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از تصمیم سران قوا در مورد افزایش قیمت بنزین حمایت می کنم  ۲
می فهمم در شرایط تحریم هرگونه فشار برای مردم بسیار سخت است  ۴
چالش نفت کوره  ۶
پایاِن نفت کوره  ۷
بازار فجیره داغ می شود  ۸
آیا دنیا آماده مقررات IMO شده است؟  ۱۰
چالش جهانی تجارت  ۱۲
وقت کشی با طعم نفت کوره  ۱۴
اینکوترمز ۲۰۲۰: تغییرات عمده  ۱۸
ساعت صفر بنزین  ۱۹
جوالن بنزین ۳ هزار تومانی  ۲۰
آیا مجلس در جریان افزایش قیمت بنزین بوده است؟  ۲۳
افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر زندگی اقشار آسیب پذیر  ۲۴
ساعت صفر و گامی برای عدالت اجتماعی  ۲۶
۲۸ عادالنه سازی یارانه بنزین 
۳۰  (ERP) برنامه ریزی منابع سازمانی
۳۲ بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان یورو ۵ است 
اخبار پاالیش   ۳۴
پاالیشگاه ها و مسوولیت های اجتماعی  ۴۵
آرامِش بعد از آرامکو  ۴۶
امتیازات خاص یک میدان  ۴۸
جزییاتی درباره عرضه سهام ۶ پاالیشگاه در نیمه دوم سال ۹۸  ۵۱
فصل شکار  ۵۳
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رهبر معظم انقالب ضمن حمايت از تصميم سـران قوا در 
مورد افزايش قيمت بنزيـن، تاكيد كردند كه اين افزايش 
قيمت نبايد موجب افزايش قيمت اجناس و كاالها شـود. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى صبح روز يكشـنبه 26 آبان ماه 
در درس خارج فقه درباره طرح مديريت مصرف سـوخت 

مطالبى را بيان كردند كه مشروح آن به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــالم على  ــدّهللا رّب العالمين و الّصالة و الّس و الحم
سّيدنا محّمد و آله الّطاهرين و لعنة اّهللا على اعدائهم 

اجمعين
قبل از اينكه بحث را شروع بكنيم، من عرض بكنم 
ــى دو روز خب يك حوادثى به دنبال  كه در اين يك
ــران قوا اتفاق افتاد؛ ديروز،  ــران كشور، س مصوبه س
ــهرهاى كشور، و  ــب، در برخى از ش ــب، پريش ديش
ــت شد، تعدادى جان  متأسفانه مشكالتى هم درس
باختند و مراكزى تخريب شد، از اين كارها هم شد 
در اين يكى دو روزه. چند نكته را بايد توجه داشت؛ 
ــور هست،  ــران كش اوالً وقتى يك چيزى مصوبه س
آدم بايد با چشم خوشبينى به او نگاه كند، بنده در 
ــته ندارم يعنى تخصص اين كار را  اين قضيه سررش

ــان؛ گفتم من چون نظرات  ندارم، گفتم هم به آقاي
كارشناس ها هم در اين قضيه  بنزين مختلف است، 
بعضى ها آن را الزم و واجب مى دانند بعضى ها مضر 
ــتم در  مى دانند، بنابراين من هم كه صاحبنظر نيس
ــتم لكن اگر  ــا؛ گفتم من صاحبنظر نيس اين قضاي
ــران سه قوه تصميم بگيرند من حمايت مى كنم.  س
من اين را گفتم، حمايت هم مى كنم. سران قوايند، 
نشستند با پشتوانه  كارشناسى يك تصميمى براى 
ــور گرفتند، بايد عمل بشود به آن تصميم؛ اين  كش

يك نكته.
نكته  دوم اينكه خب بله، يقيناً بعضى از مردم از اين 
ــوند يا ناراحت مى شوند يا به  تصميم يا نگران مى ش
ضررشان است يا خيال مى كنند به ضررشان است به 
هر تقدير ناراضى مى شوند، لكن آتش زدن به فالن 
ــت، اين كار اشرار است؛ كار  بانك اين كار مردم نيس
ــرار است، اين را بايد توجه داشت. در يك چنين  اش
حوادثى معموالً اشرار، كينه ورزان، انسان هاى ناباب 
ــى بعضى از جوان ها هم  ــوند، گاه وارد ميدان مى ش
ــان با اينها همراهى مى كنند و اين جور  از روى هيج
مفاسد را به بار مى آوردند. اين مفاسد هيچ مشكلى 

را درست نمى كند جز اينكه عالوه  بر هر مشكلى كه 
هست، ناامنى را هم اضافه مى كند. ناامنى بزرگ ترين 
ــورى است، براى هر جامعه اى  مصيبت براى هر كش
است، اين ها قصدشان اين است. شما مالحظه كنيد 
ــب و يك روزى كه  در اين دو روز تقريباً يعنى دو ش
ــرارت دنيا عليه  ــته همه مراكز ش از اين قضايا گذش
ما اين كارها را تشويق كردند، از خانواده ى منحوس 
خبيث خاندان پهلوى تا مجموعه  خبيث و جنايتكار 
ــد مرتباً در فضاى مجازى و در  منافقين، اين ها دارن
جاهاى ديگر دارند تشويق مى كنند ترغيب مى كنند 
ــرارت ها انجام بگيرد. من عرضم اين است  كه اين ش
هيچ كس به اين اشرار كمك نكند، هيچ انسان عاقل 
ــته اى كه به كشور خودش عالقه مند است،  و شايس
ــت، به اينها  به زندگى راحت خودش عالقه مند اس
نبايد كمك بكند؛ اين ها اشرارند، اين كارها كار مردم 

معمولى نيست.
ــد، مواظبت كنند،  ــئولين هم البته دّقت كنن مس
هرچه ممكن است از مشكالت اين كار كم كنند. حاال 
من ديروز ديدم در تلويزيون كه بعضى از مسئولين 
محترم آمدند گفتند كه ما مراقبيم كه اين افزايش 

از تصمیم سران قوا در مورد افزایش قیمت بنزین حمایت می کنم
رهبر انقالب:
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قيمت موجب افزايش قيمت اجناس و كاالها نشود؛ 
ــت،  ــت، چون االن گرانى هس خب بله اين مهم اس
ــد باز اضافه بشود گرانى خب اين براى مردم  بنا باش
خيلى مشكالت درست مى كند، بايد مراقبت كنند. 
اين مراقبت ها را اينها بكنند، مسئولين حفظ امنيت 
ــان عمل كنند، مردم عزيز ما  كشور هم به وظايفش
هم كه خوشبختانه در قضاياى گوناگون اين كشور 
بصيرت خودشان را، آگاهى خودشان را نشان دادند 
بدانند كه اين حوادث تلخ از ناحيه  كيست و چگونه 
ــت، اين آتش زدن و خراب كردن و ويران كردن  اس
ــى  ــوا كردن و ناامنى ايجاد كردن مال چه كس و دع
ــت، اين را بفهمند توجه كنند كه مى فهمند هم  اس
مردم ملتفتند و از اينها فاصله بگيرند. اين آن توصيه 
ما است، مسئولين كشور هم به وظايف شان به طور 

جدى عمل كنند.

 کلید حل مشـــکالت اقتصادی کشـــور در گرو 
رونق تولید است

ــر معظم انقالب  ــت اهللا خامنه اى رهب حضرت آي
ــان  ــام، مهمان ــئوالن نظ ــدار مس ــالمى در دي اس
شركت كننده در كنفرانس وحدت اسالمى، سفيران 
ــالمى و جمعى از قشرهاى مختلف  ــورهاى اس كش
ــالم به ويژه  ــردم، نيز علت مصائب امروز دنياى اس م
ــالمى  ــطين را ضعف اتحاد اس ــف بار فلس وضع تأس
دانستند و با تأكيد بر اينكه محو اسرائيل به معناى 
محو رژيم جعلى صهيونيستى و حاكم شدن دولت 
ــطين اعم از مسلمان،  منتخب صاحبان اصلى فلس
مسيحى و يهودى است، خاطرنشان كردند: دشمنان 
ــالم و همه  ــالم و در رأس آنها آمريكا، با اصل اس اس
ــالمى مخالفند و سالح اصلى آنها در  كشورهاى اس
ــاس و تصميم گير»،  منطقه ما «نفوذ در مراكز حس
«ايجاد تفرقه در ملتها»، و «القاء تسليم مقابل آمريكا 
ــكالت» است كه نسخه عالج  به عنوان راه حل مش
در مقابل اين نقشه ها، روشنگرى و ايستادگى در راه 

حق است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در اين ديدار با تبريك 
ــعادت نبى مكرم اسالم (ص) و  خجسته ميالد با س
حضرت امام جعفر صادق (ع)، پيامبر بزرگوار اسالم 
را «قرآِن مجسم»، «برترين و با عظمت ترين مخلوق 
پروردگار» و «نور و وسيله حيات و روشنايى جوامع 
ــريت به تدريج اين  ــانى» خواندند و گفتند: بش انس
حقايق را درك خواهد كرد و اميدواريم شاهد روزى 
ــيم كه در ايام والدت اين وجود مقدس، دنياى  باش
اسالم متبسم باشد و غم و اندوه بر لبان آن ننشسته 

باشد.
ــالمى با اشاره به نامگذارى 12 تا  رهبر انقالب اس
ــوان هفته وحدت در جمهورى  17 ربيع االول به عن

اسالمى، وحدت را نه يك حركت سياسى و تاكتيكى 
ــزوم اتحاد امت  ــى به ل ــاد و ايمان قلب ــه «اعتق بلك
ــتند و افزودند: اين اعتقاد ريشه دار،  اسالمى» دانس

حتى قبل از تشكيل جمهورى اسالمى نيز طرفداران 
مهمى از جمله مرجع بزرگ كل عالم شيعه، آيت اهللا 

بروجردى داشت.
ايشان با برشمردن مراتب وحدت، پايين ترين مرتبه 
و اولين قدم در اتحاد دنياى اسالم را «پرهيز جوامع، 
ــالمى از تعرض و ضربه  دولت ها، اقوام و مذاهب اس
زدن به يكديگر» و «اتحاد در مقابل دشمن مشترك» 
خواندند و گفتند: در مراتب باالتر، كشورهاى اسالمى 
بايد با يكديگر در علم، ثروت، امنيت و قدرت سياسى 
در جهت دستيابى به تمدن نوين اسالمى هم افزايى 
و تالش كنند كه جمهورى اسالمى نيز همين نقطه 
يعنى رسيدن به تمدن نوين اسالمى را هدف نهايى 

خود قرار داده است.
ــب موجود در  ــت اهللا خامنه اى مصائ حضرت آي
ــالم از جمله قضيه فلسطين و جنگهاى  دنياى اس
خونين در يمن، غرب آسيا و شمال آفريقا را ناشى 
ــد نبودن به اصل پرهيز از معارضه و اتحاد  از پايبن
ــترك دانستند و خاطرنشان  در مقابل دشمن مش
ــالم،  ــروز بزرگترين مصيبت دنياى اس ــد: ام كردن
ــت كه ملتى را از خانه و وطن  قضيه فلسطين اس

خود آواره كردند.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به مواضع روشن امام 
ــالمى در اعالم خطر عليه  بزرگوار از آغاز نهضت اس
ــم، موضع جمهورى  نفوذ، دخالت و ظلم صهيونيس
ــالمى ايران در قضيه فلسطين را موضعى قطعى  اس
و اصولى خواندند و گفتند: از ابتداى انقالب اسالمى 
ــتيم،  ــروز همچنان بر اين موضع باقى هس تا به ام
ــتى به فلسطين و  يعنى بدون مالحظه و رودربايس
ــطينى ها كمك كرده و خواهيم كرد و اين كار  فلس

را وظيفه همه دنياى اسالم مى دانيم.
ــمنان براى تحريف  ــان با اشاره به تالش دش ايش
ــئوالن نظام  معناى تأكيدات مكرر امام راحل و مس
ــرائيل» گفتند: ما  ــوص «محو اس ــالمى در خص اس
ــطين و استقالل و نجات آن هستيم و  طرفدار فلس
ــرائيل به معناى محو مردم يهودى نيست،  محو اس
ــچ كارى نداريم همچنان كه  ــا با آنها هي چرا كه م
ــور ما نيز جمعى از يهوديان در كمال امنيت  در كش

زندگى مى كنند.
ــرائيل را به  ــت اهللا خامنه اى، محو اس حضرت آي
معناى نابودى حكومت و رژيم تحميلى صهيونيستى 
خواندند و تأكيد كردند: مردم فلسطين چه مسلمان 
ــه صاحبان اصلى آن  ــيحى و چه يهودى ك چه مس
سرزمين هستند بايد بتوانند خودشان دولت خود را 
انتخاب، و بيگانه ها و اراذل و اوباشى مانند نتانياهو را 
بيرون و كشورشان را اداره كنند كه البته اين اتفاق 

خواهد افتاد.
رهبر انقالب اسالمى در ادامه، دشمنِى آمريكا، رژيم 
ــمنان وحدت اسالمى را متوجه  صهيونيستى و دش
همه كشورهاى اسالمى دانستند و افزودند: ماهيت 
ــالم، نفى ظلم و استكبار و سلطه است، بنابراين  اس

آنها با اصل اسالم و همه كشورهاى اسالمى مخالفند 
و اين تصور كه دشمنى آنها فقط با جمهورى اسالمى 

است، صحيح نيست.
ــاره به تعابير توهين آميز آمريكايى ها  ايشان با اش
ــعودى گفتند: اينكه آنها صريحاً مى گويند  درباره س
سعودى ها غير از پول چيز ديگرى ندارند يعنى بايد 
برويم و آنها را غارت كنيم كه اين دشمنى آشكار با 
يك كشور و ملت است و طرفهاى آن ها بايد بفهمند 
ــى با غيرت عربى و  ــه در مقابل چنين توهين هاي ك

شرف اسالمى چه وظيفه اى دارند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى حضور آمريكا در منطقه 
را موجب ايجاد شر، فساد، ناامنى و تشكيل گروههايى 
از قبيل داعش دانستند و با تأكيد بر لزوم آشنا شدن 
ــلمان با چهره واقعى و نفاق آلود آمريكا  ملتهاى مس
افزودند: امروز سالح اصلى آمريكا در منطقه ما «نفوذ 
ــر»، «ايجاد تفرقه و  ــاس و تصميم گي در مراكز حس
تزلزل در عزم ملتها»، «ايجاد بى اعتمادى ميان ملتها 
و دولتها»، «دستكارى در محاسبات تصميم گيران و 
ــت كه حّالل مشكالت،  وانمود كردن اين مطلب اس
رفتن زير پرچم آمريكا و تسليم شدن» است كه اين 
سالح از سالح نظامى و سخت نيز خطرناك تر است.

ــمنان را  ــالمى راه مواجهه با دش رهبر انقالب اس
عمل به فرمان پروردگار يعنى ايستادگى در راه حق 
خواندند و افزودند: البته اين ايستادگى سختى هايى 
نيز خواهد داشت اما تحمل اين سختى ها عمل صالح 
ــت و نزد خداوند اجر خواهد داشت، ضمن اينكه  اس
ــترى دارد  ــدن، سختى هاى بيش تسليِم دشمن ش
ــانى را كه تن به ظلم دهند، مجازات  و خداوند كس

خواهد كرد.
ــان، هر سخن،  ــان در بخش پايانى سخنانش ايش
حركت و اقدام در دنياى اسالم در جهت «استقالل 
ــلمان»،  ــى، فرهنگى و اقتصادى ملتهاى مس سياس
ــالمى»، «كمك به مردم و  «وحدت و اقتدار امت اس
مستضعفان»، «تبليغ حقايق و مقابله با موهومات» 
و «ترويج علم و تحقيقات از جمله انرژى هسته اى» 
ــتند و گفتند: انرژى  ــل صالح دانس ــنه و عم را حس
صلح آميز هسته اى نياز ملتها است اما انحصارطلبان 
غربى به دنبال آن هستند كه اين انرژى را در انحصار 
خود نگه دارند و در مقابل شرف و استقالل ملتها، آن 

را قطره قطره به آنها بدهند.
ــد: غربى ها  ــه اى افزودن ــت اهللا خامن  حضرت آي

ــادى به دنبال  ــا از لحاظ مبنايى و اعتق مى دانند م
سالح هسته اى نيستيم، بنابراين علت مخالفت آنها با 
حركت هسته اى جمهورى اسالمى، بازداشتن ايران 

از دانش، صنعت و توانايى هسته اى است.
رهبر انقالب اسالمى وظيفه روشنفكران و علماى 
دنياى اسالم را بسيار مهم دانستند و تأكيد كردند: با 
قدرت از حق دفاع كنيد و از دشمن نترسيد و بدانيد 
ــالم به فضل الهى در آينده نه چندان دور،  دنياى اس

تحقق آرزوهاى درخشان خود را خواهد ديد.

3نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 14  آذر 98

Oil Refining Industry Employers Association



رييس جمهورى در اولين جلسه هيات دولت پس 
از افزايش نرخ بنزين و سهميه بندى آن، از طرح اجرا 
ــن درباره حوادث  ــده دفاع كرد. روحانى همچني ش
ــور و طرح حمايت معيشتى  رخ داده در سطح كش

سخنانى را مطرح كرد.
ــاس و هدف دولت در طرح حمايت  روحانى «اس
ــط و كم  ــتى» را «كمك به خانوارهاى متوس معيش
ــراى اين كار 3 راه  ــد» توصيف كرد و گفت: «ب درآم
ــتر نداريم. يا بايد ماليات مردم را افزايش دهيم  بيش
ــى را انجام دهيم، يا بايد نفت  و از محل آن پرداخت
ــت براى اين امور  ــترى صادر كنيم و از پول نف بيش
استفاده كنيم يا بايد از يارانه ها مقدارى بكاهيم و آن 
ــود، در اختيار خود مردم  مقدارى كه حاصل مى ش
قرار بگيرد.» روحانى افزود: «مردم ما آگاه هستند كه 
فروش نفت ما با محدوديت هايى مواجه است اگر هم 
مواجه نبود، پول نفت براى اين گونه مصارف خيلى 
مناسب نيست. ماليات را هم نمى توان زياد افزايش 
ــت كه  ــرايطى اس ــرايط اقتصادى جامعه ش داد. ش

مى شود يك ماليات متعادلى از مردم دريافت كرد». 
ــالش دولت براى  ــس جمهورى نكته بعدى را ت ريي
ــرد و گفت: «مصرف  ــش توليد بنزين عنوان ك افزاي
بنزين در سال گذشته و امسال رو به تزايد بود، يعنى 
در سال 98 به طور متوسط 9.7 دهم درصد، مصرف 
بنزين رشد پيدا كرده است؛ چيزى حدود 10 درصد 
ــال آينده  و اگر اين روند بخواهد ادامه پيدا كند و س
ــد، با توجه به اينكه امسال مصرف  همين روند باش
ــت،  بنزين ما روزانه 97 ميليون ليتر در روز بوده اس
ــدن اين رقم امسال و سال آينده، بايد در  با اضافه ش

سال 1400 دوباره واردكننده بنزين باشيم».
سود اصلى ارزان بودن بنزين براى قاچاقچى ها بود

ــدى را «بى عدالتى در  روحانى همچنين نكته بع
پرداخت يارانه» مطرح كرد و توضيح داد: «اگر بنزين 
ــد، يا االن ليترى  ــرى هزار تومان فروخته مى ش ليت
ــود، با قيمت  يك هزار و 500 تومان فروخته مى ش
ــت. كارى ندارم در كشورهاى  واقعى اش متفاوت اس
ــدارم به اين موضوع  ــت، كارى ن ديگر چه مقدار اس
كه كشورهاى منطقه وضع شان چطور است، قيمت 

بنزين بين 5500 تا 6 هزار تومان است. بنزينى كه 
ــراى كل ملت ايران  ــراى همه مردم و اموالى كه ب ب
است، به جاى اينكه به قيمت واقعى اش كه 5500 تا 
6000 تومان است 1500 تومان مى فروشيم، يعنى 

از جيب مردم پرداخت مى كنيم به آنهايى كه دارند 
ــن مصرف مى كنند». او ادامه داد: «ناچار بوديم  بنزي
يك نوع تعادلى به وجود آوريم ضمن اينكه به خاطر 
ارزان بودن بنزين در داخل و ساير حامل ها مى بينيم 
كه قاچاق بسيار شديدى به سمت كشورهاى اطراف 
ــود اصلى ارزان بودن  ــود و در واقع س ما انجام مى ش
بنزين براى قاچاقچى ها بود. مى فهمم كه در شرايط 
ــارى كه روى مردم است، هرگونه فشار  تحريم و فش

ولو كم، براى مردم بسيار سخت و مشكل است».
رييس جمهورى توضيح داد: «در محاسبات به اينجا 
رسيديم كه 60 ميليون نفر از جامعه ما، نيازشان از 
ــتر است و الزم است به  آن 22 الى 23 ميليون بيش
60 ميليون نفر كه حدود 18 ميليون خانوار مى شود، 

ماهانه كمك كنيم. يك نفره 55 هزار تومان و وقتى 
خانوار 5 نفره مى شود 205 هزار تومان به خانواده ها 

می فهمم در شرایط تحریم
 هرگونه فشار برای مردم بسیار سخت است

رییس جمهوری در واکنش به اجرای طرح اصالح قیمت بنزین:
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ــود. به اين  ــط در ماه كمكى مى ش به طور متوس
نتيجه رسيديم كه موضوع بنزين در حدى است 
كه يك قوه قادر به تصميم گيرى نيست و همه قوا 
بايد همفكرى كنند و با هم اين تصميم را بگيرند. 
الزم بود همه اركان نظام، همفكر و سهيم باشند و 
به يك اتفاق نظرى برسيم». او افزود: «در جلسات 
ــران سه قوه در شوراى عالى  متعددى با حضور س
ــه نوبت  هماهنگى اقتصادى بحث كرديم و در س
به مصوبه رسيديم و تدوين كرديم و خدمت مقام 
ــتاديم دو نرخى و سهميه اى  معظم رهبرى فرس
كردن، كار بسيار سخت و سنگينى است و ممكن 
است كنارش سوءاستفاده هايى بشود و لذا هميشه 
ــتيم».  ــك نرخى بوديم و االن هم هس طرفدار ت
رييس جمهورى با بيان اينكه «در جلسات متعدد 
ــى از پول بنزين را به خزانه  بحث بود كه آيا بخش
برگردانيم و بخشى يا همه آن را به مردم بدهيم»، 
توضيح داد: «از اول نظرم اين بود، در جلسات هم 
بحث كرديم و مصر هم بودم كه تمام اين پول بايد 

به مردم برگردانده شود. 
سازمان برنامه و بودجه بايد به طور منظم، براى 
مردم توضيح دهد كه ماهانه چقدر درآمد داريم كل 
اين درآمد بايد به مردم پرداخت شود، بدون اينكه 
يك ريال به خزانه برگردد. محاسبات فعلى نشان 
مى دهد كه در ماه مى توانيم از 55 هزار تومان براى 
ــا 205 هزار براى خانواده  يك خانواده تك نفره ت
ــده، پرداخت مى كنيم و اين  كه به تناوب اعالم ش
ــن روحانى همچنين با  كار را خواهيم كرد». حس
بيان اينكه «امروز نگرانى در ميان مردم وجود دارد، 
اينكه اين پولى كه به مردم داده شود، يك ماه الى 
3 ماه داده مى شود و بعد پشيمان مى شوند؟» به 
ــخ داد و گفت: «اطمينان مى دهم  اين نگرانى پاس
به عنوان امين و منتخب مردم در اين طرح هيچ 
ــردم داده خواهد  ــى نخواهد بود جز آنكه به م پول
ــد». همچنين رييس جمهورى به نگرانى ديگر  ش
مردم يعنى افزايش قيمت اجناس ديگر تحت تأثير 
قيمت حامل هاى انرژى نيز اشاره كرد و گفت: «ما 
ــم. در هر دو نوبت  ــه بنزين را گران كردي دو مرتب
ــته  ــال گذش كه نوبت آخر آن 94 بود و االن 4 س
است، در اين 4 سال به قيمت بنزين دست نزديم. 
مردم اگر نگرانى دارند دستگاه هاى موظف يعنى 
ــازار، وزارت صمت و بخش  تعزيرات، اتحاديه ها، ب
بازرگانى همه بايد نظارت دقيق كنند تا كسى از 

اين امر سوءاستفاده نكند».
ــت خطى روى  ــه قوه به صورت دس روساى س

مصوبه نوشتيم و تاكيد، تأييد و امضا كرديم
روحانى به اعتراضات مردم نيز اشاره كرد و گفت: 
ــاهد آن هستيم كه برخى به خيابان آمدند و  «ش

اعتراض كردند. اصل اينكه يك طرحى دولت اجرا 
مى كند و مورد قبول همه مردم نباشد به نظر من 
ــت. ممكن است عده اى مخالف باشند  طبيعى اس

ــان را بگويند. اما كارى  و حق دارند نظر مخالف ش
ــت. قانون  ــام داده طبق قانون اس ــه دولت انج ك
ــون برنامه 5  ــدى يارانه ها و همچنين قان هدفمن
ساله، دولت را مكلف به اصالح در قيمت حامل هاى 
انرژى مى كند تا زمانى كه نزديك به قيمتى برسيم 
كه در بازار خليج فارس و فوب خليج فارس است». 
او در مورد نكات خصوصى مطرح شده در جلسه 
با مقام معظم رهبرى در اين رابطه نيز توضيح داد: 
ــاله شما بايد بحث كنيد،  «فرمودند «در اين مس
ــران  ــناس ها را بخواهيد و اگر طرحى را س كارش
ــد من حمايت خواهم  ــه قوه امضا و تأييد كنن س
كرد»، همان نكاتى كه بيان فرمودند و ما اين كار 
را كرديم و حتى عالوه بر اينكه در جلسه شوراى 
هماهنگى اقتصادى سران قوا به اتفاق آرا تصويب 
كرده بوديم، من براى تاكيد مجدد سه قوه، هر سه 
نفر به صورت دست خطى روى مصوبه نوشتيم و 

تاكيد، تأييد و امضا كرديم. 
ــه قوه، شوراى  بنابراين مصوبه، مصوبه سران س
ــرح ملى مربوط  ــى اقتصادى و به يك ط هماهنگ
مى شود. به دولت يا تنها به مجلس مربوط نمى شود، 
بلكه به همه اركان نظام مربوط مى شود». او تاكيد 
ــروعيت كار ما اين  ــرد: «اگر كارى مى كنيم مش ك
ــت كه به نمايندگى از مردم كار انجام مى دهيم  اس
ــخن و نقد و اعتراض مردم نه تنها  و هيچ وقت از س
ناراحت و نگران نمى شويم، بلكه وظيفه داريم گوش 
دهيم. اعتراض با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض 
حق همه مردم است و مى توانند اعتراض كنند. حتى 
نسبت به دولت بيانى هم اگر داشته باشند تند هم 
باشد، ما با جان مى خريم هر چه فرمودند روى چشم 

ما، اما نبايد اجازه ناامنى در جامعه بدهيم».

 خودرو در اختیار من است که استفاده کنم 
نه اینکه راه بندان درست کنم

رييس جمهورى ادامه داد: «خودرو در اختيار من 

ــت كه استفاده كنم نه اينكه راه بندان درست  اس
ــبختانه  ــت كردم خوش ــم. اگر راه بندان درس كن
آنقدر سيستم مانيتور و دوربين داريم كه خودرو، 
ــخص مى شود و من از قوه  پالك آن و راننده مش
ــش مى كنم كه در اين زمينه طبق  قضاييه خواه
قانون عمل كند. يعنى كسى كه در زندگى مردم 
اخالل و ناامنى و راه بندان ايجاد كرده، و اينكه يك 
ــوء  فردى بخواهد از اين اعتراض به حق مردم س
استفاده كند و با سالح سرد، قمه، سلح سرد حتى 
ــط بيايد به بانك، مركز پليس و صدا و سيما  وس
ــور خواهد  حمله كند، اين غيرقابل تحمل در كش
بود. به هيچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنى 
ــا اعتراض حق همه  ــه هيچ كس نخواهد داد ام ب
مردم است مى توانند اعتراض، صحبت و نقد كنند. 
ــبختانه طبق آمار اين سه روزه، آن هايى كه  خوش
اغتشاش كردند عددشان بسيار كم است. حاال در 
اين اعتراض، ممكن است عده اى آمدند و فرمودند 
كه اين كار خوب و يا بد است، هر چند خوب بوده، 
اما آنهايى كه دنبال اغتشاش بودند تخريب اموال 
عمومى، آتش زدن، حمله كردن بودند، عددشان 
بسيار كم است. وزارت اطالعات، نيروى انتظامى، 
ــيج و همه نيروهاى مسلح و  ــپاه پاسداران، بس س
نيروى امنيتى كه از همه آنها تشكر مى كنم با همه 
ــته آدم هايى كه دنبال  توان تالش كردند سردس
ــايى كنند،  تخريب اموال عمومى بودند را شناس
برخى را دستگير كردند و برخى ديگر را دستگير 
خواهند كرد و طبق قانون بايد با آنها رفتار شود».

روحانى افزود: «مى فهمم اجراى اين گونه طرح ها 
ــيار سخت است و  ــرايط فشار اقتصادى بس در ش
ــتم معموالً دولت ها در اين شرايط به  متوجه هس
ــت نمى زنند و احتياط مى كنند اما  اين كارها دس
ما در اين شرايط فشار جهانى بايد اصالح ساختار 
اقتصادى را هم حساب شده، عاقالنه و با مشورت و 

تأمين نظر مردم انجام بدهيم».
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سازمان بين المللى دريانوردى (IMO) مصرف 
نفت كوره كوره با گوگرد بيش از PPM 500 را 
به عنوان سوخت كشتى ها از اول ژانويه 2020 
ــت.  (11 دى ماه 1398) ممنوع اعالم كرده اس

در صورت اجرايى شدن اين دستورالعمل فروش 
نفت كوره توليدى پااليشگاه ها با چالش مواجه 

خواهد شد.
ــى  ــوالت اصل ــى از محص ــوره يك ــت ك نف
ــت و متناسب با نوع  ــگاه هاى كشور اس پااليش
ــگاه، بخش  ــى هر پااليش ــى و پيچيدگ طراح
عمده اى از توليدات را به خود اختصاص مى دهد. 
ميزان توليد اين محصول در هر پااليشگاه 20 
ــدم امكان فروش آن  ــت و ع الى 25 درصد اس
ــت محصول در مخازن منجر  و در نتيجه انباش
ــام و كاهش توليد  ــش تصفيه نفت خ به كاه
فرآورده هاى استراتژيك مانند بنزين و نفت گاز 

خواهد شد.
در دو دهه اخير با توجه به منابع عظيم ذخاير 
گازى كشور و مقرون به صرفه بودن جايگزينى 
سوخت هاى مايع با گاز طبيعى، استفاده از گاز 
طبيعى در داخل كشور در نيروگاه هاى توليد برق، 
تلمبه خانه ها، دستگاه هاى گرمايش و سرمايش، 

ــاورزى و ساير مصرف كنندگان در  مصارف كش
دستور كار بخش دولتى و خصوص قرار گرفت و 

به نحو مطلوب اجرا شد.
اين فرايند موجب كاهش مصرف نفت كوره 
ــده به طورى كه هم اكنون  در داخل كشور ش
ــور نزديك به  ــرف نفت كوره در داخل كش مص
صفر است. لذا در حال حاضر بخش عمده اى از 
محصوالت نفت كوره توليدى به خارج از كشور 
منتقل مى شود و بخشى نيز به صورت بانكرينگ 
ــناورها مى رسد و كاهش  به مصرف سوخت ش
صادرات و بانكرينگ همراه با كاهش قيمت نفت 

كوره مشكالت عديده اى را فراهم مى آورد.
على االصول ماهيت نفت كوره كه متشكل از 
هيدروكربورهاى سنگين است و نوع نفت خام و 
روش هاى پااليش آن به گونه اى است كه نفت 
كوره داراى ارزش افزوده كمترى نسبت به ساير 
فرآورده هاى نفتى است، حتى در برخى موارد با 
ــت. بنابراين  ارزش افزوده منفى همراه بوده اس
در طراحى پااليشگاههاى جديد با به كارگيرى 
فناورى هاى پيشرفته سعى بر اين است كه مقدار 

توليد نفت كوره به حداقل ممكن كاهش يابد.
ــال هاى اخير مطالعات و پژوهش هاى  در س

ــراى اصالح فرايند توليد و كاهش مقدار  فنى ب
ــگاههاى كشور انجام شده  نفت كوره در پااليش
ــاى افزايش  ــركت ها پروژه ه ــى از ش و در برخ
كيفيت فرآورده ها به تنهايى يا همراه با افزايش 
كميت توليد فرآورده هاى نفتى طراحى و اجرا 
ــيده اند.  ــه بهره بردارى رس ــده و بعضاً نيز ب ش
ــى  ــى هاى كارشناس ــه قبل از اين، بررس گرچ
ــا چالش نفت كوره از  ــى براى رويارويى ب فراوان
ــال 2020 انجام شده وليكن چشم انداز  اول س
روشنى براى برون رفت از اين چالش مشاهده 
نمى شود و الزم است گام هاى هماهنگ توسط 
بخش خصوصى و دولتى برداشته شود و پس از 
تكميل بررسى هاى فنى و تخصصى، تصميمات 

مناسب اتخاذ و به مرحله اجرا درآيد.
ــب ترين روش براى كاهش توليد نفت  مناس
كوره، اصالح فرايند توليد پااليشگاهها و احداث 
ــتى پااليش و استحصال  واحدهاى پايين دس
فرآورده هاى با ارزش افزوده بيشتر از نفت كوره 
است. طرح هاى كاهش توليد نفت عمدتاً سرمايه 
ــاخت  بر بوده و مدت زمان طراحى، خريد و س
تجهيزات، نصب دستگاه ها و بهره بردارى معموالً 
ــال برآورد مى شود. اين زمان با  در حدود دو س
شرايط موجود و مشكالت تأمين سرمايه و ساير 
مشكالت اجرايى افزايش مى يابد وليكن به طور 
ــع يكى از راهكارهاى اصولى و بلندمدت به  قط

شمار مى رود.
بررسى زمينه هاى مصرف نفت كوره در داخل 
كشور، تغييرات فرآيندى توليدات پااليشگاه ها و 
شناسايى راهكارهاى كاهش گوگرد نفت كوره 
ــتند كه مى بايست  تا حد مجاز از مواردى هس
ــرد و با به  ــورد توجه قرار گي ــدت م در كوتاه م
ــتفاده  كارگيرى دانش متخصصان داخلى و اس
بهينه از ظرفيت هاى موجود، روش هاى مناسب 
انتخاب و با همكارى بخش دولتى و خصوصى 
مورد عمل قرار گيرد و همزمان ساير راهكارهاى 
ــايى و با اهتمام ويژه دنبال  بلندمدت نيز شناس

شود.

