و اجراى پروژه ها
 حميد معينى، مهندس ارشد ايمنى

 سيدعباس احمدى، رئيس خدمات عمومى، اجتماعى و منازل سازمانى
 مهدى سليمانى، مسئول حسابدارى سفارشات

استفاده موفق از لجن های واحد بازیافت پاالیشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان
طرح تحقيق و بررسى نحوه استفاده از لجن هاى واحد بازيافت پااليشگاه اصفهان 
در كارخانه سيمان اردستان و اجراى طرح در مقياس پايلوت تحت نظارت اداره كل 
سازمان حفاظت از محيط زيست، به مجرى گرى دانشگاه پيام نور اصفهان و كارفرمايى 
ــد. در مقياس پايلوت و ساير مستندات و  ــركت پااليش نفت اصفهان عملياتى ش ش
صورتجلسات، استفاده از اين روش براى امحاء اين نوع خاك آلوده به مواد نفتى كامًال 
بى خطر و به دور از آسيب هاى محيط زيستى اعالم شده است، به طورى كه مى توان 
اين روش را به عنوان راهكارى بسيار موثر و مطلوب در استفاده از اين نوع پسماندها و 
موارد مشابه (با انجام پايلوت مشابه فعاليت پژوهشى اخير) قلمداد كرد.  رئيس پژوهش 
و فناورى شركت پااليش نفت اصفهان در اين زمينه گفت: صنايع پااليش نفت مقدار 
زيادى از پسماندها را از منابع مختلف توليد مى كنند كه يكى از آنها لجن هاى ناشى 
از ته ماندهاى نفتى، پساب ها و ضايعات مراحل مختلف جداسازى است. تجمع اين 
لجن ها در پااليشگاه ها باعث ايجاد مسائلى در نقاط مختلف جهان شده است. از طرفى 
قوانين زيست محيطى نيز مانع دفع اين مواد به عنوان فضوالت خطرناك به زمين هاى 
اطراف مى شود و از اين رو ضرورت توسعه روش هاى مختلف براى حذف فلزات سنگين 
ــده است.  ــال هاى اخير پر رنگ تر ش و يا بازيابى تركيبات نفتى از اين لجن ها در س
محسن مرادمند افزود: پااليشگاه اصفهان نيز به عنوان يكى از اصلى ترين پااليشگاه هاى 

كشور با مشكل تجمع لجن هاى با محتواى نفتى باال مواجه بود، بنابراين پروژه مذكور 
با هدف بررسى كاربرد لجن هاى نفتى در فرآيند توليد سيمان در جهت كاهش آالينده 
هاى محيط زيست تعريف شد.  در مسير انجام پروژه ابتدا روش استفاده از لجن هاى 
نفتى در توليد سيمان به منظور حذف آلودگى هاى زيست محيطى مطالعه شد و 
موانع و مشكالت احتمالى فرآيند مورد بررسى قرار گرفت. سپس با توجه به شرايط 
ــگاه اصفهان و آناليز دقيق لجن از لحاظ تركيب شيميايى، درصد آب، درصد  پااليش
oil و محتواى حرارتى لجن با نمونه بردارى هاى مكرر، تست هاى فيزيكى و شيميايى 

استاندارد آزمايشگاه سيمان اردستان بر روى لجن صورت گرفته و فرموالسيون اختالط 
تعيين شد.  وى با بيان اينكه در اين طرح و با نظارت كامل اداره حفاظت از محيط 
زيست، كليه آناليزهاى مربوط به محتواى oil، حضور و ميزان تركيبات آروماتيك و نيز 
حضور و ميزان فلزات سنگين توسط آزمايشگاه معتمد محيط زيست انجام و سپس 
با در نظر گرفتن استانداردهاى مربوط به توليد سيمان اين لجن هاى نفتى در توليد 
سيمان در كارخانه سيمان اردستان فرموله شد. در نهايت تاثيرات افزودن لجن ها بر 

كيفيت سيمان توليد شده بررسى شد.
ــاير  ــان از قابل تعميم بودن آن به س  مرادمند تصريح نمود: نتايج اين پروژه نش

پااليشگاه ها دارد.

تودیع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان پاالیشگاه اصفهان
 مراسم توديع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسيج شيد تندگويان پااليشگاه برگزار 
ــرور و ساالر شهيدان امام حسين (ع)، در شركت پااليش نفت  ــد. سالروز ميالد س ش
اصفهان، جشن والدت و گراميداشت روز پاسدار و مراسم توديع و معارفه فرمانده حوزه 
مقاومت بسيج شهيدتندگويان پااليشگاه برگزار شد. در اين مراسم از خدمات سروان 
بهنام جزى تقدير و تشكر به عمل آمد و سرهنگ محمد حيدريان به عنوان فرمانده 
جديد حوزه معرفى شد. برگزارى جشن والدت، اجراى گروه تواشيح با محوريت جنگ 
نرم و والدت، سخنرانى فرماندهى و نماينده ولى فقيه سپاه شاهين شهر و ميمه تحت 
موضوع روشنگرى با رويكرد مسائل روز كشور، آذين بندى و نصب بنرهاى مرتبط در 
سطح شركت، اهداى شاخه گل، تقدير از پاسداران حاضر در جلسه و اجراى مسابقه 

فرهنگى از ديگر برنامه هاى اين روز عزيز بود.
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مركز عملیات امنیت شبكه و اطالعات پاالیشگاه اصفهان در مدار سرویس قرار گرفت
شركت پااليش نفت اصفهان با بهره مندى از تخصص و تجربه كارشناسان خود 
و با همكارى شركت هاى ايرانى، به عنوان اولين شركت در مجموعه شركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى، در مدت زمان شش ماه مركز عمليات امنيت 

شبكه و اطالعات را نصب و راه اندازى و در مدار سرويس قرار داد.
ــركت پااليش نفت اصفهان ضمن اعالم  رئيس فناورى اطالعات و ارتباطات ش
اين خبر، با اشاره به گسترش روزافزون فناورى اطالعات و ارتباطات در سازمان ها، 
پياده سازى مركز عمليات امنيت شبكه و اطالعات را به عنوان يكى از اصلى ترين 
اركان امنيت ضرورى دانست و گفت: در سازمان هايى كه از بستر فناورى اطالعات 
و ارتباطات استفاده مى كنند، روزانه حجم عظيمى از رخدادنماها و هشدارها توسط 
تجهيزات و حسگرهاى مختلف شبكه اى و امنيتى توليد مى شود كه بررسى دقيق، 
ــيار پرزحمت،  ــانى، كارى بس ارزيابى و اهميت دهى به موارد مهم، به صورت انس
پرهزينه و همراه با اشتباه و چه بسا غيرممكن خواهد بود، همچنين در يك شبكه 
سازمانى با اندازه متوسط روزانه بيش از چند ميليون رخدادنما توليد مى شود كه تا 
اندازه اى مى تواند مشخص كننده مشكالت پردازش انسانى رخدادنماها باشد. ضمن 
اينكه تنوع رخدادنماها و قالب ها و زبان هاى مختلف به كار گرفته شده در آن ها براى 
بيان يك اتفاق يكسان، مشكالت پردازش انسانى رخدادنماها را آشكارتر مى كند، 
لذا اين شركت معظم به منظور حل اين مشكل راه كار پياده سازى مركز عمليات 

امنيت (SOC:SecurityOperationCenter) را در برنامه كارى خود قرار داد.
سعادت همائى افزود: مركز عمليات امنيت، به عنوان كامل ترين راه كار از سه جزء 

تكنولوژى، تيم هاى انسانى و فرآيندها شكل گرفته است.
ــازمان، نمايى  ــبكه س ــد بر اينكه اين مركز با پايش 24 × 365 ش ــا تأكي وى ب
ــبكه و رخدادهاى جارى را فراهم مى كند تصريح  بالدرنگ از وضعيت امنيتى ش
ــريع ترين زمان ممكن، حادثه را  ــتم در صورت بروز حادثه، در س كرد: اين سيس
تشخيص داده و سازمان را در رفع حادثه يارى مى كند. همائى اظهار كرد: مركز 
عمليات امنيت، با بهره گيرى از تكنولوژى هاى مختلف، در سريع ترين زمان ممكن، 
ــرار داده و حوادث مهم را  ــورد ارزيابى ق ــازمان را م تغييرات وضعيت امنيتى س
مشخص مى كند. انجام اين كار با استفاده از تكنولوژى هاى به كار رفته و نيروهاى 

ــيارى مى شود.  ــوند باعث كاهش هزينه هاى بس متخصص كه آموزش داده مى ش
ــى از ميان حجم عظيم  ــخيص حوادث مهم امنيت ــز عمليات امنيت به تش مرك
ــدارها و رخدادنماها مى پردازد و به آنها رسيدگى مى كند. توضيح  گزارش ها، هش
ــخيص،  ــتر اينكه راه اندازى مركز عمليات امنيت به عنوان ابزارى جهت تش بيش
ــتفاده قرار مى گيرد و امكانات الزم براى  ــيدگى به حوادث مورد اس تحليل و رس
ــيدگى به حوادث امنيتى و همچنين ابزارهاى الزم جهت به روزرسانى دانش  رس
متناسب با شرايط سازمان را نيز فراهم مى كند. وى از مجموعه مديريت شركت كه 
در اين راستا از اداره فناورى اطالعات و ارتباطات حمايت كردند سپاسگزارى كرد. 
ــناس امنيت شبكه و اطالعات شركت پااليش نفت اصفهان  محمد عبدالهى كارش
نيز در خصوص امكانات سيستم گفت: از روى انواع ورودى هاى مختلف موجود در 
سيستم مى توان صدها گزارش تعريف نمود و زمان بندى جهت توليد اين گزارش ها 
ايجاد كرد. گزارش ها به صورت دوره اى و در قالب زمان بندى ساعتى، روزانه، هفتگى 
ــه قابل تهيه بوده و نيز پارامترهاى مختلفى براى هر گزارش قابل تعريف و  و ماهان
سفارشى سازى است. از روى انواع ورودى هاى مختلف موجود در سيستم مى توان 

داشبوردهاى متنوعى تعريف كرد.

ا ا كا ا ا آ ك

تأمین خوراک داخلی و بازار فروش تضمینی، نقطه قوت پاالیشی ها در روزهای سخت
رئيس بازاريابى و فروش شركت پااليش نفت اصفهان تأمين خوراك داخلى و بازار 

فروش تضمينى را نقطه قوت پااليشى ها در روزهاى سخت عنوان كرد.
ــم انداز صنعت پااليشى در سال 98 بيان كرد:  ابراهيم كاويان پور در خصوص چش
ــگاه ها از بازار داخل تامين مى شود و هم بخش  با توجه به اينكه هم خوراك پااليش
عمده محصوالت پااليشى در بازار داخل عرضه مى گردد، بنابراين آثار تحريم ها بر 
ــد فروش اين صنعت كمرنگ تر از صنايع صادرات محور بوده و كاهش ظرفيتى  رون
ــت؛ اما با اين حال صادرات فرآورده هاى ويژه پااليشگاه ها  بابت تحريم نخواهيم داش
از محدوديت هاى تحريم تاثير مى پذيرد. وى افزود: تنها مشكلى كه تداوم تحريم ها 
در پى خواهد داشت، احتماال روند تامين تجهيزات و ماشين آالت در پااليشگاه هايى 
است كه در حال اجراى طرح هاى ارتقاى كيفيت فرآروده هاى خود هستند و مى 
توان گفت تقريبا تمامى پااليشگاه ها در حال اجراى طرح هاى بهبود كيفى محصوالت 
خود هستند. كاويان پور گفت: طبق استانداردهاى بين المللى، از سال 2020 نظارت 
بر ميزان گوگرد در فرآورده هاى پااليشى سختگيرانه تر اعمال خواهد شد و اگر نتوانيم 
تا آن زمان پروژه هاى كيفى سازى را به سرانجام برسانيم، با مشكالتى در صادرات 
مواجه خواهيم شد. از اين رو تعويق در زمان بهره بردارى از پروژه هاى بهينه سازى 

فرآورده هاى پااليشى، در بلند مدت چالش صنعت محسوب مى شود.

ــى ضمن تاكيد بر تاثير قيمت نفت خام و نرخ ارز  ــناس صنعت پااليش اين كارش
ــودآورى پااليشگاه ها، گفت: قيمت جهانى نفت خام و نيز نرخ ارز مستقيما بر  بر س
ــت. افزايش نرخ ارز نيمايى اگرچه هزينه هاى  ــى ها اثرگذار اس ــودآورى پااليش س
پااليشگاه ها را افزايش خواهد داد؛ ولى اثر مثبت به مراتب با اهميت ترى بر رشد درآمد 
پااليشى ها دارد. وى افزود: پيش بينى مى شود چنانچه اتفاق خاصى كه روند عرضه 
و تقاضاى نفت را متاثر كند، رخ ندهد؛ نفت خام جهانى در محدوده 55 تا 70 دالر 
در نوسان باشد. اين نرخ براى پااليشى ها نرخ مناسبى است. البته در صورت كاهش 

حجم فروش نفت ايران، احتماال نرخ خوراك پااليشگاه ها كاهش يابد.
كاويان پور در خصوص ظرفيت توليد پااليشگاه ها عنوان كرد: ظرفيت توليد روزانه 
ــگاه هاى كشور در حال حاضر 1 ميليون و 800 هزار بشكه نفت خام است و  پااليش
افزايش حجم توليد در كوتاه مدت امكانپذير نيست. در حال حاضر پااليشگاه ها تقريبا 
با تمام ظرفيت خود توليد مى كنند و با خطوط توليد فعلى، نمى توان انتظار افزايش 
ــت. رئيس بازاريابى و فروش شپنا در خاتمه تصريح كرد: تامين  ظرفيت توليد داش
ــده، مهمترين نقطه قوت  مواد اوليه از بازار داخل و بازار فروش داخلى و تضمين ش
پااليشگاه ها محسوب مى شود. با اين شرايط، توليد پااليشگاه ها حتى در صورت تشديد 

محدوديت هاى بين المللى تداوم خواهد داشت.

رئیس بازاریابی و فروش «شپنا» تاکید کرد:
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جشن بسیج كارگری در شركت پاالیش نفت اصفهان
با حضور كارگران بسيجى و همكاران شركت پااليش نفت اصفهان جشن والدت 
امام حسين (ع)، گراميداشت روز پاسدار و روز بسيج كارگرى در محل سالن همايش 
اين شركت برگزار شد. در اين مراسم يك استاد دانشكده افسرى دانشگاه اميرالمومنين 
سپاه پاسداران، به عنوان سخنران جشن با موضوع «روشنگرى با عنايت به مسايل روز 
كشور»، سخنرانى كرد. وى ضمن تبريك به مناسبت ميالد با سعادت امام حسين 
ــأن واالى كارگران گفت: كارگران  ــاره به جايگاه و ش (ع) و حضرت عباس (ع) و با اش
سنگرداران توليد و اشتغال هستند و چرخ هاى توليد و اشتغال ايران اسالمى همواره با 
دستان پرتالش آنان به حركت درآمده است. در ادامه اين همايش و طى مراسمى از 10 
نفر از كارگران بسيجى به نام هاى اسماعيل فرحبخش، محمدرضا جوادى، محمدرضا 
ــمى، محمدمهدى زارعى پور، محمد خوش نظر، ميالد فتاحى، حميد محمدى،  قاس

محمد پريشانى، نفيسه كاظمى و هاجرالسادات موسوى تقدير به عمل آمد.

واحد قیرسازی پاالیشگاه تبریز به هیچ عنوان آالینده نیست
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز در خصوص 
ــايبه هاى كه در زمينه آاليندگى واحد قيرسازى  ش
اين شركت مطرح شده است، گفت: واحد قيرسازى 
پااليشگاه تبريز به هيچ عنوان آاليندگى ندارد و يكى 
از واحدهاى تكميلى پااليشگاه مى باشد كه در راستاى 
تكميل زنجيره تامين، توزيع و محصوالت راه اندازى 
شده است. غالمرضا باقرى ديزج اظهار داشت: شركت 
پااليش نفت تبريز يكى از راهكارهاى جايگزين براى 
مقابله با طرح هاى تحريمى است و با توجه به اينكه 
ــت  ــت يك طرح زيس جايگزين توليد نفت كوره اس

محيطى به حساب مى آيد.
وى گفت: اين واحد با رعايت كامل اصول و قوانين 
و پس از انجام كنترل ها و بازديدهاى كارشناسى الزم 
مجوزهاى قانونى از مراجع ذيصالح استانى و كشورى 

را اخذ و به هيچ عنوان آاليندگى ندارد و تمام مطالب 
ارائه شده در خصوص آاليندگى اين واحد غير واقعى 

و غير كارشناسى است.
باقرى تاكيد كرد: واحد قيرسازى پااليشگاه تبريز 
هم توجيه زيست محيطى و هم توجيه امنيتى و هم 

توجيه فنى و اقتصادى دارد.
ــف است كه اين همه  ــت: باعث تاس وى اظهارداش
فعاليت پااليشگاه با توليد چندين محصول استراتژيك 
ــم از بنزين و گازوئيل يورو 5 و  ــا ارزش افزوده، اع و ب
ــوخت هواپيمايى كه در اين شرايط تحريم براى  س
ــور همچون تكيهگاهى براى ملت در  ــتان و كش اس
ــرده بدين گونه  ــتكبار عمل ك مقابل تحريم هاى اس

متهم به آاليندگى شود.
ــركت پااليش نفت تبريز گفت: اين  مديرعامل ش

شركت طى دو سال متوالى موفق به كسب رتبه اول 
ــت محيطى در ميان پااليشگاه هاى كشورشده  زيس
ــت كه گواه بر اهتمام جدى و واقعى اين شركت  اس
در صيانت از محيط زيست و حركت در مسير توسعه 
ــت. وى خاطرنشان كرد: اين شركت طبق  پايدار اس
چشم انداز ترسيمى "پيشرو پااليشگاههاى خاورميانه با 
اعتبار جهانى" و استراتژى خود " بهبود و توسعه پايدار 
كسب و كار با تاكيد بر ارزش آفرينى و مسئوليتهاى 

اجتماعى" فعاليت مى كند.
ــت از اعتبار و برند  ــتاى صيان باقرى گفت: در راس
شركت پرافتخار پااليش نفت تبريز آماده ارائه هرگونه 
گزارش مستند و بازديد هر مقام ذيصالح از پااليشگاه 
ــى و اقتصادى  ــوق اجتماع ــظ حق ــتاى حف در راس

سهامداران هستيم.
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پاالیشگاه تبریز لوح تقدیرمراسم یادبود ۱۴ هزار شهید کارگر را دریافت کرد
ــم گراميداشت ياد و خاطره 14 هزار شهيد  مديرعامل پااليشگاه تبريز در مراس
كارگر به دليل فعاليت هاى اين شركت در راستاى خودكفايى و رونق توليد از طرف 

فرمانده بسيج كارگرى استان مورد تقدير قرار گرفت.
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز در اين خصوص گفت: در طى هشت سال 
ــگاه تبريز توسط هواپيماهاى بعثى اين  دفاع مقدس 17 مورد بمباران موثر پااليش

شركت 31 شهيد و 121 جانباز تقديم انقالب اسالمى كرده است.
ــران در جريان پيروزى انقالب و جنگ  ــا باقرى ديزج با بيان اينكه كارگ غالمرض
تحميلى تاثير بسزايى داشتند اضافه كرد: برون رفت از چالش هاى اقتصادى در هشت 
سال دفاع مقدس جز با همت تالشگران در دو سنگر توليد و مبارزه عليه باطل ممكن 
نبود. وى با اشاره به نامگذارى سال جارى از سوى مقام معظم رهبرى به نام رونق 
ــئله مهم و اساسى  توليد، افزود: رونق توليد و برون رفت از تنگنا هاى اقتصادى مس
امروز كشور است كه اين مهم جز با توجه به سرمايه هاى انسانى و برنامه ريزى جهت 
استفاده از ظرفيت آنان ميسر نخواهد شد. باقرى با اشاره به اقدامات اين شركت در 
ــتاى خودكفايى و ساخت داخل گفت: واحد پشتيبانى ساخت داخل (كميته  راس
خودكفايى) شركت پااليش نفت تبريز از سال 1363 و در بحبوحه جنگ تحميلى و 
به منظور اينكه بتوان تجهيزات و قطعات مورد نياز پااليشگاه را در كوتاهترين فرصت 
و با كمترين هزينه، تأمين كند تا تضمين كننده تداوم عمليات شركت باشد، آغاز 
بكار كرده است. وى ادامه داد: با تالش وهمت متخصصان و كارشناسان داخلى، 90 
درصد قطعات و تجهيزات مكانيكى و دوار مورد نياز پااليشگاه تبريز از طريق ساخت 

داخل تأمين مى شود.
ــركت پااليش نفت تبريزافزود: در راستاى مقابله با انحصار طلبى،  مديرعامل ش
تحريم زدايى دشمنان ايران اسالمى، در طى 20 سال گذشته، اين شركت به دست 

توانمند كارشناسان خود توانسته است تجهيزات مهم و ارزشمندى را به صورت بومى 
درآورده و سود صرفه اى بيش از 350 ميليارد تومان (به طور متوسط ساليانه بين 15 
تا 30 ميليارد تومان) عايد شركت كند. وى تاكيد كرد: تالش مى كنيم در سال هاى 
آتى تمام تجهيزات پااليشگاه تبريز در داخل توليد شود تا ضمن كاهش مصارف ارزى، 
ــتگى به خارج از كشور را به صفر برسانيم. باقرى اظهار كرد: واحد خودكفايى   وابس
و ساخت شركت پااليش نفت تبريز از سال هاى پيشين به كمك متخصصان خود 
موفق به ساخت قطعات يدكى ماشين آالت دوار نظير تلمبه، توربين، كمپرسور، گير 
باكس، مكنده و دمنده و نيزاقالم ديگرى نظير دمپرهاى كوره، برنرها، كنترل ولوها، 
كولرهاى هوايى، مبدل هاى حرارتى شده كه با تهيه نقشه از طريق مهندسى معكوس 

انجام پذيرفته و مورد استفاده قرار گرفته است.

