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۷ یورو  ۵ ارتقا یافت   
عاشوری: با توسعه پتروپاالیشگاه ها از خام فروشی فاصله می گیریم  ۹
دهن کجی چین و مدیترانه ای ها به تحریم نفت  ۱۱
اویل پرایس: جدیدترین راه ایران برای دور زدن تحریم ها  ۱۴
جنگ نفتکش ها  ۱۵
پساگریس  ۱۹
مدیریت ریسک استراتژیک، الزامات و تعاریف  ۲۲
۲۲ سال توسعه و تولید مستمر برای تأمین فرآورده های نفتی کشور  ۲۴
اخبار پاالیش   ۲۶
کمیت و کیفیت  پاالیش در چین  ۳۶
آیا پتروپاالیشگاه ها نسخه تحریم های نفتی ایران است؟  ۴۰
طرح توسعه پتروپاالیشگاه ها اقتصاد کشور را متحول می کند  ۴۳
پاالیشـــگاه های ایران و تجربه ی مثبت در همگام شـــدن با اســـتانداردهای 
۴۴ جهانی  
حمایت مجلسی ها از عرضه محصوالت نفتی در بورس  ۴۷
توسعه شرکت های قیرساز منابع نقدی پاالیشگاه ها را کاهش می دهد  ۴۸
گزارشی از مدیریت انرژی شركت پاالیش نفت تهران  ۵۲
روزهای تحریم و پهپادکشی  ۵۳

1نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 13  شهريور 98

Oil Refining Industry Employers Association

Oil  Refining  Industry  Employers  Associat ion نشريه صنعت پااليش نـفت    سال سوم    شماره 13    شهريور 98

w
w

w
.

o
r

ic
a

.
ir

w
w

w
.

o
r

i
c

a
.

i
r

Please Scan Me



ــنبه سى ام  حضرت آيت اهللا خامنه اى روز چهارش
شهريور ماه در ديدار رئيس جمهورى و اعضاى هيئت 
دولت، با اشاره به لزوم قدرشناسى مسئولين از فرصت 
خدمت به مردم و ضرورت همكارى و هم افزايى قواى 
سه گانه، «اقتصاد» و «فرهنگ» را دو مسئله ى مهم 
ــور خواندند و با تأكيد بر توجه كامل مسئوالن  كش
ــد اصلى حل  ــوان «كلي ــد داخلى» به عن ــه «تولي ب
مشكالت موجود» نكات مهمى را درباره ى «رهايى 
ــتگى به درآمد نفت»، «توجه ويژه به  كشور از وابس
بخشهاى پيشران اقتصادى نظير مسكن، كشاورزى 
ــركتهاى دانش بنيان»، «ضرورت تغيير نگاه به  و ش
ــوان رزمنده ى جنگ اقتصادى» و  توليدكننده به عن
«لزوم جهت گيرى و هدف گذارى پيشرفت اقتصادى 
به سمت تأمين عدالت و ريشه كن كردن فقر» بيان 
كردند و مسئوالن وزارتخانه ها و دستگاه هاى مرتبط 
با مقوله ى فرهنگ را به حساسيت بيشتر و مقابله ى 
جدى و هوشمندانه با هجوم همه جانبه ى دشمن به 

مبانى دينى، انقالبى و اخالقى فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى اين ديدار با تبريك 
ــالروز والدت حضرت امام  عيد سعيد غديرخم و س
ــالم و همچنين هفته ى  ــى بن جعفر عليه الس موس
دولت، و گراميداشت ياد و خاطره ى شهيدان رجايى 
و باهنر، گفتند: هفته دولت شاخص و نشانه اى است 
كه با يادآورى خدمات و تالشهاى يك سال گذشته، 
ــد و از طرف  از يك طرف مى تواند مايه دلگرمى باش
ديگر، چنانچه اين تالشها با دو شرط مهم «حركت 
جهادى» و «نيت الهى» همراه شود، زمينه ساز بركات 

زيادى در جامعه خواهد شد.
ــر از بركات  ــت اهللا خامنه اى يكى ديگ حضرت آي

ــاى دولت از عملكرد  ــت را «ارزيابى اعض هفته دول
ــاله  خود و نقاط قوت و ضعف آن» برشمردند  يك س
و افزودند: مسئوالن بايد دوران مسئوليت را كه يك 
لطف الهى براى خدمت به مردم است، قدر بدانند و 
ــيار دشوار آخرت زاد  از اين طريق، براى عرصه ى بس
و توشه فراهم كنند. ايشان با اشاره به گذشت شش 
سال از عمر دولت، تأكيد كردند: دو سال باقيمانده از 
ــت و بايد به دور  دوران دولت، مدت زمان كمى نيس
از گرفتار شدن در برخى آفات، مسائل مهم كشور را 
ــدى»، و اولويت ها را يك به يك پيگيرى  «اولويت بن

كرد.
ــالمى يكى ديگر از آفات دولت ها  رهبر انقالب اس
در طول سال هاى مختلف را «گرفتار شدن به فروع 
و حواشى» دانستند و گفتند: دولت در اين دو سال 
باقيمانده، از حواشى و مسائل فرعى كه متأسفانه با 
ظهور فضاى مجازى، امكان آن بيشتر هم شده است، 
فاصله بگيرد و مسائل اصلى را در اولويت كارى خود 
ــور را  ــرار دهد. رهبر انقالب، دو اولويت اصلى كش ق
ــمردند و در سخنانشان  «اقتصاد» و «فرهنگ» برش
ــه تأثيرگذارى  ــاره ب ــاره ى موضوع اقتصاد با اش درب
مشكالت موجود بر طبقات ضعيف و متوسط، توليد 
ــكالت خواندند و  داخلى را كليد اصلى حل اين مش
افزودند: البته به دست آوردن و چرخاندن اين كليد 
در قفل مشكالت اقتصادى آسان نيست اما بايد اين 

كار را انجام داد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى علت نام گذارى امسال به 
ــام «رونق توليد» را توجه به پيش بينى ها درباره ى  ن
ــمردند و  ــگان برش ــكنى هاى بيگان ــش كارش افزاي
خاطرنشان كردند: بهترين مقابله با اين دشمنى ها، 

ــى در اين زمينه  ــت كه به فضل اله رونق توليد اس
ــود كه  ــهاى مختلف ديده مى ش ــى در بخش حركت
ــان دهنده ى ظرفيت هاى بالقوه در  ــه نوبه  خود نش ب
ــئوالن بايد توليد  ــر كشور است، بنابراين مس سراس
ــان سپس در  ــاس كار قرار دهند. ايش داخلى را اس
ــه مسئله  تبيين اولويت ها در زمينه ى اقتصاد، بر س
تمركز كردند: «قطع وابستگى به صادرات نفت خام»، 
ــرانهاى اقتصادى كه مى توانند موتور  «توجه به پيش
محركه  ديگر بخش ها قرار گيرند» و «ضرورت تغيير 
نگاه مسئوالن و دستگاه ها به توليدكنندگان.» رهبر 
انقالب، درآمد آسان صدور نفت خام را باليى بزرگ 
ــتند و يادآور شدند: اين مشكل ديرينه واقعاً به  دانس

ضرر پيشرفت كشور تمام شده است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به كشورهايى كه 
بدون توليد يك قطره نفت، به پيشرفت چشمگيرى 
دست يافته اند، گفتند: حتى در شرايط غيرتحريمى 
نيز كنترل بازار نفت از جمله قيمت گذارى و ميزان 
ــزرگ دنيا يعنى  ــت مصرف كننده هاى ب خريد، دس
ــت و آن ها مى توانند بر اساس  ــورهاى غربى اس كش
منافع خود و جهت گيرى هاى سياسى، توليدكنندگان 

را تحت فشار بگذارند.
ــه فرآورده هاى مختلف  ــان تبديل نفت خام ب ايش
ــادرات نفت  ــتگى به ص ــى رهايى از وابس را راه اصل
ــمردند و افزودند: همچنان كه بارها گفته  خام برش
ــتفاده از انديشمندان و  ــده است، مى توانيم با اس ش
ــاى فعلى نظير گاز  ــران، عالوه بر فرآورده ه صنعتگ
ــات و توليدات ديگرى  ــن، در آينده به تركيب و بنزي
ــى آنها چندين برابر  ــت يابيم كه ارزش صادرات دس
ــالمى، توجه ويژه   ــد. رهبر انقالب اس نفت خام باش

توجه ویژه  رئیس جمهوری و وزارت 
نفت به ساخت پاالیشگاه

رهبر انقالب در دیدار هیئت دولت خواستار شدند:
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رئيس جمهورى، وزارت نفت و ديگر دستگاه ها را به 
ساخت پااليشگاه ضرورى دانستند و افزودند: مشكل 
ــز مى توان با نقدينگى  ــگاه را ني هزينه  توليد پااليش

موجود در كشور و مديريت قوى حل كرد.
ــه اى در زمينه  رونق توليد،  حضرت آيت اهللا خامن
ــاى اقتصادى را داراى قدرت تحريك  برخى بخش ه
ــر خواندند و گفتند:  ــال كردن بخش هاى ديگ و فع
بايد به بخش هاى پيشران نظير مسكن، كشاورزى، 
خودرو، لوازم خانگى و همچنين اقتصاد دانش بنيان 
ــدن هر كدام از اينها  توجه ويژه كرد چراكه فعال ش
مى تواند بخشهاى مختلف ديگر را به حركت وا دارد 
و حركت عمومى اقتصادى كشور را به كلى متحول 
كند. حضرت آيت اهللا خامنه اى در نكته  مهم ديگرى، 
تغيير نگاه مجموعه  دولت، مسئوالن و دستگاه ها به 
ــه ى  ــدگان را ضرورى خواندند و با مقايس توليدكنن
ــالهاى دفاع مقدس،  توليدكنندگان با رزمندگان س
ــدگان جنگ  ــد: توليدكنندگان، رزمن ــد كردن تأكي
اقتصادى با دشمنان هستند و بايد با اين چشم به آنها 
نگاه كرد. ايشان با انتقاد مجدد از مشكالت موجود بر 
سر راه ايجاد واحدهاى توليدى، گفتند: گاهى براى 
فعاليت يك واحد توليدى بايد نه از 7 خوان بلكه از 
ــئوالن بايد اين مشكل  70 خوان عبور كرد كه مس

جدى را حل كنند و مقررات زائد و موانع توليد را رفع 
ــرد. رهبر انقالب در همين زمينه، نگاه ويژه  دولت  ك
ــط و كوچك را خواستار شدند و  به بنگاه هاى متوس
افزودند: اين نگاه ويژه، ركن اصلى در اقتصاد مقاومتى 
ــت كه همه ى مسئوالن آن را پسنديده اند و قول  اس

اجرا داده اند كه البته كارهايى هم شده است.
ــان كردند: اگر  حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنش
به نكات گفته شده اهتمام جدى شود، تحريم ها واقعاً 
به فرصت تبديل مى شود، همان گونه كه در ماه هاى 
ــده،  ــوار ش اخير نيز چون واردات برخى كاالها دش
برخى مسئوالن به شركت هاى دانش بنيان مراجعه 
كرده اند و مقدارى از ظرفيت هاى جوانان، شركت هاى 
دانش بنيان، جهاد دانشگاهى و مجموعه هاى توليدى 
ــت. رهبر انقالب اسالمى در  ــده اس به كار گرفته ش
ــان، رونق توليد را نيازمند  بخش ديگرى از سخنانش
ــتند: «نيروى انسانى»، «سرمايه»،  چهار نهاده دانس
ــان نيروى  ــاورى» و «مديريت اقتصادى.» ايش «فن
ــانى ايرانى را انصافاً بى نظير برشمردند و گفتند:  انس
ــمندان برخى  اين واقعيت، امروز مورد اذعان انديش

كشورهاى ديگر نيز قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمى، نقدينگى حداقل 1800 هزار 
ــيارى از  ــاردى و نيز فناورى قابل قبول در بس ميلي
زمينه ها را دو نهاده  قابل قبول ديگر خواندند و افزودند: 
ــش مديريت اقتصادى با وجود تالش هاى  اما در بخ
قابل تقدير، بايد با حساسيت بيشتر برنامه ريزى و عمل 
كرد تا مشكالت موجود در روند رونق توليد كاهش 
محسوس يابد. حضرت آيت اهللا خامنه اى شكل گيرى 
ــارى در زمينه هاى توليد  ــال ج نوعى تحرك در س

صنعتى، كشاورزى، انرژى، پتروشيمى و لوازم خانگى 
ــد و با تأكيد بر لزوم تقويت  ــرى مبارك خواندن را ام
كامل اين حركت افزودند: اين واقعيت نشان مى دهد 
كسانى كه از بن بست در كشور حرف مى زنند، كامًال 
اشتباه مى كنند. رهبر انقالب اسالمى با اشاره به اينكه 
ــد و تالش مديران را  ــن واقعيات بايد انگيزه و امي اي
افزون تر كند، يك نكته  بسيار مهم را درباره ى هدف 
رونق و پيشرفت اقتصادى كشور بيان كردند. ايشان 
ــالم، ِصرِف ثروتمند شدن كشور،  گفتند: از نظر اس
مطلوب نيست بلكه هدِف پيشرفت اقتصادى، تأمين 
ــه كن كردن فقر است وگرنه  عدالت اجتماعى و ريش
ــورهاى پيشرفته اى مثل آمريكا مى شويم  مانند كش
كه طبقات ضعيف همچنان مشكالت عميقى دارند. 
رهبر انقالب اسالمى در ادامه ى سخنان خود با اشاره 
به «فرهنگ» به عنوان اولويت ديگر كشور، گفتند: در 
ــيع  موضوع فرهنگ با حمله  همه جانبه و جبهه  وس
ــتيم و همه ى مسئوالنى كه با  بيگانگان مواجه هس
مسائل فرهنگ مرتبط هستند، بايد به اين موضوع 
توجه جدى داشته باشند. حضرت آيت اهللا خامنه اى 
ــالمى صراحتاً مى گويند  افزودند: دشمنان نظام اس
ــالمى و حاكميت اسالم با  كه غلبه بر جمهورى اس
ــت  جنگ نظامى و تحريم اقتصادى امكان پذير نيس
ــذارى بر ذهن ها و  ــد با نفوذ فرهنگى و تأثيرگ و باي
مغزها و تحريك هوس ها به اين هدف رسيد. ايشان 
ــاره به اقدامات سازمان يافته  ضدفرهنگى و ضد  با اش
ارزشى خاطرنشان كردند: بايد مانع نفوذ اين اقدامات 
ــى همچون هنر،  ــازمان يافته در توليدات فرهنگ س
ــد. رهبر انقالب اسالمى با  ــينما، كتاب و تئاتر ش س
تأكيد بر اينكه «ما معتقد به بستن فضاى فرهنگى 
ــدت  ــتيم اما با ولنگارى فرهنگى به ش ــور نيس كش
مخالفيم» گفتند: ما در شرايطى هستيم كه جبهه  
ــتكبارى، همه  امكانات  ــتگاه هاى اس مقابل ما و دس
ــراى ضربه زدن به نظام  ــى و هنرى خود را ب فرهنگ
اسالمى، به كار گرفته اند و ما بايد برنامه ريزى جدى 

در مقابل اين جبهه داشته باشيم.
ــاره به  ــرت آيت اهللا خامنه اى همچنين با اش حض
ــازمان يافته اما پنهان  برخى اقدامات ضدفرهنگى س
ــتگاه هاى فرهنگى اعم  در جامعه، افزودند: بايد دس
ــازمان تبليغات اسالمى، وزارت  ــاد، س از وزارت ارش
ــيما و حتى  آموزش و پرورش، وزارت علوم و صداوس
ــتگاه هاى اطالعاتى بر روى اين مسائل به شدت  دس
ــان يكى از نكات مهم در عرصه   حساس باشند. ايش
امور فرهنگى را نقش مديران ارشد و مديران ميانى 
ــمردند و تأكيد كردند: اگر مديران  ــتگاه ها برش دس
ــى و اعتقادى  ــى، فرهنگ ــائل دين ــوص مس درخص
ــاً مراقبت و  ــتگاه هاى تحت مديريت خود، علن دس

نقش آفرينى كنند، قطعاً تأثيرگذار خواهد بود.
ــبت به  ــراز نگرانى نس ــالمى، اب ــر انقالب اس رهب
مسئله ى حجاب در جامعه را، بجا و صحيح دانستند 
و خاطرنشان كردند: حجاب يك حكم شرعى و يك 

مسئله ى قانونى است و در اين زمينه بايد در درجه  
ــتگاه هاى دولتى و حكومتى و مديران آنها  اول، دس

مراقبت كنند تا بر اساس قانون عمل شود.
ــه اى، رعايت موازين دينى  حضرت آيت اهللا خامن
ــران در بدنه ى  ــب مدي ــى را از جان ــر مذهب و ظواه
دستگاه ها تأثيرگذار دانستند و گفتند: بايد حركت 
ــن موضوع به  ــود كه اي ــور تقويت ش دينى در كش
ــرفت هاى مادى نيز كمك خواهد كرد. ايشان  پيش
ــه لزوم تعامل،  ــخنان خود ب در بخش ديگرى از س
ــاره كردند  ــه گانه اش همكارى و هم جهتى قواى س
ــور مبنى بر ضرورت  ــخنان رئيس جمه و با تأييد س
هم افزا بودن سه قوه، افزودند: در برخورد با متخلفان 
ــود و  ــمندانه عمل ش بايد منصفانه و عاقالنه و هوش
ــل كنند كه از  ــتگاه هاى نظارتى به گونه اى عم دس
اقدامات آنها برداشت هاى تبعيض آميز و غرض آلود و 
مچ گيرى صورت نگيرد. رهبر انقالب اسالمى با تأكيد 
ــده دار وظيفه   ــوه ى مجريه ميان دار و عه بر اينكه ق
سنگين اداره ى كشور است، خاطرنشان كردند: همه 
بايد به اين واقعيت توجه كنند، البته مسئوالن دولتى 
ــز بايد صبر و تحمل خود را افزايش دهند و براى  ني

كوچك ترين موضوع يا مشكلى، بى تابى نكنند.
«نترسيدن از دشمن» توصيه ديگر حضرت آيت اهللا 
ــئوالن دولت بود كه گفتند: برخى  خامنه اى به مس
اوقات سخنانى را مى شنوم كه نشانه بيمناك بودن 
ــمن، واقعاً نبايد  ــمن است، درحالى كه از دش از دش
ــمن از ابتداى انقالب اسالمى  ــيد زيرا اين دش ترس
وجود داشته و هر كارى هم كه توانسته كرده اما به 
موفقيت نرسيده است. ايشان افزودند: آمريكا، اروپا و 
حتى شوروى سابق در اين چهل سال هر اقدامى را 
كه مى توانستند عليه جمهورى اسالمى انجام دادند 
ــه آزار و اذيت و زحمت  ــيدند. البت اما به نتيجه نرس
ــته اند مانع از حركت و  به وجود آورده اند ولى نتوانس
پيشرفت نظام اسالمى شوند. رهبر انقالب اسالمى با 
اشاره به پيشرفت ها و افزايش توانايى هاى جمهورى 
ــالمى در عرصه هاى سياسى، دفاعى و اقتصادى  اس
ــمن هيچ غلطى نمى تواند بكند و  تأكيد كردند: دش
چهل سال دوم جمهورى اسالمى قطعاً از چهل سال 

اول، براى ما بهتر و براى دشمنان بدتر خواهد بود.
ــخنان خود به موضوع  ــان در بخش پايانى س ايش
ــى از وضع  ــا ابراز ناراحت ــاره كردند و ب ــمير اش كش
مسلمانان اين منطقه گفتند: ما با دولت هند روابط 
خوبى داريم اما انتظار و توقع از دولت هند اين است 
كه سياستى منصفانه در قبال مردم نجيب كشمير در 
پيش بگيرد و به مردم مسلمان اين منطقه زور گفته 
نشود. رهبر انقالب اسالمى، وضعيت كنونى منطقه ى 
ــمير و اختالفات هند و پاكستان در اين زمينه  كش
را نتيجه  اقدامات انگليس خبيث به هنگام خروج از 
شبه قاره ى هند دانستند و گفتند: انگليسى ها براى 
ــتمرار درگيرى در كشمير، تعمداً اين زخم را در  اس

اين منطقه برجاى گذاشتند.
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افتتاح در تحریم
تحريم هاى يكجانبه آمريكا عليه ايران همچنان ادامه دارد؛ ولى صنعت نفت 
ايران مقابل اين تحريم ها با توان باال ايستاده است. افتتاح طرح هاى توسعه اى 
پااليشگاه تبريز در مرداد ماه امسال گواهى بر اين است كه صنعت نفت ايران 
در حال مقاومت است. از نتايج اين طرح ها مى توان به ارتقاى كيفيت بنزين 
توليدى در پااليشگاه تبريز اشاره كرد؛ عاملى كه هم در ارتقاى بهره ورى و 
كيفيت سوخت مصرفى مؤثر است و هم در ارتقاى كيفيت هواى شهرها تأثير 
مستقيم دارد. به هر حال اين افتتاح ها در ماه هاى اخير كه همراه تحريم هاى 
آمريكايى هم هست، نشـان مى دهد كه صنعت نفتى ها دستان يكديگر را 

محكم گرفته اند.
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ــان و كاركنان  رئيس جمهور با بيان اينكه مهندس
ــور را به  ــت تدبير و اميد، كش ــت نفت در دول صنع
خودكفايى و قدرت صادرات بنزين و گازوييل و گاز 
ــاح طرح هاى جديد در  ــاندند، تصريح كرد: افتت رس
پااليشگاه تبريز با حدود 5 هزار ميليارد تومان سرمايه 

گذارى نشانه تحرك و پيشرفت كشور است.
ــن روحانى روز  ــالم و المسلمين حس حجت االس
پنجشنبه هفدهم مرداد ماه در جمع مديران شركت 
ــز گفت: كيفيت توليدات و حفظ  پااليش نفت تبري
محيط زيست اولويت اصلى دولت در توسعه صنعت 
نفت بوده و هست و رسانه ها مردم را از تأثير سرمايه 
گذارى ها و كيفيت توليدات نفتى در محيط زيست و 

سالمت عمومى آگاه كنند.
رئيس جمهورى با تبريك و قدردانى از صنعت نفت 
ــركت پااليش نفت تبريز براى افتتاح طرح هاى  و ش
بزرگ نفت و گاز در استان آذربايجان شرقى، گفت: 
امروز با كيفيت بسيار خوب توليدات شركت پااليش 
ــگاه را پاك نامگذارى  نفت تبريز مى توان اين پااليش
ــت مردم  ــالمتى و محيط زيس كرد كه به حفظ س

كمك مى كند.
روحانى در جلسه افتتاح طرح هاى شركت پااليش 
ــاح طرح ها و  ــندى از افتت ــت تبريز با ابراز خرس نف
ــتانى در اين سفر، گفت: افتتاح پروژه  پروژه هاى اس
ــركت  آب و برق با اعتبار 6 هزار ميليارد تومان و ش

پااليش نفت تبريز با اعتبار 5 هزار ميليارد تومان و در 
مجموع در كنار ديگر طرحها و در يك سفر به مبلغ 
ــانگر پيشرفت و حركت  12 هزار ميليارد تومان، نش

خوب بخش اقتصادى كشور است.
ــركت هاى  ــى با بيان اينكه وزارت نفت و ش روحان
همكار اين وزارتخانه كار بسيار بزرگى را طى فعاليت 
دولت تدبير و اميد انجام داده اند، افزود: االن در گازوييل 
و بنزين به خودكفايى رسيديم و حتى صادرات هم 
انجام مى شود و در زمينه گاز نيز با خودكفايى در اين 
ــتان بدون واردات از كشورهاى  بخش در فصل زمس

همسايه روى پاى خود ايستاده ايم.
ــرد: در زمينه توليد و  ــورى تأكيد ك رئيس جمه
ــته  ــان نياز بود كه با برداش ــال زم صادرات تا يكس
ــدن تحريم ها به توليد برسيم، اما با اجرايى شدن  ش
برجام و تالش هاى وزارت نفت تقريباً در چند ماه به 
رقم هاى مطلوب در توليد و صادرات رسيديم كه اين 
نشانگر همت بلند وزارت نفت، مهندسان و كاركنان 
اين وزارتخانه است. روحانى ادامه داد: در ميدان هاى 
ــايه نيز پيشرفت هاى  ــترك با كشورهاى همس مش
بسيار خوبى انجام شده كه امروز برابر يا حتى بيشتر 

از آنان توليدات نفتى و گازى انجام مى شود.
ــت  ــأله محيط زيس رئيس جمهورى اهميت مس
ــان  ــت محصوالت نفتى و گازى را خاطر نش و كيفي
ــيمى كه  و تصريح كرد: در اولين قدم بنزين پتروش

آلودگى زيادى در حدود 50 هزار ppm توليد مى كرد، 
كنار گذاشته شد و امروز با كاهش اين رقم آلودگى 
ــيار بزرگى براى سالمتى مردم انجام شده  تحول بس

است.
روحانى با درخواست از رسانه ها براى توضيح مزاياى 
سالم سازى و پاكسازى محصوالت نفت و گازى براى 
مردم، گفت: پااليشگاه هاى كشور، بنزين يورو 5 و 4 
را به يك قيمت مى فروشند كه اين كيفيت بنزينى 
براى ارتقاء سالمت مردم بسيار مهم است و بنزين و 
گاز معمولى است كه به سالمتى مردم آسيب مى زند 
و اين نعمت مخفى بايد براى مردم توضيح داده شود. 
ــه امروز مردم با  ــس جمهورى با بيان اينكه البت رئي
ــاده به آب و هواى شهرهاى خود متوجه  نگاهى س
خواهند شد كه كيفيت آب و هوا نسبت به گذشت 
تغيير قابل توجهى يافته است، افزود: اعالم اين آمار 
ــط رسانه ها به مردم بسيار مهم است و البته در  توس
زمينه گاز، رفاه مردم عالوه بر مسائل محيط زيستى 

حائز اهميت است.
روحانى با تأكيد بر اينكه وزارت نفت در گازرسانى 
به روستاها كار بسيار بزرگى انجام داده است كه در 
آينده نيز ادامه خواهد داشت، افزود: در سال 3 هزار 
ــتا به شبكه گاز كشور متوسل مى شود كه اين  روس
مهم عالوه بر مزاياى رفاهى براى محيط زيست نيز 

بسيار مهم است.

شرکت پاالیش نفت تبریز را می توان پاالیشگاه پاک نامگذاری کرد
رئیس جمهوری در جمع مدیران شرکت پاالیش نفت تبریز:
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ــى و پروژه  وابسته به آن  ــه طرح كلى پااليش س
ــزار و 150 ميليارد ريال،  ــى معادل 54 ه با ارزش
پنجشنبه، 10 مردادماه با حضور رئيس جمهورى 
ــت در محل  ــه، وزير نف ــژن زنگن ــى بي و همراه
ــه بهره بردارى  ــمى ب ــگاه تبريز به طور رس پااليش

رسيد.
ــتاندارد كل بنزين توليدى پااليشگاه  تبديل اس
تبريز به استاندارد يورو 5، توليد گازوئيل يورو 5 و 
توليد روغن پايه و روغن هاى روان ساز از مجموعه  
ــن روحانى،  ــا حضور حس ــت كه ب طرح هايى اس

رئيس جمهورى به بهره بردارى رسمى رسيدند.
ــازى جديد با ظرفيت روزانه 20  واحد بنزين س
ــتى به  ــكه، تغيير كاربرى واحد كاتاليس هزار بش
ــيون نفتاى سبك با ظرفيت 10  واحد ايزومريزاس
هزاربشكه در روز، تصفيه نفت گاز جديد با ظرفيت 
ــكه، همچنين اختالط و توليد  روزانه 30 هزار بش
روغن هاى روان ساز با ظرفيت ساالنه 40 هزار تن 
و توليد روغن پايه به ظرفيت ساالنه 90 هزار تن، 
ــته به سه طرح كلى هستند كه  از پروژه هاى وابس

امروز به صورت رسمى افتتاح شد.
تبديل كل بنزين توليدى به استاندارد يورو 5 به 

ــزان 3 ميليون و 500 هزار ليتر در روز، تبديل  مي
حدود يك سوم نفت گاز توليدى به استاندارد يورو 
ــزار ليتر در روز،  ــه مقدار 2 ميليون و 500 ه 5 ب
ــازى و تكميل 80  تكميل زنجيره تأمين و برندس
درصدى روغن پايه گروه 2 وارداتى مصرفى واحد 
ــاز براى تكميل  اختالط و توليد روغن هاى روان س
ــتاوردهاى طرح هاى يادشده  زنجيره تأمين از دس

به شمار مى آيند.

زنگنـــه: نتایـــج ارتقای کیفیت ســـوخت 
در هوای کالنشهرها پیداست

ــت: توليد روزانه بنزين و گازوئيل  وزير نفت گف
ــوده، هم اكنون به  ــال 91 صفر ب ــه در س يورو ك
ــون ليتر و 50 ميليون  ــب به حدود 74 ميلي ترتي
ــوخت،  ــج ارتقاى كيفيت س ــيده و نتاي ليتر رس
به خوبى در بهبود هواى كالنشهرها نمايان است.

ــى  ــه طرح پااليش بيژن زنگنه پس از افتتاح س
ــتى با  با حضور رئيس جمهورى در تبريز، در نشس
ــگاه تبريز عنوان كرد: توليد  حضور مديران پااليش
ــال  ــور از 52 ميليون ليتر در س روزانه بنزين كش
91 به 107 ميليون ليتر در تيرماه امسال رسيده 

است و اين رقم در مرداد به 110 ميليون ليتر در 
روز خواهد رسيد.

وى افزود: از نظر كيفى نيز بنزين با كيفيت يورو 
ــال 91 توليد آن صفر بوده، در مردادماه  كه در س
امسال به باالى 74 ميليون ليتر در روز مى رسد.

ــال 91 روزانه 94  ــه داد: در س ــر نفت ادام وزي
ــد كه اين رقم  ــون ليتر گازوئيل توليد مى ش ميلي
ــون ليتر  ــال به 115 ميلي ــاه امس ــان تيرم در پاي
رسيده است. از نظر كيفيت نيز در سال 91 توليد 
گازوئيل يورو صفر بوده است، اما در پايان تيرماه 
ــال توليد روزانه گازوئيل يورو به 50 ميليون  امس
ليتر رسيد و اين رقم تا پايان سال به 60 ميليون 

ليتر در روز مى رسد.
ــه با بيان اينكه نتايج بهبود ارتقاى كيفيت  زنگن
سوخت را مردم در هواى شهرها مى توانند ببينند، 
ــانى هم در بهبود  ــعه گازرس ادامه داد: البته توس
ــت؛ صنايعى كه از  ــت دخيل بوده اس محيط زيس
ــد امروز  ــتفاده مى كردن ــوخت هاى آالينده اس س
ــتفاده مى كنند؛ همين نيروگاه  از گاز طبيعى اس
ــتفاد مى كرد كه آاليندگى  تبريز از نفت كوره اس

زيادى به همراه داشت.

افتتاح طرح های توسعه ای در پاالیشگاه تبریز
با حضور رییس جمهوری و وزیر نفت صورت گرفت؛
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وى يادآور شد: اين حركت بزرگى بود كه دولت 
ــد با محدوديت  ــن حركت مى توان ــام داد و اي انج
ــوب در  ــوده و معي ــاى فرس ــتفاده از خوروه اس

كالنشهرها تكميل شود.
ــرح  ــن ط ــن دومي ــه اي ــان اينك ــا بي ــه ب زنگن
ــس از بندرعباس با  ــت كه پ ــت محيطى اس زيس
ــود، عنوان  ــورى افتتاح مى ش حضور رئيس جمه
ــى نيز در  ــال افتتاح ــاءاهللا تا پايان س كرد: ان ش
ــت كه طرحى يك ميليارد  اصفهان خواهيم داش
ــاح آن، 17 ميليون ليتر  ــا افتت ــت و ب دالرى اس

ــود كه در بهبود  ــت گاز يورو 4 و 5 توليد مى ش نف
محيط زيست سهمى بسزا خواهد داشت.

ــازى در  ــاره ميزان خصوصى س ــر نفت درب وزي
پااليشگاه ها به سهم 80 درصدى بخش خصوصى 
ــزود: در اين زمينه  ــاره كرد و اف در اين حوزه اش
بايد توجه كنيم كه قيمت فرآورده نيز بايد ايجاد 
ــت كه اكنون عرضه  انگيزه كند؛ اين در حالى اس
فرآورده با كيفيت هاى مختلف با يك قيمت انجام 

مى شود.
ــه در توليد و تأمين  ــن را هم گفت ك ــه اي زنگن

ــگاه ها هم با وجود تحريم تحوالت  خوراك پااليش
ــه بعضى ها  ــا توجه به اينك ــى رخ داده كه ب مهم
ــائل تحريك مى شوند و به  ــنيدن برخى مس با ش
ــور  ــى مثل تحريم وزير امور خارجه كش اقدام هاي
اقدام مى كنند، بعداً به طور مشروح توضيح خواهم 

داد.
ــورها رفتار بچگانه  وى عنوان كرد: بعضى از كش
ــد، از تحريم  ــم مى كنن ــه تحري ــد و بالفاصل دارن
نمى ترسيم، ضمن اينكه تحريم هم بشوم نه پولى 

دارم و نه جايى دارم كه بروم و از آن بترسم.

با اجراى پروژه بنزين سازى جديد به ظرفيت 
20 هزار بشكه در روز و پروژه تغيير كاربرى واحد 

تبديل كاتاليستى به واحد ايزومريزاسيون نفتاى 
سبك به ظرفيت 10 هزار بشكه در روز كه اواخر 
ــال گذشته به بهره بردارى رسيده است، تمام  س
ــركت پااليش نفت تبريز (3.5  بنزين توليدى ش
ــتاندارد يورو 5 ارتقا  ــون ليتر در روز) به اس ميلي

يافت.
با اجراى پروژه تصفيه نفت گاز جديد با ظرفيت 

ــط پارسال بهره  ــكه در روز كه اواس 30 هزار بش

ــد، حدود يك سوم از نفت گاز توليدى  بردارى ش
ــر در روز) به  ــگاه (2.5 ميليون ليت ــن پااليش اي

استاندارد يورو 5 ارتقا يافته است.
 PSA، ــاى مكمل نظير ــس از اجراى پروژه ه پ
ــام نفت گاز توليدى  TGT و Cooling Tower تم

اين پااليشگاه به استاندارد يورو 5 خواهند رسيد.
ــروژه اختالط و توليد  ــن طرح در 2 بخش پ اي
ــروژه توليد روغن پايه به  ــاز و پ روغن هاى روانس

ترتيب در اسفند ماه سال 96 و شهريور ماه سال 
97 با هدف توليد انواع روغن موتورهاى بنزينى 

ــى و روغن صنعتى و ضد يخ و همچنين  و ديزل
روغن پايه گروه 2 (گريد ۱۸۰N) به بهره بردارى 
ــدى روغن پايه گروه 2  ــيد. كاهش 80 درص رس
وارداتى مصرفى واحد اختالط و توليد روغن هاى 
روانساز به منظور تكميل زنجيره تأمين و ايجاد 
ارزش افزوده براى محصول آيزوريسايكل توليدى 

اين پااليشگاه از دستاوردهاى اين طرح است.