ناصـر عاشـورى؛ دبيـركل انجمـن صنفى 
كارفرمايى صنعت پااليش نفت

چالش نفت کوره
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پایاِن نفت کوره
وقتى سـازمان بين المللى دريانوردى اعالم كرد از ژانويه 
2020 ديگر هيچ كشـتى اجازه نـدارد با نفت كوره با گوگرد 

بيـش از 0.5 درصد در آب هاى بين المللى تردد كند، برخى 
كشـورها تالش كردند خود را با مقـررات جديد هماهنگ 
كننـد، اما برخى ديگـر از جمله ايران، كمـاكان راه خود را 
پيمود و زيرساخت هاشى خود را براى سوزاندن مازوت هاى با 

گوگرد باال و تصفيه آنها، هماهنگ نكرد. 
دو راهكار تنظيم پااليشـگاه ها بـراى كاهش گوگرد نفت 
كوره و هماهنگ سـازى اسـتفاده نيروگاه ها از مازوت مازاد 
توليدى به عنوان سـوخت، هر دو پروسـه اى طوالنى مدت 
حداقل چهارساله اسـت كه ايران با ناديده گيرى، در مقابل 

آنها سكوت كرد. 
حاال با نزديكى قريب الوقوع اعمـال اين مقررات، نگاه ها 
بـه تمديد آن تا 2025 معطوف شـده اسـت. حـال يكى از 
پااليشگاه ها اقدام به توليد سوخت كشتى كرده كه البته به 
علت محدوديت و گران بودن پروسـه توليد آن، استفاده از 
آن چندان در اولويت نيست و عمدتاً كشتى ها خريد سوخت 

كشتى از فجيره را در برنامه هاى خود گنجانده اند.
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بازار فجیره داغ می شود

ــب و تابى در  ــرايط بغرنج كه ت اين ش
صنعت كشتيرانى جهانى به راه انداخته، 
برخى در داخل را به سوداى آن انداخته 
كه تبليغاتى براى خود جفت وجور كنند. 
ــه اى ديرهنگام در دولت  ــكيل جلس تش
براى مساعدت بخش خصوصى در توليد 
ــده تا برخى از  ــوخت كشتى سبب ش س
شركت هاى دانش بنيان مدعى شوند كه به 
همراه شركت ملى نفت ايران و پژوهشگاه 
 ODS ــك روش ــت و به كم ــت نف صنع
ــته اند به دانش فنى سولفور زدايى  توانس
دست پيدا كنند كه نمونه هاى توليدى و 
تست هاى فنى در موتورهاى كشتى موفق 
بوده و خواستار توليد انبوه آن شده اند. اين 

در حالى است كه كارشناسان در گفت وگو 
با «صنعت پااليش نفت» اقداماتى از اين 
دست را در مقياس آزمايشگاهى يا پايلوت 
ــازى آن را به  عنوان مى كنند و تجارى س
ــزاف آن، به منظور توليد  ــل قيمت گ دلي

انبوه زير سؤال مى برند.
ــدن به اتمام مهلت قانونى  با نزديك ش
ــه، وزير نفت  ــر بيژن زنگن IMO، پيش ت

ــى از سوخت  ــت: «بخش ايران گفته اس
ــور  ــگاه هاى كش ــولفور در پااليش كم س
ــى نيز از بازار تهيه  توليد مى شود، بخش
مى شود. اگر كشتى ها نتوانستند سوخت 
 IMO ــن كنند ــولفور خود را تأمي كم س
ــر گرفته كه چنانچه  ــك ماده اى در نظ ي

ــت  ــتى با تالش متعارف نتوانس يك كش
سوخت كم سوولفور تأمين كند مى تواند 
ــولفور باال استفاده كند.»  از سوخت با س
اين سخن البته اميدوار اندكى را در بين 
صاحبان كشتى ايجاد كرده بود، هرچند 
ــى نيز احتمال  ــز زمزمه هاى جهان برخي
ــا 2025 را مى دهد، اما  ــد فرصت ت تمدي
هيچ قطعيتى براى تمديد مهلت يا فرجه 
براى تردد كشتى ها با سوخت با سولفور 

باال وجود ندارد.

 یگانه پاالیشگاه تولیدکننده سوخت 
کشتی در ایران

در اين ارتباط حميد حسينى، سخنگوى 

تنها يك پااليشگاه در ايران قرار است كه با تغيير فرآيند، از تأسيسات مربوط به توليد بنزين، راهى براى توليد سوخت كشتى بيابد. پااليشگاه شازند اراك چندى است كه با 
روش سولفورزدايى از نفت كوره كه البته تاحدودى تالش براى تجارى سازى آن هم صورت گرفته، مقرر است بخشى از نياز داخل را براى ضرب العجل مقرراتى IMO (سازمان 
بين المللى دريانوردى) تأمين كند. با اين حال به دليل ارزش افزوده پايين اين اقدام براى پااليشگاه ها، تمايل چندانى براى آماده سازى ديگر پااليشگاه به منظور ايجاد فرآيند 
سولفورزدايى وجود ندارد و اكنون احتماالً بايد چشم انتظار آن باشيم كه كشتى ها با فرض آنكه مهلت IMO تمديد نشود، بازار فجيره را براى خريد نفت كوره با گوگرد پايين 
داغ كنند؛ در اين ميان هم البته كشتى ها و نفتكش هاى ايرانى كه نام آنها در ليست تحريم ها آمده سرشان بى كاله مى ماند. قيمت هاى سنگين خريد اين نفت كوره خاص كه 

بايد زير 0,5 درصد گوگرد داشته باشد، قطعاً هزينه مالكان كشتى، صاحبان كاال و در نهايت نرخ تمام شده كاال را براى مصرف كنندگان افزايش خواهد داد.

با اتمام مهلت قانونی IMO برای تردد کشتی ها با سوخت با گوگرد باال؛

روزنامه نگار

شکوفه حبیب زاده
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ــت، گاز و  ــدگان فرآورده هاى نف ــه صادركنن اتحادي
ــيمى در گفت وگو با «صنعت پااليش نفت»  پتروش
مى گويد: كشتى هاى ايرانى، ساالنه به دو ميليون تن 
نفت كوره نياز دارند. از ديگر سو، ساالنه 15 ميليون 
تن نفت كوره از مبدأ ايران نيز به بازارهاى منطقه و 
عمدتاً جهت بانكرينگ در فجيره صادر مى شود كه 
اگر ميزان سولفور اين نفت كوره كاهش نيابد، دچار 

مشكل مى شويم.
ــدگان فرآورده هاى  ــخنگوى اتحاديه صادركنن س
نفت، گاز و پتروشيمى تصريح مى كند: اگر نخواهيم 
ــتفاده كنيم،  ــتيرانى اس از اين نفت كوره براى كش
ــد بازار ديگرى براى آن پيدا كنيم. ره حل بعدى  باي
ــت كه نفت كوره را با گازوئيل با سولفور كم  آن اس
ــولفور كاهش يابد كه اين  مخلوط كنيم تا ميزان س

هم اقتصادى نيست.
ــه عهده  ــاز داخل ب ــه تأمين ني ــان اينك ــا بي او ب
پااليشگاه هاى كشور گذاشته شده، مى گويد: در حال 
حاضر تغييراتى در پااليشگاه شازند اراك داده شده 
ــوخت با سولفور  تا بتواند ظرف 2 تا 3 ماه آينده س
ــال طرح هايى  ــد و از طرف ديگر دنب ــم توليد كن ك
هستند كه پروژه را به بخش خصوصى واگذار كنند 
و خود كشتى ها نيز مى توانند تأسيساتى نصب كنند 

(اسكرابر) كه ميزان سولفور را كم كنند.

 پیشنهاد روسیه برای تمدید مهلت
ــوارد مذكور،  ــينى ادامه مى دهد: عالوه بر م حس
ــنهاد كرده اند كه  ــورهاى دنيا مثل روسيه پيش كش
اجراى اين كنوانسيون چند سال عقب بيفتد چون 
همه كشورهاى منطقه از جمله عربستان، امارات و 
عمان و بحرين نيز همين مشكل را دارند و شايد تنها 

هند و قطر در اين زمينه كمتر مشكل دارند.
ــطح جهانى در مورد  ــه مورد ديگرى كه در س او ب
آن مذاكراتى در جريان است اشاره كرده و مى گويد: 
ــود. برخى  ــت راه حل ميانه اى هم پيدا ش ممكن اس
ــولفور تا 1,5 درصد كاهش  مى گويند فعالً ميزان س

يابد و در مرحله بعد به 0,5 درصد برسد.
به گفته او، تمام تالش ايران آن است كه حداكثر 
ذخيره سازى براى كشتى ها و هواپيماها انجام شود. 
ــوخت با  ــه مى دهد: قيمت  خريد س ــينى ادام حس
سولفور كم در داخل كشور مقرون به صرفه تر است؛ با 
اين حال كشتى هايى كه در ليست تحريم قرار ندارند 
ــود را از بازار فجيره  ــوخت مورد نياز خ مى توانند س
تأمين كنند، اما قطعاً بايد هزينه هاى گزافى را براى 

آن بپردازند.

 تولید نفت کوره خاص برای کشتی های ایرانی
ــاس خبرهايى كه از سوى برخى  با اين حال براس
ــت اندركاران به گوش مى رسد، راه حل هايى هم  دس
ــده  ــى از اين نفت كوره در نظر گرفته ش براى بخش
ــهاب الدين متاجى، كارشناس حوزه نفت  ــت. ش اس

ــگاه ستاره خليج  و گاز و عضو هيئت مديره پااليش
ــارس نيز در گفت وگو با «صنعت پااليش نفت» با  ف
بيان اينكه اكنون حدود 400 هزار بشكه در روز توليد 
نفت كوره داريم كه بايد آنها را صادر كنيم، مى گويد: 
ايران طبق برنامه هايى كه در پيش گرفته و با روش  
اكسيداسيون كه در حال توسعه  است، گوگرد نفت 
ــوخت كشتى هاى ايرانى به كار  كوره اى كه براى س
ــود را كاهش داده است، اما بخشى كه  گرفته مى ش
فراتر از اين نياز است، بايد صادر شود و براى كاهش 

گوگرد آن هنوز برنامه ريزى نشده است.
ــا روش هاى معمول در جهان  متاجى مى افزايد: ب
ــتفاده از هيدروژن و  ــتم هاى تحت فشار، اس (سيس

كاتاليست) كه بسيار سرمايه بر هم هست، چهار سال 
طول مى كشد تا پااليشگاه هاى خود را براى كاهش 
ــران در حال حاضر با  ــرد مازوت، ارتقا دهيم. اي گوگ
ــيون در حال كاهش گوگرد مازوت  روش اكسيداس
است كه هزينه كمترى دارد، اما فقط از آنها مى توان 
براى مصرف كشتى هاى ايرانى استفاده كرد و مسائل 

زيست محيطى هم در آن در نظر گرفته شده است.
او در ادامه تصريح مى كند: در حال حاضر نمى توان 
ــتى  ــوخت كش ــد كه در داخل س چندان مدعى ش
ــد مى كنيم، اما موادى داريم كه به درد اين كار  تولي
مى خورند. گوگرد سوخت كشتى بايد زير 0,5 درصد 
باشد كه احتياج به فرآيند خاصى دارد كه نمونه اى از 

اين كار را در پااليشگاه شازند اراك انجام مى دهيم.

 ارزش افزوده تولید ســـوخت کشـــتی در ایران 
پایین است

با اين حال متاجى مى گويد در حال حاضر از اين 
فرآيند براى توليد بنزين استفاده مى شود و مى افزايد: 
ارزش افزوده توليد سوخت كشتى از پااليشگاه، نسبت 
به ارزش افزوده توليد بنزين بسيار پايين تر است، اما 
ــگاه اراك  اكنون از روى ناچارى اين توليد در پااليش
انجام مى گيرد. عضو هيئت مديره پااليشگاه ستاره 
خليج فارس با بيان اينكه سولفورزدايى از نفت كوره، 

ــرمايه گذارى بااليى را در پااليشگاه ها مى طلبد،  س
تصريح مى كند: اگر بخواهيم در پااليشگاه هاى ديگر 
ــتى توليد كنيم، بايد فرآيند آن را  هم سوخت كش
ــيار هزينه بر و همچنين كم بازده  ايجاد كنيم كه بس

است.
ــاره به اصطكاك ايجاد شده  ــناس با اش اين كارش
ــت براى  ــت عدم برنامه ريزى درس ــد: به عل مى گوي
ــد نفت كوره با گوگرد پايين  ايجاد فرآيندهاى تولي
ــور، هنوز زيرساخت ها براى اين اقدام  در داخل كش
در پااليشگاه هاى كشور وجود ندارد، درحالى كه براى 
ــگاه ها، تقريباً چهار سال  تغيير فرآيندها در پااليش

مورد نياز است.

در  کشـــتی  ســـوخت  تولیـــد  ادعاهـــای  رد   

پاالیشگاه های دیگر
ــتى  ــوخت كش ــا رد ادعاهايى درباره توليد س او ب
ــركت هاى دانش بنيان  ــى از ش ــكارى برخ ــا هم ب
ــرى تبليغات از آن بهره  بخش خصوصى كه اخيراً ب
مى برند، مى گويد: جلسه اى ديرهنگام با معاون اول 
رئيس جمهور براى كمك گرفتن از بخش خصوصى 
ــولفورزدايى  ــتى و س ــوخت كش در زمينه توليد س
ــد. راه حلى كه در جهان در  ــت كوره برگزار ش از نف
ــده، همان سولفورزدايى از نفت  اين زمينه يافت ش
ــت كه تجارى سازى نيز شده كه نمونه آن  كوره اس
را اكنون در پااليشگاه اراك انجام مى دهيم، اما باقى 
ــبت  ــگاهى با پايلوت نس واحدها در مقياس آزمايش
ــد و هنوز به مراحل  ــولفورزدايى اقدام مى كنن به س
صنعتى نرسيده اند كه بخواهيم به تجارى سازى آن 
ــته باشيم. به گفته او همچنين چنين  نيز اميد داش
 MINI) ــگاه هاى كوچك  مقياس اقدامى كار پااليش
ــت. متاجى با بيان اينكه نه  REFINERY) هم نيس

ــا در ايران، بلكه در جهان، روش هاى ديگر هنوز  تنه
تجارى نشده اند، مى افزايد: شايد بهترين روش همين 
ــت؛ مگر آنكه كالً نفت خام  روش سولفورزدايى اس

كم گوگرد را مورد استفاده قرار دهيم.
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فارغ از اينكه قبول داشته باشيم 
اين مقررات صرفاً با نيت هاى پاك 
ــت وضع  ــراى حفظ محيط زيس ب
ــدند يا صاحبان منافعى در اين  ش
ــت  ميان نيز در جا افتادن آن دس
ــت  ــته اند، روى كاغذ قرار اس داش
ــن قانون و  ــت ديگر اي تا چند وق

مقررات اجرا بشود؛ در واقع همين 
حاال مدت هاست در جاهايى مثل 
درياى شمال، كشتى ها سوخت با 
سولفور كمتر از 0,5 درصد مصرف 
مى كنند. اما آيا دنيا آماده مواجه با 
اين مسئله هست و به طور كلى چه 

راهكارهايى براى آن دارد؟

ــن  ــال همي ــزى پارس وود مكن
ــى جامع به اين  وقت ها در گزارش
ــؤال جواب داد. گزارش اين  دو س
نهاد با پاسخ به پرسش دوم شروع 
مى شد. درحالى كه در ايران بيشتر 
صحبت ها متمركز بر اين است كه 
ــراى مواجهه با اين  ــا راهكار ب تنه

آیا دنیا آماده مقررات IMO شده است؟
در آستانه فرا رسیدن ضرب االجل سازمان بین المللی دریانوردی در مورد سوخت کشتی ها:

روزنامه نگار
نادی صبوری

جدول رنگارنگ تناوبى مندليف كه در كتاب هاى شـيمى 
دبيرسـتان همه ما جا خوش كـرده بود را به يـاد بياوريد، 
حـاال عنصرى كه در گروه ششـم و دوره سـوم اين جدول 
قـرار دارد را پيدا كنيد: «S، «سـولفور» يا همان «گوگرد» 
خودمان اين روزها به يكى از چالش هاى دنياى پااليشگاهى 
و دنياى كشـتيرانى تبديل شده اسـت. چرا؟ طبق چيزى 
كه در سـال 2005 در سازمان بين الملل دريانوردى موسوم 
به IMO مقرر شـد، از ژانويه سال 2020 كه چيز زيادى به 
آن باقى نمانده هر كشـتى اى كه براى منبـع انرژى خود از 
سوخت با سولفور باالى 0,5 درصد استفاده كرده باشد حق 
تردد نخواهد داشـت.  در اين گزارش به چند سـؤال جواب 
مى دهيم، اساساً چرا اين مقررات وضع شد؟ آيا همه كشورها 

از ژانويه 2020 به اين اولتيماتوم تن مى دهند؟ ايران در چه 
وضعيتى است و در نهايت اگر طبق برخى شنيده ها اجرايى 
شدن اين قوانين به سال 2025 موكول شود، چه تغييراتى در 

صنعت پااليشى ايران را بايد منتظر بود. 
]براى تهيه اين مطلب گزارشـى از وودمكنزى، گزارشى از 
وب سايت سازمان بين المللى دريانوردى و اظهارات وحيد 
شـيخى دبير كميته قير اتحاديـه صادركنندگان نفت، گاز 
و پتروشـيمى مورد استفاده قرار گرفته اسـت. در دنيا هر 
سال به طور متوسـط 10 ميليارد تن كاال با كشتى جا به جا 
مى شود، حتى تصور اينكه جهان امروز بتواند چند ساعت 
بدون حركت و پهلوگيرى و سـر و صـداى منحصر به فرد 
كشتى هايى كه عظيم تر ماشين هاى ساخته دست بشر به 

حسـاب مى آيند دوام بياورد تصورى دشوار است. شايد به 
همين خاطر هم باشد كه فعاالن محيط زيست و تغيير اقليم 
بيش از هر چيزى بر همين موضوع دسـت گذاشتند و اين 
حوزه را شـروعى براى اتخاذ قوانين سفت و سخت انتخاب 

كردند. 
سـازمان بين المللـى دريانوردى يا IMO در وب سـايتش 
در توجيـه اينكه چرا مقرراتى كه طبـق آن از ژانويه 2020 
كشتى ها حق نخواهد داشت از سوخت با سولفور باالى 0,5 
درصد استفاده كنند مى نويسد: «سولفور دى اكسيد وقتى با 
آب يا هوا مخلوط بشود سولفور اسيد توليد مى كند كه ماده 
تشكيل دهنده ى باران اسيدى است. باران اسيدى مى تواند 

موجب جنگل زدايى بشود».
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ضرب االجل توليد سوخت با سولفور كم است، گزارش وودمكنزى نشان 
ــيار جالب توجه باشد  مى دهد يكى از راهكارهايى كه اتفاقاً مى تواند بس
نصب تجهيزاتى رو كشتى هاست كه عمالً باعث مى شود آن ها همچنان 
ــولفور باال را هم مصرف كنند. اما يك نكته كه پيش  بتوانند سوخت س
ــاوره انرژى جلب مى كند  ــه را در گزارش اين گروه مش ــر چيز توج از ه
ــى براى  ــت كه آن ها ضرب االجل IMO را بيش از هر چيز چالش اين اس
صنعت كشتيرانى و مالكان كشتى ها توصيف كرده و مى نويسند كه آن ها 
هستند كه بايد انتخاب كنند چه راهكارى را استفاده خواهند كرد: سوييچ 
كردن به سوخت هايى با سولفور كمتر مثل ULSFO و MGO، يا نصب 
ــتگاه هاى scrubber يا تنظيف كه سولفور منتشر شده از بانكرها را  دس

حذف مى كند.
ــت.  ــان مى دهد اين راهكار چندان هم كم طرفدار نيس ــى ها نش بررس
آرگوس مديا ماه مارس امسال نوشت كه طبق داده هاى منتشر شده از 
يك كمپانى امريكايى تعداد 3500 كشتى تا ژانويه 2020 به تجهيزات 
اسكرابر مجهز خواهند شد و ميزان تقاضا براى اين تجهيزات رو به افزايش 
ــت كه تا سال 2024  ــت. آژانس بين المللى انرژى هم اعالم كرده اس اس

تعداد 5200 كشتى به اين تجهيزات مجهز خواهند شد.
اين وضعيت مبهم مختص ايران نيست، چندى پيش وب سايت مارين 
تايم بولتين كه در زمينه حمل و نقل دريايى بسيار معتبر است در گزارشى 
به وضعيت مواجه شدن كشور تايلند به اين موضوع پرداخته و نوشت كه 
درحالى كه بعضى آماده سازى ها در اين كشور براى مواجهه با اين مسئله 
در نظر گرفته شده باز نمى توان با قطعيت گفت كه اين كشور قرار است 
چطور با موضوع روبرو شود، شايد چون هنوز دقيقاً جريمه ها و مسائلى 
از اين قبيل مشخص نشده و اغلب كشورها به جز معدود كشورهايى كه 
ــتند، سياست  ــه ى مقررات آى ام او هس طرفدار پر و پا قرص و دو آتيش

«ببينيم چطور مى شود» را دنبال مى كنند.
مارين تايم بولتين در مقاله اى كه به قلم يك كارشناس زبده تايلندى 
نگاشته شده مى نويسد كه ضرب االجل IMO اولين وضع مقررات در دنيا 
ــت كه همه مردم را تحت تأثير قرار مى دهد و به نوعى به اين خاطر  اس
ــتى انجام مى شود، هزينه همه  كه 95 درصد تجارت جهانى دنيا با كش

چيز را باال مى برد.

 ضرب االجل IMO پروپاگانداست؟

اين مقاله اساساً اهميت ضرب االجل IMO را زيرسوال برده و با پروپاگاندا 
خواندن اظهارنظرها در مورد تغييرات اقليم عنوان مى كند كه كشورهاى 
جنوب شرقى آسيا بايد در مقابل اين مقررات بايستند و از ملت هايشان 
ــدن اين قوانين هزينه زندگى شان را باال  محافظت كنند كه عملياتى ش

مى برد.
حاال فارغ از اينكه حقيقت چيست در ايران طى دو سال اخير از چند 
 IMO ــدن به ضرب االجل گروه صحبت هاى مختلفى در مورد نزديك ش
شنيده مى شد، يكى از فعال ترين آن ها صادركنندگان فرآورده هاى نفت، 
گاز و پتروشيمى بودند، آن ها بيش از هر چيز بر اين موضوع مانور مى دهند 
كه با توجه به اينكه مخازن پااليشگاه ها ظرفيت انبار مازوتى كه در صورت 
ــدن ضرب االجل مازاد خواهد شد را ندارند، راهكار بهينه در  عملياتى ش

اختيار قرار دادن سوخت سولفور باال در قالب وكيوم باتوم است.

 سکون پاالیشگاه ها

وحيد شيخى، رئيس كميسيون قير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى 
ــيمى در گفت وگو با «صنعت پااليش نفت» مى گويد  نفت، گاز و پتروش
ــمت اين واحد با وزارت نفت برگزار  ــاتى كه از س كه طبق آخرين جلس

ــدن  ــت كه در صورت اجرايى ش ــده قرار بر اين بوده اس ش
ضرب االجل IMO با همكارى پااليشگاه ها عرضه وكيوم باتوم 
ــود تا در توليد قير استفاده  با اصالح قيمت آن منظم مى ش
شود. او البته عنوان مى كند كه اخيراً تغييرى در فرآيندهاى 
ــان از چنين اتفاقى بدهد ديده نشده  ــگاه ها كه نش پااليش

است.
ــاره  ــدى اين گزارش بايد به اين موضوع اش در جمع بن
كرد كه به نظر مى رسد ميان فضايى كه حول و حوش فرا 
رسيدن ددالين سازمان بين المللى دريانوردى براى استفاده 
از سوخت كم سولفور در ايران ايجاد شده با فضايى كه بر 
نوشته ها و اظهارات مستند و متقن بين المللى حاكم است 
تفاوت قابل توجهى وجود دارد؛ يكى از تفاوت هايى كه در 
ــده در ايران در خصوص ضرب االجل  ــر ش اظهارات منتش
IMO با آنچه حتى در گزارش نهادهايى چون وودمكنزى 

ــت ديده مى شود اين است كه مشخص نيست چرا اما  اس
ــدن اين موضوع  ــاى احتماالً ذى نفع از اجرايى ش گروه ه
ــت  در ايران، هيچ دريچه اى براى به تعويق افتادن يا سس
ــازمان بين المللى دريانوردى  ــش رفتن ضرب االجل س پي
ــه وضوح در  ــه مثًال وودمكنزى ب ــد در حالى ك نمى بينن
ــته پيش بينى مى كند به  ــى كه سال گذشته نوش گزارش
ــگاه ها در  ــر آماده نبودن ظرفيت هاى جهانى پااليش خاط
ــوخت هاى جايگزين، عملياتى شدن اين مقررات  توليد س

با ابهام پيش برود. 
وودمكنزى مى نويسد اجرايى شدن اين مقررات مى تواند 
ــوخت كشتى ها در دنيا را به 60 ميليارد دالر  هزينه هاى س
برساند كه مشخص نيست براى آن آمادگى وجود دارد يا نه. 
تفاوت دوم اين است كه در ايران تنها تمركز بر يكى از راهكار 
شده كه توليد سوخت كم سولفور است در حالى كه استفاده 
از تجهيزات اسكرابر نيز طبق شواهد به عنوان راهكار موازى 

در دنيا در حال اتخاذ است.
ــت كه درحالى كه بسيارى گروه ها به  تفاوت ديگر اين اس
ويژه گروه هايى كه به دنبال تبديل قير از وكيوم باتوم هستند 
تاكيد دارند كه ايران نتوانسته راهكارى براى توليد سوخت 
كم سولفور پيدا كند، بررسى هاى ابتدايى نشان مى دهد ايران 
به هيچ وجه تنها كشورى نيست كه هنوز مشخص نيست 
ــت چطور با مقررات سوخت سولفور زير 0,5 درصد  قرار اس
براى كشتى ها مواجه شود، به يك دليل واضح كه آن هم اين 
است كه عمالً بخش مهمى از دنيا هنوز نمى داند موضوع قرار 
است دقيقاً از چه قرار باشد و سازمان بين المللى دريانوردى 
قرار است با درخواست هاى به تعويق افتادن كه كشورهاى 
مختلفى از جمله عربستان تاكنون آن را مطرح كردند چطور 

كنار بيايد. 
از طرف ديگر حتى اين هم مشخص نيست كه در صورتى 
كه IMO تعويق را قبول نكند آيا كشورهايى كه خواهان آن 
بودند تن به اجرايى شدن اين مقررات خواهند داد يا بعضى 
از آن ها به قول ميخائيل وويتنكو نويسنده مقاله   مذكور در 
متن در مورد سياست تايلند در قبال مقررات سولفورزدايى، 
بين تن دادن به سياست هايى كه او «تحميلى» مى خواند و 
ايستادن كنار مردم كشورشان، دومى را انتخاب مى كنند. به 

هر حال بايد ايستاد و ديد كه چه پيش خواهد آمد.

وحید شیخی: در صورت 
اجرایی شدن ضرب االجل 

IMO با همکاری 

پاالیشگاه ها عرضه وکیوم 
باتوم با اصالح قیمت آن 

منظم می شود تا در تولید 
قیر استفاده شود
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تولیـــد ســـوخت کشـــتی در ایـــران گـــران  نیست1
اين ممنوعيت به طورقطع تبعاتى به همراه خواهد 
ــت كه به گران تر شدن هزينه حمل و درنهايت  داش
ــت مصرف كننده مى رسد منجر  كاالهايى كه به دس
ــد. اين فرضيه اى است كه بسيارى بر آن  خواهد ش
تأكيد دارند و نگران افزايش هزينه  سوخت كشتى ها 
و به دنبال آن هزينه تردد كشتى ها و كاالها هستند، 
اما على اكبر غنجى، معاون توسعه ناوگان كشتيرانى 
جمهورى اسالمى ايران دراين باره معتقد است: بخشى 
ــار و فعاالن حمل ونقل  ــى كه در ميان تج از اضطراب

دريايى مطرح شده، غيرعادى است و به نظر مى رسد 
دالالن و واسطه ها نقش زيادى در آن دارند.

او گفت: كنوانسيون 2020 نهاد جهانى است و اگر 
ــتفاده از مازوت در كشتى ها ايجاد  هم ممنوعيت اس
هزينه داشته باشد براى تمام دنيا هزينه بر خواهد بود 
ــت در سطح  چراكه با هدف حفاظت از محيط زيس
آب هاى جهانى مطرح شده كه قطعاً ما هم نمى توانيم 
ــم. اين مورد هم مانند تصميم هايى  از آن دورى  كني
كه در كنوانسيون هاى ديگر دنيا اخذ مى شد عادى 
ــورها بعد از مدتى خودشان را با آن  ــود و كش مى ش

تطبيق مى دهند.

موضوع ديگر اين است كه توليد سوخت كشتى ها 
ــت و براى تصفيه آن هزينه ها  در كشور محدود اس
ــدت باال مى رود كه در اين خصوص نيز غنجى  به  ش
معتقد است: درباره اين موضوع كه توليد نفت كوره 
در پااليشگاه هاى داخلى گران  است هيچ كسى سند 
ــگاه ها  ــت كه پااليش ــدرك علمى ارائه نداده اس و م
ــد دراين باره اظهارنظر كنند؛ اما آن چيزى كه ما  باي
ــت كه چنين موضوعى وجود ندارد  مى دانيم اين اس
ــت از قيمت  ــت بلكه ممكن اس و نه  تنها گران نيس

سوخت كشتى در دنيا هم كمتر باشد.
مديرعامل شركت حمل فله كشتيرانى جمهورى 

چالش جهانی تجارت
به شمارش معکوس برای ممنوعیت استفاده از مازوت در کشتی ها نزدیک می شویم

كمتر از دو ماه آينده قانون 2020 اجرا خواهد شد و با هدف 
حفـظ محيط زيسـت و جلوگيـرى از آلودگى بيشـتر آن، 
قرار اسـت از ابتداى سـال 2020 ميالدى، كشتى ها ديگر از 
سوخت مازوت يا همان نفت كوره استفاده نكنند و به سمت 
سوخت هاى كم سـولفور (Low sulfur) بروند. اتفاقى كه 
نگرانى هاى بسـيارى را از مدت ها پيش به دنبال داشـته و 
دارد چراكه به طورقطع هزينه ها دچار تغييراتى خواهد شد 

كه همه زنجيره تأمين كاال را در برمى گيرد از توليدكننده و 
تاجر و حمل كننده كاال تا مصرف كننده نهايى. از سوى ديگر 
سوخت كشتى در ايران فقط در تعداد معدودى پااليشگاه 
انجام مى شود كه هم هزينه تصفيه آن باالست و هم اينكه 
حجـم محدودى دارد، بنابراين اين موضوع نيز چالشـى به 
چالش اصلى مى افزايد. اين نگرانى ها در حالى مطرح مى شود 
كه شرايط نسبت به قبالً بهتر و تدابيرى دراين باره انديشيده 

شده است و به گفته كارشناسان اين اتفاق براى تمام جهان 
يكسـان است و تأثير مضاعفى براى ايران نخواهد داشت و 
تحريم هاى نمى تواند چالش ايران را در اين زمينه عميق تر 
كند. اما به هرحال با توجه به اينكه اجراى اين قانون از ابتداى 
سال 2020 در حالى تجارت جهانى را دچار چالش مى كند كه 
به طورقطع بايد راهكارهايى براى آن انديشيد تا بلندمدت و 

با اثرات سو همراه نباشد.

روزنامه نگار
زهرا طهرانی
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ــه اى كه وجود دارد  ــالمى ايران ادامه داد: اما نكت اس
اين است كه ايران با تحريم بين المللى مواجه است 
ــده  عددى در  ــه حتى اگر ارزش تمام  ش و در نتيج
ــد، بسيار ارزشمندتر از اين  اين بخش هم باالتر باش
است كه وابسته به بيرون باشيم و ارزبرى كنيم. اين 
اقدام كنونى كشور ستودنى است چراكه ارزبرى را به 
ــاند و طبيعتاً تأثير خود را حوزه  حداقل خواهند رس

حمل ونقل دريايى خواهد گذاشت.
ــال  ــاره به اينكه اين ممنوعيت از س غنجى با اش
ــدت  ــت كرايه هاى حمل را به ش ــن اس 2020 ممك

ــه چند درصد بار  ــاال ببرد، گفت: آمارى بگيريم ك ب
كشور توسط شركت هاى داخلى حمل مى شود؟ در 
پاسخ بايد گفت بخش عمده اى توسط شركت هاى 
بين المللى حمل خواهد شد. در حوزه فله كه بيش 
ــط ناوگان خارجى است؛ بنابراين  از 80 درصد توس
اين موضوع و ايجاد نگرانى را فضاسازى ژورناليستى 
ــوى كسانى كه از اين فضاى تشويش و نگرانى  از س

سوءاستفاده مى كنند مى  دانم.

تبعات کوتاه مدت ــركت حمل فله 2 ــاور مديرعامل ش ــه ب ب
كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران بايد اجازه داد زمان 
بگذرد و همين طور كه تا سه ماه پيش مى گفتند در 
ايران امكان توليد سوخت كم سولفور وجود ندارد اما 
حاال پااليشگاه ها قبول كردند توليد شود، اين موضوع 
ــى بعد هم خرد جمعى و  ــد. مدت هم حل خواهد ش
تفاهمى كه ميان متخصصان اين صنف وجود دارد 
ــمت هدايت مى شود كه برنامه ها به  حتماً به اين س
نحو احسنت عملياتى شود تا در بنادر كشور مشكلى 
از بابت تأمين سوخت نداشته باشيم. اين اميدى است 
ــد ماه پيش صفر بود اما حاال به باالى نود  كه از چن

درصد رسيده است.
او تأكيد كرد: اميدواريم با خرد جمعى و كمك همه 
دستگاه ها صد در صد ناوگانى كه به بنادر ايران وارد 
مى شود چه خارجى و چه داخلى با كمترين مشكل 
ــراى خدمات دهى  ــوند؛ چراكه بنادر هم ب مواجه ش
كشتى هايى كه به ايران مى آيند نياز به سوخت كم 
سولفور دارند. درنهايت اينكه اگر موضوع ممنوعيت 
استفاده از مازوت تبعاتى هم داشته باشد كوتاه مدت 

و با درصد كمى خواهد بود.
غنجى گفت: با توجه به اينكه كشور نفتى هستيم 
ــازمان هاى كشور نيز به  ــئوالن نظام و س و همه مس
اين موضوع واقف هستند و با حساسيت ويژه به آن 
نگاه مى كنند، به نظر مى رسد اين حساسيت باعث 
ــويى بر اقتصاد حمل ونقل كشور  مى شود كه اثر س
ــم اندازى كه پيش روست اين چنين  نگذارد و با چش

خواهد شد.
ــركت حمل فله كشتيرانى  به گفته مديرعامل ش
ــور  ــور ما يك كش ــالمى ايران، كش ــورى اس جمه
ــال با دنياى  ــه بيش از 40 س ــت ك ايدئولوژيك اس

بيرونى دست وپنجه نرم كرد اما امروز به توان باالى 
قدرت نظامى رسيده است و كشور هسته اى محسوب 
مى شود. به هرحال كشور براى هركدام از موفقيت ها 
ــيده كه جزو  ــت و به جايگاهى رس هزينه كرده اس
مؤلفه هاى قدرت جهانى مطرح است. بنابراين اصًال 
نبايد منتظر باشيم كه بيرونى ها ما را براى كارهايمان 
تشويق كنند و به ما دلگرمى بدهند چراكه هميشه 
ــاص و نگرانى هايى باعث  ــه هاى خ ــا ايجاد وسوس ب
ــويش شده اند اما ما بايد به ايرانى بودن خودمان  تش

خيلى احترام بگذاريم.