ا ا ا ا ا ا ا كا ا

آغاز تعمیرات اساسی چهار واحد پاالیشگاه تبریز
مدير برنامه ريزى تعميرات پااليشگاه تبريز گفت: تعميرات اساسى واحدهاى تقطير 
در جو، تقطير در خالء، گاز مايع و كاهش گرانروى شركت پااليش نفت تبريز با رعايت 
كامل مالحظات ايمنى، بهداشت و محيط زيست آغاز شد. هدف از تعميرات اساسى 
ــب اطمينان از عملكرد ايمن و بهره ور تجهيزات  ــى كس دوره اى واحدهاى پااليش
بمنظور استمرار توليد محصوالت استراتژيك است. مهندس مهدى اصغرى با اشاره 
به هماهنگى هاى انجام شده با شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، 
افزود: مدت زمان پيش بينى انجام تعميرات 28 روز بوده است كه با حضور 1150 
نفر از هفدهم فروردين ماه سال جارى در حال انجام است. مدير برنامه ريزى تعميرات 
پااليشگاه تبريز اضافه كرد: به جز واحدهاى اشاره شده، بر اساس برنامه ريزى انجام 
شده، بستن كامل واحدهاى پااليشگاه به مدت 7 روز جهت انجام تعميرات موردى در 
ساير واحدها انجام خواهد شد و احياى كاتاليست هاى واحدهاى تصفيه نفتاى سنگين 

و واحد توليد روغن پايه نيز در طول مدت تعميرات اساسى انجام مى شود.

ستاره خلیج فارس کارفرمای برتر در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای شد
شركت نفت ستاره خليج فارس به عنوان كارفرماى برتر در ارائه خدمات بهداشت حرفه اى انتخاب 
ــد. 28 آوريل برابر با 8 ارديبهشت از سوى سازمان بين المللى كار (ILO) به عنوان «روز جهانى  ش
ــغلى) نام گذارى شده است از اين رو  ــت حرفه اى» (روز جهانى ايمنى و سالمت ش ايمنى و بهداش
ــت روز جهانى ايمنى و بهداشت حرفه اى در بندرعباس برگزار شد. به  ــى با عنوان بزرگداش همايش
گفته ى برگزاركنندگان، هدف از اين همايش ارج نهادن به زحمات مجدانه همه تالشگران اين عرصه 
در تشكيالت بهداشت حرفه اى بوده است كه در پايان اين مراسم واحدهاى برگزيده نيز معرفى شدند. 
بر اساس اين گزارش، شركت نفت ستاره خليج فارس به سبب اقدامات اصولى و گسترده در زمينه 

بهداشت و ايمنى به عنوان كارفرماى برتر در ارائه خدمات بهداشت حرفه اى انتخاب شد.
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کل بنزین پاالیشگاه تبریز با تکیه بر توان داخلی یورو ۵ شد

ستاره باز هم رکورد زد؛ تولید روزانه ۴۷ میلیون لیتر بنزین

افزایش ظرفیت ستاره خلیج فارس در سال رونق تولید

ــركت پااليش نفت تبريز گفت: پروژه تغيير كاربرى واحد قديمى  مديرعامل ش
«تبديل كاتاليستى بنزين» به «ايزومريزاسيون نفتاى سبك» در اين شركت با تالش 

بى وقفه كاركنان پااليشگاه تبريز با موفقيت انجام شد.
غالمرضا باقرى ديزج اظهار كرد: ظرفيت اسمى اين پروژه 10 هزار بشكه در روز 
است و با راه اندازى آن توليد بنزين يورو 5 در شركت پااليش نفت تبريز به ميزان 

3.2 ميليون ليتر در روز فراهم شد.

وى ادامه داد: از جمله اهداف اجراى اين پروژه افزايش توليد بنزين يورو از چهل 
درصد به 100 درصد، ارتقا استاندارد كل بنزين توليدى پااليشگاه به يورو 5، افزايش 
ــازى و كاهش آالينده هاى زيست محيطى و افزايش  سودآورى شركت، كيفى س
آرام سوزى بنزين در موتور است. باقرى ديزج با بيان اينكه اين طرح با توان نيروهاى 
ــده، تاكيد كرد: صرفه جويى  ــرمايه گذارى 10 ميليون يورو انجام ش داخلى و با س
ــه با احداث واحد جديد تحت اين عنوان 130  ــده در مقايس حاصل از طرح ارائه ش

ــت. وى اضافه كرد: مهم ترين هدف اين شركت حركت در مسير  ميليون يورو اس
ــت هاى اقتصاد مقاومتى دولت براى توليد سوخت پاك در كشور و در كنار  سياس
آن تنوع بخشى به محصوالت با ارزش افزوده بيشتر، انجام مسئوليت هاى اجتماعى 
در قبال ذينفعان و حركت در مسير توسعه پايدار است. مديرعامل شركت پااليش 
ــاره به اقدامات زيست محيطى اين شركت نيز گفت: در پنج سال  نفت تبريز با اش
گذشته 15 طرح زيست محيطى با اعتبار بيش از 400 ميليون يورو اجرايى كرده 
كه تا زمان حاضر 10 طرح بهره بردارى شده است. وى از جمله طرح هاى اجرا شده 
شركت پااليش نفت تبريز در راستاى ارتقاى شاخص هاى زيست محيطى را واحد 
جديد بنزين سازى با هدف توليد بنزين پاك عنوان كرد و افزود: براى اين طرح 270 

ميليون يورور هزينه شد.
باقرى ديزج ادامه داد: طرح بازيافت گازهاى ارسالى به فلر با هدف كاهش انتشار 
ــرى و طرح تصفيه گازوئيل با هدف توليد  گازهاى گلخانه اى و آالينده هاى اتمفس
گازوئيل منطبق با استاندارد يورو 5 از ديگر طرح هاى زيست محيطى اجرا شده در 
ــگاه تبريز است. وى با اشاره به اينكه سامانه پايش آنالين در اين پااليشگاه  پااليش
ــال گذشته بهره بردارى شده و نتايج آناليز خروجى دودكش ها به اداره  در بهمن س
كل محيط زيست استان آذربايجان شرقى به صورت بر خط ارسال مى شود، اعالم 
كرد: طرح جامع پااليشگاه تبريز با رويكرد كاهش توليد نفت كوره و افزايش توليد 
محصوالت با ارزش و روغن پايه گروه 3 منطبق با استانداردهاى زيست محيطى روز 
ــركت است. باقرى اعتبار مورد نياز اين طرح جامع را يك و  در برنامه كارى اين ش
نيم ميليارد دالر اعالم و اظهار اميدوارى كرد: با حمايت هاى استانى و ملى منابع 
مورد نياز تأمين و گام بلندى در جهت بهبود وضعيت اقتصادى و زيست محيطى 
ــگاه تبريز در پايان اعالم كرد: با توجه به  ــته شود. مديرعامل پااليش منطقه برداش
موفقيت بزرگى كه در به روزرسانى استانداردهاى توليد و ارتقاى كيفيت محصوالت 
و فرآورده هاى نفتى بخصوص بنزين يورو 5 و گازوئيل يورو 5 داشتيم منتظر افتتاح 

رسمى با حضور مقامات عالى كشور هستيم.

مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس از ايجاد 
ــه توليد روزانه 47  ــيدن ب مقدمات ابتدايى براى رس

ميليون ليتر تا هفته آينده خبر داد.
ــريح اين خبر گفت: با  «محمدعلى دادور» در تش
ــده و توليد روزانه 20 هزار بشكه  تغييرات ايجاد ش
نفتاى شيرين، ظرفيت واحد بنزين سازى پااليشگاه 
نيز ارتقا مى يابد و مقدار بنزين توليدى تا يك هفته 

آينده به روزانه 47 ميليون ليتر مى رسد.
ــد را يكى از اصلى ترين  ــش ظرفيت تولي وى افزاي
ــتاره خليج فارس در سال  رويكردهاى پااليشگاه س

ــته با  ــال گذش رونق توليد عنوان كرد و افزود: در س
پيروى از سياست هاى اقتصاد مقاومتى، حمايت هاى 
ــالمى و  ــام مقدس جمهورى اس ــه ى اركان نظ هم
ــان و  ــتگى و خودباورى مهندس تالش، ازخودگذش
كارگران ايرانى، فاز دوم و سوم پااليشگاه ستاره خليج 
فارس وارد مدار شد و كشور به خودكفايى در توليد 
ــت يافت. مديرعامل شركت نفت ستاره  بنزين دس
ــال جارى نيز با هدف  ــج فارس ادامه داد: در س خلي
ايجاد رونق توليد، افزايش ظرفيت توليد فرآورده هاى 
استراتژيك انرژى از جمله بنزين را در دستور كار قرار 

داده ايم و همچون گذشته حفظ كيفيت نيز اولويت 
مجموعه خواهد بود.

وى در پايان درباره  تاثير تحركات استكبار جهانى 
ــور نيز گفت: خوشبختانه  ــارها بر كش و افزايش فش
امروز دلواپس تحريم ها نيستيم، چراكه به مرحله اى 
ــت يافته ايم كه اكثر قطعات مورد  ــرفت دس از پيش
ــگاه ها در داخل كشور تأمين مى شود و  نياز پااليش
ــان و مديران  اين مى تواند در كنار تخصص مهندس
پااليشگاه ستاره خليج فارس، كليد حفظ خودكفايى 

در عرصه پااليش ميعانات گازى باشد.

مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس افزايش 
ــتراتژيك انرژى را  ــد فرآورده هاى اس ــت تولي ظرفي
اصلى ترين رويكرد اين شركت در سال جارى ناميد.

«محمدعلى دادور» حركت در مسير منويات مقام 
معظم رهبرى را چراغ راه و كليد طاليى در گشايش 
ــور خواند و گفت: در سال گذشته با پيروى  امور كش
از سياست هاى اقتصاد مقاومتى، حمايت هاى همه ى 

ــالمى و تالش،  ــدس جمهورى اس ــام مق اركان نظ
ــتگى و خودباورى مهندسان و كارگران  ازخودگذش
ايرانى، فاز دوم و سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس 
وارد مدار شد و كشور به خودكفايى در توليد بنزين 

دست يافت.
وى ضمن تاكيد بر جامع و كامل بودن شعار امسال 
براى ادامه ى مسير پرافتخار پااليشگاه ستاره خليج 

ــان كرد: در سال جارى نيز با هدف  فارس، خاطرنش
ايجاد رونق توليد، افزايش ظرفيت توليد فرآورده هاى 
ــتراتژيك انرژى از جمله بنزين را در دستور كار  اس
ــتاره  ــركت نفت س ــرار خواهيم داد. مديرعامل ش ق
خليج فارس تصريح كرد: اين رويكرد عالوه بر تأمين 
ــور افق هاى تازه  صادراتى را بر  ــوخت داخلى كش س

صنعت پااليش ايران خواهد گشود.
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تغییر مأموریت فاز ۴ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس از تغيير ماهيت 
فاز چهارم، توليد نفتاى شيرين براى نخستين بار و افزايش 
خوراك ورودى اين پااليشگاه به روزانه 400 هزار بشكه 
خبر داد. محمدعلى دادور گفت: پيش از اين مقرر شده 
بود كه مأموريت فاز چهارم پااليشگاه ستاره خليج فارس 
پااليش روزانه 120 هزار بشكه ميعانات گازى باشد، اما با 
تغييرات انجام شده اين فاز به نام فاز بهينه سازى ظرفيت 
و رفع گلوگاهى فازهاى موجود تغيير خواهد يافت. وى 
افزود: با افزايش ظرفيت پااليشى در هر سه فاز موجود 
از 120 به 180 هزار بشكه، مى توان توليد مورد انتظار 
از فاز چهارم را در سه فاز موجود تقسيم كرده و هزينه 
سرمايه گذارى مورد نياز را صرفه جويى و در بخش هاى 
ديگر صنعت سرمايه گذارى كرد. مديرعامل پااليشگاه 
ــا افزايش ظرفيت  ــارس تاكيد كرد: ب ــتاره خليج ف س
ــى در فازهاى موجود و صرف هزينه اى حدود  پااليش

70 تا 80 ميليون يورو، هم اكنون توانسته ايم مجموع 

خوراك پااليشگاه را به روزانه 400 هزار بشكه برسانيم. 
دادور گفت: براى نخستين  بار در فروردين ماه امسال كه 
از سوى مقام معظم رهبرى به نام سال «رونق توليد» 
مزين شده است، با تغيير مشخصات فنى خوراك، توليد 
محصول نفتاى ترش اين پااليشگاه حذف شده است و 
همه نفتاى توليدى پااليشگاه شيرين خواهد بود. وى با 
اشاره به افزايش كيفيت محصوالت توليدى پااليشگاه 
با تزريق نفتاى شيرين توليدى، افزود: با تغييرات ايجاد 
شده و توليد حدود روزانه 20 هزار بشكه نفتاى شيرين، 
ظرفيت واحدهاى تقطير و بنزين سازى پااليشگاه نيز 
ارتقا مى يابد و مقدار بنزين توليدى در پااليشگاه تا يك 
هفته آينده به روزانه حدود 47 ميليون ليتر و گازوئيل 
به روزانه 13 ميليون ليتر مى رسد. مديرعامل پااليشگاه 
ــتاره خليج فارس با تاكيد بر اين كه نفتاى توليدى  س

ــوراك در اختيار  ــگاه همچنين به عنوان خ در پااليش
پتروشيمى ها قرار خواهد گرفت، گفت: در هنگام طراحى 
تركيب خوراك ورودى به پااليشگاه 60 درصد نفتا، 35 
ــفيد و نفت گاز و 5 درصد گاز مايع بود  درصد نفت س
كه اين تركيب هم اكنون به 72 درصد نفتا، 25 درصد 
نفت سفيد و نفت گاز و حدود 2.5 تا 3 درصد گاز مايع 
تغيير يافته است. بنا بر اين گزارش، پااليشگاه ميعانات 
گازى ستاره خليج فارس به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه 
ميعانات گازى دنيا كه مى توان آن را به لحاظ استفاده 
ــتفاده از  از توانمندى متخصصان داخلى در اجرا و اس
تجهيزات توليد داخل، ايرانى ترين پااليشگاه كشور ناميد، 
ــكه ميعانات گازى با ارزش ميدان  روزانه 400 هزار بش
مشترك پارس جنوبى و تبديل آن به فرآورده هاى سبك 
و باكيفيت، كشور را در مسير خودكفايى در تأمين بنزين 

مورد نياز قرار داده است. 

راهکار شرکت نفت ستاره خلیج فارس برای کم اثر کردن تحریم ها

مدير بازرگانى شركت نفت ستاره خليج فارس اعتماد به شركت ها و توليدكنندگان 
ــگاه را يكى از  داخلى و دانش بنيان در تأمين مواد و قطعات مورد نياز اين پااليش
دستاوردهاى بزرگ در سال حمايت از كاالى ايرانى عنوان كرد. عماد زارعى اظهار 
كرد: در اين راستا شناسايى توليدكنندگان داخلى و شركت هاى دانش بنيان در زمينه 
مواد شيميايى و ساخت قطعات يدكى تجهيزات اصلى پااليشگاه را از طريق حضور 
ــگاه هاى تخصصى و بازديد از صنايع مختلف در دستور كار قرار داديم و  در نمايش
ــات مقام معظم رهبرى با استفاده حداكثرى از توان اين  توانستيم مطابق فرمايش
ــازندگان داخلى را به صورت عملى  ــركت ها و ايجاد بستر مناسب، حمايت از س ش
ــت  اجرايى كنيم. وى به ذكر مصاديقى در اين باره پرداخت و اظهار كرد: كاتاليس
ــگاه كه از اهميت بسيارى در فرآيند بنزين سازى برخوردار  هاى مورد نياز پااليش
است، در انحصار كشورهاى انگليس، فرانسه و آمريكا قرار داشت اما به فضل الهى 
ــد و يكى از شركت هاى دانش  ــته ش و با حمايت هاى صورت گرفته انحصار شكس
ــاخت پمپ هاى اصلى پروژه،  ــت ما را در اين راه يارى كند. زارعى س بنيان توانس
برج ها، كوره ها و تجهيزات كمپرسورهاى واحد بنزين سازى و ساير تجهيزات اصلى 
پااليشگاه توسط تأمين كنندگان داخلى را اقدامى شگرف و برجسته توصيف كرد و 
افزود: در زمينه تأمين تجهيزات ابزار دقيق و برق همچنين تأمين همه كابل هاى 
ــتفاده كرديم. مدير بازرگانى شركت نفت ستاره  مورد نياز نيز از ظرفيت داخلى اس
خليج فارس تاكيد كرد: برگزارى مناقصات عمومى متعدد براى تأمين اقالم مورد 
نياز پااليشگاه را به دقت اجرايى كرديم تا ضمن ايجاد رقابت حداكثرى بين تمامى 

سازندگان و توليد كنندگان داخلى، منجر به استفاده حداكثرى از دانش، تجربه و 
توان همه شركت هاى داخلى شود.

 خرید از طریق بورس

ــركت نفت ستاره خليج فارس در سامانه بورس به عنوان شركت  وى به ثبت ش
ــيميايى مورد نياز  ــاخت مناسب جهت خريد مواد ش ــتراتژيك و ايجاد زير س اس
پااليشگاه از طريق اين سامانه نيز اشاره كرد و بيان داشت: اين اقدام عالوه بر صرفه 
ــده و ثبت  اقتصادى باعث تضمين و اطمينان خاطر از كيفيت كاالى خريدارى ش

معامله در سامانه معامالت بورس خواهد شد.

 ثبت برند استار
ــركت نفت ستاره خليج فارس گفت: با توجه به اولويت نظام و  مدير بازرگانى ش
ــتاى تسريع اهداف اقتصاد برون گرا و همچنين ضرورت  دغدغه هاى دولت در راس
تالش براى بهبود رشد اقتصادى كشور و خروج از شرايط ركود بحث مديريت نشان 
ــارى را مد نظر قرار داديم چرا كه يكى ديگر از پارامترهاى تعيين كننده و مهم  تج
ــركت ها در حوزه صادرات است و شركت نفت ستاره خليج  براى تصميم گيرى ش
فارس با ثبت برند تجارى STAR براى فرآورده هاى توليدى خود گامى مهم در اين 

عرصه برداشت.

 حضور در بازارهای جهانی

زارعى فروش و صادرات فرآورده گاز مايع (مازاد توليد كشور) و ساير فرآورده هاى 
ويژه را يكى از راهكارهاى اساسى در راستاى تأمين منابع مالى براى پيشبرد امور 
توسعه اى پااليشگاه عنوان كرد و گفت: بازار منطقه و فرامنطقه در خصوص فروش 
ــانه مورد تحليل قرار داده ايم، بازاريابى نيز صورت  فرآورده ها را به صورت كارشناس
پذيرفته و صادرات برخى از اقالم با توجه به سياست هاى تعيين شده در حال انجام 
است. وى به برگزارى مزايده عمومى بين المللى فروش گاز مايع در مهر ماه امسال نيز 
اشاره كرد و گفت: تحليل منطقه اى در خصوص شبكه توزيع و بازاريابى فرآورده هاى 
پااليشگاه و حضور در بورس انرژى و عرضه فرآورده هاى توليدى در رينگ بين الملل 

و داخلى نيز صورت پذيرفته است.

گا ك ل ا ك ا ا فا خل ا ف ك گا ا
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ــال  ــتين روزهاى س ــيل در نخس پس از وقوع س
ــور،  ــدن بخش هاى زيادى از كش ــر ش 98 و درگي

پااليشگاه هاى عضو انجمن صنفى كارفرمايى صنعت 
پااليش نفت به كمك هموطنان شتافتند.

اين پااليشگاه ها در راستاى ايفاى مسووليت هاى 
ــود، كمك هاى نقدى و غيرنقدى خود  اجتماعى خ
ــيل زده  را با تصويب هيات هاى مديره به مناطق س

ارسال كردند.