غالمرضا باقری دیزج، مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز در آیین افتتاح طرح های پاالیشگاه تبریز:

تمام بنزین تولیدی شرکت پاالیش نفت تبریز به استاندارد یورو ۵ ارتقا یافت
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با توسعه پتروپاالیشگاه ها از خام فروشی فاصله می گیریم
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت:

ــت پااليش نفت  ــن صنفى كارفرمايى صنع ــر كل انجم دبي
ــگاه هاى  ايران گفت كه با اجراى طرح افزايش ظرفيت پااليش
ــعه  ــرمايه هاى مردمى، مى توان به توس ــا س ــى ب گازى و نفت
مينى پااليشگاه ها و پتروپااليشگاه ها اقدام كرد تا هرچه بيشتر 

از خام فروشى فاصله بگيريم.
ــبت  ــت خبرى خود كه به مناس ــورى، در نشس ناصر عاش
ــت: با سربلندى و افتخار  ــد، اظهار داش روز خبرنگار برگزار ش
مى توانيم بگوييم كه پااليشگاه هاى كشور هم از نظر كيفى و 

هم از نظر كمى رشد قابل قبولى داشته اند.
ــورى با بيان اينكه "از نيمه دوم سال 97 تاكنون حتى  عاش
ــور نشده است"، گفت: هم اكنون  يك ليتر بنزين هم وارد كش
ــتاره خليج فارس روزانه 45 ميليون ليتر  ــگاه س در ابر پااليش
بنزين توليد مى شود و در مجموع روزانه بيش از 100 ميليون 
ــدود 85 تا 90 ميليون ليتر  ــور توليد و ح ليتر بنزين در كش

بنزين در روز مصرف مى شود.
وى افزود: عالوه بر خودكفايى در تأمين نياز داخلى بنزين، 
هم اكنون مقدمات صادرات مازاد توليد بنزين در كشور فراهم 

است.
ــت پااليش نفت  ــن صنفى كارفرمايى صنع ــر كل انجم دبي

ــگاهى  ــاره به افزايش كيفيت توليدات پااليش ايران با اش
ــوخت توليدى به استانداردهاى يورو 4  ايران با ارتقاى س
و يورو 5 گفت: هم اكنون كيفيت توليد بنزين يورو 4 و 5 
در ايران باالتر از شاخص هاى استاندارد جهانى است و با 
اين كيفيت بنزين توليدى، كارشناسان معتقدند كه ديگر 

حتى نياز به توليد و عرضه بنزين سوپر نيست.
وى ادامه داد: با ارتقاى كيفيت بنزين توليدى، در نيمه 
ــارى از آلودگى هوا در  ــال 98 آث ــال 97 و در س دوم س

كالنشهرها نديديم.
ــرح افزايش ظرفيت  ــاره به تصويب ط ــورى با اش عاش
پااليشگاه هاى گازى و نفتى كشور با سرمايه هاى مردمى 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: در اين طرح پيش بينى 
شده كه بتوان سرمايه هاى مردمى را براى توسعه صنعت 
پااليش نفت و گاز كشور به كار گرفت و در صورت اجراى 
ــور فراهم  اين طرح، ظرفيت مالى خوبى براى اقتصاد كش
مى شود تا سرمايه هاى خرد مردمى و نقدينگى جامعه به 
جاى حركت در بازارهاى مختلف ارز و طال و مسكن و ...، 

به توليد ظرفيت هاى پااليشى كشور كمك كند.
ــه اجرايى اين  ــت آيين نام وى افزود: دولت مكلف اس

عاشوری: پیشنهاد ما 
به دولت این است 

که برای رشایطی که 
قیمت ها ناشی از 

افزایش قیمت  نفت 
خام رشد قابل توجه 
پیدا می کند، متهیدی 
اندیشیده شود و در 

این خصوص قرار 
است جلسه ای در 

وزارت نفت داشته 
باشیم
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ــد و مى توان با  ــده نهايى كن ــاه آين ــرح را تا دو م ط
ــگاه ها  ــعه مينى پااليش وجود چنين طرحى، به توس
ــتر از  ــرد تا هرچه بيش ــدام ك ــگاه ها اق و پتروپااليش

خام فروشى فاصله بگيريم.
ــن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش  دبير كل انجم
ــد 9 تا 25 درصدى قيمت  ــاره به رش نفت ايران با اش
ــر گفت: نامه اى  ــژه نفتى در ماه  اخي ــاى وي فرآورده ه
ــم كه توليدكنندگان  ــال كردي به مجلس و دولت ارس
ــزان افزايش قيمت را ندارند،  ظرفيت پذيرش اين مي
و پيشنهاد داديم كه دولت سوبسيدى به پااليشگاه ها 
ــش 24 درصدى،  ــه جاى افزاي ــا ما بتوانيم ب بدهد ت
نرخ ها را با افزايش 10 درصدى تعديل كنيم كه البته 
ــا توجه به اينكه  ــت و ب اين نامه نگارى حاصلى نداش
قيمت گذارى فرآورده هاى ويژه بر اساس يك فرمول 
ــخص است كه قيمت نفت خام در آن اثر دارد، با  مش
ــته، شاهد  كاهش قيمت نفت خام طى روزهاى گذش
ــش 6 تا 26 درصدى نرخ انواع فرآورده هاى نفتى  كاه

ويژه بوديم.
ــت كه  ــنهاد ما به دولت اين اس وى ادامه داد: پيش
براى شرايطى كه قيمت ها ناشى از افزايش قيمت  نفت 

ــيده  ــد قابل توجه پيدا مى كند، تمهيدى انديش خام رش
ــه اى در وزارت  ــت جلس ــود و در اين خصوص قرار اس ش

نفت داشته باشيم.
عاشورى تصريح كرد: البته توصيه ما به توليدكنندگان 
ــترى  ــود بيش ــر 10 ماه س ــه اگ ــت ك ــن اس ــن اي روغ
ــى كه تابع  ــى از افزايش نرخ هاي ــاه ناش ــد و 2 م مى برن
ــود آنها كمتر مى شود،  ــت، س ــخص اس فرمول هاى مش
فضاسازى نكنند؛ طبق بررسى هاى مشخص در سال 97 
نرخ سود پااليشگاه ها بين 4 تا 9 درصد بوده اما در مقابل 
ــود واحدهاى توليد روغن از 15 تا 31 درصد بوده  نرخ س

است.
دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت 
ــت اصالح قانون  ــنهاداتى جه ــران با بيان اينكه "پيش اي
ماليات به مجلس شوراى اسالمى و دولت ارائه كرده ايم"، 
ــود،  ــر اصالحات الزم در قانون ماليات انجام ش گفت: اگ
بسيارى از نقاط مبهم و غيرشفاف در نظام مالياتى مربوط 
ــيارى از دادگاه ها و  ــده و بس به فرآورده هاى نفتى رفع ش
ــود كه در اين زمينه نياز  ــالم جرائم و ... متوقف مى ش اع
است مجلس و دولت توجه الزم را به اصالح قانون ماليات 

داشته باشند.

فعالیت بخش خصوصی 
چه در حوزه روغن کارها و 

غیرسازها و چه در بخش 
پاالیشگاه ها آخر سال به 

صورت کامل مشخص 
می شود و با توجه به اینکه 
رشکت ها بورسی هستند 
سود این رشکت ها کامًال 

مشخص است و باید 
گفت که در سال ۱۳۹۷ 

رشکت های پاالیشی با این 
حجم از رسمایه گذاری که 

باالی ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان است در سال گذشته 

تنها ۴ تا ۹ درصد سود 
داشته اند
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ــپ رييس جمهور  ــه دولت دونالد ترام در حاليك
ــديدترين  ــا اعمال ش ــت كه ب ــى اس ــكا مدع امري
ــران را در  ــت خريد نفت اي ــته اس تحريم ها، توانس
ــا يافته هاى  ــاند، ام عرصه بين المللى به صفر برس
ــان مى دهد كه نه تنها  روزنامه نيويورك تايمز نش
اين روند به صفر نرسيده است بلكه چين به عنوان 
بزرگترين خريدار نفت ايران و برخى از كشورهاى 
حوزه درياى مديترانه، هم چنان واردات نفت خود 

را از ايران ادامه مى دهند.
ــاس تحقيقات انجام شده توسط نيويورك  بر اس
ــورها از طريق تانكرهاى  ــن و ديگر كش تايمز، چي
ــد، اين اقدام به معناى  ــى نفت دريافت كرده ان ايران
ــه نفت به عنوان  ــاى آمريكا علي دور زدن تحريم ه

اصلى ترين درآمد تهران است.
ــر ايرانى  ــم 12 تانك ــت ك ــه دس ــاه م  از دوم م
ــيا و  ــر آس محموله هاى نفتى را بار زده و به سراس
حوزه مديترانه منتقل كرده است. البته كشورهايى 
كه بعد از تحريم هاى نفتى آمريكا، هنوز نفت ايران 
ــك تحريم هاى اقتصادى  را دريافت مى كنند ريس

توسط آمريكا را به جان مى خرند.
ــاس آمار به دست آمده، در اين بازه زمانى،  بر اس

ــتى بار خود را در بنادر چين  ــت كم شش كش دس
خالى كرده اند.

ــوئز به  ــه از طريق كانال س ــر تانكرهايى ك ديگ
ــاس اعالم تحليلگران، اين  مديترانه رفته اند، بر اس

نفت احتماالً به سمت تركيه يا سوريه مى رفت.
روزنامه نيويورك تايمز، حركت بيش از 70 تانكر 
ايرانى را از دوم ماه مه مورد بررسى قرار داده، يعنى 
درست زمانى كه تحريم هاى آمريكا به طور كامل به 

اجرا درآمده است.
12 تانكر حامل محموله هاى نفتى بعد از دوم ماه 

مه به چين و كشورهاى حوزه مديترانه كه احتماالً 
ــوريه و تركيه بوده اند، نفت منتقل كرده اند. يك  س
تحليلگر امور مسائل نفتى اعالم كرد كه تعداد كمى 
از حمل و انتقاالت كه توسط روزنامه نيويورك تايمز 

اعالم شده است، به افكار عمومى بيان شده است.
ادامه اين روند نقل و انتقاالت نفتى از سوى ايران، 
ــكل  ــورهاى مختلف، دولت ترامپ را با مش به كش
ــت كه  ــه مى كند زيرا اين دولت در نظر داش مواج
با اعمال تحريم هايى صادرات نفت ايران را به صفر 
ــت كه دولت باراك اوباما  ــاند. اين در حالى اس برس
ــيه و  ــين آمريكا با چين، روس رييس جمهور پيش

متحدان اروپايى در سال 2015 به توافق هسته اى 
با ايران دست يافتند. بنابراين تصميم ترامپ مبنى 
بر خروج از اين توافق و اعمال تحريم ها عليه ايران 

مورد مخالفت چين و كشورهاى ديگر است.
ريچارد نفيو از دانشگاه كلمبيا و مقام پيشين كاخ 
ــفيد و وزارت خارجه امريكا كه در دوران باراك  س
ــت،  اوباما در تنظيم تحريم ها عليه ايران نقش داش
ــما نتوانيد تهديدها را عملى كنيد،  مى گويد: اگر ش
ــه اى به همراه  ــن صورت تهديدها هيچ نتيج در اي
نخواهند داشت. دولت باراك اوباما زمانى كه تالش 
ــاى ميز مذاكرات  ــت ايران را به پ ــرد كه دول مى ك
ــاندن صادرات نفت ايران  بياورد، هدف به صفر رس

را نداشت.
وى ادامه مى دهد كه ادامه اين روند صادرات نشان 
ــت و ضعيف  مى دهد كه تصميم دولت ترامپ سس
ــت. اين روند نشان مى دهد كه محدوديت هايى  اس
در قدرت آمريكا وجود دارد. چين و كشورهاى ديگر 
آماده هستند كه اعالم كنند كه ما از آمريكا پيروى 

نمى كنيم.
ــات روزنامه نيويوررك تايمز از تصاوير  اين اطالع
ــى و تحليل هاى  ــرور درياي ــورو م ــواره اى، عب ماه

دهن کجی چین و مدیترانه ای ها به تحریم نفت

ترجمه و تنظیم : ساناز رضایی
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برگرفته از كارشناسان كشتيرانى و انرژى به دست 
آمده است.

 ClipperData ــگاه خبرى نوآم ريدان تحليگر پاي
كه مسيرهاى كشتى هاى حامل محموله هاى نفتى 
ــد: تحريم هاى آمريكا  ــى مى كند، مى گوي را بررس
نتوانسته است انتقال نفت ايران به درياى مديترانه 

و آسيا را متوقف كند.
دو تصوير ماهوار ه اى نشان مى دهد كه تانكرهاى 
ــاعت و يا  ايرانى در بنادر چين به مدت چندين س
ــان  ــاله نش چندين روز پهلو گرفته اند كه اين مس
مى دهد كه تانكرهاى ايرانى به طور منظم در چين 

لنگر مى اندازند.
بر اساس قوانين بين المللى خريد و يا حمل و نقل 
ــت.  نفت و فرآورده هاى نفت ايران غيرقانونى نيس
تحريم هاى نفتى دولت ترامپ كه از نوامبر گذشته 
پس از خروج از برجام اجرا شده است، تحريم هاى 
ــور  ــت كش ــتند. دولت ترامپ به هش يكجانبه هس
معافيت هاى نفتى براى خريد نفت ايران اعطا كرد 

اما اين معافيت ها در دوم ماه مه به پايان رسيد.
ــا را ناديده  ــه تحريم ه ــى ك ــركت هاى خارج ش
ــركت هاى آمريكايى نيز  مى گيرند و با بانك ها و ش
ــه و مجازات از  ــارت مى كنند، با احتمال جريم تج
سوى آمريكا مواجه هستند. مقامات آمريكايى اعالم 
ــه تحريم هاى نفتى با هدف قطع درآمد  كرده اند ك
ــت ايران و مجبور كردن ايران براى  نفتى براى دول

تغيير رفتارش در برنامه موشكى و هسته اى اعمال 
شده است.

ــا اين حال ايران به به صادرات نفت خود ادامه   ب
مى دهد، البته تحريم هاى آمريكا تأثير قابل توجهى 
ــت. در ماه آوريل 2018  ــته اس بر اين روند گذاش
پيش از اينكه دونالد ترامپ از توافق هسته اى خارج 
ــكه نفت روزانه صادر  ــود، ايران 5 /2 ميليون بش ش
ــال بعد اين رقم به يك ميليون  مى كرد اما يك س

بشكه رسيد.
ريد انسون يك اقتصاددان امور انرژى از موسسه 
ــد از پايان  ــن بع ــاه ژوئ ــرد: در م ــالم ك Kpler اع

معافيت هاى نفتى كشتى ها توانستند روزانه حدود 
500 هزار بشكه نفت بارگيرى كنند.

از دوم ماه مه كه تحريم هاى نفتى امريكا به طور 
ــت، تنش ها ميان ايران و  كامل به اجرا در آمده اس
ــت. اين در  آمريكا در خليج فارس افزايش يافته اس
ــالش مى كنند كه اين  ــت كه اروپايى ها ت حالى اس

تنش ها را كاهش دهند.
وزارت خارجه امريكا اعالم كرده است كه هرگونه 
ــد از دوم ماه مه مورد  ــت ايران بع خريد جديد نف
ــرد. اين وزارتخانه اعالم  هدف تحريم ها قرار مى گي
ــت ما كاهش خريد نفت ايران به صفر  كرد: سياس

است.
ــن و كره جنوبى به خاطر ترس از تحريم هاى  ژاپ
ــنگتن درباره قطع خريد نفت  اعمالى از سوى واش

ــد. مقامات تركيه در  ــران از آمريكا پيروى كردن اي
ــه خريد نفت ايران را  ــر ماه مه اعالم كردند ك اواخ
ــد اما موافق تحريم هاى  به حالت تعليق درآورده ان

آمريكا نيستند.
در ماه ژوئيه مقامات نيروى دريايى انگليس اعالم 
كردند كه يك تانكر ايرانى را در جبل الطارق كه به 
ادعاى آنها حامل محموله هاى نفتى از سوى ايران 
ــن اقدام را نه به  ــوريه بود، توقيف كرده اند. اي به س
ــر تحريم هاى نفتى آمريكا بلكه به بهانه نقض  خاط
تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه سوريه انجام داده اند.

ــالش مى كند كه  ــان دولت ترامپ ت ــن مي در اي
ــيدن به واردات نفت ايران  چين درباره پايان بخش
ــورش تحت فشار قرار دهد. چين بزرگترين  به كش
ــت. در 22 ماه ژوئيه، مايك  ــدار نفت ايران اس خري
ــركت  پامپئو وزير خارجه امريكا، از تحريم يك ش
ــور  چينى به خاطر نقض تحريم هاى نفتى اين كش

عليه ايران خبر داد.
پامپئو در گفت وگو با شبكه بلومبرگ در 25 ماه 
ژوئيه اعالم كرد: ما اطالعات خوبى در دست داريم 
كه كشتى ها دركجا تردد مى كنند. هر زمان كه ما با 
نقض تحريم ها مواجه شويم، وارد عمل مى شويم. ما 
همه توان خود را به كار مى گيريم كه اين تحريم ها 

به طور كامل اجرا شود.
ــو، برخى از اعضاى  ــا حتى اين اظهارات پامپئ ام
ــره را راضى  ــورى خواه در كنگ ــگ طلب جمه جن
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نمى كند.
در همين راستا، سناتور ماركو روبيو جمهورى خواه اعالم كرد: 
بايد اقدامات بيشترى عليه بازيگران چينى و ديگر كشورهايى 
كه تحريم هاى آمريكا عليه ايران را نقض مى كنند، اعمال شود. 
ــت را به چين منتقل كرده  ــكه نف حكومت ايران ميليون ها بش

است.
ــديد تحريم ها عليه چين، دولت  نفيو اعالم مى كند: براى تش
ــن و ديگر بانك هاى چينى را كه با  ترامپ بايد بانك خلق چي
ــك مركزى ايران نقل و انتقاالت پولى انجام مى دهند، مورد  بان
ــدف قرار دهند. هم چنين آمريكا مى تواند غول انرژى به نام  ه
ــينوپك را همانند Zhuhai Zhenrong كه از ايران نفت وارد  س
مى كند، تحريم كنند. اما تحريم بانك ها و يا سينوپك مى تواند 
ــذارد و اختالفات ميان  ــب بلندمدت بر تجارت جهانى بگ عواق

واشنگتن و پكن را تعميق و تشديد كند.
ــور در جنگ تجارى تنش زايى به سر  در حال حاضر دو كش
مى برد و ترامپ عالقه مند است كه بتواند به يك توافقى با شى 

جينپينگ رييس جمهور چين برسد.
گنگ شوآنگ يك سخنگوى وزارت خارجه چين در نوزدهم 
ــار حداكثرى دولت ترامپ عليه تهران  ماه ژوئيه اعالم كرد، فش
ــده است و واشنگتن بايد  باعث ايجاد تنش هايى در منطقه ش

اشتباهات خود را تصحيح كند.
وى تصريح كرد: اجازه دهيد اين نكته را بگويم كه استراتژى 
ــار حداكثرى آمريكا بر ايران ريشه اتفاقات اخير و به وجود  فش
ــته اى ايران است.  ــرايط كنونى پيرامون موضوع هس آمدن ش
ــس نمى تواند يك گره  ــق يك ضرب المثل چينى " هيچ ك طب
كور را باز كند جز آن كسى كه گره را زده است". ما اميدواريم 
ــت از رفتار غلطش بردارد، به حقوق و منافع  كه واشنگتن دس
ــت از تخريب برجام  ــروع ديگر طرف ها احترام بگذارد، دس مش

بردارد و براى يك راه حل ديپلماتيك و سياسى تالش كند.
بر اساس اعالم موسسه كلپر، پيش از پايان معافيت هاى نفتى 
ــكه نفت از ايران وارد  در دوم ماه مه، چين روزانه 500 هزار بش
مى كرد، اما در ماه گذشته ميالدى، واردات چين به حدود 360 

هزار بشكه نفت در هر روز كاهش يافته است.
عالوه بر تانكرهاى ذكرشده، پيش از دوم ماه مه پنج كشتى 
ــاى نفتى بار خود را در هند و چين  ديگر نيز حامل محموله ه

خالى كرده اند.
ــاى خبرگزارى  ــاى ايرانى در گزارش ه ــى از اين تانكره برخ
ــايت TankerTrackers.com, كه با  رويترز، بلومبرگ و س
استفاده از ماهواره بر مسير كشتى ها نظارت مى كند، شناسايى 

شده بودند.
انسون اعالم مى كند: از ماه ژوئن تاكنون دست كم سه كشتى 
ــنگ آهن به چين رفته اند. اين حمل ونقل نيز ناقض  حامل س

تحريم هاى آمريكا است.
وى ادامه مى دهد: هم چنين برخى از تانكرهاى ايرانى حامل 
ــتند كه خريدار  محموله هاى نفتى در خليج فارس منتظر هس
ــود را با تخفيف به  ــى از نفت خ پيدا كنند و حتى ايران بخش

خريداران مى فروشد.
ــورها منتظر هستند ببينند  نفيو اضافه مى كند: برخى از كش
كه واردات نفت ايران از سوى چين، دولت ترامپ را تحت فشار 
قرار دهد كه معافيت هايى به اين كشورها اعطا كند. هم چنين 

ــاهده ادامه واردات نفت ايران از سوى چين،  آنها نيز با مش
به اين روند بپيوندند و نفت ايران را بخرند. البته مى خواهند 

اين روند را به صورت محرمانه پيش ببرند.
 در ماه ژوئن بعد از ديدار شينزو آبه نخست وزير ژاپن با 
حسن روحانى رييس جمهور ايران در تهران، روحانى اعالم 
ــت وزير ژاپن اعالم كرده كه ژاپن عالقه مند  كرد كه نخس

است به خريد نفت ايران ادامه دهد.
ــبكه بلومبرگ در گزارشى نوشت: چندين  هم چنين ش
ــى در بنادر  ــت ايران را در مخازن ــكه نف تانكر ميليون بش
ــن خالى كرده اند، كه اين منبع ذخيره در كنار درهاى  چي

بزرگترين خريدار نفت ايران ايجاد كرده اند.
منابع آگاه در بنادر متعدد چينى به بلومبرگ اظهار كردند 
دو ماه و نيم پس از اقدام كاخ سفيد براى جلوگيرى از خريد 
نفت ايران، واردات نفت اين كشور به چين ادامه داشته و اين 
نفت در مخازن امانتى نگهدارى مى شود. اين نفت از گمرك 
ــده و در آمار واردات چين قرار ندارد بنابراين  ترخيص نش
تحريمى نقض نشده است و اگرچه فعًال مورد استفاده قرار 

نمى گيرد اما وجودش بازار را تحت تأثير قرار مى دهد.
ــك و متحدانش در محدود كردن  ــا توجه به اقدام اوپ  ب
ــم بگيرند از اين  ــگاه هاى چينى تصمي عرضه، اگر پااليش
نفت استفاده كنند، اين مخازن نفت مى توانند قيمت هاى 
جهانى را پايين ببرند. همچنين به ايران اجازه مى دهد به 
ــش را نزديك خريداران  ــد نفت خود ادامه دهد و نفت تولي
احتمالى اش منتقل كند. ريچل يو، تحليلگر شركت مشاوره 
ــنگاپور در اين باره مى گويد: نگه داشتن نفت  FGE در س

نزديك خريداران بزرگ، مسلماً به نفع يك فروشنده است 
به خصوص اگر تحريم ها در مقطعى تسهيل شوند.

ــان مى دهد  ــتيرانى نش آمار مربوط به عبور و مرور كش
نفت ايرانى بيشتر به مقصد مخازن چين حمل مى شود و 
حداقل 10 كشتى بسيار بزرگ و دو نفتكش كوچك متعلق 
ــركت ملى نفت ايران در حال حاضر در مسير چين  به ش
ــواحل اين كشور قرار گرفته اند. اين كشتى ها  بوده يا در س
مجموعاً ظرفيت حمل بيش از 20 ميليون بشكه را دارند.

ــه در مخازن  ــد: عمده نفتى ك ــالم كردن ــع آگاه اع مناب
امانتى قرار دارد، متعلق به ايران است و بنابراين تحريمى 
ــده است. همچنين بخشى از اين نفت متعلق به  نقض نش
شركت هاى چينى است كه در قبال سرمايه گذارى هايى كه 
ــت آن را دريافت كنند. به عنوان  انجام داده اند، ممكن اس
ــركت نفتى چينى كه در پروژه توليد نفت در  مثال يك ش
ــرمايه گذارى كرده است، تحت توافقى كه داشته  ايران س
ــرمايه گذارى خود نفت دريافت مى كند. اما به  در قبال س
ــركت هاى چينى براى  دليل ابهامات پيرامون تحريمها، ش
ــت را در مخازن امانتى  ــاب از نقص تحريم ها، اين نف اجتن

نگه مى دارند.
ــته شدن  مريل لينج از بانك آمريكا اعالم مى كند: انباش
نفت خام ايران در مخازنى در بنادر چين مى تواند بر قيمت 
ــا توجه به جنگ  ــد. هم چنين ب جهانى نفت اثرگذار باش
ــش تعرفه هاى آمريكا  ــان آمريكا و چين، افزاي تجارى مي
ــاله مى تواند باعث گسترش  بر محصوالت چينى اين مس

همكارى ها ميان ايران و چين شود.

بر اساس قوانین 
بین املللی خرید و یا 
حمل و نقل نفت و 
فرآورده های نفت 

ایران غیرقانونی 
نیست. تحریم های 
نفتی دولت ترامپ 
که از نوامرب گذشته 

پس از خروج از 
برجام اجرا شده 

است، تحریم های 
یکجانبه هستند. 

دولت ترامپ 
به هشت کشور 

معافیت های نفتی 
برای خرید نفت 

ایران اعطا کرد اما 
این معافیت ها در 

دوم ماه مه به پایان 
رسید
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ــل پرايس"، در  ــايت تحليلى-خبرى "اوي س
ــت: پس از توافق هسته اى ايران  ــى نوش گزارش
در سال 2016 با كشورهاى 1+5، چين تصميم 
ــهر الدوقم  ــت كه يك پارك صنعتى در ش گرف
ــيس كند. يكى از تاسيسات مدنظر  عمان تأس
در اين پارك صنعتى، پااليشگاه نفتى است كه 
ــاس اعالم رييس اجرايى اين پروژه، روند  بر اس
ساخت آن با سرعت ادامه دارد. اگر اين پااليشگاه 
كامل شود، اين اجازه را به چين مى دهد كه بدون 
تهديدات امنيتى و بدون نگرانى از از تنش ها در 
ــه راحتى محصوالت نفتى خود را  تنگه هرمز ب
ــگاه  ــد اين پااليش دريافت كند. به نظر مى رس
ــن راه ايران براى دور زدن تحريم هاى  جديدتري
نفتى آمريكا اعالم كرده اند. از سوى ديگر چين 
ــز خريد نفت ايران را پس از پايان  در واقع هرگ
ــنگتن براى خريداران بزرگ  معافيت نفتى واش
ــه، متوقف نكرد. چين كه  ــران در اوايل ماه م اي
ــش از وضع تحريم هاى آمريكا عليه صادرات  پي
ايران، بزرگ ترين خريدار نفت ايران بود با وجود 
ــاندن صادرات  كمپين آمريكا براى به صفر رس
ايران، همچنان به خريد نفت ايران ادامه مى دهد 
و اعالم كرده است كه از تحريم هاى آمريكا عليه 

صادرات ايران تبعيت نمى كند.
در همين راستا، به تازگى گزارش هايى از سوى 
رسانه هاى معتبرى از جمله رويترز درباره ادامه 
ــر شده  ــوى چين منتش واردات نفت ايران از س

است. اين خبرگزارى در گزارشى اعالم كرد كه 
پكن در ماه ژوئيه، براى دومين ماه بعد از دوم ماه 

مه، به خريد نفت ايران ادامه داده است.
بر اساس اطالعات به دست آمده از سه شركت 
ــى بر پايه عبور و مرور تانكرها در آبهاى  اطالعات
ــته ميالدى بين 4 /4  بين المللى، در ماه گذش
ميليون بشكه تا 11 ميليون بشكه نفت خام به 
ــكه نفت  ــن و يا 142 هزار تا 360 هزار بش چي

روزانه به اين كشور منتقل شده است.
هم چنين شبكه خبرى "سى ان بى سى" اعالم 
كرد كه اگر چين به خريد نفت ايران ادامه دهد، 
نفت وست تگزاس اينترميديت (نوعى نفت خام 
سبك) و نفت برنت سقوط مى كند. بانك امريكا 
نيز هشدار داده است كه اگر چين ميزان خريد 
ــران را افزايش دهد، قيمت نفت كاهش  نفت اي
ــده، بعد از  ــته ش ــاس گزارش نوش يابد. بر اس
ــى دولت ترامپ عليه ايران، حدود  تحريم ها نفت
ــور به چين و  ــا 70 درصد از نفت اين كش 50 ت

حدود 30 درصد به سوريه مى رود. واردات نفت 
ــام مى گيرد كه روابط چين  ايران در حالى انج
ــت. در چنين  و آمريكا در بحران قرار گرفته اس
شرايطى ادامه روند واردات نفت ايران تالش هاى 
دولت دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا براى 
ــؤال مى برد.  ــع صادرات نفت ايران را زير س قط
ــزان واردات نفت  ــوز گمرك چين درباره مي هن
ــر نكرده و از  ــران اطالعات ماه ژوئيه را منتش اي

اظهارنظر دراين باره خوددارى مى كند.
ــد درصد از  ــت كه چن ــخص نيس هنوز مش
محموله هاى نفتى كشتى هاى ايرانى به خريداران 
ــه دارى  ــا در مخازن نگ ــود و ي فروخته مى ش
مى شوند. اما بر اساس اطالعات به دست آمده، 
نزديك به 20 ميليون بشكه نفت ايران در بندر 
داليان چين در شمال شرقى اين كشورقرار دارد. 
حتى شركت نفتى سينوپك چين، نيز در اين باره 

اظهارنظر نمى كند.
ــوى ديگر، به تازگى جان بولتون مشاور  از س
ــخ به پرسشى درباره  امنيت ملى آمريكا در پاس
روابط تجارى ايران و چين، گفت: چين همواره 
ــت ايران بوده  ــى از بزرگترين خريداران نف يك
ــه چين به رغم اعطاى  ــوز بر اين باوريم ك و هن
معافيت از تحريم ها، هنوز به قاچاق نفت ايران 
ــت. هم چنين اويل پرايس نوشت:  ــغول اس مش
پااليشگاه هاى چينى به دليل اختالفات تجارى 
پكن و واشنگتن و ابهامات مربوط به وضع تعرفه 
واردات، طى يك سال اخير نفت خام چندانى از 
آمريكا خريدارى نكرده اند. به اين ترتيب اگرچه 
ــاى تالفى جويانه قرار  نفت خام هدف تعرفه ه
ــت اما معامله گران و پااليشگاه هاى  نگرفته اس
ــح داده اند نفت آمريكا را خريدارى  چينى ترجي
ــاى توافقهاى  ــد و ديگرتمايلى براى امض نكنن
بلندمدت با توليدكنندگان آمريكايى براى خريد 

نفت ندارند.

اویل پرایس: جدیدترین راه ایران برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا
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همه چيز از توقيف يك نفتكش در تنگه جبل الطارق آغاز شد. نفتكش، ايرانى 
نبود اما حامل دو ميليون بشكه نفت ايران بود و همين مساله، نكته مهم ماجرا 
بود؛ اتفاقى كه پيش از نيمه تيرماه امسـال رخ داد و سرآغاز كشمكش تازه 
ايران و بريتانيا شد. در همان دقايق ابتدايى انتشار خبر مربوط به توقيف اين 
نفتكـش، دولت جبل الطارق اطالعات اندكى درباره آن اعالم كرد اما موضع 
گيرى هاى اصلى بر دوش سياسـتمداران برتانيا بود؛ كشـورى كه حاكميت 
باالدسـتى جبل الطارق را عهده دار اسـت و توقيف نفتكش نيز به وسـيله 

تفنگداران دريايى آن انجام شده بود.
به فاصله حدود يك روز بعد از انتشار اخبار اوليه، جزئياتى از اين كشتى كه 
نام آن «گريس 1» اعالم شده بود، منتشر شد. بر اين اساس، جزئيات مربوط 
به گريس 1 در منطقه جبل الطارق نشان مى داد كه اين نفتكش متعلق به يك 
شركت روسى است كه نفت ايران را حمل مى كرده است. خبرگزارى رويترز 
گزارشى منتشر كرد كه بر اساس آن اعالم شد نفتكش گريس 1 قصد داشته 

2 ميليون بشكه از نفت ايران را به پااليشگاه هاى سوريه برساند.

جنگ نفتکش ها
نگاهی به کشمکش اخیر و ادامه دار ایران و بریتانیا

روزنامه نگار
حسین  هرمزی
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ــى به نام  ــركت روس ــس 1 متعلق به يك ش گري
ــت  ــل ثب ــوده و مح russian titan shipping line ب

ــت. اين نفتكش كه  آن در امارات متحده عربى اس
ــرزمينى  نفت ايران را حمل مى كرده، از آب هاى س
كشور جيبارتار (يا همان جبل الطارق كه تحت نظر 
دولت انگلستان است) عبور كرده و نيروهاى انگليس 
ــتى و مالحظه بارنامه و مدارك  با بازرسى اين كش
ــتى را توقيف كرده اند. برخى كارشناسان و  آن، كش
متخصصان در همان زمان هم اعالم كردند كه اين 
اقدام انگلستان، اقدامى سياسى است و ارتباطى به 

قوانين و الزامات بين المللى دريانوردى ندارد.
ــى از نفتكش ها و  ــانه ها نوشت بازرس يكى از رس
ــتى هاى تجارى در محدوده آب هاى سرزمينى  كش
يك كشور موضوعى عادى است و صاحب آن آب ها 
ــتى  ــتى را توقيف كند كه كش زمانى مى تواند كش
داراى مشكالت زيست محيطى، گواهينامه و ... باشد 
كه توقيف اخير شامل اين موارد نمى شود و مشخص 
است كه دليل توقيف آن يك موضوع سياسى است. 
اين نفتكش، نفت ايران را به سوى سوريه مى برده و 
ــتان با اين استدالل كه سوريه  نيروى دريايى انگلس
ــت، دست به  ــمول تحريم هاى اتحاديه اروپا اس مش

توقيف اين نفتكش در جبل الطارق زده است.
فابيان پيكاردو يكى از مقامات دولت محلى جبل 
الطارق در بيانيه اى گفته بود شواهد كافى در دست 
ــش گريس -1  ــى داد مقصد نفتك ــان م بود كه نش

پااليشگاه بانياس در سوريه بوده است.

ــانه ها درباره مسير حركت اين نفتكش  برخى رس
ــتند: چرا نفتكش گريس 1 بجاى سوئز كه  نيز نوش
نزديك تر به مقصد بود، از جبل الطارق استفاده كرده 
ــت؟ به گفته كارشناسان شايد يكى از داليل آن  اس
نوع محوله باشد كه اگر نفت كوره باشد مسير جبل 
ــت  ــود اما اين بدان معنا نيس الطارق انتخاب مى ش
كه نمى توان از كانال سوئز براى عبور محموله فول 
ــتفاده كرد. يكى از راهكارهاى  كارگو نفت كوره اس
مورد نظر در اين مواقع اين است كه نفتكش پيش 
ــه خود را تحويل  ــوئز بخش از محمول از ورود به س
ــر مى دهد تا عمق آبخور نفتكش كاهش يابد و  مص
ــده  پس از خروج از كانال، دوباره بار تحويل داده ش

را تحويل مى گيرد.
يكى از نكات مهم درباره توقيف نفتكش اين است 
ــه آن جيبراتار  ــپانيايى ب كه جبل الطارق كه به اس
ــت كه مورد  ــور خودمختار اس ــد يك كش مى گوين
ــپانيا است. جبل الطارق بين  منازعه انگلستان و اس
اسپانيا و مراكش قرار دارد و يك آبراه حياتى است. 
ــه راه خروجى  ــوردان مى دانند كه مديترانه س دريان
ــوب اروپا و  ــمالى اين دريا در جن ــمت ش دارد. قس
كشورهاى اسپانيا و ايتاليا قرار دارد و قسمت جنوبى 

آن در شمال آفريقا.
ــفر و  يك راه خروج از درياى مديترانه، از تنگه بس
ــور تركيه مى گذرد؛ يك راه آن از به  داردانل در كش
ــوئز و يك راه آن از جبل الطارق كه  مصر و كانال س
به اقيانوس آتالنتيك شمالى مى رسد. انگليس با در 

اختيار گرفتن جبل الطارق درواقع حاكميت اين آبراه 
ــت و اين دماغه استراتژيك را  را از آن خود كرده اس
ــت كه نفتكش  ــار دارد. به همين دليل اس در اختي
ــف نفت ايران به  ــى كرده و با كش ــى را بازرس روس

مقصد سوريه، آن را توقيف كرده است.
موضع رسمى وزارت امورخارجه جمهورى اسالمى 
ايران براى آزادى اين نفتكش، نشان مى داد كه چارتر 

كننده اين كشتى، ايران بوده است.
ــران اعالم كرده  ــخنگوى وزارت امور خارجه اي س
ــى نفتكش ايرانى در  ــود: «در پى توقيف غيرقانون ب
تنگه جبل الطارق توسط نيروى دريايى انگلستان، 
سفير اين كشور (انگلستان) در تهران به وزارت امور 

خارجه احضار شد.»
ــوى گفته بود ايران مراتب «اعتراض  عباس موس
ــفير بريتانيا اعالم شده است:  ــديد» خود را به س ش
«ما به سفير انگليس اعالم كرديم اين اقدام بدعتى 
ــت به خاطر اينكه تحريم هايى كه اعالم  عجيب اس
كرده اند، بر مبناى شوراى امنيت نيست و جمهورى 

اسالمى ايران اين اقدام را نمى پذيرد.»
پس از آن روز، ايران و مقامات مختلف ايرانى بارها 
ــا اين اقدام دولت انگليس را محكوم كردند و  و باره
آن را نوعى دزدى دريايى ناميدند. وزير امور خارجه 
جمهورى اسالمى ايران در واكنش به توقيف نفتكش 
حامل نفت ايران در تنگه جبل الطارق، اين كار را يك 
ــرد. محمدجواد ظريف  بدعت خطرناك توصيف ك
ضمن اشاره به اينكه تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه 
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ــورهاى اروپايى مى شود، در  سوريه فقط شامل كش
توئيتر نوشت: «ايران نه عضو اتحاديه اروپاست و نه 
مشمول هيچ گونه تحريم نفتى اروپا. آخرين بار كه 
بررسى كردم، اتحاديه اروپا مخالف فراسرزمين گرايى 
ــت اينكه توقيف غيرقانونى نفتكش  بود. رك و راس
ــوى بريتانيا به نيابت از «تيم  حامل نفت ايران از س
ــت. اين يك بدعت خطرناك  ب»، دزدى دريايى اس

است كه بايد همين االن پايان يابد.»
ــمى ايران در قبال اين  اين نخستين واكنش رس
ــتقيماً به دخالت  حركت بريتانيا بود كه در آن مس
آمريكا و تيم ب در توقيف نفتكش حامل نفت ايران 
اشاره شده بود. «جوسب بورل» - سرپرست وزارت 
ــاعات نخستين  ــپانيا - در همان س امور خارجه اس
اعالم خبر توقيف نفتكش گريس 1 گفته بود: توقيف 
ــى كه از ايران حركت كرده بود پس از ارائه  نفتكش

درخواست آمريكا از انگليس صورت گرفته است.
در روزهاى بعد از اين رويداد، خبرهايى از رايزنى 
مقامات ايران با مقامات انگليس و دولت جبل الطارق 
به گوش مى رسيد و برخى از مهم ترين هاى آن ها نيز 
ــانه ها راه يافت. دو هفته بعد از رويداد،  به اخبار رس
ــخنگوى دولت جبل الطارق اعالم كرد رئيس اين  س
ــاى ايرانى درباره نفتكش  ــت در لندن با مقام ه دول
ــدة حامل نفت ايران گفت وگو كرده است.  توقيف ش
ــخنگوى دولت  ــرز گزارش داد س ــزارى رويت خبرگ
ــنبه (27 تير) خبر مالقات  جبل الطارق عصر پنجش
«فابيان پيكاردو» رئيس اين دولت با مقام هاى ايرانى 
ــت؛ ديدارى كه محوريت  را در لندن تأييد كرده اس
ــت.  آن رايزنى درباره نفتكش «گريس 1» بوده اس
ــك روز قبل از ديدار با مقامات  پيكاردو همچنين ي
ــت وزير وقت انگليس درباره  ايرانى با ترزا مى نخس
وضعيت اين نفتكش حامل نفت جمهورى اسالمى 
ديدار و گفت وگو كرده بود. سخنگوى دولت انگليس 
ــتقالل  ــاره گفته بود: ترزا مى بر اهميت اس در اين ب
ــتاى اجراى  روند حقوقى در جبل الطارق كه در راس
ــوريه اقدام كرده،  تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه س

تاكيد كرده است.
ــمى  ــت وچهارم مرداد روزنامه رس در نهايت، بيس
جبل الطارق از آزادى چهار تن از اعضاى گروه كشتى 
گريس 1 - شامل كاپيتان و سه تن از اعضاى كادر 
ــر را صفحه توئيتر  ــناور - خبر داد. اين خب ــن ش اي
روزنامه رسمى جبل الطارق اعالم كرد. به نوشتة اين 
روزنامه، دادستان عالى جبل الطارق در اين باره گفت 
«اگر آمريكا خواستار توقيف دوباره كشتى گريس 1 
نشده بود، اين كشتى مى توانست آزاد شود.» همين 
ــا درباره نقش پررنگ آمريكا در  اظهارنظر، تحليل ه
ــدم آزادى اين نفتكش را تأييد و اثبات  توقيف و ع
ــان روز خبرگزارى  ــت آخر هم در هم مى كند. دس
ــتى توقيف شده گريس  ــپوتنيك از آزادى كش اس
ــط ديوان عالى جبل الطارق خبر داد. قاضى  1 توس
ديوان عالى جبل الطارق گفته بود درخواست آمريكا 

ــت دادگاه نرسيده و در  براى توقيف كشتى به دس
نتيجه او مجوز آزادى كشتى گريس 1 را صادر كرده 
است. خبرگزارى هند هم اعالم كرد كه تمامى 24 

خدمه هندى كشتى گريس 1 آزاد شده اند.
پيش تر رضا نصرى - حقوق دان بين المللى – گفته 
 ،EU sanctions بود: طبق گزارش تارنماى تخصصى
در ماه مارس امسال، نهاد قانونگذارى جبل الطارق 
قانون «تحريم 2019» را به تصويب رساند. چند روز 
ــف نفتكش حامل نفت ايران، مقررات  پيش از توقي
مربوط به اجراى قانون تحريم 2019 را تصويب كرد 
به نحوى كه در آن فرماندار جبل الطارق (آقاى فابين 
پيكاردو) بتواند به تشخيص خود كشتى هايى را كه 
گمان مى كند ممكن است مبادرت به نقض قوانين 
ــته باشند را «تعيين» و  تحريمى اتحاديه اروپا داش
ــت كند. اين اقدام حقوقى -كه نشان  احياناً بازداش
ــى دارد- براى اين صورت گرفت  از برنامه ريزى قبل
تا بستر حقوقى واضح تر و قابل ارائه ترى براى توقيف 
كشتى فراهم شود. شايد همين «برنامه ريزى قبلى» 
ــد تالش ها براى آزادسازى نفتكش  بود كه باعث ش

حامل سوخت ايران به نتيجه نرسد.