تحریم نقشی ندارد ــد كه 3 ــى معتقدن ــر، برخ ــوى ديگ از س
شرايط ايران به دليل تحريم هاى بين المللى، درباره 
ــتفاده از مازوت يا همان نفت كوره در  ممنوعيت اس
ــورهاى دنيا خاص تر  ــتى ها نسبت به ديگر كش كش
ــت و امكان دارد شرايط سخت ترى پيش رويش  اس
ــاط را بى معنا  ــان، اين ارتب قرار بگيرد اما كارشناس
ــودن اين اتفاق تأكيددارند و  مى دانند و بر جهانى ب
مى گويند شرايط ايران هيچ تفاوتى با ديگر كشورهاى 

دنيا پيدا نخواهد نكرد.

در همين باره مسعود دانشمند، كارشناس كهنه كار 
ــوزه حمل ونقل دريايى مى گويد: مگر چند درصد  ح
از كاالهاى ما با كشتى هاى ايرانى جابجا مى شوند؟ 
اين ميزان بسيار كم است چراكه عمده فعاليت ها با 

خطوط بين المللى است.
ــتى هايى كه به مقصد ايران مى آيند  نگفته اند كش
ــت؛ بنابراين نبايد  ــوخت گران ترى خواهند داش س
چنين نگرانى هايى وجود داشته باشد. تحريم براين 
موضوع تأثير ندارد بلكه بر بخش هايى مانند بيمه و 
هزينه باالى كشتى هايى كه به ايران مى آيند (چون 
به دليل تحريم ها تعداد كمترى از كشتى ها به بنادر 

ايران مى آيند) اثرگذار است و جاى نگرانى دارد.
ــش نفت» ادامه  ــو با «صنعت پاالي او در گفت وگ
داد: دو سوخته بودن كشتى ها، سال هاى سال است 
ــود به اين معنا كه وقتى در محدوده  كه اجرا مى ش
ــتفاده مى كنند  ــرار مى گيرند از گازوئيل اس بنادر ق
ــوند و در  ــى كه از محدوده بنادر خارج مى ش و زمان
ــد مصرف مازوت  ــاى بين المللى قرار مى گيرن آب ه
ــت. در حال حاضر نيز به دليل مسائل  خواهند داش

زيست محيطى مصوب شده است كه از ابتداى سال 
2020 فقط گازوئيل در سوخت كشتى ها استفاده و 

مازوت به عنوان سوخت در درياها ممنوع شود.
دانشمند در واكنش به اينكه سوخت داخلى گران 
تمام مى شود، گفت: اين موضوع خيلى با توليد داخلى 
ما ارتباطى پيدا نمى كند چراكه كشتى ها در مسيرى 
كه تردد مى كنند سوخت هم مى خرند. كشتى هايى 
ــوخت  كه در حوزه خليج فارس تردد دارند عمدتاً س
خود را از فجيره مى خرند و ما در موضوع بانكرينگ و 
فروش سوخت كشتى ها خيلى موفق نبوديم. به عنوان 
نمونه يك كشتى كه قرار است 3 ماه در آب باشد و به 
برزيل برود و برگردد نمى تواند سوخت را در انبارهاى 
خود بگذارد چون اقتصادى نيست و از حجم بار حمل 

شده آن ها نيز مى كاهد.

افزایش ۱۰ درصدی بر کرایه حمل ــن اتفاق 4 ــدى تأثير اي ــوع مهم بع موض
ــيدن به دست  ــده كاال و گران رس بر هزينه تمام ش
ــت كه دانشمند  مصرف كننده نهايى يعنى مردم اس
ــخ به اين موضوع مى گويد: تأثير ممنوعيت  در پاس
ــوخت كشتى ها بر تجارت  ــتفاده از مازوت در س اس
جهانى خواهد بود نه صرفاً ايران. اگر اين اتفاق صرفاً 
ــديم كه در  براى مقاصد ايران بود بايد نگران مى ش
تجارت ايران و بر كاالى ايرانى تأثير خواهد گذاشت 
ــمول اين  ــورها مش ــت و همه كش اما اين گونه نيس

افزايش قيمت سوخت خواهند شد.
وى با تأكيد بر اينكه بنابراين تجارت جهانى دچار 
ــته ناشى از افزايش سوخت كشتى ها  گرانى ناخواس
مى شود، گفت: به نظر مى رسد افزايش نرخ سوخت 
شايد حدود كمتر از 10 درصد در هزينه كرايه حمل 
ــت اما هزينه تمام شده كاال به حجم  اثر خواهد داش
و اينكه چقدر مشمول حمل ونقل شود و موضوعات 

ديگر بستگى دارد. 
ــه مثالً حدود 20 درصد قيمت  اگر تصور كنيم ك
ــت)  ــدد خيلى بااليى اس ــا (كه ع ــده كااله تمام ش
مشمول حمل ونقل شود، اين اتفاق در حد 2 درصد 
اثرگذارى خواهد داشت كه عدد خيلى بااليى نيست 
ــال براى تجارت جهانى عدد قابل توجهى  اما به هرح

خواهد بود.
ــمت  ــه او، با توجه به اينكه دنيا به اين س به گفت
ــارت جهانى بكاهد  ــقوط حجم تج مى رود كه از س
ــت، به نظر  ــورها كاهش  يافته اس چون درآمد كش
مى رسد كه متخصصان بايد فكرى براى جايگزينى 
مازوت داشته باشند يعنى مازوت را به شكلى تصفيه 
كنند كه آثار سوء زيست  محيطى را از بين ببرند. در 
غير اين  صورت مازوت را قرار است چه كنند؟ برخى 
كاالها الزاماً توليد مى شود مانند مازوت كه در پااليش 
ــت مى آيد و در  ــت خام براى توليد بنزين به دس نف
واقع به هيچ عنوان كسى نفت را براى توليد مازوت 

پااليش نمى كند.
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قانـــون جدیـــد IMO (ســـازمان بین المللـــی 
کشـــتی رانی) مبنی بر اســـتفاده از ســـوخت  
کم ســـولفور از ابتـــدای ۲۰۲۰ الزم االجراســـت. آیـــا 
کشـــتی های ایرانـــی قـــادر بـــه پایبنـــدی بـــه این قانون 
خواهند بود؟ در واقع هدف از طرح این ســـؤال این 
اســـت که بدانیم در ایران چه زیرســـاخت هایی برای 
کاهش گوگرد ســـوخت کشـــتی ها از ۳٫۵ درصد به 

۰٫۵ درصد به وجود آمده است؟ 
بله كشتى هاى ايرانى بايد مانند ساير كشتى هاى 
دنيا به اين قانون پايبند باشند. ضمانت اجرايى اين 
ــازمان بنادر و كشتى رانى هر كشورى  قانون نيز با س

ــتى ها به محدوده آنها وارد مى شوند.  ــت كه كش اس
بنابراين اگر  كشتى هاى ايرانى مى خواهند وارد بنادر 
ــاير كشورها شوند، چه به منظور تخليه بار چه به  س
ــند. در عين  ــور بارگيرى، بايد تابع قوانين باش منظ
ــتى ها به آن وارد مى شوند  حال بنادرى هم كه كش
وظيفه نظارت را برعهده دارند. البته بايد بگويم هنوز 
مشخص نيست كه چه جريمه هايى بر كشتى هاى 
ــن موضوع را  ــد. اعالم اي ــف اعمال خواهد ش متخل
گذاشته اند براى بعد از سه ماهه اول 2020 يعنى در 
ماه مارس. بنابراين كشتى هايى كه در اين مدت زمان 
سه ماهه تخلفى انجام بدهند، تخلفشان ثبت مى شود 

و شايد مشمول جريمه  هايى شود كه بعداً مشخص 
مى شود. در اين ميان چيزى كه مهم است، اين است 
ــه IMO مى گويد از ابتداى ژانويه 2020، بايد اين  ك

مقررات اجرا شود.
ــلويه  ــن ميان فرضاً اگر ايران بخواهد از عس در اي
يك محموله ميعانات گازى ببرد به بندرعباس، اين 
دست خود ايران است و اينكه نظارت هاى IMO در 
اين بنادر چگونه خواهد بود؛ بحث ديگرى است. اما 
موضوع اصلى سفرهاى اقيانوسى و بين قاره اى است 
ــولفور را براى  ــكل  تقاضاى نفت كوره كم س كه مش

كشتى هاى ايرانى به وجود مى آورد.

وقت کشی با طعم نفت کوره
به شمارش معکوس برای ممنوعیت استفاده از مازوت در کشتی ها نزدیک می شویم

كمتر از دو ماه به اجراى قانونى باقى مانده است كه كشتى هاى 
سراسر دنيا را مكلف به استفاده از سوخت سنگين با سولفور 
نيـم درصد مى كند. اين تصميم از سـال 2016 در سـازمان 
بين المللى كشتى رانى اتخاذ و به شركت هاى كشتى رانى و 

بنادر كشورهاى مختلف دنيا ابالغ شده است.
 با تأكيد IMO بر الزم االجرا بودن اين قانون از ابتداى 2020 در 
طول سه سال گذشته شركت هاى كشتى رانى و پااليشگاه ها 

مشـغول آماده سـازى خود بـراى اجراى ايـن قانون حامى 
محيط زيست بوده اندء اما آنچنان كه از ظواهر امر پيداست در 
ايران اقدامى در راستاى اجراى اين قانون انجام نشده است. 
براى روشن تر شدن شرايطى كه با اجراى قانون تازه از ابتداى 
ژانويه سال آينده ميالدى براى صنعت كشتى رانى و همچنين 
پااليشگاهى ايران رقم خواهد خورد؛ با ايمان ناصرى، مدير 
بخش خاورميانه موسسه مشورتى نفت و گاز FGE گفت وگو 

كرديم. ناصرى در گفت وگوى اختصاصى با «صنعت پااليش 
نفت» بـه راهكارهاى پيش روى ايران بـراى پايبند ماندن 
به اين قانون بين المللى اشـاره مى كنـد. او در عين حال از 
چالش  هـاى اجراى اين قانـون براى ايران نيـز مى گويد؛ از 
جمله افزوده شدن به ذخاير مازاد نفت كوره كشور. در ادامه 
مشروح اين گفت وگو، اثرات يك قانون بين المللى بر صنعت 

كشتى رانى ايران و ديگر چالش هاى آن را مى خوانيد.

روزنامه نگار
سارا مالکی
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آیا ایران برای رفع این مشکل اقدامی انجام داده است؟
ــتند كه  تغييراتى كه ايران بايد انجام مى داده تغييراتى نيس
ــان حدوداً دو ماهه اى كه به اجراى قانون باقى مانده،  حاال و در مدت زم
اتفاق بيفتد. ما حداقل در يك يا دو سال گذشته شاهد آغاز اين تغييرات 
هم از سوى شركت هاى كشتى رانى مختلف دنيا و هم صنعت پااليشى 
ــرمايه گذارى هايى شده و  دنيا بوده ايم. در اين زمينه برنامه ريزى ها و س
طرف هاى درگير مشغول اجراى اين برنامه ها و آماده سازى شرايط بوده اند. 
ايران اما نه در زمينه صنعت كشتى رانى و نه در زمينه پااليشگاه ها هيچ 
اقدامى انجام نداده است. بنابراين بسيار بعيد است در فرصت باقى مانده 
تا ژانويه 2020، شاهد تغييرى در صنعت كشتى رانى يا پااليشگاهى ايران 

باشيم.

بـــا ایـــن اوصـــاف بـــا اجرایی شـــدن ایـــن قانـــون از تاریخ مصوب؛ 
شـــاهد چه تغییراتی در صنعت کشـــتیرانی ایران خواهیم بود؟ 
آیا صنعت کشـــتیرانی ایران قادر به تأمین ســـوخت کم ســـولفور از داخل 
کشـــور خواهـــد بـــود یـــا مجبـــور بـــه واردات آن می شـــود؟  بـــا توجـــه بـــه 
تحریم هـــای فعلـــی فکـــر می کنیـــد گزینـــه واردات تـــا چه میـــزان عملیاتی 

خواهد بود؟
ــت  ــن هايى كه براى ايران وجود دارد اين اس ــن رابطه تنها آپش در اي
ــتى ها سيستمى را روى  ــود يا كش ــوخت كم گوگرد از خارج ش كه يا س
ــولفور تصفيه مى كند. به  ــان نصب كنند كه دود را از س دودكش هايش
ــكراب مى گويند كه صنعتى شناخته شده در دنيا است و  اين روش اس
درنيروگاه ها و ساير صنايع استفاده بااليى دارد. در صنعت كشتى رانى هم 

سابقه استفاده دارد. 
اين دو گزينه در حال حاضر در اختيار صنعت كشتى رانى ايران است. 
البته نصب اسكرابر هم زمان مى برد و هم هزينه. هزينه انجام اين كار به 
سايز كشتى بستگى دارد و از حدود 2 تا 3 ميليون دالر آغاز مى شود و به 
10 ميليون دالر نيز براى هر اسكرابر مى رسد. بايد توجه كرد كه برخى 

كشتى ها يك دودكش ندارند و طبعاً به تعداد دودكش ها نياز به اسكرابر 
دارند. بنابراين با توجه به اينكه ايران در دنيا داراى بيشترين تعداد ابرتانكر 
ــت (بيش از صد كشتى سايز بزرگ و متوسط)، به معناى  براى نفت اس
اين است كه براى نصب اسكرابر شايد به چند صد ميليون دالر سرمايه و 
همچنين زمانى طوالنى براينسبت اين تكنولوژى نياز دارد. شرايط نصب 
نيز به اين گونه است كه در ياردهايى انجام مى شود كه شرايط پذيرش 

ابرنفتكش ها را دارند.

ــت، بيش از يك سال  ايران اگر قصد انجام اين كار را داش
زمان داشت تا تمام اين كشتى ها را به اسكرابر مجهز كند اما 
شاهد هيچ اقدامى در اين زمينه نبوديم. بنابراين تنها گزينه 
باقى مانده واردات نفت كوره كم گوگرد است. اما يك گزينه 
ــت كه  ــت و آن اين اس ديگر نيز وجود دارد كه گران تر اس
كشتى ها به جاى نفت كوره، گازوئيل كم گوگرد بسوزانند كه 
با قوانين IMO  نيز مطابقت دارد. خب با توجه به اينكه ايران 
در حال حاضر گازوئيل مازاد دارد، مى تواند اين جايگرينى را 
انجام دهد. ميزان نفت كوره مورد نياز كشتى هاى ايرانى با 
توجه به سفرهايى كه االن انجام مى دهند و به علت اعمال 
تحريم ها نسبت به قبل بسيار كمتر شده، چيزى بين 20 تا 

40 هزار بشكه در روز است.

ايران به راحتى مى تواند اين ميزان نفت كوره مورد نياز را 
با گازوئيل توليد داخل جايگزين كند تا به مقررات بين المللى 
كشتى رانى كه از ابتداى سال آينده آغاز مى شود، پايبند باشد 
ــت كه اين مقدار گازوئيل  اما توجه به اين نكته ضرورى اس
ــوى ايران  ــى با وجود تحريم ها، از س ــال حاضر و حت در ح
ــت كه در صورت استفاده  ــود و به اين معنا اس صادر مى ش
گازوئيل براى كشتى ها، صادرات اين فرآورده تحت تأثير قرار 

مى گيرد. 
در هر صورت به نظر مى رسد ايران با توجه به تحريم ها، براى 
خريد سوخت استاندارد كشتى ها از خارج از كشور مشكل 
خواهد داشت. يكى از مواردى كه بعد از موج اول تحريم هاى 
آمريكا اضافه شد اين بود كه تمام تامين كننده هاى نفت كوره 
سوخت كشتى، در صورت ارائه سوخت به كشتى هاى ايرانى 
ــتى هايى كه به طريقى با ايران در ارتباط هستند اگر  يا كش
ــتى هايى كه با ايران در ارتباط هستند، مورد تحريم  به كش
قرار  گيرند. بنابراين حتى اگر يك كشتى خارجى هم بيايد 
از ايران محموله اى را بارگيرى كند، نمى تواند براى خود نفت 
كوره خريدارى كند. در چنين شرايطى كار براى كشتى هاى 
ــوارتر خواهد بود. بنابراين هم تأمين نفت  ايرانى بسيار دش
كوره كم سولفور از خارج بسيار دشوار خواهد بود و هم اگر 
اين اتفاق رخ دهد، بحث  مربوط به پرداخت آن بسيار دشوار 

خواهد بود.

آیا در داخل ایران توان فنی انجام نصب اســـکرابر 
بر روی کشتی ها وجود دارد؟

ــن اقدام از لحاظ فنى دانش پيچيده و جديدى ندارد و  اي
دانش بومى و شركت هاى ايرانى مى توانند اسكرابر توليد كنند 
اما نمى دانم در اسكله هايى كه كشتى ها تعمير و نگهدارى 
مى شوند امكان ورود ابرنفتكش ها براى انجام عمليات نصب 
اسكرابر وجود دارد يا خير. به هر حال حتى اجراى اين گزينه 
از سوى شركت هاى ايرانى نيز با چالش هاى خاص خود كه 

همان هزينه و زمان است، روبه روست.

فکـــر می کنیـــد بـــا اجـــرای قانون جدید کشـــتی رانی 
بـــازار بـــا مـــازاد نفـــت کـــوره مواجـــه شـــود؟ در ایـــن 
صـــورت ایـــران بـــه عنوان یکی از صادرکننـــدگان این فرآورده 
نفتـــی کـــه بـــه ویـــژه در دوران تحریـــم وابســـتگی زیـــادی بـــه 
درآمدهـــای حاصـــل از آن دارد؛ قـــادر بـــه ادامـــه صـــادرات در 

در صورتی که ایران نتواند 
قادر به صادرات مازاد 

نفت کوره باشد، دو راه 
در پیش رو دارد. نخست 
اینکه این مازاد را ذخیره 

کند. با توجه به حجم 
مازادی که به ۲۵۰ هزار 

بشکه در روز می رسد، هر 
پنج روز یک میلیون بشکه 

نفت کوره به ذخایر این 
محصول اضافه خواهد 

شد
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سطوح پیش از اجرای این قانون خواهد بود؟
بله يكى از اتفاقاتى كه با اجراى قانون جديد انتظار رخ دادن آن 
مى رود اين است كه به مازاد نفت كوره ايران كه االن صادر مى شود، اضافه 
ــود. سال گذشته ايران چيزى حدود 250 هزار بشكه در روز نفت  مى ش
كوره صادر كرده است و حاال نيز با وجود تحريم ها مشغول صادرات است. 
بنابراين آن 20 تا 40 هزار بشكه در روز كه در كشتى ها مصرف مى شود، 
در صورت پايبندى به مقررات به مازاد نفت كوره ايران اضافه مى شود. در 
حال حاضر برآوردها اين است كه ايران به طور ميانگين، باوجود تحريم ها 
چيزى در حدود 200 تا 220 هزار بشكه در روز نفت كوره صادر مى كند 
ــارات و فجيره مى رود تا  ــه مى توان گفت تقريباً تمام اين ميزان به ام ك
ــوخت كشتى را در آنجا تأمين كند. بنابراين قسمت عمده نفت  بازار س
كوره مازاد صادراتى ايران، خوراك سوخت كشتى ها بوده و حاال اگر ايران 
بخواهد گازوئيل را جايگزين سوخت كشتى هاى خود كند، با مازاد نفت 
كوره اى بيش از 250 هزار بشكه اى مواجه خواهد بود. اين در حالى است 
ــوخت كشتى استفاده مى شده، بعد از  كه بازار نفت كوره اى كه براى س
ــايز بازار نفت  ــود. در حال حاضر س اجراى قانون جديد كوچك تر مى ش
ــوخت كشتى ها، حدود 3,5 ميليون بشكه در روز است كه  كوره براى س
پيش بينى مى شود به حدود يك ميليون بشكه يا كمتر برسد. اين به اين 
معناست كه صادرات فعلى نفت كوره ايران، يك چهارم نفت كوره مورد 
نياز دنيا براى سوخت كشتى ها را تشكيل مى دهد. بنابراين صادرات نفت 
كوره ايران بسيار دشوارتر خواهد بود. در عين حال بايد به اين نكته توجه 

كرد كه در بازار همواره رقابت وجود دارد و اين قيمت است 
كه نسبت عرضه و تقاضا را تعيين مى كند. در چنين بازارى 
ــتفاده از اهرم قيمتى، نفت كوره خود را  ايران مى تواند با اس
بفروشد اما به هر حال كار سخت خواهد شد زيرا خريداران 

در بازار سال آينده كمتر خواهند شد.

اگـــر ایـــران بـــا معضـــل صـــادرات نفت کـــوره مواجه 
شود؛ چه راهکارهایی برای ذخیره سازی یا مصرف 
آن در داخـــل کشـــور وجـــود دارد؟ و  ایـــن راهکارهـــا چـــه 
چـــه  و  ذخیره ســـازی  بخـــش  در  اقتصـــادی  هزینه هـــای 
هزینه های زیست محیطی در بخش مصرف داخلی دارد؟

در صورتى كه ايران نتواند قادر به صادرات مازاد نفت كوره 
ــت اينكه اين مازاد را  ــد، دو راه در پيش رو دارد. نخس باش
ذخيره كند. با توجه به حجم مازادى كه به 250 هزار بشكه 
در روز مى رسد، هر پنج روز يك ميليون بشكه نفت كوره به 
ــد. اين ميزان در ماه به  ذخاير اين محصول اضافه خواهد ش
شش ميليون بشكه مى رسد و حجم مخازن ذخيره سازى اين 
امكان را به ايران نمى دهد كه همه اين مازاد راذخيره سازى 
ــى از اين مازاد به مخازن خواهد  ــد، اما به هر حال بخش كن
ــاندن نفت كوره مازاد  رفت. گزينه دوم بحث به مصرف رس
ــت. در اين زمينه نيروگاه ها مى توانند  ــور اس در داخل كش

یکی از مواردی که بعد 
از موج اول تحریم های 

آمریکا اضافه شد این بود 
که تمام تامین کننده های 

نفت کوره سوخت کشتی، 
در صورت ارائه سوخت 
به کشتی های ایرانی یا 

کشتی هایی که به طریقی 
با ایران در ارتباط هستند 
اگر به کشتی هایی که با 
ایران در ارتباط هستند، 
مورد تحریم قرار  گیرند
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ــوره تغيير دهند. به نظر  ــوراك خود را به نفت ك خ
من ايران راهى جز اين كار ندارد، اما اين اقدام حتماً 
براى كشور هزينه زيست محيطى دارد. اما به هر حال 
ــالم كرده اند، االن ما در  همانطور كه آقاى زنگنه اع
شرايطى بدتر از شرايط جنگ هستيم و اين شرايط 
ــد كه احتماالً  ــايد توجيه كننده اين موضوع باش ش
ــور مجبور به تحمل هزينه هاى زيست محيطى  كش
ــت تا اوالً از معضل مازاد نفت كوره و هزينه هاى  اس
ــود و دوما پااليشگاه ها  ــازى آن خالص ش ذخيره س
ــته باشند، زيرا قطع توليد  اجازه تداوم فعاليت داش
نفت كوره در پااليشگاه ها به معناى قطع توليد ساير 

فرآورده هاى اساسى همچون بنزين است.

امـــا بـــا ســـوییچ کـــردن نیروگاه هـــا از گاز بـــه 
نفـــت کـــوره؛ بـــا توجـــه بـــه محدودیت های 
صـــادرات گازی کـــه ایـــران دارد بـــه نظـــر می رســـد در 

بخش گاز نیز با مشکالتی مواجه خواهیم شد.
ــاً چنانچه خوراك مصرفى نيروگاه ها از گاز  طبيعت
ــاهد افت تقاضاى  ــوره تغيير پيدا كند، ش به نفت ك
گاز خواهيم بود كه اين اتفاق نيز چالش هاى خاص 
خود را دارد، زيرا به معناى افزايش مازاد گاز طبيعى 

خواهد بود. براى مقابله با اين چالش نيز بايد توليد گاز كاهش پيدا 
كند زيرا ايران بازارى اضافه بر تركيه و عراق براى صادرات مازاد گاز 

توليدى خود ندارد.
 

 IMO زمزمه هایی از درخواســـت شـــرکت های کشـــتی رانی 
مبنـــی بـــر تأخیـــر در اجـــرای ایـــن قانـــون تا زمان آماده شـــدن 
زیرساخت ها مطرح است. این شرکت ها عرضه سوخت استاندارد 
و دسترسی شـــان بـــه آن را متناســـب نمی داننـــد. بـــا توجـــه بـــه چنین 
چالش هایـــی فکـــر می کنیـــد ســـازمان بیـــن المللی دریانـــوردی تا چه 

میزان به این درخواست ها توجه کند؟ 
ــراى اين قانون حتمى خواهد بود و IMO نيز  من فكر مى كنم اج
خيلى پيش تر از اينها اعالم كرده بود كه اين قانون از ابتداى 2020 
عملى خواهد شد. به اين ترتيب با وجود اينكه درخواست ها براى به 
 IMO تعويق افتادن اين قانون هميشه وجود داشته، به نظر مى رسد
اهميتى به آنها نداده است. به همين علت است كه در دنيا پااليشگاه ها 
از حدود دو سال قبل و برخى حتى زودتر، خود را براى اين تغيرات 
ــال 2016 اجراى قانون جديد را اعالم كرد  آماده كرده اند. IMO از س
و از همان زمان برنامه ريزى ها و هزينه ها آغاز شد. به اين ترتيب واحد 
گوگردزدايى نفت كوره به پااليشگاه هايى كه اين روند را آغاز كرده اند، 
اضافه شده است. در حال حاضر در ايران واحدهاى گوگردزدايى براى 
سوخت هايى مثل بنزين، گازوئيل، نفتا و سوخت هاى هواپيما وجود 
دارد اما هيچكدام از اين پااليشگاه ها به واحدهاى گوگردزدايى براى 
ــتند. اضافه كردن اين واحد به پااليشگاه ها نيز  نفت كوره مجهز نيس
ــت و اصالً گزينه اى  ــه اى چند صد ميليون دالرى خواهد داش هزين
نيست كه در حال حاضر براى ايران قابل اجرا باشد. اما در دنيا بسيارى 
از پااليشگاه ها اين تغييرات را ايجاد كرده اند و هر روز يك پااليشگاه 
جديد اعالم مى كند قادر به توليد نفت كوره كم سولفور براى سوخت 

كشتى ها است.

بـــا الزم االجـــرا شـــدن ایـــن قانـــون چه تغییراتـــی در وضعیت 
تولیـــد پاالیشـــگاه ها بـــرای تأمیـــن ســـوخت پـــاک مـــورد نیاز 
کشـــتی ها ایجـــاد خواهـــد شـــد؟ و ایـــن تغییـــرات چـــه اثـــری بر قیمت 

جهانی نفت خواهند داشت؟
اجراى اين قانون بر نفت دو اثر دارد. نخست اينكه باالنس تقاضا از 
نفت كوره به سمت گازوئيل مى رود زيرا گزينه استفاده از گازوئيل به 
ــولفور به غير از ايران براى بسيارى كشورها و  جاى نفت كوره كم س
شركت ها نيز مطرح است. گازوئيل دريايى، سوخت ويژه اى است كه با 
افزايش تقاضا براى آن، تقاضا براى نفت خام نيز از سوى پااليشگاه ها 
افزايش پيدا خواهد كرد و اين به تقويت قيمت نفت خام كمك خواهد 
ــتر شدن اختالف قيمت نفت  شيرين و ترش  كرد به ويژه باعث بيش
(به علت سطح گوگرد آنها) خواهد شد. بنابراين نفت هاى خام ترش 
ــگران آنها را  ــه گوگرد باالترى دارند بايد تخفيف بخورند تا پااليش ك
بهتر خريدارى كنند. نفت هاى خامى كه در ايران و ساير كشورهاى 

خاورميانه توليد مى شوند نيز اكثراً ترش هستند.
ــا، آفريقا يا بخش هايى  ــل نفت خامى كه در آمريكا، اروپ  در مقاب
ــيا توليد مى شود به علت شيرين بودن، ارزش افزوده بيشترى  از آس
پيدا مى كنند. بنابراين اتفاقى كه مى افتد اين است كه همه نفت هاى 
خاورميانه و نفت هاى ترش ديگرى كه در دنيا از جمله روسيه توليد 
ــوند ارزان تر قيمت گذارى مى شوند و نفت هاى شيرين با اقبال  مى ش

بيشترى همراه خواهند شد.

در دنیا پاالیشگاه ها از 
حدود دو سال قبل و 

برخی حتی زودتر، خود 
را برای این تغیرات 

آماده کرده اند. IMO از 
سال ۲۰۱۶ اجرای قانون 
جدید را اعالم کرد و از 

همان زمان برنامه ریزی ها 
و هزینه ها آغاز شد. 
به این ترتیب واحد 

گوگردزدایی نفت کوره 
به پاالیشگاه هایی که 

این روند را آغاز کرده اند، 
اضافه شده است
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اينكوترمز جديد 2020 توسط اتاق بازرگانى 
ــت،  ــت نگارش اس ــى (ICC) در دس بين الملل
ــال 1930  ــه كه به عنوان بدنه اى از س همانگون
ــته، يك  ــود. در دهه هاى گذش ــر مى ش منتش
ــن اينكوترمز همزمان با اولين  ويرايش از قواني
سال هر دهه 1990، 2000 و 2010 تهيه شده 
است كه نسخه 2010 آخرين ويرايش است و در 
حال حاضر در حال اجراست. اينكوترمز 2020 
ــه كننده)  ــط كميته خبرگان (گروه تهي توس
ــود كه براى اولين بار نمايندگان  نگارش مى ش
ــامل مى شود، اگرچه  ــتراليا را نيز ش چين و اس
بيشتر اعضا اروپايى هستند. اين كميته به صورت 
دوره اى براى بحث در مورد موضوعات مختلفى 
كه توسط 150 عضو (عمدتاً اتاق بازرگانى) اتاق 
ــوند، تشكيل  بازرگانى بين المللى مطرح مى ش
مى شود. پيش بينى مى شود اينكوترمز جديد در 
ــه ماهه آخر سال 2019 همزمان با صدمين  س
سالگرد اتاق بازرگانى بين المللى رونمايى شود و 

از اول ژانويه سال 2020 وارد بازار شود.
ــد و تغييراتى كه  ــى از موضوعات جدي  برخ
ــخه جديد اينكوترمز  ــوند در نس ارزيابى مى ش

2020 وجود داشته باشند عبارتند از:

FAS حذف اینکوترم 

(Free Alongside Ship) FAS اينكوترميست 

ــيار كم مورد استفاده قرار مى گيرد و در  كه بس
 FAC (Free Carrier ــرم ــه اينكوت ــت ب حقيق
ــل كاال در بندر  ــه هنگام تحوي Alongside) ك

ــتفاده  ــادر كننده كاال اس ــور ص مقصد در كش
مى شود، كمكى نمى كند. با استفاده از اينكوترم 
 FAS ــده مى تواند همانند FCA هم، صادركنن

ــرا بارانداز  ــل دهد، زي ــداز تحوي كاال را در باران
بخشى از ترمينال دريايى است.

ــتفاده شود و  ــوى ديگر اگر از FAS اس  از س
ــتى وجود داشته باشد، كاال  تأخير در ورود كش
براى چند روز در بارانداز در اختيار خريدار قرار 
مى گيرد و برعكس اگر كشتى زودتر برسد كاال 

براى حمل در اختيار نيست.
ــادرات برخى  ــع، FAS فقط براى ص  در واق
كاالها (مواد معدنى و غالت) مورد استفاده قرار 
مى گيرد و با در نظر گرفتن اين موضوع، كميته 
تهيه پيش نويس، سهولت ايجاد يك اينكوترم 
ــت  ــراى اين نوع محصوالت را در دس خاص ب

ارزيابى دارد.

 تقسیم FCA به دو اینکوترم
ــت (حدود  FCA پرمصرف ترين اينكوترم اس

ــى با اين  ــارت بين الملل ــات تج 40٪ از عملي

اينكوترم انجام مى شود) از آنجايى بسيار متنوع 
است و امكان تحويل كاال در مكان هاى مختلف 
(آدرس فروشنده، ترمينال حمل و نقل زمينى، 
بندر، فرودگاه و غيره) را فراهم مى كند كه بيشتر 
اوقات، در كشور فروشنده است. كميته در حال 
ــاد دو اينكوترم  ــاره امكان ايج ــر كردن درب فك
FCA است. يكى براى تحويل زمينى و ديگرى 

مخصوص تحويل دريايى.

 FOB و CIF برای حمل کانتینری

اصالحاتى در نسخه اينكوترم 2010 انجام شد 
ــود، نبايد  كه وقتى كاال در كانتينر حمل نمى ش
ــود. وليكن  ــتفاده ش از اينكوترم FOB و CIF اس
ــط اكثر قريب  همتايان آنها FCA و CIP نه توس
به اتفاق شركت هاى صادركننده و واردكننده و نه 
توسط نمايندگى هاى درگير در تجارت بين المللى 
ــل كاال، اپراتورهاى تداركات، بانك ها  (حمل و نق

ــوند. اين به دليل اين  و غيره) به كار برده نمى ش
واقعيت است كه FOB و CIF اينكوترم هاى بسيار 
قديمى هستند (FOB قبالً در اواخر قرن هجدهم 
در انگليس مورد استفاده قرار مى گرفته است) و 
اتاق بازرگانى بين المللى هيچ تالشى براى انتقال 
مناسب اين تغيير نكرده است و اين امر با توجه 
به اينكه تقريباً 80٪ تجارت جهانى توسط كانتينر 
ــيار هم مهم است. در نسخه  ــود بس انجام مى ش
 FOB اينكوترمز 2020 امكان پذير خواهد بود كه
ــتفاده  و CIF مجدداً براى حمل كانتينر مورد اس
ــه در اينكوترم 2000 و  ــرار گيرند، همانطور ك ق

نسخه هاى قبلى نيز وجود داشت.