کمک های پاالیشگاه تهران
ــران در چند  ــركت پااليش نفت ته ش
مرحله به هموطنان سيل زده در استان هاى لرستان، 

گلستان و خوزستان كمك هايى را ارسال كرد.
ــووليت هاى  ــتاى مس ــگاه تهران در راس پااليش
ــال اقالم مورد نياز هموطنان  اجتماعى خود با ارس
ــتان،  ــتان هاى گلس ــيل به كمك اس گرفتار در س
خوزستان و لرستان شتافت كه اين اقدام با هماهنگى 

دستگاههاى دولتى صورت گرفت.
همچنين با موافقت هيات مديره شركت هزينه هاى 

مربوط به برگزارى جشن هاى اعياد شعبانيه به همراه مبالغ جمع آورى شده 
ــدادى از كاركنان  ــيل زده اختصاص يافت. تع براى كمك به هموطنان س
ــگاه تهران نيز به صورت داوطلبانه جهت كمك به هموطنان براى  پااليش

پاكسازى و اليروبى منازل مسكونى به استان لرستان رفتند.

دو مرحله کمک پاالیشگاه بندرعباس
در پى وقوع سيل در برخى استان هاى كشور، شركت پااليش 
نفت بندرعباس در راستاى امدادرسانى و تأمين بخشى از نيازهاى هموطنان 
سيل زده كمك هاى غيرنقدى خود را با هماهنگى هالل احمر هرمزگان به 

مناطق سيل زده ارسال كرد.
محموله كمك هاى ارسالى اين شركت به مناطق سيل زده شامل زيرانداز، 
پتو، لوازم بهداشتى و همچنين انواع مواد غذايى از جمله برنج، انواع كنسرو، 
ــالل احمر هرمزگان به  ــت كه با هماهنگى ه ــن ماهى و آب معدنى اس ت

مناطق سيل زده ارسال شد.
ــالى  ــت بندرعباس ارزش محموله ارس ــركت پااليش نف ــل ش مديرعام
ــه ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: با توجه به حوادث و  ــركت را س اين ش
خسارت هايى كه بر اثر جارى شده سيل در برخى استان ها رخ داد و با توجه 
به شرايط سخت بوجود آمده براى جمعى از هموطنان، بر اساس تصويب 
ــركت مبنى بر امدادرسانى به هموطنان آسيب ديده و  هيأت مديره اين ش

پاالیشگاه های 
خصوصی در 
راستای ایفای 

مسوولیت های 
اجتامعی خود، 

کمک های نقدی و 
غیرنقدی خود را با 
تصویب هیات های 

مدیره به مناطق 
سیل زده ارسال 

کردند

ایفای مسوولیت اجتماعی
 پاالیشگاه های خصوصی در قبال سیل زدگان
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ــركت اقدام به تهيه اقالم  رفع نيازهاى اوليه، اين ش
مورد نياز به ارزش سه ميليارد ريال كرد.

نامور افزود: در كنار فعاليت هاى عملياتى و توليدى 
شركت پااليش نفت بندرعباس ايفاى نقش محورى 
در توسعه اجتماعى و پايبند بودن به مسئوليت هاى 
اجتماعى از مهمترين مأموريت هاى اين شركت است.

ــه وظيفه خود  ــح كرد: همچون هميش وى تصري
ــئوليت هاى  ــتاى تعهد به مس ــم تا در راس مى داني
ــاركت در فعاليت هاى  ــه مش ــى و التزام ب اجتماع
عام  المنفعه به يارى مردم آسيب ديده  بشتابيم تا به 
منظور تسكين بخشى از آالم و رنج هاى هموطنان 
ــن منظور باعث  ــيب ديده تالش كنيم؛ به همي آس
افتخار است تا اعالم كنم ارسال محموله هاى كمك 
و امدادرسانى به مناطق سيل زده شمال كشور آغاز 
ــگاه بندرعباس در  شده است. گفتنى است پااليش
مرحله دوم كمك هاى خود به مبلغ بيش از هشت 

ميليارد ريال را به سيل زدگان اهدا كرد.

۹ کامیون کمک از پاالیشگاه کرمانشاه 
به لرستان

ــاه براى  ــگاه كرمانش ــاى اهدائى پااليش كمك ه
هموطنان سيل زده در استان لرستان ارسال شد.

ــركت  ــط عمومى و امور بين الملل ش رئيس رواب
پااليش نفت كرمانشاه با اشاره به كمك هاى اهدايى 
اين پااليشگاه گفت: 9 دستگاه كاميون شامل مواد 

غذايى و آشاميدنى براى كمك به سيل زدگان استان 
ــگاه كرمانشاه به اين منطقه  لرستان توسط پااليش

ارسال شده است.
ــه اول اين  ــا افزود: در مرحل ــا امامى ني محمدرض
ــامل 22000 عدد كنسرو لوبيا،22000  كمك ها ش
ــى،400 جفت چكمه چرمى، 15000  عدد تن ماه
ــب پنير 16  ــك، 700 حل ــى كوچ ــدد آب معدن ع
كيليويى، 850 حلب پنير 13 كيلويى، 120 سطل 
ــطل پنير 10 كيلويى و  پنير 8 كيلوگرمى، 110 س

6000 عدد شير كيسه اى است.

کمـــک یـــک و نیـــم میلیـــارد تومانـــی 
پاالیشگاه اصفهان به مناطق سیل زده

ــت اصفهان با  ــركت پااليش نف ــات مديره ش هي
ــان كمك به  ــارد توم ــك و نيم ميلي ــاص ي اختص

سيل زدگان موافقت كرد.
ــم ميليارد تومان  ــاس مجموعاً يك و ني براين اس
ــگاه اصفهان  ــدى و غيرنقدى پااليش كمك هاى نق
ــر و فرماندارى  ــتاندارى، هالل احم با همكارى اس
ــيل زده ارسال شد. همچنين كاركنان  به مناطق س
ــگاه اصفهان نيز كمك هاى نقدى خود را به  پااليش
حساب هالل احمر واريز كردند. اين شركت با تاكيد 
ــووليت هاى اجتماعى  ــود در ايفاى مس بر نقش خ
ــان با جديت در حل كمك و تأمين نيازهاى  همچن

هموطنان در مناطق سيل زده است.

ارســـال کمک های پاالیشـــگاه شـــیراز به 
مناطق سیل زده

پااليشگاه شيراز نيز در جلسه فروردين ماه هيات 
مديره كمك به هموطنان سيل زده را تصويب كرد.

كمك 70 ميليون تومانى پااليشگاه شيراز در قالب 
كاال با هماهنگى با جمعيت هالل احمر شيراز ارسال 

و تحويل سيل زدگان شد.

کمـــک پاالیشـــگاه تبریـــز بـــه مناطـــق 
سیل زده

پااليشگاه تبريز هم در راستاى ايفاى مسووليت هاى 
ــود 100 ميليون تومان جهت خريد و  اجتماعى خ
ــال اقالم مصرفى براى سيل زدگان را تخصيص  ارس

داد. 
ــگاه همچنين در كمك 100 ميليون  اين پااليش
تومانى از محل بودجه نمايشگاهى مربوط به بيست 
ــت و گاز با  ــگاه بين المللى نف ــن نمايش و چهارمي
همانهنگى انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش 
نفت و شركت هاى پااليش خصوصى كشور (تبريز- 
ــارس- الوان-  ــتاره خليج ف تهران- بندرعباس- س

اصفهان- كرمانشاه) مشاركت كرد. 
جلب مشاركت داوطلبانه همكاران پااليشگاه تبريز 
در قالب كسر از حقوق و واريز به حساب هالل احمر 
ــراى كمك به  ــگاه ب ــات اين پااليش ــر اقدام از ديگ

سيل زدگان بود.
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سال رونق تولید

«رونق تولید»، از حرف تا عمل
«سال 97 را ما سال «حمايت از كاالى ايرانى» 

اعالم كرديم. نمى توانم بگويم كه اين شعار به 
طـور كامل عملى شـد، امـا مى توانـم بگويم 
اين شـعار به صورت وسـيعى مورد توجه قرار 
گرفت و در بسيارى از موارد، اين شعار از سوى 
مردم مورد اسـتقبال قرار گرفت و عمل شد و 
همين قطعاً تأثير خواهد داشت. امسال مسأله 
«توليد» مطرح است. مى خواهم مسأله توليد را 
به عنوان محور فعاليت قـرار بدهم. توليد اگر 
چنانچـه به راه بيفتد، هم مى تواند مشـكالت 
معيشـتى را حل كنـد، هم مى تواند اسـتغناء 
كشـور از بيگانگان و دشـمنان را تأمين كند، 
هم مى تواند مشـكل اشـتغال را برطرف كند، 
هـم حتى مى تواند مشـكل ارزش پول ملى را 
تا حدود زيادى برطرف كند. لذاست كه مسأله 
توليد به نظر من مسأله محورى امسال است؛ لذا 
من شعار را امسال اين قرار دادم: «رونق توليد». 

بايد همه تالش كنند توليد در كشور رونق پيدا 
كند. از اول سـال تا آخر سـال ان شـاءاهللا اين 
معنا به صورت چشمگيرى در كشور محسوس 
باشد. اگر اينطور شد، اميدواريم كه ان شاءاهللا 

حل مشكل اقتصادى راه بيفتد.
اين بخـش پايانى بيانات مقام معظم رهبرى 
در پيام نوروزى سـال 1398 اسـت؛ پيامى كه 
كامالً واضح و روشن به اهميت مسأله حمايت 
از توليـد داخلى و رونق آن و همچنين اهميت 
فراوان آن در كشـور اشـاره مى كند. شايد در 
همين راستاسـت كه ايشـان براى سال 1391 
شـعار «توليد ملـى، حمايت از كار و سـرمايه 
ايرانى» را انتخاب و سـال گذشته يعنى 1397 
را هـم بـا عنـوان «حمايـت از كاالى ايرانى» 
نامگذارى كردند. در ادامة اين روند نامگذارى 
كه در طول اين سـال ها با پرداختن به مسـأله 
«اقتصاد مقاومتى» و ضرورت هاى آن هم همراه 

شـده بود، سال جارى به عنوان «رونق توليد» 
اعالم شده است.

موانع، شرایط و فواید رونق تولید
بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه 
يكـى از اصلى ترين موضوعاتى كـه در زمينه  
اقتصادى تاكنون مورد تأكيد رهبر انقالب قرار 
گرفته اسـت، موضوع «حمايت از توليد ملى» 
است. ايشان در روز اول سال 1394 و همچنين 
در ديدار با كارگران، ضمن برشمردن برخى از 
موانع پيش روى بخش توليد، همگان را موظف 
بـه تقويت توليد ملى و از ميان برداشـتن اين 
موانـع دانسـتند و تاكيد كردنـد: «همه با هم 
همكارى كنند تا اين سـنگ بزرگ را بردارند، 
اين صخره بزرگ را از سـر راه حركت كشـور 

بردارند.»
مقام معظم رهبرى در سال 1394 به 9 نكته 
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به عنوان موانع اصلى رونق توليد ملى اشـاره 
كـرده بودند. اين عوامل و موانع عبارتند از: 1) 
سرمايه گذارى در زمينه هاى مضر براى كشور، 
2) كيفيت پايين برخى كاالهاى داخلى نسبت 

به خارجـى، 3) تمايل برخى بـه خريد كاالى 
خارجى، 4) وجود كاالى قاچاق در كشـور، 5) 
وارداتى كه به توليد داخلى آسـيب مى رساند، 
6) تفاخر بـه برندهاى خارجـى، 7) تغييرات 

مكـرر در قوانين اقتصـادى، 8) ضعيف بودن 
فرهنگ كار، 9) فرار از كارهاى سخت و مفاسد 

اقتصادى.
بايد توجه داشـت كه در اين ديدگاه، منظور 
از توليد، لزوماً يا صرفاً به معناى توليدات بزرگ 
و شـركت هاى چندين ميلياردى نيست بلكه 
يك كسـب و كار كوچـك هم بايـد از قاعدة 
الزام حمايت از توليد داخلى، مستثنى نباشد؛ 
چنانكه ايشان انواع توليد را به توليد صنعتى، 
توليد كشاورزى، دامدارى، صنايع دانش بنيان، 
صنايع بزرگ، متوسط و كوچك، صنايع دستى، 
صنايـع خانگى و تربيت دام حتى در خانه هاى 

روستايى تقسيم كرده اند.
ايشـان ابعاد مختلفى دربـاره موضوع رونق 
توليـد را در هم پيام نـوروزى و هم در بيانات 
خود در حرم مطهر رضوى مطرح كردند. يكى 
از ايـن ابعاد، توصيه هاى ايشـان در اين رابطه 
بـود. رهبر انقـالب براى رونـق توليد، توصيه 
كردند دستگاه هاى دولتى بر رونق بخشيدن به 
توليد تمركز كنند، مقررات الزم توسط مجلس 
شوراى اسالمى وضع شود، قوه قضائيه و ديگر 
دستگاه هاى نظارتى نقش مؤثر خود را در اين 
زمينه ايفا كنند، مسئوالن در شوراى هماهنگى 
اقتصادى سران قوا همكارى هاى الزم را مبذول 
دارنـد و مردم توانـا و توانمند در عرضه توليد 
وارد شوند. به گفته ايشان، رونق گرفتن توليد 
فوايـد مختلفـى دارد، از جمله: حل مشـكل 
اشـتغال و بيكارى، كاهش تورم، توازن بودجه 
و رفع مشـكل كسـرى بودجه دولت، افزايش 
ارزش پول ملى، حل مشـكل فقر، حل معضل 
نظام بانكى، حل مشـكل قـدرت خريد مردم، 
حل مشكل كم كارى يا تعطيلى كارخانه جات، 
حل مشكالت معيشتى طبقات مختلف مردم 

و بى نياز شدن از بيگانگان و دشمن.
از سـوى ديگـر، هفـت مؤلفـة «كمـك به 
سـرمايه گذار»،  بـه  «كمـك  توليدكننـده»، 

«كمـك به فعـال اقتصـادى سـالم»، «كمك 
بـه ثروت آفرينان بـراى كشـور»، «تالش در 
بهبود فضاى كسـب و كار»، «غفلت نكردن از 
سوءاستفاده ها» و «جلوگيرى از واردات بى رويه 
و كنترل آن» به عنوان مهمترين شروط رونق 

پيدا كردن توليد داخلى مطرح شده است.
شـايد در كنار انتخاب شـعار، شـماى كلى 
نمايشـگاه نفت امسال هم اشاره اى به موضوع 
«رونـق توليد» باشـد. از آنجا كه صنعت نفت، 
صنعت مادر در ايران محسوب مى شود، رونق 
آن مى تواند بسيارى از بخش هاى ديگر كشور 
را نيز رونق ببخشد و همين موضوع باعث شده 
الاقل در نمايش دسـتاوردهاى اين صنعت در 
نمايشگاه بيست و چهارم، توجه به خودكفايى 

بيش از پيش نمايان باشد.

دیدگاه مسئوالن کشور
امسـال،  شـعار  راسـتاى  در 
رئيس جمهور حسـن روحانى در ابتداى سال 
جديد، به نامگذارى سـال جارى از سوى رهبر 
انقالب اشـاره كرد و گفت: با توجه به شـرايط 
سخت تحريم ها، با اجراى تاكيدات رهبر معظم 
انقالب در حركت جمعى به سـوى رونق توليد 
مى توانيم بر مشكالت غلبه كنيم و بى ترديد اگر 
كشورى بخواهد توسعه بيابد و نيازمندى هاى 
خود را مرتفع كند، راهـى جز افزايش و رونق 

توليد داخلى ندارد.
اسحاق جهانگيرى - معاون اول رئيس جمهور 
- هم در ديدار نوروزى وزرا، معاونان و مشاوران 
رئيس جمهور و جمعى از مديران دستگاه هاى 
اجرايى به همين مسـأله اشـاره كـرد و گفت: 
دسـتگاه هاى اقتصادى و به خصـوص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بايد با جديت به دنبال 
تحقق رونق توليد باشند و در اين مسير نبايد 
فقط متكى به تأمين منابع مالى باشـند، بلكه 
بايد با استفاده از ايده هاى نو، راهكارهايى براى 

حل مشكالت واحدهاى توليدى پيدا كنند.
همچنيـن، على الريجانـى – رئيس مجلس 
شـوراى اسـالمى – درباره نامگذارى امسال، 
تأكيد كـرد: رونق توليد نياز به اهتمام و توجه 
ويـژه دارد. هيچ توقفى نبايـد در حوزه توليد 
ايجاد شـود چرا كه دشمن، توليد را به عنوان 
يكى از بخش هاى مهم در رشد اقتصادى مورد 
هجـوم قرار داده اسـت. رفع موانـع در جذب 

سرمايه گذار و تسهيل سرمايه گذارى در روند 
توليد، بازنگرى بر قوانين توليد و اسـتفاده از 
ظرفيت هـاى درونى مى تواند در تحقق شـعار 

سال مؤثر باشد.

از حرف تا عمل
آنچه در گفتار مسئوالن عاليرتبه 
نظام، نمايندگان مجلس و مسئوالن دستگاه هاى 
اجرايى و نظارتى به چشـم مى آيد، همدلى با 
شعار امسـال و تأكيدات رهبرى در اين رابطه 
اسـت؛ اما بايد توجه داشت كه «توليد» تنها با 
حرف و گفتار رونق پيدا نمى كند. آنچه توليد و 
رونق آن در كشور نياز دارد، عزم و اراده جدى 
تمام دستگاه هاى مسئول است. مجلس شوراى 
اسـالمى بايد با حذف قوانين زائد و دست و پا 
گيـر، تصويب قوانين تسـهيل كننده و اصالح 
قوانين به روز نشده و همچنين نظارت صحيح 
بر دسـتگاه هاى مختلف كشور، به رونق توليد 

كمك كند.
 دولـت به عنـوان قـوه مجرية اين كشـور 

بايـد ضوابط و پروسـه هاى طوالنى، پيچيده و 
مانع شونده را از سر راه توليدكننده ها بردارد، 
سـرمايه گذاران و نيـروى كار و متخصص را به 
سمت توليد سوق دهد و با فسادهاى احتمالى 
ريز و درشـت در دستگاه هاى اقتصادى مقابله 
كند و قوه قضائيه هم بدون اغماض و مالحظات 
سياسـى بايد با فسـاد و اجرا نشـدتن قانون 
برخورد كرده و البته هر اشـتباه فعاالن عرصه 
اقتصـادى – بويـژه در بخش خصوصـى – را 
الزاماً به پاى اخالل در نظام اقتصادى ننويسد و 
فعاليت اقتصادى را از سوءاستفاده اقتصادى به 

درستى تميز دهد.
حاال پرسـش اساسى اينجاست كه آيا قواى 
سه گانه، رؤسـاى آنها و دسـتگاه هاى ذيربط، 
عزم جدى و عملى الزم براى رونق بخشـيدن 
به توليد را از خود نشـان مى دهند؟ آيا عموم 
مردم، هر كدام در حد وظيفه شهروندى خود، 
به اين مسأله به عنوان يك موضوع حياتى در 
اقتصاد و آينده اقتصاد كشور نگاه خواهند كرد؟ 
پاسـخ به اين پرسـش ها نيازمند بررسى هاى 
موشكافانه اى است؛ اما على الحساب، وضعيت 
اقتصادى كشـور تا پايان سال جارى، تكليف 
بخش مهمى از جواب اين پرسـش ها را روشن 

خواهد كرد.
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در حالى كه طبق سند چشم انداز بيست ساله جمهورى 
اسالمى، ايران بايد در رتبه نخست صنعت پتروشيمى 
خاورميانه بايسـتد و جزو غول هاى پتروشيمى جهان 
شـود اما فاصله فراوان ميان ايران و سـاير كشورها از 
جمله عربسـتان همچنان آزار دهنده اسـت. با وجود 
بهـره بردن ايـران از ذخاير فـراوان هيدروكربورى اما 
توسـعه صنعت پتروشيمى با مشـكالت بسيارى روبه 
رو شده است كه توسـعه اى كه از آن ياد مى شود يك 

توسعه كاريكاتورى و غيرمتوازن است.
بـه گزارش نشـريه «صنعت پااليش نفـت»، ميز نفت 
با اين مقدمه، در ادامه گزارش مى دهد: عدم انسـجام 
بخش هاى سياسـت گذارى، قانونـى و اجرايى در كنار 
تصميمات منطقه اى و محلى نتوانسته نقشه راهى براى 
اين صنعت طراحى كند و بيشتر برنامه ريزى ها بر اساس 
تصميمات سريع و اغلب بدون مرجع كارشناسى است.