توقیف نفتکش انگلیسی؛ برخورد قانونی 
یا اقدام متقابل؟

در اين مدت، ايران هم دست بسته نبود و 15 روز 
بعد از توقيف نفتكش گريس 1، خبر رسيد كه يك 

نفتكش انگليسى در تنگه هرمز توقيف شده است.
ــردار رمضان شريف - سخنگو و مسئول روابط  س

ــداران انقالب اسالمى - در  ــپاه پاس عمومى كل س
ــف اين نفتكش  ــى و چگونگى توقي ــريح چراي تش
 Stena” ــى ــش انگليس ــى گفته بود: نفتك انگليس
ــكورت ناوچه جنگى بريتانيايى  Impero“ تحت اس

ــررات دريايى و در  ــه با بى توجهى به قوانين و مق ك
مسير معكوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد 
احتمالى با كشتى هاى ديگر قرار داشت، با درخواست 
سازمان بنادر و دريانوردى استان هرمزگان، توسط 
ــپاه  ــه يكم نيروى دريايى س ــناورى منطق يگان ش

توقيف شد.
به گفته مقامات، اين نفتكش انگليسى بر خالف 
ــتگاه موقعيت ياب  قوانين و مقررات دريانوردى دس
خود را خاموش كرده بود و به جاى حركت به سمت 
ورودى خليج فارس در تنگه هرمز از مسير خروجى 
ــال ورود بود كه پس از بى توجهى  ــوب در ح در جن
ــپاه و حتى  ــدارها و تذكرات يگان دريايى س به هش
ــت و نيز دخالت ناوچه جنگى نيروى دريايى  مقاوم
ــتان و به پرواز در آوردن دو فروند  ــلطنتى انگلس س
بالگرد و تالش براى بازداشتن تكاوران دريايى سپاه 
ــرعت عمل نيروهاى  از اجراى مأموريت خود، به س
ــى ها و اقدامات الزم  ــودى متوقف و جهت بررس خ

قانونى به لنگرگاه ساحلى هدايت شد.
ــس به توقيف  ــر امور خارجه انگلي ــه وزي بالفاصل
ــط ايران واكنش نشان داد  نفتكش اين كشور توس
و گفت كه لندن به دنبال راهكارى ديپلماتيك براى 
حل وفصل اين موضوع است. جرمى هانت همچنين 
ــت» و  ــه اين كار «كامًال غيرقابل قبول اس گفت ك
ــا قدرتمند» به  ــده ام لندن به گونه اى «مالحظه ش
توقيف اين نفتكش از سوى ايران پاسخ خواهد داد. 
ــال انتخاب هاى نظامى نبوده و  او گفته: «ما به دنب
خواهان يك راهكار دپپلماتيك براى حل وفصل اين 
ــتيم اما مصمم هستيم كه اين مسأله  وضعيت هس
ــود. اگر آزادى كشتيرانى محدود شود،  بايد حل ش
ايران بزرگترين بازنده خواهد بود. به نفع آن هاست 
كه هرچه سريع تر درباره اين وضعيت تصميم گيرى 

كنند.»
ــه اى، به توقيف  ــا صدور بياني ــازمان ناتو هم ب س
نفت كش انگليسى از سوى ايران واكنش نشان داد 
ــتار آزادى اين شناور شد. همچنين، معاون  و خواس
وزير دفاع انگليس تأكيد كرد كه اين كشور نمى تواند 
تمام كشتى هاى متعلق به بريتانيا را در خليج فارس 
ــكورت نظامى كند، بنابراين لندن بايد به دنبال  اس

كاهش تنش با ايران باشد.
در پى اين رويداد، دولت انگلستان نامه اى اعتراضى 
به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارسال كرد و ايران 
ــت و در واكنش و به دنبال ادعاهاى  هم بيكار ننشس
ــتينا ايمپرو، در نامه اى به  انگليس درباره نفتكش اس
شوراى امنيت، برخى اطالعات درباره كشتى انگليسى 
ــريح و به خطاهاى اين شناور در  توقيف شده را تش

آبهاى تنگه هرمز و خليج فارس اشاره كرد.

يكى از نكات مهم درباره توقيف 
نفتكش اين است كه جبل الطارق 
كه به اسـپانيايى به آن جيبراتار 
مى گويند يك كشور خودمختار 
است كه مورد منازعه انگلستان 
و اسـپانيا است. جبل الطارق بين 
اسپانيا و مراكش قرار دارد و يك 
آبـراه حياتى اسـت. دريانوردان 
مى داننـد كـه مديترانه سـه راه 
خروجى دارد. قسمت شمالى اين 
دريا در جنوب اروپا و كشورهاى 
اسپانيا و ايتاليا قرار دارد و قسمت 

جنوبى آن در شمال آفريقا
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شناور Stena Impero يك تانكر نفتكش با قابليت 
حمل مواد نفتى و شيميايى است كه 183 متر طول 
و 49 هزار و 683 تن وزن دارد. اين كشتى در سال 
2018 ميالدى ساخته شده است و با پرچم كشور 

ــتان تردد مى كند. اين شناور ظرفيت حمل  انگلس
ــون و 576 هزار ليتر مايعات (نفت يا مواد  46 ميلي

شيميايى) را دارد. از تعداد 23 نفر خدمه اين شناور، 
ــورها  ــاير كش مليت 18 نفر هندى و پنج نفر از س
ــا اواخر مرداد) در  ــناور هم اكنون (ت بوده اند. اين ش

لنگرگاه بندرعباس مستقر است.
توقيف نفتكش حامل سوخت قاچاق و انكار عراق

شامگاه چهارشنبه 9 مرداد نيز بار ديگر نيروهاى 
گشتى پايگاه منطقه دوم دريايى سپاه، يك كشتى 
ــوخت را توقيف كردند. البته اين  خارجى حامل س
ــد و منطقه دوم نيروى  خبر در همان روز اعالم نش
دريايى سپاه چهار روز بعد در اطالعيه اى اعالم كرد: 
ــناورى  ــات رصد و كنترل ترددهاى ش «طى عملي

ــف و مقابله با قاچاق  در خليج فارس به منظور كش
سازمان يافته گشت هاى شناورى منطقه دوم نيروى 
ــراف اطالعاتى  ــپاه در خليج فارس با اش دريايى س
ــوخت توسط يكى  عملياتى و اطمينان از قاچاق س
از كشتى هاى خارجى، در اقدامى غافلگيركننده اين 
ــتى را كه حامل 700 هزار ليتر سوخت قاچاق  كش
ــع قضايى در  ــس از هماهنگى و حكم مراج ــود پ ب
ــى توقيف كردند. شناور حامل  اطراف جزيره فارس
ــهر انتقال پيدا  ــوخت قاچاق توقيف شده به بوش س
ــناور نيز با هماهنگى  ــوخت قاچاق اين ش كرد و س
مسئوالن قضايى به شركت ملى پخش فراورده هاى 

نفتى استان بوشهر تحويل داده شد.»
ــپاه در  ــوى س پس از اعالم اين خبر، فيلمى از س
ــه لحظه توقيف اين  ــانه ها قرار گرفت ك اختيار رس
كشتى را نشان مى داد. در بخشى از اين فيلم، اعالم 
ــناور مذكور عراقى و حامل سوخت  ــد كه ش مى ش
گازوئيل بوده است. بر اساس اطالعات نمايش داده 
شده در فيلم، اين شناور «هيتا» نام دارد و در فاصله 

ــى توقيف شده است. با اين  18 مايلى جزيره فارس

ــل از مقامات عراقى،  ــال، خبرگزارى آلمان به نق ح
ــور را  ــناور به وزارت نفت آن كش خبر تعلق اين ش
ــالم كرده اند كه اين  ــب كرد. مقامات عراق اع تكذي
كشور هيچگاه با شناورهاى كوچكى همچون شناور 
ــده توسط سپاه كار نمى كند. وزارت نفت  توقيف ش
عراق اعالم كرد صادرات نفتى اين كشور محدود به 
ــت،  نفت خام و برخى ديگر از فرآورده هاى نفتى اس
اما گازوئيل را شامل نمى شود. سخنگوى وزارت نفت 
عراق نيز اعالم كرد كه همه صادرات نفتى اين كشور 
ــى و تحت نظارت  ــررات بين الملل در چارچوب مق
ــن رو، وزارت نفت  ــورت مى گيرد و از اي عمومى ص
عراق معامله غيرقانونى ندارد. تنش ها بر سر توقيف 
ــران در جبل الطارق، توقيف  نفتكش حامل نفت اي
ــه هرمز و توقيف نفتكش  نفتكش انگليس در تنگ
ــن تنگه، بحث هاى  ــوخت قاچاق در همي حامل س
جدى درباره امنيت تجارت دريايى و بويژه موضوع 
ــتى ها در تنگه هرمز را در بين  عبور و مرور امن كش

كشورهاى غربى بوجود آورده است.

بهانه تازه جنگ طلبان و امید همیشگی 
به دیپلماسی

با وجود موضع گيرى رسمى ايران مبنى بر اينكه 
توقيف نفتكش انگليس، رفتار متقابل ايران در قبال 
رويداد جبل الطارق نبوده و به دليل تخلفات سناور 
ــب در بين  ــه، اما ديدگاه غال ــور صورت گرفت مذك
مقامات غربى اين است كه اين اتفاق، «گروكشى» 
ايران در برابر توقيف دو ميليون نفت خام اين كشور 
از سوى دولت بريتانيا محسوب مى شود. دويچه وله 
ــت: از زمان توقيف  ــاله نوش ــاره به همين مس با اش
نفتكش بريتانيايى در تنگه هرمز در روز 19 ژوئيه، 
ــراى تأمين  ــكيل يك ائتالف نظامى ب موضوع تش
ــتيرانى در آب هاى خليج فارس مطرح  امنيت كش
شده است. توقيف نفتكش بريتانيايى عمًال واكنش 
ــط نيروى  ايران به توقيف ابرتانكر «گريس 1» توس

ــى با نيروى دريايى  ــى جبل الطارق در همراه درياي
بريتانيا بود.

موضوع ايجاد يك ناوگان دريايى بين المللى نخست 
از سوى جوزف دانفورد، رئيس ستاد مشترك ارتش 
ــكيل چنين  ــد. پس از آن، لزوم تش آمريكا اعالم ش
ــورها و از جمله بريتانيا  ــوى ديگر كش ناوگانى از س
ــاركت  ــت. همچنين، موضوع مش ــرح گش نيز مط
ــتيرانى  آلمان در ناوگان دريايى تأمين امنيت كش
در تنگه هرمز و آب هاى خليج فارس در اين كشور 
ــيارى از سياستمداران و  بحث انگيز شده است. بس
ــاركت اين كشور در  احزاب آلمان ضمن دفاع از مش
چنين مأموريتى، از ايجاد يك ناوگان دريايى اروپايى 
سخن گفته اند و مشاركت آلمان در مأموريتى تحت 
ــكا را رد مى كنند. در همين رابطه،  فرماندهى آمري
ــبات خارجى دولت  پتر باير، هماهنگ كننده مناس
ــنبه پنجم اوت  ــكا و كانادا، روز دوش آلمان با آمري
ــه»  ــووار نوين پرس در گفت وگويى با روزنامه «پاس
ــى اروپايى تحت  ــتار ايجاد يك ناوگان درياي خواس
فرماندهى آلمان شده است. از سوى ديگر، آمريكا به 
عنوان دولتى كه از آب گل آلود اين روزها مى خواهد 
ــد، به طور  ــرى منفعت طلبانه اى انجام ده ماهيگي
ــكيل اين ائتالف نظامى در خليج  جدى پيگير تش
فارس و تنگه هرمز است. در همين راستا، آمريكا در 
حال تحت فشار قرار دادن برخى دولت ها مثل دولت 
آلمان است تا آنها را به باال بردن بودجه نظامى خود 

و پيوستن به اين ائتالف احتمالى راضى كند.
در واكنش به اين تالش ها، محمدجواد ظريف وزير 
ــت: «خليج فارس  امور خارجه ايران در توئيتر نوش
شاهرگ حياتى ايران محسوب مى شود و به همين 
دليل براى ايران كه همواره امنيت دريانوردى در آن را 
فراهم كرده، از لحاظ امنيت ملى در اولويت قرار دارد. 
با توجه به اين واقعيت، حضور بازيگران فرامنطقه اى 
در خليج فارس، برخالف تبليغات رسانه اى، موجب 
ــت. ايران براى حراست از امنيت خود [در  ناامنى اس

خليج فارس] ترديد نخواهد كرد.»
ــور احتمالى  ــه نيز حض ــخنگوى وزارت خارج س
ــكا در خليج فارس  ــالف آمري ــت ها درائت صهيونيس
تهديدى آشكار عليه امنيت، حاكميت و تماميت ارضى 
ايران دانست و گفت: در چارچوب سياست بازدارندگى 
و دفاعى كشور، مقابله با تهديد حضور صهيونيست ها 
ــئوليت همه  ــت. مس در خليج فارس حق ايران اس
عواقب اين اقدام خطرناك برعهده رژيم آمريكا و رژيم 

نامشروع صهيونيستى خواهد بود.
حاال بايد منتظر ماند و ديد كشمكش هاى ايران و 
ــر عبور و مرور  غرب - بويژه ايران و بريتانيا - بر س
ــوخت در خليج  ــناورهاى حامل س نفتكش ها و ش
ــاهراه هاى حياتى آبى،  فارس، تنگه هرمز و ديگر ش
به بهانه اى تازه براى جنگ طلبان و تندروها تبديل 
خواهد شد يا بار ديگر «ديپلماسى» بر «جنگ طلبى» 

غلبه خواهد كرد.
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واکنش رسانه ها
«خبرگزارى رويترز» با انتشار خبر رأى 

دادگاه جبل الطارق به آزادسازى ابرنفتكش گريس 1، 
اعالم كرد كه اين دادگاه در زمان صدور حكم، هيچ 
درخواسـتى از طرف اياالت متحده آمريكا مبنى بر 

تمديد توقيف اين ابرنفتكش دريافت نكرده بود.
«شبكه راديو و تلويزيونى سى بى اس» هم با اعالم 

خبر آزادسازى اين نفتكش در سايت خود نوشت كه 
دولت جبل الطارق پيش از آنكه آمريكا بتواند كشتى 
ايرانى را به اختيار خود درآورد، ابرنفتكش گريس 1 
را آزاد كرد. اين شبكه همچنين اعالم كرد كه دولت 
جبل الطارق تقاضاى آمريكا براى تمديد توقيف اين 
نفتكش را رد و مجوز آزادى آن را صادر كرده است.

همچنين «خبرگزارى فرانسه 24»، با اعالم آزادى 
نفتكـش ايرانى، اعـالم كرد كه اگر بـه خاطر اقدام 
دولـت آمريكا براى تمديـد توقيف نفتكش گريس 
1 نبود، اين ابرنفتكش مى توانسـت زودتر به سوى 

آب هاى آزاد روانه شود.
«روزنامه نيويورك تايمز» نيز در گزارشى نوشت 
كـه دولت جبل الطارق چندين سـاعت پس از آنكه 
آمريكا درخواست خود مبنى بر تمديد توقيف اين 
كشتى را به دست شان رسانده، تصميم به آزادسازى 
ابرنفتكـش ايرانـى و 24 تن از خدمه اين كشـتى 
گرفتنـد. اين روزنامـه اقدام دولـت جبل الطارق را 
عقب نشـينى انگليس از تشديد تنش ميان ايران و 

غرب تحليل كرده است.
شـبكه «بى بى سـى» با پوشـش خبـرى آزادى 
نفتكش گريس 1 توسط دولت جبل الطارق، احتمال 

داده كه اين امر بتواند گره اى از ميان تنش هاى ايران 
و انگليس بگشـايد و بتواند راه را براى آزادسـازى 
كشـتى "اسـتينا ايپمرو" - كشـتى توقيف شـده 

انگليس توسط جمهورى اسالمى - هموار كند.
«خبرگزارى شـينهوا» با تحليل خبر آزادسـازى 

نفتكـش ايرانـى به نقـل از رئيس حكومـت دولت 
جبل الطارق، مدعى شـد كه ايران براى آزادسـازى 
كشـتى گريـس 1 تعهد كتبـى داده اسـت كه اين 
نفتكش به سـوى سـوريه حركت نكنـد. «روزنامه 
ديلى صباح» نيز در خبر خود ادعا كرد كه جمهورى 
اسـالمى ايران با دادن ضمانت نامـه كتبى به دولت 
جبل الطارق توانسـته كشـتى گريس 1 را آزاد كند. 
البته خبر اين دو پايگاه خبرى توسط چندين منبع 

ايرانى تكذيب شد.
«روزنامـه آل پاييس» اسـپانيا در گـزارش خود 
نوشـت: دادگاه ديوان عالى  جبـل الطارق بر خالف 
درخواست آمريكا مبنى بر اينكه كشتى حامل نفت 
ايـران در آبهايش همچنان توقيف بماند، به گريس 
1 اجـازه خروج داد. گريس 1 پـس از آنكه متهم به 
حمل نفت ايرانى به سـوريه و نقض تحريم اتحاديه 
اروپا شده بود، يك ماه بود كه از سوى جبل الطارق 

توقيف شده بود.
«خبرگزارى افه» نيز در گزارشى با تيتر "ايران از 

تالش دزدى دريايى آمريكا براى جلوگيرى از آزادى 
نفتكش اعتراض كرد"، نوشت: گريس 1 كه از روز 4 
ژوئيـه (13 تير) در جبل الطارق توقيف بود، به رغم 
استدالل هاى ارائه شده وزارت دادگسترى آمريكا، 

روز پنجشنبه آزاد شد.

آزادى ابرنفتكـش «گريس 1» در رسـانه هاى جهان بازتاب 
گسـترده اى داشـت و مقامات عالى رتبه اى از كشـورهاى 
مختلف جهان از جمله ايران، انگلستان و آمريكا درباره آن 

اظهار نظر كردند.

پساگریس
واکنش ها به آزادی تانکر حامل نفت ایران
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«سى سى تى وى» تلويزيون دولتى چين نيز ضمن 

بازتاب گسـترده اين خبر آورده است در هفته هاى 
اخير تنگه هرمز شـاهد تنش هاى فزاينده اى بوده 
اسـت و آزادى ايـن نفتكش مى تواند شـرايط را تا 

اندازه اى بهبود بخشد.
روزنامه «گاردين» در گزارشى به بررسى ماجراى 
توقيف نفتكش «گريس 1» حامل دو ميليون بشكه 
نفت خام ايران در تنگه جبل طارق و سـپس آزادى 
آن توسـط مقامات اين منطقه پرداخت و نوشت كه 
ايـران و آمريكا هر كدام سـعى كردند قدرت نمايى 
كننـد اما در اين گيـر و دار، فقـط انگليس بود كه 

آسيب پذير به نظر رسيد.
در ابتداى اين گزارش با اشـاره به استقبال «جان 
بولتون» مشـاور امنيـت ملى كاخ سـفيد از اقدام 
انگليـس در روزى كـه گريس 1 توقيف شـد، آمده 
اسـت: «توقيف [اين نفتكش] بـراى آمريكا منافع 
بزرگترى داشـت، فشـار اقتصادى را هـم بر دولت 
سـوريه و هم ايران افزايش مـى داد. محموله آن كه 
ارزش 140 ميليون دالرى داشـت، درآمد از دسـت 
رفته اى براى تهران و همچنين منبع انرژى از دست 

رفته اى براى دمشق مى شد.»
نيروهـاى ويژه ارتش انگليس يك ماه و نيم پيش 
به اين نفتكش كه حامل بيش از دو ميليون بشـكه 
نفت ايران است، يورش برده و آن را توقيف كردند. 
لندن مدعى است كه قصد داشته از نقض تحريم هاى 
اتحاديه اروپا عليه سوريه جلوگيرى كند. جمهورى 
اسالمى با اشـاره به اينكه ايران الزامى براى اجراى 
تحريم هاى اتحاديه اروپا ندارد و مقصد محموله هم 
سـوريه نبوده، تأكيد كرده است كه اقدام انگليس 

نقض مقررات بين المللى است.

گاردين با اشـاره به اينكه انگليـس بازنده اصلى 
قدرت نمايى ايران و آمريكا است، نوشت: «ايران براى 
تالفى يك نفتكش انگليسـى را در خليج [فارس] 
آنهم جلوى چشمان نيروى دريايى سلطنتى توقيف 
كرد. ايـن حركت، على رغم ادعاهاى بريتانيا درباره 
اقدام مستقل جبل طارق [در توقيف گريس 1] باعث 
شد كشتى هاى تجارى بريتانيايى در منطقه آسيب 

پذير به نظر برسند.»
ديـوان عالى جبل طارق اما عصر پنجشـنبه (24 
مرداد) بدون توجه به درخواست وزارت دادگسترى 
آمريكا مبنى بر عدم آزادسازى گريس 1 و تحويل آن 
به واشنگتن جهت مصادره، حكم آزادى اين نفتكش 

حامل نفت ايران را صادر كرد.
اين نشـريه اقدام «بوريس جانسون» نخست وزير 
جديد انگليس در اعالم پيوسـتن به ائتالف دريايى 
آمريكا و كنار گذاشتن پيشنهاد «جرمى هانت» وزير 
خارجه پيشين اين كشـور مبنى بر تشكيل ناوگان 
دريايى اروپايى در خليج فارس را نشـانه اسـتيصال 
لندن توصيف كرده و افـزود: «از طرفى، تاكيد ايران 
مبنـى بر اينكه گريس 1 به سـوريه نمـى رود، تداوم 
توقيف اين كشـتى را بيش از پيش غيرقابل توجيه 
كرده بود.» در پايان اين يادداشـت با اشاره به تالش 
لحظـه پايانى آمريكا بـراى توقـف آزادى نفتكش 
حامل نفت ايران و مصادره آن، تاكيد شـده اسـت: 
«در هر صورت، بريتانيا بيش از پيش در قدرتنمايى 

اقتصادى آمريكا و ايران كشيده شده و اگر گريس 1 
مجدداً توقيف شود، بحران نفتكش ها به اين زودى ها 

پايان نمى يابد.»
تصميم آزادى اين كشـتى تنها چنـد روز پس از 
آن اتخاذ شد كه «جان بولتون» مشاور امنيت ملى 

آمريكا به لندن سفر كرد. وى پيش از اين سفر گفته 
بود يكى از اهدافش ترغيب لندن به تشديد فشارها 
به ايران و همچنين خروج از توافق هسته اى است. 
با اين وجود به نظر مى رسـد سـفر وى دستكم در 
موضوع ايران دستاورد مد نظر واشنگتن را به همراه 

نداشته است.

واکنش مقامات
بالفاصلـه بعد از انتشـار خبـر آزادى 
نفتكش گريـس 1، محمدجـواد ظريف وزيـر امور 
خارجه ايران در حسـاب شـخصى خود در توئيتر 
نوشـت: «آمريكا كـه در تحقق اهدافـش از طريق 
تروريسم اقتصادى از جمله با محروم كردن بيماران 
سـرطانى از دارو، شكسـت خورده اسـت، از نظام 
قضايى سوءاسـتفاده كرده تا به اموال ما در آب هاى 
آزاد دسـتبرد بزند. اين تالش بـراى دزدى دريايى، 

نشانگر بى اعتنايى دولت ترامپ به قوانين است.»
حميد بعيدى نژاد - سفير ايران در انگليس - نيز 
در واكنش به اين خبر، در توئيتر نوشـت: «لحظاتى 
پيش با تصميم مقامات جبل الطارق و تأييد دادگاه، 
نفتكـش حامـل نفت ايـران از توقيـف غيرقانونى 
آزاد گرديد. كشـورمان در تمامى 40 روز گذشته با 
مشـاركت نهادهاى ذيربط داخلـى تحت مديريت 
وزارت خارجـه گفتگوهـاى مسـتمرى در سـطح 
سياسى، حقوقى و فنى با طرف انگليسى براى رفع 
اين اقدام غيرقانونى انجام داد. آمريكا با تالش هاى 
مذبوحانه آخرين لحظه خود قصد داشت مانع رفع 
توقيف نفتكش شـود كه با شكسـت تحقيرآميزى 
مواجه شـد. بـا تالش هـاى روزهاى گذشـته تمام 
مقدمات و تمهيدات فنى الزم براى حركت نفتكش 
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به درياى آزاد نيز تأمين شده است و كشتى بزودى 
منطقه جبل الطارق را ترك خواهد كرد.»

همچنين، وزارت امور خارجه انگليس در بيانيه اى 
كه بـه آزادى ابرنفتكش «گريس 1» توسـط دولت 
جبل الطـارق واكنـش نشـان داده، مدعى شـد كه 
دولـت  جبل الطارق از ايران ضمانـت گرفته كه اين 
كشتى به سـوى سـوريه حركت نكند؛ ادعايى كه 
ايران آن را تكذيب مى كند. اين وزارتخانه در بخشى 
از بيانيه خود آورده اسـت: انگليس نتيجه اقدامات 
و فرايندهـاى قانونى مقامـات جبل الطارق كه براى 
جلوگيرى از رسيدن محموله اين كشتى به سوريه 
در راسـتاى تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه سـوريه 
اتخاذ كرده را در نظر دارد. ما در نظر داريم كه دولت 
جبل الطارق از ايران ضمانت گرفته كه كشتى گريس 
1 به سوى سوريه حركت نكند. ايران بايد به ضمانتى 
كـه داده پايبند بماند. ما يه گوشـه نمى ايسـتيم و 
نمى گذاريم كه ايران يا هركشور ديگرى تحريم هاى 
حياتى اتحاديه اروپا عليه كشورى كه از سالح هاى 
شـيميايى عيله مردم خودش استفاده كرده را دور 
بزنـد. هيچگونه قياس يا شـباهتى ميان حمالت و 
توقيف غيرقانونى و غيرقابل قبول كشتى هاى تجارى 
در تنگـه هرمز توسـط ايران و اجـراى تحريم هاى 
اتحاديه اروپا عليه سوريه توسط دولت جبل الطارق 
وجود ندارد. به آزادى كشـتيرانى و تجارت دريايى 
بايد احترام گذاشـته شود و قوانين بين المللى بايد 
حفـظ گردند. در ادامـه، وزير امور خارجـه ايران با 
اشـاره يادداشت سـفارت كشـورمان در انگليس، 
در توئيـت تـازه اى بار ديگر تاكيد كـرد كه توقيف 
ابرنفتكش «گريس 1» توسـط دولت جبل الطارق و 
نيـروى دريايى انگليس صد درصد نامشـروع بوده 

اسـت. ظريف نوشت: «در يادداشـت سفارتمان در 
لنـدن بـه وزارت امـور خارجه انگليـس به توقيف 
نامشروع ابرنفتكش اعتراض، بيانيه هاى عمومى مان 
نسبت به مقصد اين كشتى تكرار و شفاف سازى شده 
كه تحريم هاى اتحاديه اروپا به ايران اطالق نمى شود 
(موضع اكثر اروپايى ها نيز همين است). چيزى اين 
حقيقت را تغيير نمى دهد كـه توقيف اين نفتكش 
صد درصد نامشروع بوده است.» سفير انگليس در 
تهران نيز در توئيت هايى با طرح اين ادعا كه مقصد 
كشتى گريس 1، سـوريه بوده است، مدعى شد كه 
دولت جبل الطارق به دليل اينكه كشتى فاقد پرچم 
بوده اسـت، حق داشته نفتكش حامل نفت ايران را 
توقيف كند. رابرت مك ايرنوشت: «در مورد كشتى 
گريس 1، قانون كامالً روشن است. اروپا تجارت نفت 
ايران را تحريم نكرده است ولى هرگونه انتقال نقدى 
و غير نقدى به نهادهاى تحريم شـده از طريق اروپا 
غير قانونى مى باشد. كشتى گريس 1 در قلمرو اروپا 
بوده و اين امرى غيرقابل انكار است. شواهد روشن 
است. قصد فرستادن نفت به نهادهاى تحريم شده 
سوريه بوده است. شايان ذكر است كه كشتى گريس 
1 بدون مجوز (فاقد پرچم) بوده اسـت. جبل الطارق 

حق داشته آن را توقيف كند.»
در ادامـه تحوالت بعـد از آزادى گريس 1، معاون 
دريايى سـازمان بنـادر و دريانـوردى از تغيير نام 
نفتكـش گريس 1 بـه «آدريـان دريا» خبـر داد و 
گفت: در روزهايى كه نفتكـش گريس 1 در توقيف 
جبل الطارق بود، پاناما به استفاده از نفتكش گريس 
1 از پرچم اين كشور پايان داد.  بر اساس درخواست 
مالك كشـتى، در حال حاضر نفتكش داراى پرچم 

جمهورى اسالمى ايران است.

تالش های تازه آمریکا
آمريكا كـه تيرش بـراى ادامه توقيف 
گريس 1 به سـنگ خـورد، روز جمعـه تهديد كرد 
كه رواديد خدمه كشـتى را ابطال مى كند. اين خبر 
را بلومبرگ اعالم كرد و نوشـت: سـخنگوى وزارت 
خارجـه آمريكا خدمه نفتكـش گريس را تهديد به 

ابطال رواديد كرده است.
يك روز بعد از آن هم روزنامه واشنگتن تايمز خبر 
داد دادگاهـى در آمريكا، پـس از آزادى گريس 1 از 
سـوى دولت جبل الطارق، حكم توقيف آن را صادر 
كرد. بر اساس شكايت دولت آمريكا، گريس 1 مورد 

جريمه واقع شده است. 
جسـى. كى لـى، دادگاه داحيـه كلومبيا مدعى 
شـد كه اين كشـتى و محمولـه آن بايد بـه دليل 
فوريـت  بين المللـى  قانـون  از  تخطـى  چـه  آن 
بانكـى، كالهبـردارى  اقتصـادى،  اختيـارات 
پول شـويى و قانون جريمه تروريسم خوانده شده، 

جريمه شود.
وى با طرح ادعاهايى عليه اين كشـتى و فعاليت 
آن افزوده اسـت: «اسناد نشان دهنده طرحى براى 
دسترسى غيرقانونى به سـامانه مالى آمريكا براى 
حمايت از محموله رسـانى توسـط سـپاه به سوريه 
هسـتند. ايـن طـرح در برگيرنـده چنديـن گروه 
مرتبط با سـپاه پاسـداران و همچنين شـبكه اى از 
شـركت هاى صورى اسـت كه در حمايـت از انجام 
شدن اين محموله رسانى ها، ميليون ها دالر پولشويى 
كرده اند.» وزارت دادگسترى آمريكا مدعى است كه 
گريس 1 به سپاه پاسداران ايران مرتبط است كه از 
سوى آمريكا در فهرست سـازمان هاى تروريستى 

اين كشور قرار گرفت.
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چكيده: با رشــد رقابت ميــان ســازمان هاى امروزى 
و تهديــدات و فرصت هايــى كــه گريبان گيــر تمامى 
سازمان ها در سطوح مختلف داخلى و بين المللى است، 
مفهوم ريسك اهميت بسيار زيادى پيدا كرده است. 
تهديدات ياد شده مى تواند به حدى باشد كه سازمان را با شكست مواجه كند. از اين 
رو مديران براى رشــد و بقاى ســازمان بايد به فكر راه هايى براى كاهش ريسك هاى 
نامطلوب باشــند. مديريت ريسك سيستمى اســت كه پرسنل را موظف به مديريت 
و پايش ايمنى و ســالمت كرده، و همچنين منجر به شكايت در سازمان شان مى شود. 
اين موضوع يك فرايند استاندارد شده مورد استفاده در صنعت و كسب و كار براى 
كاهش جراحات، خطاها، اشتباهات و تصادفات بوده و به صورت همزمان منجر به بهبود 

كيفيت خواهد شــد. ريسك استراتژيك، ريسكى اســت كه يك سازمان براى تحقق 
اهداف تجارى اش مى پذيرد. در مضمون اين تعريف امكان بالقوه سودآورى و زياندهى 
هر دو وجود دارد، كه ريســك استراتژيك را طبيعتاً سوداگرانه مى سازد. توجه كنيد 
كه چگونه چهار عنصر ريسك براى ريسك استراتژيك به كار برده مى شود. براى مثال، 
شرايطى را فرض كنيد كه مديريت ارشد در يك مؤسسه مالى در حال بررسى درباره 
ورود به يك بازار جديد، مثل ايجاد خدمات بانكدارى آنالين است. از آنجايى كه اين امر 
به واسطه فرايند تصميم گيرى به اجرا گذاشته مى شود، مديريت مى بايست فرصت ها 
و تهديدهاى بالقوه موجود در آن بازار را بررسى كند. در اين مقاله به بررسى مفهوم 

عام و الزامات مديريت ريسك استراتژيك پرداخته شده است.
كلمات كليدى: خطا، سازمان، ريسك، فرآيند، كيفيت،

مقدمه
مديريت ريسك شامل درك چرايى وقوع 
ــن درس گيرى از خطاهاى به  يك حادثه و همچني
ــته و اشتراك دروس آموخته شده جهت  وقوع پيوس
جلوگيرى از وقوع همان حادثه در جاى ديگرى است 
و در سازمان هاى كسب و كار و عمومى به وسيله طيف 
وسيعى از قواعد و ساختارها ايجاد مى شود. ريسك ها 
ــط و بازنگرى منظم به عنوان  و حوادث نيازمند ضب
بخشى از سيستم مديريت ريسك هستند لذا يك ثبت 
ــك براى شناسايى حوادث اتفاق افتاده و  كننده ريس
ثبت آنها براى جلوگيرى از وقوع مجدد آن در سازمان 
الزم است كه مى تواند با واحد هاى زيربط لينك شود. 
ــك كاربرد سيستماتيك سياست هاى  مديريت ريس
مديريتى، رويه ها و فرايندهاى مربوط به فعاليت هاى 
تحليل، ارزيابى و كنترل ريسك است. به تعريفى ديگر، 
مديريت ريسك عبارت است از فرايند مستندسازى 
تصميمات نهايى اتخاذ شده و شناسايى و به كارگيرى 
ــاندن  ــت كه مى توان از آنها جهت رس معيارهايى اس

ريسك تا سطحى قابل قبول استفاده كرد.