CNI :ایجاد یک اینکوترم جدید 
ــام CNI (قيمت و  ــا ن ــدى ب ــرم جدي اينكوت
ــكاف بين FCA و  ــود و ش بيمه) تعريف مى ش
 ،FCA ــش مى دهد. برخالف CFR/CIF را پوش

ــامل هزينه هاى بيمه بين المللى به حساب  ش
CFR/ ــت و متضاد ــنده/صادر كننده اس فروش

CIF شامل حمل و نقل نمى شوند. همانند ساير 

ــروه "C"، اين اينكوترم جديد  اينكوترم هاى گ
ــد، يعنى  ــد يك " اينكوترم مقدم" باش مى توان
ريسك حمل ونقل از بندر بارگيرى، از فروشنده 

به خريدار منتقل مى شود.

DDP دو اینکوترمز مبتنی بر 
 FCA، DDP (Delivered Duty ــد  همانن
ــل تحويل كاال،  ــرف نظر از مح ــز ص paid) ني

ــور  ــوارض گمركى در كش ــل اينكه ع ــه دلي ب
واردكننده/صادركننده پرداخت مى شود برخى 
ــه همين دليل،  ــد مى آورد. ب ــكالت را پدي مش
كميته پيش نويس در نظر دارد دو اينكوترمز را 

بر اساس DDP ايجاد كند:
 :DTP (Delivered at Terminal Paid)  

ــى كه كاال به يك ترمينال (بندر، فرودگاه،  زمان
ــور خريدار  ــز حمل و نقل و غيره) در كش مرك
ــنده پرداخت  ــود و فروش ــل داده مى ش تحوي

عوارض گمركى را بر عهده دارد.
 :DPP (Delivered at Terminal Paid)  

ــر از ترمينال  ــه كاال در هر مكانى غي زمانى ك
حمل ونقل (به عنوان مثال، در آدرس خريدار) 
تحويل داده مى شود و فروشنده پرداخت عوارض 

گمركى را برعهده مى گيرد.
ــالوه بر حذف و ايجاد برخى از اينكوترم ها،  ع
ــال تجزيه و تحليل  ــه پيش نويس در ح كميت
ــخه جديد  ــت كه در نس موضوعات ديگرى اس

اينكوترمز 2000 درج مى شود. از جمله آن ها:
 امنيت حمل ونقل.

 مقررات مربوط به بيمه حمل ونقل.
ــرارداد فروش  ــن اينكوترمز و ق ــه بي  رابط

بين المللى.
ــه به  ــن كميت ــده، اي ــاه آين ــى چند م ط
ــه تشكيل مى دهد تا به  صورت دوره اى جلس
ــه در نهايت  ــاير مواردى ك مباحث فوق و س
ــد  ــده خواهد ش ــز 2020 گنجان در اينكوترم
بپردازد. اميد مى رود نسخه اينكوترمز 2020 
كه از اول ژانويه سال 2020 وارد بازار خواهد 
ــهيل بازرگانى بين المللى ميان  شد براى تس
ــب با  ــدگان و واردكنندگان، متناس صادركنن
ــته رخ داده  ــه در يك دهه گذش تغييراتى ك

است، خدمت رسانى كند.
ــال  ــز جديد 2020 از اول ژانويه س اينكوترم
2020 وارد عمل خواهد شد و اين نسخه تهيه 

ــط اتاق بازرگانى بين المللى شامل  ــده توس ش
ــخه هاى قبلى  ــى از تغييرات مرتبط با نس برخ

قوانين اينكوترمز است.
مترجم: پيروز سيفى كارشناس ارشد نظارت 
بر ساخت قطعات و تجهيزات برقى و الكترونيكى 

شركت پااليش نفت اصفهان

اینکوترمز ۲۰۲۰: تغییرات عمده

Managing Director of Global Marketing Strategies.
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ساعت صفر بنزین
بامداد جمعه 24 آبان ماه بنزين سهميه بندى و گران شد
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خبر كوتاه اما پر از حاشيه بود. شب از نيمه گذشته 
بود كه به يكباره شـركت ملى پخـش فرآورده هاى 
نفتى رسماً اعالم كرد كه از اين ساعت يعنى ساعت 
صفر بامداد روز جمعه 24 آبان ماه بنزين به صورت 
سهميه بندى و آزاد و البته با قيمت جديد در دسترس 
مصرف كننـدگان قرار مى گيـرد. از اين پس ماهانه 

60 ليتر بنزين سهميه بندى به قيمت 1500 تومان و 

آزاد با قيمت 3 هزار تومان در جايگاه هاى سـوخت 
عرضه خواهد شـد. خبرى كه شايد پيش از اين نيز 
از محافل غيررسمى شنيده شده بود و به جهت بار 
منفى انتشار خبرش تكذيب و حتى يكى از مديران 
اين شركت را نيز به مواخذه كشانده بود و حاال نيمه 

شب از سوى اين شركت اعالم شد تا پرونده بنزين 
هزار تومانى بسته شده و پرونده جديدى براى بنزين 
باز شود. موضوع جذابى كه هيچ گاه مخاطب خود را 
از دست نمى دهد، تغييرى كه نه تنها بر اين محصول 
تأثير دارد بلكه مى تواند طيف وسيعى از محصوالت و 

خدمات شهرى را دستخوش تغيير كند.

جوالن بنزین ۳ هزار تومانی
صعود بنزین؛

روزنامه نگار
نرگس رسولی
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نوع اعالم اين خبر، همزمانى اش با اعالم آلودگى هوا در كالن شهرهاى 
كشور و تعطيلى مدارس و هشدارهاى متعدد براى رد شدن مرز هشدار 
آلودگى هوا تنها مسكنى بود كه برخى از كسانى كه مدافع گرانى بنزين 
هستند در مواجه با اين خبر ابراز كردند. با اين حال جو روانى حاصل از 
افزايش قيمت خدمات حمل و نقل، افزايش قيمت ناخواسته تمام اقالم 
ــت افزايش هزينه هاى حمل و... موجب  ــى و غير خوراكى به جه خوراك
شد تا اين بار هم همانند سال هاى گذشته و هر زمانى كه بحث افزايش 
قيمت فرآورده هاى نفتى مطرح شده بود اين تصميم با واكنش هاى منفى 

مواجه شود.
ــته و روال  ــال هاى گذش ــه اگر كمى به س ــت ك البته ناگفته پيداس
ــاى نفتى بنگريم،  ــدن قيمت فرآورده ه تصميم گيرى براى منطقى ش
ــعى در منطقى  خواهيم ديد كه در مقاطعى دولت هاى بعد از انقالب س
ــار  ــيب ماليمى كه نه آن چنان تورم زا بود و نه فش كردن قيمت ها با ش

زيادى را متوجه سبد خانوار مى كرد؛ انجام شده بود.
روالى كه موجب شد تا سال هاى انتهاى دولت هشتم قيمت حامل هاى 
ــاله به ميزان مشخصى افزايش يابد تا  انرژى طبق برنامه اى منظم هر س
ــه بلند مدت به فوب خليج فارس كه مورد نظر هميشگى  در يك پروس
مسوالن است برسد اما در سال انتهاى دولت هشتم به يك باره مدافعان 
طرح تثبيت قيمت ها با مخالفت با افزايش قيمت حامل هاى انرژى موجب 

شدند تا اين روال بر هم خورده و قيمت ها تثبيت شود.
تصميمى كه موجب شد تا وزارت خانه هاى خدمات ده همچون وزارت 
ــل خدمات خود بود با  ــته به ارائه خدمات و درآمد از مح ــرو كه وابس ني
ــته زيادى مواجه شده و طرح هاى عمرانى آنها بر زمين  بدهى هاى انباش

بماند.
اگرچه تصميم گيران اين طرح در آن زمان هم اكنون از موافقان افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى شده اند اما توانستند هم جلوى افزايش منطقى 
ــه بلند مدت را بگيرند و هم تورم  قيمت حامل هاى انرژى در يك پروس
ــال هاى اخير را به مردم تحميل  ــى از افزايش يكباره قيمت ها در س ناش

كنند.
طبق اطالعيه شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران اين تصميم 
كه مصوبه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران سه قوه، را دارد؛ قيمت 
بنزين معمولى سهميه اى هر ليتر 1500 تومان و قيمت بنزين معمولى 
غيرسهميه اى به ازاى هر ليتر 3 هزار تومان خواهد بود، همچنين قيمت 
ــده است. سهميه اى كه از  ــوپر هر ليتر 3500 تومان تعيين ش بنزين س
آبان ماه در كارت هاى سوخت لحاظ خواهد شد و هر سهميه 6 ماه قابل 

استفاده است.
ــه قوه در مورد مسافربرهاى اينترنتى هم  ــران س البته س
ــى و عدم افزايش قيمت  ــروط به حفظ قيمت هاى قبل مش
ــوخت  ــد و براى تأمين س ــژه در نظر گرفته ان ــهميه وي س
ــهرى، آژانس هاى  ــى و بين ش ــافربر خط ــاى مس خودروه
مسافربرى، آموزشگاه هاى رانندگى تمهيدات الزم اتخاذ شده 

است كه اعالم خواهد شد.
اين اطالعيه البته براى خودروهاى دولتى سخت گيرانه تر 
عمل كرده و آورده است: «به خودروهاى همه دستگاه هاى 
ــون مديريت خدمات  ــاده 5 قان ــى دولتى موضوع م اجراي
كشورى سهميه بنزين تعلق نمى گيرد و اين خودروها بايد با 

قيمت هر ليتر 3 هزار تومان بنزين دريافت كنند.
با اين روال اگر باز هم كمى به عقب برگرديم و نيم نگاهى 
به آنچه بر سر تصميم به منطقى كردن قيمت بنزين يا به 
صورت كلى حامل هاى انرژى گذشته است نشان مى دهد كه 
اگر چه موافقان اين تصميم بسيار زياد است و حتى تجربه 
سهميه بندى موجب كاهش چشمگير قاچاق بنزين در ايران 
شده است اما هنوز هم جو روانى از افزايش قيمت اين حامل 
انرژى موجب شده تا برخى از موافقان هم به اجبار در ليست 
مخالفان قرار گيرند تا اين تصميم منجر به فشار مضاعف بر 
ــود. حال آنكه طبق اعالميه هاى قابل  خانوارهاى ايرانى نش
ــتناد جهانى ايران بعد از ونزوئال، ارزان ترين بنزين جهان  اس
ــرار مى دهد. توزيعى كه به  ــهروندان خود ق را در اختيار ش
واسطه در اختيار داشتن منابع عظيم نفت و گاز اجرايى شده 
است، گو اين كه در طى سال ها و دهه هاى گذشته همواره 
شعار دولت بر اين امر استوار بوده كه ذخائر زيرزمينى تنها 
متعلق به اين نسل نيست و بايد براى نسل هاى بعد نيز نگاه 

داشت.
حال آنكه بنزينى كه در ايران با هياهوى بسيار در دو رنج 
ــود و بنا به  قيمتى هزار تومان و 1300 تومان عرضه مى ش
ــود در حال حاضر ايران  آنچه فوب خليج فارس گفته مى ش
ارزان ترين بنزين در منطقه را عرضه مى كند. بنابراين بعد از 
ــتفاده از كارت هاى  تصميم دولت مبنى بر عدم الزام به اس
ــوخت رو به فزونى گذاشت؛  ــوخت مجدداً آمار قاچاق س س
قاچاقى كه برخى به دليل عنوان شدن شكست طرح كارت 

سوخت حاضر نيستند آمار جديد آن را اعالم كنند.
ــى از موفق ترين اهداف  ــوخت يك جلوگيرى از قاچاق س
ــدن اين  ــوخت بود كه با بى خاصيت ش توزيع كارت هاى س
ــال هاى گذشته مجدداً به يك معضل بزرگ  كارت ها در س

مبدل شد.
بررسى ها از برنامه هاى مختلف دولت ها از ابتداى انقالب 
ــت كه در يك  ــان مى دهد، همواره قرار بوده اس تاكنون نش
ــر انرژى به  ــت بنزين و حامل هاى ديگ ــه منظم قيم پروس
ــى در ايران و  ــا تفاوت قيمت ــند ت قيمت معقول خود برس
كشورهاى همسايه به نرم مناسبى برسد اما با وجود اجراى 
ــال 93 تاكنون (پيش از 24 آبان  برنامه هاى مختلف، از س
ماه) تقريباً قيمت بنزين بدون تغيير خاصى باقى مانده بود 
ــى ها براى افزايش قيمت كه  و مخالفت هاى مختلف مجلس
مى تواند معيشت و اقتصاد خانوار را هدف قرار دهد موجب 
ــده تا به صراحت عنوان شود كه هيچ يك از برنامه هاى  ش

بررسی و مرور درآمد 
و هزینه در کشورهای 
مختلف و ایران نشان 

می دهد که متوسط 
مصرف داخلی بنزین در 

سال ۱۳۹۵ معادل ۷۳.۴ 
میلیون لیتر در روز بوده که 

نسبت به سال قبل ۵.۲ 
درصد رشد داشته و این 

در حالی است که متوسط 
مصرف داخلی بنزین در 

سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به 
ترتیب ۷۷.۴ و ۸۸.۴ 

میلیون لیتر در روز بوده 
که نسبت به سال های 
قبل ۷.۹ و ۱۴.۲ درصد 
افزایش داشته است
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ــدن قيمت بنزين در ايران به هدف خود نرسيده  دولتى براى منطقى ش
است. اين در حالى است كه نگاه هاى كارشناسى منطقى شدن قيمت ها 
ــرى از هدرروى  ــاى كنترل مصرف بنزين و جلوگي ــى از راهكاره را يك

سرمايه هاى كشور مى دانند.
همين اصرار بر عدم افزايش يا همان منطقى شدن قيمت انرژى موجب 
شده تا دولت همواره بخش زيادى از درآمد خود را به عنوان يارانه براى 
ــوخت در نظر بگيرد. ادله اى كه بسيارى از كارشناسان با تكيه بر آن  س
خواهان اجراى سريع منطقى شدن قيمت حامل هاى سوخت هستند و 
معتقدند كه دولت با پرداخت يارانه سوخت خيانت بزرگى در حق نسل 
آينده مى كند، طبق آمارهاى مستدل، 15درصد يارانه اى كه در دنيا و در 

حوزه انرژى پرداخت مى شود، متعلق به ايران است. 
ــى را به يارانه اختصاص  ــت 10درصد درآمد ناخالص داخل يعنى دول
مى دهد و 50درصد يارانه انرژى به سه دهك ثروتمند جامعه اختصاص 
مى يابد، اين در حالى است كه كم تر از سه درصد هزينه اين دهك ها، به 

سوخت مربوط است.
همين روال حتى نشان مى دهد كه در طى سال هاى گذشته با وجود 
ــت. بررسى و مرور  همه تالش ها ميزان مصرف بنزين كاهش نيافته اس
درآمد و هزينه در كشورهاى مختلف و ايران نشان مى دهد كه متوسط 
ــال 1395 معادل 73.4 ميليون ليتر در روز  مصرف داخلى بنزين در س
بوده كه نسبت به سال قبل 5.2 درصد رشد داشته و اين در حالى است 
كه متوسط مصرف داخلى بنزين در سال 1396 و 1397 به ترتيب 77.4 
و 88.4 ميليون ليتر در روز بوده كه نسبت به سال هاى قبل 7.9 و 14.2 
درصد افزايش داشته است. درنتيجه به نظرمى رسدكه پايين بودن قيمت 

نسبى بنزين منجر به افزايش مصرف آن شده است.
مقايسه قيمت بنزين در كشورهاى مختلف، نسبت به درآمد ســرانه 
نشان مى دهد كه قدرت خريد مردم براى بنزين چقدر است؛ هرچند در 
برخى كشورها مردم قيمت بااليى براى خريد بنزين پرداخت مى كنند اما 
درعوض اين قيمت با توجه به درآمد ســرانه شــان رقم معقولى به نظر 
مى آيد و در نتيجه قيمت صرف نمى تواند مالك مناسبى براى ارزانى يا 

گرانى بنزين در نظر گرفته شود.
بايد توجه داشت كه درآمد سرانه گرچه مى تواند نشانگر ميزان ثروت 
يك كشور نسبت به ديگران باشد، اما نمى تواند تصوير دقيقى از وضعيت 

اقتصادى كشورها نسبت به سايرين ارائه دهد.
ــرانه ايران برابر با 4000 دالر باشد و درآمد سرانه آلمان  اگر درآمد س
ــاس تعيين كرد كه كدام يك از كشورها  6500 دالر، نمى توان براين اس

وضعيت اقتصادى بهترى دارند؛ چراكه هزينه هاى جارى در 
دو كشور بسيار متفاوت است.

با اين حال آمار مربوط به درآمد سرانه در ايران نسبت به 
ــورهاى همسايه كه قيمت بنزين آن ها با ايران مقايسه  كش
شده، حاكى از آن است كه در تركيه قيمت بنزين{اگر دالر 
ــزار و 300 تومان در نظر بگيريم} 13 هزار و 899  را 11 ه
تومان (1.23 دالر) و قيمت گازوئيل 12 هزار و 656 تومان 

(1.12 دالر) است. 

ــن در ميان  ــى ها، گران ترين بنزي ــاس بررس يعنى براس
ــتان به فروش  ــورهاى اطراف ايران، در تركيه و ارمنس كش
ــه برابر با يك دالر و  ــد. نرخ هر ليتر بنزين در تركي مى رس
23 سنت و در ارمنستان برابر با يك دالر و 18 سنت است. 

ــتان قيمت بنزين 13 هزار و 334 تومان و  يعنى در ارمنس
ــزار و 317 تومان (1.09 دالر) برآورد  قيمت گازوئيل 12 ه

شده است.
ــف با توجه به  ــف در زمان هاى مختل ــى هاى مختل بررس
نوسانات قيمت دالر نشان مى دهد كه قيمت بنزين در ايران 
حداقل فاصله اى 4800 تومانى با ارزان ترين كشور همسايه 
دارد و تركمنستان ارزان ترين بنزين پس از ايران را در ميان 
همسايگان عرضه مى  كند. قيمت بنزين در اين كشور 4859 
ــت گازوئيل 4407 تومان (0.39  تومان (0.43 دالر) و قيم

دالر) است.
ــراف در  ــايگان اط ــن گران در ميان همس ــومين بنزي س
ــد. نرخ هر ليتر بنزين در اين  ــتان به فروش مى رس افغانس
كشور به 75 سنت مى رسد و قيمت گازوئيل 8023 تومان 
ــراق، 7119 تومان  ــت. قيمت بنزين در ع (0.71 دالر) اس

ــان (0.7 دالر)  ــل 7910 توم ــت گازوئي (0.63 دالر) و قيم

برآورد شده است.
ــتان، ديگركشور همسايهايران، قيمت بنزين  اما در پاكس
ــت گازوئيل 7232 تومان  ــان (0.7 دالر) و قيم 7910 توم

(0.8 دالر) برآورد شده است. همچنيندر آذربايجان قيمت 

ــان (0.47 دالر) و قيمت گازوئيل 3955  بنزين 5311 توم
تومان (0.35 دالر) اعالم شده است.

حال اگر اين ارقام را با ميزان درآمد سرانه همين كشورها 
مقايسه كنيم نيز به آمار جالبى برخواهيم خورد. گزارش هاى 
رسمى نشان مى دهد كه درآمد سرانه تركيه در سال 2017 
ــتان 17 هزار 280 دالر،  برابر 27 هزار 520 دالر، تركمنس
ــتان 5540 دالر  ــان 16 هزار 770 دالر و در پاكس آذربايج
اعالم شده است. اما درآمد سرانه در كشورى مانند عراق، 17 
ــتان، 19 هزارو 40، ارمنستان  هزارو 220 دالر و در افغانس
100 هزارو 10 دالر و ايران 21 هزار 50 دالربوده است اين 

ــار باز هم بر منطقى كردن قيمت حامل هاى انرژى براى  آم
ــت به اين بخش پرداخت مى كند،  كاهش يارانه اى كه دول
ــد تغيير قيمت  ــد. به هر روى به نظر مى رس تاكيد مى كن
حامل هاى انرژى يكى از برنامه هاى محتوم دولت هاست كه 
بايد براى كنترل مصرف؛ جلوگيرى از هدر رفت درآمد دولت 
در قالب يارانه انرژى، امكان پيوستن به جرگه صادركنندگان 
ــدن قيمت سوخت  بنزين و ... بايد تن به اجراى منطقى ش
دهيم. شرايطى كه به نظر مى رسد تصميم هاى يك شبه در 

مورد اين فرآورده نفتى را محتوم مى كند.

اگر کمی به سال های 
گذشته و روال 

تصمیم گیری برای منطقی 
شدن قیمت فرآورده های 

نفتی بنگریم، خواهیم دید 
که در مقاطعی دولت های 

بعد از انقالب سعی در 
منطقی کردن قیمت ها 
با شیب مالیمی که نه 

آن چنان تورم زا بود و نه 
فشار زیادی را متوجه 

سبد خانوار می کرد؛ انجام 
شده بود
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 در حالى كه بخشى از اعتراضات به موضوع افزايش 
ــدگان صورت  ــن از ناحيه برخى نماين ــت بنزي قيم
گرفت،  جالل ميرزايى عضو كميسيون انرژى مجلس 
ــد كه على الريجانى رييس مجلس دوبار در  مى گوي
جلسه غيرعلنى نمايندگان را در جريان اين موضوع 
گذاشته و نمايندگان صرفاً از زمان اجراى اين طرح 

خبر نداشتند.
ــش قيمت بنزين  ــان افزاي ــن از مخالف او همچني
خواست سياسى كارى ها را كنار گذاشته و با مسائل 
عقالنى برخورد كنند و اگر راه حلى براى تأمين منابع 
دولت، پرداخت حقوق كاركنان و اداره كردن كشور 

دارند، ارائه دهند.
ــى با  ــوى اختصاص ــى در گفت وگ ــالل ميرزاي ج
«صنعت پااليش نفت» در پاسخ به اين سؤال كه آيا 

نمايندگان مجلس در جريان افزايش قيمت بنزين و 
سهميه بندى آن بودند، بيان كرد: آقاى الريجانى دوبار 
ــه غيرعلنى نمايندگان را در جريان مسائل  در جلس
مربوط به بنزين قرار داده بودند و در جلسه غير علنى 

روز سه شنبه (21 آبان) نيز اعالم كردند كه سران قوا 
در زمينه بنزين به جمع بندى رسيده اند و تصميماتى 
ــان تاكيد كرد  در اين زمينه اتخاذ خواهند كرد. ايش
ــيب پذير و اختصاص  كه هدف، توجه به طبقات آس
مبالغى به اين قشر از درآمد حاصل از اصالح قيمت 
بنزين است. قرار است درآمد حاصل صرف حمايت 
ــود. نمايندگان در  ــار آسيب پذير ش و كمك به اقش
جريان تغيير در قيمت حامل هاى انرژى بودند و صرفاً 
از زمان اجراى اين طرح خبر نداشتند. وى در ادامه 
ــده به دنبال اتخاذ  ــاره به ناآرامى هاى ايجاد ش با اش
اين تصميم، بيان كرد: اين ناآرامى ها طبيعى به نظر 
نمى رسد. بنده شاهد بودم كه در اتوبان صياد شيرازى 
چند نفر جلوى خودروها را گرفته و مانع حركت آنان 
ــده بودند و به نظر مى رسد عده اى عامدانه جلوى  ش

مردم را گرفته اند.
اين عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى 
ــت توجه به  ــه تاكيد كرد: آنچه كه مهم اس در ادام
نظرات كارشناسى است. مركز پژوهش هاى مجلس 
شوراى اسالمى يكى از مراكز مطالعاتى كشور است 
ــده تاكنون چندبار  ــاس مطالعات انجام ش كه براس
ــت حامل هاى انرژى  ــنهاد تغيير و اصالح قيم پيش
ــان  ــت. تعداد زيادى از كارشناس را مطرح كرده اس
نظرشان بر اين بوده كه وضعيت كنونى مناسب نبوده 

و باعث هدر رفت منابع مى شود.
وى در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه در كشور ما نظرات 
كارشناسى كم تر مبناى تصميم گيرى سياستمداران 

قرار مى گيرد و اغلب سياستمداران ترجيح مى دهند 
ــا همه از آن ها راضى بوده و مورد تعريف و تمجيد  ت
قرار گيرند. اما واقعيت اين است كه با چنين وضعيتى 
نمى شود مسير رشد و توسعه را پيمود. مسئوالن بايد 

شهامت اصالحات ساختارى را داشته باشند.
ــه وضعيت اقتصادى  ــاره ب ميرزايى در ادامه با اش
نامساعد كشور و كاهش درآمدهاى دولت، بيان كرد: 
ما با كاهش شديد قدرت خريد مردم مواجه هستيم 
و امروز از لحاظ اقتصادى بيشترين فشار بر روى قشر 
آسيب پذير جامعه است. نظام با اعمال اين سياست 

به دنبال حمايت از اقشار كم درآمد جامعه است.
وى در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس 
اجازه تغيير در قيمت حامل هاى انرژى را در احكام 
برنامه ششم توسعه به دولت داده بود، بيان كرد: بله. 
بنده از برخى نمايندگان جناح مخالف تعجب مى كنم. 
نمايندگان اين جناح بارها به دولت فشارآوردند كه 
چرا يارانه افراد برخوردار قطع نمى شود و اقشار آسيب 
پذير مورد حمايت قرار نمى گيرند. عده اى مى گويند 
امروز زمان اجراى اين طرح نبود بنده مى رسم پس 
ــت؟ آيا اين صحيح است  كى زمان اين تغييرات اس
ــاهد كاهش قدرت خريد مردم بوده و  كه هر روز ش
بدون ارائه هيچ طرحى دست بر روى دست گذاشته 

و صرفاً حرف بزنيم.
وى در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا راهكار 
ديگرى براى بهبود وضعيت اقتصادى وجود نداشت، 
بيان كرد: از نظر بنده در شرايط كنونى اين مى تواند 
ــى باشد به شرطى كه درآمد  يك تصميم كارشناس
حاصل از آن صرف حمايت از اقشار آسيب پذير شود. 
از نظر بنده اگر دوستان ديگر نيز نظر يا پيشنهادى 
دارند بايد در مجلس يا دولت مطرح كنند. سياسى 

كارى راه به جايى نمى برد.
ميرزايى خاطر نشان كرد: آقاى الريجانى توضيح 
ــوده و به تأييد  ــران نظام ب دادند كه اين تصميم س
مقامات عالى كشور نيز رسيده است. بنده پيشنهاد 
ــى  ــه عده اى به دنبال بهره بردارى سياس مى كنم ك
نباشند چراكه سياسى كردن مسائل كارشناسى، ما 
را صرفاً به عقب برمى گرداند و در نهايت هزينه آن را 

مردم بايد بپردازند.
ــه بازخوردهاى اين  ــه با توجه ب ــا بيان اينك وى ب
موضوع در جامعه، اجرايى شدن آن در شرايط كنونى 
ــنهاد مى كنم كه  ــاى بحث دارد، افزود: بنده پيش ج
ــى كارى ها را كنار گذاشته و با مسائل عقالنى  سياس
برخورد كنيم. اگر عده اى راه حلى براى تأمين منابع 
ــان و اداره كردن  دولت براى پرداخت حقوق كاركن
ــرايط كنونى دارند، ارائه دهند چرا كه  ــور در ش كش
ــى از مطالبات مردم  دولت براى اجراى حداقل بخش

نياز به منابع دارد كه بايد از محلى تأمين شود.

آیا مجلس در جریان افزایش قیمت بنزین بوده است؟

روزنامه نگار
علی قورچیان
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 قره خانی: قیمت پایین بنزین تنها امتیاز مردم 
ما نسبت به کشورهای دیگر است

بعـــد از مخالفـــت مجلـــس بـــا هرگونـــه افزایش قیمت 
حامل های انرژی در بودجه ۹۸، از ابتدای سال جاری 
و بـــه خصـــوص بـــا تشـــدید تحریم هـــا گمانه زنی های 
بسیاری درباره تغییر قیمت بنزین مطرح شد تا اینکه 
یک مرتبه عالوه بر سهمیه بندی، نرخ بنزین آزاد سه 
برابر شد؛ آیا مجلس اطالعی از این شرایط داشت؟

ــناريوهاى مختلفى درباره تغيير قيمت بنزين  س
ــى  ــف مى كردند كه نمونه آن در جريان بررس تعري
ــه 97 و 98 از ناحيه برخى نمايندگان  ــح بودج لواي
ــره 18 بود كه در نهايت با  مجلس و دولت در تبص
ــناريوها در مجلس افزايش  ــدن اين س تصويب نش
قيمت بنزين و يا سهميه بندى در آن زمان رخ نداد.

بعد از آن نيز دولت، مجلس را در جريان تصميمش 

براى افزايش قيمت بنزين قرار نداد كه باعث انتقادات 
و اعتراضات تعدادى از نمايندگان شد چون افزايش 
قيمت بنزين مستقيماً بر وضعيت معيشت و اقتصاد 
ــد تنها يك طرف  ــت، نباي و تورم اثر خواهد گذاش

معادله را ديد و به طرف ديگرش توجه نكرد.

آیا از این توضیحات شما می توان این گونه 
اســـتنباط کرد که در شـــرایط فعلی افزایش 

قیمت بنزین را به صالح نمی دانستید؟
حرف ما اين است كه دولت بايد با افزايش قيمت 
ــتگان و كارگران  ــن، حقوق كارمندان، بازنشس بنزي
ــاورزى را افزايش مى داد  ــوالت كش و قيمت محص
ــه پذير و قابل قبول  ــردى كه غير از آن توجي رويك

نيست.
ــبب كاهش  ــرايطى فعلى به س از آن جا كه در ش
ــران ثابت،  ــى حقوق بگي ــى دريافت ــول مل ارزش پ
ــدگان محصوالت  ــى و توليدكنن ــاى خدمات نيروه
ــاورزى به صورت طبيعى كاهش پيدا كرده آيا  كش
دولت مى خواهد با افزايش قيمت بنزين تورم ديگرى 
را به مردم تحميل كند؟ قطعاً نتيجه اين كار چيزى 

جز سخت تر شدن زندگى مردم نخواهد بود.
انتظار مى رفت دولت قبل از گرفتن هر تصميمى 
درباره تغيير قيمت بنزين قسمت ديگر معادله يعنى 

درآمد مردم را هم درنظر مى گرفت.

طبق اطالعیه دولت افزایش قیمت بنزین 
مصوبه و تصمیم شورای هماهنگی سران 
قـــوا اســـت آیـــا شـــما از جزئیات ایـــن تصمیم اطالعی 

دارید؟
ــنيده هاى ما نظرياتى در جلسه سران قوا  طبق ش
ــده بود همچون اينكه پايين بودن قيمت  مطرح ش
حامل هاى انرژى باعث افزايش ميزان مصرف سوخت، 
قاچاق و هدر رفت سرمايه ملى مى شود و اين روند 
با عدالت سازگارى ندارد كه يارانه سوخت به بخش 
خاصى از جامعه داده شود چون افراد با داشتن چند 
ماشين از يارانه بيشترى استفاده مى كنند البته اين 
موضوع شامل يارانه آب، برق و گاز هم مى شود. نظر 
ما اين است كه اگر قرار بر اجرايى شدن عدالت باشد 
بايد اين كار مديريت شده انجام شود و بيشتر توجه 

به افراد پايين جامعه با سطح درآمد كم باشد.
از طرف ديگر سؤال اساسى ما اين است آيا دولت 
ــه كرد درآمد حاصل از افزايش  برنامه اى براى هزين
ــتغال آفرينى، افزايش حقوق  قيمت بنزين براى اش
ــا اينكه مى خواهد آن را  ــرى از تورم دارد ي و جلوگي
ــرى هزينه كند؟ دولت بايد تمام  براى مصارف ديگ
اين موارد را در قالب اليحه اى به مجلس ارائه مى كرد 

و در صورت تصويب آن را اجرايى مى كرد.

قبل از اعالم رسمی افزایش قیمت بنزین 
در توجیه این کار مقایسه هایی بین قیمت 
ســـوخت در ایران با کشـــورهای همســـایه مثل ترکیه 
بدون در نظر گرفتن درآمد ســـرانه و وضعیت حمل و 
نقل عمومی این کشورها می شد، آیا شما اساساً این 
نوع مقایسه ها را درست و مالکی برای افزایش قیمت 

می دانید؟
اساساً اين نوع مقايسه درست نيست؛ مثالً درباره 
تركيه خدمات ارائه شده در اين كشور قابل مقايسه 
با ايران نيست مضاف بر اينكه در تركيه سرويس هاى 
ــل و نقل عمومى ارزان قيمت و با فراوانى باال و  حم
متفاوت از يكديگر وجود دارد كه افراد مى توانند به 

راحتى براى تردد استفاده كنند.

افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر زندگی اقشار آسیب پذیر
در گفت وگو با دو عضو کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد؛

افزايش ناگهانى قيمت بنزين آن هم بدون اعالم قبلى و بدون 
اطالع نمايندگان مجلس شوراى اسالمى واكنش هاى عمدتًا 
منفى را به دنبال داشت با اين بيم كه نكند سفره هاى مردم 
كوچك تر و خالى تر از قبل شـود. هر چند همزمان با اعالم 
سهميه بندى و افزايش سه برابرى قيمت بنزين آزاد در اولين 
سـاعات بامداد 24 آبان بنا به گفته نوبخت رييس سـازمان 

برنامه و بودجه كشور صددرصد منابع حاصل از اصالح قيمت 
بنزين به صورت حمايت معيشتى به 18 ميليون خانوار مدنظر 
با 60 ميليون جمعيت اختصـاص مى يابد اما قره خانى عضو 
كميسيون انرژى مجلس معتقد است نتيجه گران شدن نرخ 
بنزين، افزايش تورم و كوچك شدن سفره هاى مردم خواهد 
بود. اديانى عضو ديگر كميسيون انرژى مجلس هم على رغم 

موافقت ضمنى با اين اقدام دولت و تطابق با اختيارات قانونى 
تاكيـد دارد كه بايـد افزايش نرخ بنزين بـا در نظر گرفتن 

مالحظات اجتماعى و وضعيت اقشار آسيب پذير باشد.
متن گفت وگوى اختصاصى «صنعت پااليش نفت» با اسداهللا 
قره خانى و على اديانى دو نماينده اصولگراى عضو كميسيون 

انرژى مجلس شوراى اسالمى را در زير مى خوانيد:

روزنامه نگار
منیر سادات سیدرضا
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حقوق ثابت كاركنان تركيه و به طور كلى درآمد 
ــور قابل مقايسه با ايران نيست پس  سرانه اين كش
اگر قرار به مقايسه قيمت حامل ها انرژى باشد بايد 
ــا و وضعيت حمل ونقل عمومى هم  تفاوت درآمده

سنجيده شود.
پايين بودن قيمت حامل هاى انرژى به خصوص 
بنزين تنها امتيازى است كه مردم ما نسبت به ساير 
كشورها دارند. در اين جا نمى خواهم درباره درستى 
ــوع صحبت كنم اما وقتى  ــتى اين موض و يا نادرس
ــرده و كارهاى ديگر  ــم حقوق را اضافه ك نمى تواني
ــردم را از همين امكان محروم  انجام دهيم پس م

نكنيم.
ــا را اصالح نكنيم  ــا زمانى كه اقتصاد و درآمده ت
هيچ كسى نمى تواند ضمانت كند با افزايش قيمت 
ــود؛ باز هم تاكيد  بنزين و گازوئيل تورم زياد نمى ش
ــت هزينه افزايش دوباره تورم را چه  مى كنم قرار اس
كسى بدهد، طبيعتاً اين هزينه بر دوش مردم است 
و باز هم سفره ها كوچك تر و تنگ تر و مردم فقيرتر 

مى شوند.