اين وضعيت به كنار، عدم برنامه ريزى مناسب در صنعت 
پتروشيمى را بايد در كنار فعاليت هاى ساير كشورها در 
كنار يكديگر ديد؛ آلمانى ها در اين باره شهره هستند 
كه با عدم دسترسـى به منابع هيدروكربورى چنان در 
حوزه پايين دست صنعت پتروشيمى فعال شده اند كه 
به قطب اصلى پتروشـيمى جهان تبديل شده اند. اين 
كشـور با راه اندازى پارك هاى پتروشيميايى و شيمى 
شـهرها، منابع خام را از كشـورهاى توليد كننده مواد 
اوليه دريافت كرده و با تبديل آن ها به مواد مصرفى به 

سود سرشارى دست پيدا كرده است.
ايـن تجربـه از آن جهت قابل تأمل اسـت كـه بدانيد 
عمده محصوالت توليدى كشـور مواد خام است كه به 
دليل عدم رگوالتورى جـدى، همچنان ادامه دارد و به 
قيمت هـاى اندك صادر مى شـود در حالى كه مى توان 
با راه اندازى صنايع ميان دسـتى و پايين دستى هم به 
منابع ارزى كشور دست يافت و هم به اشتغال سرعتى 
شـگرف دارد زيرا هزينه فرصت شغل در صنايع پايين 

دست پتروشيمى كمتر از 200 هزار دالر است.
اين مزيـت را بايد در كنار ارزانى مواداوليه در كشـور 
و عـدم پرداخـت هزينه حمـل و نقل بـراى دريافت 
آن ها توسـط مبادى مصـرف در نظر گرفت كه فرصت 
بى نظيرى است و عربستان سعودى با شركت سابيك 
خود به سـرعت در حال پياده سـازى آن است ولى در 
ايـران همه چيز بـه توليد مواد خام و بـى ارزش ختم 
مى شـود. با اين مقدمه بهتر است به بررسى 10 شركت 
بزرگ پتروشـيمى جهان از نظر درآمد بپردازيم كه در 
نـوع خود قابـل تأمل و تحليل اسـت. اينكه آلمانى ها 
بدون دسترسـى بـه مزيت هايى كه در ايـران به وفور 
ديده مى شـود يكه تاز صنعت پتروشيمى شده اند در 
نوع خود قابل تأمل اسـت. اسـاس اين رده بندى سال 
2015 است كه قيمت نفت سقوط كرده است و به همين 

دليل درآمد شـركت هاى پتروشيمى كاهش يافته و 10 
درصد كاهش يافته است.

شرکت باسف آلمان به عنوان بزرگترین شرکت صنعت پتروشیمی دنیا در یک 
دهه اخیر به شمار می رود. این شرکت در حال واگذاری چند زیرمجموعه و خرید 
چند شرکت برای بهینه کردن سبد سرمایه گذاری های خود است. الستیک و 
پالستیک، پلیمرهای کاربردی، پلیمرهای مهندسی، فوم ها، پلیمرهاي زيست 
تخريب پذير، رنگ و پوشش، ساخت و ساز، الکتریک و الکترونیک و ... عمده 

محصوالت تولیدی این شرکت آلمانی است.

با کاهش قیمت محصوالت پتروشـــیمی در بازارهای جهانی مجموع فروش 
این شرکت چینی با کاهش روبرو شده است. این اتفاق برای سایر شرکت های 
این صنعت نیز روی داده اســـت. شـــرکت ســـاینوپک با کاهش بودجه خرید 
خوراک طرح های خود توانست سودآوری بیشتری داشته باشد. این شرکت در 
ایران اغلب به شرکت باالدستی نفت شناخته می شود در حالی که ساینوپک 

فعالیت های خود را در صنعت پتروشیمی توسعه داده است.

در دهه پیشین میالدی این غول عربستانی با میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
تشکیل شد. اعطای خوراک ارزان گازی به ویژه اتان در توسعه این شرکت تأثیر 
زیادی داشته است. اما با شدت گرفتن رقابت این شرکت متنوع سازی تولیدات 
را در دستور کار قرار داده است. این شرکت با همکاری آرامکو در نظر دارد تا 
طرح تبدیل مستقیم نفت به محصوالت شیمیایی را اجرایی کند. این شرکت در 

حوزه میان دست و پایین دست در حال بدست گیری بازارهاست.

شرکت دوچمیکال آمریکا در یک دهه گذشته با تغییرات ساختاری زیادی 
روبرو بوده است. ادغام این شرکت با دوپونت یک گام دیگر برای بهبود کارایی 

و کاهش هزینه ها محسوب می شود.

 باسف؛ فروش ساالنه ۶۳٫۷ میلیارد دالر

ساینوپک؛ فروش ساالنه ۴۳٫۸ میلیارد دالر

سابیک؛ فروش ساالنه ۳۴٫۳ میلیارد دالر

 دوچمیکال؛ فروش ساالنه ۴۸٫۸ میلیارد دالر

کت صنعت پتروشیمی دنیاد
 واگذاری چند زیرمجموعه و

گ

۱رد دالر

بازارهای جهانی مجموع فر
ین اتفاق برای سایر شرکت ه

۳رد دالر

با میلیاردها دالر سرمایه گذ
 اتان در توسعه این شرکت

۴رد دالر

شرکت د
روبرو بوده اس

۲
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این شرکت تایوانی در ایاالت متحده سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش 
اتیلن کراکر و پروپان دارد. استفاده از خوراک ارزان گاز شیل از راهبردهای جدید 

تجاری شرکت فورموسا محسوب می شود.

این شرکت آلمانی در حال توسعه سبد سرمایه گذاری خود است و کاهش 
هزینه و بهبود کارایی در صدر برنامه های آنها قرار دارد.

این شرکت که فعالیت خود را از سال ۱۸۰۲ میالدی آغاز کرده است جایگاه 
خود را در میان ۱۰ شرکت نخست فهرست برترین شرکت های صنعت پتروشیمی 

تثبیت کرده است.

این شرکت ژاپنی بازار آمریکا را به عنوان یک بازار کلیدی محصوالت پتروشیمی 
برگزیده است.

 فورموسا پالستیک؛ فروش ساالنه ۲۹٫۲ میلیارد دالر

ه گذاری قابل توجهی در بخ
زان گاز شیل از راهبردهای ج

۵میلیارد دالر

این شرکت به عنوان زیرمجموعه یکی از غول های نفتی دنیا درصدد بهره گیری 
از فرصت های به وجود آمده است. استفاده از اتان ارزان تولید شده از منابع شیل 
اولویت جدید مدیران این غول آمریکایی صنعت پتروشیمی محسوب می شود. 
سرمایه گذاری در بخش پژوهش و فناوری از اولویت های آنان به شمار می رود.

اگزون موبیل؛ فروش ساالنه ۲۸٫۱ میلیارد دالر

های نفتی دنیا درصدد بهره گ
ن ارزان تولید شده از منابع ش

۷یارد دالر
در ســـال های اخیر شـــرکت اینیوس با خرید سهام چند شرکت صاحب نام 

توانسته است فروش خود را افزایش چشمگیری دهد.

اینیوس؛ فروش ساالنه ۲۸٫۵ میلیارد دالر

در ســـال ه
توانسته اس

۶

لینده بازل؛ فروش ساالنه ۲۶٫۷ میلیارد دالر

این شرکت
هزینه و بهبو

۸

دوپونت؛ فروش ساالنه ۲۰٫۷ میلیارد دالر

این شرکت
خود را در میان

۱۰

 میتسوبیشی؛ فروش ساالنه ۲۴٫۳ میلیارد دالر

این شرکت
برگزیده است

۹
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ــنگتن اعالم كرد كه مهلت 180  پس از آنكه واش
ــت ايران را تمديد  ــت از تحريم خريد نف روزه معافي
نمى كند، نگرانى هايى ميان خريداران مختلف نفت 

ايران از جمله چين، هند و تركيه ايجاد شد.
دونالد ترامپ رييس جمهورى آمريكا پس از اينكه 
براى عملى كردن وعده انتخاباتى اش، در ارديبهشت 
ماه سال گذشته از برجام خارج شد و دوباره تحريم هاى 
ــرد، اگرچه با مخالفت  ــه عليه ايران اعمال ك يكجانب
ــديد جامعه بين المللى به خصوص اروپا، روسيه و  ش
ــد اما در جهت اعمال فشارحداكثرى  چين مواجه ش
به ايران اعالم كرد كه قصد دارد ميزان صادرات نفت 
ايران را به صفر برساند و به طور غيررسمى از عربستان 
سعودى و ساير توليدكنندگان اوپك درخواست كرد 
كه توليدشان را براى پر كردن جاى خالى نفت ايران 
افزايش دهند. خالد فالح، وزير صنعت، معدن و انرژى 
ــتان در آن زمان در واكنش به احتمال كاهش  عربس
حجم نفت خام ايرانى در بازارهاى بين المللى پس از 
خروج رئيس جمهور آمريكا از توافق هسته اى، گفت، 
اين كشور آماده افزايش توليد نفت است و با بزرگترين 
توليدكنندگان در داخل و خارج اوپك و با بزرگترين 
مصرف كنندگان همكارى خواهد كرد تا كمبودها را به 
پايين ترين حد برسانند. اما خريداران نفت ايران هنوز 

سردرگم هستند و نمى خواهند تن به درخواست تحميلى واشنگتن بدهند.
در اين ميان هنوز چين، يكى از مشتريان اصلى نفت ايران، تصميم خود را 
مبنى بر قطع واردات نفت ايران و يافتن جايگزين ديگر نگرفته است. هنوز 
مشخص نيست كه پكن درخواست آمريكا مبنى بر توقف خريد نفت ايران را 

قبول خواهد كرد يا نه؟
پايگاه خبرى اويل پرس در گزارشى نوشت: اگر چه بر اساس اعالم برخى 
منابع دو پااليشگاه نفتى چين از خريد نفت ايران در ماه مه خوددارى كرده اند 
اما هنوز چين به دنبال راهى براى ادامه خريد نفت ايران است. در همين راستا 
ــانه هاى چينى گمانه زنى كرده اند كه پكن هنوز براى مقابله با سياست  رس
ــد پرداخت. يكى از داليل اين امر،  ــكا به ادامه واردات نفت ايران خواه آمري

وابستگى نسبى امنيت انرژى چين به واردات نفت ايران است.
باى مينگ معاون  موسسه تحقيقاى مركز تجارت بين الملل اعالم كرد: 

چين تأمين كنندگان نفتى متنوعى دارد، اما ايران يكى از شركاى ماست.
هوآ ليمينگ كارشناس مركز مطالعات خاورميانه و سفير پيشين چين در 
ايران اعالم كرد: لغو معافيت آمريكا براى خريداران نفت ايران به معناى پيروى 
چين از آمريكا نيست و پكن تجارت انرژى خود را با ايران قطع نمى كند. زيرا 
ايران شريك كليدى براى چين در حوزه هاى اقتصاد، امنيت و سياست است.  
بر اساس اعالم خبرگزارى شينهوا، واردات نفت از ايران، شش درصد از كل 
واردات نفت خام چين را تشكيل مى دهد و برهمين اساس، ايران هفتمين 

صادركننده بزرگ نفت به چين است.
ــوى ديگر جنگ تجارى ميان پكن و واشنگتن همچنان ادامه  دارد.  از س
ــتا مذاكرات تجارى ميان آمريكا و چين پس از اقدام پكن در  در همين راس

ترجمه : ساناز رضایی

مشتریان بین المللی از بازار نفت ایران می روند؟
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وضع تعرفه هاى تالفى جويانه عليه واردات كاالهاى آمريكايى به بن 
بست خورد و با شكست مواجه شد. مقامات آمريكايى پكن را متهم 
كرده اند از وعده هايى كه در جريان ماه ها مذاكره داده، عقب نشسته 
ــركت مخابراتى هواوى در  ــت. هم چنين آمريكا با قرار دادن ش اس
فهرست سياه كه معامله با اين شركت را براى شركت هاى آمريكايى 
دشوار مى كند، خشم چين را برانگيخت. واشنگتن اين شركت را به 
جاسوسى متهم مى كند و بر اين باور است كه اين شركت اطالعات 
ــتريان خود را در اختيار دولت پكن قرار مى دهد، اين در حالى  مش
ــركت هواوى اين اتهامات را رد كرده و آن را يك اقدام  ــت كه ش اس

سياسى مى داند.
ــنگتن مى تواند تاثيرى بر  همين جنگ تجارى ميان پكن و واش
رويكرد چين درباره خريد نفت ايران بگذارد و باعث شود كه چين 

براى نشان دادن قدرتش هم سو با سياست آمريكا حركت نكند.
ــت كه اين كشور نيز نظر قطعى  ديگر خريدار نفت ايران هند اس
خود را درباره تبعيت از تحريم هاى نفتى آمريكا اعالم نكرده است و 

اين موضوع را به بعد از انتخابات در اين كشور موكول كرده است.
دهلى نو 23.6 ميليون تن نفت خام ايران را در سال مالى منتهى 
به مارس سال 2019 خريدارى كرد. ايران سومين صادركننده بزرگ 

نفت به هند پس از عراق و عربستان سعودى است.
ــفر اخير محمدجواد  ــاره به س به تازگى خبرگزارى رويترز، با اش
ــدار و گفت وگو با مقامات  ــران به هند و دي ــف وزير خارجه اي ظري
ــور، به نقل از دو منبع آگاه از مذاكرات نوشت: وزير خارجه  اين كش
ــد در اين ديدار به همتاى ايرانى خود اعالم كرد كه هند پس از  هن
ــدن چينش سياسى بعد از آن، با  برگزارى انتخابات و مشخص ش
توجه به مالحظات بازرگانى، امنيت انرژى و منافع اقتصادى، درباره 
ــم خواهد گرفت. يكى از داليل مقاومت  خريد نفت از ايران تصمي
خريداران نفت ايران براى قطع نكردن واردات نفت اين كشور، تطابق 
پااليشگاه ها با نفت ايران است. سيد مهدى حسينى تحليل گر حوزه 
نفت معتقد است كه از نظر تكنولوژى در دنيا امكان هر كارى وجود 
ــبات اقتصادى مورد توجه است  دارد؛ درباره اين موضوع اما محاس
ــگاه ها مى توان از نفت هر منطقه اى استفاده كرد  چراكه در پااليش
اما پااليشگاه ها بايد هزينه زيادى را براى تغيير طرح خود پرداخت 
كنند كه همين مساله نيز مشكالت متعددى را به وجود مى آورد. از 
ديگر كشورهاى خريدار نفت ايران، تركيه يكى از همسايگان دوست 

و نزديك تهران است.
به نوشته سايت شبكه صداى آمريكا، بر اساس آمار ارائه شده، در 
ــال 2017 ايران با صادرات نفت به ميزان 27 درصد در رده اول  س
صادركنندگان نفت به تركيه قرار داشت اما در سال 2018، ايران با 
تأمين 27 درصد از نفت مورد نياز تركيه بعد از روسيه در رده دوم 

قرار گرفت.
بعد از اعالم خروج ترامپ از توافق هسته اى و بازگشت تحريم هاى 
ــت در ميان هفت  نفتى يك جانبه آمريكا عليه ايران، تركيه توانس
كشور داراى معافيت نفتى از سوى آمريكا قرار گيرد. اين كشور بسيار 

اميدوار بود كه در ماه مه، معافيت ها تمديد شود اما نشد.
در سال 2017 ميزان واردات كل نفتى  به تركيه 42 ميليون تن 
نفت بود كه 10 ميليون آن توسط ايران تأمين شد و به اين ترتيب، 
تركيه به طور متوسط ماهانه 850 هزار تن نفت از ايران وارد مى كرد. 

در فوريه 2019 اين رقم به 349 هزار تن نفت رسيد.
اكنون با عدم تمديد معافيت هاى نفتى، برخى تحليلگران بر اين 
باورند كه تركيه نيز منتظر است، ببيند ديگر خريداران نفت ايران چه 

رفتارى از خود نشان خواهند داد.  
يكى از اين تحليلگران، حاكى اويگور رييس مركز تحقيقات 
امور ايران است كه دراين باره مى  گويد، تركيه پيش از تعيين 
موضع خود در قبال اجراى تحريم هاى نفتى امريكا، مى خواهد 
رفتار هند و چين به عنوان دو وارد كننده بزرگ نفت  ايران را 
مورد بررسى قرار دهد و پس از آن تصميم خود را بگيرد. اگر 
هند و چين به ادامه واردات نفت از ايران بپردازند، تركيه نيز 
اين روند را ادامه خواهد داد. به نوشته سايت هابرترك  تركيه، 
اگر چه ممكن است  در ماه هاى اخير ميزان خريد نفت ايران 
توسط آنكارا به خاطر تحريم هاى آمريكا دچار نوسان شود اما 
به نظر مى رسد، شركت بوتاش تركيه به خريد گاز ايران ادامه 
دهد. همكارى اين شركت  با ايران سابقه بسيار طوالنى دارد.

 با اين حال مقامات عالى تركيه در محافل مختلف، مخالفت 
خود را با تحريم هاى آمريكا اعالم كرده اند، در همين راستا، 
چندى پيش مولود چاووش اوغلو وزيرخارجه تركيه در مورد 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران، تصريح كرد: تحريم هايى را كه 

عليه ايران اعمال شده، درست نمى دانيم.
او با اشاره به اين كه آنكارا قادر به تنوع بخشيدن به منابع 
ــت، خواهان تجديد نظر واشنگتن در  واردات نفتى خود نيس
ــد. وزير خارجه تركيه  اعمال تحريم هاى نفتى عليه ايران ش
در جاى ديگر خاطر نشان كرد: اين تحريم هاى آمريكا  ثبات 
ــت منطقه را به خطر مى اندازد. ما نمى توانيم به خاطر  و امني
ــايگان را بر اساس نظر مطلوب آنها  آمريكا روابطمان با همس
تنظيم كنيم. هم چنين رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
تركيه درواكنش به بازگشت تحريم ها از سوى دونالد ترامپ 
ــه  تركيه با اين تحريم مخالفت بوده و دو  ــالم كرده بود ك اع
ــور را تا 30  ــتند كه حجم تجارى دو كش طرف مصمم هس
ــتيم  ــش دهند. وى گفت: ما مجبور هس ــارد دالر افزاي ميلي
نگذاريم كه تحريم هاى آمريكا ما را از هدفمان دور كند. ما بارها 
ــالم كرديم كه اين تحريم ها به معناى مجازات مردم ايران  اع
است. در همين راستا، در جريان سفر محمد جواد ظريف وزير 
خارجه ايران به تركيه در نشست خبرى با چاووش اوغلو همتاى 
تركيه اى  او، دو طرف اعالم كردند كه براى دور زدن تحريم هاى 
يك جانبه آمريكا قرار است مكانيزمى همانند اينستكس (سازو 
كار مالى ويژه ميان ايران و اتحاديه اروپا) ايجاد كرده و بر اساس 

آن مبادالت تجارى ميان دو كشور را پيش ببرند.

ترکیه پیش از تعیین 
موضع خود در قبال 

اجرای تحریم های 
نفتی امریکا، 

می خواهد رفتار هند 
و چین به عنوان دو 

وارد کننده بزرگ 
نفت  ایران را مورد 
بررسی قرار دهد و 

پس از آن تصمیم 
خود را بگیرد. اگر 

هند و چین به ادامه 
واردات نفت از 

ایران بپردازند، ترکیه 
نیز این روند را ادامه 

خواهد داد
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چرا به صفر رساندن فروش نفت ایران شدنی نیست؟
موسسه تحقيقاتى آمريكايى «كارنگى» كه يكى از تأثيرگذارترين بنيادهاى اياالت متحده محسوب مى شود و در سال 1911 براى حمايت از توسعه دانش تأسيس شده، اخيراً با بررسى 
اقدام نفتى واشنگتن عليه تهران، نوشته است كه اقدام آمريكا در راستاى اعمال تحريم نفتى عليه ايران مانند بقيه پروژه ها با شكست مواجه خواهد شد. به گزارش نشريه «صنعت 
پااليش نفت»، دو كارشناس حوزه نفت و انرژى در موسسه مطالعاتى كارنگى، به تالش هاى دولت دونالد ترامپ براى افزايش فشارهاى نفتى بر ايران اشاره كرده اند و در تحليلى كه 
برخالف ادعاهاى دولت فعلى اياالت متحده آمريكا و توقعاتشان از تأثير تحريم هاى نفتى است، نوشته اند: دولت ترامپ اهداف روشنى را در قبال ايران دنبال مى كند؛ تهران بايد شروط 

آمريكا را براى مذاكره دوباره در زمينه توافق هسته اى بپذيرد؛ توافقى كه بين اياالت متحده آمريكا و ديگر قدرت ها امضا شده است. 
همچنين سياست هاى خود را در منطقه كنار گذارد و برنامه توسعه موشك هاى بالستيك را نيز متوقف كند. در اين بين چيزى كه دولت ترامپ از آن برخوردار نيست، وجود راهبردى 
واقع گرايانه براى دستيابى به اين اهداف است. تمديد نشدن معافيت هاى نفتى ايران كه هفته گذشته توسط مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا اعالم شد، اياالت متحده آمريكا را به 
اهداف يادشده نزديك تر نمى كند، بلكه برعكس اقدامى پرمخاطره است كه فشار زيادى بر عموم مردم ايران وارد مى كند، بدون اينكه رفتار تهران را دستخوش تغيير كند، چه برسد 

به اينكه سبب تغيير رژيم شود.
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بـــه صفـــر رســـاندن صـــادرات ایـــران 
غیرممکن است

چند فرضيه درباره تصميم دولت ترامپ مبنى 
ــران وجود دارد:  ــد معافيت هاى اي بر لغو تمدي
نخست اينكه عربستان سعودى و امارات متحده 
ــت را افزايش مى دهند تا  عربى ميزان توليد نف
ــتريان اصلى  قيمت آن باال نرود. دوم اينكه مش
ــد و تركيه ميزان  ــى چين، هن ــت ايران يعن نف
ــان از ايران را كاهش مى دهند تا  واردات نفتش
ــد، آن هم تحت  ــدار آن به صفر برس اينكه مق
تهديد تحريم هاى ديگر آمريكا. سوم اينكه ايران 
ــراى افزايش قيمت نفت  اختيارات محدودى ب
ــاى باقيمانده  ــتفاده حداكثرى از درآمده و اس

صادرات خود داشته باشد.
ــد كه واقعيت ها بر اساس  بعيد به نظر مى رس
فرضيه هاى آمريكا پيش برود. غيرمحتمل است 
ــعودى و امارات متحده عربى  ــتان س كه عربس
ــند كه توليد نفت  خود را  در درازمدت قادر باش
ــنگين ايران» كه تعدادى از  باال ببرند. «نفت س
ــورها براى پااليش و توليد ديگر محصوالت  كش
ــتان  ــتند با نفت عربس نفتى به آن نيازمند هس
ــمار مى رود قابل  ــبك» به ش كه «نفت خام س
جايگزينى نيست. تركيه، چين، هند و احتماالً 
ــد متحد اروپايى ديگر راه حلى ديگر را براى  چن
دور زدن تحريم هاى آمريكا به داليل اقتصادى 
و ژئوپليتيكى، پيدا خواهند كرد. ايران همچنين 
تهديد به بستن تنگه هرمز و انجام عمليات هاى 
ــاخت هاى نفتى در طرف  ــايبرى عليه زيرس س

ديگر خليج فارس كرده است.