 ریسک استراتژیک
ــكى است كه  ــك استراتژيك، ريس ريس
يك سازمان براى تحقق اهداف تجارى اش مى پذيرد. 
ــودآورى و  ــون اين تعريف امكان بالقوه س در مضم
ــك استراتژيك  زيان دهى هر دو وجود دارد، كه ريس
را طبيعتاً سوداگرانه مى سازد. توجه كنيد كه چگونه 
ــك براى ريسك استراتژيك به كار  چهار عنصر ريس
برده مى شود. براى مثال، شرايطى را فرض كنيد كه 
مديريت ارشد در يك مؤسسه مالى در حال بررسى 
ــاره ورود به يك بازار جديد، مثل ايجاد خدمات  درب
بانكدارى آنالين است. از آنجايى كه اين امر به واسطه 
فرايند تصميم گيرى به اجرا گذاشته مى شود، مديريت 
مى بايست فرصت ها و تهديدهاى بالقوه موجود در آن 

بازار را بررسى كند.
ــوا در اين مثال خاص، بازار خدمات بانكدارى  محت
ــرايط و پيامدها  ــت. تمامى فعاليت ها، ش آنالين اس
مى بايست در داخل اين محتواى خاص در نظر گرفته 
ــوند. فعاليت ها در اين مثال طيفى از انتخاب هاى  ش
استراتژيك سنجيده شده است. مديريت تعدادى از 

ــامل چهار مورد زير را  انتخاب هاى قابل پيگيرى، ش
پيش روى دارد:

1. تصميم گرفتن براى ورود فورى به بازار؛
ــق ارائه خدمات  ــام اقدام احتياطى از طري 2. انج

آزمايشى اندك؛
3. در حال حاضر عملى انجام ندادن، ولى محفوظ 

نگهداشتن حقوق براى اقدامات آتى؛
4. تصميم گرفتن براى عدم ورود به بازار.

ــاى جارى و  ــامل رونده ــرايط در اين مثال، ش ش
ــبت به خدمات بانكدارى آنالين،  عدم اطمينان نس
از جمله تعداد مشتريان بالقوه، آنچه كه رقبا ممكن 
ــت انجام بدهند، و شايستگى هاى اصلى سازمان  اس
در حال حاضر است. تركيب هر فعاليت استراتژيك 
ــان، يك طيفى از  ــا روندهاى جارى و عدم اطمين ب
پيامدها، يا مجموعه اى از سودآورى و زياندهى بالقوه 
براى سازمان توليد مى كند. مديريت درجه نسبى هر 
ــك ناشى از هر فعاليت استراتژيك را  فرصت و ريس
ــى قرار مى دهد. آن ها بهترين انتخاب را  مورد بررس
بر مبناى ميزان تحمل ريسك درمقابل ميزان تمايل 
براى به دست آوردن مزايايى از فرصت هاى آن، انجام 
ــك يك  مى دهند. بنابراين، چهار عنصر اصلى ريس
ــك تجارى  ابزار مفيد براى تجزيه و درك يك ريس
استراتژيك فراهم مى سازد. اين عناصر همچنين در 
ــك خطرناك، مثل ريسك  ــى يك ريس زمان بررس

عملياتى، مفيد واقع مى شود.
 

ضرورت های مدیریت ریسك
ــازمانى، امكان  ــات س ــى اقدام در تمام

تصميم گيرى متعدد است.
ــا و مكان هاى  ــرى در زمان ه ــرايط تصميم گي ش

مختلف، متفاوت است.
ــرايط مختلف متفاوت  عواقب تصميم گيرى در ش

است.
ــل پيش بينى و عدم  ــع آينده عمدتاً غير قاب وقاي

مدیریت ریسک استراتژیک، الزامات و تعاریف
کارشناس اداره مهندسی سیستم ها و 
روش ها رشکت پاالیش نفت اصفهان
amirsamimi1161@gmail.com

امیر صمیمی
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قطعيت قاعده عام است. درجه پيچيدگى سازمان ها و 
ميزان تعامل آنها با محيط، با ميزان توجه به مديريت 
ــه مى توان با  ــك ارتباط مستقيم دارد. هميش ريس
اعمال مديريت علمى و تحليل ريسك احتمال ضرر 

و زيان به شركت را به حداقل رساند.

رویکردهای مدیریت ریسک
ــايى،  ــى براى شناس ــاى مختلف روش ه
ارزيابى و تحليل ريسك مورد استفاده قرار مى گيرد. 
ــته روش هاى  ــا از منظر كلى به دو دس اين روش ه
ــى (يا  بالدرنگ (پيش از واقعه يا آينده نگر) و واكنش

گذشته نگر) تقسيم مى شوند.
واكنشى: آموختن از چيزهايى كه اشتباه انجام شده 

است.
بالدرنگ: جلوگيرى از خطرات بالقوه كه در خدماتى 

كه مراكز درمانى ارائه مى كنند تأثير مى گذارد.
ــتفاده از  ــرد "بالدرنگ" با اس ــور كلى رويك به ط
ــى و كنترل خطرات  ــاى مختلف بر ارزياب تكنيك ه
ــد دارد. در اين رويكرد  ــوع حوادث تاكي پيش از وق
سيستم و فرآيندهاى آن مورد بررسى قرار مى گيرد، 
ــود و مورد  ــايى مى ش خطرات بالقوه موجود شناس
ارزيابى قرار مى گيرد و در نهايت با اتخاذ تدابير الزم 
ــازى برخى مداخالت اين خطرات كنترل  و پياده س

مى شود و احتمال بروز خطاها كاهش مى  يابد.
رويكرد "واكنشى" پس از وقوع خطاها به كار گرفته 
مى شود. اين رويكرد سعى دارد با بررسى سيستماتيك 
حوادث ناگوار، كليه علل ريشه اى و اصلى وقوع آنها 
را شناسايى و با اتخاذ تدابير محافظتى و حذف اين 
علل، از تكرار حوادث مشابه در آينده جلوگيرى كند. 
 Root Cause) ــه اى ــل ريش ــل عل در روش تحلي
ــى  ــى روش تجسس ــه نوع Analysis (RCA ك

است، علل ريشه اى حوادث مورد شناسايى و بررسى 
ــكل از  قرار مى  گيرند. در اين روش ابتدا تيمى متش
كارشناسان و افراد واجد شرايط براى بررسى حادثه 
ــود و اطالعات الزم  در دست بررسى تشكيل مى ش
ــر را از منابع گوناگون  ــى حادثه موردنظ براى بررس
جمع آورى مى كنند. پس از جمع آورى كليه اطالعات 
الزم و بررسى عوامل دخيل در وقوع حادثه، علت هاى 
ــه  اى يا اصلى وقوع حادثه با استفاده از ابزارهاى  ريش
مناسب شناسايى مى شوند. هدف از اجراى اين فرآيند 
پيدا كردن فرد خاطى يا مقصر نيست، بلكه يافتن و 
 (latent failures) رفع نقائص و نقاط ضعف سازمانى

است كه موجب بروز يك حادثه شده اند.

 ارزیابی ریسک
ــاً معانى  ــك" دقيق ــرح "ارزيابى ريس ش
واژه هاى "احتمال'' و "شدت" ريسك را شامل مى شود 
و موجب تضمين رويكرِد هماهنگ در ارزيابِى آيندهء 

ريسك و بررسى و پايش آن مى شود.
ــك،  ــه و تحليل ريس ــايى و تجزي ــس از شناس پ

مى توانيم موارد زير را ارزيابى كنيم:
ــيار باال، متوسط، كم، قابل  ــدت: بى نهايت، بس ش

اغماض؟
ــط، بعيد،  احتمال: تقريباً، قطعى، احتماالً، متوس

نادر؟
و پس از تعيين احتمال و شدت (نتيجه)، مى توان 

از يك جدول تنظيم سطح ريسك استفاده كرد.

 نتیجه گیری
ــت  موفقي ــده  عم ــل  عوام از  ــى  يك
ــازمان ها، "حضور مديريت و يا نماينده آن" در  س
ــم  كليه فرآيندهاى تعيين ارزش، مأموريت، چش
ــازمان است.  ــترده در س انداز وتعيين اهداف گس
ــه آن نيازمند الزامات  ــت و فرآيند مربوط ب مديري
ــه از اصولى ترين آنها  ــت ك ــش نيازهايى اس و پي
ــا كاركنان" بوده كه مى تواند  "مديريت و ارتباط  ب
ــازمان به  ارتقاى بهره ورى را براى مديريت يك س
ــتراتژى به روشى كه يك سازمان  ارمغان آورد. اس
ــبت به رقبايش تعريف مى كند  جايگاه خود را نس
اشاره دارد. سازمان هنگام اجراى استراتژى سعى 
ــبت به رقبا  ــد مزيت هاى رقابتى اش را نس مى كن
بهبود بخشد (Porter, 2008). اين مزيت رقابتى 
ــتگى را كاهش دهد و باعث  ــك ورشكس بايد ريس
ــود. مديريت  ــازمان ش افزايش عملكرد و ارزش س
ــمند در نوع نگرش  ــرى ارزش ــك بنگاه تغيي ريس
ــك ها به وجود مى آورد،  ــبت به ريس ــازمان نس س
ــه بايد از آن  ــك صرفاً يك عامل تهديدى ك ريس
دورى كرد نيست و مى تواند يك منبع فرصت نيز 
ــك بنگاه اتفاقات بالقوه را به  ــد. مديريت ريس باش
دودسته ريسك و فرصت تقسيم مى كند. حوادثى 
كه تاثيرات منفى دارند همان ريسك هايى هستند 
ــوند و يا موجب تخريب  كه مانع خلق ارزش مى ش
ــل  ــوند، و در مقاب ــازمان مى ش ــود س ارزش موج
ــتند كه  ــوع حادثه اى هس ــا احتمال وق فرصت ه
ــتيابى به اهداف، خلق ارزش و  تأثير مثبتى بر دس
حفظ ارزش فعلى داند (كوزو، 2004). در مبحث 
ــك ها را در دو  ــتراتژيك بايد ريس ريسك هاى اس

ــازمانى (استراتژى فروش و مشترى  قالب درون س
مدارى) و برون سازمانى (استراتژى در برابر عوامل 
ــمت دوم  ــت) تفكيك كنيم. قس ــاد و صنع اقتص
ــتراتژيك را ريسك هاى  ــك هاى اس مديريت ريس
سيستماتيك صنعت (ريسك هاى برون سازمانى) 
ــه در كاهش  ــى موسس ــد. تواناي ــكيل مى ده تش
ــك هاى سيستماتيك بطور ويژه اى در فرايند  ريس
ــرار دارد. در فرايند اجراى  ــراى فنون ERM ق اج
ــى تهديدات  ــك بنگاه بررس ــون مديريت ريس فن
خارجى از جايگاه ويژه اى برخوردار است و فلسفه 
ــال كاهش  ــع بنگاه به دنب ــك جام مديريت ريس
ريسك هاى سيستماتيك يعنى همان ريسك هاى 
برون سازمانى كه تحت كنترل سازمان نيستند و 
ــازمان به آن تحميل مى گردد  از محيط بيرونى س
ــك ها مى توان  (Coso, 2004). از اين جمله ريس

ريسك هاى صنعت، ريسك هاى اقتصادى، ريسك 
تغييرات قوانين نام برد. 
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شركت پااليش نفت بندرعباس در حالى بيست و دومين سال فعاليت خود را پشت سر مى گذارد كه يكى از مهمترين و بزرگترين طرح هاى خود در راستاى توسعه كمى و كيفى فرآورده هاى 
خود را با موفقيت به پايان رساند تا عالوه بر پاسخ به الگوى مصرف جامعه و صيانت از محيط زيست به استانداردهاى روز دنيا در رابطه با توليد سوخت پاك نيز دست يابد. جايگاهى كه امروز 
پااليشگاه نفت بندرعباس به عنوان تنها پااليشگاه تصفيه نفت خام سنگين در ايران و خاورميانه پس از بيش از دو دهه فعاليت مستمر ايستاده است بيانگر تالش ها و جانفشانى هاى شبانه 
روزى كاركنانى است كه در يكى از سخت ترين شرايط كارى چه به لحاظ نوع كار و چه به لحاظ شرايط آب و هوايى با تعهد و مسئوليت پذيرى و تكيه بر دانش و اطمينان به توان داخلى عالوه بر 

توليد با نگاه به آينده موجبات رشد و توسعه آن را فراهم كردند.

ــوان مدرنترين  ــگاه نفت بندرعباس به عن پااليش
پااليشگاه نفت خام با ظرفيت پااليش 232 هزار بشكه 
در روز به بهره بردارى رسيد كه با توجه به نياز كشور 
و همچنين نگاه به بازارهاى جهانى در نخستين گام 
توسعه، با تالش متخصصان داخلى و اعمال تغييرات 
در واحدهاى تقطير به ظرفيت 320 هزار بشكه در روز 
رسيد و در ادامه روند رو به رشد پااليشگاه، با مطالعه 
دقيق ظرفيت واحدهاى عملياتى، در گام دوم در سال 
ــا اجراى طرحى مبتكرانه، بدون انجام هزينه و  91، ب

سرمايه گذارى، با 30 هزار بشكه افزايش در ميعانات 
ــكن،  گازى تزريقى به واحدهاى تقطير و غلظت ش

ظرفيت خود را به 350 هزار بشكه در روز رساند.
اما در كنار اين تغييرات در ظرفيت پااليشى، يكى 
از مهمترين مسائل مد نظر مديريت پااليشگاه حركت 
به سمت كيفى سازى محصوالت توليدى بر اساس 
ــتانداردهاى روز دنيا بود و بر همين اساس طرح  اس
ــد بنزين و بهبود كيفيت  ملى افزايش ظرفيت تولي
بنزين و نفت گاز در اين پااليشگاه اجرايى شد كه با 

تكميل همه واحدهاى عملياتى آن، طرح در بهمن ماه 
سال 97 با حضور رئيس جمهور به بهره بردارى رسيد. 
ــاس اين طرح ميزان توليد بنزين در پااليشگاه  بر اس
نفت بندرعباس 4 ميليون ليتر افزايش يافت و ميزان 
 10 PPM 400 به كمتر از PPM گوگرد آن از حدود
كاهش يافت و موجب بهبود كيفيت بنزين توليدى 
ــتاندارد يورو 5  ــاس اس ــگاه بندرعباس بر اس پااليش
(EURO 05) شد. همچنين با كاهش ميزان گوگرد 

نفت گاز توليدى نيز از حدود PPM 10000 به كمتر 
از PPM 50، كيفيت اين فرآورده به استاندارد يورو 4 

(EURO 04) بهبود يافت.

پروژه افزايش ظرفيت توليد بنزين و بهبود كيفيت 
ــگاه بندرعباس از طرح هاى  بنزين و نفت گاز پااليش
ــا همكارى  ــود كه ب ــركت ب ــزرگ اين ش ــم و ب مه
ــاوران  ــان، پيمانكاران و مش ــان، متخصص كارشناس
ــى در  ايرانى صورت گرفت و موجب تغييرات اساس
ــد. در اجراى اين  كيفيت فرآورده هاى توليدى آن ش
ــاعت كار  پروژه بزرگ كه بالغ بر 45 ميليون نفر - س

انجام شده است، حجم كار نيز بسيار چشمگير بود به 
طورى كه در اين طرح 150 هزار متر مكعب عمليات 
بتن ريزى صورت گرفت و 4500 تن استراكچر فلزى، 
ــزار 200 تن تجهيزات و هزار و 600 كيلومتر  30 ه

ــى برق و ابزاردقيق و 930 هزار اينچ قطر  كابل كش
لوله كشى اجرا شد.

افزايش ظرفيت توليد بنزين نهايى پااليشگاه، ارتقاى 
كيفيت فرآورده هاى نفتى، بهينه سازى مصرف انرژى، 
بهبود عملكرد اقتصادى، كاهش آالينده هاى زيست 
ــتفاده حداكثرى و بهينه از ظرفيت ها و  محيطى، اس
امكانات داخلى، فراهم شدن زمينه هاى اشتغال مولد 
و مستمر، ارتقاى سطح دانش و تجربه نيروى انسانى 
شاغل در پروژه ها و ايجاد بسترهاى الزم براى تربيت 
ــركت هاى  نيروهاى متخصص، ارتقاى توانمندى ش
ــد  ــور مؤثرتر در عرصه هاى رش ــراى حض ــى ب داخل
ــرفت صنعتى كشور و ايجاد روحيه  اقتصادى و پيش
ــبت به توان و توليد  اعتماد به نفس و خودباورى نس

داخلى از دستاوردهاى اجراى اين پروژه بود.

سالروز افتتاح پاالیشگاه بندرعباس؛

۲۲ سال توسعه و تولید مستمر برای تأمین فرآورده های نفتی کشور
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ــگاه نفت  ــعه پااليش ــا اتمام اين پروژه قطار توس ب
ــت و  بندرعباس همچنان بدون توقف در حركت اس
پس از افزايش كمى ظرفيت پااليش و بهبود كيفيت 
فرآورده هاى نفتى در گام بعدى شركت پااليش نفت 
بندرعباس به دنبال طرح ارتقاى كيفيت محصوالت 
سنگين است كه هدف آن كاهش ميزان نفت كوره 
ــبك تر با ارزش  توليدى و تبديل آن به محصوالت س

افزوده بيشتر است.
ــنگين نفت خام  نفت كوره از هيدروكربن هاى س
ــوزد و به عنوان سوخت  ــت كه به راحتى نمى س اس
كشتى ها، قطارها، نيروگاه هاى برق، واحدهاى صنعتى 
ــه كار مى رود. با توجه به تغييرات  بزرگ و كوچك ب
سبد مصرفى انرژى كشور و افزايش سهم گاز طبيعى 
ــهم  در تأمين انرژى بخش هاى صنعتى و تجارى، س
ــر و همچنين  ــاى فوق الذك ــوره در بخش ه نفت ك
بازارهاى جهانى كاهش قابل توجهى داشته است به 
همين منظور اجراى طرح هاى تبديلى براى تبديل 
ــتر از  ــت كوره به فرآورده هاى با ارزش افزوده بيش نف

اهميت بااليى برخوردار است.
در پااليشگاه هاى كشور به طور متوسط 30 درصد 
از خوراك ورودى به نفت كوره سبك و سنگين تبديل 
مى شود. مقايسه حجم توليد نفت كوره پااليشگاه هاى 
داخلى با ساير مناطق دنيا نشان مى دهد كه به دليل 
عدم نوسازى و اجراى طرح هاى تبديلى، بخش قابل 
توجهى از نفت خام ورودى به پااليشگاه با صرف هزينه 
به نفت كوره ارزان تر از نفت خام تبديل مى شود و به 

نوعى تبديل طال به نقره با صرف هزينه است.
بر اساس طرح ارتقاى كيفيت محصوالت سنگين 
در پااليشگاه نفت بندرعباس ميزان توليد نفت كوره 
ــزان گوگرد آن به كمتر  ــه كمتر از 10 درصد و مي ب
از يك درصد كاهش مى يابد. مطالعات امكان سنجى 
طرح با بررسى كامل شرايط، پتانسيل ها و فرصت هاى 
بهبود موجود در پااليشگاه، مطالعه جامع واحد هاى 
ــوژى مدرن و  ــد در چارچوب تكنول ــى جدي پااليش
ــاس استاندارد روز  به روز براى توليد محصول بر اس
دنيا و كاهش سوخت، ضايعات پااليشگاه و استفاده 

حداكثرى از راندمان حرارتى انجام شده است.
ــعه، در  ــتاى توس اجراى پروژه هاى عمرانى در راس
ــور با توجه به نياز روز افزون  مراكز توليد انرژى كش
ــت و در  ــدى توقف ناپذير اس ــه انرژى رون جامعه ب
ــن روند در  ــركت پااليش نفت بندرعباس نيز اي ش
ــده در بخش هاى ديگر  كنار پروژه هاى بزرگ ياد ش
پااليشگاه نيز ادامه دارد كه در اين زمينه مى توان به 
ــده از جمله افزايش ظرفيت  برخى طرح هاى اجرا ش
خوراك واحد آيزوماكس از 28 هزار به 31 هزار بشكه 
ــتفاده از برش سنگين لوبكات و به تبع  در روز با اس
آن افزايش توليد فرآورده هاى با ارزش افزوده بيشتر، 
مقاوم سازى واحدهاى عملياتى، مخازن و اسكله نفتى، 
ــعه بازوهاى بارگيرى، توسعه ايستگاه  ساخت و توس
بارگيرى فرآورده هاى ويژه، احداث خطوط محصوالت 

ــالبس) براى افزايش  ــژه (وكيوم باتوم و وكيوم س وي
ــاى بارگيرى،  ــوالت به بازوه ــت انتقال محص ظرفي
طراحى، خريد، نصب و راه اندازى سامانه آنالين پايش 
آاليندگى، همچنين طرح هايى مبتكرانه با استفاده از 
دانش و تخصص كاركنان پااليشگاه از جمله استفاده 
از برش روغن سنگين در خوراك واحد هيدروكراكر، 
ــدازى P.L.C براى واحدهاى  طراحى، نصب و راه ان
ــاخت،  ــك كننده هواى ابزار دقيق، طراحى، س خش
ــتم اطفاء حريق توربين هاى  نصب و راه اندازى سيس
ــامانه خالص  گازى، انجام طرح احياء جاذب هاى س
ــازى هيدروژن با استفاده از گاز ازت داغ و ساخت  س
سيستم تحريك الكتروموتور سنكرون كمپرسور كه 
ــط كاركنان پااليشگاه نفت  ــتين بار توس براى نخس
بندرعباى اجرايى شدند. به گفته مديرعامل شركت 
پااليش نفت بندرعباس هدف اصلى اين شركت توليد 
فرآورده هاى نفتى و انرژى مورد نياز كشور است و با 
وجود مشكالتى همچون تحريم و تأمين قطعات اين 
شركت توانست با نهادينه كردن تفكر جهادى و كار با 

بهره ورى باال در مسير پيشرفت حركت كند.
ــده است  ــم نامور تالش ش به گفته مهندس هاش
ــعه و بهبود،  ــا برنامه ريزى و اجراى طرح هاى توس ب
ــود و  ــتر توليد ش ــاى با ارزش افزوده بيش فرآورده ه
فرآورده هاى با ارزش افزوده كمتر، ضايعات و مصرف 
ــركت پااليش نفت  ــرژى كاهش يابد. مجموعه ش ان
بندرعباس با محور قراردادن مفهوم توسعه پايدار به 
ــى جهت ايجاد توازن بين توسعه  عنوان اصل اساس
اقتصادى و حفاظت محيط زيست، نسبت به كنترل 
اثرات نامطلوب زيست محيطى فعاليت هاى خود در 
باالترين سطح ممكن با تعريف برنامه هاى اصالحى 
الزم اقدام كرده است به نحوى كه با احداث واحدهاى 
كيفى سازى در راستاى انطباق محصوالت توليدى 
ــتانداردهاى روز زيست محيطى و تكميل  خود با اس
زنجيره صنعت سبز گام برداشته و ابزارهاى كنترلى 
پايش آنالين را جهت كنترل خروجى هاى محيطى 
در حدود استانداردهاى ابالغى سازمان محيط زيست 
ــت و با مديريت و كنترل ضايعات،  اجرائى نموده اس

ــى دودكش ها و پايش هاى  ــاب ها، انرژى، خروج پس
مستمر آالينده هاى آب، خاك و هوا توانسته نام خود 
را از فهرست شركت هاى آالينده محيط زيست خارج 

كند.
ــركت پااليش نفت بندرعباس با درك اهميت  ش
ــاد مقاومتى مبتنى بر  ــويى با اقتص و ضرورت همس
توجه توامان به مصالح و منافع ملى كشور و توجه به 
آرمان ها و مأموريت شركت و همچنين حفظ حقوق 
ــهامداران محترم همواره مى كوشد تا با استعانت  س
ــرى از همه ظرفيت ها و  ــد متعال و بهره گي از خداون
ــيار مهم توسعه  توان خود به عنوان يكى از اركان بس
كشور، نقش بسيار مهمى را در شكوفايى اقتصادى، 
ــور در عرصه  ــرفت و بالندگى كش خودكفايى، پيش

سازندگى ايفا كند.
ــركت پااليش نفت  ــان ش ــه كاركن ــالش بى وقف ت
ــاس استاندارد و اعمال  بندرعباس در اجراى كار براس
نظارت دقيق و كنترل هاى مستمر و ضرورى، مراعات 
ــت و  ــت، ايمنى و محيط زيس اصول و الزامات بهداش
اتخاذ روش هاى پيش بينى و پيشگيرانه جهت كاهش 
و حذف زمينه هاى حوادث به منظور حفظ سرمايه هاى 
ارزشمند و عظيم نيروى انسانى و حفاظت از دستگاه ها 
ــاى كارى اين  ــئون و حوزه ه و تجهيزات در همه ش
ــيار ارزشمند و  ــتاوردهاى بس مجموعه منتج به دس
قابل تحسين شده و همچنان راه شركت را در مسير 
ــعه پايدار، تعالى و سرآمدى و حفظ  دستيابى به توس
جايگاه برتر در عرصه توليد مستمر و ارتقاى كيفيت 
فرآورده هاى نفتى هموار كرده و توانمندى هاى شركت 

را بيش از پيش آشكار كرده است.
ــا بهره مندى از  ــركت پااليش نفت بندرعباس ب ش
ــتعد و پر تالش  ــور نيروهاى مس حضور مؤثر و پر ش
توانسته است نقش اساسى و جايگاه راهبردى خود را 
در صنعت پااليش و اقتصاد كشور ايفا كند و با آينده 
نگرى و بهره بردارى از پروژه هاى متعدد در حوزه هاى 
ــتيبانى و توسعه زيرساخت ها، استمرار  عمليات، پش
ــور را  عمليات توليد فرآورده هاى نفتى مورد نياز كش

با كيفيت مناسب تضمين كند.
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ش
ورود بنزین ستاره به رینگ بین الملل و بازارهای صادراتیاخبار پاالی

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد:

ــركت نفت ستاره خليج فارس از عرضه ى بنزين اين پااليشگاه در  مديرعامل ش
ــه ى صادراتى به بازارهاى  ــال اولين محمول رينگ بين المللى بورس انرژى و ارس

جهانى خبر داد.
ــينى مديرعامل بورس انرژى ايران و هيات همراه نهم مرداد ماه  سيد على حس
ــتاره خليج فارس حضور يافتند و ضمن بازديد از زيرساخت ها و  ــگاه س در پااليش
ظرفيت هاى اين ابرپااليشگاه، نشستى نيز با «محمدعلى دادور» مديرعامل شركت 

نفت ستاره خليج فارس برگزار كردند.
دادور در حاشيه ى اين نشست بيان داشت: شركت نفت ستاره خليج فارس توجه 
ــگرف آن در معامالت  ــرايط فعلى نيز تأثير ش ويژه اى به بورس انرژى دارد و در ش

بورسى غيرقابل كتمان است.
وى اضافه كرد: فرآورده گاز مايع، نفتا، انواع حالل ها و برش هاى سنگين و سبك 
را در بورس عرضه مى كرديم و ورود بنزين به رينگ بين الملل نيز سبب پررنگ تر 
ــد. مديرعامل شركت نفت ستاره خليح  ــدن حضور ستاره در بورس خواهد ش ش
ــاى نفتى ايران را متولى عرضه ى  ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده ه فارس، ش
ــتين محموله ى بنزين ستاره خليج فارس در رينگ بين الملل عنوان كرد و  نخس
گفت: با صادرات بنزين به كشورهاى همسايه، افق هاى صادراتى بيشترى گشوده 
ــترده اى براى كشور در پى خواهد داشت. وى مقصد  ــد كه ارزآورى گس خواهد ش
احتمالى نخستين محموله بنزين ستاره خليج فارس را كشور افغانستان اعالم كرد و 
درباره فوايد عرضه ى محصوالت در بورس اظهار داشت: با اين روند هم شركت ها از 
بازگشت سرمايه شان مطمئن مى شوند و هم مشتريان تأييد صالحيت شده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مى توانند با سهولت دست به خريد بزنند، كه اين مساله 

شفافيت داد و ستد را نيز بيشتر خواهد كرد.

ــبب ايجاد رقابت سالم و بهبود شرايط اقتصادى كشور خواند  دادور بورس را س
ــال طرح «افزايش ظرفيت و رفع گلوگاه هاى سه فاز»  و گفت: اميدوارم تا پايان س
پااليشگاه كه به ارتقا ظرفيت مى انجامد، به صورت كامل اجرايى شود، چرا كه پس 
از آن، اين آمادگى را داريم تا در صورت موافقت سهام داران، سهام پااليشگاه ستاره 

خليج فارس را در بورس اوراق بهادار نيز عرضه كنيم.
مديرعامل شركت نفت ستاره خليح فارس در پايان اجراى طرح افزايش ظرفيت 
و رفع گلوگاه هاى سه فاز را سبب افزايش جذابيت اين پااليشگاه براى درخواست 
كنندگان سهام دانست و تاكيد كرد: با رسيدن خوراك دريافتى ستاره خليج فارس 
ــهام اين  ــكه در روز اين آمادگى به وجود خواهد آمد كه س به مرز 480 هزار بش

پااليشگاه در اختيار سهام داران خرد قرار گيرد.

ا ك ا اق ط ا ال قا ا ا ا ا

عرضه ۵۰۰ تن نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بورس انرژی
500 تن نفت سفيد شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، براى فروش در 

بازار داخلى در بورس انرژى عرضه شد.
در راستاى سياست هاى جديد شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى و 
همچنين تقويت و حمايت از صنايع داخلى از طريق توسعه معامالت فرآورده هاى 
نفتى در بورس انرژى ايران، چهارشنبه، 23 مردادماه حجمى برابر با 500 تن نفت 
سفيد شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران براى عرضه در بازار داخلى روانه 

ميز فروش بورس انرژى شد.
اين عرضه مطابق با برنامه هفتگى اعالم شده از سوى شركت ملى پااليش و پخش 
ــد كه بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در  فرآورده هاى نفتى ايران انجام ش
ــنبه با عرضه گاز مايع و نفت سفيد خوراك و روزهاى سه شنبه نيز  روزهاى دوش
عرضه بنزين سوپر، بنزين يورو 4، بنزين معمولى، نفت گاز يورو 5 و نفت گاز 5000 

ppm در رينگ هاى داخلى و بين الملل بورس انرژى دنبال مى شود.

در روزهاى چهارشنبه نيز همه فرآوره هاى نفتى مذكور در رينگ هاى داخلى و 
بين الملل بورس انرژى عرضه مى شود.

تأمين خوراك اوليه و كشف قيمت رقابتى در كنار مزيت هايى همچون دسترسى 
ــطه در حالى در بورس انرژى همواره مورد توجه  ــتاندارد و بدون واس به كاالى اس
صاحبان صنايع داخلى و معامله گران اين بازار قرار گرفته كه شركت هاى كارگزارى 
فعال در بورس انرژى نيز با تنوع محصوالت مختلف در بازار فرآورده هاى نفتى بورس 
انرژى، براى جذب خريداران داخلى و خارجى به ويژه صاحبان صنايع پايين دستى 

براى تأمين خوراك مصرفى خود به تكاپو افتاده اند.
بر اساس اين گزارش، چهارشنبه، 23 مردادماه در رينگ داخلى بورس انرژى در 
حالى خريداران بر سر عرضه 5000 تن نفت سفيد شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران به قيمت پايه هر تن 62 ميليون و 111 هزار و 495 ريال به رقابت خواهند 
پرداخت كه تسويه معامالت به صورت اسناد خارج از پاياپاى از ديگر مزيت هاى اين 
عرضه است. به اين ترتيب امكان تسويه نقدى وجود نداشته و خريداران بايد 10 

درصد پيش پرداخت خريد را قبل از شروع عرضه پرداخت كنند.

ا ا اف كا ف اك أ ا

26نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 12  خرداد 98

Oil Refining Industry Employers Association



ش
الی

ر پا
خبا

ا

زوایای مختلف صادرات نخستین محموله بنزین کشور تشریح شد
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس جزئيات 
و زواياى مختلف ارسال نخستين محموله ى بنزين 
ــداد تاريخى را  ــور و آينده ى اين روي ــى كش صادرات
تشريح كرد. «محمدعلى دادور» در تشريح جزييات 
صادرات نخستين محموله بنزين بيان داشت: بسيار 
خوشحاليم كه بنزين توليدى پااليشگاه ستاره خليج 
ــه عنوان  ــت كه ب ــارس داراى چنان كيفيتى اس ف
ــتين محموله ى صادراتى ايرانى به كشورهاى  نخس
همسايه انتخاب و وارد رينگ بين المللى بورس شد.

 بنزین پاک تر از استاندارد یورو ۵ اروپا
وى درباره كيفيت بنزين توليدى در اين پااليشگاه 
كه سبب چنين انتخابى شده است، بيان داشت: بنزين 
ــتاره خليج فارس از نظر زيست محيطى از  يورو 5 س
استاندارد يورو 5 جهانى پاك تر است چرا كه بنزنى 
كه در بنزين يورو 5 بايد زير يك درصد باشد، در اين 

پااليشگاه در محدوده 0,5 تا 0,7 درصد است.
ــركت نفت ستاره خليج فارس ادامه  مديرعامل ش
داد: همچنين آروماتيك در شرايط استاندارد بايد 35 
باشد اما در حال حاضر در بنزين توليدى پااليشگاه 
ستاره خليج فارس بين 29,5 تا 31,5 است و ميزان 
گوگرد استاندارد در اين نوع بنزين بايد كمتر از 10 
ــد كه در حال حاضر در بنزين ستاره  پى.پى.ام. باش

خليج فارس كمتر از يك پى.پى.ام. است.

 بازار داخلی اشباع است
وى درباره ى داليل آغاز صادرات بنزين نيز چنين 
ــخ داد: با توجه به اين كه نياز داخل تأمين شده  پاس
ــت، با  ــباع اس و بازارهاى ايران براى خريد بنزين اش
تصميم مهندس صادق آبادى، معاون محترم وزير و 
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــتراتژيك و ورود آن  نفتى صادرات اين فرآورده ى اس

به رينگ صادراتى را پيگيرى كرديم.

 فروش با قیمت مناسب
دادور فروش نخستين محموله ى صادراتى بنزين 
ايران را موفقيت آميز خواند و اضافه كرد: خوشبختانه 
ــكه گران تر از  ــن محموله 20 دالر به ازاى هر بش اي
نرخ نشريه «پلتس» به فروش رفت كه نشان دهنده ى 

عملكرد صحيح در ورود به بازارهاى جهانى است.

 تجربیات پیشین، چراغ راه آینده
ــف نفت  ــد كرد: بيش از يك قرن از كش وى تاكي
در ايران مى گذرد و ما بسيار خرسنديم كه نخستين 
صادرات بنزين به عنوان اتفاقى تاريخى از پااليشگاه 
ستاره خليج فارس آغاز شد. مديرعامل شركت نفت 
ــتفاده از تجربيات پيشين را  ستاره خليج فارس اس
ــركت نفت  ــراغ راه آينده توصيف كرد و افزود: ش چ

ستاره خليج فارس تجربه ى عرضه ى ديگر فرآورده ها 
را در رينگ داخلى و بين المللى دارد و همين موضوع 
ــبب اتخاذ روش هاى صحيح در موضوع  مى تواند س

صادرات شود.

 عملی کردن منویات مقام معظم رهبری
وى جلوگيرى از خام فروشى را ترفندى براى عملى 
ــت و گفت:  كردن منويات مقام معظم رهبرى دانس
ــترى  در پى صادرات فرآورده ها ارزش افزوده ى بيش
ايجاد خواهد شد كه سبب ارزآورى و بهبود شرايط 

اقتصادى كشور مى شود.
دادور اظهار داشت: نخستين عرضه ى بنزين ستاره 
ــركت  ــط ش خليج فارس در رينگ بيم المللى توس
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى اين موضوع 
ــزوده اى باالتر از  ــه مى توان ارزش اف را ثابت كرد ك
پيش بينى هاى نشريات معتبر اين حوزه براى بنزين 
صادراتى كسب كرد و اميدواريم در معامالت بعدى 

وضعيت به مراتب بهتر شود.

 مشتریان بنزین صادراتی افزایش می یابند
وى در ادامه تاكيد كرد: تجربه فروش گاز مايع در 

رينگ بين المللى به ما اين موضوع را متذكر مى شود 
كه متقاضايان دريافت بنزين صادراتى ايران مطمئناً 
ــتر خواهند شد و اين مساله  در معامالت بعدى بيش
ــداران و باال رفتن قيمت ها خواهد  باعث جلب خري
ــتاره خليج فارس  ــد. مديرعامل شركت نفت س ش
افزايش تعداد خريداران را سبب ورود بنزين ايران به 
بازارهاى هدف با ارزآورى بيشتر ارزيابى كرد و گفت: 
ــهم خوبى را از بازار  ــروز در صادرات فرآورده ها س ام
ــتان داريم و كشورهاى آفريقايى،  افغانستان و پاكس
ارمنستان و عراق نيز به تازگى به مشتريان ما افزوده 

شده اند.

  رعایت استاندارها خط قرمز ماست
دادور در پايان رعايت استانداردهاى ايمنى را خط 
قرمز اين پااليشگاه در تحويل فرآورده به مشتريان 
اعالم كرد و گفت: پااليشگاه ستاره خليج فارس يك 
سرمايه ى ملى است و اجازه نمى دهيم رعايت نشدن 
ــبب صدمه به اين دستاورد  ــتانداردها س برخى اس
ــور شود، از اين رو چنان  بزرگ صنعت پااليش كش
چه خريداران الزامات را رعايت نكرده باشند امكان 

تحويل محموله به آنان وجود نخواهد داشت.