شما در حالی با افزایش قیمت حامل های 
انرژی به خصوص بنزین در شـــرایط فعلی 
مخالفید که دولت پیش از این به موضوع ارزان بودن 
قیمـــت ســـوخت بـــه عنوان عاملی بـــرای قاچاق تاکید 
داشت و تکالیف قانونی را مالک عمل قرار می دهد؛ 
آیـــا ایـــن توجیـــه مالکـــی برای گـــران کردن نـــرخ بنزین 

است؟
ابهام ما اين است كه دولت مى خواهد درآمدهاى 
ــش قيمت  حامل هاى  ــل از ما به التفاوت افزاي حاص
ــرف كند؟ آيا مى خواهد درآمد  انرژى را چگونه مص
بزرگ حاصل شده با افزايش قيمت بنزين را صرف 
ــته شده به بانك مركزى،  پرداخت بدهى هاى انباش
سازمان هاى بازنشستگى و پيمانكاران بدهد يا اينكه 
ــيب  مى خواهد آن را صرف بهبود وضعيت افراد آس
پذير، حقوق بگيران پايين و ماهيانه كمتر از 5 ميليون 

تومان كند؟ ما از اين وضعيت اطالعى نداريم.
بايد شرايط مطمئنى باشد كه اين درآمدها به طور 
ــيرهاى از قبل تعريف  اتوماتيك وارد مجارى و مس
شده و نه خزانه رود چون در غير اين صورت مجدداً 
صرف تخصيص هايى همچون پرداخت حقوق، اوراق 

مشاركت و يا ساير اولويت هاى دولت خواهد شد.
 

 ادیانـــی: بایـــد در افزایـــش قیمـــت بنزین توجه 
ویژه ای به اقشار آسیب پذیر شود

انتقادات بسیاری به دولت با افزایش یک 
بـــاره و بـــدون اطـــالع قبلـــی قیمـــت بنزیـــن 
مطـــرح اســـت آیـــا شـــما بـــا ایـــن اقـــدام دولـــت موافق 

هستید؟
در اين كشورگاهى تصميماتى گرفته مى شود كه 

ــت در آن مى مانيم، مصاديق اين موضوع را  در نهاي
ــس و مصوبات  ــى مصوبات مجل ــوان در برخ مى ت
ــتان خودمان دستان مان  دولت ديد كه انگار با دس

را مى بنديم.
بارزترين اين تصميمات مربوط به نحوه پرداخت 
يارانه است؛ يارانه يعنى امرى كه باعث كمك و يارى 
ــود، كمك و يارى زمانى موضوعيت  رساندن مى ش
دارد كه طرف نياز داشته باشد پس پرداخت يارانه به 
قشر ثروتمند و مرفه از هيچ منطقى برخوردار نيست. 
البته در قانون هدفمند سازى يارانه ها چنين چيزى 
ــده بود؛ طبق قانون بايد درآمد حاصل از  تعريف نش
اجراى قانون هدفمندى در قالب يارانه در سه بخش 
ــد از حاصل از  ــت، 50 درصد درآم ــص مياف تخصي
فروش حامل هاى انرژى متوجه قشر آسيب پذير به 
دو طريق نقدى و غيرنقدى مى شد كه فقط پرداخت 
نقدى صورت گرفت و اين انحراف اول بود همچنين 
به جاى 50 درصد، 100 درصد درآمد در قالب يارانه 
نقدى پرداخت شد و انحراف دوم رخ داد و در نهايت 
ــيب پذير به كل مردم ايران  يارانه به جاى قشر آس
ــوم از قانون را رقم زد. در اين  داده شد و انحراف س
وضعيت نه داد مجلس درآمد و نه دولت هاى متخلف 

از اين قانون احساس شرم كردند.
ــاى اجراى قانون  ــود 30 درصد از درآمده قرار ب
هدفمندى براى تقويت واحدهاى اقتصادى و توليدى 
كه به دليل افزايش قيمت حامل هاى آسيب ديده اند، 
ــود كه اين كار جز در موارد بسيار  اختصاص داده ش

قليل و نادر اتفاق نيفتاد.
ــار دولت براى  ــت هم 20 درصد در اختي در نهاي

تنظيم و رعايت تعادل و باالنس اختصاص مى يابد.
ــان مى دهد كه از ابتدا قانون هدفمندى  اين ها نش
يارانه ها و از جمله آن اصالح قيمت حامل هاى انرژى 
به درستى اجرا نشد و در اين راه هم مجلس سكوت 
ــى و  كرد و بعضاً در مواردى اصالحات غيركارشناس

غلطى انجام داد.

آیـــا مجلـــس اطالعی از برنامـــه دولت برای 
افزایش قیمت بنزین داشت؟

تغيير قيمت حامل هاى انرژى از اختيارات قانونى 
ــم و قوانين عادى است اما  دولت طبق برنامه شش
ــب بودجه هاى  ــوع را در قال ــد دولت اين موض باي
سنواتى يا اليحه اى مجزا به مجلس براى تصويب 

ارائه مى كرد.
ــنواتى مجوز حذف يارانه  ما به دولت در بودجه س
نقدى سه دهك باال را داديم و به دنبال آن هم بايد 
دولت نسبت به افزايش قيمت حامل هاى انرژى اقدام 
مى كرد، البته منوط به آن كه درآمد حاصله متوجه 
ــود به عبارت ديگر با توجه به  ــر آسيب پذير ش قش
ــرايط فعلى كشور بايد در كفه كار مردمى را ديد  ش
كه درآمدشان پايين و نسبت به امرار معاش يوميه و 

روزانه شان با مشكل مواجه هستند.

قبل از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 
شاهد یکسری توجیه ها و مقایسه ها بین 
قیمت بنزین کشـــورمان با ســـایر کشـــورهای منطقه 
بودیم، آیا شما این نوع مقایسه را درست می دانید؟

ــه ها كارشناسى نيست چون بايد  اين نوع مقايس
درآمدها به نسبت هزينه ها سنجيده شود البته بيان 
اين حرف ها هم بد نيست ولى در كل نبايد همه چيز 

تك بعدى ديده شود.

یکـــی دیگـــر از توجیهـــات دولت در افزایش 
قیمت بنزین مقابله با قاچاق آن و به طور 
کلی حامل های انرژی اســـت، چقدر این توجیه قابل 

قبول است؟
ــن 10 تا 15 درصد  ــور ما بي قاچاق بنزين در كش
است و حجم عمده قاچاق مربوط به گازوئيل است. 
ــوخت هم اصالح قيمت  ــكار مقابله با قاچاق س راه
ــاى انرژى آن هم در قالب اليحه بودجه 99  حامل ه
ــار  ــت، اصالح قيمتى كه بايد با رعايت حال اقش اس

آسيب پذير و مالحظات اجتماعى صورت گيرد.
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ساعت صفِر بيسـت وچهارم آبان 1398 بدون شك يكى از زمان هاى به يادماندنى در تاريخ 
ايران خواهد بود؛ لحظه اى كه رسماً طرح سهميه بندى دوبارة بنزين و افزايش قيمت آن اعالم 
و با حواشـى زيادى همراه شـد. با وجود اينكه همان زمان محمدباقر نوبخت رئيس سازمان 
برنامـه و بودجه از طرح حمايت معيشـتى تازة دولت و توزيـع منابع مالى حاصل از افزايش 
قيمت بنزين به حساب هاى مردم خبر داد، اما خبر افزايش قيمت بنزين و نوع اعالم يكبارة آن 

همه چيز را تحت الشعاع قرار داد و اعتراضاتى گسترده را در بسيارى از شهرها رقم زد.
در كنار اينها، بسـيارى از نمايندگان مجلس به اين تصميم اعتراض كردند؛ تصميمى كه در 
جلسه شوراى هماهنگى اقتصادى سران سه قوه به تصويب رسيده بود و نمايندگاِن مخالف به 
رئيس مجلس اعتراض مى كردند كه چرا پاى چنين مصوبه اى را امضا كرده است. هرچند اين 
نمايندگان معتقدند نظر كلى مجلس، مخالفت با افزايش قيمت بنزين بوده اما واقعيت اين است 

كه دولت از شش سال قبل مى توانست قانوناً بهاى بنزين و حامل هاى انرژى را افزايش دهد.
فراكسـيون اميد و برخى ديگر از نمايندگان تصميم گرفتند طرحى دوفوريتى براى لغو اين 
مصوبه را در مجلس مطرح كنند و به تصويب برسـانند. صبح يكشـنبه (26 آبان) در حالى 
كه قرار بود جلسه اى احتماالً جنجالى در ساختمان هرمى بهارستان برگزار شود، مقام معظم 
رهبرى در سـخنانى درباره اين تصميم و تبعات آن موضع گيرى كردند و در نتيجه، مسـير 

ماجرا تغيير كرد.
ايشان اظهار كردند: من صاحبنظر نيستم لكن اگر سران سه قوه تصميم بگيرند من حمايت 
مى كنم. مسئولين هم البته دقت كنند، هرچه ممكن است از مشكالت اين كار كم كنند؛ چون 

االن گرانى هست؛ بنا باشد باز اضافه بشود، براى مردم خيلى مشكالت درست مى كند.

رهبرى درباره اعتراضات هم تاكيد كردند تخريب مراكزى نظير بانك ها، كار اشـرار است نه 
مردم و معموالً در چنين حوادثى اشرار، كينه ورزان و انسان هاى ناباب وارد ميدان مى شوند و 

گاهى بعضى جوان ها هم از روى هيجان با اينها همراهى مى كنند.
بعد از اين موضع گيرى، جلسـه مجلس ابتدا به صورت غيرعلنى برگزار شد، شمخانى دبير 
شوراى عالى امنيت ملى براى بررسى موضوع به مجلس رفت و رئيس مجلس هم بر ضرورت 
جلوگيـرى از افزايش قيمت سـاير كاالها به بهانه افزايش قيمت بنزيـن تاكيد كرد و گفت 
نياز اسـت فضاى آرامى فراهم شود. در ادامه، سخنگوى فراكسيون اميد گفت دو طرح اين 
فراكسيون درباره لغو افزايش تدريجى قيمت بنزين و تك نرخى شدن آن به دليل تاكيدات 
رهبرى از دستور كار خارج شد و اين فراكسيون خواستار حضور رؤساى قوا در مجلس براى 

همفكرى جهت اجراى اين طرح و رفع نواقص آن شده اند.
همانطور كه پيش تر اشاره شد، برخى نمايندگان گفته اند مجلس مخالف افزايش قيمت بنزين 
بوده اسـت. البته صحبت درباره اينكه افزايش ندادِن قيمت تا امروز تصميم درستى بوده يا 
خير، موضوعى است كه بايد جداگانه به آن پرداخت ولى بحث دولت بر سر اين است كه اين 

تصميم، اوالً تصميم نظام بوده نه دولت، ثانياً تصميمى غيرقانونى يا فراقانونى نبوده است.
در كنار اعتراضات و مخالفت ها، برخى تالش كرده اند فارغ از فضاى احساسى و پرفشار اين 
روزها به بحث كارشناسى درباره موضوع بپردازند. در همين رابطه، سعيد ليالز - كارشناس 
اقتصادى - مى گويد: سهميه بندى بنزين گام بلندى براى عدالت اجتماعى است و مخالفت 
كسانى كه قبالً به كليات سهميه بندى رأى داده اند، نهايت بى انصافى است. اين گفت وگو را 

در زير مى خوانيد:

ساعت صفر و گامی برای عدالت اجتماعی
تحلیلی درباره تأثیر تغییر وضعیت بنزین در تحقق عدالت
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سرانجام بعد از دو سال طرح سهميه بندى بنزين كليد خورد. طرحى 
كه اگرچه دولت اعالم كننده آن است، اما سران سه قوه نه تنها بر اجراى 
ــته اند كه آن را در شرايط كنونى ضرورى دانسته اند.  آن اتفاق نظر داش
ــوخت با اعالم طرح يارانه 18 ميليون  البته هم زمانى افزايش قيمت س
ــار كم درآمد  خانوار بى دليل نبوده و تدبير دولت به معناى توجه به اقش

جامعه است. 
ــه را از آرامش  ــن تا حدودى جو عمومى جامع ــد افزايش بنزي هرچن
خارج كرد، اما تحليلگران اجراى اين طرح را با توجه به شرايط نامناسب 
اقتصادى ضرورى مى دانند. در همين رابطه سعيد ليالز كارشناس مسائل 
اقتصادى ضمن تأييد طرح فوق آن را به نفع كشور دانسته و مى گويد: 
ــت كه اصالح قيمت بنزين به دولت ارائه شده  ــال اس «نزديك به دو س
است. اكنون خوشحال هستم كه اين گام به نتيجه رسيده هرچند اين 
طرح هنوز ناقص است. يقين دارم طرح فوق گام بزرگى در جهت عدالت 
اجتماعى در ايران است و بيش از هر طرح ديگرى مى تواند سبب بهبود 

وضعيت اقتصادى در بلندمدت شود.

اعتراضات پراکنده را چگونه می بینید؟
ــاى مردم در جاى ديگرى  به نظر من گرفتارى و چالش ه
ــت. اينكه اگر شما مقدار مصرف  ــت و صرفاً در مورد اين طرح نيس اس
ــتان هاى محروم  ــوخت را به شهرس ــات باالى جامعه در حوزه س طبق
بدهيد، خوب است و اعتراض مردم به  دليل اين است كه يك جريانى را 
به صورت سمبل بهانه كرده اند و از اين موضوع مى خواهند باقى معضالت 
و مشكالت را پيش بكشند. اما نمى دانند كه اين نتيجه فسادى است كه 
بيش از 15 سال است گريبان كشور ما را گرفته و رها نمى كند و به انواع 
تبعيض ها واكنش نشان مى دهد، در غير اين صورت وقتى يارانه بنزين 
ــت - با توجه به اين  ــك اول جامعه 23 برابر دهك دهم جامعه اس ده
شكاف - مى توانيم بگوييم كه طرح سهميه بندى بنزين، بازگرداندن اين 
مبلغ به افراد كم درآمد است. در سال 89 وقتى موج اول پرداخت يارانه 
و واقعى كردن قيمت بنزين پيش كشيده شد ما شاهد تحول جديد در 
بهبود وضعيت اقتصادى بوديم و اكنون من معتقدم اين طرح مى تواند 
ــد از مدت كوتاهى بينجامد. معتقدم غير از اينكه  به بهبود وضعيت بع
اين وضعيت گام مثبت و رو به جلو است، اوضاع اجتماعى جامعه بهتر 
مى شود و سبب باال رفتن قدرت خريد افراد كم درآمد مى شود. اكنون ما 
ــتانى روبه رو هستيم كه حتى براى خريد نان با مشكل  با بحران فرودس
ــت كه مى تواند با طرح  مواجه اند و اين همه داليل ناكارآمدى هايى اس

جديد دولت در مورد بنزين بهبود پيدا كند.

اضافـــه کـــردن یارانـــه ۱۸ میلیـــون خانـــوار تا چه انـــدازه می تواند 
تبعات منفی افزایش قیمت بنزین را کم کند؟

ــوار مى توانند از  ــت كه 18 ميليون خان ــه جالب توجه همين اس نكت
درآمدهاى اين طرح بهره مند شوند. اين موضوع مى تواند نقطه اميد در 
طرح مورد نظر باشد. وقتى ما به مردم بنزين مى دهيم اين امكان را به  
آنهايى كه خودرو دارند، مى دهيم كه از آن استفاده كنند، اما هنگامى كه 
ــول بنزين را به مردم مى دهيم در واقع دو امكان را به مردم مى دهيم:  پ
ــته باشند و ديگر اينكه  يكى اينكه مى توانند براى رانندگى بنزين داش
مى توانند حق انتخاب داشته باشند. فرض كنيد يك خانواده  چهار نفره 
كه در ماه 200 هزار تومان از يارانه استفاده مى كند از ماه آينده مى تواند 
حدود 200 ليتر بنزين داشته و حتى اگر يك خودرو هم داشته باشد با 
توجه به 60 ليتر سهميه ماهانه اين خانوار در ماه 260 ليتر بنزين خواهد 
ــين ندارند براى اولين  بار مى توانند يارانه  ــت. آن هايى هم كه ماش داش

ــوخت به صورت مستقيم دريافت كنند. پس  خود را از س
ــيار مهمى براى اقتصاد كشور  اين موضوع مى تواند گام بس

محسوب و سبب كاهش شكاف طبقاتى شود.

بـــه نظـــر جنابعالـــی ممکـــن اســـت از اعتراضـــات 
سوءاستفاده شود؟ چه کسانی از این اوضاع سود 

خواهند برد؟
ــت، اين حق  هيچ كس با اعتراضات مردمى مخالف نيس
ــت يا موافقت كنند، اما  ــت كه با اين طرح مخالف مردم اس
ــانه ملى مى خواهد اين اخبار  اگر رسانه ها به خصوص رس
ــه به دولت فرصت  ــش دهد بايد حداقل تا دو هفت را پوش
ــت و مى خواهد يارانه  ــه به مردم داده اس ــد قولى را ك بده
نقدى دوسوم مردم را افزايش دهد، عملى كند. اكنون زمان 
ــت. ثروت ملى يعنى - نفت -  مناسبى براى اعتراض نيس
ــران به عاملى در جهت آلودگى هوا و تخريب محيط  در اي
ــت تبديل شده است. حتى اگر ما اين ثروت را در چاه  زيس
ــت كه به اولين دليل شيوع سرطان  بريزيم، بهتر از آن اس
مردم تبديل شود! حاال دولت مى خواهد در كاهش امراضى 
ــيله آلودگى هوا به مردم منتقل مى شود هم گام  كه به وس

مثبتى بردارد. بايد از او حمايت كرد.

اعتراضـــات برخـــی نماینـــدگان و بـــزرگان دینـــی را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

ــه نظر من اگر برخى نمايندگان مجلس بخواهند به اين  ب
طرح اعتراض كنند، نهايت بى انصافى و بى مسئوليتى است. 
چراكه آنها هم در قوانين مختلف، اين طرح را قبول كرده اند 
و هم مى دانند كه اقتصاد كشور چاره اى به غير از اجراى اين 
طرح ندارد. اصالح قيمت سوخت ممكن بود كه در دو سال 
پيش به عنوان يك طرح محسوب مى شد، اما اكنون جز اجبار 
چيز ديگرى نيست. به  هر حال دولت با اين كار به همه اقشار 
كشور قدرت انتخاب خواهد داد با پول سوختى كه سهم شان 
خواهد شد چه كارى را انجام دهند. با اين طرح به جاى اينكه 
به اقشار باالى جامعه توجه شود به همه مردم توجه خواهد 
شد. اين موضوعى است كه اگر براى مراجع تقليد هم دقيقاً 
بازگو شود به آن توجه خواهند داشت. اين طرح مى تواند براى 

همه مردم به خصوص افراد كم درآمد مفيد باشد.
منبع: اعتماد

وقتی ما به مردم بنزین 
می دهیم این امکان 

را به  آنهایی که خودرو 
دارند، می دهیم که از 
آن استفاده کنند، اما 

هنگامی که پول بنزین 
را به مردم می دهیم در 

واقع دو امکان را به مردم 
می دهیم: یکی اینکه 

می توانند برای رانندگی 
بنزین داشته باشند و 

دیگر اینکه می توانند حق 
انتخاب داشته باشند
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«رئيس جمهورى دستور داد كه كليه منابع حاصل 
ــت  ــش قيمت بنزين بايد صرفاً براى معيش از افزاي
ــود و تحت هيچ شرايطى  طبقات محروم هزينه ش
ــت بنزين و خرج منابع آن براى  اجازه افزايش قيم
كسرى بودجه را نمى دهد.» اين بخشى از يادداشتى 
ــخنگوى دولت و وزير وزير سابق كار،  ــت كه س اس
ــته تحرير  ــاه اجتماعى به تازگى به رش ــاون و رف تع

درآورده است.
ــتى  على ربيعى - سـخنگوى دولت- در يادداش
ــالح قيمت بنزين  ــهميه بندى و اص درباره طرح س
ــت: «اصالح قيمت بنزين باالخره پس از  نوشته اس
چند سال بحث و بررسى در دولت، پنجشنبه شب 
ــم اين سياست  كليد خورد. من ترجيح مى دهم اس
ــازى يارانه بنزين بنامم، زيرا قرار  دولت را عادالنه س
نيست از حجم يارانه پرداختى بنزين به مردم حتى 
ــود. صرفاً قرار است بخشى از يارانه  يك ريال كم ش
بنزين كه تابه حال تابع مصرف هر فرد بود، حاال به 

شكل مستقيم داده شود.
اقتصاددانان دهه هاست نسبت به ناعادالنه بودن، 
ــه بودن و هزينه زا بودن يارانه پنهان بنزين  غيربهين

ــور هشدار داده و بارها و  و حامل هاى انرژى در كش
بارها خواستار واقعى سازى قيمت حامل هاى انرژى 
ــده اند. اما دولت در چند سال گذشته در  و بنزين ش
ــى طرح هاى مختلف مطرح شده در اين  حال بررس
ــه در ادامه خواهم گفت با  ــوزه بود و به داليلى ك ح
پيچيدگى هاى متعددى برخورد كرد. اما باالخره با 
ــى جميع جوانب و شرايط كشور، دولت پس  بررس
از سال ها بررسى كارشناسى به اين نتيجه رسيد كه 
بهترين راهكار، سهميه بندى بنزين براى هر خودرو 
ــهميه اى به 3 هزار  ــش قيمت بنزين غيرس و افزاي

تومان است. اين تصميم بسيار سخت بود.
ــه بنزين ارزان  ــان همراه اند ك ــه با اقتصاددان هم
موجب مصرف بيش از حد، قاچاق گسترده، از بين 
رفتن منابع كشور، كاهش منابع بودجه و در نتيجه 
كسرى بودجه شده و اين يارانه نه تنها اثرات جانبى 
ــير مدارس)  ــت (مثل يارانه آموزش يا يارانه ش مثب
ــى (همانند افزايش  ــه اثرات جانبى منف ندارد، بلك
آلودگى، كاهش بهره ورى و...) دارد. همچنين غالب 
افراد متخصص هم نظر بودند كه بنزين ارزان نه تنها 
به عدالت توزيعى نمى انجامد كه به نفع ثروتمندان 

ــود. اما اين  ــاى باالى درآمدى تمام مى ش و دهك ه
ــمت ديگر اين حديث مفصل و  همه ماجرا نبود، س
ــتدالل و دو نگرانى كليدى بود:  ــده هم دو اس پيچي
ــه با افزايش قيمت بنزين،  ــن نگرانى اين بود ك اولي
ــين كار  ــت مردم خصوصاً آنهايى كه با ماش معيش
مى كنند يا خانوارهاى كوچكى كه يك ماشين دارند 
و در شهرهاى بزرگ به سختى ممكن است زندگى 

كنند به خطر مى افتاد.
من بارها و بارها نگرانى رئيس جمهورى را از ضربه 
ــت  ــار ضعيف كه ممكن اس ــت اقش خوردن معيش
ــين داشته باشند و  خانوارهايى كوچك و يك ماش
آن ماشين راه ارتزاق آنها باشد به چشم خودم ديدم. 
ــى از افزايش  نگرانى دوم تبعات و اثرات تورمى ناش
قيمت بنزين بود. به اين پازل چندوجهى يك مسئله 
ديگر را هم بايد اضافه كرد. در دو سال گذشته پس 
از بدعهدى رئيس جمهورى قلدر آمريكا، شوك هاى 
ــد.  ــت مردم وارد ش ــهمگينى به معيش متعدد و س
رئيس جمهورى همواره دل نگران اثرات اين شوك ها 
بر زندگى طبقات ضعيف جامعه بودند و بارها و بارها 
ــدى بر ايجاد منبعى براى كمك  با پيگيرى هاى ج

عادالنه سازی یارانه بنزین
یادداشت سخنگوی دولت درباره مصوبه جنجالی سران قوا:
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ــدى و كااليى به مردم تأكيد مى كردند. اما محدوديت هاى بودجه اى  نق
اجازه چنين كمك هايى را نمى داد.

ــن موضوع ديدم كه  ــد رئيس جمهورى را در اي ــا نگرانى و تأكي باره
ــت مردمى كه از شوك ارزى آسيب ديده اند  مى گفتند بايد براى معيش
ــتى پاسخ مى دادند  منابعى را فراهم كنيم، اما وزراى محترم نيز به درس
كه همين االن هم با كسرى مواجهيم و هيچ راهى جز هدفمند ساختن 
ــم و دوباره همه پيچيدگى هاى قبلى كه  ــاى پنهان انرژى نداري يارانه ه

اشاره كردم در ذهن تصميم سازان مرور مى شد.
ــان دولت با بررسى هاى كارشناسى به اين راه حل  در نهايت كارشناس
ــيدند، اما رئيس جمهورى قانع نشدند. ايشان دستور دادند كه كليه  رس
ــت طبقات  منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين بايد صرفاً براى معيش
ــود و تحت هيچ شرايطى اجازه افزايش قيمت بنزين و  محروم خرج ش
ــرى بودجه را نمى دهند. برخى با اين موضوع  خرج منابع آن براى كس
ــرى بودجه  موافق نبودند و معتقد بودند منبع ديگرى براى جبران كس
ــت مردم اولويت  ــم، اما رئيس جمهورى هم مصر بودند كه معيش نداري
ــوك هاى واردشده به مردم را جبران كرد.  ــت و ابتدا بايد اين ش اول اس
ــات بسيار، دولت قانع شد منابع حاصل از  به همين جهت پس از جلس

افزايش قيمت بنزين صرفاً به طرح حمايت از خانوارها اختصاص يابد.
ــه همه را  ــت يارانه نقدى ب ــكالت پرداخ ــه رئيس جمهورى مش البت
مى دانستند. بنابراين وزرا مكلف شدند تا طرحى را براى پرداخت يارانه 
ــورت هاى  ــى و پايين جامعه پيدا كنند. پس از مش ــه دهك هاى ميان ب
گوناگون و شنيدن بحث هاى كارشناسى مختلف و بررسى ابعاد گوناگون 
طرح هاى جايگزين در نهايت طرح پرداخت سهميه به هر خودرو همراه 
با بسته مشخص و دقيقى شامل سهميه براى حمل ونقل عمومى (چه 
ــى هاى اينترنتى و چه انواع وانت) و پرداخت به  تاكسيرانى و چه تاكس
18 ميليون خانوار ايرانى كه شامل حدوداً بيش از 7 دهك از خانوارهاى 

كشور يعنى 70 درصد مردم مى شود به عنوان راهكار سياستى از سوى 
دولت انتخاب شد.

تا اينجا سعى كردم به عنوان يكى از اعضاى دولت كه در جريان كليه 
ــى ها و طرح هاى گوناگون براى افزايش قيمت بنزين در  بحث ها و بررس
ــال گذشته بودم، روايتى صحيح و منصفانه از تصميم گيرى در  چند س
اين خصوص بدهم. در ادامه سعى خواهم كرد از نگاه خودم در دفاع از 

طرح دولت براى افزايش قيمت بنزين نكاتى را ذكر كنم:
ــت،  ــدت باالس ــارغ از اينكه مصرف بنزين در ايران به ش ف ۱
ــور ما به شكلى اساسى دچار انحراف  مصرف بنزين در كش
ــت. به صورتى كه بر اساس داده هاى هزينه - درآمد خانوار، باالترين  اس
ــن دهك درآمدى از يارانه  ــك درآمدى بيش از 11 برابر ضعيف تري ده
بنزين استفاده مى كند. در حالى كه فلسفه پرداخت يارانه اين است كه 
ــود. در حامل هاى انرژى از  ــود و به فقرا داده ش از ثروتمندان گرفته ش
ــه كورى به همه  ــت. يعنى ياران ــه بنزين اين موضوع معكوس اس جمل
ــاى ثروتمندتر كه  ــت كه خانواده ه ــود، اما طبيعى اس پرداخت مى ش
ــبت خانوارهاى ضعيف تر كه يا يك  ــين هاى بيشترى دارند به نس ماش
ماشين دارند يا اصًال ماشين ندارند بيشتر از اين يارانه استفاده مى كنند. 
بنابراين هرچه بتوانيم بخشى از اين يارانه را از اين حالت خارج كرده و 
ــدن آن كمك  ــتقيم به مردم كمك كنيم به عادالنه تر ش به صورت مس
ــى در اين جهت  ــت با اين تصميم گام ــرد. به نظر بنده دول ــد ك خواه

برداشت.
در بنزين عمًال دولت در حال پرداخت يارانه به ازاى مصرف  ۲
ــى هاى جهانى  ــه مطابق بررس ــت، به طورى ك ــتر اس بيش
بيشترين ميزان سرانه بنزين در جهان با توجه به سطح توسعه يافتگى 

ــده قيمت  ــران اتفاق مى افتد. يعنى دولت مجبور ش در اي
ــه را به همه  ــد اين ياران ــد تا بتوان ــركوب كن ــن را س بنزي
به صورت يكسان بدهد، اما اين شيوه از پرداخت يارانه كه با 
ــدت  ــود به ش ــم قيمت ها انجام مى ش به هم زدن مكانيس
ــت و ناكارايى هم ايجاد مى كند. اولين ناكارايى كه  ناكاراس
ــود مصرف باالتر و غيربهينه  ــر اين روش ايجاد مى ش در اث
ــتر بنزين به معناى از بين بردن منابع  ــت. مصرف بيش اس
ــت كه مى توانند  ــور و مصرف كمتر كاالهاى ديگر اس كش
براى سالمتى مردم، براى آموزش كودكان و براى بهداشت 

مفيد باشند.
ــى هاى متعدد كارشناسى نشان مى دهد  بررس ۳
ــهم در نظر گرفته شده براى  كه با احتساب س
خودروهاى عمومى در اين طرح، عمًال حدود 70 درصد از 
ــهميه اى (1500  ــه با قيمت س ــن مصرفى روزان كل بنزي
ــت 3000 تومانى  ــا 30 درصد از آن با قيم ــان) و تنه توم
ــد. از اين رو بخش عمده بنزين به صورت  مصرف خواهد ش
ــد و مردم نبايد نگرانى از ابعاد  ــهميه اى اعطا خواهد ش س

تورمى اين افزايش داشته باشند.
از سوى ديگر اقتصاددانان با روش هاى علمى نشان داده اند 
ــنوات گذشته در ايران و در  كه افزايش قيمت بنزين در س
ــورهاى مختلف جهان حتى بدون تدبير براى در نظر  كش
ــته يا اثر تورمى آن  گرفتن اين تمهيدات يا اثر تورمى نداش
ناچيز بوده است، بنابراين نگرانى از اثرات تورمى اين طرح 
چندان صحيح نيست. البته كسرى بودجه اى كه هم اكنون 
داريم مى تواند به افزايش تورم منجر شود، اما افزايش قيمت 
ــات و تمهيدات، تورمى ايجاد  ــن خصوصاً با اين ترتيب بنزي
ــى از آن بسيار اندك خواهد بود.  نخواهد كرد، يا تورم ناش
هرچند ما در ماه ها و سال آتى تورم ناشى از كسرى بودجه 

را خواهيم داشت.
ــتر كاالى مضر براى محيط زيست  مصرف بيش ۴
همانند بنزين به معناى آلودگى بيشتر چه در 
ــتفاده  ــت. اس ــور اس ــوا، چه در آب و چه در خاك كش ه
ــبب افزايش حجم  ــا همچنين س ــرورى از خودروه غيرض
ترافيك ها شده كه خود عوارض بسيار ديگرى دارد، بنابراين 
برداشتن گام هايى براى كاناليزه كردن يارانه بنزين و دادن 
ــد و مؤثر در  ــتقيم به مردم حركتى مفي ــكل مس آن به ش

جهت بهبود محيط زيست و آلودگى هواست.
ــكاف قيمتى ايجادشده ميان قيمت بنزين  ش ۵
ــبب قاچاق  ــورهاى منطقه س در ايران و كش
ــور شده است. آمارهاى  ــترده سوخت به خارج از كش گس
ــه هيچ كدام  ــود دارد ك ــاق وج ــزان قاچ ــى از مي مختلف
به صورت كامل قابل اتكا نيست، اما منطق اقتصادى نشان 

مى دهد حجم قاچاق بسيار گسترده باشد. 
سركوب قيمت بنزين به شكل سابق سبب مى شود منابع 
ملى كشور به كشورهاى همسايه سرازير شود و مردم كشور 
ــب  ــترين منافع را كس كمترين نفع و باندهاى قاچاق بيش

كنند.
ــير به صفر  ــت بنزين قطعاً حركت در مس ــش قيم افزاي
ــاندن قاچاق بنزين، ايجاد بستر براى حركت به سمت  رس

صادرات بنزين و كسب درآمد ارزى براى كشور است».