تحریم هـــا حضـــور ایران در منطقه را 
تحت تأثیر قرار نمی دهد

اعالم لغو معافيت هاى نفتى ايران اندكى پس 
ــپاه پاسداران انقالب اسالمى  از قرار دادن نام س
در فهرست گروه هاى تروريستى اتفاق مى افتد. 
ــى  ــدام يك از اين دو اتفاق به طور اساس هيچ ك
ــه را تحت تأثير قرار  ــاى ايران در منطق رفتاره
ــيعه  ــد. ايران مورد حمايت متحدان ش نمى ده
ــورهايى چون عراق،  ــود در منطقه و در كش خ
ــوريه و لبنان است، همچنين يمن به  عنوان  س
ــع ملى - همانند  ــاس مناف متحد حياتى بر اس
ــلطه گروه هاى سنى  حصار و مانعى در برابر س
ــت. ايران  و همچنين نفوذ آمريكا در منطقه اس
ــاس اولويت هاى  ــود را بر اس ــل بودجه خ از قب
ــت كه  منطقه اى خود كاهش داده و ممكن اس
بازهم از آن كم كند، اما اين كشور حاضر است با 
تمام وجود و فداكارى از گروه هاى مورد حمايت 
ــاع كند. متحدان و نمايندگان ايران در  خود دف
منطقه نيز انگيزه هايى دارند و اين بدان معناست 
ــد و از رفتارهاى  ــه آنها در كنار ايران مى مانن ك

منطقه اى اين كشور نيز حمايت مى كنند.

تغییـــر حکومـــت ایـــران یـــک توهـــم 
است

ــر خارجه آمريكا يعنى مايك پمپئو اصرار  وزي
ــرى به منظور  ــار حداكث ــه كمپين فش دارد ك
بازگشت ايران به ميز مذاكره طراحى شده است. 
اين موضوع به سختى قابل باور است. هم پمپئو و 
هم مشاور امنيت ملى آمريكا يعنى جان بولتون، 
قهرمانان باسابقه در زمينه تغيير رژيم هستند. 
ــال قبل  ــروط دوازده گانه مايك پمپئو كه س ش
اعالم كرد براى مقاصد عملگرايانه بود، تقاضايى 
براى تسليم ايران در توافق هسته اى، مناسبات 
منطقه اى، آزمايش موشك هاى بالستيك و ديگر 

اقدام هاى ايران كه موردپسند آمريكا نيست.
ــچ عجله اى ندارد،  ــران هم براى مذاكره هي اي
آن ها ترجيح مى دهند صبر كنند و شاهد باخت 
ــند تا متعاقب آن دولت  ترامپ در انتخابات باش

بعدى به توافق هسته اى بازگردد.
ــت.  ــت از بيرون يك توهم اس ــر حكوم تغيي
ــراى خالص  ــاى آمريكا ب ــراى نمونه تالش ه ب
ــادورو در ونزوئال را در نظر  ــدن از نيكالس م ش
ــورهاى زيادى را كه به اين  بگيريد. آمريكا كش
ــتند در اختيار دارد، نزديكى  هدف متعهد هس
جغرافيايى، اپوزيسيونى قانونى و فشار اقتصادى 
ــتند. با اين حال  ــال از ديگر موارد هس بر ونزوئ

آمريكا و متحدانش موفق نشدند.
ــزد ميليون ها  ــل حكومت ايران در ن در مقاب
ــت و 40 سال نيز از عمر آن  ــروع اس ايرانى مش
مى گذرد. مورد حمايت چين و روسيه نيز بوده و 
با هيچ گروه اپوزيسيون سازمان يافته نيز روبه رو 
ــت. اين بيش از يك خيال نيست كه  نبوده اس
ــم ايران را تغيير  ــكا فكر كند مى تواند رژي آمري

دهد.
ــبب ايجاد  ــت س ــپ ممكن اس ــت ترام دول
مشكالت سختى در ايران شود، اما قادر نيست 
ايران را به سمت ناآرامى هاى داخلى سوق دهد 
ــود، يا  ــا به طور ناگهانى تغيير رژيم حاصل ش ت
تغييرات بنيادين شكل بگيرد، يا اينكه رفتارهاى 

منطقه اى ايران عوض شود.
به جاى آن راهبرد دولت ترامپ وعده سختى 
و رنج بيشتر را به مردم ايران مى دهد، همچنين 
تنش بيشتر در منطقه، شكاف بيشتر بين آمريكا 
ــرانجام افزايش خطر  و متحدان اروپايى اش و س
ــور غيرقابل  ــران و آمريكا كه به ط ــى اي روياروي
ــى را براى منافع  ــى و خطرناك عواقب پيش بين

اياالت متحده در خاورميانه رقم مى زند.

نويسندگان: ريچارد سوكلسكى و آرون ديويد
منبع: موسسه مطالعاتى كارنگى
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چکیده
ــش تأثير  ــه بر واكن ــت ك ــت ماده اى اس كاتاليس
ــش بدون تغيير ظاهر  ــذارد اما در انتهاى واكن مى گ
مى شود. به عبارت شيميايى مى توان گفت كاتاليست 
ــرعت واكنش را تغيير مى دهد.  ــير مولكولى متفاوت براى واكنش، س با ايجاد مس
براى يك كاتاليست مى توان معيارهاى مختلف ماننذ: فعاليت، عدد تبديل، گزينش 
پذيرى و پايدارى و مقياس هاى زمانى را ذكر كرد. با توجه به استفاده همه جانبه 
ــناخت دقيق اين نوع  ــكالت موجود ضرورت ش ــت ها در صنعت و مش از كاتاليس
كاتاليست ها را نشان مى دهد. تنها راهى كه مى توان فهميد يك ماده داراى خاصيت 
كاتاليستى است، آزمايش آن در يك واكنش است. بررسى همه ويژگى هاى تست 
ــت بروز كند، را مى توان در  ــتى و بحث در مورد مشكالتى كه ممكن اس كاتاليس
ــت كرد. در اين مقاله به بررسى كامل  ــت كاتاليستى» فهرس «ده فرمان براى تس
ــت  ــده و در پايان ده فرمان تس ــت ها و كاربرد آنها در صنعت پرداخته ش كاتاليس

كاتاليستى به عنوان راه حل نهايى ارائه شده است.
كلمات كليدى: كاتاليست، واكنش، فعاليت، گزينش پذيرى، عدد تبديل. 

مقدمه
پيشينه استفاده از كاتاليست به 2000 سال قبل باز مى گردد. اولين 
موارد استفاده از كاتاليزگرها پختن نان و تهيه پنير و شراب بوده است. قدما دريافته 
بودند كه اضافه كردن مقدار كمى از نان پخته شده قبلى براى پخت جديد الزامى 
ــيميدانان پيشين را جمع آورى و  ــت. در سال 1835 برزيليوس مشاهدات ش اس
جمع بندى كرده و اظهار داشت كه مقاديركوچك از يك عامل خارجى مى تواند 
واكنش هاى شيميايى را به شدت تحت تأثير قرار دهد. اين نيروى اسرار آميز را كه 

بر مواد اعمال مى شد، نيروى كاتاليزى نام نهادند.
 در سال 1894 استوالد، نظريه برزيليوس را توسعه داد. او اظهار داشت كاتاليزگرها 
موادى هستند كه بدون اين كه خود مصرف شوند، سرعت واكنش هاى شيميايى را 
افزايش مى دهند. امروزه كاتاليزگرها نقش بزرگى در اقتصاد جهانى بازى مى كنند. 
ــت ماده اى است كه بر واكنش تأثير مى گذارد اما در انتهاى واكنش بدون  كاتاليس
ــود. به عبارت شيميايى مى توان گفت كاتاليست با ايجاد مسير  تغيير ظاهر مى ش
مولكولى متفاوت براى واكنش، سرعت واكنش را تغيير مى دهد. مناسب بودن يك 

كاتاليست براى فرايند صنعتى به صورت عمده به سه خاصيت زير بستگى دارد:
 فعاليت              گزينش پذيرى              پايدارى

پاسخ به اين سؤال كه كدام يك از عوامل بيشترين اهميت را دارد، بسيار مشكل 
است زيرا انتظاراتى كه از هر كاتاليست براى فرايندهاى مختلف وجود دارد، متفاوت 

است.

 فعاليت
فعاليت معيارى از پيشرفت سرعت يك يا چند واكنش در حضور كاتاليست است. 
ــرعت واكنش (r) با توجه به سرعت تغيير ماده واكنش گر A با زمان نسبت به  س

حجم كاتاليست محاسبه مى شود.

معيار ديگر فعاليت كاتاليست، بسامد تبديل (turnover frequency) نام دارد. قبل 

از شروع تعريف اين پارامتر درباره  سايت كاتاليستى توضيح مختصرى مى دهيم. 
تيلور در يك مقاله كه نقطه عطفى در نظريه كاتاليست ها به شما مى رود بيان داشت 
كه كاتاليز يك واكنش در تمامى سطح كاتاليست صورت نمى گيرد بلكه فقط در 
ــايت فعال  ــخصى تحقق مى يابد. او اين مكان ها را س مراكز يا مكان هاى فعال مش
ــايت فعال نقطه اى بر روى سطح كاتاليست است كه مى تواند با يك اتم  ناميد. س
 (TOF) يا مولكول جذب شده، پيوندهاى شيميايى قوى ايجاد كند. بسامد تبديل

تعداد مولكول هايى است كه در هر ثانيه در يك سايت فعال، واكنش مى دهند:

ــت   ــى TOF در محدوده 102 تا S-1 2-10 اس ــراى اغلب كاربردهاى صنعت ب
(آنزيم ها در محدوده S-1 7 10-    3 10 هستند).

(turnover number) عدد تبديل
ــت كه مى توان از يك كاتاليست براى يك  ــتفاده اى اس عدد تبديل حداكثر اس
ــط تعداد واكنش هاى  ــاص كرد. اين پارامتر توس ــرايط خ واكنش خاص تحت ش
مولكولى با چرخه هاى واكنشى كه در سايت هاى كاتاليستى تا از بين رفتن فعاليت 

رخ مى دهد، اندازه گيرى مى شود.

براى كاربردهاى صنعتى، TON در محدوده 6 10 تا 7 10 است.

 گزينش پذيرى
گزينش پذيرى يك ماده، كسرى از محصوالت است كه ماده مورد نظر هستند.

پايدارى
پايدارى شيميايى، گرمايى و مكانيكى كاتاليست تعيين كننده عمر كاتاليست در 
راكتورهاى صنعتى است. پايدارى كاتاليست را مى توان به صورت تغييرات فعاليت 
ــب زمان نشان داد. كاتاليست هايى را كه در طى فرايند  يا گزينش پذيرى بر حس
فعاليت خود را از دست مى دهند اغلب مى توان قبل از آن كه مجبور به جايگزينى 

آنها شويم، بازيابى كرد. 

 مقياس هاى زمانى در كاتاليز
زمان هاى شاخص كه رويدادهاى كاتاليستى در آن بازه روى مى دهند، كمى تا 
ــمتى متناسب با مقياس هاى طولى بحث شده در باال هستند. فعال سازى و  قس
شكستن يك پيوند شيميايى در درون يك مولكول در محدوده پيكو ثانيه اتفاق 
ــيكل واكنشى از تشكيل كمپلكس بين كاتاليست و  مى افتد. تكميل كل يك س
واكنش گر تا جداسازى از محصول مى تواند از ميكرو ثانيه براى سريع ترين واكنش 

آنزيمى تا دقيقه براى واكنش هاى پيچيده بر سطح متغير باشد. 

 تست كاتاليستى
تنها راهى كه مى توان فهميد يك ماده داراى خاصيت كاتاليستى است، آزمايش 
آن در يك واكنش است. تعيين فعاليت يك كاتاليست آن چنان كه به نظر مى رسد 
ــت. ترجيح مى دهيم فعاليت را در تبديل صفر اندازه بگيريم تا از  ــت نيس سرراس

ارائه ده فرمان برای تست کاتالیست ها در صنعت

واحد تصفیه نفتا با احیا مداوم، 
مجتمع بنزین سازی، رشکت 

پاالیش نفت اصفهان
Email: amirsamimi1161@gmail.com

امیر صمیمی
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نتايجى كه متأثر از قيود ترموديناميكى مانند محدوديت هاى ناشى از تعدل بين 
محصوالت و واكنش گرها هستند احراز شود. 

ــرايط غلظت گاز مشخص و دماى  همچنين به داده هايى نياز داريم كه تحت ش
دقيق اندازه گيرى شده باشد. اين مورد ممكن است در فرايندهاى سريع و به شدت 
گرماگير يا گرمازا مشكل ساز شود زيرا سبب سر كردن يا گرم كردن گاز در طى 

واكنش مى شوند.
معموالً نمونه اى كم از كاتاليست (يا حتى نمونه اى رقيق شده) درون راكتور پالگ 
ــرعت تعيين مى شود. حالت دوم ترجيح  ــود و س (PFR) يا CSTR قرار داده مى ش

داده مى شود زيرا از گراديان ها اجتناب مى شود و توصيف واكنش ها و مدل سازى 
سينتيكى را آسان تر مى كند. اگر همه چيز درست پيش برود، سرعت توسط فعاليت 
ويژه هر سايت ضربدر تعداد سايت هاى موجود در كاتاليست بيان مى شود. در يك 
كاتاليست فلزى همواره فرض مى شود كه تعداد سايت ها متناسب با سطح فلزات 

تعيين شده توسط جذب شيميايى است. 
ــايت ها، TOF را نتيجه مى دهد. همان طور كه قبًال  ــيم سرعت بر تعداد س تقس
گفتيم، اين عدد در صورتى كه بخواهيم فعاليت ذاتى كاتاليست ها را مقايسه كنيم 
مهم است. با اين وجود الزاماً TOF در كاربردهاى صنعتى مهم نيست زيرا در آنجا 

فعاليت كاتاليست بر واحد حجم آن اهميت بيشترى دارد. 

ده فرمان برای تست کاتالیستی
بررسى همه ويژگى هاى تست كاتاليستى و بحث در مورد مشكالتى 
ــت كاتاليستى» را  ــت بروز كند، را مى توان در «ده فرمان براى تس كه ممكن اس

فهرست كرد كه عبارتند از:
ــت؟ اين هدف مثالً فعاليت ويژه و مكانيسم  ــت چيس تعيين اهداف: هدف تس

واكنش است يا استفاده بلندمدت صنعتى مورد نظر است.
ــتراتژى مؤثرى را براى تست كردن به كار گيريد: پارامترهاى مهم چيست و  اس

چگونه به بهترين روش تعيين مى شوند. 
نوع صحيحى از راكتور را براى تست كردن برگزينيد: تعداد زيادى از راكتورهاى 
متفاوت وجود دارد. راكتور پالگ و CSTR اشاره شده در باال معموالً در كاربردهاى 
ــگاهى ترجيح داده مى شود. اما اشكال ديگرى نيز ممكن است  تحقيقاتى آزمايش

براى شبيه سازى شرايط صنعتى واقعى مورد توجه قرار گيرند.
ــده ال: اغلب برقرارى اين مورد در راكتورهاى پالگ و  ــرارى الگوى جريان اي برق
CSTR مفروض است اما آيا همه شرايط براى اختالط ايده ال ارضا مى شود؟ مثًال 

يك قانون سرانگشتى آن است كه قطر (d) يك PFR بايد حداقل ده برابر قطر ذره 
كاتاليست (dn) باشد تا اثر ديواره راكتور حذف شود. همچنين مقدار كاتاليست بايد 

تا حدى باشد كه از گراديان محورى احراز شود. 
ــده  ــرايط هم دما: حتى انحراف ناچيزى از دماى اندازه گيرى ش اطمينان از ش
مى تواند اثر زيادى بر فعاليت داشته باشد. زيرا سرعت با دما بر طبق معادله آرينوس 
رابطه توانى دارد. گراديان دما مى تواند در بستر كاتاليستى يا درون ذرات كاتاليست 

به دليل رفتار گرماگير واكنش ايجاد شود.
كمينه كردن آثار پديده هاى انتقال: اگر كارايى سينتيكى ذاتى كاتاليست مورد 
ــت محدوديت هاى انتقال حذف شوند زيرا منجر به داده هاى  توجه باشد مهم اس
ــوند. تعيين TOF براى سرعت مختلف گاز و اندازه هاى مختلف ذرات  غلط مى ش

كاتاليستى روشى براى فهميدن وجود محدوديت هاى انتقال است. 
 TOF ــينتيكى ــت: معموالً براى اهداف س حصول داده هاى معنى دار از كاتاليس
مورد نظر است. اما سار پارامترها مانند گزينش پذيرى و بازده براى قضاوت در مورد 

پتانسيل كاتاليست مهم است. 
باز هم تذكر داده مى شود بيان فعاليت كاتاليست به صورت دمايى كه  در آن به 
تبديل مشخصى مى رسد توصيه نمى شود، زيرا سرعت كلى يك واكنش كاتاليستى 

به صورت پيچيده اى به دما بستگى دارد.
تعيين پايدارى كاتاليست: با چه سرعتى فعاليت خود را از دست مى دهد و دليل 

ــت؟ چه ميزان كاتاليست نسبت به آلودگى هاى مختلف در  غيرفعال شدن چيس
شرايط واقعى درون خوراك موجود باشد حساسيت دارد؟

به شيوه هاى خوب آزمايشگاهى خو بگيريد: هميشه مقايسه ها را با آزمايش هايى 
صورت دهيد كه تحت شرايط يكسان باشند. 