رينگ بين المللى به ما اين موضوع را متذكر مى شودستاره خليج فارس تجربه ى عرضه ى ديگر فرآورده ها 
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نفت ستاره خلیج فارس، حامی منطقه حفاظت شده گنو

مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس گفت: در راستاى عمل به مسئوليت هاى 
ــى خود، به صورت داوطلبانه با امضاى تفاهم نامه اى حفاظت از ذخيره گاه  اجتماع
ــى دادور» درباره چرايى امضاى  ــت كره «گنو» را بر عهده گرفتيم. «محمدعل زيس
تفاهم نامه همكارى بين اداره كل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان و شركت 
ــرورت اجراى اصل پنجاهم قانون  ــتاره خليج فارس، گفت: با توجه به ض نفت س
ــت و در راستاى عمل به  ــى و همگانى بودن وظيفه حفاظت از محيط زيس اساس
مسئوليت هاى اجتماعى خود، به صورت داوطلبانه با امضاى تفاهم نامه اى حفاظت 

از ذخيره گاه زيست كره «گنو» را بر عهده گرفتيم.
ــت محيطى استان و حفاظت از  ــاخص هاى زيس ــبب ارتقا ش وى اين اقدام را س
ــعه همكارى هاى  گونه هاى طبيعى و جانورى اين منطقه عنوان كرد و افزود: توس
آموزشى-تحقيقاتى در راستاى حفظ محيط زيست گنو را نيز متقبل شده ايم و با 
بهترين كيفيت آن را انجام خواهيم داد. مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس 
ادامه داد: مشاركت در اجراى برنامه حفاظت از گونه هاى در معرض خطر، استفاده 

ــش گياهى منطقه  از روش هاى نوين حفاظتى در منطقه، اجراى طرح احياء پوش
ــترك در زمينه تأمين منابع زيستى حيات وحش را در دستور كار  و اقدامات مش

قرار داده ايم. 
وى همكارى در راستاى انجام اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيرى از وقوع و 
ــركت نفت  ــانى در صورت بروز حريق در اين منطقه را از ديگر تعهدات ش امدادرس
ــت: كمك به اجراى طرح هاى پژوهشى  ــتاره خليج فارس ذكر كرد و بيان داش س
ــترش فرهنگ زيست محيطى جوامع محلى، انجام برنامه  و تحقيقاتى، ارتقا و گس
مشترك آموزشى و همكارى به منظور جلب مشاركت جوامع محلى و سازمان هاى 
مردم نهاد را نيز پيگيرى خواهيم كرد. دادور استفاده از فضاهاى آموزشى مشترك 
ــتگاه ها بتوانند از ظرفيت هاى يكديگر  را نيز مورد تاكيد قرار داد و افزود: چنان دس
استفاده كنند سبب رشد متقابل و بهبود سطح خدمات رسانى به مردم خواهد شد.

ــش كه سازوكار اجرايى اين تفاهم نامه به چه صورت  ــخ به اين پرس وى در پاس
خواهد بود، گفت: به منظور اجراى بهينه اين تفاهم نامه كارگروه اجرايى متشكل 
از نمايندگان ثابت و تام االختيار طرفين تشكيل شده است كه اين كارگروه وظيفه 
ــترك و ساير موارد را برعهده  برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر فعاليت هاى مش
خواهد داشت. مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس اظهار داشت: اين كارگروه 
حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه مى دهد و گزارش پيشرفت كار به مقامات 

دو دستگاه ارائه خواهد شد.
ــركت نفت ستاره خليج فارس و اداره  وى ضمن بيان اين كه تفاهم نامه بين ش
كل حفاظت محيط زيست هرمزگان از تاريخ امضا به مدت دو سال معتبر خواهد 
ــود، افزود: اميدواريم اين اقدام نيز بتواند برگ  بود و با توافق طرفين تمديد مى ش
ــركت نفت ستاره خليج فارس در حوزه ى  زرين ديگرى در كارنامه ى پرافتخار ش
ــاهد توسعه ى متوازن هرمزگان و  ــئوليت هاى اجتماعى به يادگار بگذارد و ش مس

بالندگى هر روزه ميهن عزيزمان باشيم.
ــت تفاهم نامه حفاظت از ذخيره گاه زيست كره «گنو» چندى پيش  گفتنى اس
به امضاى «حبيب مسيحى تازيانى» مديركل حفاظت محيط زيست هرمزگان و 

«محمدعلى دادور» مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس رسيد.

ا ل ل ا ا گ فا ل ا ك ل ا

تکرار سود ۳ ماهه در دوره های بعد در صورت تثبیت ارز نیمایی و قیمت جهانی فرآورده ها

 شركت پااليش نفت اصفهان در 3 ماهه نخست سال با پرش 190 درصدى نسبت 
ــابه سال قبل، به ازاى هر سهم 872 ريال سود محقق كرد. در صورت  به مدت مش

تكرار چنين سودى در دوره هاى بعد، اين سهم چشم انداز روشنى خواهد داشت.

ــركت پااليش نفت اصفهان  در   ابراهيم كاويانى پور رئيس بازاريابى و فروش ش
ــى ها در ماه هاى بعد گفت: سودآورى  ــودآورى پااليش خصوص پيش بينى روند س
شركت هاى پااليشى تحت تأثير چند عامل از جمله نرخ ارز و نرخ جهانى فرآورده هاى 
ــى است. وى در رابطه با عملكرد 3 ماهه پااليشى ها و دليل رشد سودآورى  پااليش
شركت ها گفت: در 3 ماهه ابتداى امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، هم نرخ 
ارز رشد زيادى داشت و هم قيمت جهانى فرآورده هاى نفتى افزايش يافته بود؛ از اين 
رو رشد سودآورى شركت هاى پااليشى در 3 ماهه ابتدايى سال نسبت به 3 ماهه 97، 
منطقى بود.  وى افزود: در صورت تثبيت نرخ ارز نيمايى و قيمت جهانى فرآورده هاى 
نفتى، سودهاى تحقق يافته در 3 ماهه نخست مى تواند در ماه هاى بعد نيز تكرار شود. 
وى اضافه كرد: البته اتفاقات ديگرى هم ممكن است سودآورى پااليشى ها را تحت 
تأثير قرار دهد. برخى فرآورده هاى پااليشى، خوراك صنايع پايين دستى همچون 
صنعت قير را تشكيل مى دهد و وضعيت فروش و صادرات صنايع پايين دستى در 
تقاضاى فرآورده هاى پااليشى مؤثر خواهد بود.  رئيس بازاريابى و فروش» شپنا«در 
ــى با تمام ظرفيت خود در حال توليد  ــركت هاى پااليش خاتمه تاكيد كرد: فعالً ش

هستند و وضعيت فروش فرآورده هاى پااليشى نيز، مطلوب است.

19 ا ال ا 3 ا ا اال 3ك

رئیس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان  تاکیدکرد:

28نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 12  خرداد 98

Oil Refining Industry Employers Association



ش
الی

ر پا
خبا

ا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد
ــركت پااليش  ــاليانه ش مجمع عمومى عادى س
ــى به 29  ــال مالى منته ــان براي س ــت اصفه نف
ــفند 97 با حضور حدود 88 درصد سهامداران  اس

برگزار شد.
در ابتداى اين مجمع مديرعامل شركت پااليش 
ــركت و  ــى از عملكرد اين ش نفت اصفهان گزارش
ــده و درحال راه اندازى  ــاى راه اندازى ش پروژه ه

ارائه كرد.
ــركت  ــاره به اينكه ش ــى ابراهيمى با اش  مرتض
ــت فرآورده هاى  ــان در صنع ــش نفت اصفه پاالي
ــته اى فعاليت مى كند،  نفتى، كك و سوخت هس
ــركت پااليشى كشور  گفت: در حال حاضر 10 ش
در اين حوزه فعاليت دارند و براساس گزارش هاى 
عملكرد شركت هاى پااليشى در سال 97، شركت 
پااليش نفت اصفهان از نظر دريافت خوراك نفت 
ــگاه دوم قرار دارد.  ــام و ميعانات گازى در جاي خ
ــوالت نفت گاز در  ــن از نظر توليد محص همچني
ــفيد  ــت، گاز مايع مقام دوم، نفت س جايگاه نخس
ــوم، نفت كوره مقام سوم و بنزين مقام  جايگاه س

پنجم قرار دارد.
وى وضعيت پرژوه هاى پااليشگاه اصفهان طى 
ــى و اظهاركرد: آنچه  ــال را قابل قبول ارزياب يكس
ــركت پااليش نفت اصفهان اهميت دارد  براى ش
ــركت است كه خوشبختانه  نداشتن حادثه در ش
ــوان كننده اى  ــال 97 هيچ گونه حادثه نات در س
نداشته ايم و اين يكى از مزيت هاى بزرگ شركت 

در سال گذشته است.
ــان اينكه  ــگاه اصفهان با بي ــل پااليش مديرعام
تعميرات اساسى پااليشگاه اصفهان طبق هرسال 
ــبت به قبل  ــا مزيت هايى نس ــده، منته انجام ش
ــته است، تصريح كرد: يكى از كارهاى بزرگى  داش
در شركت پااليش نفت اصفهان براى اولين بار در 
كشور صورت گرفته انجام اصالحات در واحدهاى 
ــوددهى  ــزايى در س آيزوماكس بوده كه تأثير بس
ــت. ازطرفى چون قرار بود  ــته اس پااليشگاه داش
واحد تقطير پااليشگاه تعميرات اساسي شود تمام 
آيزوفيد مازاد را ذخيره كرديم و واحد آيزوماكس 
ــود ادامه داد كه  ــدون كاهش خوراك به كار خ ب
ــود پااليشگاه شد. در  چندين ميليارد تومان به س
بخش بنزين سازى پااليشگاه هم كارهاى زيادى 
انجام شد و در حال حاضر آن واحد با ظرفيت 25 

هزار و 800 بشكه در حال كار است.
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان در بخش 
ديگرى از سخنانش در رابطه با كيفيت فرآورده ها 
ــت  نيز گفت: يكى از فراورده هاى اصلى بنزين اس
ــت و ارزيابى مى شود و  ــدت زيرنظر اس كه به ش

خوشبختانه تااالن دچار مشكل نشده ايم.
ــام بنزين  ــال 94 تم ــادآورى اينكه س وى با ي

ــگاه يورو 4 شد، اظهارداشت: االن  توليدى پااليش
ــگاه يورو 5 است و  بخش زيادى از بنزين پااليش
ــورتنها پااليشگاهى هستيم  ادعا مى كنيم در كش

كه بنزين يورو 5 داريم.
ــر 900 ميليارد  ــال بالغ ب ــه گفته وى تا امس ب
ــگاه سود داشته  ــازى پااليش تومان واحدبنزين س
ــت، و تغييراتى كه در واحدهاى بنزين سازى  اس

شد درسوددهى پااليشگاه نقش داشت.
وى از ديزل و نفت كوره به عنوان فرآورده هاى 
ــگاه ياد كرد و گفت: انباشتگى نفت  ديگر پااليش
كوره يكى از معضالت پااليشگاه بود، به طورى كه 
حدود 12 مخزن 100 هزار بشكه اى براى ذخيره 

سازى نفت كوره داشتيم
ــگاه  ــى نفت كوره را از معضالت پااليش ابراهيم
ــر نفت كوره  ــح كرد: اگ ــان عنوان و تصري اصفه
ــمت  ــگاه را به س ــود پااليش فرآورى و تبديل نش
ــتا پروژه  ــن راس ــه در اي ــرد. البت ــى مى ب تعطيل
ــاي تقطير را  ــي از ته مانده هاي برج ه گوگردزداي
ــتور كار داريم وقرارداد اين پروژه نيز امضا  در دس

شده است.
ــت اصفهان با  ــركت پااليش نف ــل ش مديرعام
ــه مربوط به فرآورده  تاكيد براينكه پروژه هايى ك
و كيفيت آنهاست، حيات پااليشگاه است و بدون 
اجراى آن ها پااليشگاه اصفهان به تعطيلى كشيده 
مى شود، افزود: با همراهى سهامداران، پروژه ها به 
ــول مى دهيم  ــند و ما هم ق ــره برداري مى رس به
ــاى تصفيه ديزل و  ــال آينده راه اندازى واحده س
پيشرفت مناسبي از واحدهاي باقي مانده از طرح 

بهبود و بهينه سازي را اعالم كنيم.
ــان  ــت اصفه ــش نف ــركت پاالي ــل ش مديرعام
ــه صرفه  ــركت در زمين ــات ش ــوص اقدام درخص

جويى انرژى، اظهارداشت: درراستاى پياده سازى 
استاندارد، خط مشى انرژى تدوين شده و اهداف 
كالن و خرد و پروژه هاى انرژى اولويت بندى شده 
ــت تا طى 5 سال شاخص  ــركت تعين شده اس ش
انرژى از مقدار 3043 مگاژول بر تن نفت خام به 

2366 مگاژول بر تن نفت خام كاهش يابد.

ــاره به پروژه هاى در  ــى همچنين با اش  ابراهيم
دست اجراى شركت پااليش نفت اصفهان، گفت: 
ــروژه احداث  ــه گازوئيل، پ ــداث تصفي پروژه اح
يوتيليتى و آفسايت طرح تصفيه گازوئيل، احداث 
 ،DM ــد آب ــد و واح ــاى جدي ــر 3، بويلره تقطي
ــگاه، خطوط  ــتم برق پااليش مدرنيزه كردن سيس
ــازى، احداث سكوهاى  ارتباطى مخازن بنزين س
ــت،  ــت 230/33 كيلوول ــداث پس ــرى، اح بارگي
ــتم تصفيه پساب  ــتگاه پمپاژ و سيس احداث ايس
شاهين شهر، احداث يوتيليتى پروژه هاى داخلى، 
ــازى برج خنك كننده آب، احداث ايستگاه  بازس
تقليل فشار گاز طبيعى، احداث پروژه RHU و ... 

از پروژه هاى فعال مى باشد.
ــرآوردي پروژه هاي  ــغ ب ــوان كرد: مبل  وى عن
ــارد ريال و  ــدود 40 هزار و 808 ميلي ــور ح مذك
ــون 15 هزار  ــت كه تاكن ــون يورو اس 929 ميلي

ــون يورو آن  ــال و 327 ميلي ــارد ري و 076 ميلي
پرداخت شده است

ــه  ــش پايانى اين جلس ــت در بخ ــى اس گفتن
ــتقل و بازرس قانونى  ــابرس مس گزارش هاى حس
ــركت  ــهام ش به مجمع عمومى عادى صاحبان س
ــد. در بخش پايانى  پااليش نفت اصفهان ارائه ش
مجمع نيز با موافقت سهامداران سود تقسيمي هر 
ــال مالي 1397، 80 تومان  سهم شركت براي س

تعيين شد.

اال ا ا اظ 4 گا اال ال ا ا ا ا ا اظ ا
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خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شهری در شرکت پاالیش نفت اصفهان احداث شد
براى نخستين بار در ايران پروژه ملى زيست محيطى تصفيه و استفاده صنعتى 
از فاضالب شهرى در شركت پااليش نفت اصفهان با رويكرد كاهش مصرف منابع 

(آب شرب) با ظرفيت 750 متر مكعب درساعت راه اندازى شد.
ــركت پااليش نفت اصفهان افزود: اين شركت در  ــى وتوسعه ش  معاون مهندس
ــتان اصفهان، به منظور  جهت صيانت از منابع ملى و با توجه به بحران آب در اس
مصرف بهينه از اين مايه حيات، استفاده از پساب شهرى را براى توليد آب صنعتى 

مورد نياز، طراحى و اجرا كرده است.
 سيد مصطفى الهى گفت: بر اساس برنامه ريزى ها، انتقال وتصفيه پساب شاهين 
ــهر با همكارى دو شركت توانمند داخلى در سه مرحله ساخت ايستگاه پمپاژ  ش
ــگاه و ساخت  ــاب به پااليش ــاب در محل تصفيه خانه، احداث خط انتقال پس پس
تصفيه خانه در محل اين شركت انجام گرفت. اين پروژه ظرفيت تصفيه 750 متر 
ــهرى را دارد.  وى با بيان اينكه اين پروژه ظرف مدت  ــاعت پساب ش مكعب برس
ــركت پااليش  ــرف هزينه اى بالغ بر 100 ميليارد تومان در محل ش ــاه و ص 24 م

نفت اصفهان اجرايى شده، تصريح كرد: بر اساس اعالم واحد مهندسى پااليشگاه، 
مشكل اساسى بر سر راه محقق شدن اهداف اين طرح و طرحهاى مشابه در كشور، 
تغيير مشخصات پساب تحويلى است كه انتظار مى رود استاندارد آن توسط اداره 

كل استاندارد و سازمان محيط زيست ابالغ شود و فروشندگان پساب نيز موظف 
به رعايت آن شوند. گفتنى است در گذشته پساب مذكور براى مصارف غير مجاز 
ــد و به طور حتم اجراى اين طرح، ارزش بسيار عظيمى در بخش  ــتفاده ميش اس

زيست محيطى محسوب مى شود.

ظ ا گا ف الغ ا ط ا ا ا ا ا كل

راه اندازی سامانه پیشرفته هیدروكام روی تجهیزات حیاتی شركت پاالیش نفت اصفهان
 راه اندازى سامانه هيدروكام شركت پااليش نفت اصفهان نه تنها حاشيه اطمينان 
بهره بردارى از كمپرسورهاى بنزين سازى را افزايش داده، بلكه به كاهش گازهاى 

آالينده اى نظير CO2 نيز كمك كرده است.
ــان افزود: با توجه به تحريم هاى  ــركت پااليش نفت اصفه  مدير بهره بردارى ش
موجود در زمان راه اندازى واحد بنزين سازى به دليل عدم حضور پيمانكار خارجى، 
كمپرسورهاى رفت و برگشتى توربينى، بدون سيستم هيدروكام راه اندازى شد. با 
اين اتفاق بار گذارى كمپرسورها فقط محدود به دو نقطه 50 و 100 درصد بود و 
در عمل هيچ كنترل ظرفيتى وجود نداشت، بنابراين بخار زيادى مصرف مى شد و 
همچنين گاز اضافه فشرده شده كه به آن نيازى نبود به ورودى كمپرسور برگشت 
داده مى شد.  عليرضا جعفرپور ادامه داد: به منظور جلوگيرى از اتالف انرژى، كاهش 
ــورها، قراردادى بين شركت پااليش  ــورها و كاهش استهالك كمپرس بار كمپرس
ــته به هواپيما سازى ايران (هسا) منعقد شد  ــركت كارافن وابس نفت اصفهان و ش
و خوشبختانه با تالش و همت متخصصين داخلى سيستم بارگذارى كمپرسورها 
(هيدروكام) به بهره بردارى رسيد، به طورى كه در كنار داشتن توانايى براى كنترل 
ــرف بخار و نيز گاز توليدى صرفه  ــتمر ظرفيت از صفر تا 100 درصد، در مص مس
ــد. البته ايرادها و مشكالت زيادى در سيستم نصب شده خارجى وجود  جويى ش
داشت كه كارشناسان داخلى با مهندسى معكوس در دو قسمت نرم افزار و سخت 

افزار، توانستند با كمترين هزينه اين پروژه را به سرانجام برسانند.
 وى با بيان اينكه با اين موفقيت چشمگير بار ديگر ثابت كرديم كه با يارى خداوند 
ــئولين و همت كارشناسان داخلى، خواستن توانستن است و  متعال و درايت مس
ــران و ايرانى بدون نياز به هيچ متخصص خارجى توانايى انجام غير ممكن ها را  اي
دارد، اظهار داشت: در صنعت نفت برخى تجهيزات به دليل تأثيرى كه در فرايند 
توليد دارند در باالترين رده حساسيت يعنى تجهيزات حياتى قرار مى گيرند. بنابراين 
انتظار مى رود اين تجهيزات، كاركردى با قابليت اطمينان باال داشته باشند. يكى از 
راه هاى رسيدن به اين هدف، استفاده از سامانه هايى است كه به بهره بردارى ايمن 

و مطمئن از تجهيز كمك كند.
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مجمع عمومی ساالنه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت تبریز برگزار شد

ــى به 29  ــاليانه منته ــى عادى س ــع عموم مجم
ــركت پااليش نفت تبريز در روز  اسفند سال 97 ش
دوشنبه 31 تيرماه 98 با حضور بيش از 93 درصد از 

سهامداران اين شركت در تبريز برگزار شد.
ــگاه تبريز در اين نشست گفت:  مديرعامل پااليش
ــود سهام به ازاء هر سهم  در اين مجمع پرداخت س
ــركت به مبلغ 2400 ريال  ــهام ش براى صاحبان س
تقسيم شد. مهندس غالمرضا باقرى ديزج همچنين 
از تصويب و تأييد صورت هاى مالى سال 97 شركت 
ــاالنه  پااليش نفت تبريز در مجمع عمومى عادى س

اين شركت خبر داد.
ــاس گزارش بازرس قانونى تمامى  وى گفت: براس
ــركت منتهى  ــا و صورت هاى مالى اين ش عملكرده
ــوب و مطابق با  ــفند ماه 97 به نحو مطل ــه 29 اس ب

استاندادهاى جارى انجام گرفته است.
ــركت در  ــرد ش ــا و عملك ــاره موفقيت ه وى در ب
ــرد : دراين مدت با  ــده ياد آورى ك بازه زمانى ياد ش
اجراى رويكردهاى ابتكارى و تالش همكاران، تنوع 
محصوالت توليدى شركت از 13 نوع فرآورده به 40 
نوع فرآورده افزايش يافته و برندسازى محصوالت نيز 
 ARIA براى نخستين بار با خلق لوگوى اختصاصى

TZ.O.R.C (آريا تى زورك) عملياتى شده است.

مديرعامل پااليش نفت تبريز در بخش ديگرى از 
سخنان خود مهمترين دستاوردهاى فنى شركت در 
مدت ياد شده را موفقيت شركت در راه اندازي واحد 
ــبك بدون سرمايه گذاري  ايزومريزاسيون نفتاي س
عمده و تبديل كل بنزين توليدى شركت به استاندارد 
يورو 5، راه اندازى واحد گوگردزدايي گازوئيل و توليد 
گازوئيل يورو 5، كاهش ضايعات از 54 صدم درصد 
وزنى نسبت به نفت خام پااليشى به 46 صدم درصد 

و كاهش دو درصدى انديس انرژى، بيان كرد.
ــاد آورى كرد: توليد و عرضه بنزين  باقرى ديزج ي

ــه گونه اى  ــتانداردهاى يورو 5 ب ــا اس ــل ب و گازوئي
مديريت شده كه عالوه بر رعايت الزامات حاكميتى، 
ــتانداردهاى كيفى سازى، سود اقتصادى و ارزش  اس
ــت و  ــه ارمغان آورده اس ــركت ب ــزوده را براى ش اف
ــتاقانه متقاضى اين  ــورهاى همسايه بسيار مش كش

محصوالت هستند.
به گفته وى، با اجرا و راه اندازى طرح هاى ياد شده 
ــه جويى ارزى در  ــزون بر 100 ميليون يورو صرف اف

شركت به عمل آمده است.
ــركت  ــرى درارتباط با فعاليت هاى حقوقى ش باق
ــن باره براى حدود 100 هكتار از  تصريح كرد : در اي
اراضى داخل محدوده عملياتى شركت سند مالكيت 
ــده،  همچنين با رأى قطعى دادگاه  تك برگ اخذ ش
از 19 هزار متر مربع زمين ديگر اين شركت واقع در 

ايل گلى تبريز رفع معارض شده است.
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز، تسويه حساب 
تمامي تسهيالت بانكي، تسويه حساب اقساط خريد 
سهام پتروشيمي تبريز و بهره مندى از مشوق مالي به 
مبلغ 84 ميليارد تومان و نيز اخذ طلب مابه التفاوت 
ــع و مبادالتي فروش فرآورده هاى ويژه  نرخ ارز مرج
ــال 1391 به مقدار 73 ميليارد  درسه ماهه سوم س
ــركت در حوزه مالى  تومان را از ديگر فعاليت هاى ش

در مدت ياد شده اعالم كرد.
اشاره به طرح جامع پااليش نفت تبريز بخش پايانى 
ــركت بود، وى گفت: اين  گزارش مديرعامل اين ش
ــتاى كاهش توليد نفت كوره و با هدف  طرح در راس
ارتقاى كمى و كيفى محصوالت توليدى شركت اجرا 
مى شود و با بهره بردارى كامل آن، پااليشگاه تبريز در 
ميان رقباى خارجى و داخلى به جايگاه واقعى خود 

دست خواهد يافت.
ــات اوليه اين  ــده براى مطالع وى هزينه صرف ش
طرح را يك ميليون يورو و هزينه بجز طراحى بنيادى 

ــذ دانش فنى آن را حدود 11 ميليون دالر ذكر  و اخ
كرد و ادامه داد: هزينه اجراى كل طرح حدود يك و 

نيم ميليارد دالر خواهد بود.
ــز دريافت  ــركت پااليش نفت تبري مديرعامل ش
ــش رعايت حقوق  ــس طاليى چهارمين هماي تندي
مصرف كنندگان، كسب ديپلم افتخار جايزه جهانى 
ــعه  كارآفرينى ومديريت مدرن از بنياد اروپايى توس
ــب مدال برنز دومين جايزه ملى  مديريت EIU، كس
مسووليت هاى اجتماعى بنگاه هاى اقتصادى كشور 
در حوزه بهترين عملكرد كسب و كار مسووالنه،  بهبود 
و توسعه پايدار و كسب رتبه اول HSE شركت هاى 
ــور را از ديگر افتخارات و موفقيت هاى  پااليشى كش

پااليشگاه تبريز در سال 1397 عنوان كرد.
ــع روزنامه هاى دنياى اقتصاد و عصر  در اين مجم
آزادى به عنوان روزنامه هاى رسمى شركت و موسسه 
ــابرس  ــى تدوين و همكاران به عنوان حس حسابرس
مستقل و بازرس قانونى اصلى و موسسه حسابرسى 
رازدار به عنوان بازرس على البدل شركت براى سال 

مالى 1398 انتخاب شدند.
در ادامه اين نشست و براساس اعالم قبلى، مجمع 
ــت تبريز، با  ــركت پااليش نف عمومى فوق العاده ش
حضور همان تعداد برگزار شد و تنها دستور كار آن 
ــركت در زمينه  در خصوص اعطاى مجوز فعاليت ش
ــگاهى و كنترل كيفت بود كه به تأييد  امور آزمايش

رسيد و به ماده دو اساسنامه شركت اضافه شد.
ــيان،   ــت و گاز پارس ــترش نف ــركت گروه گس ش
ــهام عدالت استان  ــرمايه گذاري س ــركت هاى س ش
ــش فراورده هاي  ــركت ملي پااليش و پخ زنجان، ش
ــركت سرمايه گذاري هامون سپاهان  نفتي ايران، ش
ــات مديريت هامون  ــركت خدم ــهامي عام)، ش (س

سپاهان (سهامي خاص) و اشخاص حقيقى از جمله 
سهامداران شركت نفت پااليش تبريز هستند.

29 ا ال ا9ا گ 5 ا ا ا ا ا ل ئ ذك5گا ال ل 11 ا آ ف ا ذ اخ
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معرفی طرح تحول و تعالی ابر سیستم مدیریت شرکت پاالیش نفت تبریز بر اساس مدل AMIF/MAMIF به مدیران استانی

 مدير عامل شركت پااليش نفت تبريز چهارشنبه 
ــت اين  ــه همراه تيم استراتژيس ــانزدهم مرداد ب ش
ــمينار آموزشى  ــيه برگزارى س پااليشگاه در حاش
ــازمانى در دولت و بخش  معرفى مدل هاى تعالى س
عمومى ويژه مديران استان به تبيين طرح تحول و 
تعالى ابرسيستم مديريت شركت پااليش نفت تبريز 

بر اساس مدل AMIF/MAMIF پرداخت.
ــود تئورى و مدل را الزمه هر  غالمرضا باقرى وج
ــت و با بيان اين كه تدوين اين طرح،  مديريتى دانس
ــده است،  ــال انجام ش تيمى بوده و در طول پنج س
ــن ارزش هاى  ــايى و تدوي ــازمانى، شناس آرمان س
ــايى ذى نفعان سازمان و كانال هاى  سازمان، شناس
ــايى فرصت ها و تهديدهاى  ارتباطى مربوطه، شناس
 ،(SWOT) ــازمانى محيطى و نقاط قوت و ضعف س
ــت هاى مربوطه، تدوين  ــتراتژى و سياس تدوين اس
ــتراتژيك  ــه اس ــتراتژيك و طراحى نقش اهداف اس
ــازمانى، تدوين  ــن برنامه يكپارچه س (BSC)، تدوي

اهداف كمى، شناسايى و خلق منابع، بودجه ريزى، 
اجرا و تعيين مغايرتها را از جمله فرايندهاى اصلى 

اين مدل برشمرد.
ــت چرخاندن  ــه اينكه مديري ــاره ب وى ضمن اش
چرخه تصميم و اجراست و هر مدير خالق آن، گفت: 
ــاور فرهيخته و فعال و رعايت منطق  ــتن مش داش
تئورى و عمل و التزام به اصل شروع از خود را جزو 
ــمرد و ادامه داد: اين مدل در  الزامات اين مدل برش
صدد تحول مديريت سازمان از مكتب كالسيك به 
مكتب يادگيرى و نيز خواهان تعالى مديران به تراز 

مكتب يادگيرى مديريت است.
وى مشاور طرح تحول و تعالى ابر سيستم مديريت 
AMIF/ ــركت پااليش نفت تبريز و صاحب مدل ش

MAMIF را دكتر محمود عجمى معرفى كرد و ادامه 

 (CBR) ــان، بلد راه كاروان ــاوره ايش داد: روش مش
است كه در مدت اين پنج سال، در كنار مديران و با 
هدايت علمى و عملى، آنان را در مديريت بر سازمان 
خود همراهى كرده است و در اين همراهى، مديران 
در يك حركت تدريجى و مستمر، به صورت فردى 
ــده،  ــنا ش و تيمى، با دانش مديريت در حد نياز آش
مدلهاى مفهومى و اجرايى را فرا گرفته و در محيط 

سازمانى خود آن را اجرايى كرده اند.
باقرى با تشريح مدل AMIF/MAMIF خاطرنشان 
ــترك مديران  ــر مبناى اين مدل آرمان مش كرد: ب
ــركت، برنامه ريزى استراتژيك و نقشه استراتژى  ش
ــركت  ــازمان طراحى و برنامه ريزى عملياتى ش س
ــالهاى 93 تا 94 تدوين شده و برمبناى آن  طى س
ــدف كمى و 132  ــن 6 هدف كالن، 40 ه ــا تدوي ب
برنامه و پروژه به سمت آرمان خود كه همان پيشرو 
ــگاههاى منطقه خاورميانه با اعتبار جهانى  پااليش
است با استراتژى بهبود فضاى كسب و كار با تاكيد 
بر ارزش آفرينى و مسئوليت اجتماعى، حركت كرده 
است و با شناسايى مغايرتهاى حاصل از اجرا و ارائه 
راه حل هاى موقت و اساسى برمبناى CFTOP توسط 
تيم مديران ارشد ضمن زمينه سازى براى يادگيرى 
ــطح SLL، DLL، TLL و تربيت  مديران در سه س
ــازمان را براى  ــران در تراز مكتب يادگيرى، س مدي

هجرت از مكتب كالسيك به مكتب يادگيرى آماده 
كرده است.

مدير عامل شركت پااليش نفت تبريز با تاكيد بر 
ــازى و آرمان گذارى بر مبناى اين  چگونگى تيم س
مدل، تعميق نگاه علمى مديران به مديريت سازمانى 
در تفكر و رفتار، تعميق تفكر استراتژيك در مديران، 
تقويت انگيزه مديران براى تحقق اهداف استراتژيك 
ــعه رويكرد آرمان محورى در  حوزه مديريتى، توس
ــازمان، هجرت مديران از تفكر خطى به  ــطح س س
ــيپلين هاى  ــى ديس ــتمى و درك دانش تفكر سيس
مكتب يادگيرى مديريت (تفكر سيستمى، مدلهاى 
ذهنى، آرمان مشترك، يادگيرى تيمى و قابليتهاى 
شخصى) و تجهيز مديران به آن را از دستاوردهاى 

نامشهود اين طرح دانست.
 (CBR) باقرى شيوه مشاوره و تعامل ظرفيت ساز
را مطمئن ترين راه براى پياده سازى مبانى مديريت 

در مكتب يادگيرى و شكل گيرى تيم معرفى كرد.
ــت تبريز در پايان  ــركت پااليش نف مدير عامل ش
ــاوره مديريت ايران  ــب رتبه اول جايزه ملى مش كس
(جايزه بزرگمهر) در سال 96، دريافت مدال نقره (رتبه 

ــتانتين از سوى شوراى بين المللى  دوم جايزه) كنس
مشاوران مديريت (ICMCI) در سال 2017 و كسب 
ــى كار آفرينى و مديريت  ــم افتخار جايزه جهان ديپل
مدرن از بنياد اروپايى توسعه مديريت (EIU) در سال 
1397 را از ديگر دستاوردهاى طرح تحول و تعالى ابر 

سيستم مديريت شركت پااليش نفت تبريز بر اساس 
مدل AMIF/MAMIF معرفى كرد.
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افزایش ۸درصدی تولید محصوالت شیراز در سال۹۷
آنچه در مجمع پاالیش نفت شیراز مطرح شد:

ــيراز گفت: جمع كل  ــل پااليش نفت ش مديرعام
توليدات شركت در سال 97 معادل 2 ميليون و 451 
ــزارو 326 تن معادل 2 ميليون و 888 هزارو 387  ه
مترمكعب بود و كل فرآورده هاى تحويلى نيز معادل 
2 ميليون و 785 هزارو 584 مترمكعب است كه اين 
ــى 96 از لحاظ توليد 8  ــال مال مقدار در قياس با س
درصد و از نظر فروش تناژى حدود 9 درصد كاهش 
يافت. بابك طاوسى مديرعامل شركت پااليش نفت 
ــيراز در مجمع عمومى عادى ساليانه اين شركت  ش
گفت: اين شركت در ابتدا با ظرفيت اسمى 40 هزار 
ــام در روز فعاليت خود را آغاز  ــكه تقطير نفت خ بش
كرد كه با اجراى اقداماتى در راستاى ازدياد ظرفيت، 
ــكه در روز افزايش  هم اكنون اين رقم به 56 هزاربش

يافته است. 
ــركت در ميان 10  ــان كرد : اين ش وى خاطرنش
ــور از نظر دريافت خوراك در  ــگاه فعال كش پااليش
ــط خوراك  ــراردارد و به طور متوس ــتم ق رتبه هش
ــركت روزانه 60 هزار بشكه نفت خام است.  اين ش
طاوسى در خصوص عملكرد شركت در سال 97 نيز 
تصريح كرد: درآمد حاصل از فروش اين شركت در 
كل دوره 12  ماهه بالغ بر 75 هزار و 952 ميليارد 

ريال بوده و بهاى تمام شده اين دوره نيز بالغ بر 68 
هزار ميليارد ريال بود. وى با اشاره به اينكه پااليش 
ــال 97 متحمل هزينه مالى 12  ــيراز در س نفت ش
ــد، ادامه داد: سود اين شركت نيز  ميليارد ريالى ش
به 5 هزارو 366 ميليارد ريال (5223 ريال سود به 
ازاى هر سهم) رسيد. وى افزود: تعهدات سرمايه اى 
ــراى پروژه  ــه بابت اج ــخ ترازنام ــركت در تاري ش
ــبك به مبلغ 15/000/000 دالر،  تصفيه نفتاى س
آيزومريزاسيون به مبلغ 3/700/000 دالر و تصفيه 
ــت كه قرارداد  ــت گاز 152/000/000 دالر اس نف
تصفيه نفتاى سبك توسط نيروهاى مديريت پروژه 

شركت در حال انجام است.
ــى با اشاره به اينكه باتوجه به قوانين خريد  طاوس
خوراك و تحويل فرآورده ها به نرخ فوب خليج فارس، 

نوسانات نرخ ارز بر سودآورى شركت ها مؤثر خواهد 
ــده و درآمد  بود، گفت: با توجه اينكه بهاى تمام ش
ــان قرار مى گيرد  فروش هر دو تحت تأثير اين نوس
ــان هاى ارزى در خريد نفت خام و  ــى از نوس بخش
ــش  فروش فرآورده ها يكديگر را تا حد زيادى پوش
مى دهند. الزم به ذكر است تأمين ارز مورد نياز براى 
اجراى طرح هاى توسعه جامع شركت نيز بايستى از 

صادرات بخشى از فرآورده ها تأمين شود.
مديرعامل پااليش نفت شيراز ادامه داد: با توجه به 
اينكه قيمت نفت خام و فرآورده ها بر مبناى نرخ هاى 
ــود، بنابراين نوسان قيمت  بين المللى تعيين مى ش
ــودآورى شركت ها  ــتقيم بر روى س نفت تأثير مس

خواهد داشت.
 وى خاطرنشان كرد: پااليش نفت خام و ميعانات 
ــوخت و ضايعات،  ــد مطابق برنامه، كاهش س و تولي
ــتمر  ــش توليد فرآورده هاى باارزش، توليد مس افزاي
ــدن واحدها، افزايش نرخ  ــته ش و كاهش زمان بس
ــودآورى، مديريت هزينه هاى شركت، تسريع در  س
اجراى پروژه و درخواست هاى فنى و تعريف و اجراى 
طرح هاى تحقيقى بخشى از برنامه هاى آتى شركت 

پااليش نفت شيراز محسوب مى شوند.