فارغ از اینکه مصرف 
بنزین در ایران به شدت 
باالست، مصرف بنزین 

در کشور ما به شکلی 
اساسی دچار انحراف 

است. به صورتی که بر 
اساس داده های هزینه 

- درآمد خانوار، باالترین 
دهک درآمدی بیش از ۱۱ 
برابر ضعیف ترین دهک 
درآمدی از یارانه بنزین 

استفاده می کند
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ناصـر تنگسـتانى؛ مديـر مالـى و ادارى انجمـن صنفى 
كارفرمايى صنعت پااليش نفت

ــى،  به دنبال تصويب قانون اصل 44 قانون اساس
ــور نيز در فهرست واگذارى به  ــگاه هاى كش پااليش
ــال هاى  بخش خصوصى قرار گرفتند. در فاصله س
1386 تا 1391 سهام هفت پااليشگاه از نه پااليشگاه موجود به بخش خصوصى 

ــد و متعاقباً مديريت آنها از بخش دولتى منتزع و به بخش خصوصى  واگذار ش
ــركت هاى وابسته به وزارت نفت از سيستم هاى  ــد. از آنجا كه كليه ش محول ش
متمركز رايانه شركت ملى نفت ايران استفاده مى كردند، شركت هاى واگذار شده 
به بخش خصوصى نيز كماكان با پرداخت هزينه هاى مربوطه به عنوان سرويس 

گيرنده نرم افزارهاى شركت ملى نفت ايران باقيمانده اند.
ــانى نرم افزارهاى مورد استفاده در  ــازى سازمان ها و به روزرس  لزوم چابك س
ــگاه ها از طرفى و الزام به جداسازى و استقالل از سيستم هاى نرم افزارى  پااليش
ــت تا ايجاد و  ــگاه ها را بر آن داش ــركت نفت از طرف ديگر، مديريت پااليش ش
ــتقرار سيستم هاى يكپارچه نرم افزارى را در دستور كار خود قرار دهند و به  اس
منظور استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت هاى موجود و صرفه جويى در هزينه 
ــئوليت پيگيرى و هماهنگى به منظور انتخاب نرم افزار مناسب به  و زمان، مس
عهده انجمن صنفى صنعت پااليش نفت واگذار شد و موضوع در جلسات متعدد 
ــگاه ها) به طور جدى و مستمر  ــكل از مديران عامل پااليش هيئت مديره (متش
واكاوى و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مصوبات متعددى در اين زمينه 

صادر شده است.
ــى هاى انجام شده توسط هيئت مديره انجمن حاكى از اين  مطالعات و بررس
ــد و بالندگى سازمان ها در گرو  ــت كه در سازمان هاى پيچيده امروزى، رش اس

ــريع به آمار و اطالعات موثق و قابل اعتماد و تجزيه و تحليل آنها  دسترسى س
ــب براى تصميم سازى و تصميم گيرى هاى  ــتمر و ايجاد بستر مناس به طور مس

سازمان در ابعاد كاربردى و راهبردى (STRATEGIC) است.
افزايش چشمگير اطالعات ورودى و خروجى سازمان ها و لزوم پردازش سريع 
ــتفاده از نرم افزارهاى رايانه اى را اجتناب ناپذير كرده  آنها در سال هاى اخير اس
ــركت ها از جمله پااليشگاه هاى كشور براى امو ر جارى خود از راهكار  و كليه ش
ــى و تدوين نرم افزارهاى  ــود در بازار و يا طراح ــتفاده از نرم افزارهاى موج اس
ــگاه نرم افزارهاى متعدد به صورت  ويژه بهره گرفته اند. در نتيجه در هر پااليش
ــتند كه عالوه بر اينكه ارتباط مناسب و مستقيم  ــغول به كار هس جزيره اى مش
ــگاه ها  ــات و گزارش هاى خروجى آنها در همه پااليش ــا يكديگر ندارند اطالع ب

(ERP) برنامه ریزی منابع سازمانی                   
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ــت و فاقد يكپارچگى الزم براى اتخاذ  يكسان نيس
ــات برون  ــازمانى و تصميم ــاى درون س تصميم ه
ــتند و از همه مهم تر اين نرم افزارها  سازمانى هس
ــتماتيك، برنامه ريزى شده، مستمر و  ارتباط سيس
ــى ندارند و تبديل اطالعات  قابل اتكا با بخش مال
ــتفاده براى  هر بخش به گزارش هاى مالى قابل اس
مديريت كالن شركت (مدير عامل، هيئت مديره، 
ــهامداران) مستلزم صرف وقت  مجمع عمومى و س
زياد و همواره با قدرى عدم اطمينان مواجه است.

ــرفته از  ــازمان هاى پيش ــيارى از س امروز در بس
ــراى برون  ــركت هاى نفتى ب ــيارى از ش جمله بس
ــره اى، راهكار  ــكالت نرم افزارهاى جزي رفت از مش
ERP) ًــازمانى» كه اختصارا «برنامه ريزى منابع س

 (ENTERPRISE RESOURCES PLANNING

ــب ترين راهكار  ــه عنوان مناس ــود، ب ناميده مى ش
 ERP انتخاب و به مرحله اجرا درآمده است. برنامه
شامل طيف وسيعى از فعاليت هاى سازمان مى شود 
كه هدف آنها گردآورى تمام داده ها و فرآيند ها به 
صورت مستمر و قابل اتكا در يك سيستم واحد و 
در نهايت بهبود عملكرد سازمان است. ERP سامانه 
يكپارچه اى است كه داراى اجزاى متعدد با اهداف 
ــت كه همگى در  ــخص و معين اس و محدوده مش
راستاى دستيابى به اهداف برنامه ريزى شده براى 
 ERP اين سامانه يكپارچه فعاليت مى كنند. برنامه
ــامل مجموعه اى از نرم افزارها و سخت افزارهاى  ش
ــدون خطاى  ــريع و ب ــف براى جمع آورى س مختل
ــات و تجزيه و تحليل آنها در كمترين زمان  اطالع
ــه گزارش هاى متنوع و متعدد و قابل  ممكن و ارائ
ــازمان اعم از كاركنان،  استفاده در تمام سطوح س
ــد، مدير  ــان، مديران ميانى، مديران ارش كارشناس

ــهامداران و ساير ذى نفعان  عامل، هيئت مديره، س
ــازمان است. يك برنامه ERP بايد  درون و برون س
ــه ترتيب از مهمترين  توانايى جمع آورى داده ها ب
واحد توليد داده يعنى واحد هاى توليدى پااليشگاه 
ــپس مخازن و انبارها، ورود و خروج مواد اوليه  و س
ــتيبانى، منابع  و فرآورده هاى نفتى، تعميرات و پش
ــاير داده هاى مرتبط و قابل اهميت و  ــانى و س انس
ــاى اختصاصى و نمايش  ــردازش آنها در ماژول ه پ
ــرات مالى هركدام از فعاليت ها به طور بر خط  تاثي
ــال مزاياى  ــد. بطور اجم ــته باش (ONLINE) داش

بهره گيرى از برنامه ERP به شرح زير است:
ــد واحدهاى  ــتمر فعاليت و تولي ــرل مس  كنت

پااليشى
ــب براى توليد فرآورده هاى   ايجاد بستر مناس

ويژه متناسب با نياز بازار
 افزايش درآمد هاى شركت

 كاهش هزينه هاى نگهدارى فرآورده هاى توليد 
شده در مخازن

ــف عمليات  ــى از توق ــش هزينه هاى ناش  كاه
توليد

ــات بين  ــادل اطالع ــاى تب ــش هزينه ه  كاه
واحدهاى شركت

 كاهش خطاى ارتباط ضعيف بين واحدها
 كاهش هزينه هاى توليد

 افزايش رضايتمندى مشتريان
 رشد و بالندگى مجموعه سازمان

ــم و تاثيرگذار هيئت مديره  يكى از اقدامات مه
انجمن، انتخاب كارگروه تخصصى به منظور بررسى 
ــى و  نرم افزارهاى موجود و تهيه گزارش كارشناس
ــه به هيئت مديره به منظور انتخاب يك برنامه  ارائ

ERP مناسب با فعاليت پااليشگاه ها است.

ــال 1398  اهم اقدامات كارگروه تخصصى در س
به شرح زير است:

ــود و مورد  ــرم افزارهاى ERP موج ــى ن  بررس
استفاده در صنايع نفت و صنايع مشابه

ــى امكان انطباق توانايى هاى نرم افزار با   بررس
نياز هاى پااليشگاه ها

ــازى نرم افزارهاى  ــى توانايى يكپارچه س  بررس
موجود

ــال اطالعات  ــى دريافت و انتق ــى تواناي  بررس
ــتفاده از شركت ملى نفت  نرم افزارهاى در حال اس

ايران
ــتمرار خدمات  ــه و اس ــى ارائ ــى تواناي  بررس

پشتيبانى مطلوب
ــه ماژول هاى تخصصى از  ــى توانايى ارائ  بررس

قبيل مديريت توليد، قيمت تمام شده و ....
 بررسى توانايى ارائه داشبوردهاى مديريتى

ــا و امكان  ــوع تكنولوژى نرم افزاره ــى ن  بررس
استفاده از تكنولوژى روزآمد و قابل دسترس

ــى انجمن از  ــا هماهنگ ــى ب ــروه تخصص كارگ
ــابقه و يا توانايى تهيه و ارائه  ــركت هايى كه س ش
ــزار ERP را دارند دعوت كرد تا نرم افزار خود  نرم اف
را در حضور مديران و كارشناسان مالى، IT و منابع 

انسانى پااليشگاه ها ارائه دهند. 
ــركت ها  ــددى با اين ش ــات متع ــون جلس تاكن
ــده و محصوالت آنها مورد ارزيابى قرار  تشكيل ش
گرفته است. پس از پايان بررسى ها، گزارش نهايى 
ــاس  تهيه و به هيئت مديره انجمن ارجاع و بر اس
تصميمات هيئت مديره اقدامات بعدى برنامه ريزى 

خواهد شد.
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بخـــش خودکفایـــی: ۸۰ درصد تجهیزات 
پاالیشگاه اصفهان بومی شده است

ــتاى مقابله با انحصارطلبى و تحريم زدايى  در راس
ــال گذشته اين  ــمنان ايران اسالمى، در 18 س دش
ــت توانمند كارشناسان خود توانسته  شركت به دس
است تجهيزات مهم و ارزشمندى را به صورت بومى 
درآورد و اميد است در سال هاى آتى تمام تجهيزات 
ــود تا ضمن  ــگاه اصفهان در داخل توليد ش پااليش
ــتگى به خارج از كشور را  كاهش مصارف ارزى،  وابس

به صفر برساند.

۹۰ درصـــد آب مصرفـــی شـــرکت پاالیش 
نفت اصفهان بازیافت می شود

با استفاده از راه هاى بازيابى آب مصرفى اين واحد 
ــد آب را به چرخه  ــته ايم 90 درص ــى، توانس صنعت
ــتفاده مجدد بازگردانيم. در حالى كه 10 درصد  اس
ــتخرهاى تبخير نگهدارى  ــاب نيز در اس مابقى پس
 uv مى شود، پساب هاى فاضالب بهداشتى با سيستم
گندزدايى مى شود و در آبيارى درختان و فضاى سبز 

مورد استفاده قرار مى گيرد.

قـــرارداد احـــداث واحد RHU پاالیشـــگاه 
اصفهان امضا شد

ــد RHU به ارزش حدود 500  قرارداد احداث واح
ميليون يورو، بين پااليشگاه اصفهان و شركت ايرانى 

نارگان امضا شد.

واحدهـــای تقطیـــر و گاز مایـــع شـــماره ۳ 
پاالیشگاه اصفهان راه اندازی اولیه شد

ــب اطمينان فرآيند و بهبود  با هدف افزايش ضري
ــى، واحد تقطير و گاز مايع  كيفيت فرآورده هاى نفت
شماره 3 شركت پااليش نفت اصفهان به بهره بردارى 
آزمايشى رسيد و در آستانه بهره بردارى رسمى است.

ظرفيت كلى شركت پااليش نفت اصفهان، به طور 
متوسط 375 هزار بشكه در روز است كه با راه اندازى 
واحد تقطير شماره 3، اين ظرفيت در 3 واحد تقطير، 
ــده و در نتيجه موجب كاهش بار ترافيكى  توزيع ش
ــده است. با اين روند نه تنها زمان  خوراك در آنها ش
عمر كاركرد تجهيزات بيشتر مى شود، بلكه كاهش 
ــى را در پى دارد. در  ــاى عملياتى و تعميرات هزينه ه
طول ساليان گذشته بر اساس ضرورت و نياز كشور، 
تغييراتى در سيستم هاى عملياتى اين شركت ايجاد 
شده بود، به طورى كه تا قبل از راه اندازى واحد تقطير 
3، خوراك نفت خام پااليشگاه، وارد دو واحد تقطير 
با ظرفيت اسمى 100 هزار بشكه اى مى شد و اين امر 
منجر به افزايش ترافيك خوراك و محصوالت داخل 
برج هاى جداكننده مى شد. خوشبختانه با راه اندازى 
ــر توزيع يكنواخت  ــماره 3، عالوه ب واحد تقطير ش
ــوراك در واحدهاى عملياتى، ضريب ايمنى باالتر  خ
ــا توجه به جديد بودن تجهيزات اين واحد،  رفته و ب
كيفيت محصوالت توليدى نيز افزايش چشمگير يافته 
است. به عبارت ديگر با راه اندازى اين واحد، ظرفيت 
ــر 1 و 2، به 120 هزار  ــدام از واحدهاى تقطي هر ك
بشكه در روز كاهش يافت و همچنين ظرفيت واحد 

تقطير شماره 3 نيز روزانه 120 هزار بشكه است.
هدف از راه اندازى اين واحد، بهبود عملكرد شركت 
پااليش نفت اصفهان بوده و ظرفيت پااليشى افزايش 
ــت، با راه اندازى اين واحد، ظرفيت كلى  نخواهد داش
پااليشگاه از 375 هزار به روزانه 360 هزار بشكه قابل 

كاهش است.
با راه اندازى واحد تقطير شماره 3 واحدهاى كاهش 
گرانروى موجود از مدار عملياتى نفت خام خارج شده 
ــدار عملياتى اصلى قرار گرفتند. اين تغييرات  و در م
موجب كاهش ميزان توليد نفت كوره و به جاى آن، 
افزايش محصوالت با ارزش مانند بنزين، نفت سفيد، 
ــوخت هواپيما و گازوئيل شده است. با اين وجود  س
در صورت نياز كشور به توليد بنزين بيشتر، مى توان 
ــگاه در دو واحد جانبى  ــى پااليش از ظرفيت پااليش
غلظت شكن استفاده كرد و خوراك شركت را حدود 
ــكه  در روز افزايش داد. طراحى  ــا 70 هزار بش 60 ت

و تأمين بخش عمده تجهيزات اين واحد كه توسط 
سازندگان توانمند داخلى و تحت نظارت شركت ملى 
مهندسى و ساختمان نفت ايران صورت پذيرفته است 
و در حال حاضر اين اين واحد راه اندازى و به مرحله 

بهره بردارى رسيده است.

درراستای مصرف بهینه آب
خط انتقال، ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه 
ــاب شهرى در شركت پااليش نفت اصفهان احداث  پس
ــتين بار در ايران پروژه ملى زيست  ــد. براى نخس ش
محيطى  تصفيه و استفاده صنعتى از فاضالب شهرى 
ــركت پااليش نفت اصفهان با رويكرد كاهش  در ش
مصرف منابع (آب شرب)  با ظرفيت 750 متر مكعب 

درساعت راه اندازى شد.
اين شركت در جهت صيانت از منابع ملى و با توجه 
ــتان اصفهان، به منظور مصرف  به بحران آب در اس
ــتفاده از پساب شهرى  بهينه از اين مايه حيات، اس
ــراى توليد آب صنعتى مورد نياز، طراحى و اجرا  را ب

كرده است.
ــاب  ــاس برنامه ريزى ها، انتقال و تصفيه پس بر اس
ــهر با همكارى دو شركت توانمند داخلى  شاهين ش
در سه مرحله ساخت ايستگاه پمپاژ پساب در محل 
تصفيه خانه، احداث خط انتقال پساب به پااليشگاه و 
ساخت تصفيه خانه در محل اين شركت انجام گرفت. 
اين پروژه ظرفيت تصفيه 750 متر مكعب برساعت 
ــاب شهرى را دارد، اين پروژه ظرف مدت 24 ماه  پس

بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان یورو ۵ است
گزارش عملکرد یک ساله شرکت پاالیش نفت اصفهان

از ارديبهشت سال گذشته، كل بنزين توليدى پااليشگاه اصفهان كه حدود 11 ميليون ليتر است از سطح كيفى EURO-4 به سطح كيفى EURO-5 كه يكى از باالترين سطوح كيفى جهانى است 
ارتقاء پيدا كرده است.

32نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 14  آذر 98

Oil Refining Industry Employers Association



و صرف هزينه اى بالغ بر 100 ميليارد تومان در محل 
شركت پااليش نفت اصفهان اجرايى شده، بر اساس 
اعالم واحد مهندسى پااليشگاه، مشكل اساسى بر سر 
راه محقق شدن اهداف اين طرح و طرح هاى مشابه 
در كشور، تغيير مشخصات پساب تحويلى است كه 
انتظار مى رود استاندارد آن توسط اداره كل استاندارد 
ــود و فروشندگان  ــازمان محيط زيست ابالغ ش و س

پساب نيز موظف به رعايت آن شوند.
گفتنى است در گذشته پساب مذكور براى مصارف 
ــتفاده مى  شدو به طور حتم اجراى اين  غير مجاز اس
طرح، ارزش بسيار عظيمى در بخش زيست محيطى 

محسوب مى شود.

راه اندازی ســـامانه پیشـــرفته هیدروکام 
روی تجهیـــزات حیاتـــی شـــرکت پاالیش 

نفت اصفهان
راه اندازى سامانه هيدروكام نه تنها حاشيه اطمينان 
بهره بردارى از كمپرسورهاى بنزين سازى را افزايش 
 CO2 ــه به كاهش گازهاى آالينده اى نظير داده، بلك

نيز كمك كرده است.
ــود در زمان راه اندازى  با توجه به تحريم هاى موج
ــدم حضور پيمانكار  ــازى به دليل ع واحد بنزين س
ــورهاى رفت و برگشتى توربينى،  خارجى، كمپرس
بدون سيستم هيدروكام راه اندازى شد. با اين اتفاق 
ــورها فقط محدود به دو نقطه 50  بارگذارى كمپرس
ــود و در عمل هيچ كنترل ظرفيتى  و 100 درصد ب
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.
ــرژى، كاهش  ــرى از اتالف ان ــور جلوگي ــه منظ ب
ــتهالك كمپرسورها،  ــورها و كاهش اس بار كمپرس
قراردادى بين شركت پااليش نفت اصفهان و شركت 
كارافن وابسته به هواپيما سازى ايران (هسا) منعقد 
ــبختانه با تالش و همت متخصصين  ــد و خوش ش
ــتم بارگذارى كمپرسورها (هيدروكام)  داخلى سيس
ــيد، به طورى كه در كنار داشتن  به بهره بردارى رس
توانايى براى كنترل مستمر ظرفيت از صفر تا 100 
درصد، در مصرف بخار و نيز گاز توليدى صرفه جويى 
ــتم  ــكالت زيادى در سيس ــد. البته ايرادها و مش ش
ــت كه كارشناسان  ــده خارجى وجود داش نصب ش
ــى معكوس در دو قسمت نرم افزار  داخلى با مهندس
و سخت افزار، توانستند با كمترين هزينه اين پروژه 
ــرانجام برسانند. با اين موفقيت چشمگير بار  را به س
ديگر ثابت كرديم كه با يارى خداوند متعال و درايت 
ــان داخلى، خواستن  ــئولين و همت كارشناس مس
ــت و ايران و ايرانى بدون نياز به هيچ  ــتن اس توانس
متخصص خارجى توانايى انجام غير ممكن ها را دارد.

ــت در صنعت نفت برخى تجهيزات به  گفتنى اس
ــه در فرايند توليد دارند در باالترين  دليل تأثيرى ك
رده حساسيت يعنى تجهيزات حياتى قرار مى گيرند. 

ــزات، كاركردى با  ــن انتظار مى رود اين تجهي بنابراي
ــند. يكى از راه هاى  قابليت اطمينان باال داشته باش
رسيدن به اين هدف، استفاده از سامانه هايى است كه 

به بهره بردارى ايمن و مطمئن از تجهيز كمك كند.

اجرای پروژه خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت و 
پســـت فشـــار قـــوی ۲۳۰/۳۳ کیلوولـــت 

اختصاصی شرکت پاالیش نفت اصفهان
شركت پااليش نفت اصفهان به منظور تأمين برق 
ــگاه به صورت پيوسته و  واحد هاى عملياتى پااليش
ــبكه برق  ــدار با قابليت اطمينان باال و ايمن از ش پاي
ــرى، اقدام به خريد MW60 ديماند از شركت  سراس
برق منطقه اى اصفهان كرده است. اجراى اين طرح 
در قالب دو پروژه، خط انتقال 230 كيلوولت هوائى 
دومداره از نيروگاه شهيد محمد منتظرى به پااليشگاه 
ــت فشار  اصفهان با طول تقريبى 5/5 كيلومتر و پس

قوى 230/33 كيلوولت اجرا شده است.
مزاياى طرح: تأمين كمبود برق مورد نياز واحدهاى 
ــت اطمينان،  ــاال بردن قابلي ــگاه، ب عملياتى پااليش
ــبكه برق پااليشگاه، كاهش آب  پايدارى و ايمنى ش
مصرفى پااليشگاه و صرفه جويى در مصرف انرژى از 
مزاياى اين طرح به شمار مى رود. هزينه اجراى خط 
ــت 200  انتقال 60 ميليارد ريال و هزينه اجراى پس
ــت. گفتنى  ميليارد ريال و 2/6 ميليون يورو بوده اس
است از ابتداى سال جارى، خط انتقال و پست، برق 

دار شده و به مرحله بهره بردارى رسيده است.

احداث ســـکوهای بارگیـــری فرآورده های 
سبک در شرکت پاالیش نفت اصفهان

ــركت پااليش نفت اصفهان به منظور بارگيرى  ش
ــاخت 18 سكوى  فرآورده هاى ويژه خود، اقدام به س
ــكوى بارگيرى  ــون دو س ــرده كه تاكن ــرى ك بارگي

فرآورده هاى سبك به بهره بردارى رسيده است.
ــت. سكوها كه  ــرفت اين پروژه 95 درصد اس پيش
ــون لوب كات،  ــدف بارگيرى محصوالتى همچ با ه
آيزوريسايكل، انواع حالل ها، وكيوم باتوم (ته مانده برخ 
خالء) طراحى و ساخته شده، در زمينى به مساحت 
ــه اى بالغ بر 40 ميليارد تومان  1/5 هكتار و با هزين

احداث شده است. اين سكوها به صورت دو نازله در 9 
رديف در نظر گرفته شده، 3 سكوى بارگيرى وظيفه 
ارائه فرآورده هاى سبك (همچون انواع حالل ها) و 6 
سكو وظيفه بارگيرى فرآورده هاى سنگين (همچون 
ــايكل) را برعهده  وكيوم باتوم، لوب كات و آيزوريس
دارد. پايان نهايى پروژه فصل پاييز خواهد بود در نظر 
ــتر و بهره گيرى از تيم تخصصى  داريم با تالش بيش
ــود، اين زمان را كاهش داده و در زمان پيش از  موج

تاريخ پيش بينى شده كار را به اتمام برسانيم.
ــتم آتش نشانى،  ايجاد خطوط انتقال برق، سيس
مخابرات، فيبر نورى و سيستم ديتا از سطح پااليشگاه 
به سمت سكوها (شامل زير ساخت حفارى براى عبور 

كابل تا محل سكوها و ...) از فعاليت هاى جانبى اين 
ــود كه اكنون خطوط انتقال  ــوب مى ش پروژه محس
مرتبط با واحدهاى سوخت در حال نصب است. اتاق 
ــتم  كنترل، اتاق ديزل، نيروگاه برق اضطرارى سيس
آتش نشانى با تعبيه 6 مانيتور در جهت اطفاى حريق 
احتمالى، دوش هاى آتش نشانى به صورت آب و فوم 
ــته به منظور كنترل  و ...، تجهيزات دوربين مداربس
محوطه، بازوى سيستم پيجينگ براى اپراتور و بستن 

اضطرارى واحد نيز طراحى شده است.

استفاده موفق از لجنهای واحد بازیافت پاالیشگاه 
اصفهان در کارخانه سیمان اردستان

ــى نحوه استفاده از لجنهاى   طرح تحقيق و بررس

واحد بازيافت پااليشگاه اصفهان در كارخانه سيمان 
ــاس پايلوت تحت  ــتان و اجراى طرح در مقي اردس
ــازمان حفاظت از محيط زيست،  نظارت اداره كل س
به مجرى گرى دانشگاه پيام نور اصفهان و كارفرمايى 

شركت پااليش نفت اصفهان عملياتى شد.
در مقياس پايلوت و ساير مستندات و صورتجلسات، 
استفاده از اين روش براى امحاى اين نوع خاك آلوده 
ــيب هاى  به مواد نفتى كامالً بى خطر و به دور از آس
محيط زيستى اعالم شده است، به طورى كه مى توان 
اين روش را به عنوان راهكارى بسيار مؤثر و مطلوب 
ــماندها و موارد مشابه (با  ــتفاده از اين نوع پس در اس
انجام پايلوت مشابه فعاليت پژوهشى اخير) قلمداد 
كرد. پااليشگاه اصفهان به عنوان يكى از اصلى ترين 
ــكل تجمع لجن هاى با  پااليشگاه هاى كشور با مش
محتواى نفتى باال مواجه بود، بنابراين پروژه مذكور با 
هدف بررسى كاربرد لجن هاى نفتى در فرآيند توليد 
سيمان در جهت كاهش آالينده هاى محيط زيست 
تعريف شد. در مسير انجام پروژه ابتدا روش استفاده 
ــيمان به منظور حذف  از لجن هاى نفتى در توليد س
ــت محيطى مطالعه شد و موانع و  آلودگى هاى زيس
ــكالت احتمالى فرآيند مورد بررسى قرار گرفت.  مش
ــپس با توجه به شرايط پااليشگاه اصفهان و آناليز  س
ــيميايى، درصد آب،  دقيق لجن از لحاظ تركيب ش
درصد oil و محتواى حرارتى لجن با نمونه بردارى هاى 
ــتاندارد  ــيميايى اس ــت هاى فيزيكى و ش مكرر، تس
ــتان بر روى لجن صورت  ــيمان اردس آزمايشگاه س

گرفته و فرموالسيون اختالط تعيين شد.
ــل اداره حفاظت از  ــرح و با نظارت كام در اين ط
ــت، كليه آناليزهاى مربوط به محتواى  محيط زيس
oil، حضور و ميزان تركيبات آروماتيك و نيز حضور 

ــط آزمايشگاه معتمد  ــنگين توس و ميزان فلزات س
ــت انجام شد و سپس با در نظر گرفتن  محيط زيس
استانداردهاى مربوط به توليد سيمان اين لجن هاى 
نفتى در توليد سيمان در كارخانه سيمان اردستان 
ــزودن لجن ها بر  ــد. در نهايت تاثيرات اف فرموله ش
ــى شد. نتايج اين  كيفيت سيمان توليد شده بررس

پروژه قابل تعميم به ساير پااليشگاه ها خواهد بود.
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ش
اخبار پاالی

ستاره خلیج فارس، ستاره موفقیت صنعت کشور است
ــتاره خليج فارس را ستاره  ــتاندار هرمزگان س اس
ــور خواند و افزود: پمپاژ برخى  موفقيت صنعت كش
ــبب نگرانى افكار  ــت در جامعه س ــات نادرس اطالع
عمومى شده بود اما ارائه آمار اشتغال بوميان از سوى 

اين شركت وضعيت را براى همگان روشن كرد.
ــات استاندارى  ــالن جلس «فريدون همتى» در س
ــور نمايندگان  ــتى كه با حض ــزگان و در نشس هرم
ــالمى و جمعى از مديران كل و  ــوراى اس مجلس ش
مديران صنايع بزرگ استان برگزار شد، گفت: ستاره 
ــتاره موفقيت صنعت كشور است و  خليج فارس، س
ــن موضوع را من بارها خدمت آقاى رئيس جمهور  اي
و رئيس محترم قوه قضاييه عرض كرده ام. وى ادامه 
ــگاه ستاره  داد: خارجى ها وقتى بندرعباس و پااليش
ــارس را ترك كردند در اين خيال بودند كه  خليج ف
اين پروژه به يك مشت آهن پاره تبديل خواهد شد و 
به عنوان نماد تحريم به موضوعى تاريخ و موزه تبديل 
ــت خوردند. استاندار  ــود، اما در اين راه شكس مى ش
ــان و كارگران ايرانى  هرمزگان تصريح كرد: مهندس
چه به لحاظ طراحى، چه به لحاظ تأمين منابع و چه 
در اجرا شاهكارى را خلق كردند كه در تاريخ ماندگار 
شد. وى با بيان اين كه اين پااليشگاه با هزينه بسيار 
ــيد، اظهار  پايين و در زمان كوتاه به بهره بردارى رس
داشت: ستاره خليج فارس مانند پهپادى كه از دشمن 
سرنگون كرديم باورنكردنى بود و نبايد فراموش كرد 
كه اين شاهكار در زمان تحريم هاى ظالمانه محقق 

شده است.
ــال در بحث جذب  ــد كرد: با اين ح همتى تاكي
نيروها نيز بايد دقت شود، بايد موضوعات را درست 
اطالع رسانى كنيم تا پريشان خاطرى در بين مردم 
ــه داد: پمپاژ برخى اطالعات  ــود. وى ادام ايجاد نش
نادرست در جامعه سبب نگرانى افكار عمومى شده 

ــوى اين شركت  ــتغال بوميان از س اما ارائه  آمار اش
ــرد، 65 درصد  ــن ك وضعيت را براى همگان روش
ــت اما اميدواريم در آينده ارتقا يابد.  آمار خوبى اس
استاندار هرمزگان افزود: آمار 65 درصدى از جذب 
نيروهاى بومى در پااليشگاه ستاره خليج فارس بايد 
ــد تا نگرانى ها در اين باره  به گوش همه  مردم برس
ــى از وظايف من آرامش  ــود. وى گفت: يك رفع ش
ــت و ما در مواقعى  ــيدن به افكار عمومى اس بخش
ــا مواجهيم بايد واقعيت را  كه با برخى بداخالقى ه
ــانيم تا آرام شوند و فكر نكنند  به گوش مردم برس

حقى از آنان ضايع شده است.
ــت: يكى از بحران ها در بدو ورود من  وى بيان داش

به استان، ساماندهى كارگران معترض اين پااليشگاه 
ــوع نيز با آمدن  ــارى خداوند اين موض ــود كه به ي ب
ــد و امروز شرايط بسيار مطلوبى  آقاى دادور حل ش

را شاهديم.
ــروز به بهانه  بدهى  ــانى كه ام همتى گفت: از كس
مالياتى حساب هاى شركت نفت ستاره خليج فارس 
را بلوكه كرده اند و سبب جلوگيرى از صادرات بنزين 
ــگاه شده اند، شكايت خواهيم كرد و تا  از اين پااليش
آخرين مرحله براى حل اين موضوع تالش مى كنيم 
ــى از حياتى ترين  ــج فارس يك ــتاره خلي چرا كه س
مجموعه هاى صنعتى كشور است و مورد حمايت ما 

قرار دارد.

ك ا ا ا ال ا ا آ ا ا ا گاا اال ا ا گ كا ا ا ا ا

فروش بیش از ۱۵ هزار تن نفتای سنگین ستاره خلیج فارس
ــنگين پااليشگاه ستاره خليج  ــابقه بيش از 15 هزار تن نفتاى س در اتفاقى بى س
فارس در بورس انرژى به فروش رسيد. بيش از 15 هزار تن نفتاى سنگين پااليشگاه 

ستاره خليج فارس در بورس انرژى به فروش رسيد.
محمدعلى د دور مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس اين رويداد را اتفاقى 
بى نظير در بورس كشور عنوان كرد و افزود: اين حجم از محصوالت ميانى در رينگ 
بين المللى با استقبال چشمگير مشتريان و بسيار باالتر از نرخ نشريه معتبر پلتس، 
معامله شد. وى افزود: در روند معامالت امروز بالغ بر پنجاه سفارش خريد با حجم 
تقاضاى بيش از 80 هزار تن، خواستار نفتاى سنگين پااليشگاه ستاره خليج فارس 
بودند، از اين رو در يكى از بى نظيرترين عرضه هاى تاريخ بورس، 15 هزار تن فرآورده  
عرضه شده به سرعت به فروش رفت. دادور در پايان گفت: اميدواريم با روندى كه 
در پيش گرفته ايم بتوانيم به افق هاى صادراتى بيشترى دست يابيم و با جلوگيرى از 

خام فروشى شاهد ارتقا ارزش افزوده محصوالت باشيم.
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صادرات ۱۰۰ میلیون دالری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
ــتاره خليج فارس  از  ــركت نفت س مديرعامل ش
صادرات 100 ميليون دالرى اين پااليشگاه در هفت 
ماهه نخست سال جارى خبر داد و گفت: صادرات و 
جلوگيرى از خام فروشى ترفندى براى عملى كردن 

منويات مقام معظم رهبرى است.
ــه تمام  ــن خداقوت ب ــى دادور» ضم «محمدعل
ــنگر اقتصاد به دنبال  جهادگرانى كه با تالش در س
ــرايط اقتصادى و  ــور و بهبود ش ــراى كش ارزآورى ب
ــتاره  ــركت نفت س ــتند، گفت: ش رفاهى مردم هس
خليج فارس به عنوان اصلى ترين تأمين كننده سبد 
سوخت كشور نقش اساسى در توازن انرژى منطقه 
ــبانه روزى همه  مديران و  ايفا مى كند و با تالش ش
كارگران و مهندسان توانسته در كنار توجه به توليد 
و صادرات محصوالت، ايجاد اشتغال پايدار در استان 

هرمزگان را نيز مد نظر قرار دهد.
ــوم  ــتاوردهاى افتتاح فاز س وى افزود: يكى از دس
ــتاره خليج فارس كه در سال 1397  ــگاه س پااليش
ــده  بنزين به  ــران از واردكنن ــد، تبديل اي محقق ش
ــتراتژيك بود و  ــن كاالى اس ــده  بالقوه  اي صادركنن
خوشبختانه با آغاز اجراى طرح بهينه سازى ظرفيت و 
رفع موانع توليد سه فاز موجود در سال جارى، كشور 
ــتين بار در تاريخ صنعت نفت تبديل به  براى نخس

صادركننده بنزين شد.
دادور در تشريح اين طرح بيان داشت: با تصويب فاز 
چهارم پااليشگاه به نام «طرح بهينه سازى ظرفيت و 
رفع موانع توليد سه فاز موجود» شاهد افزايش روزانه 
180 هزار بشكه اى پااليش خوراك از 360 به 540 

ــكه ميعانات گازى در سه فاز اوليه خواهيم  هزار بش
ــاله عالوه بر جلوگيرى از خام فروشى  بود و اين مس
ــتوانه  ميعانات گازى و افزايش توليد فرآورده ها، پش
ــيمى هاى  ــمندى براى تأمين خوراك پتروش ارزش
كشور نيز به حساب مى آيد و مى تواند سبب گشايش 

افق هاى صادراتى بيشترى شود.
وى جلوگيرى از خام فروشى را ترفندى براى عملى 
كردن منويات مقام معظم رهبرى دانست و گفت: در 

پى صادرات فرآورده ها، ارزش افزوده  بيشترى ايجاد 
خواهد شد كه موجب ارزآورى بيشتر و بهبود شرايط 

اقتصادى كشور مى شود.
ــال نخستين  ــت: مرداد ماه امس دادور اظهار داش
عرضه  بنزين ستاره خليج فارس در رينگ بين المللى 
توسط شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
انجام شد و چنين رويدادى اين موضوع را ثابت كرد 
ــه مى توان ارزش افزوده اى باالتر از پيش بينى هاى  ك
نشريات معتبر اين حوزه براى بنزين صادراتى كسب 

كرد.
وى به تشريح عملكرد صادراتى اين پااليشگاه در 
ــته پرداخت و گفت: شركت نفت ستاره  سال گذش
ــژه اى را در  ــهم وي ــال 1397 س خليج فارس در س
ــت و بيش از 300  ــادرات فرآورده هاى نفتى داش ص
ميليون دالر صادرات فرآورده از اين پااليشگاه انجام 

شد.
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس اضافه 
ــار  ــال 1398 نيز على رغم افزايش فش ــرد: در س ك

تحريم ها، روند صادرات فرآورده هاى پااليشگاه ستاره 
خليج فارس نه تنها كاهش نيافت كه در هفت ماهه 
نخست امسال نيز شاهد بيش از 250 هزار متريك-

ــون دالر صادرات  ــش از 100 ميلي ــن با ارزش بي ت
بوديم.