نتیجه گیری
در حالى كه تصور مى شود كاتاليست در طول واكنش بدون تغيير باقى 
مى ماند، امروزه مى دانيم كه طى فرايند كاتاليستى كاتاليست با واكنش گرها پيوند 
شيميايى دارد. بنابراين لزوماً كاتاليز بايد فرايندى چرخه اى باشد: واكنش گرها به 
ــوند و محصوالت از آن جدا مى شوند و كاتاليست را آزاد  ــت متصل مى ش كاتاليس

مى كنند تا وارد چرخه بعدى شود. 
ــتى، كمپلكس هايى تشكيل مى شوند كه اغلب فعاليت  در حين چرخه كاتاليس
بسيار بااليى دارند و به سختى شناسايى مى شوند زيرا زمان عمر كوتاهى دارند. در 
تئورى كاتاليست ايده ال نبايد مصرف شود اما در عمل اين گونه نيست. كاتاليست 
ــود و از فعاليت آن كاسته  ــيميايى مى ش ــتخوش تغييرات ش در طى واكنش دس
مى شود (غيرفعال شدن كاتاليست). بنابراين كاتاليست ها بايد بازيابى شوند يا در 

نهايت جايگزين شوند. 
كاتاليست ها به غير از تسريع واكنش ها، خاصيت مهم ديگرى هم دارند: آن ها مى 
توانند گزينش پذيرى واكنش هاى شيميايى را تحت تأثير قرار دهند. اين بدان معنا 
است كه با استفاده از سيستم هاى كاتاليستى مختلف مى توان از مواد اوليه يكسان، 
ــت آورد. در صنعت اين كنترل هدفمند واكنش اغلب  محصوالت مختلفى به دس
حتى مهم تر از فعاليت كاتاليستى است. كاتاليست ها مى توانند گاز، مايع يا جامد 
باشند. اكثر كاتاليست هاى صنعتى مايع يا جامد هستند كه در آن ها جامدات تنها 

از طريق سطحشان واكنش مى كنند. 
اهميت كاتاليست بسيار باال است، به طورى كه محصوالت حد واسط آلى متعدد 
ــواد دارويى، رنگ ها، عوامل  ــتيك ها، الياف مصنوعى، م مورد نياز براى توليد پالس
ــط فرآيندهاى  ــده غالت، رزين ها و رنگ دانه ها تنها مى توانند توس حفاظت كنن
كاتاليستى توليد شوند. اغلب فرايندهاى درگير در فرآورى نفت خام و پتروشيمى 
ــيميايى نيازمند كاتاليست ها  ــازى، پااليش و تبديالت ش مانند مراحل خالص س
ــتند. فعاليت هاى حفاظت از محيط زيست مانند كنترل دود اگزوز خودروها،  هس
تصفيه گازهاى خروجى نيروگاه هاى برق و تأسيسات صنعتى بدون كاتاليست ها 

غيرقابل تصور است. 
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ايران هم اكنون در مجتمع هاى پتروشيمى زاگرس، 
خارك، فن آوران و مرجان ظرفيت توليد ساالنه بيش 
ــاس شواهد،  از 6.6 ميليون تن متانول را دارد و براس
ــال آينده به 25 ميليون تن مى رسد. اغلب  تا پنج  س
كارشناسان اين موضوع را برگ برنده ايران مى دانند، 
زيرا با ورود 25 ميليون تن متانول به بازار دنيا، ايران 

حرف اول و آخر را در تعيين قيمت آن خواهد زد.
به گزارش «صنعت پااليش نفت» به نقل از ايران 
ــبب  ــم، چهار موضوع س ــوم، در دوران تحري پترولي
ــيمى و به ويژه بخش  ــيده شدن صنعت پتروش كش
خصوصى به سمت توليد متانول در ايران شد؛ اين سه 
عامل را مى توان تأمين منابع مالى به سمت فاينانس 
چين، فراهم بودن زمين مناسب در كنار دريا، قيمت 
ارزان گاز نسبت به منطقه و خريد فناورى تبديل گاز 
طبيعى به متانول پيش از تحريم ها دانست؛ بنابراين 
ــال آينده ناخواسته ظرفيت توليد متانول  در پنج س
ــد كه در صورت مديريت  به 25 ميليون تن مى رس
راهبردى در صنعت پتروشيمى، اين موضوع منافع 

زيادى براى ايران به همراه دارد. 
ــعه پتروشيمى كشور بيشتر در  پيش از اين، توس
ــتر  ــوده، زيرا به دليل وفور اتان بيش ــش اتيلن ب بخ
ــدند و صنايع پايين دستى  محصوالت اتيلن محور ش

ــتند رشد كردند، اما براى رشد بيشتر اين صنايع  هم تا حدى كه مى توانس
بايد زمينه توليد پروپيلن را فراهم كرد. پروپيلن زنجيره گسترده اى از صنايع 
پايين دستى را ايجاد و تغذيه مى كند، از اين رو برنامه ايران توليد پروپيلن از 
متانول است تا هم قيمت متانول در بازار نشكند و هم زمينه توليد پروپيلن 

براى توسعه صنايع پايين دستى در كشور فراهم شود.
12 طرح جديد متانول صنعت پتروشيمى در حالى داراى پيشرفت ساخت 

بين 100 تا 12 درصد بوده كه با بهره بردارى قطعى 10 طرح تا سال 1400، 
ظرفيت توليد متانول ايران از مرز 20 ميليون تن در سال فراتر مى رود. بر اين 
اساس پيش بينى مى شود دست كم توليد از پنج طرح جديد متانول صنعت 
ــود، به طورى كه پتروشيمى كاوه با  ــيمى تا دو سال آينده آغاز ش پتروش
ظرفيت توليد ساالنه 2.310 ميليون تن، فاز اول پتروشيمى بوشهر، كيمياى 
ــبالن و دنا همگى با ظرفيت توليد 1.650 ميليون تن  پارس خاورميانه، س
داراى پيشرفت بين 100 تا 61 درصد هستند. اين طرح ها به تدريج از اواسط 

امسال تا سال 1400 يكى پس از ديگرى عملياتى مى شوند.
ــرفت، پنج طرح ديگر متانول شامل پتروشيمى آپادانا،  افزون بر اين پيش
دى پليمر آرين، سيراف، فاز دوم توسعه خارك و صنعت الوان هم پيشرفت 
25 تا 44 درصدى دارند كه پيش بينى مى شود اين طرح ها تا سال 1401 

به مرحله بهره بردارى و توليد تجارى برسند. با وجود اين، ساخت دو طرح 
متانول آرمان با ظرفيت 1.650 هزار تن با پيشرفت 22 درصد و ارگ شيمى 
پارسا با ظرفيت 990 هزار تن با پيشرفت 12 درصد متوقف مانده است. در 
مجموع با بهره بردارى همه 12 طرح در حال ساخت متانول، ظرفيت توليد 
اين محصول پتروشيميايى كشور به حدود 25 ميليون تن در سال مى رسد 

متخصصان صنعت 
پرتوشیمی ایران در 

سال های گذشته 
توانسته اند به هر 

قیمتی که شده دانش 
فنی تولید پروپیلن 

از متانول را به دست 
آورند. آن ها حتی 

موفق شده اند پایلوت 
این دانش فنی را 

به دست آورند و با 
وجود اینکه طبق 

قانون خصوصی سازی 
امکان رسمایه گذاری 

دولت در صنعت 
پرتوشیمی وجود 

ندارد

چشم انداز ایران در تولید متانول
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و ايران را به بزرگ ترين توليدكننده متانول جهان بدل مى كند.
تحليل هاى «گلوبال ديتا انرژى» نشان مى دهد ايران در آينده باالترين 
ــت و تا 2022 ساالنه  افزايش ظرفيت توليد متانول جهان را خواهد داش
30 ميليون تن ظرفيت خود را افزايش مى دهد. آمريكا و چين با افزايش 

به ترتيب 12 و 10 ميليون تن در رتبه هاى دوم و سوم خواهند بود. ايران 
ــال 2022 ميالدى 54 درصد از كل افزايش ظرفيت توليد متانول  تا س
ــان را به خود اختصاص مى دهد و احداث 12 مجتمع توليد متانول  جه
ــتور كار دارد. در ميان اين طرح ها، مجتمع متانول دير  جديد را در دس
ــركت متانول كاوه باالترين ظرفيت (2.3 ميليون تن) را دارد. تا سال  ش
ــد ظرفيت توليد متانول جهان را به خود  2022 آمريكا 22 درصد از رش

اختصاص مى دهد و قرار است شش مجتمع متانول جديد احداث كند. 
انتظار مى رود چين حدود 18 درصد از رشد ظرفيت توليد متانول جهان 
را به خود اختصاص دهد. اين كشور 10 مجتمع توليد متانول جديد را 

احداث مى كند.

تبدیل متانول به پروپیلن
متانول از محصوالت كم ارزش صنعت پتروشيمى در ايران 
ــعه ظرفيت  ــش غيردولتى با تمركز ويژه اى به دنبال توس ــت كه بخ اس
ــت. تنها 232 هزار تن متانول (معادل 5 درصد كل توليد آن) در  آنهاس
داخل مصرف مى شود و بيش از 95 درصد صادر مى شود. باوجود اينكه 
ــعه زنجيره ارزش متانول صورت  ــتاى توس اقدام جدى و موثرى در راس
نمى گيرد، بخش خصوصى ايران برنامه هاى افزايش توليد قابل توجهى 
ــال مى كند. با بهره بردارى از  ــيمى دنب در اين گروه از محصوالت پتروش
ــاخت هستند، مقدار توليد متانول  متانول هايى كه هم اكنون در حال س
ايران از 6.6 ميليون تن كنونى در سال به حدود 25 ميليون تن متانول 
ــد و اين به معناى شوك به بازار متانول كل دنيا. شايد بر همين  مى رس
اساس باشد كه شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران ديگر به سرمايه گذاران 

داخلى و خارجى مجوز احداث واحدهاى متانول نخواهد داد.
متخصصان صنعت پتروشيمى ايران در سال هاى گذشته توانسته اند به 
هر قيمتى كه شده دانش فنى توليد پروپيلن از متانول را به دست آورند. 
ــت آورند و با  ــده اند پايلوت اين دانش فنى را به دس آن ها حتى موفق ش
ــازى امكان سرمايه گذارى دولت در  وجود اينكه طبق قانون خصوصى س
صنعت پتروشيمى وجود ندارد، اما مجوز فوق العاده اى براى سرمايه گذارى 

NPC براى توسعه اين فناورى از دولت بگيرند. 

ــى توليد پروپيلن از  ــك واحد 120 هزار تن ــراً NPC از احداث ي اخي
متانول (PVM) در كشور با سرمايه گذارى مشترك شركت ملى صنايع 
پتروشيمى و يك بانك اروپايى خبر داده است. براساس برنامه ريزى ها قرار 
است به زودى پايلوت (تاسيسات اوليه توليد آزمايشى) پى وى ام شركت 
پژوهش و فناورى پتروشيمى به يك واحد بزرگ تر با ظرفيت 120 هزار 

تن در سال تبديل شود.
ــد ميانگين ساالنه تقاضاى پروپيلن در  مطابق پيش بينى ها ميزان رش
ــال هاى 2015 تا 2020 حدود 4 درصد خواهد شد كه سرعت  ميان س
ــن در كاربردهاى پلى پروپيلن و آكريليك  ــد و مقدار مصرف پروپيل رش
اسيد سريع تر خواهد بود. اختالف روزافزون در توليد و تقاضاى پروپيلن، 
عامل محركى براى حركت به سمت فرآيندهاى جديدى است كه در كنار 

فرآيندهاى جارى اين خالء را پر كنند.
از اوايل دهه 1990 ميالدى، روش هاى توليد الفين هاى سبك دستخوش 
تغييرات قابل توجهى شده و همزمان با فرآيندهاى مرسوم (كراكينگ با 
بخار و كراكينگ كاتاليستى بستر سيال)، استفاده از تكنولوژى هاى جديد 
ــل متانول به الفين هاى  ــى پروپان و تبدي ــترس (هيدروژن زداي و در دس

ــركت هاى تجارى در دستور كار قرار داده  سبك) توسط ش
شده است.

با توجه به نوع خوراك مورد نياز فرآيندهاى مختلف توليد 
ــترس بودن متانول،  پروپيلن، فرآيند PVM به دليل در دس
ــت.  ــر مورد توجه قرار گرفته اس ــش از فرآيندهاى ديگ بي
متانول به آسانى با تكنولوژى هاى ثابت شده و در دسترس 
از زغال سنگ يا گاز طبيعى توليد مى شود. هم اكنون در پنج 
مجتمع پتروشيمى ايران متانول توليد مى شود كه مجموع 
ــده متانول در اين كارخانه ها 6.6  ــمى نصب ش ظرفيت اس

ميليون تن در سال است. 
ــيمى در 10 سال  ــد سريع صنايع پتروش باتوجه به رش
ــر و احداث واحدهاى متعدد توليد متانول در ايران در  اخي
ــيميايى در ايران  ــال هاى آينده، روند توليد اين ماده ش س
ــت، بنابراين يكى از راهكارهاى  به شدت رو به افزايش اس
ــتفاده از متانول مازاد بازار، تبديل آن به  اقتصادى براى اس
ــت  ــت. رتبه نخس محصوالت باارزش از جمله پروپيلن اس
ايران در بهره مندى از منابع توأمان گاز و نفت، سبب شده 
ــه اصلى ترين كانون توجهات  در جهان معاصر همچنان ب

جامعه بشرى بدل شود.
با توجه به توضيح هاى يادشده، بى ترديد مهم ترين مزيت 
ــرمايه گذارى و توسعه صنايع پتروشيمى در  رقابتى براى س
ــب اين صنعت يعنى گاز  ــى به خوراك مناس ايران دسترس
ــترده و  طبيعى، اتان، نفتا و ميعانات گازى در احجامى گس
ــت؛ هم اكنون ظرفيت صنايع تصفيه و  با قيمتى رقابتى اس
انتقال گاز در كشور حدود 750 ميليون متر مكعب در روز 
است كه به زودى تا حد يك هزار ميليون مترمكعب در روز 
ــى به اتان به عنوان  ــيد و افزون بر اين، دسترس خواهد رس
خوراك پتروشيمى در تحكيم وضع رقابتى ايران براى توليد 

محصوالت پتروشيميايى نقش اساسى دارد.
با كامل شدن فازهاى پارس جنوبى، يعنى اتمام طرح هاى 
ــكه در  ــاى 12 تا 24، به ميزان 650 هزار بش ــعه فازه توس
ــات گازى و 6.7 ميليون تن LPG و 4 ميليون تن  روز ميعان
اتان در سال قابل وصول خواهد بود كه اتان به طور كامل و 
ــاس نياز در اختيار صنعت پتروشيمى قرار  ديگر موارد براس

مى گيرد.
ــى آسان به خوراك در حوزه  ايران در كنار مزيت دسترس
پتروشيمى، مزيت هاى رقابتى ديگرى دارد كه نمى توان به 
ــت؛ از جمله بازار بزرگ و روبه رشد  ــانى از كنار آن گذش آس
ــه نيروى كار  ــى ب ــيمى، دسترس داخلى محصوالت پتروش
متخصص و ماهر، زيربناهاى گسترده ارتباطى كشور، موقعيت 
جغرافيايى در هم مرزى با 15 كشور ديگر به ويژه كشورهاى 
ــياى ميانه و قفقاز جنوبى، ايجاد مناطق ويژه اقتصادى  آس
پتروشيمى با لحاظ كردن ثبات سياسى و وجود قوانين حامى 
سرمايه گذارى، ارائه تسهيالت ويژه به سرمايه گذاران و در عين 
حال وجود زنجيره اى از واحدهاى فعال صنايع پتروشيمى كه 
هر كدام مى توانند در توسعه صنايع پايين دستى و باالدستى 
نقش تعيين كننده ايفا كنند و استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملى نيز امكان مهم ديگرى است كه تمركز عالقه مندان به 

اين فرصت نيز توصيه مى شود.

باتوجه به رشد 
رسیع صنایع 

پرتوشیمی در ۱۰ 
سال اخیر و احداث 

واحدهای متعدد 
تولید متانول در 

ایران در سال های 
آینده، روند تولید 
این ماده شیمیایی 
در ایران به شدت 

رو به افزایش است، 
بنابراین یکی از 

راهکارهای اقتصادی 
برای استفاده 

از متانول مازاد 
بازار، تبدیل آن به 
محصوالت باارزش 

از جمله پروپیلن 
است
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خبر درباره نحوه عرضه و قيمت بنزين در هر 
شرايطى، از پرمخاطب ترين خبرهاست؛ حاال اگر 
ــد كه اقتصاد حال و روز خوشى  شرايطى باش
هم نداشته باشد، عالوه بر پرمخاطب بودن، پر 

واكنش هم مى شود.
ــانه ها،  ــاه بود كه در رس ــت م اوايل ارديبهش
ــن  ــهميه بندى بنزي ــى و س ــاى گران زمزمه ه
ــت ماه بود كه  ــد؛ دهم ارديبهش شنيده مى ش
دو خبرگزارى فارس و تسنيم خبرهايى مبنى 
ــهميه بندى و افزايش  ــاز قريب الوقوع س بر آغ
قيمت بنزين به 2500 تومان را منتشر كردند؛ 
ــدون منبع و با قيد «اختصاصى» و  خبرهايى ب
بر اساس اطالعات خبرنگارهايشان. لحظاتى پس 
ــار اين اخبار، سطح جامعه ملتهب شد؛  از انتش
ــده اى از تبعات گرانى بنزين و اثر آن بر اقالم  ع
ديگر ابراز نگرانى كردند؛ عده اى هم با ايستادن 
ــوخت براى جلو  در صف جايگاه هاى عرضه س
افتادن از بقيه به ميزان يك باك بنزين، نگرانى 
ــتند. ساعتى پس از انتشار اين  خود را ابراز داش
اخبار و در حالى كه در شهرها به خصوص تهران 
صف هاى طوالنى در پمپ هاى بنزين تشكيل 
ــركت پااليش و پخش  شده بود، سخنگوى ش
فرآورده هاى نفتى آغاز قريب الوقوع سهميه بندى 
و گرانى بنزين را تكذيب كرد. ولى ديگر كار از كار 
گذشته بود؛ صف هاى طوالنى در شهرها تشكيل 
ــه يك باك راضى  ــده بود و عده قليلى هم ب ش
ــازى بنزين در گالن  نبودند و اقدام به ذخيره س
مى كردند. تكذيب اوليه جواب نداد؛ سخنگوى 
ــش و نفت باز هم تكذيب كرد و باز هم اثر  پاالي
نداشت. اين بار ديگر شخص وزير نفت به ميدان 
آمد و با دروغ خواندن اين خبر، اطمينان داد كه 

فعالً قرار نيست تغييرى صورت بگيرد.
ــن اخبار،  ــار اي ــر پس از انتش ــوى ديگ از س
مجلسى ها هم واكنش هاى زيادى داشتند. در 
ــى ها، نمايندگان جلسه  اولين جلسات مجلس
ــكيل دادند و وزير نفت را دعوت  غيرعلنى تش

كردند تا در اين باره توضيح دهد.
نمايندگان معتقد بودند كه دولت مجوزى براى 
افزايش قيمت سوخت ندارد و سهميه بندى و 
ــت. اما اين  ــش قيمت بنزين قانونى نيس افزاي
ــجاع الدين  ــود كه «ش ــا در حالى ب واكنش ه
بازرگانى» معاون پارلمانى زنگنه اساساً چنين 
ــرد: «تصميم هاى مرتبط با  ــى را رد ك تصميم
بنزين در نهايت در سطح دولت گرفته خواهد 
شد لذا اگر دولت چنين تصميمى را اتخاد كرده 

باشد از طريق مكانيزم اطالع رسانى و سخنگوى 
ــود آن را اعالم عمومى خواهد كرد بنابراين  خ
دليلى بر توجه به خبرهاى بدون منبع رسانه ها 

نيست».
ــه وزارت نفت منتظر تصميم  او با بيان اينك
ــد اين نوع  ــه داد: «در فرآين ــت، ادام دولت اس
تصميمات نظر كارشناسى را وزارت نفت اعالم 
مى كند اما تصميم گيرنده و سياست گذار نهايى 
ــت ضمن آنكه شركت ملى پااليش و  دولت اس
ــى مجرى تصميمات  ــش فرآورده هاى نفت پخ
ــوخت و انرژى است». بازرگانى با  مرتبط با س
ــه وزارت نفت  ــان اينكه تاكنون ابالغيه اى ب بي
ــوى دولت براى گران كردن بنزين ارسال  ازس
نشده است، افزود: «در صورت اتخاذ تصميمى 
از سوى دولت، عالوه بر ابالغ به شركت نفت، در 

سايت دولت نيز منتشر خواهد شد».
از سوى ديگر «على الريجانى» رييس مجلس 
ــت؛ او در همان روزى كه اين  نظر ديگرى داش
اخبار منتشر شده بود، از تصميم سران قوا براى 
سهميه بندى بنزين صحبت كرد: «آنچه در مورد 
ــبكه هاى اجتماعى بيان مى شود  بنزين در ش
صحيح نيست. امروز در جلسه سران قوا بحثى 
ــد كه بنا شد سهميه بندى  در اين خصوص ش
به نحوى انجام شود كه هم قانون رعايت شود 
و هم به مردم فشارى نيايد. قانون به اين مساله 
ــت تا با شرايطى انجام شود». اما  مجوز داده اس
با اين حال واكنش ها ادامه داشت؛ حاال انتقادها 
به سمت رسانه هاى منتشركننده چرخيده بود؛ 
ولى آنها سعى داشتند كه خود را در اين قضيه 
ــد،  ــچ كاره جلوه دهند؛ نهايتاً همين هم ش هي
ــانه برداشته شد و زيبا  اتهام از روى اين دو رس
اسماعيلى سخنگوى شركت پااليش و پخش به 
عنوان كسى كه اين خبر را به اين دو رسانه داده 

بود بازداشت و يك روز بعد با قيد وثيقه آزاد شد. 
زنگنه البته گفت كه تنها زيبا اسماعيلى نبوده 
كه بازداشت شده و و چندين نفر ديگر در اين 
رابطه بازداشت شده اند. زنگنه همچنين گفت 
كه اگر نقش اسماعيلى اثبات شود، با او برخورد 

خواهد كرد.
اما هفته بعد از اين خبر كه گرد و خاك هاى 
شايعه فروكش كرد، مجلس جلسه اى غيرعلنى 
با وزيران نفت، كشور، اقتصاد و رييس سازمان 
برنامه و بودجه در اين ارتباط برگزار كرد. پس 
ــه على الريجانى در توضيحات آن  از اين جلس
گفت: «در نشست امروز موضوع سهميه بندى 
بنزين و افزايش قيمت آن مورد بحث و بررسى 
ــن رو مجلس مخالف افزايش  ــرار گرفت از اي ق
قيمت بنزين به خاطر قاچاق سوخت از كشور 
ــت. اكثر نمايندگان معتقدند براى كاهش  اس
ــور، نظام سهميه بندى  ــوخت از كش قاچاق س
ــود». بعدتر عليرضا رحيمى  ــوخت احيا ش س
ــه مجلس در توييتى نتيجه  عضو هيات رييس
رأى گيرى استمزاجى در جلسه غيرعلنى درباره 
ــت:  ــر كرد و نوش ــناريوهاى بنزين را منتش س
«نتايج رأى گيرى به 3 وضعيت قيمت بنزين كه 

در جلسه امروز انجام شد:
ــرى 1500 تومان؛ 102  ــت ثابت ليت  قيم

موافق، 127 مخالف، 7 ممتنع.
 60 ليتر سهميه ماهانه هزار تومان و مازاد 

ــق، 168 مخالف، 10  ــان؛ 57 مواف 2500 توم

ممتنع.
 اعمال كارت سوخت بدون افزايش قيمت 
(ليترى هزار تومان)؛ 145 موافق، 77 مخالف، 

9 ممتنع».
به اين ترتيب جنجال هاى نيمه ارديبهشت تمام 
شد و پرونده قيمت بنزين و شايعات آن بسته شد.