ضرورت استفاده از پتاسیل های دانشگاهی برای رفع معضالت زیست محیطی

ــت كشور گفت: محيط  ــازمان حفاظت محيط زيس معاون پژوهش و آموزش س
زيست صرفآ جمع آورى زباله و نجات جان يك حيوان وحشى نيست بلكه محيط 
زيست موضوعى است كه مى تواند بر روى زندگى تك تك ما تأثير مثبت يا منفى 
ــازمان حفاظت محيط زيست  بگذارد. دكتر اميدى نيا، معاون پژوهش و آموزش س
ــور در همايش هم انديشى فعاالن زيست محيطى در شركت پااليشگاه نفت  كش
كرمانشاه اظهار كرد: ما براى اينكه بتوانيم در تمامى حوزه هاى محيط زيستى پاسخ 
خوب، بهنگام و موثرى به معضالت زيست محيطى (همچون توليد كاتاليست هاى از 
بين برنده لجن هاى نفتى در پااليشگاه كرمانشاه) بدهيم بايد از پتاسيل هاى تخصصى 
و دانشگاهى حداكثر استفاده را ببريم. وى ادامه داد: محيط زيست صرفآ جمع آورى 

ــى نيست بلكه محيط زيست موضوعى است  زباله و نجات جان يك حيوان وحش
كه مى تواند بر روى زندگى تك تك ما تأثير مثبت يا منفى بگذارد و ما در ساختار 
ــت كشور به جد نيازمند مشاركت همه آحاد  جديد سازمان حفاظت محيط زيس
مردم هستيم. سهراب برانديشه، رئيس هيات مديره شركت پااليش نفت كرمانشاه 
در اين همايش گفت: تمام تالش مديريت بخش خصوصى در شركت پااليش نفت 
كرمانشاه بر اين است كه بر مدار توسعه پايدار حركت كند و حركت بر مدار توسعه 
ــت است. وى افزود: پااليشگاه كرمانشاه  پايدار نيز الزمه اش حفاظت از محيط زيس
براى اولين بار در جهان موفق به اجراى پروژه اى شده است كه لجن هاى نفتى را از 
يك تهديد زيست محيطى به فرصتى براى حفاظت از محيط زيست و ايجاد ارزش 
افزوده تبديل كرده است. بر انديشه تصريح كرد: تمام تالش ما بر اين است در شهرى 
كه خودمان در آن زندگى مى كنيم تمامى پارامتر هاى محيط زيستى را رعايت كنيم 
ــتا بوده است. وى در ادامه تاكيد كرد: توسعه  و اجراى اين پروژه نيز در همين راس
پايدار قطعاً به معناى حفاظت ويژه از محيط زيست است. ياورى مديركل محيط 
زيست استان كرمانشاه نيز در اين مراسم ضمن قدردانى از ميزبانى شركت پااليش 
نفت كرمانشاه در برگزارى اين همايش گفت: ميزان زباله هاى توليدى استان بين 
550 تا 600 تن در روز است و در حال حاضر مشكل اصلى ما در بحث مديريت اين 

پسماندها، كمبود منابع اعتبارى است و ما از مسئولين كشورى انتظار داريم كه از 
محل اعتبارات ملى مديريت پسماند كه رقمى در حدود 1000 ميليارد تومان است، 
استان كرمانشاه نيز بهره مند شود. وى همچنين از شركت پااليش نفت كرمانشاه، 
شركت پليمر و شركت سيمان سامان به عنوان سه صنعت سبز كشور نام برد كه 

توجه ويژه اى به رعايت اصول محيط زيستى دارند.

ط گ ك ط اظ ا ا آ ا

در همایش هم اندیشی فعاالن زیست محیطی در پاالیشگاه کرمانشاه مطرح شد:
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افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت تهران

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی پاالیش نفت برگزار شد

مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام شركت 
ــازمان  ــش نفت تهران با حضور نمايندگان س پاالي
ــازى، اعضاى هيئت  ــازمان خصوصى س بورس، س
ــران و بيش از 90  ــركت پااليش نفت ته مديره ش
ــد كه در نهايت  ــهام برگزار ش درصد از صاحبان س
ــركت از مبلغ 24000 ميليارد  ــرمايه ش افزايش س
ريال به مبلغ 44000 ميليارد ريال به ميزان 83.3 
درصد از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه 
از طريق صدور سهام جديد مورد تصويب قرار گرفت. 
اين افزايش سرمايه با هدف تأمين مالى پروژه احداث 
واحد بهبود كمى و كيفى بنزين صورت و گزارشى 
ــر آن بر عملكرد  ــروژه مذكور و تأثي ــوص پ در خص

سودآورى شركت به سهامداران ارائه شد.
ــق افزايش  ــد پس از تحق ــر آن مقرر ش ــالوه ب ع
ــرمايه، با رعايت قانون تجارت و قانون بازار اوراق  س
بهادار نسبت به اصالح ميزان سرمايه و تعداد سهام 
شركت و ثبت آن در اداره ثبت شركت ها اقدام شود. 

با انجام اين افزايش سرمايه و ثبت آن سهام شركت 
ــران به مبلغ 44 هزار ميليارد ريال  پااليش نفت ته
افزايش يافته كه به 44 ميليارد سهم عادى يك هزار 

ريالى تقسيم شده و تماماً پرداخت شده است.

ــوص برنامه  ــركت در خص همچنين عملكرد ش
ريزى هاى اقتصادى و حفظ منافع صاحبان سهام از 
سوى سهامداران، نماينده سازمان خصوصى سازى و 

اعضاى هيئت مديره مورد تمجيد قرار گرفت.

جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه انجمن 
صنفى پااليش نفت 15 تيرماه با حضور اكثريت 
اعضاء برگزار شد.  در اين جلسه پس از گزارش 
ــازرس و همچنين  عملكرد هيئت مديره و ب

گزارش خزانه دار ارائه شد و اعضاى هيئت مديره 
ــدند. براين اساس  و بازرس انجمن انتخاب ش
شركت هاى پااليش نفت بندرعباس، اصفهان، 
تهران، تبريز و ستاره خليج فارس به عنوان عضو 

اصلى و شركت پااليش نفت كرمانشاه به عنوان 
عضو على البدل انتخاب شدند. شركت پااليش 
نفت شيراز هم در اين جلسه به عنوان بازرس 

اصلى انتخاب شد.

ك ا آ ا ا اف ا ا ا اا ك لك

پروژه گوگردزدايی ا زمحصوالت ميان تقطير شركت پااليش نفت شيراز

ــتاي اهداف  ــركت پااليش نفت شيراز در راس ش
ــي توليد محصوالت  ــتراتژيك خود، ارتقاى كيف اس
ــاس استاندارد  ــركت را بر اس ميان تقطيري اين ش
ــورو 5) و همچنين كاهش اثرات و  ــي اروپا (ي جهان
پيامدهاي زيست محيطي همواره مدنظر قرار داده 
ــتيابي به اين مهم احداث واحد  است. لذا براي دس
تصفيه هيدروژني محصوالت ميان تقطيري همراه با 

احداث واحدهاي توليد هيدروژن، بازيافت گوگرد و 
واحد تصفيه گاز را در دستور كار دارد.

ــرمايه  قرارداد پروژه 25 تير ماه 1398 با حجم س
ــي –  ــون دالر در قالب مهندس ــذاري 152 ميلي گ
خريد- ساخت براي اجراي در مدت 3 سال با شركت 

طراحي و ساختمان نفت منعقد شد.
اين پروژه شامل واحد تصفيه هيدروژني محصوالت 

ــكه در روز،  ــان تقطيري به ظرفيت 26 هزار بش مي
ــفيد با  ــب افزايش مرغوبيت نفت گاز، نفت س موج
ــد 10ppm) كه  ــش تركيبات گوگردي در ح كاه
ــت دارد(است.  نقش مهمي در آلودگي محيط زيس
ــالوه بر كاهش ميزان گوگرد، عدد  در اين فرآيند ع
ــده نيز بين 2 تا 5 واحد  ــتان نفت گاز تصفيه ش س
ــدروژن به ظرفيت 8500  افزايش مى يابد. واحد هي
ــاعت جهت تأمين هيدروژن  نرمال مترمكعب در س

مورد نياز احداث مى شود.
ــرد به ظرفيت 35 تن در روز  مجمع بازيافت گوگ
شامل واحدهاي تصفيه گاز كه وظايف كاهش ميزان 
سولفيد هيدروژن گازهاي سبك و ترش توليدي در 
ــد مجاز را به عهده دارد. واحد تصفيه آب ترش به  ح
ــولفيد هيدروژن از آب مصرفي در  منظور حذف س
ــات پااليش و مصرف مجدد آب در نظر گرفته  عملي
ــت. واحد بازيافت گوگرد به منظور تبديل  شده اس
سولفيد هيدروژن گازهاي اسيدي حاصل از عمليات 

واحد تصفيه گاز به گوگرد طراحي شده است.
در اين پروژه سرويس هاى جانبي مورد نياز، مخازن 

خوراك و مشعل نيز در نظر گرفته شده است.

اف ا ا ا ا اال گك گ اف ا ل ا ا ا ا
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بومی سازی ۴۹۰۰ قطعه با نگاه به توان داخلی در شركت پااليش نفت بندرعباس
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: 
در راستاي حمايت از توان توليد كنندگان داخلي و 
همچنين استفاده از امكانات داخلي شركت، بالغ بر 
4900 قلم انواع كاال مورد نياز پااليشگاه بندرعباس 

توسط توليد كنندگان و سازندگان داخلي ساخته و 
مورد استفاده قرار گرفت است.

ــاخت قطعات در داخل  ــدس نامور افزود: س مهن
ــور مبنى بر  ــتاى اجراى سياست هاى كش در راس
ــرمايههاى ملى و همسو  حفظ منابع و صيانت از س
ــى بر اتخاذ  ــت و رويكردهاى جارى مبن ــا سياس ب
ــير تحقق آرمان هاى اقتصاد  روش هاى مؤثر در مس
ــزى اصولى و اعمال نظارت و  مقاومتى با برنامه ري
ــورد نياز، حركت به  ــرل براى تأمين قطعات م كنت
سمت خوداتكايى و قطع وابستگى به خارج از كشور 

انجام شده است.
ــركت  ــاس رويكرد ش ــت: بر اس ــان داش وى بي
پااليش نفت بندرعباس در راستاى حمايت از توان 
توليدكنندگان داخلى، تا پايان سال 97 ساخت بالغ 
ــر 4900 قطعه به تعداد كل 552 هزار عدد براى  ب
اولين بار و بدون نقشه اوليه در داخل صورت گرفت 
ــاورى، انتقال تكنولوژى،  ــن اقدام مهم خودب كه اي
جلوگيرى از خروج ارز، اشتغالزايى و تحقق اقتصاد 

مقاومتى در شرايط تحريم را به همراه داشته است. 
ــركت پااليش نفت بندرعباس با بيان  مديرعامل ش
ــد فرآورده هاي نفتي  ــركت 18 درص اينكه اين ش
ــتفاده از بيش از دو هزار  ــور را با اس مورد نياز كش
و 600 تجهيز مرتبط با صنايع پااليش نفت تأمين 
مي كند، افزود: اين شركت در راستاي توليد مستمر 

ــوالت نفتي به تأمين قطعات يدكي نياز دارد  محص
كه با بهره گيري از كارشناسان علوم فني، مهندسي 
ــايي اقالم قابل ساخت  و بازرگانى نسبت به شناس
ــركت و همچنين بهره  از طريق امكانات داخلي ش
ــركت هاي داخلي اقدام  ــوان توليدي ش جويي از ت

كرده است.

ا ا ا ا ط ا اا ا ك ا قط أ ال

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه پاالیشگاه بندرعباس

مجمع عمومى عادى ساليانه شركت پااليش نفت 
بندرعباس در تاريخ 30 تير با حضور 92/4 درصدى  

سهامداران برگزار شد.
ــود  ــن مجمع در رابطه با ميزان پرداخت س در اي
سهام و پس از اخذ تأييد حسابرس مستقل و بازرس 
ــهامداران، مبلغ 1700  ــا رأى اكثريت س قانونى، ب

ريال به عنوان سود قابل تقسيم هر سهم براى سال 
منتهى به 30 اسفند سال 1397 تخصيص يافت.

ــم نامور مديرعامل  در اين نشست مهندس هاش
شركت پااليش نفت بندرعباس گزارشى از عملكرد 
واقعى شركت، پيشرفت طرح ها و برنامه هاى توسعه اى 
در دست اقدام شركت و همچنين گزارشى كامل از 

طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين و بهبود كيفيت 
ــال 97 با حضور  ــن و نفت گاز كه در بهمن س بنزي
ــيد  رئيس جمهور به طور كامل به بهره بردارى رس
ــابرس و بازرس  ارائه كردند و همچنين گزارش حس
ــاس  ــد و مجمع براس ــركت نيز قرائت ش قانونى ش

گزارش مذكور تكاليف را مشخص كرد.
در رابطه با رعايت ماده 147 اليحه اصالحى قانون 
ــى و خدمات مديريت  ــه حسابرس تجارت، موسس
ــابرس و بازرس قانونى  آزموده كاران به عنوان حس
ــات مديريت  ــى و خدم ــه حسابرس اصلى و موسس
ــابرس و بازرس  ــكاران به عنوان حس ــن و هم تدوي
قانونى على البدل شركت براى سال مالى منتهى به 

29 اسفند سال 1398 تعيين شد.

ــع عمومى  ــات مجم ــت در تصميم ــى اس گفتن
ــاد به عنوان  ــات و دنياى اقتص ــاى اطالع روزنامه ه
روزنامه هاى كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى مربوط 
به مجمع شركت معرفى شدند. در اين نشست آقاى 
محمد حسين ملكى به عنوان رئيس جلسه، آقايان 
جواد بهشتى و قاسم منظرى توكلى به عنوان ناظران 
ــه و آقاى هاشم نامور به عنوان منشى جلسه،  جلس
ــه مجمع عمومى عادى ساليانه  اعضاء هيئت رئيس

شركت پااليش نفت بندرعباس را تشكيل دادند.

اال ك ا ال الا ا ل قا ا ال
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کمیت و کیفیت  پاالیش در چین
چين به عنوان يكى از شركاى تجارى كشورمان از اهميت بسيارى در خريد محصوالت پتروشيمى و همچنين صادرات نفت برخوردار است. يادداشت پيش رو، به بررسى كميت و كيفيت 
صنعت پااليش در كشور چين مى پردازد. اين يادداشت بر اساس آمارهاى معتبر بين المللى نظير مؤسسه IHS ،Global data و همچنين اوپك تهيه شده و با توجه به بعضاً تفاوت هاى آمارى 
موجود، از متوسط آمارها بهره گرفته شده است. ظرفيت پااليشى چين در سال 2018، حدود 15/9 ميليون بشكه نفت خام بوده كه اين رقم با احتساب پااليشگاه هاى ميعانات است. بدون 
احتساب ميعانات، ظرفيت پااليشى اين كشور حدود 15 ميليون بشكه مى باشد و با توجه به متوسط راندمان 87 درصدى، خوراك ورودى تقريباً 13 ميليون بشكه در روز بوده كه به طور متوسط 

9.2 ميليون بشكه از مسير واردات و بخش باقى مانده از داخل تأمين مى شود.

بررسی دقیق آماری از وضعیت جایگاه چین در توسعه صنعت پاالیش

  تصوير شماره 1: شكل باال  نشان دهنده تعداد واحدهاى پااليشى اين كشور و سهم فرآيندهاى مختلف بر اساس خوراك ورودى است.
همان طور كه در تصوير باال نيز اشاره شده است؛ متوسط خوراك ورودى به برج وكيوم، كمتر از 20 درصد است كه نشان دهنده اين موضوع است كه نفت خام ورودى به 

پااليشگاه هاى اين كشور از API باال (نفت خام سبك تر) برخوردار است. همين موضوع بر روى كيفيت فرآورده هاى پااليشى نيز اثرگذار خواهد بود.

 تصوير شماره 2: شكل زير نيز وضعيت مالكيت اين واحدهاى پااليشى را به همراه تراكم اين بنگاه ها نشان مى دهد.

36نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 13  شهريور 98

Oil Refining Industry Employers Association



همان طور كه مشـاهده مى شـود بخش عمده واحدهاى پااليشى اين كشور از ظرفيت 100 تا 200 هزار بشكه اى برخوردار است. در اين ميان بزرگترين پااليشگاه چين از 
نوع پتروپااليشـگاه و با ظرفيت 470 هزار بشـكه و كوچك ترين پااليشگاه ها زير 10 هزار بشكه در روز ظرفيت داشته و به صورت محله اى اداره مى شوند. تقريباً 90 درصد 
از مالكيت بنگاه هاى پااليشـى اين كشـور در اختيار شـركت هاى دولتى Sinopec، CNPC و CNOOC است. الزم به ذكر است كه بيشتر بودن سهم Sinopec به دليل 
نگاه حاكميتى اين كشور براى توسعه واحدهاى پتروپااليشى است. گرچه برخى از پااليشگاه هاى در مالكيت CNPC نيز از رويكرد پتروپااليشى برخوردار هستند؛ ليكن 
سهم پتروپااليشگاه هاى شركت دولتى Sinopec به مراتب بيشتر است. در ادامه يادداشت قصد داريم كه به بررسى وضعيت فرآورده هاى پااليشى اين كشور بپردازيم. اگر 
فرآورده هاى پااليشى را به 7 دسته اصلى: بنزين، گازوئيل، سوخت جت، نفت سفيد، نفت كوره، نفتا و ساير فرآورده هاى پااليشى (شامل روغن، آسفالت، وكس و…) دسته 
بندى كنيم؛ متوسط توليد اين محصوالت براساس اطالعات 2018 چيزى حدود 12 ميليون بشكه در روز است. اين در حالى است كه كل مصرف چين تقريباً 14 ميليون بشكه 
در روز بوده و مابقى اين نياز از مسير واردات تأمين مى شود؛ البته وضعيت با توجه به نوع فرآورده متفاوت است. الگوى توليد و تقاضاى فرآورده هاى مختلف پااليشى چين 

نيز بر اساس شكل زير است.

  تصوير شماره 3: بر اين اساس بيشترين سبد توليد فرآورده هاى پااليشى اين كشور گازوئيل و بنزين است و الگوى توليد اين دو فرآورده نسبت به الگوى 
مصرف بيشتر است. از طرفى اين كشور 12 درصد از فرآورده هاى نهايى توليد شده را به صورت نفتا براى مصرف در بنگاه هاى پتروشيمى خود استفاده مى كند. اين 
درحالى است كه مى دانيم مى توان از مسير واحدهاى ايزومريزاسيون و ريفورمينگ، نفتا را به سوخت بنزين تبديل كرد؛ با اين حال الگوى پتروپااليشگاهى را در نظر 
گرفته است. تصوير زير به طور جامع وضعيت شش دسته فرآورده پااليشى شامل بنزين، نفت كوره، گازوئيل، نفتا، سوخت جت و نفت سفيد را بر اساس داده هاى 

مربوط به سال هاى 2010 تا 2018 نشان مى دهد.

 تصوير شماره 6 تصوير زير هم ظرفيت پااليشى چين و روند رو به رشد آن را طى سال هاى آتى نشان مى دهد. در اين آمار مجموع ظرفيت پااليشى (نفت خام 
و ميعانات) در نظر گرفته شده است.
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 تصوير شـماره 4: اين كشـور تا سـال 2013 وارد كننده بنزين بوده اسـت كه از 2014 متوقف شـده اسـت و در حال حاضر نفتا، بيش از 90 درصد از واردات 
فرآورده هاى پااليشى اين كشور را شامل مى شود. تراز تجارى فرآورده هاى پااليشى اين كشور در شكل زير نشان داده شده است.

 تصوير شـماره 5: مركز مطالعات زنجيره ارزش معتقد اسـت با وجود اينكه چين تقريباً 75 درصد از نياز خود به نفت خام را از مسـير واردات تأمين مى كند؛ 
توانسته است به الگوى مشخصى در توسعه متوازن صنعت پااليشگاه دست يابد. در اكثر فرآورده هاى پااليشى ميزان توليد از مصرف داخلى اين كشور بيشتر است 
و دليل واردات حدود 2 ميليون بشكه در روز نفتا به اين كشور نيز پيشرو بودن صنعت پتروشيمى اين كشور در استفاده از نفتا براى توليد طيف متنوعى از محصوالت 
پايين دستى است. اين استراتژى كامالً مشابه با صنعت پااليش ژاپن است كه چندى پيش به تحليل و ارزيابى آن پرداختيم. بيشتر بودن سهم پااليشگاه هاى شركت 
Sinopec به عنوان متولى اصلى توسعه پتروشيمى در اين كشور نيز مويد همين موضوع است. نكته ديگر اينكه حتى شركت CNPC نيز كه متولى باالدست صنعت 

نفت و گاز اين كشور است؛ چندين سال است كه به سمت پتروپااليشگاه حركت كرده است. بر اساس گزارش اوپك در سال 2019، ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام 
چين حدود 26 ميليارد بشكه است. ظرفيت پااليشى نفت خام حدود 15 ميليون بشكه اى (بدون احتساب خوراك ميعانات) و ظرفيت خروجى آن حدود 13 ميليون 
بشكه در روز است. (متوسط عملكرد پااليشگاه ها تقريباً 87 درصد است.) براى تأمين حدود 13 ميليون بشكه در روز نفت خام و با توجه به توليد داخلى حدود 3.8 
ميليون بشكه در روز، اين كشور به طور تقريبى 9.2 ميليون بشكه در روز واردات نفت خام انجام داده است. ميزان صادرات نفت خام نيز بسيار پايين گزارش شده 
است؛ اين يعنى تقريباً 48 هزار بشكه در روز. شكل زير تأمين كنندگان نفت خام اين كشور را بر اساس متوسط اطالعات 2018 نشان مى دهد. الزم به ذكر است كه 

در حال حاضر قطع به يقين ميزان صادرات نفت خام كشورمان به شدت كاهش يافته و سهم عربستان و اياالت متحده رشد داشته است.
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 تصوير شماره 7: بر اساس آمارهاى منتشر شده، طى سال هاى 2018 تا 2023 ميزان سرمايه گذارى كشورهاى آسيايى در صنعت پااليش حدود 194 ميليارد 
دالر خواهد بود و از اين حيث بيشترين شاخص را به خود اختصاص داده اند. پس از آسيا، آفريقا و خاورميانه هر كدام به ترتيب 126 و 87 ميليارد دالر در اين مدت 
سرمايه گذارى خواهند داشت. بر همين اساس اگر ظرفيت پااليشگاهى را در سال 2018 بر اساس آمارهاى منتشره حدود 101.7 ميليون بشكه در روز بدانيم؛ اين 
عدد تا سال 2023 به 117 ميليون بشكه خواهد رسيد. بيشترين ظرفيت رشد پااليشگاهى متعلق به آسيا با 5.4 ميليون بشكه در روز خواهد بود. آفريقا و خاورميانه 
نيز هر كدام با 3.2 و 2.7 ميليون بشكه در روز بيشترين سهم رشد ظرفيت پااليشى را خواهند داشت. ميزان افزايش ظرفيت پااليشگاهى چين تا سال 2023 حدود 

3.12 ميليون بشكه در روز خواهد بود و براى اين ميزان افزايش، حدود 67 ميليارد دالر سرمايه گذارى نياز خواهد بود.

 تصوير شـماره 8: صنعت پااليش نفت در دنيا متأثر از نوسـانات و تالطم هاى بازار در حال توسـعه و رشد است. مهم ترين عامل جهت ورود سرمايه گذاران به 
اين صنعت مطمئناً وجود بازار براى محصوالت توليدى در مجتمع هاى پااليش نفت است. با فرض به كارگيرى رويكرد پتروپااليشى، به طور متوسط 70 درصد از 
محصوالت توليدى در مجتمع هاى پااليش سوخت هستند و 30 درصد مابقى نيز خوراك هاى اصلى و پايه صنعت پتروشيمى است. لذا بخش عمده اى از اين توسعه 
با هدف گيرى هر دو بخش بازار هستند. بنابراين بسيارى از كشورهاى دنيا به منظور تأمين پايدار امنيت انرژى خود اقدام به سرمايه گذارى جهت توليد فراورده هاى 

سوختى خود كرده اند و از طرف ديگر در راستاى توسعه صنايع پتروشيمى خود نيز غافل نشده اند.
حال سؤال اين است كه برنامه ايران در اين بين چيست؟ آيا ايران به دنبال پااليش تمامى نفت خام و ميعانات گازى خود در داخل كشور است؟ اگر پاسخ اين سؤال 
مثبت باشد؛ حال الزمات اين توسعه و هدف گذارى چيست؟ آيا با دسترسى به تنها عامل خوراك مى توان اميد به توسعه مجتمع هاى پااليش نفت در كشور داشت.

مننبعع: مممرركزكز م مططالعلعاتاتت زننججيريرره ارززششش
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 با باال گرفتن تحريم هاى نفتى آمريكا عليه ايران، كميسيون انرژى مجلس 
ــى و پتروپااليشى نفت و ميعانات  طرحى را با نام افزايش «ظرفيت پااليش
گازى با استفاده از سرمايه گذارى مردمى» به صحن مجلس آورد. طرحى كه 

در تير سال جارى كليات آن تصويب شد.
ــدگان مجلس معتقدند كه اين طرح مى تواند به مانند آبى بر روى  نماين

آتش تحريم هاى نفتى ايران باشد.
بررسى ها نشان مى دهد كه طرح مورد نظر بيشتر به منزله يك طرح بلند 

مدت است كه چشم انداز وسيع ترى را مد نظر قرار داده.
قرار است با اجرا شدن اين طرح، ظرفيت پااليشى كشور افزايش پيدا كند 
و به گفته برخى نمايندگان مجلس صادرات فرآورده هاى نفتى نيز جايگزين 
صادرات نفت خام شود كه درآمدزايى بيشترى براى كشور خواهد داشت. اما 
آنچه باعث شده اين طرح در همان ابتدا و در نطفه با خود موافقان و مخالفان 
زيادى را يدك بكشد، ابهامات اقتصادى و فنى آن است. ابهاماتى كه مربوط 
به امكان سنجى، بُعد اقتصادى، مديريت پروژه، بُعد فنى و... است و بايد برا 

رفع آن تدابيرى انديشيده شود.

کاهش خام فروشی با پتروپاالیشگاه ها
چند سالى مى شود ارزش افزوده اى كه محصوالت نفتى به همراه 
دارند، جهان را به سمت ساخت پتروپااليشگاه ها پيش برده است. اين روند 
در حالى در ساير نقاط دنيا پيگيرى مى شود كه ايران به واسطه تحريم هاى 
نفتى به تازگى با ارائه طرحى در اين راستا به اين سمت كشانده شده. برخى 
از كارشناسان حوزه انرژى معتقدند كه افزايش چنين مجتمع هاى پااليشى 

آیا پتروپاالیشگاه ها نسخه تحریم های نفتی ایران است؟
 با باال گرفتن تحريم هـاى نفتى آمريكا عليه ايران، 
كميسـيون انرژى مجلس طرحى را با نـام افزايش 
«ظرفيت پااليشى و پتروپااليشـى نفت و ميعانات 

گازى با استفاده از سرمايه گذارى مردمى» به صحن 
مجلس آورد. طرحى كه در تير سال جارى كليات آن 

تصويب شد.
نمايندگان مجلس معتقدند كه اين طرح مى تواند به 

مانند آبى بر روى آتش تحريم هاى نفتى ايران باشد.
بررسى ها نشـان مى دهد كه طرح مورد نظر بيشتر 
به منزله يك طرح بلند مدت اسـت كه چشـم انداز 

وسيع ترى را مد نظر قرار داده.
قرار اسـت با اجرا شدن اين طرح، ظرفيت پااليشى 
كشور افزايش پيدا كند و به گفته برخى نمايندگان 
مجلس صـادرات فرآورده هـاى نفتى نيز جايگزين 
صادرات نفت خام شود كه درآمدزايى بيشترى براى 
كشور خواهد داشت. اما آنچه باعث شده اين طرح در 
همان ابتدا و در نطفه با خود موافقان و مخالفان زيادى 
را يدك بكشـد، ابهامات اقتصادى و فنى آن اسـت. 
ابهاماتى كه مربوط به امكان سـنجى، بُعد اقتصادى، 
مديريت پروژه، بُعد فنى و... اسـت و بايد برا رفع آن 

تدابيرى انديشيده شود.

روزنامه نگار
شهناز دیوان دری
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مى تواند نقطه عطفى براى ايجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادى در ايران 
ــود. چراكه محدوديت هاى صادراتى كه آمريكايى ها براى نفتى ايران  ش

ايجاد كرده اند، صدور نفت را با چالش هاى جدى روبه رو كرده.
موافقان اين طرح معتقدند كه توسعه پتروپااليشگاه ها در ايران مى تواند 
گزينه خوبى براى بهره مندى كشور از منابع نفتى اش باشد. همچنين اين 
داستان كاهش خام فروشى را نيز در پى خواهد داشت كه اين خود يك 
ــور به شمار مى رود. بنابراين در شرايط تحريم   مزيت براى بازار نفت كش
نفتى، برخى از كارشاسان حوزه انرژى پيشنهاد مى كنند كه ايران مى تواند 
ــاخت  ــور هند يا هزينه كردن براى س به جاى صادرات نفت خام به كش
پااليشگاه در اين كشور، به ساخت مجتمع هاى پتروپااليشگاهى بپردازد. 
ايران با اهتمام ورزيدن در اين اقدام مى تواند مزيت هايى چون اشتغال در 
ــور، ارزش افزوده، بى اثر شدن تحريم ها، جلوگيرى از واردات  داخل كش

اجبارى و...را ايجاد كند.

پتروپاالیشگاه چیست؟
ــگاه ها به مجموعه هايى گفته  ــاده، پتروپااليش به تعريف س
ــن در اين  ــيمى دارد. بنابراي ــگاه و هم پتروش ــود كه هم پااليش مى ش
ــود و هم فرآورده هايى كه خوراك  ــوخت توليد مى ش مجموعه ها هم س
مجتمع هاى پليمرى و شيميايى هستند. خوراك خام اين واحدها نفت 
ــگاه مى شود و بعد براى تأمين خوراك به  ــت كه در ابتدا وارد پااليش اس
سمت ساير بخش ها راهى پتروشيمى ها خواهد شد. طرح پتروپااليشگاه ها 
چند سالى است كه توسط اغلب كشورها و به منظور كاهش هزينه ها اجرا 
مى شود كه قطعاً مى تواند ارزش افزوده بيشترى ايجاد كرده و درآمد ارزى 

بيشترى براى كشور داشته باشد.

سرمایه گذاری هست؟
ــاخت يك  ــه كرد كه هزينه س ــن نكته توج ــا بايد به اي ام
ــگاه چند ميليارد دالر است. به طور مثال هندى ها مشغول  پتروپااليش
ــود قرار است جزو  ــگاه هستند كه گفته مى ش ــاخت يك پتروپااليش س
بزرگترين پتروپااليشگاه هاى جهان باشد، هزينه ساخت اين پتروپااليشگاه 
بيش از 40 ميليارد دالر برآورد شده كه به نظر مى رسد در داخل كشور 
ما با توجه به بسته بودن فاينانس خارجى يا به قولى جذب سرمايه هاى 
ــيار سخت و حتى غيرممكن  ــرمايه گذارى بس خارجى، جذب چنين س

خواهد بود.
ــيون انرژى مجلس شوراى  ــداهللا قره خانى، عضو كميس دراين باره اس
ــگار ..................... كليات اين طرح را خوب  ــالمى در گفت وگو با خبرن اس

دانست اما، ايرادات و نگرانى هايى براى اجراى آن برشمرد.
او توضيح مى دهد: «تصويب طرح ساخت پتروپااليشگاه ها را، مى توان 
ــتقات و  يك تصميم خوب تلقى كرد. درحال حاضر ايران در فروش مش
فرآورده هاى نفتى، مشكل كمترى دارد تا فروش نفت خام. يكى از داليل 

اصلى اين داستان، موضوع تحريم هاى نفتى عليه ايران است.»
ــگاه با پنج درصد تخفيف  ــاره به اينكه ساخت پااليش قره خانى با اش
ــه قوى ندارد، ادامه مى دهد: «در حال حاضر بخش  خوراك خيلى جاذب
خصوصى براى ساخت پااليشگاه رغبت نشان نمى دهد؛ چرا كه بازگشت 
ــت. البته نبايد از ياد برد كه اين طرح  ــرمايه  در اين حوزه طوالنى اس س
ــاله خوراك يكى از مزيت هاى  مزيت هايى نيز دارد؛ تنفس يك يا دو س
طرح محسوب مى شود. تنفس خوراك يعنى پس از ساخت و بهره بردارى 
ــگاه، بهاى خوراك براى يك يا دوسال دريافت نشود و بعد از  پتروپااليش
آن نيز بازپرداخت به صندوق توسعه ملى تحت عنوان وام انجام بگيرد. از 
ديگر مزاياى طرح پتروپااليشگاه ها، امكان فروش سهام است. به اينصورت 

كه بعد از گذشت يك سال، 40 درصد سهام پتروپااليشگاه ها، 
تحت عنوان سهام به سرمايه گذاران كوچك واگذار شود.»

ــوراى اسالمى در  ــيون انرژى مجلس ش اين عضو كميس
ــؤال كه آيا اجراى پتروپااليشگاه ها مى تواند خام  باره اين س
ــى از اهداف مهم  ــد؟ مى گويد: «يك ــى را تعطيل كن فروش
پتروپااليشگاه ها كاهش خام فروشى در نظر گرفته شده كه 
ــت. حذف نفت ايران با توجه به ميزان  ــيار پسنديده اس بس
توليد كنونى، تهديدى براى بازار محسوب نمى شود. ايران بايد 
توليد نفت خام خود را به پنج ميليون بشكه در روز برساند 
ــد. در  ــراى اوپك و بازار نفت حفره بزرگى باش تا حذفش ب
غيراينصورت و با توليد يك يا دو ميليون بشكه در روز، اوپك 
ــتان پيدا مى كند. ايران  خيلى راحت جايگزينى مانند عربس
بهتر است به سمت توليد فرآورده ها برود؛ چرا كه فرآوده هاى 

نفتى مى توانند مشترى هاى بيشترى داشته باشند.»
او مثال مى زند كه «فراورده هاى نفتى را مى توان به 100 
ــور صادر كرد كنترل اين تعداد خريدار فرآورده نفتى از  كش

جانب آمريكا سخت است.»
قره خانى با اشاره به اينكه طرح مورد نظر ايراداتى نيز دارد، 
توضيح مى دهد: «وام گرفتن از صندوق توسعه ملى به اِذن 
مقام معظم رهبرى نياز دارد و درآمد صندوق توسعه ملى نيز 
ــده است. بنابراين نياز است كه  با كاهش فروش نفت كم ش

اقدامات ديگرى در اين راستا انجام شود.»
او ايراد ديگر طرح را فروش سهام آن مى داند، «در بخش 
ديگر اين طرح عنوان شده كه بعد از يكسال از اخذ مجوزها 
سرمايه-گذاران طرح مى توانند پذيره نويسى داشته باشند و 
ــهام را بفروشند كه اگر ضمانتى از جانب آنها  40 درصد س

ــته باشد، ممكن است  ــرمايه هاى مردم وجود نداش براى س
خطرى مانند مؤسسات مالى و اعتبارى ايجاد شود.»

قره خانى معتقد است كه مجريان طرح مجوزها را خواهند 
ــهام به سرمايه گذاران خرد بسيار  گرفت، اما زمان فروش س
مهم است. در بند سوم اشاره شده كه كار واگذارى سهام يك 
سال پس از شروع به كار ساخت واحد امكان پذير خواهد بود، 
ــت در اين بند، قيد شود كه ساخت مجتمع بايد  اما نياز اس
ــرفتى مثالً 60 درصدى داشته باشد تا امكان واگذارى  پيش

سهام وجود داشته باشد.»
او در ادامه تاكيد مى كند كه «ايراداتى كه به اين طرح وارد 
ــتن آئيين نامه اجرايى رفع خواهد شد.  است در زمان نوش
ــفاف  بنابراين اگر در آئين نامه اجرايى جزئيات به صورت ش

نوشته نشود، ابهاماتى را ايجاد خواهدكرد.»
عضو كميسيون انرژى مجلس، در ادامه با اشاره به اينكه در 
حال حاضر سرمايه گذارى وجود ندارد كه بتواند چند ميليارد 
دالر براى توسعه طرح پتروپااليشگاه ها سرمايه گذارى كند، 
ادامه مى دهد: «هم اكنون چنين سرمايه گذارى وجود ندارد 
ــت كه  ــودن فاينانس خارجى بعيد اس ــته ب و به دليل بس

پتروپااليشگاه بزرگ اجرايى شود.»

پتروپاالیشگاه ها تحریم ها را دور می زنند
ــامل  ــم نفتى ايران ش ــر تحري ــال حاض در ح
ــركت ملى نفت ايران نيست، بلكه تحريِم خريد  تحريم ش
ــگاه هاى دنيا است. از اين رو  ــطه پااليش نفت ايران، به واس

خطیبی: به 
طور یقین سهام 
پرتوپاالیشگاه ها 

به مرور زمان 
رشد خواهد کرد 
و گزینه مناسبی 

برای رسمایه گذاری 
است. درحال حارض 
نقدینگی رسگردان 
وسیعی در اقتصاد 
کشور وجود دارد 

که هرن دولت است 
که آن را به سمت 

چنین طرح هایی 
هدایت کند. 

دولت باید اجازه 
دهد در غالب و 

شکل های متفاوت 
رسمایه گذاران بخش 
خصوصی وارد شوند 

تا در تاسیسات 
مختلف صنعت 

نفت، رشکت داشته 
باشند
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ــگاه هاى خريدار نفت خام ايران در صورت همكارى مورد تحريم  پااليش
آمريكا قرار خواهند گرفت. صادرات نفت خام ايران به طور كلى به 40 تا 
42 پااليشگاه است كه اين تعداد پااليشگاه نيز در هفت يا هشت كشور 

قرار دارد. محموله هاى نفت خام بزرگ و حجيم هستند، بنابراين آمريكا 
ــير نفتكش هاى ايران را رصد كند. در اين راستا  به راحتى مى تواند مس
برخى معتقدند كه ايران بايد با توجه به وضعيتى كه در آن قرار دارد، از 
خام فروشى نفت خالص شود. نفت خام بايد در پتروپااليشگاه ها تبديل 
به فرآورده شود و فرآورده هاى پتروشيمى را صادر كنيم. بنابراين صادرات 
ــاير كشورها آسان تر و پخش گسترده ترى خواهد داشت و  فرآورده به س

توسط آمريكا قابل رصد نخواهد بود.