وى در تشريح مقاصد صادراتى اين پااليشگاه گفت: 
كشورهاى آذربايجان، افغانستان و پاكستان به صورت 
ــج فارس به صورت  ــورهاى حوزه خلي زمينى و كش
ــتند و  ــل دريايى مقاصد صادراتى ما هس ترم-تحوي
ــت بدانيد 80 درصد فروش محصوالت از  جالب اس
طريق عرضه در رينگ بين المللى صورت مى پذيرد 
ــفافيت فروش و افزايش  ــبب حفظ قيمت، ش كه س

تعداد خريداران شده است.
ــت در ماه هاى آتى  ــان گفت: اميد اس دادور در پاي
ــايى بازار مصرف و تمركز بر  با برنامه ريزى و شناس
ــش صادرات  ــاهد افزاي ــد جديد صادراتى، ش مقاص
فرآورده ها باشيم و  بيش از پيش همچون ستاره اى 

در بازارهاى صادراتى بدرخشيم.

ا ا اف ا ا آ ف ا اا گا اال ا آ ف ا ا ا

ستاره خلیج فارس روابط عمومی برتر کشور شد

ــركت نفت ستاره خليج  نرگس صداقت، مدير روابط عمومى و امور بين الملل ش
فارس به عنوان مدير برتر كشور در حوزه ارتباطات فرهنگى انتخاب شد.

در بخش پايانى شانزدهمين دوره سمپوزيم بين المللى روابط عمومى هاى ايران 
كه با حضور ميهمانان خارجى، اساتيد دانشگاهى و مديران و كارشناسان برتر روابط 
عمومى هاى كشور برگزار شد، نرگس صداقت، مدير روابط عمومى و امور بين الملل 
شركت نفت ستاره خليج فارس به عنوان مدير روابط عمومى برتر كشور در حوزه 

ارتباطات فرهنگى انتخاب شد.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان (سهامی عام) برگزار شد

 افزایـــش ســـرمایه پاالیشـــگاه اصفهـــان از ۲۰ 
هزار میلیارد ریال به ۵۱ هزار میلیارد ریال

ــه، مديرعامل شركت پااليش  در ابتداى اين جلس
ــى از وضعيت شركت و گزارش  نفت اصفهان گزارش
ــرمايه ارائه  توجيهى هيات مديره در مورد افزايش س
ــركت پااليش نفت  ــرد و گفت: مأموريت اصلى ش ك
اصفهان توليد و فرآورش فرآورده هاى نفتى براساس 

تعهدات شركت براى طرف هاى ذى نفع است.
ــعه پايدار با  ــت يابى به توس مرتضى ابراهيمى دس
ــت و ايفاى مسئوليت هاى  ــتياق به محيط زيس اش
ــوراك و توليد  ــداوم تأمين خ ــى، حفظ و ت اجتماع
محصوالت فعلى را از جمله استراتژى هاى مهم شركت 
عنوان كرد و گفت: راه اندازى واحد تقطير و گاز مايع 
ــت كه در جهت استراتژى هاى  3 نيز از اقداماتى اس

شركت انجام شده است.
وى درخصوص كليت افزايش سرمايه شركت اظهار 
داشت: پيشنهاد اوليه هيات مديره افزايش سرمايه از 
20 هزار ميليارد ريال به 64 هزار ميليارد ريال بود كه 

ــود انباشته حدود 16 هزار ميليارد ريال و  از محل س
ــعه 28 هزار ميليارد  از محل اندوخته طرح هاى توس
ــنهاد هيات مديره شركت درنظر  ريال براساس پيش
گرفته شده بود، اما آنچه در بورس مطرح شد افزايش 
سرمايه از 20/000 ميليارد ريال به 51 هزار ميليارد 
ريال بود كه 28/000 ميليارد ريال از محل اندوخته 
طرح هاى توسعه و حدود 3 هزار ميليارد ريال از محل 

سود انباشته است.

 اجـــرای پروژه هـــا در راســـتای الـــزام بـــه بهبـــود و 
ارتقای کیفیت فرآورده ها

ــاره اى هم به  ــگاه اصفهان اش ــل پااليش مديرعام

تاريخچه اين شركت داشت و گفت: شركت پااليش 
ــط يك شركت  ــال 1352 توس نفت اصفهان در س
آمريكايى-آلمانى طراحى و مهندسى شد، اما بعد از 
پيروزى انقالب اسالمى و خروج شركت هاى خارجى، 
ــگاه به  ــبختانه آغاز عمليات توليد اين پااليش خوش

دست نيروهاى متخصص داخلى صورت گرفت.
ــگاه  ــا روندى كه پااليش ــه داد: ب ــى ادام ابراهيم
ــت و الزام به بهبود و ارتقاى كيفيت و  اصفهان داش
رعايت مسائل زيست محيطى يك سرى فرآورده ها، 

پروژه هايى در اين راستا تعريف شد.
وى احداث و راه اندازى واحد بنزين سازى را يكى 
ــت اصفهان عنوان  ــركت پااليش نف از پروژه هاى ش
ــت،  ــح كرد: با توجه به الزامات محيط زيس و تصري
مى بايست بنزين پااليشگاه از حالت معمولى به يورو 
ــاس درسال 94 واحد  تبديل مى شد و بر همين اس

بنزين سازى پااليشگاه اصفهان راه اندازى شد.
ابراهيمى همچنين به راه اندازى واحد تقطير و گاز 
ــاره كرد و گفت: اميدواريم  مايع 3 در تيرماه 98 اش
راه اندازى واحد تصفيه گازوئيل نيز مانند واحد بنزين 
سازى در راستاى بهبود كيفيت محصوالت توليدى 

اين پااليشگاه باشد.
ــگاه  ــره بردارى از واحد تصفيه گازوئيل پااليش به

اصفهان تا پايان سال 99
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان وعده داد 
ــگاه اصفهان در نيمه تا  واحد تصفيه گازوئيل پااليش
ــال آينده به بهره بردارى برسد و گفت: نيمه  پايان س
ــروع به راه اندازى اين واحد خواهيم  اول سال 99 ش
كرد و تا نيمه دوم سال به بهره بردارى كامل خواهد 

رسيد.
ــرمايه و  ــاره اى هم به ميزان س وى همچنين اش

ــركت داشت و گفت: در  ــهامداران اين ش تركيب س
ــرمايه شركت 100 ميليون ريال  سال 77 ميزان س
بود، كه طى سال هاى گذشته و با افزايش سرمايه به 
ــيده است و در حال  مبلغ 20/000 ميليارد ريال رس
ــت افزايش آن به مبلغ 51/000  حاضر هم درخواس

ميليارد ريال را داريم.
ــرمايه را تشريح كرد:  ابراهيمى هدف از افزايش س
ــده در مجموعه  ــرمايه اى انجام ش جبران مخارج س
ــازى، اصالح  ــد و بهينه س ــاى بهبود فرآين طرح ه
ــاختار مالى ناشى از مخارج سرمايه اى انجام شده  س
طى سال هاى گذشته، جلوگيرى از خروج نقدينگى 
در جهت تأمين مالى پروژه هاى در دست تكميل و 

سرمايه در گردش.
ــال 94، مبلغ 22/000  وى با يادآورى اينكه در س
ميليارد ريال دارايى داشتيم، درحالى كه اين ميزان 
هم اكنون به 67/000 ميليارد ريال رسيده و اختالف 
ــت، افزود: اين مبلغ را  آن 45/000 ميليارد ريال اس
ــرمايه گذارى كرده ايم و باعث شده به  در پروژه ها س

افزايش سرمايه فكر كنيم.
ــركت پااليش نفت اصفهان در ادامه  مديرعامل ش
ــده در اين شركت همچون،  به پروژه هاى تعريف ش
احداث واحد تقطير و گاز مايع سوم، احداث دو بويلر 
و تصفيه خانه مربوطه، ساخت فلر، ساخت بسته هاى 
ــتم تصفيه پساب و ... اشاره و  روغن گير، ايجاد سيس
عنوان كرد: اجراى پروژه هاى زيست محيطى مزايايى 
براى شركت دارد كه از جمله مى توان حفظ جايگاه 
ــى به بازارهاى بين المللى، حذف  ــركت، دسترس ش
گوگرد، رعايت استانداردها و تقليل عوارض آاليندگى 

و ... را برشمرد.
ــد: راه اندازى مجتمع بنزين  وى در ادامه يادآور ش
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ــت كه انجام داده ايم و  سازى يكى از پروژه هايى اس
ــال 95، حدود  ــازى در س ــوددهى بابت بنزين س س
2/000 ميليارد ريال بوده است. در سال 96، 4/000 

ــال 97، 9/000 ميليارد ريال بوده  ميليارد ريال و س
ــتگى به تأثير نرخ ارز و شرايط  ــت، كه البته بس اس

اقتصادى داشته است.
سود 8 هزار ميليارد ريالى از راه اندازى واحد تقطير 

و گاز مايع سوم
وى همچنين با اشاره به بهره بردارى از واحد تقطير 
ــال به بهره بردارى  ــوم كه تيرماه امس و گاز مايع س
رسيد، گفت: اين واحد ظرفيت توليد 120 هزار بشكه 
در روز را دارد و در حال حاضر با ظرفيت 135 هزار 

بشكه در روز كار مى كند.
وى افزايش ايمنى پااليشگاه، افزايش كيفى و كمى 
ــفيد و توليد بخش قابل مالحظه اى از  واحد نفت س
ــازى را از اهداف بهره بردارى از اين  خوراك بنزين س

واحد برشمرد.
ــود اين واحد در  ابراهيمى ادامه داد: پيش بينى س
سال 98 حدود 8/000 ميليارد ريال برآورد شده و ما 
اميدواريم به اين عدد برسيم البته با توجه به تسعير 

نرخ ارز شايد اين عدد تحت الشعاع قرار گيرد.
مديرعامل پااليشگاه اصفهان به پروژه هاى زيست 
ــت: از جمله اين  ــاره اى كرد و گف ــى نيز اش محيط
ــتم پساب تصفيه خانه  پروژه ها ايجاد پمپاژ و سيس
پساب آب شاهين شهر است كه در صنعت استفاده 

مى كنيم.
راه اندازى واحد تصفيه گازوئيل در سال 99

وى راه اند ازى واحد تصفيه گازوئيل را از پروژه هاى 
ــروژه براى  ــمرد و افزود: اين پ ــت اقدام برش در دس
ــگاه اصفهان تقريباً الزام آور است و همچنين  پااليش

واحد RHU كه حتماً بايد انجام شود.
وى با بيان اينكه با راه اندازى واحد تصفيه گازوئيل 
ــود،  ــكه گازوئيل در روز تصفيه مى ش 100 هزار بش

ــال 99 اين پروژه نيز به  اعالم كرد: اميدواريم در س
صورت كامل راه اندازى شود و عالوه بر توليد سوخت 
ــار 300 تن  ــتاندارد يورو، از انتش پاك مطابق با اس

گوگرد در روز جلوگيرى شود.
ابراهيمى با بيان اينكه هم اكنون حدود 20 درصد 
ــورو 4 و 80 درصد  ــگاه اصفهان ي از گازوئيل پااليش
گازوئيل معمولى است، تصريح كرد: با راه اندازى اين 
واحد، تمام توليدات پااليشگاه اصفهان تبديل به يورو 
مى شود، در عين حال كه مى توانيم گوگرد توليدى را 

بفروشيم تا سودى عايد پااليشگاه شود.
وى خاطرنشان كرد: راه اندازى واحد RHU نيز قرار 
بود از سوى يك شركت كره اى به نام دايلم اجرا شود 
كه به خاطر تحريم ها اين شركت انصراف داد و االن با 
پيمانكار ايرانى قرارداد بسته ايم و تا ظرف دو سه سال 
ــاهد بهره بردارى و تصفيه نفت كوره توليد  آينده ش

پااليشگاه خواهيم بود.
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان در بخش 

ــخنانش تاكيد كرد كه با اجراى پروژه ها و  پايانى س
ــده اين شركت مى تواند به  تحقق اهداف تعريف ش
ــم انداز خود دست يابد و در افق 1400 سرآمد  چش

شركت توليد فرآورده هاى نفتى در كشور باشد.

 گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

ــه گزارش بازرس قانونى درباره  در ادامه اين جلس
ــره درخصوص افزايش  گزارش توجيهى هيات مدي
سرمايه به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام 

شركت پااليش نفت اصفهان قرائت شد.
 1- گزارش توجيهى مرداد ماه 1398 هيات مديره 

ــهامى عام) به آن  شركت پااليش نفت اصفهان (س
مجمع، مبنى بر لزوم افزايش سرمايه شركت از مبلغ 
20/000 ميليارد ريال به مبلغ 64/000 ميليارد ريال، 

مشتمل بر صورت سود و زيان و ساير اطالعات مالى 
فرضى كه پيوست است، طبق استاندارد حسابرسى 
"رسيدگى به اطالعات مالى آتى" مورد رسيدگى اين 
مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت گزارش توجيهى 
ــه آن با هيات مديره  ــور و مفروضات مبناى تهي مزب

شركت است.
ــراى تبصره 2 ماده 161  ــزارش مزبور در اج 2- گ

ــدف توجيه افزايش  ــون تجارت و با ه اصالحيه قان
ــته و اندوخته طرح هاى  سرمايه از محل سود انباش
ــاختار مالى و جبران  ــعه اى به منظور اصالح س توس
مخارج سرمايه اى انجام شده در مجموعه طرح هاى 
ــازى پااليشگاه و جلوگيرى  بهبود فرآيند و بهينه س
ــيم سود انباشته و  ــى از تقس از خروج نقدينگى ناش
ــت. اين  ــاى بهبود فرآيند بوده اس ــه طرح ه اندوخت
ــتمل بر  ــاس مفروضاتى مش گزارش توجيهى براس
ــاره رويدادهاى آتى و اقدامات  مفروضات ذهنى درب
ــت كه انتظار نمى رود لزوماً  ــده اس مديريت تهيه ش
ــتفاده كنندگان  ــوع بپيوندد. در نتيجه، به اس به وق
ــود كه اين گزارش توجيهى ممكن  توجه داده مى ش
است براى هدف هايى جز هدف توصيف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- به شرح مفروضات مندرج در گزارش توجيهى، 

به دليل نحوه تعيين نرخ خريد نفت خام و نرخ فروش 
فرآورده هاى توليدى بر مبناى نرخ هاى جهانى آنها در 
راستاى مصوبات قانونى و آئين نامه هاى اجرايى مربوطه 
و ارتباط مستقيم اين نرخ ها با يكديگر و با توجه به 
قابل پيش بينى نبودن بلندمدت و با فرض تحقق آن 
ــت محيطى كه موجب عدم  بخش از طرح هاى زيس
ــازى در نرخ 5 فرآورده اصلى  اعمال قاعده كيفى س
شركت و سوخت هوايى مى شود، درآمدهاى عملياتى 
و بهاى تمام شده آن براى سال هاى 1400 به بعد در 
هر دو حالت افزايش سرمايه و عدم افزايش سرمايه 
ــده و حاشيه سود براى اين سال ها بر  ثابت فرض ش
مبناى اقالم واقعى سال هاى اخير به ميزان 10٪ در 

نظر گرفته شده است.

4- براساس رسيدگى به شواهد پشتوانه مفروضات 

و با فرض تحقق مفروضات و ساير مبانى پيش بينى 
شده در گزارش توجيهى به شرح بند (3) فوق، اين 
ــه به مواردى برخورد نكرده است كه متقاعد  مؤسس
ــول براى تهيه  ــود مفروضات مزبور، مبنايى معق ش
گزارش توجيهى فراهم نمى كند. به عالوه، به نظر اين 
مؤسسه، گزارش توجيهى يادشده، براساس مفروضات 
ــتانداردهاى  ــه و طبق اس ــب تهي به گونه اى مناس

حسابدارى ارائه شده است
ــده طبق  ــى اگر رويدادهاى پيش بينى ش 5- حت

مفروضات ذهنى توصيف شده در باال رخ دهد، نتايج 
ــاوت از پيش بينى ها خواهد بود،  واقعى احتماالً متف
زيرا رويدادهاى پيش بينى شده اغلب به گونه اى مورد 
ــار رخ نمى دهد و تفاوت هاى حاصل مى تواند با  انتظ

اهميت باشد.
ــرمايه ياد شده بايد با رعايت مبانى  6- افزايش س

ــده در اصالحيه قانون تجارت و قانون  پيش بينى ش
ــازمان  بازار اوراق بهادار و پس از دريافت مجوز از س

بورس و اوراق بهادار انجام پذيرد.

 تصویب افزایش ســـرمایه شـــرکت از ۲۰ هزار 
میلیارد ریال به ۵۱ هزار میلیارد ریال

شايان ذكر است، بخش پايانى جلسه به پرسش و 
پاسخ سهامداران اختصاص داشت كه در اين جلسه 
برخى از سهامداران سواالتى را مطرح كرده و نظرات 
و پيشنهادات خود را ارائه كردند. در پايان نيز باتوجه 
به موافقت سهامداران، تصميمات مجمع به شرح زير 

مصوب شد:
 افزايش سرمايه شركت از مبلغ 000 ر 20 ميليارد 
ريال به مبلغ 000 ر 51 ميليارد ريال (معادل 155 
ــته و اندوخته طرح هاى  درصد) از محل سود انباش
ــازى فرآيند و از طريق صدور سهام  بهبود و بهينه س
ــد مورد تصويب قرار گرفت. (000 ر 3 ميليارد  جدي
ريال از محل سود انباشته و 000 ر 28 ميليارد ريال 

از محل اندوخته طرح هاى توسعه اى)
 مقرر شد پس از تحقق افزايش سرمايه با رعايت 
مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به 
ــنامه شركت به شرح زير و ثبت  اصالح ماده 5 اساس

آن در اداره ثبت شركت ها اقدام شود.
ــهم هاى ايجادى در  ــرد پاره س ــع مقرر ك  مجم
افزايش سرمايه مصوب به شرح بند 1 فوق را تجميع 
ــط هيات مديره از طريق شركت بورس اوراق  و توس
ــر  ــهام پس از كس ــادار واگذار و بهاى فروش س به
ــهامداران ذيربط  ــاب س هزينه هاى مربوطه به حس

منظور شود.
 سرمايه شركت مبلغ 000 ر 000 ر 000 ر 000 

ر 51 ريال (پنجاه و يك هزار ميليارد ريال) است كه 
ــهم عادى 000 ر 1  به 000 ر 000 ر 000 ر 51 س
ــده و به طور كامل پرداخت  ــيم ش ريالى با نام تقس

شده است.
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تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازی شركت پاالیش نفت اصفهان

ارتقای سالمت كاركنان شركت های نفتی منطقه اصفهان بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد

ــام عمليات  ــى، انج ــور تعميرات اساس ــه منظ  ب
و   CCR و   NHT ــد  واح ــه  س ــوراك  خ ــع  قط
ــازى شركت  ISOMERZATION مجتمع بنزين س

ــنبه 9 آبان  ــان ، از روز پنج ش ــت اصفه پااليش نف
ــان ماه، به اداره نگهدارى  ــاه آغاز و در تاريخ 12 آب م

وتعميرات اين شركت تحويل داده شد.
ــركت پااليش نفت  مدير نگهدارى و تعميرات ش
ــت كه  ــتين بار اس اصفهان با بيان اينكه براى نخس
مجتمع بنزين سازى پااليشگاه به طور كامل تعميرات 
ــن دوره از  ــت خاص اي ــود، به اهمي ــى  مى ش اساس
ــاره كرد و اظهار داشت: ارتفاع  تعميرات اساسى اش
ــتردگى و تنوع تجهيزات، حساسيت  تجهيزات، گس
ــد و محدوديت فضاى كارى در بخش  عملياتى واح
ــر از تعميرات  ــزات، كار را ويژه ت ــل تجهي حمل ونق

اساسى ديگر واحدهاى عملياتى كرده است.
عليرضا قزوينى زاده افزود: براساس پيش بينى ها، 
ــبانه روز طول  ــى اين واحدها، 22 ش تعميرات اساس
خواهد كشيد، اما سعى ما بر اين است كه با استفاده 
از تمام امكانات نيروى انسانى و تجهيزات، اين مدت 
ــاره به اينكه انجام  ــان را كاهش دهيم. وى با اش زم
اين تعميرات توسط 1500 نفر از كاركنان پااليشگاه 
ــود، اظهار  و نيروهاى پيمانكارى مجرب انجام مى ش
ــان 18 واحد  ــركت پااليش نفت اصفه ــت: ش داش
ــى هر يك از اين  ــى دارد كه تعميرات اساس عمليات
واحدها، برساس برنامه زمان بندى، به صورت جداگانه 

و يا همزمان انجام مى شود.
گفتنى است مجتمع بنزين سازى شركت پااليش 

نفت اصفهان در بهمن ماه سال 1394 با حضور معاون 
رئيس جمهور به بهره بردارى رسيد؛ اين در حالى بود 
كه دشمن با تحريم ها سعى داشت تالش شبانه روزى 

متخصصان كشور عزيزمان ايران را خدشه دار كند.
ــركت پااليش نفت اصفهان پيش از  ــاخت ش  س

ــد. ظرفيت  انقالب آغاز و پس از انقالب راه اندازى ش
اوليه اين پااليشگاه 200 هزار بشكه در روز است كه 
ــال هاى پس از جنگ ظرفيت آن افزايش يافت و  س
حتى به 385 هزار بشكه در روز نيز رسيد. هم اكنون 
ظرفيت تثبيت شده پااليشگاه اصفهان روزانه 375 
ــدود 22 درصد از  ــت و ح ــكه نفت خام اس هزار بش

بنزين مورد نياز كشور را تأمين مى كند.

تاكید بر همكاری بیشتر شركت های خطوط لوله 
و مخابرات و پاالیشگاه اصفهان

ــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران   مدير ش
ــركت پااليش  ــان، با مدير عامل ش ـ منطقه اصفه
ــت  نفت اصفهان ديدار و گفت وگو كرد. در اين نشس
ــركت ضمن ابراز رضايت از همكارى  مديريت دو ش
ــويه با توجه به موقعيت استراتژيك  ــته دو س شايس
واحدهاى صنعتى، در خصوص فعاليت هاى مشترك 

بحث و تبادل نظر كردند.

ــانى شركت هاى  با حضور مديران HSE و منابع انس
ــت  ــتقر در اصفهان و رئيس بهداش صنعت نفت مس
ــان، به  ــان صنعت نفت اصفهان و همكاران ايش و درم
ــه اى در  ــركت پااليش نفت اصفهان جلس ميزبانى ش
ــالمت كاركنان برگزار  راستاى بهبود شاخص هاى س
ــت كه با محوريت بررسى اقدامات  ــد. در اين نشس ش
اختصاصى حوزه سالمت كار و HSE تشكيل شده بود، 
اجراى برنامه هايى مشترك با بهداشت درمان (سالمت 
خانواده درمان مستقيم و غيرمستقيم و بيمارستانى)، 
ــركت هاى صنعتى  مديران عامل و مديريت HSE ش
ــكيل جلسات كميته سالمت  پيشنهاد شد. الزام تش
شركت هاى صنعتى و طرح موضوعات مشترك، طراحى 
براساس شرايط منطقه و بومى سازى اجراى برنامه ها، با 
ــتفاده از خردجمعى و مشاركت كارشناسان منابع  اس
انسانى و HSE شركت هاى صنعت نفت و تيم سالمت 

كار و خانواده و... از مصوبات اين نشست بود.

ا ا ال1394 ا ا ك4ا أ ا ك ا
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مدیر كل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از شركت پاالیش نفت اصفهان بازدید كرد
ــمتى مدير كل حفاظت محيط زيست  ايرج حش
ــت محيطى خط انتقال،  ــتان، از پروژه هاى زيس اس
ــتگاه پمپاژ و تصفيه خانه پساب شهرى و واحد  ايس
ــازى گوگرد توليدى شركت پااليش نفت  گرانول س

اصفهان، بازديد كرد.
ــور اطالع يافتن از روند  در اين بازديد كه به منظ
اجراى پروژه هاى زيست محيطى اين شركت انجام 
شد، نشستى با حضور مديرعامل و مديران پااليشگاه 

نيز برگزار شد.
ــركت پااليش نفت اصفهان با اشاره  مدير عامل ش
ــر الزام توليد  ــت هاى وزرات نفت مبنى ب ــه سياس ب
محصوالت براساس استانداردهاى روز دنيا، گفت: با 
ــكالت پيش رو و تحريم هاى دشمن  وجود تمام مش
ــى را به  ــته ايم پروژه هاى مهم ــبختانه توانس خوش
سرانجامى نيك برسانيم. به طورى كه در حال حاضر 
تمامى 11 ميليون ليتر بنزين توليدى شركت در حد 

استاندارد بين المللى يورو 4 و 5 است.
ــت  مرتضى ابراهيمى همچنين طرح جامع زيس
محيطى شركت را كه موجب ارتقاى كمى و كيفى 
ــگاه مى شود، تشريح كرد و اظهار  محصوالت پااليش
داشت: در حال حاضر پااليشگاه اصفهان، روزانه به طور 
متوسط 375 هزار بشكه نفت خام، دريافت كرده و 
پس از فرآورش محصوالتى همچون بنزين، گازوئيل، 
نفت سفيد، گاز مايع و نفت كوره توليد مى كند كه 

با انجام طرح جامع، محصوالت ارزشمند اين شركت 
ــون گازوئيل و بنزين توليدى از لحاظ ميزان و  همچ
ــتانداردهاى روز دنيا مى شود. وى  كيفيت در حد اس
اظهار اميدوارى كرد كه با حمايت سازمان حفاظت 
محيط زيست، بتوانيم طرح هاى مهم زيست محيطى 

را اجرا و به اتمام برسانيم.
ــت استان نيز با  مدير كل حفاظت از محيط زيس
تاكيد بر اجراى الزامات زيست محيطى تصريح كرد: 
ــتان بايد با سازمان  ــازمان هاى بزرگ اس ارتباط س

حفاظت محيط زيست، مستمر و مؤثر باشد.

رویكرد شركت پاالیش نفت اصفهان به ساخت داخل، صرفه جویی ارزی به همراه داشته است

آمار اقالم ساخته شده در جهت تداوم بومى سازى، 
هزينه انجام شده و ميزان صرفه جويى به عمل آمده 
ــش ماه نخست سال جارى، نويد بخش تالش  در ش
بى وقفه براى استفاده از توانمندى هاى ساخت داخل 
ــالم خارجى بوده و  ــور و همچنين جايگزينى اق كش

ــتيبانى ساخت داخل شركت  بنابر اظهار رئيس پش
پااليش نفت اصفهان در كنار صرفه جويى اقتصادى 
بالغ بر 000 ر 000 ر 000 ر 164 ريال، شاهد تداوم 
چرخه توليد شركت و كاهش خروج ارز از كشور نيز 

بوده ايم.

ــعيد احتراميان افزود: در شش ماه نخست سال  س
ــاخته شده 198 قلم به تعداد 821 ر  جارى، اقالم س
ــاخت آنها 355 ر 572 ر  26 قطعه بوده كه هزينه س

ــت كه  ــت. اين در حالى اس 922 ر 32 ريال بوده اس

ــتيم از خارج از كشور آنها را وارد كنيم  اگر مى خواس
مى بايست افزون بر 000 ر 000 ر 000 ر 197 ريال 

هزينه مى كرديم.
ــت با وجود محدوديت هاى بين المللى  گفتنى اس
ــرار دادن  ــركت با محور ق ــم، اين ش ــى از تحري ناش
ــات مقام معظم رهبرى در خصوص سال "  فرمايش
رونق توليد"، ساخت داخل تجهيزات مورد نياز خود را 
ــتاب فزاينده اى در دستور كار قرار داده است. در  با ش
اين مسير با تالش متخصصان داخلى و بهره مندى از 
توانمندى هاى شركت هاى داخلى به روش مهندسى 
ــيار مهمى از  معكوس، قطعات و تجهيزات اقالم بس
جمله قطعات ماشين آالت دوار (كمپرسور، توربين، 
ــى، مبدل هاى  ــر و...) كولرهاى هواي ــپ، ميكس پم
ــار، لوازم كوره ها،  حرارتى، برج ها و ظروف تحت فش
كنترل ولو و... كه پيش از اين با خريد خارجى تأمين 

مى شد، ساخته شده است.

ا ا ا ال ا ا لآ ا ا ا ا اظ ا

39نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 14  آذر 98

Oil Refining Industry Employers Association



ش
اخبار پاالی

دیدار رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان با مدیر عامل شركت پاالیش نفت اصفهان

گزارش تعمیرات اساسی شركت پاالیش نفت تهران

ــتاد طب صنعتى و بهداشت صنعت نفت  ــت و درمان و رئيس س  رئيس بهداش
اصفهان در دفتر مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان حضور يافته و با مديرعامل 

و برخى مديران اين شركت ديدار و گفت وگو كردند.
ــت و  ــت و درمان صنعت نفت اصفهان گفت: بهداش در اين ديدار رئيس بهداش
درمان صنعت نفت يكى از مهمترين شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت است كه 
خدمات بهداشتى و درمانى در حجمى بسيار گسترده به كاركنان اين صنعت ارائه 
ــووليت تأمين سالمت كاركنان صنعت بزرگ و مهم نفت در كشور  مى كند و مس

را برعهده دارد.
ــالمت كاركنان است كه  ــت ما تاكيد در بحث س امامى افزود: مهم ترين سياس
درمان نگر نباشيم و به دنبال پيشگيرى باشيم و اميدوارم همه متخصصان و دست 
اندركاران بهداشت و درمان كشور صنعت نفت استان در گام اول به دنبال پيشگيرى 
ــند؛ چرا كه پيشگيرى هزينه ها را كاهش داده و سالمت كل جامعه را تأمين  باش
ــى از خدمات مركز به كاركنان پااليشگاه اصفهان  مى كند. امامى همچنين گزارش
ارائه كرد درخصوص نحوه افزايش همكارى پااليشگاه با بهداشت و درمان صنعت 

نفت در قالب قراردادهاى دوطرفه پيشنهاداتى داد.

مرتضى ابراهيمى مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان نيز از تالش هاى بى وقفه 
دكتر امامى و كليه پرسنل بهداشت و درمان در امر خدمت رسانى به خانواده نفت و 

مراجعين تقدير و تشكر كرده و بر همكارى دوسويه تاكيد كرد.

ــفريك، خالء، تهيه روغن، گاز مايع، مراكس  ــى تقطير در اتمس تعميرات اساس
شمالى پااليشگاه شمالى و بخشى از پااليشگاه جنوبى شركت پااليش نفت تهران 
طبق برنامه زمانبندى اجرايى شد. تعميرات اساسى شركت پااليش نفت تهران با 
ــه ركن "ايمنى"، "كيفيت" و "سرعت" با بهره گيرى از توان حداكثرى  تاكيد بر س
ــد. مدت زمان الزم براى انجام اين دوره از  ــركت طبق برنامه زمانبندى اجرا ش ش
ــى 31 روز كارى تعيين شد كه از شنبه 20 مهرماه آغاز شده و تا  تعميرات اساس

22 آبان ادامه داشت.

در اين دوره از تعميرات اساسى با ايجاد كارگروه ساخت و استفاده از توانمندى 
ــركت هاى داخلى، اكثر قطعات و تجهيزات مورد نياز از صنايع داخل و كارگاه  ش
قطعه سازى شركت تأمين شد و مشكلى براى تأمين قطعات يدكى وجود نداشت.

ــى همكارى داشتند كه از اين تعداد 750   1150 نفر روز در اين تعميرات اساس

نفر پيمانكار تا پايان اين دوره جذب شده اند. مدت زمان در نظر گرفته شده براى 
تعميرات اساسى 25 روز بود، اما به دليل نصب سراميك روى كوره 151، يك هفته 

اين مدت زمان افزايش يافت. 
تعميرات اساسى در واحد مادر يا همان تقطير صورت گرفت كه خوراك اصلى 
 total shut down ــگاه شمالى ديگر واحدها را تأمين مى كند، از اين رو براى پااليش
 151-2H (خاموش كردن كل) در نظر گرفته شد. تعويض رفركتورى ديواره كوره

از حالت سيمان به حالت سراميك فايبر جهت كاهش اتالف حرارتى، گاز مصرفى، 
 2E-314 2 وE-193 2 و فن هوايىP-155 افزايش بازده كوره، نصب پمپ هاى جديد

براى بهينه سازى فرآيند، تعويض باندل كولر هوايى 190، تعويض 15 متر از مسير 
ــت خوردگى و تعويض حدود 70  ــچ خط انتقال 181 به كوره 181 به عل 30 اين

ــير فلر واحد مراكس را مى توان از مهمترين اقدامات اين تعميرات  تا 80 متر مس
اساسى برشمرد. 

همچنين تبديل پالگ 103 كوره به ايربنت، تعويض تيوپ كوره 151 و 181، 
ــتگاه فرعى  تعويض پچينگ هاى پد يك برج  151 و پد 2 برج 102، تعويض ايس

B-2 به 2-00 از ديگر فرايندها ى تعميرات اساسى اين دوره بود.