جنجال بنزینی

48نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 12  خرداد 98

Oil Refining Industry Employers Association



ــواد  ــته، محمدج ــاه گذش ــت م ــر ارديبهش اواخ
ــور آسيايى داشت؛  ــفر فشرده اى به 4 كش ظريف س

تركمنستان، هندوستان، ژاپن و چين.
ــد، دور از  ــورهاى مقص ــه تركيب كش ــا توجه ب ب
ــت كه يكى از موضوعات مطرح شده در  ذهن نيس
ــيايى وزير خارجه موضوع فروش نفت باشد؛  تور آس
ــه خريدار عمده نفت  ــرا كه چين، ژاپن و هند س چ
ــتند و با توجه به تحريم هاى نفتى اياالت  ايران هس
متحده و خط و نشان كشيدن براى خريداران نفت 
ايران، احتماالً خريد نفت از ايران و راه هاى دور زدن 

تحريم هاى آمريكا از اهداف اين سفر بوده است.
ــران را به  ــت ماه بود كه ته ــف 22 ارديبهش ظري
ــر خارجه در طول  ــق آباد ترك كرد؛ وزي مقصد عش
اقامت در عشق آباد با وزير خارجه و رييس جمهورى 
تركمنستان ديدار كرد و انرژى يكى از مسائل مورد 

بحث در جلسات بود.
ــق آباد راهى  ــت از عش وزير خارجه 24 ارديبهش
ــد و به سرعت جلسات و رايزنى هايش را  دهلى نو ش
ــف در بدو ورود به هند  آغاز كرد؛ صحبت هاى ظري
نشان دهنده ادعاى نفتى بودن تور وزير است: «هند 
ــركاى نزديك ايران است. ما در حوزه هاى  يكى از ش
مختلف با هندوستان ارتباط داريم از جمله در حوزه 

اقتصادى ارتباطات گسترده اى داريم. سيستم مالى 
ويژه اى بين ايران و هند طراحى شده است كه از آن 
براى انجام فعاليت هاى اقتصادى استفاده مى شده و 
مى شود، هند يكى از بزرگترين مشتريان نفت خام 

ايران نيز هست».
ديدار با وزير خارجه هندوستان و رايزنى هاى ديگر، 
ظريف راهى توكيو شد تا تور آسيايى خود را در ژاپن 
ــفر خود  دنبال كند. او پس از ورود به ژاپن اهداف س
ــرد: «بعد از اقدامات تنش زايى كه  را اينگونه بيان ك
ــته ضرورت داشت كه با كشورهاى مهم  آمريكا داش
و شركاى مهم جمهورى اسالمى ايران مشورت هايى 
ــن چارچوب وزير خارجه ژاپن  انجام دهيم. در همي
عالقه داشت كه گفت وگوهايى بين دو كشور در اين 
زمينه انجام شود و در همين راستا به ژاپن سفر كرده 

است».
ــاى ژاپنى خود و  ــر خارجه ديدارهايى با همت وزي
ــت وزير اين كشور انجام داد. پس از  همچنين نخس
ــو با «تارو كونو» وزير خارجه ژاپن،  دور اول گفت وگ
دور دوم گفت وگوهايشان را به طور خصوصى برگزار 
ــت وزير  ــينزو آبه» نخس كردند. ديدار ظريف و «ش
ژاپن از جمله ديدارهاى مهم وزير خارجه در اين تور 
ــائل منطقه اى و  بود. روابط دو جانبه، مهم ترين مس

بين المللى به ويژه برجام از محورهاى اين ديدار بود. ظریف و زنگنه علیه تحریم ها
ظريف، در جريان سفر به ژاپن و ديدار با مقامات اين 
كشور تاكيد كرد كه تنها راه حفظ برجام، اجراى اين 

توافق بين المللى توسط همه طرف هاى آن است.
ــس از پايان رايزنى ها با مقامات ژاپنى به  ظريف پ

چين يكى از كشورهاى حاضر در برجام رفت.
ــفر خود را  ــه پكن محورهاى س ــس از ورود ب او پ
ــى از آنها بود:  ــه موضوع اقتصادى يك ــالم كرد ك اع
«چين يكى از مهمترين شركاى جمهورى اسالمى 

ــى ما و هم شريك بسيار  ــت و هم شريك سياس اس
ــم از اعضاى باقى مانده در  ــك اقتصادى ما و ه نزدي
ــن مرحله جديد  ــت كه در اي ــت. مهم اس برجام اس
ــه ويژه در  ــورت هاى نزديكى با طرف چينى، ب مش
خصوص تحوالت اخير و تصميم جمهورى اسالمى 
ــراى حقوقش در برجام طبق بند  ايران در مورد اج
36 داشته باشيم». وزير خارجه تاكيد كرد كه اقدام 

عملى براى نجات برجام عادى سازى وضعيت روابط 
ــس از ديدار با وزير  ــت. ظريف پ اقتصادى ايران اس
خارجه چين و پايان رايزنى هايش با چينى ها راهى 
ــد تا تور آسيايى خود را پ س از 5 روز سفر  تهران ش

به پايان برده باشد.
وزير خارجه دوم خرداد هم راهى پاكستان شد تا 
ــورهاى آسيايى ادامه داده  رايزنى هاى خود را با كش

باشد.
حاال در اين بين، خالد الفالح، وزير انرژى عربستان 
ــعودى مدعى شد كه تقاضا براى خريد نفت نفت  س
ايران «همانطور كه انتظار مى رفت، ديگر باال نيست.» 
به گفته الفالح، امروزه هيچ كس دقيقاً نمى داند كه 
ــادر مى كند، زيرا  ــدار نفت توليد و ص ــران چه مق اي
ــران در بازار به صورت  كه بخش عمده اى از نفت اي
ــت. وزير انرژى عربستان سعودى در  ثبت نشده اس
يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: «هيچ كس نمى داند 
ــد و صادر مى كند، من  ايران دقيقاً چقدر نفت تولي
فكر مى كنم درباره اين اطالعات بسيار گمانه زنى شده 

است».
ــو ظريف با سفرهاى پياپى به دنبال زنده  از يك س
ــيرهاى فروش نفت از راه ديپلماسى  نگه داشتن مس
ــير. بيژن  ــت و كمك حال وزارت نفت در اين مس اس
ــود، درخصوص اينكه در  زنگنه كه به مجلس رفته ب
مهلت 60 روزه ايران به اروپا چه درخواست هايى براى 
فروش نفت ديده شده است، گفت: «اگرچه نمى توانم 
ــا وزارت امور  ــوص صريح صحبت كنم ام دراين خص
ــت هاى  خارجه، مديريت كار را تحت نظارت و سياس
شوراى عالى امنيت ملى لحاظ مى كند، وزارت نفت نيز 
با آن ها بسيار هماهنگ است، من و دكتر ظريف كارها 
را دنبال كرده و مرتبط با موضوع، مالقات هايى داريم 
و از طرف ايران كارها با حسن نيت دنبال مى شود و ان 
شاءاهللا پاسخ اين حسن نيت ها داده شود». اما برخى 
جريان ها دراين شرايط ترجيح داده اند كه زمزمه هاى 

استيضاح وزير نفت را به راه بيندازند.
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تعداد زيـادى از ايرانيـان، 1398 را 
با چشـمانى خيـس و زندگى هايى بر 
آب رفته شـروع كردند. وقوع سيالب 
از شمال تا جنوب ايران، نوروز را به كام 
مردم تلخ كرد و خسارت هاى زيادى بر 

جاى گذاشت. 
سپس در روزهاى پايانى دومين ماه 
بهار انتشـار اخبار و تصاويـرى از باال 
گرفتن تنش ميان آمريـكا و ايران در 
خليج فارس، سطح آدرنالين هموطنان 
را جابه جـا كـرد. در ادامـه، مهم ترين 
رويدادهاى فروردين و ارديبهشت سال 

98 را مرور مى كنيم.

بــــــهار 
زیرآب

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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سیل از شمال تا جنوب - ۲۶ اسفند
ــر  اث ــر  ب  1397 ــفند  اس  26 از 
ــتان،  ــتان هاى گلس ــديد در اس بارندگى هاى ش
مازندران و خراسان شمالى، سيل جارى شد. اين 
سيل ها موجب خسارات سنگينى براى ساكنين 
اين استان ها شد. در اين حادثه طى دو روز 300 
ــط بارش  ميلى متر بارش رخ داد كه برابر متوس
ــتان بود. سيل استان هاى  يك ساله استان گلس
گلستان و مازندران، اصطالحاً يك سيل دورانى 
ــال يك بار رخ  ــود هر صد س بود كه گفته مى ش

مى دهد.
ــهرهاى استان  بر اثر اين حادثه تقريباً تمام ش
مازندران درگير آب گرفتگى شدند اما در سيمرغ 
و كياكال شدت آب گرفتگى بيشتر از ساير مناطق 
استان مازندران بود. هالل احمر مازندران، تعداد 
سيل زدگان اين استان را 1591 نفر اعالم كرد. در 

اين استان جاده هاى روستايى قطع شد.
ــهرهاى گنبدكاووس، آق  ــتان نيز ش در گلس
ــان و … كه در مسير  قال، بندر تركمن، گميش
ــو و گرگان رود قرار داشتند،  رودخانه هاى قره س
ــديد در شرق  ــدند. بارندگى ش گرفتار سيل ش
ــتان گلستان از 26 اسفند آغاز شد و طى 48  اس
ساعت به طور مداوم در برخى شهرستان هاى اين 
استان ادامه داشت كه ميزان آن تا 300 ميلى متر 
رسيد. اين بارندگى ها موجب شد سدهاى بوستان 
و گلستان در شرق استان گلستان سرريز كنند 
ــاى «چهل چاى» و «گرگان رود» در  و رودخانه ه
اطراف گنبدكاووس از توابع استان گلستان دچار 

طغيان شوند.

ــور، 11 فروردين  ــا در كش ــوج دوم بارش ه م
ــهرهاى غربى و جنوبى را  ــد و ش 1398 آغاز ش

در بر گرفت. پس از اين بارش ها، هشدار سيل و 
آماده باش در 23 استان ايران اعالم شد.

يكى از فاجعه بارترين سيالب ها را در اين ايام، 
ــرد؛ چنانكه حدود  ــيراز تجربه ك دروازه قرآن ش
200 خودرو در ابتداى جاده شيراز - تهران كنار 

دروازه قرآن به علت بارندگى شديد در عرض 10 
ــيل واژگون شدند. اين حادثه 22  دقيقه بر اثر س

كشته و بيش از 190 مصدوم بر جاى گذاشت.
طغيان رودخانه الوند در سرپل ذهاب نيز زندگى 
ساكنان اين منطقه را كه از زمان زلزله كرمانشاه 
در چادر و اتاقك هاى پيش ساخته ساكن بودند، با 

دشوارى هايى روبه رو كرد.
ــيل هاى 98  ــارت ترين س ــى از پرخس اما يك
ــته شدن  ــتان رقم خورد. بر اثر شكس در خوزس
سيل بندهاى روستاهاى اروندكنار و وقوع سيل 
ــتاها دو كودك سه و شش ساله در  در اين روس

نهر قصر در مركز اروندكنار جان باختند. 
ــا و ورود آب  ــن منطقه به علت مد دري  در اي
ــتاها  ــه رودخانه و طغيان آب نهرهاى روس آن ب
ــده بود. همچنين در پى رهاسازى آب  ايجاد ش
سدها در باالدست رودخانه كارون، حجم آب اين 
رودخانه در مقطع پايين دستى خرمشهر به شكل 

كم سابقه اى افزايش يافت.
ــا در 12 فروردين،  ــروع موج دوم بارش ه با ش
ــارات سنگينى همچون  ــتان لرستان خس از اس
ــن بخش هايى از  ــن و به زير آب رفت رانش زمي
خرم آباد، معموالن، پلدختر و … گزارش شد. در 

پى وقوع سيل در برخى مناطق استان لرستان، 
ارتش امكانات لجستيكى خود را از كرمانشاه به 
ــس از موج دوم،  ــتان اعزام كرد. چند روز پ لرس
سيل شهرك ها و روستاهاى اطراف پلدختر را نيز 
در بر گرفت و تعداد كشته شدگان سيل در اين 
استان به 15 نفر رسيد. استان لرستان بيشترين 
آمار مصدومين را با حدود 256 مصدوم در بين 

استان هاى درگير سيل داشت.
ــتان ايالم در هفته دوم فروردين  همچنين اس
ــارت شد و در دوازدهم فروردين براى  دچار خس
ــاعتى راه هاى ارتباطى و تلفنى به اين استان  س

قطع شد.
همچنين بارش باران شديد باعث جارى شدن 
سيالب و آب گرفتگى در برخى از محله هاى شهر 
بندرعباس شد كه براساس گزارش ها در پى اين 
ــهر آب به  ــيه اى اين ش بارش ها در مناطق حاش

داخل خانه ها نيز نفوذ كرد.
ــب  ــارش باران از عصر روز 10 فروردين تا ش ب
ــكه رود اراك هم  12 فروردين باعث طغيان خش

شد كه بر اثر اين حادثه چندين روستاى حاشيه 
ــدند. همچنين  ــيالب ش تاالب ميقان درگير س
جارى شدن سيالب در اراك باعث تخليه چندين 
ــديد مالى به ساكنان  ــتا و خسارت هاى ش روس

شهرستان هاى اراك و كميجان شده بود.
پس از وقوع سيل در استان هاى مختلف كشور، 
ــتاد مديريت بحران به رياست اسحاق  جلسه س
جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهورى تشكيل 
ــه ذكر شد اين احتمال وجود  شد. در اين جلس
دارد كه شرايط موجود در 72 ساعت آينده تداوم 
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داشته باشد و اين هشدار براى تهران نيز مطرح 
شد؛ گرچه در تهران سيل رخ نداد.

از ساعات اوليه وقوع سيل در كشور، هالل احمر، 
ــداران انقالب اسالمى،  ــپاه پاس كميته امداد، س
ــاير دستگاه ها به  ــالمى و س ارتش جمهورى اس
ميدان امدادرسانى قدم گذاشتند و اين كمك ها 

تا كنون نيز ادامه دارد.
ــازمان هاى بين المللى از  ــورها و س برخى كش
ــه، اتريش،  ــا، تركيه، فرانس ــه اتحاديه اروپ جمل
ــتان و آلمان با صدور  ــتان، فنالند، ارمنس انگلس
ــيل زدگان ابراز همدردى كردند و  پيام هايى با س
برخى كشورها از جمله پاكستان، كويت و ... نيز 

كمك هايى را به ايران فرستادند.
در پى اين حوادث، رهبر معظم انقالب اسالمى 
ــانى هر چه  با صدور دو پيام بر ضرورت امدادرس
سريع تر و كاهش آالم حادثه ديدگان تاكيد كردند 
و روساى قوا نيز عالوه بر صدور پيام، در مناطق 

سيل زده حضور يافتند.
همچنين براى بررسى امدادرسانى به مناطق 
ــيل زده جلسه اى با حضور رهبر انقالب برگزار  س
شد كه در اين جلسه معاون اول رئيس جمهورى، 
ــور،  ــازمان برنامه و بودجه، وزراى كش رئيس س
ــت، رئيس  ــاورزى، راه، بهداش ــرو، جهاد كش ني
ــازمان هالل احمر، رئيس ستاد كل نيروهاى  س
ــپاه و ارتش جمهورى  مسلح، فرماندهان كل س
اسالمى و روساى بنياد مستضعفان، ستاد اجرايى 
فرمان امام (ره) و كميته امداد حضور داشتند. اين 
سيالب ها حدود 70 كشته و بالغ بر 800 مصدوم 
ــت و ده ها هزار ميليارد تومان نيز  بر جاى گذاش

خسارت مالى در پى داشت.

اولین داربی ۹۸ - ۱۰ فروردین
اولين ديدار تيم هاى فوتبال استقالل 
ــال 98 در چارچوب هفته  ــپوليس در س و پرس
ــوم ليگ برتر فوتبال كشور روز 10  ــت و س بيس
ــد و با نتيجه يك بر صفر به  فروردين برگزار ش
ــيد. احمد  ــود قرمزهاى پايتخت به پايان رس س
نوراللهى در دقيقه 22 با ضربه سر دروازه استقالل 
ــماعيلى هم در لحظات  ــيد اس را باز كرد و فرش
پايانى نيمه نخست، يك پنالتى را براى آبى هاى 
ــتاد و  ــت داد تا نتيجه داربى هش پايتخت از دس
ــينى پرسپوليس را در جدول ليگ  نهم، صدرنش

تداوم دهد.
درگذشت جمشيد مشايخى – 13 فروردين

ــايخى بازيگر پيشكسوت تئاتر،  جمشيد مش
سينما و تلويزيون پس از تحمل يك دوره طوالنى 
بيمارى در 13 فروردين 1398 در سن 84 سالگى 

در بيمارستان عرفان تهران درگذشت.
ــن، صفحه  ــاعت 21: 00 روز 13 فروردي در س
اينستاگرام جمشيد مشايخى كه توسط فرزندانش 
ــت: «پدر ما  ــود، در پيامى كوتاه نوش اداره مى ش
ــب 13/فروردين/1398 در  ــاعت 9 شب امش س
ــفر ابدى رفت. تشكر ويژه از  نهايت آرامش به س
همه عزيزانى كه همواره به ايشان لطف و محبت 
داشتند. روح ايشان شاد و يادش گرامى باد. نادر، 

نغمه و سام مشايخى.»
او 17 فروردين در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
ــد و يك روز بعد نيز شوراى  ــپرده ش به خاك س

ــهر تهران با تصويب فوريتى نام خيابان «ج»  ش
واقع در محل زندگى مشايخى در محله ولنجك 

تهران را به نام وى تغيير داد.