تحرک اقتصاد با محصوالت پتروپاالیشگاهی
امروزه دنيا به سمت ادغام فرآيندهاى پااليش و پتروشيمى 
در مجتمع هاى پتروپااليشگاهى حركت كرده است كه از صرفه اقتصادى 
باالترى نسبت به پااليشگاه برخوردارند. موافقان ساخت پتروپااليشگاه ها 
ــور هم به دور از مشكالت و نبود سرمايه گذار براى ساخت  در داخل كش
اين واحدها، معتقدند كه اين واحدها مى توانند اقتصاد ايران را به حركت 

درآورند.
ــناس حوزه انرژى در گفت و گو با خبرنگار  محمد على خطيبى، كارش
.................... در مورد تصويب طرح افزايش «ظرفيت پااليشى و پتروپااليشى 
نفت و ميعانات گازى با استفاده از سرمايه گذارى مردمى» مى گويد: «در 
ــگاه ها در صنعت نفت ايران، آينده نگرى  تصويب طرح ايجاد پتروپااليش
وجود دارد. به طوركلى فروش محصوالت نفتى با توجه به تحريم هاى اخير 
ايران، كار آسانترى است. درحال حاضر نفت خام ايران را به هركجاى دنيا 
ببرند، كامالً مشخص است؛ درحالى كه فروش محصوالت حاصل از آن به 

اين راحتى قابل رديابى نيست.»
ــا تاكيد بر اينكه تنها دليل تصويب اين طرح تنها تحريم ها نبوده،  او ب
ادامه مى دهد: «نبايد اين طرح را تنها حول محور تحريم ها تعريف كرد. 
ــت فردا تحريم ها به پايان برسد كه در اينصورت بايد طرح را  ممكن اس
ــى كنيم؟ به نظر من هدف طرح مورد نظر تنها دورزدن تحريم ها  بايگان
نبوده، بلكه كاهش خام فروشى است. با ايجاد صنايع مربوطه هم مى توان 
ــتفاده كرد.  ــوان از ارزش افزوده آن اس ــم مى ت ــتغال ايجاد كرد وه اش
محصوالت بدست آمده از نفت خام به مراتب قيمت باالترى از آن خواهد 

داشت و اقتصاد ايران را به حركت در مى آورد.»
اين كارشناس حوزه انرژى با تاكيد بر اجتناب از خام فروشى، يادآورى 
ــاير  ــود درهاى س مى كند: «هر كدام از صنايعى كه از نفت خام ايجاد ش

صنايع را نيز به حركت در مى آورد.»
او با اشاره به ايراداتى كه در راستاى ضمانت هاى مورد نياز سرمايه گذاران 
براى دريافت خوراك خام و بازپرداخت هزينه آن گرفته شده، مى گويد: 
«سرمايه گذارى در اين بخش نياز به سرمايه قابل توجهى دارد، بنابراين 

بايد سرمايه گذاران را تشويق كرد تا به سمت صنعت نفت بيايند. در كنار 
امتيازاتى كه براى سرمايه گذارى در اين طرح داده شده، بايد ضمانت هاى 
الزم نيز كسب شود. ايجاد تنفس براى سرمايه گذاران در چنين طرحى 
ــت؛ چرا كه بازپرداخت هزينه ها نياز به حداقل دو سال تنفس  به جا اس
دارد. برخى نگرانند كه مبادا سرمايه گذار وام ها را تسويه نكند كه چنين 
استنباطى اشتباه است. خود سرمايه گذار نيز سرمايه اش را در اين راه به 

كار گرفته و تيشه به ريشه خود نمى زند.»
خطيبى توضيح مى دهد: «دولت به طور يقين نظارت الزم را براى بحث 
ضمانت ها و نيز حضور مردم براى مشاركت در اين نوع از سرمايه گذارى 
انجام خواهد داد. در گذشته سرمايه گذارى در بحث پااليشگاه ها به مشكلى 

برنخورده است كه هم اكنون اين موضوع نگران كننده باشد. 
ــگاه ها و پتروشيمى ها از زمانى كه راه اندازى شد كار  پااليش
ــدند و مردم نيز از اين موضوع به خوبى  ــودآور ش كردند، س
مطلع هستند. سهام بسيارى از پتروشيمى ها در بورس در 
ــهام ها قرار دارد. بنابراين مردم مى توانند به  رده بهترين س
ــرمايه گذارى خود  راحتى به اين پروژه ها اعتماد كنند و س

را انجام دهند.»
او با اشاره به اينكه در صنعت پتروشيمى تا كنون از لحاظ 
سرمايه گذارى مشكل حادى ديده نشده، ادامه مى دهد: «به 
طور يقين سهام پتروپااليشگاه ها به مرور زمان رشد خواهد 
كرد و گزينه مناسبى براى سرمايه گذارى است. درحال حاضر 
نقدينگى سرگردان وسيعى در اقتصاد كشور وجود دارد كه 
هنر دولت است كه آن را به سمت چنين طرح هايى هدايت 
ــكل هاى متفاوت  ــد. دولت بايد اجازه دهد در غالب و ش كن
ــرمايه گذاران بخش خصوصى وارد شوند تا در تاسيسات  س

مختلف صنعت نفت، شركت داشته باشند.»
برخى از فعاالن نفتى معتقدند كه بر اساس اعالم شركت 
توتال در سال 2020 رشد تقاضاى جهانى براى محصوالت 
پليمرى سه برابر تقاضا براى نفت خام خواهد بود. بنابراين 
با در نظر گرفتن اين موضوع ايجاد يك سيستم تركيبى از 
پااليش و پتروشيمى در كشور مى تواند كمك بزرگى باشد.

در حال حاضر بيش از 10 طرح پااليشگاهى مانند بهمن 
گنو، آناهيتا، سيراف و پارس پتروفيلد بيش از 10 سال است 
كه با مشكل تأمين مالى مواجهه شده و سال هاست كه در 
صف انتظار دريافت تسهيالت داخلى و فاينانس هاى خارجى 
ــايد مجموع اين مشكالت در كنار تحريم  باقى مانده اند. ش
ــدگان مجلس را بر اين فكر  ــادرات نفت خام ايران نماين ص
واداشت كه از توليدات نفتى و تحريم شده ايران با تشويقى 
به نام تنفس خوراك براى جذب سرمايه گذار در اين بخش 

استفاده كنند.
در ايران كه صاحب ذخاير زياد نفت و گاز است و نقدينگى 
ــرمايه گذارى مى تواند تجربه  ــرگردان دارد اين نوع از س س
ــور شود. همچنين ايران مى تواند  جديدى براى اقتصاد كش
ــاير كشورها از جمله كره جنوبى  در اين زمينه از تجربه س
ــتفاده از  ــتفاده كند. تالش براى كاهش آلودگى هوا، اس اس
ــعه سوخت هاى غيرفسيلى از  انرژى هاى تجديدپذير و توس
ــت كه موجب كاهش تقاضا براى نفت  ديگر گزينه هايى اس
ــده و افزايش محصوالت پتروشيمى را در پى داشته  خام ش
است. بر اين اساس به نظر مى رسد احداث پتروپااليشگاه ها 
با وجود داشتن موافقان و مخالفان خود در دستور كار قرار 
گرفته و بايد ديد كه در توسعه اين صنعت به تمام ابعاد اين 

موضوع توجه مى شود يا خير؟!

هزینه ساخت 
یک پرتوپاالیشگاه 
چند میلیارد دالر 

است. به طور 
مثال هندی ها 

مشغول ساخت 
یک پرتوپاالیشگاه 

هستند که گفته 
می شود قرار است 

جزو بزرگرتین 
پرتوپاالیشگاه های 

جهان باشد، 
هزینه ساخت این 
پرتوپاالیشگاه بیش 
از ۴۰ میلیارد دالر 

برآورد شده که 
به نظر می رسد 

در داخل کشور ما 
با توجه به بسته 

بودن فاینانس 
خارجی یا به قولی 
جذب رسمایه های 

خارجی، جذب 
چنین رسمایه گذاری 
بسیار سخت و حتی 

غیرممکن خواهد 
بود
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ــگاه ها و  ــعه پااليش ــاخت و توس ــراح طرح س ط
پتروپااليشگاه ها با استفاده از سرمايه مردمى با اشاره 
به تضامين ديده شده در اين طرح براى جلب اعتماد 
ــرمايه گذارى گفت: در اين طرح  مردم به منظور س
سعى شده با تضامينى كه از سوى شركت هاى بيمه 
و بانك ها و شركت ملى نفت ديده شده، اعتماد مردم 
ــوى ديگر در اين طرح پيش بينى  جلب شود. از س
شده با اجازه هيئت امناى صندوق توسعه ملى، اين 
صندوق نيز به عنوان يك ضامن باشد. على بختيار در 
گفت وگو با فصلنامه «صنعت پااليش نفت» با اشاره 
ــاخت و توسعه پااليشگاه ها  به تأثير تصويب طرح س
ــرمايه مردمى بر  ــتفاده از س ــگاه با اس و پتروپااليش
تحريم هاى نفتى عليه ايران گفت: يكى از مزاياى اين 
طرح اين است كه كار با استفاده از منابع دولتى انجام 
نمى شود بلكه با استفاده از سرمايه مردمى و از طريق 
بازار سرمايه منابع مردم به سمت طرح هاى توسعه 
ــگاهى جذب مى شود. از  ــگاهى و پتروپااليش پااليش
ــه هدفى كه  ــت ك ــر مزاياى اين طرح اين اس ديگ
سال هاست كشور دنبال مى كند تا خام فروشى را كنار 
بگذارد، با برنامه پيش بينى شده در اين طرح محقق 

مى شود.
وى در ادامه اظهار كرد: در رابطه با بحث تحريم ها 
ــر آن بايد گفت از آنجايى كه ما  ــر اين طرح ب و تأثي
همواره در شرايط تحريم براى صادرات نفت با چالش 
ــمت توليد فرآورده هاى  ــتيم، بايد به س روبه رو هس
نفتى برويم. توليد فرآورده هاى نفتى عالوه بر اينكه 
ارزش افزوده باالترى را براى ما به همراه دارد و رونق 

توليد و اشتغال را براى ما به همراه خواهد داشت، ما 
را از دغدغه تحريم نفت نجات مى دهد. همين اتفاقى 
كه امروز در بخش بنزين شاهد هستيم. در سال هاى 
گذشته يكى از ابزارهاى فشار عليه كشورمان تحريم 
ــا بود اما امروز با  ــوى آمريكايى ه واردات بنزين از س
برنامه ريزى انجام شده به خودكفايى رسيديم و ديگر 

دغدغه اى در اين زمينه نداريم.
عضو ناظر مجلس در شوراى عالى انرژى در ادامه 
ــگاه ها نيز مى تواند  ــعه پتروپااليش تصريح كرد: توس
ــد و از طرف  ــور ايجاد كن همين مزيت را براى كش
ــيار بزرگى كه  ديگر اين طرح مى تواند نقدينگى بس
در اقتصاد كشور ايجاد شده است را سامان دهى كند 
ــده به سمت  و با جذابيتى كه در اين طرح ديده ش
طرح هاى مولد نظير ساخت و توسعه پااليشگاه ها و 

پتروپااليشگاه ها جذب كند.
ــازو كار ديده شده در  ــاره به س وى در ادامه با اش
اين طرح براى تشويق مردم به منظور جذب سرمايه 
ــال اول و دوم سرمايه گذارى  آنان اظهار كرد: در س
پول خوراك پااليشگاه يا پتروپااليشگاه اخذ نمى شود 
بلكه طى 12 سال با نرخ سود 4 درصد اين پول اخذ 
ــود تا هم مشوقى براى سرمايه گذاران در اين  مى ش
بخش باشد و هم اينكه بازگشت كل سرمايه در سال 

اول سرمايه گذارى باشد.
وى در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه چه تضمينى 
ــده تا سرمايه هاى مردم حفظ  در اين طرح ديده ش
شود و براى آنان سودده باشد، گفت: تجربه مؤسسات 
مالى و اعتبارى يك تجربه تلخ براى مردم بود چراكه 

مردم سرمايه خود را در اين مؤسسات گذاشتند اما 
بعد با چنين مشكالتى روبه رو شدند. اما در اين طرح 
سعى شده با تضامينى كه از سوى شركت هاى بيمه 
و بانك ها و شركت ملى نفت ديده شده، اعتماد مردم 
ــوى ديگر در اين طرح پيش بينى  جلب شود. از س
شده با اجازه هيئت امناى صندوق توسعه ملى، اين 
صندوق نيز يك ضامن باشد. عالوه بر ضمانت هايى 
كه طبق سازو كار بازار بورس وجود دارد ما تضامين 
ــوى بيمه ها و شركت ملى نفت در نظر  ديگرى از س
ــه در اين بخش  ــا نگرانى براى مردم ك ــم ت گرفته اي

سرمايه گذارى مى كنند، وجود نداشته باشد.
ــخ به اين سؤال كه موضع  بختيار در ادامه در پاس
وزارت نفت در خصوص اين طرح چيست، بيان كرد: 
اين طرح با مشاركت وزارت نفت و شركت ملى نفت 
به همراه حمايت وزير نفت تهيه شده است و شخص 
وزير نفت از اين طرح حمايت كرده اند و قول داده اند 

آئين نامه اجرايى براى اين طرح تهيه شود.
ــاره به تأثير اين طرح در تقويت  ــه با اش وى در ادام
ــتغال كشور بيان كرد: تبديل نفت خام و ميعانات  اش
گازى به فرآورده ها مى تواند ارزش افزوده بااليى را براى 
ــد و مى تواند هم در دوره ساخت و  كشور داشته باش
هم در دوره بهره بردارى پااليشگاه ها و پتروپااليشگاه ها 
ــتردهاى را به طور مستقيم و غير  ــتغال زايى گس اش
مستقيم در كشور ايجاد كند. از سوى ديگر در حوزه 
اجرا كار به شكلى خواهد بود كه بخش اعظمى از كار 
توسط بخش هاى مختلف داخلى انجام خواهد شد كه 

يك تحول بزرگ اقتصادى را به همراه خواهد داشت.

طرح توسعه پتروپاالیشگاه ها
اقتصاد کشور را متحول می کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با «صنعت پاالیش نفت» مطرح کرد:

روزنامه نگار
علی قورچیان
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 ژانويه 2020 كه فرا برسد بين تمام شادى هاى سال نو ممكن است چند گروه چندان خوشحال نباشند كه در راس شان كشورهايى قرار دارند كه نفت خام آن ها گوگرد بااليى دارد و در 
نتيجه سوختى كه از آن حاصل مى شود سوختى با سولفور باال است. سازمان جهانى بنادر و دريانوردى (آيمو) از چند سال پيش ژانويه 2020 را ضرب االجلى براى تمام كشتى ها تعيين 
كرد كه از آن تاريخ به بعد تمام آن ها از سوختى استفاده كنند كه سولفور آن كمتر از 0.5 درصد باشد. ايران در كنار خيلى از كشورهاى ديگر مثل عربستان و روسيه كه دو ابر توليدكننده 
نفت خام محسوب مى شوند نيازمند تغيير در سلسله فرآيندهايى براى منطبق شدن با اين قانون جديد است كه البته بررسى  ها نشان مى دهد احتمال اينكه بتواند از ژانويه سفت و 
سخت در دنيا اجرا بشود پايين است. اما حركت شركت هاى تجارى در دنياى نفت مانند ترافيگورا به سمت عرضه رقابتى سوخت هاى كم سولفور مى تواند مانند يك نشانه براى گروه ها و 

پااليشگرانى محسوب شوند كه عالقمند هستند عالوه بر بازارهاى جارى، نسبت به آينده نيز اطمينان بيشترى داشته باشند.

پاالیشـــگاه های ایـــران و بهتریـــن نســـخه در 
مواجهه با ضرب االجل آیمو

ــخص مرتبط با حوزه  ــن روزها كمتر نهاد يا ش اي
ــى در تالش براى  ــود كه به نوع ــرژى پيدا مى ش ان
تفسير ضرب االجل آيمو و اثرش بر حوزه كارى خود 
ــورهاى صادركننده نفت  ــد. مثًال سازمان كش نباش
ــام يا اوپك در تازه ترين گزارش آمارى ماهانه كه  خ
جمعه 16 آگوست منتشر شد در تحليل روند بازار 
فرآورده هاى نفتى، به قانون سازمان جهانى بنادر و 
دريانوردى و اثرش بر اين فضا پرداخت. اوپك نوشت 
كه احتماالً در ماه هاى پيش رو بازار عرضه سوخت 

با سولفور باال با فشار روبرو مى شود چرا كه شمارى 
از پااليشگاه ها در حال كانورت كردن و تنظيم كردن 
ــان براي توليد سوخت كم سولفور  پروسه ي دومش

هستند.
ــد عنوان  ــر ش ــرى ديگر كه اخيراً منتش در خب
ــورا دارد  ــت كه غول تجارت نفت ترافيگ ــده اس ش
ــوخت هاى كم  ــمت تعريف رابطه ى خود با س به س
سولفور حركت مى كند؛ اين شركت با چند شركت 
ــوخت قرارداد براي عرضه سوخت  توليدكننده ي س

كشتي با قيمت رقابتي منعقد كرده است.
 ترافيگورا طي 24 ماه اخير بخش فيزيكي عرضه 

سوخت كشتي خود را گسترش داده است.
ــت  دليل تاكيد ترافيگورا بر قيمت رقابتى اين اس
ــه همين حاال يكى از چالش هاى مهم پيش روى  ك
ــدن سوخت هاى سولفور باال با سوخت  جايگزين ش
ــولفور كمتر از 0.5 درصد، قيمت بااليى است كه  س
دسته دوم دارند، اين مسئله تا اينجا باعث شده است 
ــو و آن سو صحبت هايى مبنى بر درخواست  اين س
ــازمان  ــه تعويق انداختن طرح س ــورها براى ب كش
ــال هاى  ــان گيرى حداقل در س جهانى بنادر يا آس

آغازين مطرح شود.
براى مثال اندونزي اعالم كرده كه به خاطر تهديد 

پاالیشگاه های ایران و تجربه ی مثبت
 در همگام شدن با استانداردهای جهانی

«صنعت پاالیش نفت» با توجه به در پیش رو بودن موعد مقرر سازمان جهانی بنادر برای تغییر سوخت کشتی ها بررسی کرد؛

روزنامه نگار
نادی صبوری
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تورم به كشتي هاي محلي اش اجازه مي دهد بعد از 2020 هم با سوخت 
باالي 3,5 درصد تردد كنند يا اعالم شده بود كه روسيه خواهان تعليق 

قانون IMO تا سال 2025 شده است.
ــود برخى عملياتى  ــد چالش ديگر هم وجود دارد كه باعث مى ش چن
بودن طرح آيمو حداقل از ژانويه را زير سؤال ببرند، خالي كردن و تميز 
كردن كشتي ها از سوخت با سولفور باال يكى از اين موضوعات است، اين 
ــه مدت زماني حدود 2 هفته به ازاي هر كشتي الزم دارد يا مثًال  پروس
يك مشكل مهم ديگر اين است كه شما نمي توانيد سوخت كم سولفور 
ــوخت مثالً 0,49 درصد  مثالً 0,45 درصد از يك عرضه كننده را با س
ــمندان اين عرصه مي گويند  از عرضه كننده اي ديگرمخلوط كنيد. دانش

حاصل چيزي خواهد بود كه از لحاظ علمي لجن حساب مي شود.
 از طرف ديگر مالكان كشتي ها هم به خاطر هزينه باالتر سوخت هاي 
ــولفور تمايلي به جايگزين كردن آن ندارند اما با تمام اين تفاسير  كم س
از آن جايى كه تقريباً دنيا بر سر اينكه دير يا زود اين موضوع به واقعيت 
ــد به قطعيت رسيده و تحربه ى گذشته (قيمت بسيار  تبديل خواهد ش
ــوخت سنگين در سالهاى رونق اقتصادى سالهاى اوليه 2000 تا  باال س
ــان مى دهد بازار حمل و نقل  قبل از بحران اقتصادى 2008/2006) نش
دريايى قابليت هضم سوخت گران را قبًال تجربه كرده است، همزمان كه 
دولت ها در تالش و تقال هستند كه آن را به تعويق بياندازند شركت هايى 
ــازى از ارائه سوخت كم سولفور  مثل ترافيگورا تالش مى كنند با برندس
ــه دارند از اين جا نيز  ــت ارزان در كنار تمام بازارهاى ديگرى ك با قيم

فايده اى از آن خود كنند.
تصميم گيران در مورد آينده مصرف انرژى در جهان، چند سالى است 
كه عالوه بر انتشار گازهايى كه موجب گرمايش زمين مى شوند بر انتشار 
و مصرف سوخت هايى كه بر گرمايش اثرى نداشته اما برخى مسائل در 
مورد تاثيرشان بر سالمت بشر مطرح شده متمركز شدند. يكى از همين 
موارد هم استفاده از سوخت با سولفور باالى 3.5 درصد در كشتى هاست. 
ــگاه صنعت نفت مسئول طرح براي  ــمي پژوهش در ايران به صورت رس
توليد سوخت كم سولفور اعالم شده، در گوشه و كنار اما شنيده  مي شود 
كه افرادي نيز طرح و ايده هايي در اين زمينه دارند. پااليشگاه هاى ايرانى 
اغلب مازوت يا همان نفت كوره توليد مى كنند كه سوخت با سولفور 3.5 

درصد را در اختيار كشتى ها قرار مى دهد.
ــور موقعيت  ــا و به فراخ ــتى ها، قطاره ــوخت كش ــت كوره كه س نف
ــران را تأمين مى كند از بازمانده تقطير نفت خام  نيروگاه هاى داخل اي
در برج هاى تقطير در فشار جو، تقطير در خالء و واحد كاهش گرانروي 
ــت مى آيد. مركز مطالعات زنجيره ارزش ميزانى از خوراك ورودى  بدس
ــود را 30 درصد  ــگاه هاى ايران كه تبديل به نفت كوره مى ش به پااليش
كل خوراك ورودى اعالم مى كند. 9 پااليشگاه توليدكننده اين محصول 
ــاى 180، 230، 280 و 380 آن را عرضه  ــت عنوان ه ــتند كه تح هس

مى كنند.

چالش اصلی: مازاد عرضه نفت کوره
ــى كه بتواند  ــراى طراحى راه حل ــورها احتماالً ب تمام كش
ــولفور باال بدهد در كنار  ــوخت هاى س ــخى جامع به جايگزينى س پاس
ــت و پنجه نرم خواهند  ــابه و عمومى با مشكالتى دس چالش هاى مش
ــور خاص در توليد و تامين انواع سوخت  كرد كه از ويژگى هاى آن كش
ــود. در مورد ايران ماجرا به چالشى برمى گردد كه پيش از  ناشى مى ش
فرا رسيدن و داغ شدن ضرب االجل آيمو وجود داشته و آن مازاد عرضه 

نفت كوره است.
ــان مى دهد كه در  اظهارات افراد فعال در توليد فرآورده هاى نفتى نش

ايران امروز 18 ميليون تن مازاد توليد نفت كوره وجود دارد 
كه اگر ماجراى جايگزينى با سوخت كم سولفور جدى شود 
ــده كه خود  ــى از آن مى تواند به قير تبديل ش صرفا بخش
دردسرهاى فراوانى براى صادرات دارد و براى بخشى از آن 

هنوز تصميمى گرفته نشده است.
ــازمان ها و  ــت فعلى مى تواند براى س فضاى عدم قطعي
ــا منافع همه جانبه ارائه  ــريع تر راه حل هايى ب افرادى كه س
كنند، تضمين بازارهايشان را در آينده به دنبال داشته باشد، 
البته در دنياى فعلى هستند كسانى كه بر اين باورند اساسا 
ــن قوانين و مقررات  ــى كه نتوانند خود را با اي كم پانى هاي
جديد پيش ببرند محكوم به فنا هستند. مثال دكتر تريستان 
اسميت از كالج لندن مي گويد كه تمام پااليشگاه هايي كه 
ــداري كنند  ــيون خري ــد تجهيزات دي سولفورازيس نتوانن
محكوم به فنا هستند. او اين اظهارات را از اين جهت مطرح 
مى كند كه جايگزينى سوخت هاى كم سولفور يك بخش از 
مجموعه دغدغه هايى است كه تحت توافقنامه هاى كالنى 
مانند توافق پاريس، نهادهايى چون سازمان جهانى بنادر و 
دريانوردى آن را دنبال مى كنند. يكى ديگر از اين موارد كه 
البته حداقل فعال آرزويى دوردست مى نمايد رساندن انتشار 
ــتيرانى به صفر است كه آيمو  ــوخت كش كربن از طريق س

سال 2050 را روى كاغذ براى آن در نظر گرفته است.

برگ های برنده ی ایران
ــه با وجود  ــورى مانند عراق ك ــر خالف كش  ب
ــق آخرين گزارش  ــطح توليدى كه طب ظرفيت توليد و س
ــكه در  اوپك به روزانه به روزانه 4 ميليون و 753 هزار بش
روز رسيده است در زمينه پااليش حرفى براى گفتن ندارد، 
ــر و گردن از منطقه باالتر  صنعت پااليش در ايران يك س
است و تاكنون توانسته است با وجود چالش و سختى خود 
را با استانداردهاى جديد جايگزين كند، يكى از مهم ترين 
ــتاوردها در اين زمينه توليد بنزين با كيفيت يورو بوده  دس
ــه در دور قبلى تحريم ها  ــت. از طرف ديگر در حالى ك اس
ايران به خاطر اينكه مجبور بود واردات بنزين انجام دهد با 
ــد، اين بار با برنامه ريزى هاى  چالش هاى عديده اى روبرو ش
كالن و اجرايى شدن آن توسط صنعت پااليشگاهى ماجراى 
واردات بنزين حل شد و ماه هاست ايران بدون واردات بنزين 
ــخ مى دهد و حتى  ــد اين حوزه را پاس ــاى رو به رش تقاض
ــتين بار بنزين در بورس براى صادرات به  اخيرا براى نخس

افغانستان عرضه شده است.
ــى كارفرمايى صنعت  ــورى دبير انجمن صنف ناصر عاش
ــرى در مورد اين  ــت خب ــش نفت اخيرا در يك نشس پاالي
ــال گذشته تا كنون هيچ  ــت: از آذر ماه س توانايى گفته اس
ــده و پااليشگاه هاى  ــور نش محموله اى از بنزين وارد كش
عظيم ايرانى، كشور را در توليد بنزين به خود كفايى رسانده 
ــوه واحدهاى  ــت كه توليدات انب ــت و اين در حالى اس اس
پااليشى مانند پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس 
ــاهدى بر اين  در انواع بنزين و نفت گاز يورو 4 و يورو 5 ش

ادعاست.
بيژن زنگنه وزير نفت ايران اوايل مرداد ماه آخرين سطح 
ــون ليتر عنوان كرده كه  ــد بنزين را روزانه 110 ميلي تولي

همین حاال در دنیا 
کسانی هستند که پا 
را از استانداردهای 

آیمو هم فراتر 
گذاشته و در حال 

آزمایش سبک های 
متفاوت تامین انرژی 

مورد نیاز کشتی ها 
هستند
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رقمى بسيار قابل توجه است.
اين توانايى ايران در همسايگى كشورهايى وجود 
دارد كه اغلب براى تامين نيازهاى پااليشى نيازمند 
ــتند و مثال ظرفيت كل پااليشى كشور  واردات هس
ــريه ميس اكنون 850 هزار  عراق طبق گزارش نش

بشكه در روز است.
اينكه صنعت پااليش ايران توانسته است در عرض 
6 سال از سال 92 تا كنون توليد بنزين را از روزانه 

52 ميليون ليتر به روزانه 110 ميليون ليتر برساند 

نشان مى دهد اين صنعت و فعاالن آن قابليت اينكه 
بتوانند به سرعت خود را با استانداردهاى جهانى نيز 
منطبق كنند و از اين الگوهاى جديد براى خود بازار 

و سود ايجاد كنند دارند.

کارنامه ی تبدیل نفت کوره
اما با وجود تجربه ى مثبت افزايش سريع 
توليد بنزين و همچنين توليد بنزين با كيفيت يورو 
4، تجربه ى تبديل نفت كوره به فرآورده هاى سبك تر 
نتايجى نه چندان چشمگير را به دنبال داشته است. 
مركز مطالعات زنجيره ارزش در گزارشى مى نويسد 
ــته طرح هاى متعددى به  ــال هاى گذش كه طى س
ــبك تر  ــور تبديل نفت كوره به فراروده هاى س منظ
ــگاه با اجراى  ــه تنها دو پااليش ــده بود ك تعريف ش
كامل طرح توسعه و راه اندازى واحد كراكينگ بستر 
سيال (RFCC) و FCC اقدام به تبديل نفت كوره و 

برش هاى سنگين به محصوالت داراى ارزش افزوده 
بيشتر از جمله بنزين و الفين هاى سبك كردند.

ــد كه با توجه  ــا حدودى طبيعى به نظر مى رس ت
ــگاه ها براى توليد  ــا طراحى پااليش ــه اينكه اساس ب
ــمندتر مانند بنزين و سوخت جت  محصوالت ارزش
ــوخت كشتى ها  ــا مصرف س انجام مى گيرد و اساس
ــوخت  ــا از 5 تا 10 درصد كل مصرف س در كل دني
ــيلى تجاوز نمى كند، پااليشگاه داران نيز اولويت  فس
ــه آن اختصاص  ــعه اى را ب ــود در طرح هاى توس خ
ــد اما رصد حركت ديگر بازيگران عرصه توليد  ندهن
و توزيع سوخت هم مى تواند در جهت گيرى درست 

كمك كننده باشد.
داوود عبداللهى يك كارشناس در پايانه مواد نفتى 
مجتمع بندرى رجايى قبال گفته است كه استفاده از 
سوخت هاى پاك براى پااليشگاه هاى پيشرفته حتى 
مى تواند سودآور باشد. او البته بر اينكه اين سوخت ها 
ــورهايى كه نفتشان گوگرد باال  مى توانند براى كش

دارد تهديد باشد هم تاكيد كرده است.

آینده سوخت کشتیرانی
اگرچه سوخت كشتى ها نسبت به مثال 
صنعت هوايى سهم كمترى دارد اما با توجه به اينكه 
ــترين اثرپذيرى را از قوانين باالدستى  تاكنون بيش
ــابه داشته است،  دنيا در تغييرات اقليم و موارد مش
پيش بينى آينده ى آن اهميتى كليدى دارد بايد اين 

موضوع را نيز در نظر داشت كه در ايران و كشورهاى 
ــتفاده از گازوئيل با سولفور  منطقه اكنون گزينه اس
پايين هم وجود دارد ولى بيش از 20 درصد سوخت 

كشتى ها نمى تواند با گازوئيل تامين شود.
ــرآورد كرده اند كه در  نهادهايى همچون Delft ب
ــوخت در  ــال 2020 معادل 280 ميليون تن س س
كشتيرانى مصرف شود، پيش بينى آن ها از اين حاكى 
است كه 45 ميليون تن از اين مقدار سوخت سولفور 
باال، 150 ميليون تن سوخت سنگين سولفور كم و 

96 ميليون تن سوخت سبك سولفور كم باشد.

ــيارى بر اين باور هستند كه با توجه به اينكه  بس
ــولفور كم چندان افق  مشكل قيمت در سوخت س
روشنى براى كاهش يافتن ندارد، استفاده از سوخت 
مايع يكى از بيشترين شانس ها را در تصاحب آينده 

سوخت كشتيرانى دارد.
ــتند كه پا را از  ــانى هس همين حاال در دنيا كس
ــته و در حال  ــتانداردهاى آيمو هم فراتر گذاش اس
آزمايش سبك هاى متفاوت تامين انرژى مورد نياز 
ــت آنالين نوشته است  كشتى ها هستند. مثال زيس
كه يك كشتى مسافربرى در سانفرانسيسكو اخيرا 
ــت. اين  ــا باترى ليتيوم يون به حركت درآمده اس ب
ــافر را  ــاعت 600 مس ــتى ها مى تواند در 60 س كش
ــال بين لنگرگاه  هاى  ــتى فع جابه جا كنند. اين كش
نزديك به هم حركت مى كند كه ايستگاه هاى شارژ 

باترى دارند.
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ــود كه بحث عرضه نفت خام و  ــالى مى ش چند س
ــى در بورس به ميان آمده است و  محصوالت پااليش
در يك سال گذشته باتوجه به پررنگ شدن تحريم ها 
ــدن عرضه و  گام هاى جدى و عملى براى اجرايى ش
ــى در بورس هم  ــوالت پااليش ــروش نفت و محص ف
ــوى مجلس برداشته شده  ــوى دولت و هم از س از س
است. اخيراً عرضه نفت خام در بورس نيز به ميان آمده 
كه تجربه جديدى براى وزارت نفت به شمار مى رود. 
ــت وزارت نفت تمام تالش خود را در  آنچه كه بارز اس
اين زمينه به كار گرفته و مجلس نيز حامى اين پروژه 
است. يكى از داليل حمايت مجلس از اين طرح، شفاف 
سازى خريداران و تاجران محصوالت پااليشى و نفت 
خام و كوتاه شدن دست مفسدان و دالالن از بازار طال 
سياه است. در اين زمينه به سراغ دو تن از نمايندگان 
مجلس رفته و موضع آنها را در اين باره جويا شده ايم.

ــى در  اديانى: عرضه نفت خام و محصوالت پااليش
بورس هزينه تحريم نفتى را كاهش مى دهد

على اديانى در گفت وگو با فصلنامه «صنعت پااليش 
نفت» در اين زمينه بيان كرد: مجلس در قانون برنامه 
ــم توسعه و در ساير قوانين وزارت نفت را مكلف  شش
كرده است تا بخشى از مجموعه توليدات نفتى خود را 
در بورس عرضه كند كه شامل ميعانات گازى و نفت 
خام نيز مى شود. سازمان بورس و وزارت امور اقتصادى 

نيز زيرساختهاى الزم اين موضوع را فراهم كردند.
ــال 91  ــار كرد: اولين گام در س ــه اظه وى در ادام
ــته شد اما ناموفق بود فلدا الزم بود مشوق هاى  برداش
الزم در اين بخش ديده مى شد كه خوشبختانه وزارت 
ــرده و در قالب  ــتورالعمل هايى كه ابالغ ك نفت با دس

ــته ها و پكيج هاى كوچك تر حدود 30 تا 35 هزار  بس
ليترى عرضه مى شود و اين امكان فراهم شده تا بخش 
ــون به ميدان آيد. وزارت نفت در بحث  خصوصى اكن
نحوه پرداخت و دريافت و چگونگى تسويه حساب ها 
مربوط به فروش نفت را در قالب دستورالعملى فراهم 
ــر مى آيد بحث تحويل در  ــت و حتى به نظ كرده اس

درياها نيز در اين دستورالعمل پيش بينى شده است.
اين عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى 
ــه تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم به يارى خدا  در ادام
اين حكم كه در قانون آمده و اجرايى شدن آن منجر 
به شفاف سازى نيز مى شود را جلو ببريم. از سوى ديگر 
عرضه نفت خام و محصوالت پااليشى در بورس باعث 
مى شود به نحوى بحث تحريم نفتى ما نيز كم رنگ 
ــود و هزينه تحريم نفتى كاهش يابد. وى در ادامه  ش
تاكيد كرد: در بعد نظارتى نيز كميسيون انرژى جلساتى 
ــاير بخش هاى مربوط برگزار مى كند تا  را به همراه س
بتواند موانع اجرايى كه در عمل بروز و ظهور مى كند 
ــط يك تيم كارشناسى بررسى و مرتفع كند.  را توس
تاكنون چندين بار عرضه انجام شده و مشترى هايى 

داشته است و همه جوانب در حال بررسى است.

قره خانی: عرضه در بورس، بازار ســـیاه 
محصوالتی نفتی را از بین برد

اسداهللا قره خانى نيز در گفت وگو با فصلنامه «صنعت 
پااليش نفت» در اين زمينه بيان كرد: عرضه محصوالت 
پااليشى در بورس به ويژه در بخش پتروشيمى مؤثر 
ــت. افراد به بورس مراجعه كرده و محصوالت  بوده اس
را خريدارى مى كنند. قيمت ها شفاف است و اگر قرار 

ــد نظارت دقيقى اعمال شود خريدارها مشخص  باش
هستند و اينكه آيا خريداران براى مصرف محصوالت 
ــتند يا نه  ــدارى كرده و داراى صالحيت هس را خري
كامالً مشخص مى شود. وى در ادامه اظهار كرد: بعضاً 
شاهد بوديم كه عده اى تمايل به صادرات محصوالت 
را داشتند و يك بازار سياه را ايجاد كرده و بعضاً توليد 
ــانى مى فروختند كه  كنندگان محصوالت را به كس
ــه امروز با عرضه  ــد صالحيت بودند. خوش بختان فاق
محصوالت در بورس اين مسائل وجود ندارد. اين عضو 
كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در ادامه خاطر 
نشان كرد: در بخش عرضه فرآورده هاى نفتى وضعيت 
مناسب است و افراد مى توانند محصوالت پااليشى را 
ــدارى كرده و صادر كنند. اما در بخش نفت خام  خري
نيز عرضه انجام مى شود اگرچه تجربه طوالنى مدتى 
ــروع شده است. از سوى ديگر در  نداريم و كار تازه ش
حال حاضر خريداران و تجار عمده اى نداريم. به نوعى 
آن  افرادى كه در اين عرصه فعال هستند ارتباط هايى را 
با خارج داشته و بعضاً از برخى محدوديت ها مى ترسند. 
در اين بخش خريدار كم تر است اما براى شروع چنين 

پروزه بزرگى همين مقدار نيز پسنديده است.
ــارهاى  وى در ادامه تاكيد كرد: اگر تحريم ها و فش
آمريكايى نبود قطعاً توفيقات ما در اين زمينه بيشتر بود 
و امورات را راحت تر جلو مى برديم اما با وضعيت كنونى 
نيز آغاز خوبى داشتيم. وزارت نفت دارد كار را با دقت 
جلو مى برد و تسهيالت الزم را در نظر گرفته و آئين 
نامه هاى الزم را تهيه مى كند و اگر كمى از فشارهاى 
بين المللى كاسته شود به توفيقات چشم گيرترى در 

اين زمينه دست خواهيم يافت.

حمایت 
مجلسی ها از 

عرضه محصوالت 
نفتی در بورس

در گفت وگو با 
«صنعت پاالیش نفت» عنوان شد؛

روزنامه نگار
علی قورچیان
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ــس، گزارش  ــاه مجل ــرداد م ــه روز 27 م در جلس
ــيون عمران درباره تأمين و توزيع قير رايگان  كميس
ــخنگوى كميسيون عمران  توسط صديف بدرى س

قرائت شد.
ــده: «با توجه به اهميت تأمين  ــن گزارش آم در اي
ــره مندى از  ــگان در تكميل و به ــرف قير راي و مص
پروژه هاى بخش هاى حمل و نقل، عمران روستايى، 
ــى و حفاظت خاك،  ــاى آموزش ــوده، فض بافت فرس
ــيون عمران طبق تبصره (1) ماده (45) آيين  كميس
نامه داخلى مجلس مأموريت يافت با آسيب شناسى و 
بررسى وضعيت اجراى حكم ذيربط در قانون بودجه 
ــور، نتايج بررسى را به صحن  ــال 1398 كل كش س

مجلس شوراى اسالمى گزارش نمايند».
ــده كه «بعضى  ــى گفته ش در بخش نتايج بررس
ــان مى دهد كه قير با نياز ساالنه بالغ بر  برآورد ها نش
حدود 4 ميليون تن در پروژه هاى دولتى و خصوصى 
ــى و ظرفيت 3 ميليون تن صادرات منطقه اى،  داخل
ــاى نفتى در حوزه  ــى از پركاربردترين فرآورده ه يك
عمران و توسعه كشور مى باشد كه عدم توجه به تأمين 
به موقع آن مى تواند موجب توقف و خلل اساسى در 
ــود و تبعاتى، چون بيكارى،  ــاى اين حوزه ش پروژه ه

عقب ماندگى هاى توسعه اى و نارضايتى عمومى را به 
دنبال داشته باشد. در حال حاضر تكميل پروژه هاى 
ــادى در بخش هاى حمل و نقل، بافت  نيمه تمام زي
فرسوده، عمران روستايى و فضا هاى آ موزشى منوط 
به تأمين به موقع اين فرآورده هاى نفتى بوده و براى 
نگهدارى از شبكه راه هاى موجود نيز كه با ارزش بيش 
از 3 ميليون و 500 هزار ريال از مهمترين سرمايه هاى 
ــد، ساالنه يك ميليون تن قير مورد نياز  ملى مى باش
است. از طرفى در شرايط ناشى از كمبود منابع مالى 
بخش دولتى، تهاتر مواد اوليه قير با خوراك نفت خام 
تحويلى به پااليشگاه ها و همچنين استفاده از ظرفيت 
ــى از حاشيه سود قير مورد نياز بخش خصوصى  ناش
ــاختمان و صادرات قير براى تأمين  بالخص حوزه س
ــفالت از معدود  هزينه هاى فرآوررى قير و توليد آس
راه هاى حفظ رونق عمرانى كشور شناخته مى شود».

به موجب اين گزارش پااليشگاه ها با توجه به كشش 
بازار مصرف داخلى و صادراتى، فرآورده هاى مبتنى بر 
ــامل قير و نفت كوره به صورت نقدى  وكيوم باتوم ش
فروخته ولى نفت خام مصرفى را به صورت اعتبارى 
از دولت دريافت و با بازپرداخت قابل انعطاف، تسويه 
ــوم باتوم به بخش  ــد لذا به جاى تحويل وكي مى كن

ــوراك نفت خام، تمايل  ــه ازاى دريافت خ عمومى ب
دارند آن را نقدى به بازار عرضه كنند.

ــت تخصصى صنعت  ــاس اين گزارش فعالي براس
قيرسازى و توسعه شركت هاى قيرساز موجب كاهش 
منابع نقدى پااليشگاه ها از محل ارزش افزوده فرآورى 

وكيوم باتوم در تبديل به قير مى شود.
ــوره عليرغم ضرورت  ــازوت يا نفت ك همچنين م
كاهش مصرف به عنوان سوخت برخى از نيروگاه ها، 
ــركت ملى پخش و پااليش  كشتى ها و ... توسط ش
فرآورده هاى نفتى توزيع و منابع حاصل از فروش آن، 
به مجموعه وزارت نفت برمى گردد در حالى كه تأمين 
و تحويل قير رايگان از منابع در اختيار مجموعه وزارت 

نفت، كاسته و مقاومت به وجود مى آورد.
براساس اين گزارش اقدامات نظارتى مجلس براى 
پاسخگو كردن مسئوالن، جمع آورى اطالعات الزم در 
نحوه تجهيز منابع قير رايگان و رسيدگى به تخلفات 
ــاى موجود كه منجر به ايجاد پرونده در  و مقاومت ه
ديوان محاسبات كشور براى برخى از مسووالن شده، 
موجب شد كه بخش دولتى حوزه نفت تالش كند كه 
ــال 98 ماهيت اين حكم  در اليحه و قانون بودجه س
قانونى از تهاترى به اعتبارى تغيير يابد و اجراى آن با 

توسعه شرکت های قیرساز منابع نقدی پاالیشگاه ها را کاهش می دهد
گزارش کمیسیون عمران درباره تأمین و توزیع قیر رایگان
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توجه به محدوديت هاى مالى كشور متوقف شود.
بررسى سابقه قانونگذارى در اين بخش نشان مى دهد كه اصالح قانون 
ــم و همينطور  تغييرات حكم در  ــال وضع اين حك بودجه در دومين س
ــعه حوزه شمول  ــال هاى بعدى با رويكرد افزايش ميزان تأمين و توس س
ــرى به بخش هاى بافت فرسوده، معابر شهرهاى كوچك، فضاهاى  با تس
آموزشى و حفظ محيط زيست (خاك پوشى) مويد موفق بودن اين حكم 
قانونى بوده است. همچنين با سابقه دو بار تفسير نياز است متن اين حكم 
قانونى با استفاده از تجارب چهار ساله صريح و فاقد ابهام شود. مجلس در 
ــار، ضرورت تحويل 4 ميليون تن مواد اوليه قير  پاسخ به آخرين استفس

رايگان را بدون توجه به ارزش ريالى آن مورد تاكيد قرار داده است.

مأموریـــت «الریجانـــی» به کمیســـیون عمـــران برای تهیه 
طرح تأمین قیر رایگان

ــالمى به كميسيون عمران  ــوراى اس على الريجانى رئيس مجلس ش
ــزارش خود براى تخصيص منابع به  ــت داد تا طرحى را كه در گ مأموري
ــنهاد داده را با حضور نمايندگان مجلس  ــور تأمين قير رايگان پيش منظ

بررسى كرده و به صحن مجلس بياورند.
الريجانى پس از استماع گزارش كميسيون عمران در خصوص نحوه ى 
ــال  تأمين و توزيع قير رايگان موضوع بند «ه» تبصره 1 قانون بودجه س
ــور و مطرح شدن نظرات نمايندگان، بيان كرد: براساس  1398 كل كش

گزارشات ارائه شده و براساس اليحه بودجه سال جارى، سازمان برنامه و 
بودجه بايد 2 هزار ميليارد تومان از 6 هزار ميليارد تومان را ظرف دو هفته 

آينده براى تأمين قير رايگان پروژه هاى عمرانى تخصيص دهد.
وى در ادامه اظهار كرد: مابقى باقى مانده را نيز با طرحى كه كميسيون 
ــت مى توان اختصاص داد.  ــران در انتهاى گزارش خود تهيه كرده اس عم
ــيون عمران ارجاع مى دهيم و كميسيون با حضور  اين طرح را به كميس
ــى كرده و سپس طرح را به صحن  نمايندگان دولت اين موضوع را بررس

مجلس شوراى اسالمى بياورد تا ان شاءاهللا مشكل برطرف شود.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بيكارى، عقب ماندگى و نارضايتى 
ــدن قير رايگان براى ساخت روستاها  ــى از تأمين نش مردم را تبعات ناش
ــتند. محمدمهدى افتخارى در جريان بررسى نحوه تأمين و توزيع  دانس
قير رايگان، گفت: توجه به تأمين و توزيع قير رايگان از تعطيلى پروژه هاى 
عمرانى جلوگيرى مى كند. نماينده مردم فومن و شفت در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه بى توجهى به قير تبعاتى مانند بيكارى و عقب ماندگى 
و نارضايتى مردم را در پى خواهد داشت، افزود: متاسفانه پس از 40 سال 
ــالمى هنوز برخى روستاها از جاده هاى آسفالت بى  از پيروزى انقالب اس
بهره اند و وضعيت اسفناكى دارند. عضو كميسيون عمران مجلس اظهار 
ــودن وضعيت جاده هاى  ــب ب كرد: يكى از اعتراضات مكرر مردم نامناس
روستايى است در حال حاضر وزارت نفت ميليون ها تن VB را در بيابان ها 
رها مى كنند در حالى كه مى توان از آن براى ساخت جاده هاى روستايى 
استفاده كرد، وزارت راه بايد علت مقاومت خود در برابر تحويل VB براى 
ــاس اين گزارش بهمن طاهرخانى با طرح  توليد قير را توضيح دهد. براس
ــتاها انجام  ــؤال كه چرا كارهاى عمرانى مربوط به جاده ها در روس اين س
نمى شود، بيان كرد: در حال حاضر 5 ماه از سال گذشته است و در صورتى 
ــاخت جاده هاى  ــه حداكثر تا يك يا دو ماه آينده قير موردنياز براى س ك
روستايى تأمين نشود بخش بزرگى از كشور كه در مناطق سردسير قرار 
دارند با مشكالت بسيار روبه رو مى شوند. نماينده مردم تاكستان در مجلس 
ــوراى اسالمى ادامه داد: وزارت راه و شهرسازى اعالم كرده پيمانكاران  ش
ــد، اين امر با توجه به بدهى هاى اين وزارتخانه به  نقدى قير را تهيه كنن
پيمانكاران ممكن نيست. عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس اضافه 

كرد: اگر دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازى ظرف يكى 
ــتايى  ــراى تأمين قير موردنياز راه هاى روس ــاه آينده ب دو م
تدبيرى نيانديشند استان هاى شمالى، شمال غربى و جنوب 

غربى دچار مشكالت بسيارى مى شوند.

سازمان برنامه و بودجه، ۲ هزار میلیارد تومان 
را برای تأمین قیر رایگان اختصاص دهد

ــالمى با تاكيد بر اينكه وزارت  ــوراى اس رئيس مجلس ش
نفت مطابق مصوبه مجلس بايد 6 هزار ميليارد براى تأمين 
قير رايگان تخصيص دهد، گفت: كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس اين موضوع را پيگيرى كند تا سازمان برنامه و بودجه 
طبق قول رئيس جمهور 2 هزار ميليارد تومان براى تأمين قير 

رايگان تخصيص دهد.
غالمرضا تاجگردون در خصوص نحوه تأمين و توزيع قير 
رايگان موضوع بند هـ تبصره يك قانون بودجه سال 98، ضمن 
ارائه توضيحاتى بيان كرد: در سال 98 يك مشكل مربوط به 
عدم تعادل بين سهم اعتبار 6 هزار ميلياردى تخصيص داده 
ــت كه اين مشكل مربوط به  ــده با ميزان قير مصرفى اس ش

مجلس بوده و ما بايد در مجلس اين مشكل را حل كنيم.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصريح 
ــص 6 هزار ميليارد تومان براى  كرد: اما اكنون بحث تخصي
تأمين قير از سوى دولت مطرح است كه دولت تاكنون اين 
ــت. بنا بر درخواست نمايندگان،  مبلغ را پرداخت نكرده اس
ــيون جلسه اى را در اين زمينه برگزار كرد و آنچه كه  كميس
روشن است دولت در اين زمينه كوتاهى كرده است. پس از 
مصوبه سران قوا دولت اعتبارات عمرانى بودجه را كاهش داد 
اما بنا بر نظر مجلس اين 6 هزار ميليارد تومان اصالً ارتباطى 
ــدارد. وى در ادامه تاكيد كرد: تاكنون وزارت  به اين بخش ن
نفت 2 هزار ميليارد تومان به حساب خزانه واريز كرده است 
اما سازمان برنامه و بودجه اين 2 هزار ميليارد تومان را تاكنون 
تخصيص نداده است. ما اين موضوع را خدمت رئيس جمهور 
مطرح كرديم و ايشان دستور دادند تا سازمان برنامه و بودجه 
سريع تر اين مبلغ را تخصيص دهد. در خصوص اين 2 هزار 
ميليارد تومان اكنون ديگر حرفى باقى نمانده است و سازمان 
برنامه و بودجه بايد هر چه سريع تر اين مبلغ را به دستگاه هاى 
اجرايى تخصيص دهد. تاجگردون افزود: مابقى مبلغ باقيمانده 
ــقف 6 هزار ميليارد تومان نيز بايد در ماه هاى آينده به  تا س
ــت دستگاه هاى  ــود و سپس به دس ــاب خزانه واريز ش حس
ــد. على الريجانى رئيس مجلس در ادامه بيان  اجرايى برس
كرد: بر اساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه 400 ميليارد 
ــفالت راه هاى روستايى، 140  به وزارت راه و ترابرى براى آس
ميليارد براى آسفالت معابر شهرى و 91 ميليارد براى انجام 
عمليات خاكپاشى اختصاص داده شده است اما در كل مبلغ 
تخصيص داده كمتر از مصوبه  مجلس است. بايد ظرف هفته 
ــازمان برنامه و بودجه 2 هزار ميليارد تومانى كه  آينده به س
دولت قولش را داده است، به دستگاه هاى اجرايى تخصيص 
دهد. چرا كه با فرا رسيدن فصل سرما عمالً تخصيص آن نيز 
فايده اى نخواهد داشت. در اين گزارش طرحى در مورد تأمين 
و توزيع قير رايگان هم پيشنهاد شده بود كه براى بررسى به 

كميسيون عمران ارجاع شد.

بعضی برآورد ها 
نشان می دهد که 
قیر با نیاز ساالنه 

بالغ بر حدود 
۴ میلیون تن در 

پروژه های دولتی و 
خصوصی داخلی و 

ظرفیت ۳ میلیون تن 
صادرات منطقه ای، 

یکی از پرکاربردترین 
فرآورده های نفتی 

در حوزه عمران 
و توسعه کشور 

می باشد که عدم 
توجه به تأمین به 
موقع آن می تواند 
موجب توقف و 
خلل اساسی در 

پروژه های این حوزه 
شود و تبعاتی، 
چون بیکاری، 

عقب ماندگی های 
توسعه ای و 

نارضایتی عمومی را 
به دنبال داشته باشد
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ــتم هاى شركت  رئيس برنامه ريزى و كنترل سيس
پااليش نفت تهران از پيوستن پااليشگاه نفت ستاره 
ــركت خبر  خليج فارس به صف الگوبرداران اين ش

داد.
ــر افزود:  ــن اعالم اين خب ــاالريان ضم محمد س
نمايندگانى از پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس با 

حضور در شركت پااليش نفت تهران از مديريت انرژى آن الگوبردارى كردند.
وى ادامه داد: در اين بازديد مباحثى چون داشبورد عمليات روزانه، طرح ريزى و 
سنجش شاخص هاى عملكرد انرژى در سطح كالن و در سطح واحدهاى عملياتى 
شركت، سامانه پايش برنامه هاى بهبود شركت، دستورالعمل هاى ارزيابى عملكرد 
ــرژى، كارگروه هاى فعال انرژى در  ــزات انرژى بر اصلى، مميزى هاى فنى ان تجهي
شركت و راهكارهاى بهبود عملكرد انرژى و نظاير آن ها براى بازديدكنندگان تشريح 
شد. وى افزود: خوشبختانه نمايندگان شركت نفت ستاره خليج فارس ضمن مثبت 
ــف كردن اين ديدار بر ادامه همكارى و انتقال دانش و تجربيات متخصصان  توصي

شركت پااليش نفت تهران در پااليشگاه متبوع خود تأكيد كردند.
شايان ذكر است كه چندى پيش چند تن از مسئولين پتروشيمى ايالم و شركت 
نفت سپاهان نيز به منظور بهره گيرى از دانش و تجربيات، از مديريت انرژى شركت 

پااليش نفت تهران الگوبردارى كردند.
ــركت  ــوى رئيس مديريت انرژى ش همچنين مول
ــاى عملياتى،  ــاد رويه ه ــت تهران ايج پااليش نف
ــاوره به منظور تسهيل  گزارش هاى مديريتى و مش
ــرژى را مأموريت اصلى اين  ــت حامل هاى ان مديري
ــرژى يكى از  ــح كرد: ان ــمرد. وى تصري واحد برش

ــعه و از عوامل اصلى توليد است. توسعه دانش عمومى و  مهم ترين نهاده هاى توس
تخصصى بهينه سازى مصرف انرژى و همچنين استانداردسازى مصارف انرژى در 
بخش هاى مختلف مصرف كننده از مهم ترين روش هاى كنترل مصرف حامل هاى 
ــت. با توجه به مبالغ پرداختى در بخش  ــرمايه هاى ملى اس انرژى و صيانت از س
يارانه هاى انرژى در كشور، بازار بزرگ صنعت بهينه سازى مصرف انرژى در كشور 

نياز به توسعه، برنامه ريزى و نگرشى استراتژيك دارد.
ــازى مصرف  ــه داد:  با اجراى صحيح و اصولى برنامه هاى بهينه س ــوى ادام مول
حامل هاى انرژى كه آثار آن در تمامى زير بخش هاى اقتصاد ملى و بهبود محيط 
ــور در سطوح ملى و  ــت هاى راهبردى كش ــت، تأمين سياس ــت ملموس اس زيس

بين المللى از نقش تعيين كننده اى برخوردار است. 
ضرورت و اهميت انرژى در ساختار و ثبات اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور، 
ــو و آگاهى از اين نكته كه منابع انرژى فسيلى در دسترس نسل كنونى  از يك س
پايان پذير بوده، از سوى ديگر مبناى توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته 

به امر انرژى بوده است. 
بهبود سيستم هاى اندازه گيرى توليد، توزيع و مصرف حامل هاى انرژى، استفاده 
ــعه فرهنگ صرفه جويى  ــزات نوين و با بازده باالتر، توس ــن آورى ها و تجهي از ف
ــت و آگاهى كاركنان مرتبط با  ــطح دانش، صالحي و بهره ورى انرژى و ارتقاى س
ــاى انرژى بر را مى توان از مهم ترين اهداف مديريت  عمليات تجهيزات و فرآينده

انرژى شركت پااليش نفت تهران توصيف كرد. 
ــزوم توجه ويژه به اقتصاد توليد در كليه واحدهاى صنعتى و غير  ــالوه بر آن ل ع
صنعتى، بازنگرى طراحى و روش هاى بهره بردارى و مديريتى در راستاى كاهش 
ــالف انرژى، مديريت داده ها و همچنين افزايش بهره ورى انرژى در فرآيندهاى  ات

صنعتى و غيرصنعتى ديگر اهداف اين اداره است.

گزارشی از مدیریت انرژی شركت پاالیش نفت تهران
در گفت وگو با «صنعت پاالیش نفت» عنوان شد؛
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تحـركات پرنده هـا و شـناورها در 
آب هاى خليج فارس و اعمال تحريم هاى 
جديد، بازار مناقشه ها در ميانه خرداد تا 
اواسـط مرداد را داغ تر از هميشه كرد 
و باز هم ايـران و تحوالت منطقه را در 
صدر اخبار رسانه هاى جهان نشاند. در 
ادامـه، مهم ترين رويدادهـاى ماه هاى 

اخير را مرور مى كنيم.

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم

روزهای تحریم
و پهپادکشی
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سفر آبه به تهران – ۲۲ خرداد
شينزو آبه نخست وزير ژاپن همزمان 
با نودمين سالگرد تأسيس روابط ديپلماتيك دو 
ــور به ايران آمد. اين نخستين سفر نخست  كش
ــه ايران بعد از انقالب بود. برخى آبه  وزير ژاپن ب
ــفر، حامل پيام آمريكا مى دانستند و  را در اين س
ــش ميانجى قائل بودند. ديدار با مقام  براى او نق
معظم رهبرى و رئيس جمهورى، برگزارى جلسه 
مذاكرات مشترك هيأت هاى عالى رتبه دو كشور 
ــترك با حسن  و برگزارى كنفرانس خبرى مش
ــفر شينزو آبه به تهران  روحانى از برنامه هاى س
بود. رئيس جمهورى در نشست خبرى با شينزو 
آبه گفت: به آقاى نخست وزير گفتم ما در منطقه 
آغازگر هيچ جنگى نخواهيم بود، حتى با آمريكا 
اما اگر جنگى عليه ما بخواهد شروع شود پاسخ 
ــت اظهار  قاطع خواهيم داد. آبه نيز در اين نشس
كرد: احترام بسيار زيادى قائل هستم براى اينكه 
ــام معظم رهبرى در چندين نوبت فتوا صادر  مق
ــالح كشتار جمعى از  فرمودند مبنى بر اينكه س
ــته اى حرام است. رهبر معظم  جمله سالح هس
ــدار آبه، با بيان اينكه ترامپ را  انقالب نيز در دي
شايسته مبادله پيام نمى دانم و با آمريكا مذاكره 
ــاره به سخنان نخست وزير  نخواهيم كرد، با اش
ژاپن مبنى بر اينكه ترامپ گفته «مذاكره با آمريكا 
موجب پيشرفت ايران خواهد شد»، تأكيد كردند: 
ــدون مذاكره با آمريكا و با  ما به لطف خداوند، ب

وجود تحريم هم به پيشرفت خواهيم رسيد.
ضربه ايران به سيا – 27 خرداد

دريابان على شمخانى دبير شوراى عالى امنيت 

ــرد كه ايران موفق  ــى روز 27 خرداد اعالم ك مل
ــت به يكى از پيچيده ترين شبكه هاى  ــده اس ش
سايبرى سازمان سيا (سازمان اطالعات مركزى 
آمريكا) در حوزه «جاسوسى سايبرى» ضربه بزند. 
ــف «شبكه گسترده عمليات  او با اعالم خبر كش
سايبرى تهاجمى عليه ايران»، گفت كه به زودى 
ــأله از طريق وزارت اطالعات  مستندات اين مس
ــد، مديركل  ــه روز بع ــد. س ــر خواهد ش منتش
ــت 17  ــى وزارت اطالعات از بازداش ضدجاسوس
ــازمان اطالعاتى آمريكا  جاسوس تربيت يافتة س
ــن افراد در  ــران خبر داد و گفت: اي ــيا) در اي (س

مراكز حساس، حياتى و بخش خصوصى مرتبط 
با اين مراكز شاغل بوده اند كه به عنوان پيمانكار 

يا مشاور فعاليت مى كرده اند.

اسقاط پهپاد آمریکایی – ۳۰ خرداد
سپاه روز سى ام خرداد ماه اعالم كرد 
كه يك فروند هواپيماى بدون سرنشين آمريكايى 
ــمان ايران سرنگون كرده  را پس از تجاوز به آس
ــت. يك مقام آمريكايى نيز اين خبر را تأييد  اس
كرد اما مدعى شد كه اين پهپاد در حريم هوايى 
ــت. مدل پهپاد  بين المللى هدف قرار گرفته اس
سرنگون شده «آر كيو 4 - گلوبال هاوك» اعالم 
شد؛ پرنده اى از نوع پهپادهاى شناسايى كه حدود 
23 هزار كيلومتر برد دارد و مى تواند بيش از يك 

شبانه روز پرواز مستمر انجام دهد. ارزش اين پهپاد 
بيش از 200 ميليون دالر عنوان شد. ترامپ در 
واكنش به اين اتفاق، ابتدا توييت كرد كه «ايران 
مرتكب اشتباه بزرگى شده است» اما ساعاتى بعد 

با عقب نشينى از موضع اوليه خود نوشت: «اين 
حادثه ممكن است يك اشتباه فردى بوده باشد. 
ــخت  ــم باور اينكه اين اقدام عمدى بوده، س براي
ــور (ايران) اين اشتباه  ــت. نمى گويم آن كش اس
ــت، بلكه يكى از افراد تحت  ــده اس را مرتكب ش
فرماندهى اشتباه كرده است». او همچنين گفت: 
ــم اين است. شايد اشتباه كنم، يا شايد  «احساس
ــت باشد.» رئيس جمهورى  هم (احساسم) درس
ــكا همچنين افزود: «هيچ زن يا مردى از ما  آمري
در آن پهپاد نبود. در غير اين صورت، اوضاع بسيار 

بسيار متفاوت مى بود!»

تحریـــم مقام معظم رهبری و جمعی 
از فرماندهان سپاه – ۳ تیر

رئيس جمهورى آمريكا سوم تير اعالم كرد كه 
در واكنش به ساقط كردن پهپاد اين كشور توسط 
سپاه پاسداران، فرمان اعمال تحريم هاى جديدى 
را عليه ايران صادر كرده كه رهبرى، دفتر رهبرى 
و جمعى از فرماندهان سپاه مشمول اين تحريم 
مى شوند. دونالد ترامپ در عين حال مدعى شد 

كه مى خواهد با ايران به توافق برسد!
ــفيد در  ــر كارش در كاخ س ــه در دفت وى ك
جمع خبرنگاران صحبت مى كرد، اين تحريم ها 
را «شديد» توصيف كرد و گفت: «به فشار روى 
ــم داد. ايران هرگز نمى تواند  تهران ادامه خواهي

سالح هسته اى داشته باشد.»
ــپ افزود: «ما به دنبال درگيرى با ايران يا  ترام
هيچ كشور ديگرى نيستيم. فقط مى توانم بگويم 
كه ما هرگز نمى توانيم اجازه دهيم كه ايران سالح 
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هسته اى داشته باشد.»
رئيس جمهورى آمريكا افزود: «ما خويشتندارى 
زيادى به خرج داده ايم، اما اين به آن معنى نيست 

كه در آينده هم همين كار را مى كنيم.»
ــش در مورد  ــى از صحبت هاي ترامپ در بخش
ــت، گفت:  اينكه آيا به دنبال مذاكره با ايران اس
«دوست داريم مذاكره كنيم، اگر آن ها بخواهند. 
ــت  ــت. اما دوس ــكلى نيس اگر نخواهند هم مش
داريم اين اتفاق بيفتد و رك بگويم، شايد هم به 
زودى اين اتفاق بيفتد.» در همين حال، استيون 
منوچين، وزير خزانه دارى آمريكا نيز در تشريح 
ابعاد تحريم هاى تازه آمريكا عليه ايران گفت كه 
فرمان ترامپ ميلياردها دالر از دارايى هاى ايران را 
مسدود مى كند. او گفت كه آمريكا عالوه بر دفتر 
رهبرى، سردار تنگسيرى فرمانده نيروى دريايى 
سپاه پاسداران، سردار حاجى زاده فرمانده نيروى 
هوافضاى سپاه پاسداران، سردار پاكپور فرمانده 
ــپاه پاسداران و فرماندهان پنج  نيروى زمينى س
منطقه نيروى دريايى سپاه پاسداران به نام هاى 
«عباس غالمشاهى»، «رمضان زيراهى»، «يداهللا 
ــور روانكار» و «على عظمايى» را  بادين»، «منص
ــن روحانى در واكنش  ــت. حس تحريم كرده اس
ــام معظم رهبرى اظهار كرد: اموال  به تحريم مق
رهبرى را مى خواهند تصرف كنند؟ اموال رهبرى 
ــينيه است و يك خانه ساده. اين يعنى  يك حس

دشمن در يك رفتار غيرعادى قرار گرفته است.

سفر ترامپ به کره شمالی – ۹ تیر
رئيس جمهورى آمريكا يكشنبه 9 تير 
با حضور در منطقه غيرنظامى بين دو كره با كيم 
ــمالى ديدار كرد. دونالد  جونگ اون رهبر كره ش
ــمالى  ترامپ پس از ديدار با اون، به خاك كره ش
قدم گذاشت تا نخستين رئيس جمهورى آمريكا 

باشد كه در دوره زمامدارى اش به اين كشور وارد 
ــود. برخى اين ديدار را حركتى نمايشى و  مى ش
بى نتيجه قلمداد مى كنند و برخى هم به كاهش 
تنش ها ميان دو كشور، اميدوارند. ترامپ مى گويد 
آرزو دارد تحريم ها عليه كره شمالى را خاتمه دهد 

اما االن زمان اين كار نيست.

گام دوم کاهـــش تعهـــدات برجامـــی 
ایران - ۱۶ تیر

ــران براى كاهش تعهدات برجامى،  گام دوم اي
16 تير اعالم شد. اين حركت در پاسخ به خروج 

آمريكا از برجام، نقض توافق هسته اى از سوى اين 
كشور و رضايت نداشتن ايران از همكارى اروپا با 
ايران انجام و تصميمات ايران، در نشستى خبرى 
با حضور على ربيعى سخنگوى دولت، سيدعباس 
ــر خارجه و عضو  ــى وزي ــى معاون سياس عراقچ
ــته اى و بهروز كمالوندى  تيم مذاكره كننده هس

سخنگوى سازمان انرژى اتمى ايران اعالم شد.
ربيعى، سخنگوى دولت در اين نشست گفت: 
به طور مقدماتى اعالم مى كنم كه دستورالعمل 
ــت كه از غنى سازى 3,67 درصد عبور  ما اين اس
خواهيم كرد و مقدار غلظت غنى سازى براساس 
ــيدعباس  ــود. همچنين س ــاز ما انجام مى ش ني
ــور خارجه گفت: اينكه  عراقچى، معاون وزير ام
طرف هاى اروپايى تالش مى كنند خوب است و 
اميدواريم راه حل هايى پيدا شود و اين روند واقع 
بينانه است، از اين رو رفت و آمدها بين ما جريان 
ــاءاهللا به نتايجى برسيم در غير اين  دارد و ان ش
صورت بعد از 60 روز گام سوم را هم برمى داريم.

ــازمان انرژى  ــخنگوى س بهروز كمالوندى س
ــورمان نيز اعالم كرد كه مسائل فنى  اتمى كش
ــازى اورانيوم انجام شده و  افزايش درصد غنى س
تا ساعاتى ديگر درصد غنى سازى ايران از 3.67 

ــرد. وى افزود: آنچه امروز  درصد عبور خواهد ك
ــده تأمين سوخت  در مورد آن تصميم گرفته ش
براى نيروگاه هاى قدرت است كه مورد نياز كشور 
مى باشد. همچنين شيب غنى سازى ما بر اساس 
ــمت باال  ــتورى كه مى گيريم مى تواند به س دس
ــد. در واقع شيب ذخايرمان با توجه به اقدام  باش
ــرعت آن افزايش  ــت و س ــه باال اس گام اول رو ب
پيدا مى كند. نيازهاى بعدى را نيز مد نظر داريم 
ــوخت راكتور تهران نداريم. اما  اما فعالً نياز به س
ــه در پى گام دوم تهران  ظريف وزير امور خارج
تاكيد كرد كه ايران در چارچوب برجام اين گام 
ــت. ترامپ نيز در واكنش به اين  ــته اس را برداش
موضوع گفت: ايران بايد در خصوص غنى سازى 

اورانيوم محتاط باشد.

آغاز محاکمه نجفی - ۲۲ تیر
نخستين جلسه رسيدگى به پرونده 
قتل ميترا استاد - همسر دوم محمدعلى نجفى 
ــت قاضى كشكولى برگزار  - روز 22 تير به رياس
ــتان ضمن  ــه، نماينده دادس ــد. در اين جلس ش
قرائت كيفرخواست، به ادعاى متهم درباره تالش 
مقتول براى رابطه نامشروع با مردان ديگر اشاره 
كرد و گفت كه از نظر متهم، مقتول مهدورالدم 
ــت. در ادامه جلسه، صحبت هاى برخى  بوده اس
ــد. نهايتاً قضات پس از  شهود پرونده شنيده ش
چند جلسه محاكمه، نجفى را به قصاص نفس و 
حبس محكوم كردند. شهردار سابق تهران، هفتم 
خردادماه همسر دوم خود را در خانه اش واقع در 
سعادت آباد با شليك گلوله به قتل رساند و سپس 

خودش را تسليم پليس كرد.
آتش سوزى ميدان حسن آباد تهران – 26 تير

شامگاه چهارشنبه 26 تير، ضلع شمال غربى 
ميدان تاريخى حسن آباد تهران دچار حريق شد. 
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آتش سوزى از يك انبارى در طبقه دوم ساختمان 
آغاز شد و به سرعت بخش هاى مختلفى از طبقه 
دوم اين ساختمان را دربرگرفت؛ به طورى كه به 
ــاختمان تاريخى خسارت جدى  دو گنبد اين س

وارد شد.

ادعای اسقاط پهپاد ایرانی - ۲۷ تیر
دونالد ترامپ روز 27 تير مدعى شد 
كه اياالت متحده، يك پهپاد ايرانى را كه بر فراز 
ــر در حال پرواز بوده، در تنگه  ناو يواس اس باكس
ــت. در اولين واكنش ها،  ــاقط كرده اس هرمز س
محمدجواد ظريف كه در نيويورك به سر مى برد، 
ــپاه نيز در اطالعيه اى با رد  اين ادعا را رد كرد. س
ــالم كرد كه به زودى تصاويرى  ادعاى ترامپ اع
ــورى آمريكا  ــورد ادعاى رئيس جمه از پهپاد م
منتشر خواهد كرد و چند روز بعد نيز اين تصاوير 
از سوى سپاه منتشر شد كه آمريكا واكنشى در 

قبال آن نداشت.

درگذشت یوکیا آمانو – ۳۱ تیر
يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللى 
ــن 72  ــنبه 31 تير در س ــرژى اتمى روز دوش ان
ــت. او پس از محمد البرادعى،  ــالگى درگذش س
ــال 2009 رياست آژانس بين المللى انرژى  از س
اتمى را برعهده گرفت. آمانو تا پيش از تصميمات 
اخير ايران براى كاهش تعهدات هسته اى، در 15 
گزارش پياپى، پايبندى تهران به برجام را تأييد 
كرده بود كه پنج گزارش آن پس از خروج آمريكا 

از برجام منتشر شد.
قهرمانى تيم واليبال جوانان ايران – 5 مرداد

تيم ملى واليبال جوانان ايران كه توانسته بود با 
شكست برزيل در مرحله نيمه نهايى رقابت هاى 

ــد، برابر ايتاليا هم  قهرمانى جهان به فينال برس
ــتين بار قهرمان  ــيد و براى نخس به پيروزى رس
جهان شد. رقابت هاى واليبال قهرمانى جهان كه 
ــد، شامگاه شنبه 5  به ميزبانى بحرين برگزار ش
ــرداد با انجام ديدار فينال بين تيم هاى جوانان  م
ــيد كه طى آن  ــران و ايتاليا به خط پايان رس اي
ملى پوشان كشورمان 3 بر 2 الجوردى پوشان را 
شكست دادند و براى نخستين بار عنوان قهرمانى 

جهان را به دست آوردند.

تصمیم دولت برای حذف چهار صفر 
از پول ملی - ۹ مرداد

ــت، چهار صفر از  ــاس تصميم هيات دول براس
پول ملى كشور حذف شد. اين موضوع در قالب 
ــوى بانك مركزى پيشنهاد شده  اليحه اى از س
ــيد و بايد به مجلس  ــب دولت رس كه به تصوي
ــال شود. پيشنهاد حذف چهار صفر با هدف  ارس
ــهيل و بازيابى نقش  حفظ كارايى پول ملى، تس
ــت نقد در تبادالت پولى داخلى  ابزار هاى پرداخ
ــه در فرهنگ و عرف جامعه  و هماهنگى با آنچ
درباره واحد پول ملى رواج يافته است، اتخاذ شد. 
كاهش هزينه چاپ و نشر اسكناس و سكوك و 
نيز رفع مشكالتى از قبيل استفاده از ارقام بزرگ 
ــاده روزمره، معضالت شمارش و  در مبادالت س
حمل حجم باالى اسكناس و سكه و خارج شدن 
مسكوكات از چرخه مبادالت اقتصادى كشور، از 

ديگر اهداف اليحه يادشده است.

تحریم ظریف - ۱۰ مرداد
 10 ــكا،  آمري ــه دارى  خزان وزارت 
ــت  مردادماه وزير امور خارجه ايران را در فهرس

تحريم هاى خود قرار داد.

محمدجواد ظريف در حساب توييترى خود در 
واكنش به اقدام آمريكا نوشت: دليل اينكه آمريكا 
ــخنگوى  ــت كه من س مرا تحريم كرده اين اس
ــر جهان هستم. اين حقيقت  اول ايران در سراس
ــدام تأثير روى من  ــت؟ اين اق واقعاً دردناك اس
ــن دارايى يا منافعى  ــا خانواده ام ندارد. چون م ي
ــكر مى كنم كه  ــما تش خارج از ايران ندارم. از ش
مرا به عنوان چنين تهديد بزرگى براى اهدافتان 
محسوب مى كنيد. بسيارى از مقامات جمهورى 
ــازى واكنش هاى  ــالمى و كاربران فضاى مج اس
فراوانى در حمايت از ظريف نشان دادند. از جمله 
ــردار قاسم  رئيس جمهورى، رئيس مجلس، س
سليمانى، سخنگوى دولت و ... با حضور در وزارت 

خارجه، حمايت خود از ظريف را اعالم كردند.

بخشش نجفی – ۲۳ مرداد
ــتاد صبح 23 مرداد با  برادر ميترا اس
انتشار پستى در صفحه اينستاگرام خود از اعالم 
گذشت نسبت به نجفى خبر داد. او نوشت: «به 
ــاه و كشور و  ــطه پادرميانى بزرگان كرمانش واس
ــعود افرازه  همچنين وكالى عزيزمان آقاى مس
ــادرم و مهيارمان،  و محمود حاجلويى، پدرم، م
ــيديم و از خون  آقاى محمدعلى نجفى را بخش
عزيزمان گذشتيم و خرسنديم كه هيچ معامله اى 
ــه اميدوارم آقاى  ــون آن بزرگوار نكرديم ك با خ
ــى در اين چند صباح باقى مانده  محمدعلى نجف
ــت، به تزكيه نفس بپردازد. اجر  به دور از سياس
همه خيرخواهان و هدايت همه بدخواهان به راه 
ــت را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.»  راس
ــش نجفى، دادگاه در خصوص مجازات  با بخش
او از جنبه عمومى جرم تصميم گيرى مى كند و 
احتمال اينكه چند سال زندانى شود، وجود دارد. 
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