 ۱۹  - ســـپاه  علیـــه  آمریـــکا  اقـــدام 
فروردین

ــتانه روز  ــت در آس اياالت متحده آمريكا درس
ــالمى را در  ــپاه پاسداران انقالب اس ــدار، س پاس
ــرار داد. اين  ــتى ق ــت گروه هاى تروريس فهرس
ــى فراوانى  ــاى داخلى و خارج ــدام، واكنش ه اق
ــه محمدجواد ظريف وزير  را برانگيخت. از جمل
ــورمان اين اقدام را «هديه اى به  امور خارجه كش
نتانياهو و يك اشتباه خطرناك ديگر در منطقه» 
ــن واكنش داخلى به  توصيف كرد. اما اصلى تري
ــوراى عالى  ــكا، صدور بيانيه ش ــن اقدام آمري اي
ــديد  ــود كه ضمن محكوميت ش امنيت ملى ب
اقدام غيرقانونى و خطرناك رژيم اياالت متحده 
امريكا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست 
ــتى خارجى» اعالم كرد  ــازمان هاى تروريس «س

ــكا را «دولت حامى  ــده آمري ــم اياالت متح رژي
تروريسم» و «فرماندهى مركزى آمريكا موسوم 
ــنتكام» و تمامى نيروهاى وابسته به آن را  به س
ــى اين اقدام،  ــتى» مى داند. در پ «گروه تروريس
هشتگ هاى فراوانى از جمله «من سپاهى ام» در 
فضاى مجازى داغ شد. يكى از واكنش هاى جالب 
به اين اقدام نيز پوشيدن لباس پاسدارى توسط 
تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در 
جلسه علنى و همچنين دو تن از گويندگان خبر 

در تلويزيون بود.
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آتش ســـوزی کلیســـای نوتـــردام - ۲۶ 
فروردین

كليساى مشهور نوتردام پاريس شامگاه دوشنبه 
ــتردگى  ــوخت. گس ــش س ــن در آت 26 فروردي

ــوزى به قدرى بود كه خيلى زود بخش  آتش س
ــت و دود  ــا را در بر گرف ــقف كليس مهمى از س
ــت.  عظيمى به ارتفاع چندين متر به هوا برخاس
ــا در آتش سوخت اما دو برج  بخش عمده كليس
نمادين اين كليسا و اسكلت و چارچوب اصلى آن 
حفظ شده و تالش ها براى جلوگيرى از فروريختن 
كامل بنا موفقيت آميز بود. حدود 400 آتش نشان 
ــدند كه  براى مهار آتش به محل حادثه اعزام ش
مسئوليت برخى از آنها، خارج كردن آثار تاريخى 
كليساى نوتردام بود. يك پروژه 20 سالة مرمت 
ــود و احتماالً آن  ــا در حال اجرا ب ــن كليس در اي
ــوزى بر اثر يك حادثه اتفاقى  مى رود كه آتش س

در خالل اين پروژه آغاز شده است.
كليساى نوتردام از محبوب ترين نقاط گردشگرى 
ــاالنه بيش از 13 ميليون  ــه بود كه س در فرانس
بازديدكننده داشت. اين كليسا تا مدتى طوالنى 
بزرگ ترين كليساى اروپا بوده  است. اهميت اين 
بناى تاريخى در اين است كه به عنوان زيباترين 
اثر در معمارى گوتيك شناخته مى شود كه براى 
تزيين داخل و خارج آن صدها مجسمه كوچك و 

بزرگ از سنگ يا چوب تراشيده اند.
 1  - ــريالنكا  س در  ــيتى  تروريس ــالت  حم

ارديبهشت
ــه  ــن انفجار در س ــاك، چندي ــد پ در روز عي

ــا، چهار هتل و يك مجتمع مسكونى در  كليس
ــهر سريالنكا به وقوع پيوست. در اين  چندين ش
بمب گذارى ها، دست كم 359 نفر كشته و 500 
نفر زخمى شدند. اين بمب گذارى در هنگام آيين 
ــو، باتيكالوا و  ــاى ربانى عيد پاك در نگومب عش
كلمبو رخ داد و با انفجار سه هتل در كلمبو همراه 
بود. ده روز پيش از اين بمب گذارى ها، يك مقام 
ارشد پليس سريالنكا نسبت به تهديد يك گروه 
افراطى اسالم گرا موسوم به جماعت ملى توحيد 

هشدار داده بود.
ــن حمله ها،  ــس از وقوع اي ــريالنكا پ دولت س
ــد  ــرارى و مقررات منع آمد و ش وضعيت اضط
اعالم و همچنين اقدام به بستن برخى شبكه هاى 
اجتماعى كرد. اين نخستين بار از سال 2009 و 
ــريالنكا بود كه اين كشور  پايان جنگ داخلى س

يك حادثه تروريستى جدى را تجربه مى كرد.
ــت كم 35 نفر از  ــا دس ــن بمب گذارى ه در اي
كشورهاى ديگر شامل آمريكا، انگلستان، چين، 
ــته شدند. داعش بدون ارائه  آلمان و پرتغال كش
هيچ مدركى روز سه شنبه 3 ارديبهشت مسئوليت 

اين بمبگذارى ها را پذيرفت.
يك مقام رسمى دولت سريالنكا گفت كه اين 
ــجدهاى  بمب گذارى ها به تالفى تيراندازى مس
ــارس 2019 عليه  ــه 15 م ــتچرچ بود ك كرايس
مسلمانان در نيوزيلند انجام شد. در آن حمالت 
چهار نفر استراليايى با حمله به دو مسجد در شهر 
كرايستچرچ، 50 مسلمان را با تيراندازى مستقيم 

به شهادت رساندند.
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان 

در واكنش به حادثه بمب گذارى در سريالنكا در 
صفحه توييتر خود نوشت: «از حمله تروريستى 
ــاك در  ــد پ ــدگان در روز عي ــه عبادت كنن علي
سريالنكا بسيار اندوهگين شدم. به مردم و دولت 
دوست سريالنكا تسليت مى گوييم و با قربانيان و 
خانواده هاى آن ها ابراز همدردى كرده و دعاگوى 
آن ها هستيم. تروريسم يك تهديد جهانى بدون 
دين است و بايد به صورت جهانى محكوم شده و 

با آن مقابله شود.»

انتصـــاب فرمانـــده جدیـــد ســـپاه - ۱ 
اردیبهشت

ــه اى فرمانده معظم  ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــپاس از خدمات باارزش  كل قوا در حكمى با س
ــدار جعفرى در  ــردار سرلشكر پاس و ماندگار س
ــالمى را با  ــردار حسين س ــپاه، س فرماندهى س
اعطاى درجه سرلشكرى به فرماندهى كل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمى منصوب كردند.
رهبر معظم انقالب اسالمى همچنين در حكم 
ــكر پاسدار محمدعلى  جداگانه اى سردار سرلش
ــرارگاه فرهنگى و  ــئوليت ق ــرى را به مس جعف
اجتماعى حضرت بقيةاهللا االعظم (عج) منصوب 

كردند.
در حكم انتصاب سالمى آمده بود: «نظر به ابراز 
ــوى  ــپاه از س ضرورت جابجايى در فرماندهى س
ــردار سرلشكر پاسدار محمدعلى جعفرى و با  س
ــاارزش و پرحجم  ــپاس از يك دهه خدمت ب س
ــتگى ها و  و ماندگار معزى اليه، با توجه به شايس
ــده جنابعالى در مديريتهاى كالن و  تجارب ارزن

53نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 12  خرداد 98

Oil Refining Industry Employers Association



ــئوليتهاى گوناگون نهاد انقالبى و جهادى و  مس
مردمى سپاه، شما را با اعطاى درجه سرلشكرى 
به فرماندهى كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 

منصوب مى كنم.»
سرلشكر سالمى متولد سال 1339 در روستاى 
ــتان گلپايگان، در سال  ــان از توابع شهرس وانش
1357 در رشته مهندسى مكانيك دانشگاه علم و 

صنعت قبول شد.
ــى نوح در  ــئوليت عمليات قرارگاه درياي مس
جنگ ايران و عراق، فرماندهى دانشكده دافوس 
ــال 1371 تا 1376، معاونت عمليات ستاد  از س
مشترك سپاه از سال 1376 تا 1384، فرماندهى 
ــداران از سال 1384 تا  ــپاه پاس نيروى هوايى س
ــت در هيئت علمى  ــاه 1388، عضوي 12 مهرم

ــگاه عالى دفاع ملى، جانشينى فرمانده كل  دانش
ــپاه پاسداران انقالب اسالمى از سال 1388 تا  س
1398 و سرپرستى معاونت هماهنگ كننده سپاه 

پاسداران انقالب اسالمى از تير تا شهريور 1397 
در كارنامه حسين سالمى به چشم مى خورد.

قتل طلبه همدانی - ۷ اردیبهشت
ــت بر  ــنبه هفتم ارديبهش صبح ش
ــدازى در كوچه آخوند در خيابان  اثر وقوع تيران
شهداى همدان، يك روحانى 46 ساله جان خود 
را از دست داد. اين روحانى «مصطفى قاسمى» 
نام داشت كه بنا به گفته يكى از شاهدان عينى 
حادثه وقتى از حوزه علميه خارج شد، از پشت به 

ضرب دو گلوله توسط ضارب به قتل  رسيد.
اما شاهد عينى ديگرى عنوان مى كند ضارب 
ــوار بر خودروى 206 بوده چند بار خيابان  كه س
ــهدا را دور زده و چند بار هم در اطراف كوچه  ش
ــر يك نفر بوده  ــد قدم مى زده يعنى منتظ آخون
ــى از حوزه علميه خارج  ــت. وقتى اين روحان اس
ــود او را به اسم صدا كرده و عنوان مى كند  مى ش
«شما آقاى قاسمى هستيد؟» وقتى اين روحانى 

ــمتش  ــت، به س عنوان مى كند كه خودش اس
شليك مى كند و متوارى مى شود.

ــه «بهروز  ــل، ضارب ك ــوع اين قت ــد از وق بع
حاجيلو» نام داشت، در صفحه اينستاگرام خود 
ــن روحانى اعتراف كرد. پليس نيز كه  به قتل اي
ــده بود،  بالفاصله در صحنه وقوع جرم حاضر ش
ــار مطلب در صفحه اينستاگرام اين  بعد از انتش
ــايى او داد و عنوان كرد كه  ضارب، خبر از شناس
برادر قاتل دستگير شده و خودرويى كه از آن در 
جريان وقوع قتل استفاده شده نيز متعلق به برادر 

او بوده است.
ــردار كامرانى صالح فرمانده انتظامى استان  س
ــروز حاجيلو گفت:  ــت به همدان درباره سرنوش
«كارآگاهان مجرب پليس با پيگيرى هاى مستمر 
و برنامه ريزى هاى انجام شده مناطق مختلفى را 

تحت نظارت وكنترل نامحسوس خود قرار دادند 
و با توجه به وضعيت خاص اين جانى، سرانجام 
در ساعت 4: 25 بامداد 8 ارديبهشت متهم توسط 
واحد عملياتى يگان امداد شهرستان همدان در 
يكى از محالت حاشيه شهر همدان شناسايى شد 
ــاهده ماموران پليس اقدام  كه وى به محض مش
به تيراندازى كرد. در درگيرى مسلحانه ماموران 
پليس با قاتل متوارى كه حدود 20 دقيقه طول 
ــيد، سرانجام قاتل به هالكت رسيد و دو نفر  كش
ــتان نيز در اين درگيرى به  از ماموران پليس اس

صورت سطحى مجروح شدند.»
ــداران «وحيد  ــى، از طرف ــل به گفته برخ قات
ــروف همدان بود  ــرادى» از اراذل و اوباش مع م
كه سال گذشته كشته شد. اين فرد پيش از اين 
ــالح هاى گرم در  عكس ها و فيلم هايى با انواع س

صفحه اينستاگرامش منتشر كرده بود.
ــمى» نيز امام جماعت مسجد  «مصطفى قاس
حاج كربعلى بود و چندى پيش در حوزه علميه 
ــه فعاليت  ــئول كتابخان ــى به عنوان مس دامغان

مى كرد.
ــيارى را در فضاى  اين حادثه، واكنش هاى بس
ــا آنجا كه رهبر  ــازى و حقيقى برانگيخت؛ ت مج
معظم انقالب اسالمى در ديدار فرماندهان نيروى 
انتظامى با اشاره به اين جنايت بر ضرورت رصد و 
مراقبت هر چه بيشتر فضاى مجازى در خصوص 

خريد و فروش سالح تاكيد كردند.
 18  - ــران  اي ــى  برجام ــدات  تعه ــش  كاه

ارديبهشت
ــوراى عالى امنيت ملى روز چهارشنبه 18  ش
ارديبهشت با صدور بيانيه اى خطاب به كشورهاى 
عضو برجام، تاكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران 
ــتاى صيانت از امنيت و منافع ملى مردم  در راس
ايران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهاى 
26 و 36 برجام، از امروز برخى اقدامات خود در 

توافق برجام را متوقف مى كند.
در اين بيانيه كه طى نامه هاى جداگانه اى نيز از 

سوى حسن روحانى و رئيس شوراى عالى امنيت 
ملى به سران كشورهاى عضو برجام اعالم شده 
بود، به كشورهاى باقيمانده در برجام 60 روز براى 
اجراى تعهدات خود بويژه در حوزه هاى بانكى و 
ــد: «در هر زمان  ــت داده و تاكيد ش نفتى فرص
ــته هاى ما تأمين شود، ما نيز به همان  كه خواس
ميزان اجراى مجدد تعهدات متوقف شده را از سر 
خواهيم گرفت اما در غير اين صورت، جمهورى 
اسالمى ايران مرحله به مرحله تعهدات ديگرى را 

متوقف خواهد كرد.»
ــى از اين بيانيه آمده بود: «جمهورى  در بخش
ــر خود را  ــران در مرحله فعلى ديگ ــالمى اي اس
ــاى مربوط به  ــت محدوديت ه ــد به رعاي متعه
ــده و ذخائر آب  نگهدارى ذخائر اورانيوم غنى ش
سنگين نمى داند. چنانچه در اين مهلت 60 روزه، 
ــورهاى مزبور قادر نباشند مطالبات ايران را  كش
تأمين كنند، در مرحله بعدى جمهورى اسالمى 
ايران رعايت محدوديت هاى مربوط به سطح غنى 
ــازى اورانيوم و اقدامات مربوط به مدرن سازى  س
ــنگين اراك را نيز متوقف خواهد  رآكتور آب س

كرد.
ــى دارد به  ــران آمادگ ــالمى اي ــورى اس جمه
مشورت هاى خود با اعضاى باقى مانده برجام در 
ــطوح ادامه دهد اما نسبت به هر اقدام  تمامى س
غير مسئوالنه، از جمله ارجاع موضوع به شوراى 
ــتر،  امنيت ملل متحد يا اعمال تحريم هاى بيش
ــان خواهد داد.  ــريع نش عكس العمل قاطع و س
ــالمى ايران در نامه خود به  رئيس جمهورى اس
ــران كشورهاى برجام به صراحت نوع واكنش  س
ــان كرده  ــران را خاطرنش ــالمى اي جمهورى اس

است.»
ــران را رد كرد. در پى  ــا مهلت 60 روزه اي اروپ
اقدام ايران، تحركاتى نيز در خليج فارس آغاز شد. 
از جمله اينكه ناو «آبراهام لينكلن» از سوى اياالت 
متحده آمريكا به اين منطقه اعزام شد؛ گرچه اين 
قبيل رفت و آمدها از گذشته وجود داشته است. 
رهبر معظم انقالب اسالمى همانگونه كه پيش از 
اين نيز فرموده بودند، در سخنانى تاكيد كردند 
ــرد و جنگ هم نخواهد  ــه مذاكره نخواهيم ك ك
شد. رهبران آمريكا نيز سخنى از جنگ به ميان 
ــخن  نياورده اند اما همچنان با ادبيات تهديد س
مى گويند. جامعه جهانى در واكنش هاى متفاوتى 
ابراز اميدوارى مى كند كه منطقه شاهد درگيرى 
ــن اثنا چند نفتكش در  ــد. در همي و تنش نباش
ــات نفتى  بندر فجيره امارات و همچنين تاسيس
آرامكو متعلق به عربستان دچار حادثه شدند كه 
ــت بررسى است اما مخالفان  اين حوادث در دس
جمهورى اسالمى تالش دارند اين حوادث را به 

ايران ربط دهند.
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 ۱۸  - تبریـــز  بـــازار  آتش ســـوزی 
اردیبهشت

ــامگاه چهارشنبه 18  ــاعت 23 ش حدود س
ــراى دو  ــوزى در س ــت، خبر آتش س ارديبهش
ــى تبريز به  ــى) بازار تاريخ ــى قاپيل درى (ايك
ــرعت در فضاى مجازى دست به دست شد  س
و باتوجه به گستره ى آتش سوزى، مردم تبريز 
ــدار ماندند و لحظه  ــاعات اوليه صبح بي تا س
ــاى حريق را  ــار مربوط به اطف ــه لحظه اخب ب

پيگيرى مى كردند.
ــوزى كه بعد از 5 ساعت تالش  در اين آتش س
آتش نشانان مهار شد، 29 نفر مجروح شدند 100 
باب مغازه نيز طعمه حريق شد. فرماندار تبريز 27 
ــت اعالم كرد كه بر اساس بررسى هاى  ارديبهش
انجام شده توسط آتش نشانى و نظر كارشناسان 
دادگسترى، اتصاالت برق دليل آتش سوزى بوده 

است.
 ۲۳  - صفـــوی  بهنـــام  درگذشـــت 

اردیبهشت
بهنام صفوى، خواننده پاپ روز 23 ارديبهشت 
ــارى  ــى بيم ــك دوره طوالن ــل ي ــس از تحم پ

درگذشت.
ــود، پس از تولد به  ــال 1362 ب او كه متولد س
بندر ماهشهر رفت و تا 16 سالگى در آنجا زندگى 
ــته  ــى رش كرد. تحصيالتش در مقطع كارشناس
مهندسى عمران بود و در تهران زندگى مى كرد.

ــاز  ــيقى را از دوران كودكى با س صفوى موس
ــپس به  ــو به صورت خودآموز آغاز كرد؛ س پيان
ــازهاى كوبه اى پرداخت. نخستين  فراگيرى س
ــال  ــق من باش» در س ــش را با نام «عش آلبوم
ــرت هاى  ــه بازار كرد. برگزارى كنس 1388 روان

ــى از فعاليت هاى بهنام  متعدد داخلى و خارج
ــال 1385 قطعه «تمنا» را  صفوى بود. او در س
منتشر كرد كه مورد استقبال فراوان قرار گرفت 
و همين انگيزه اى براى توليد آلبوم اولش شد. او 
از سال 1392 دچار ضايعه مغزى شده بود كه با 

پيشرفت اين بيمارى در صبح 29 تيرماه 1394 
مجبور به عمل جراحى سختى شد. حال بهنام 
صفوى بعد از عمل در ايران بسيار بهتر شده بود 
ــه نام «معجزه»  ــى آلبوم جديد خودش ب و حت
ــر و كنسرت ها و اجراهاى زيادى را  را هم منتش
نيز برگزار كرد. همچنين چندين تك آهنگ را 
بعد از عمل خود منتشر كرد اما در سال 1396 
ــد و اين بار براى  ــديد ش دوباره بيمارى وى تش
ــط پروفسور  ــفر كرد و توس درمان به آلمان س
ــميعى در بيمارستان INI هانوفر تحت عمل  س
جراحى قرار گرفت. صفوى روز 23 ارديبهشت 
پس از تحمل شش سال بيمارى در بيمارستان 

ميالد اصفهان درگذشت.

هتریـــک پرســـپولیس در لیـــگ - ۲۶ 
اردیبهشت

ــت برانكو  ــپوليس با هداي ــال پرس ــم فوتب تي
ايوانكوويچ براى سومين بار پياپى قهرمان ليگ 
ــپوليس در آخرين  ــد. پرس برتر فوتبال ايران ش
ــابقه ليگ، يك بر صفر مقابل پارس جنوبى  مس
ــد. تيم هاى سپاهان و استقالل هم  جم پيروز ش
سهميه حضور در ليگ قهرمانان آسيا را گرفتند.

ــازى را ماريو  ــپوليس در اين ب تك گل پرس
ــر، مهاجم كروات اين تيم در دقيقه 41  بوديمي
وارد دروازه حريف كرد. پرسپوليس پيش از اين 
بازى 3 امتياز از سپاهان جلو بود و يك تساوى 
ــت مى كرد.  ــى اين تيم كفاي ــم براى قهرمان ه
ــا پيروزى مقابل پارس جنوبى جم  قرمزها اما ب
ــينى خود را حفظ كردند.  با 61 امتياز صدرنش
سپاهان هم با پيروزى دو بر صفر مقابل استقالل 
خوزستان و كسب 58 امتياز نايب قهرمان ليگ 

ايران شد.
ــپوليس، مردم در برخى  در پى قهرمانى پرس
ــهرها به خيابان ها آمدند و تا ساعاتى از بامداد  ش

جمعه به جشن و شادمانى پرداختند.

شوک یک قتل - ۷ خرداد
ــغول گمانه زنى  درباره  رسانه ها مش
ــد كه ناگهان ظهر 7  تغيير ادبيات ترامپ بودن
خرداد خبر رسيد همسر دوم محمدعلى نجفى 
شهردار پيشين تهران در خانه اش واقع در محله 
ــيده  ــليك گلوله به قتل رس ــعادت آباد با ش س
است. مقتول، همان خانم جوانى بود كه پس از 
استعفاى نجفى از شهردارى تهران، عكس هاى 
ــهردار پيشين و خبر ازدواجشان پربحث  او با ش

شده بود. 
ــن جنايت،  ــار خبر اي ــاعاتى پس از انتش س
ــى با پاى خود به آگاهى تهران  محمدعلى نجف
ــالمى رفت و با اعتراف به  در خيابان وحدت اس
جنايت، همه را در بهت و حيرت فرو برد. او در 
ــارهاى روانى  اعترافات خود گفت كه تحت فش
ــت به اين اقدام زده و از 5 گلوله اى  ــديد دس ش
كه به سمت همسرش شليك كرده، 2 گلوله بر 
ــينه او نشسته است. در پى اعتراف نجفى به  س
ــت موقت صادر شد  جنايت، براى او قرار بازداش
ــى  تا پرونده او به عنوان تنها پرونده همسركش
ــابق كشور، روند قضايى خود  يكى از مقامات س

را طى كند.
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کارگران نمونه پاالیشگاه ها در سال ۹۷

ایرج کاظمی کاروانسرایی
پاالیشگاه تهران

محمد توفیق نیا
پاالیشگاه تهران

محمدرسول بیات
پاالیشگاه تهران

سعید فردوس راد
پاالیشگاه تبریز

یداله اصغریان
پاالیشگاه تبریز

مرتضی اسماعیلی
پاالیشگاه تبریز

عباس اسمعیل پور
پاالیشگاه شیراز

امیر زارع
پاالیشگاه شیراز

مسعود عزیزی
پاالیشگاه شیراز

علی اصغر امینی
پاالیشگاه بندرعباس

مسلم ساالری
پاالیشگاه بندرعباس

روح اله رعیت
پاالیشگاه بندرعباس

 پاالیشگاه تــــبریز

 پاالیشگاه شیراز

 پاالیشگاه بندرعباس

 پاالیشگاه تهران
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