ق ا ال ا ا ا اال ك ل ا ا ا

ا 15 19 ا ل ك ل ا آ ف ا ا

بازدید دانشجویان مهندسی شیمی از شركت پاالیش نفت اصفهان
در راستاى ايجاد تعامل هرچه بيشتر بين دانشگاه و صنعت، 50 نفر از دانشجويان رشته مهندسى شيمى و شيمى 

كاربردى دانشگاه پيام نور اصفهان از شركت پااليش نفت اصفهان بازديد كردند.
اين گروه پس از اداى احترام به ساحت شهداى هشت سال دفاع مقدس شركت پااليش نفت اصفهان و شهداى 

بى نشان، از ماكت روم پااليشگاه بازديد كردند و با فعاليت هاى بخش هاى مختلف شركت آشنا شدند.
همچنين ميهمانان با بازديد از واحدهاى پااليشگاه اصفهان، تالش همكاران صنعت نفت در واحد عظيم صنعتى 

شركت پااليش نفت اصفهان را از نزديك مشاهده كردند.
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تجلیل از ایثارگران و برترین های ایمنی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس
ــى و آتش  ــبت هفته ايمن ــمى به مناس در مراس
ــانى از واحد ها و نفرات برتر شركت پااليش نفت  نش
بندرعباس در حوزه ايمنى، بهداشت و محيط زيست 

(HSE) تجليل شد.

ــبت هفته دفاع  ــم همچنين به مناس در اين مراس
ــران و رزمندگان دوران  ــدس، از جمعى از ايثارگ مق
دفاع مقدس در شركت پااليش نفت بندرعباس نيز 
قدردانى شد. بر اساس اين گزارش در راستاى ترويج 
فرهنگ ايمنى و همچنين تجليل از برگزيدگان حوزه 
ايمنى، بهداشت و محيط زيست، واحدهاى عمليات 
ــازى)، 04 (تصفيه نفت  ــردارى 02 (بنزين س بهره ب
سفيد و گازوئيل) و واحد نگهدارى و تعميرات تهويه 
به عنوان واحدهاى برتر HSE معرفى شدند. در بين 
شركت هاى پيمانكارى نيز شركت تكاب صنعت مهر 

به عنوان شركت برتر HSE معرفى شد.
در اين مراسم به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفتم 
مهر ماه روز ايمنى و آتش نشانى از جمعى از ايثارگران 
و رزمندگان دوران دفاع مقدس شاغل در پااليشگاه 
ــى از كاركنان  ــت بندرعباس و همچنين از جمع نف
ــاخص هاى ايمنى در كار به  ــاس رعايت ش كه بر اس
ــده بودند، با اهداء  عنوان نفرات برتر HSE معرفى ش
ــد. مديرعامل شركت پااليش  لوح از آنان قدردانى ش
ــم ضمن گراميداشت  نفت بندرعباس در اين مراس
هفته دفاع مقدس با اشاره به رشادت ها، ايثارگرى و 
مقاومت ملت ايران در دوران جنگ تحميلى گفت: در 
طول هشت سال دفاع مقدس، ملت ايران با درايت، 
وحدت، انسجام و دالورمردى نقشه استكبار جهانى را 
شكست دادند. مهندس نامور افزود: از دستاوردهاى 
مهم دوران دفاع مقدس شكل گيرى تفكر و فرهنگ 
بسيجى است و ثمره اين فرهنگ، دستيابى به رمز ما 
مى توانيم و رشد و شكوفايى در بسيارى از بخش هاى 

مهم كشور به ويژه صنعت و توسعه دانش است.
وى بيان داشت: امروز با همان تفكر بسيجى و با اتكا 
به نيروهاى داخلى و دستيابى به سطوح باالى علم، 
دانش و تجربه توانسته ايم پيچيده ترين پروژه هاى نفتى 

را طراحى و اجرا كنيم و به بهره بردارى برسانيم.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس با اشاره 
ــرايط بايد از  به تحريم هاى ناعادالنه گفت: در اين ش
ــود و اين حمايت موجب  صنايع داخلى حمايت ش
ــتغال،  ــاد دانش فنى، ايجاد اش ــت صنايع، ايج تقوي
ــتگى  ــور و قطع وابس جلوگيرى از خروج ارز از كش
ــه اقدامات مؤثر  ــاره ب ــود. مهندس نامور با اش مى ش
شركت پااليش نفت بندرعباس در راستاى حمايت 
از صنايع و توليدكنندگان داخلى افزود: اين شركت 
ــم از اجناس و قطعات يدكى مورد  بالغ بر 6 هزار قل
نياز خود را براى نخستين بار طراحى و اجرا كرده و با 

اعتماد به صنايع داخلى آن را به توليد رسانده است.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس همچنين 

با تبريك هفتم مهر روز ملى ايمنى و آتش نشانى گفت: 
در محيطى مانند پااليشگاه همه كاركنان به ويژه در 
واحدهاى عملياتى بايد به مقوله رعايت استانداردهاى 
فنى و به موازات آن رعايت مسائل ايمنى و پيشگيرى 

از حوادث را در دستور كار خود قرار دهند.
مهندس نامور با بيان اين مطلب كه الزام داريم كه 
استانداردها، اصول و مقررات ايمنى، بهداشت و محيط 
زيست را رعايت كنيم، گفت: هدف از ايجاد و اجراى 
ــتورالعمل و مقررات ايمنى در درجه اول حفظ  دس
جان انسان ها و نيروى انسانى به عنوان ارزشمندترين 
سرمايه است و پس از آن حفظ تاسيسات به عنوان 
سرمايه ملى كه بخش عمده اى از نياز كشور را تأمين 
مى كند. وى افزود: جلوگيرى از بروز هرگونه حادثه و 
اجراى اقدامات پيشگيرانه در پااليشگاه ضرورى است 
و در اين راستا يكى از اقدامات مناسب در پااليشگاه 
ــتورالعمل واكنش در  ــاس تدوين دس نفت بندرعب
ــت كه در اين پااليشگاه اجرا  ــرايط اضطرارى اس ش
ــت و بر اساس آن دستورالعمل  ــده اس و عملياتى ش
ــيارى در داخل و خارج از پااليشگاه به  مانورهاى بس

صورت مشترك با صنايع همجوار اجرا شده است.
رئيس ايمنى شركت پااليش نفت بندرعباس نيز در 
اين مراسم گفت: در ارزيابى و انتخاب واحدهاى برتر 
معيارهاى ايمنى، آموزش، بهداشت، محيط زيست، 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل، ضريب تعميرات 
اساسى، ضريب پيچيدگى واحد و ضريب فعاليت هاى 

پروژه اى در نظر گرفته مى شود.
ــخنان خود به  ــدس نمازى در بخش ديگر س مهن
ــركت پااليش نفت بندرعباس در  برخى اقدامات ش
ــاره كرد و افزود: آناليز ايمنى شغلى،  حوزه HSE اش
مهندسى برگشت پذيرى در صنايع فرآيندى، ارزيابى 
ــگاه به منظور  ــك در تمامى بخش هاى پااليش ريس
ــر رفتار از جمله  ــك و ايمنى مبتنى ب مديريت ريس

برنامه هايى است كه در راستاى افزايش ضريب ايمنى 
در شركت پااليش نفت بندرعباس اجرا شده است.

ــح كرد: پايش هفتگى مديران از يكى از  وى تصري
ــگاه نفت  ــگاه، از نقاط قوت پااليش واحدهاى پااليش
بندرعباس در ارزيابى HSE.MS شركت ملى پااليش 
ــرى از حادثه و  ــت كه به منظور جلوگي و پخش اس
ــايى نقاط قابل بهبود در شركت پااليش نفت  شناس

بندرعباس اجرايى شد.
رئيس ايمنى شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: 
ــان آور كار همچون عوامل فيزيكى،  پايش عوامل زي
شيميايى و ارگونومى، اجراى منظم معاينات كاركنان 
و همچنين كنترل فرآيندها در راستاى جلوگيرى از 
ايجاد آاليندگى و حفظ و صيانت از محيط زيست از 

جمله اقدامات در بخش بهداشت صنعتى است.
ــعه نيروى انسانى شركت پااليش نفت  مدير توس
بندرعباس نيز در اين نشست و در جمع كاركنان اين 
ــركت با تبريك هفته دفاع مقدس گفت: خدمت،  ش
ايثارگرى، اخالص و از خود گذشتگى، از فرهنگ دفاع 
ــت و همين فرهنگ، سرمايه هاى انسانى  مقدس اس
ــوان، درايت و تيزهوش  ــركت را به نهادى با ت اين ش

تبديل كرده است.
آقاى ابوالقاسمى افزود: در راستاى حفظ گنجينه هاى 
ــل از رزمندگان  ــاع مقدس همايش تجلي عظيم دف
هشت سال دفاع مقدس هر سال در شركت پااليش 
نفت بندرعباس برگزار مى شود و امسال چهاردهمين 

دوره از اين همايش در اين شركت برگزار مى شود.
ــيجيان و كاركنان  ــد كرد: امروز همه بس وى تاكي
ــه عنوان يكى از  ــركت پااليش نفت بندرعباس ب ش
ــوخت مورد نياز كشور، با اعتقاد  تامين كنندگان س
راسخ خود را موظف به حمايت از نظام اسالمى تحت 
ــان از جارى  رهبرى واليت فقيه مى دانند و اين نش

بودن روحيه و تفكر بسيجى است.

گ ا آ ا ل ك اا ا اف ا ا ك ا ا ا

41نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 14  آذر 98

Oil Refining Industry Employers Association



ش
اخبار پاالی

بهره برداری از سامانه جامع کنترل تردد و بازرسی پاالیشگاه نفت بندرعباس
سامانه جامع كنترل تردد و بازرسى شركت پااليش 
نفت بندرعباس با هدف افزايش ضريب ايمنى از نظر 

امنيتى و ترافيكى به بهره بردارى رسيد.
ــركت ملى  ــت ش اين طرح با حضور رئيس حراس
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى كشور، مديركل 
ــتم هاى حفاظت الكترونيك سازمان  ــعه سيس توس
ــت كل استان  ــت صنعت نفت، رئيس حراس حراس
هرمزگان و مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس 

افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
ــركت پااليش نفت بندرعباس  رئيس حراست ش
ــى شامل  ــامانه جامع كنترل تردد و بازرس گفت: س
ــامانه  ــگاه، س ــاخت دروازه ورودى اصلى پااليش س
الكترونيكى كنترل تردد خودرو با نصب دوربين هاى 
پالك خوان در سطح پااليشگاه، تاسيسات آبگير دريا 
ــاخت راه بندهاى  ــهرك مرواريد و همچنين س و ش

خودرويى است.
ــراف كامل بر تردد  ــزود: به منظور اش ــى اف  بهرام
مراجعان، خودروها، جابجايى كاال و تجميع اداره هاى 
ــگاه نفت  ــد پااليش ــت، دروازه جدي ــى حراس اصل
ــعت 8 هزار متر مربع  ــاس در فضايى به وس بندرعب
ساخته شد كه در اين بخش فضاى پاركينگ خودرو 
ــاختمان شامل سالن  و همچنين 800 مترمربع س
ــى، اتاق هاى نگهبانى، صدور كارت، كنترل  كارت زن
اموال و فضايى جهت مراجعان و تكريم ارباب رجوع 

در نظر گرفته شد.
ــاره به هوشمندسازى ورودى هاى اصلى  وى با اش
ــت: به منظور كنترل تردد در  ــگاه بيان داش پااليش
ــت ورود و خروج كاركنان مجهز  دروازه اصلى از گي

ــامانه ثبت اثر انگشت، گيت  به فناورى RFID، س
 GAT) ــررو ــاب نف ــامانه هاى فلزي X-RAY و س

ــتفاده شده است و همچنين  WAY) و دستى اس

ــگاه نيز  براى تكريم ارباب رجوع و ميهمانان پااليش
فضايى در حدود 300 متر مربع در نظر گرفته شده 

است.
ــركت پااليش نفت بندرعباس  رئيس حراست ش
ــردد خودروها و  ــت: در اين طرح براى كنترل ت گف
ــامانه پالك خوان به  ــگاه، از س ــدگان در پااليش رانن
ــتفاده شده است كه  همراه كارت خوان برد بلند اس
خودرو با استفاده از سامانه پالك خوان و رانندگان و 
سرنشينان با استفاده از كارت هاى برد بلند شناسايى 
ــوند كه عالوه بر دروازه اصلى در دروازه فروش  مى ش
ــات آبگير درياى شركت  فرآورده هاى ويژه و تاسيس

پااليش نفت بندرعباس نيز نصب شده است.
بهرامى تصريح كرد: با اجراى سامانه جامع كنترل 
ــگاه به صورت  ــى، فضاى تردد پااليش تردد و بازرس
ــرار گرفت و  ــتى ق ــل تحت مراقبت هاى حراس كام

ــون هماهنگى و نظارت كامل بر تردد  اهدافى همچ
افراد، بازرسى تردد كنندگان با حفظ شئونات و تكريم 
ــان و ارباب رجوع، ايجاد نظم و يكپارچگى در  كاركن
ــاماندهى تردد ها و ثبت حضور  پاركينگ جديد و س

كاركنان پااليشگاه ميسر شد.
ــركت پااليش نفت بندرعباس  رئيس حراست ش
ــترش  ــت از كاركنان، گس ــت و حماي ــت: صيان گف
سطح تاسيسات، ارتقاى سطح حفاظت از تاسيسات 
ــك،  ــت الكتروني ــات حفاظ ــرى از امكان و بهره گي
اطالع رسانى به موقع، حفاظت، پيشگيرى، مقابله و 
ــازى محيط از وظايف تعريف شده حراست  سالم س

شركت پااليش نفت بندرعباس است.
بهرامى با اشاره به وسعت حوزه مراقبتى حراست 
ــگاه  ــركت پااليش نفت بندرعباس افزود: پااليش ش
ــعت و همچنين  ــاس داراى 700 هكتار وس بندرعب
ــا در فاصله 6  ــات آبگير دري ــكله فوالد، تاسيس اس
كيلومترى از پااليشگاه و خطوط لوله هاى انتقال نفت 
ــگاه، خطوط انتقال فرآورده هاى  از ساحل تا پااليش
نفتى و عالوه بر آن شهرك مرواريد به وسعت 400 
ــت از آنان به صورت  ــت كه وظيفه حراس هكتار اس
ــت  ــده نيروهاى پرتالش حراس ــبانه روزى بر عه ش

شركت پااليش نفت بندرعباس است.
پااليشگاه نفت بندرعباس در كرانه شمالى آب هاى 
خليج فارس و مجاورت شهر بندرعباس قرار دارد و 
مدرن ترين و تنها پااليشگاه تصفيه نفت خام سنگين 
ــال حاضر 18  ــت و در ح ــران و خاورميانه اس در اي
درصد پااليش نفت خام و ميعانات گازى و به تبع آن 

محصوالت مورد نياز كشور را توليد مى كند.

گ گ ا ا ا ا RFID ا ف

جاده شهدای پاالیشگاه تبریز در ضلع شرقی پاالیشگاه به طول حدود ۲۰۰۰ متر و عرض ۴ متر افتتاح شد

ــگاه تبريز در ضلع شرقى پااليشگاه به طول حدود دو هزار  جاده شهداى پااليش
متر و عرض چهار متر و با صرف هزينه اى معادل يك ميليارد و 800 ميليون ريال 
جهت دسترسى جوامع محلى همجوار پااليشگاه در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى 

احداث و با حضور فرماندار شهرستان تبريز به بهره بردارى رسيد.

فرماندار شهرستان تبريز در مراسم افتتاح جاده شهداى پااليشگاه تبريز گفت: چند 
نوع سرمايه اقتصادى، اجتماعى و انسانى وجود دارد كه سرمايهى انسانى، بزرگ ترين 
سرمايه كشور ما است. بهروز مهدوى ادامه داد: سرمايه هاى انسانى در دوران دفاع 
مقدس جانانه از اسالم و نظام دفاع كردند و اجازه ندادند حتى يك وجب از خاك 
ايران در تصرف دشمن باقى بماند. وى با اشاره به اين  كه پااليشگاه تبريز 31 شهيد 
تقديم انقالب كرده است، اظهار كرد: كاركنان اين شركت سرمايه عظيم انسانى براى 
شهر تبريز هستند كه در يك واحد استراتژيك براى اعتالى ميهن اسالمى فعاليت 
ــركت پااليش نفت تبريز در راستاى حفاظت از محيط  مى كنند. مهدوى گفت: ش
ــيار خوبى انجام داده و براى داشتن منطقه اى پاك و بدون  زيست فعاليت هاى بس
آالينده نيز، اقدامات بسيار مهمى از سوى اين شركت انجام گرفته كه ضرورى است 
اطالع رسانى شود. وى اضافه كرد: طرح كاشت دو هزار اصل نهال در حاشيه جنوبى 
پااليشگاه تبريز و همجوار با منطقه كجوار اقدام بسيار مثبتى در كاهش آالينده ها و 
طراوت هواى منطقه است كه بخشى از اقدامات زيست محيطى اين شركت براى 
داشتن هواى پاك در منطقه است. فرماندار شهرستان تبريز گفت: ارتقاى كيفيت 
ــتاندارد يورو 5 در شركت پااليش نفت تبريز از جمله ديگر  بنزين و نفت گاز به اس

اقدامات مهم اين پااليشگاه در راستاى حفاظت از محيط زيست است.

ا ل ط گا اال ق ل گا اال ا ا
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حضور پاالیشگاه تبریز با دو طرح فناورانه در نمایشگاه رینوتکس
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز گفت: اين پااليشگاه در هفتمين نمايشگاه 
نوآورى و فناورى ربع رشيدى (رينوتكس) با دو طرح ابتكارى و فناورانه توليد روغن 
پايه گروه 2 و تغيير كاربرى واحد تبديل كاتاليستى به واحد ايزومريزاسيون نفتاى 

سبك شركت كرده است.
ــتى به واحد  ــزود: تغيير كاربرى واحد تبديل كاتاليس ــا باقرى ديزج اف غالمرض
ايزومريزاسيون نفتاى سبك كار ابتكارى و فناورانه كارشناسان پااليشگاه تبريز با 
هدف تبديل نفتاى سبك به محصول ايزومريت است كه 10 ميليون يورو هزينه 
ــازى جديد، ادامه داد:  ــده است. وى همچنين با اشاره به اجراى طرح بنزين س ش
 EU-IV هدف از اجراى اين طرح افزايش و ارتقاى كيفى بنزين توليدى به استاندار
به ميزان يك ميليون ليتر در روز با ظرفيت 20 هزار بشكه در روز است كه 265 
ميليون يورو هزينه شده است. باقرى ديزج يادآور شد: ماحصل اجراى اين 2 طرح 
بنزين سازى جديد و تغيير كاربرى واحد تبديل كاتاليستى به واحد ايزومريزاسيون 
ــت. وى همچنين به اجراى طرح ابتكارى و  ــبك توليد بنزين يورو 5 اس نفتاى س
فناورانه ديگر پااليشگاه تبريز اشاره كرد و گفت: با اجراى طرح فناروانه توليد روغن 
ــده ميزان واردات روغن  پايه گروه 2 (گريد 180N) كه يك ميليون يورو هزينه ش
پايه گروه 2 مصرفى واحد اختالط و توليد روغن هاى روان ساز در راستاى تكميل 

زنجيره تأمين 80 درصد كاهش يافته است.
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز ادامه داد: اجراى اين طرح همچنين موجب 

ايجاد ارزش افزوده براى محصول آيزويسايكل توليدى شده است.
وى خاطرنشان كرد: شركت پااليش نفت تبريز عالوه بر اينكه توانايى ها و طرح هاى 
فناورانه خود را در اين نمايشگاه عرضه كرده است، اقالم مورد نياز پااليشگاه تبريز را 
در راستاى خودكفايى، حمايت از كاالى ايرانى و تقويت توليد ملى ارائه كرده است 
و از سازندگان داخلى دعوت كرد ضمن بازديد از نمايشگاه با نيازمندى هاى صنايع 

آشنا شده و اهتمام خود را براى رفع آن مبذول كنند.

ا ل كل ا آ ل ا اف ا ا ا

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس: امنیت الزمه تولید مستمر است
ــت بندرعباس در  ــركت پااليش نف مدير عامل ش
ــم افتتاح و بهره بردارى از سامانه جامع كنترل  مراس
تردد و بازرسى اين شركت گفت: الزمه توليد مستمر 

داشتن امنيت پايدار است.
ــدازى و  ــان راه ان ــزود: در زم ــور اف ــدس نام مهن
بهره بردارى از پااليشگاه مسائل امنيتى با شدتى كه 
امروز مورد توجه قرار گرفته است، اصوالً در طراحى 

اوليه پااليشگاه لحاظ نشده بود.
ــاز و ضرورت هاى  ــت: با توجه به ني ــان داش وى بي
ــات و به  امروز و درجه اهميت و حياتى بودن تاسيس
ــى، طرح بازنگرى در  منظور افزايش ضريب حفاظت
ــطح پااليشگاه  دروازه ورودى و كنترل ترددها در س
مورد بازنگرى قرار گرفت و طرح جامع كنترل تردد و 
بازرسى با استفاده از بروزترين تجهيزات كنترلى اجرا 

شد. 
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: 
اجراى طرح جامع پس از ارزيابى گزينه هاى متعدد از 
نظر حراستى، HSE و فنى در دو فاز برنامه ريزى شد 
كه فاز اول شامل احداث زيرساخت هاى فيزيكى در 
بخش هاى ساختمانى و تاسيسات برقى و مكانيكى و 
فاز دوم شامل خريد و نصب سيستم هاى كنترل تردد 

الكترونيكى هوشمند بود.
مهندس نامور گفت: با تالش هاى نيروهاى حراست 
و دقت و عكس العمل هاى الزم تاكنون هيچ گونه مورد 
ــگاه نداشته ايم و توانسته ايم  خاص امنيتى در پااليش
بدون هيچ گونه تنش و با بهترين كيفيت و بهره گيرى 

ــتمر حفظ  از حداكثر بازدهى توليد را به صورت مس
ــاره به اقداماتى كه تا پيش از اين در  كنيم. وى با اش
راستاى بهبود سامانه هاى امنيتى در پااليشگاه نفت 
ــزود: در اين مدت با  ــود، اف ــده ب بندرعباس اجرا ش
شناسايى نقاط ضعف اقدامات مقتضى و مناسبى به 
ويژه به منظور ارتقاى سامانه هاى حفاظت الكترونيك 
در اين شركت اجرا شده بود كه بروزرسانى دوربين ها 
ــداد دوربين ها و  ــب، افزايش تع با قابليت ديد در ش

ارتقاى اتاق كنترل از جمله آن بود.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس تصريح 
ــب نفوذناپذيرى برنامه  كرد: به منظور افزايش ضري
جامعى براى ارتقاى امنيت محيط پيرامونى پااليشگاه 
نفت بندرعباس نيز در دست اجراست كه مجوزها و 
هماهنگى هاى الزم در رابطه با آن با حراست شركت 
ملى پااليش و پخش انجام شده است و تالش مى شود 
با پيگيرى بخش هاى حراست و مهندسى، اجراى آن 

در ابتداى سال آينده آغاز شود.
ــركت ملى  ــت ش در ادامه اين برنامه رئيس حراس
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با تشكر از مديرعامل 
و كاركنان حراست پااليشگاه نفت بندرعباس در راه 
اندازى و دقت اجراى كار در طرح سامانه جامع كنترل 
تردد پااليشگاه بندرعباس گفت: با پيگيرى هاى انجام 
ــامانه مجهز به بروزترين فناورى هاى  ــده، اين س ش

حفاظتى و امنيتى است.
فراهانى افزود: صنعت پااليشگاهى در دنيا از اهميت 
بااليى برخوردار است و در كشور ما نيز صنعت نفت 
و پااليش به عنوان تأمين كننده انرژى كشور جايگاه 
ــت و  ــه همين دليل حفظ، حراس ــژه اى دارد و ب وي
صيانت از آن بسيار مهم است. وى با اشاره به تكليف 
حراست در حفظ امنيت تصريح كرد: اجراى برنامه ها 
و فعاليت هاى حفاظتى و امنيتى با حفظ شئونات و 
كرامت و احترام كاركنان، صرفاً در راستاى صيانت و 

حفاظت از مجموعه خود كاركنان است.
ــركت  ــى ش ــع كنترل تردد و بازرس ــامانه جام س
ــدف افزايش ضريب  ــت بندرعباس با ه ــش نف پاالي
ــى، با حضور رئيس  ــى از نظر امنيتى و ترافيك ايمن
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى  حراست ش
ــور، مديركل توسعه سيستم هاى حفاظت  نفتى كش
ــت صنعت نفت، رئيس  ــازمان حراس الكترونيك س
ــت كل استان هرمزگان و مديرعامل و جمعى  حراس
از روساى شركت پااليش نفت بندرعباس افتتاح و به 

بهره بردارى رسيد.

ظ ا ل ا اك ا
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ش
اخبار پاالی

حضور شرکت پاالیش نفت شیراز در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و 
HSE پتروشیمی به همراه نمایشگاه بهداشت و محیط زیست در صنعت نفت

آيين گشايش سيزدهمين نمايشگاه بين المللى و 
ــيمى  تخصصى تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروش
شيراز صبح روز چهارشنبه سوم مهر با حضور معاون 
ــعه منابع استاندارى  هماهنگى امور اقتصادى و توس
فارس، مدير پشتيبانى ساخت و تأمين كاالى شركت 
ــركت بهره  ملى نفت ايران، مديرعامل و مديران ش
ــردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى و جمعى ديگر از  ب
مديران صنعت نفت استان فارس متخصصان حوزه 
ــكده  ــور و مهمانان خارجى در دانش نفت و گاز كش

مهندسى دانشگاه شيراز برگزار شد.
ــگاه با هدف ارائه آخرين دستاوردهاى  اين نمايش
صنايع مرتبط با اين صنعت در محل نمايشگاه بين 

المللى شيراز در شهرك گلستان برگزار شد.
نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى 
بزرگترين رويداد اين حوزه در استان فارس به شمار 
مى رود و برپايى اين نمايشگاه فرصت مناسبى براى 
معرفى توانمندى ها، دستاوردها و ارتباط بين افراد در 

حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى است.

ــاالن داخلى صنعت  ــت از فع ــق توليد، حماي رون
ــازندگان كاالها و تجهيزات نفتى و  ــت به ويژه س نف
شركت هاى اكتشاف و توليد ايرانى و جذب سرمايه و 
انتقال فن آورى از مهم ترين رويكردهاى اين نمايشگاه 
ــيزدهمين نمايشگاه بين المللى و تخصصى  بود.  س
ــيراز  ــيمى ش ــزات صنعت نفت، گاز و پتروش تجهي
ــيراز و 105 غرفه  ــركت پااليش نفت ش با حضور ش
داخلى و چهار غرفه خارجى از چهار كشور جهان از 

سوم تا ششم مهرماه برگزار شد.

کرمانشاه؛ میزبان مدیران روابط عمومی های پاالیشگاه های کشور
ــى مديران روابط عمومى  ــه هماهنگى و هم انديش جلس
شركت هاى پااليشى كشور در شركت پااليش نفت كرمانشاه 

برگزار شد.
محمدرضا امامى نيا مدير روابط عمومى و امور بين الملل 
ــاه با اشاره به برگزارى جلسه  شركت پااليش نفت كرمانش
هماهنگى و هم انديشى مسئولين روابط عمومى شركت هاى 
ــگاه، گفت: پيگيرى در  ــور در اين پااليش پااليش نفت كش
خصوص برگزارى يازدهمين نمايشگاه تخصصى نفت، گاز، 
ــرى در خصوص  ــلويه، پيگي ــيمى در عس پااليش و پتروش
ــگاه بين المللى انرژى كيش،  ــانزدهمين نمايش برگزارى ش
ــگاه ها،  ــى برگزارى برنامه هاى فرهنگى در پااليش هماهنگ
ــردى، ارائه  ــى كارب ــى و پيگيرى دوره هاى آموزش هماهنگ
ــابقات سراسرى قرآن و نهج  گزارش جلسه هماهنگى مس
البالغه و ارائه پيشنهادات راهبردى و تصميم گيرى نهايى 

از جمله محورهاى اصلى اين جلسه بود.
ــه مذكور با حمايت و نگاه ويژه مديريت  وى افزود: جلس
ــاه برگزار و بر همكارى  ارشد شركت پااليش نفت كرمانش
ــور در حوزه روابط  ــركت هاى پااليشى كش متقابل كليه ش

عمومى ها تاكيد شد.
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شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 آزادی زندانیان به جای تهیه گل و شیرینی

ــه هزينه هاى خريد گل  ــتاره خليج فارس در اقدامى مبتكران ــركت نفت س ش
ــان جرائم غيرعمد  ــبت هاى مختلف را صرف آزادى زنداني ــيرينى در مناس و ش

مى كند.
نرگس صداقت، مدير روابط عمومى و امور بين الملل شركت نفت ستاره خليج 
فارس در تشريح اين خبر بيان داشت: آزادى زندانيان جرائم غيرعمد عالوه بر اين 
كه اجر اخروى دارد مى تواند به كاهش آسيب هاى اجتماعى بيانجامد و سالمت 
ــا تدبير مدير عامل محترم،  ــه را ارتقا دهد. وى افزود: از اين رو ب ــى جامع عموم
شركت نفت ستاره خليج فارس از چندى پيش هزينه هاى خريد گل و شيرينى 
در مناسبت هاى مختلف از جمله فوت، انتصاب و ديگر مناسبت ها را صرف آزادى 
ــئوليت هاى  ــم غيرعمد مى كند. صداقت تاكيد كرد: عمل به مس زندانيان جرائ
ــركت نفت ستاره خليج فارس است و مهندس  اجتماعى يكى از اولويت هاى ش
ــأله تاكيد دارد كه ذى نفعان اصلى  ــركت همواره بر اين مس دادور، مديرعامل ش
شركت مردم بومى منطقه، هرمزگان نشينان و مردم شريف ايران هستند. وى در 
پايان گفت: اميدواريم اين اقدام بتواند به عنوان الگو در سطح جامعه ترويج شود 

و افراد و شركت هاى حقيقى و حقوقى نيز به اين حوزه ورود كنند.

شرکت پاالیش نفت شیراز
 اختصـــاص ۳۵۰ میلیـــون ریـــال بـــرای کمـــک بـــه افـــراد کـــم بضاعـــت در 

زمینه های آموزشی و فرهنگی
ــيراز در راستاى انجام مسئوليتهاى اجتماعى خود در  شركت پااليش نفت ش
ــى فرهنگى ورزشى توانبخشى حوادث غير مترقبه و  زمينه هاى مختلف آموزش
ــازمان ها و افراد ذى ربط داشته و در حد توان و  ــاعدت الزم را با نهادها س ... مس
مقدورات تالش كرده همكارى و اقدام الزم را در زمينه ايفاى نقش خود در حوزه 
مسئوليت هاى اجتماعى داشته باشد. در اين راستا در سال 98 تاكنون مبلغى بالغ 
بر 350 ميليون ريال به سازمان هاى ذى ربط جهت كمك به افراد كم بضاعت در 

زمينه هاى آموزشى و فرهنگى اختصاص يافته است.

شرکت پاالیش نفت تهران
 کمک هـــای نقـــدی و غیرنقـــدی پاالیشـــگاه تهـــران در راســـتای انجـــام 

مسئولیت های اجتماعی
ــئوليت هاى اجتماعى خود  ــركت پااليش نفت تهران در راستاى انجام مس ش
ــن آمار و ميزان اقالم كمك هاى  ــته كه آخري كمك هاى نقدى و غير نقدى داش

ارسالى اين شركت به شرح زير است:
 كمك به دانش آموزان باقرشهر مبلغ يك ميليارد ريال

 كمك به ستاد اربعين مبلغ 150 ميليون ريال
 خريد سردخانه جهت استان ايالم مبلغ 250 ميليون ريال

 خريد بابت ملزومات سيل زدگان مبلغ سه ميليارد ريال

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه
 پرداخت بیش از ۱۳ میلیارد ریال به سیل زدگان گلستان و لرستان

ــاه پيرو فرمايش و تاكيد مقام معظم رهبرى در  ــركت پااليش نفت كرمانش ش
ــتگاه ها جهت امداد رسانى به سيل زدگان و همچنين  خصوص بسيج كليه دس
در چارچوب مسئوليت هاى اجتماعى خود، اقدامات كمك رسانى و امدادى را در 
ــاعت اوليه وقوع سيل در استان گلستان و استان لرستان آغاز و محموله هاى  س

ــال كرده است كه  ــتان ها ارس كمكى خود را در مراحل مختلف زمانى به آن اس
ــت. همچنين جهت كمك رسانى به  مجموعاً بيش از 13 ميليارد ريال بوده اس

موكب هاى اربعين مبلغ 12 ميليارد ريال پرداخت شده است.

شرکت پاالیش نفت اصفهان
 کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان

ــتاى انجام مسئوليت هاى اجتماعى  ــركت پااليش نفت اصفهان نيز در راس ش
خود در هفت ماهه اول سال جارى بيش از 7 ميليارد ريال براى كمك به طرح 
امنيت ايام نوروز، سيل زدگان و همچنين رزمايش مشترك سپاه و ناجا پرداخت 

كرده است. 
پااليشگاه اصفهان همچنين 149 ميليارد ريال براى خريد اقالم مورد نياز سيل 
ــتان اصفهان،  ــاعدت در خصوص آزادى زندانيان جرائم غيرعمد اس زدگان، مس
توسعه و ترويج آموزه هاى نهج البالغه، كمك به صندوق حمايت از بخش توسعه 
كشاورزى استان اصفهان، كمك به ساخت و ساز مسكن در شهرستان سيل زده 
ــگاه و رزمايش  ــاعدت مالى در خصوص هزينه هاى برگزارى نمايش پلدختر، مس
ــگاه و همايش ملى مهندسى  ــاعدت در خصوص نمايش هفته دفاع مقدس، مس
ــه موكب صاحب الزمان اربعين اختصاص  ــاعدت ب ايمنى و مديريت HSE و مس

داده است.

شرکت پاالیش نفت تبریز
 فعالیت خیریه و بشردوستانه پاالیشگاه تبریز

ــئوليت هاى اجتماعى خود،  ــركت پااليش نفت تبريز در راستاى انجام مس ش
ــت از امور  ــعه برندينگ، حماي ــتانه، توس ــور خيريه و بشردوس ــكارى در ام هم
مذهبى، تعامل و همكارى دانشگاه و صنعت، همكارى در توسعه متوازن جامعه، 
ــازى و مهارت آموزى به جوامع همجوار و خلق ارزش زيست محيطى  توانمندس

اقداماتى را انجام داده است. 
ــرقى جهت آزادى زندانيان  ــتاد ديه استان آذربايجان ش كمك نقدى به س
ــتاد اربعين، عقد  ــيل زدگان، كمك به س ــتان، كمك به س جرائم غيرعمد اس
ــى، عقد  ــگاه تهران در خصوص طرح هاى پژوهش تفاهم نامه همكارى با دانش
ــرارداد احداث واحد  ــالل احمر و انعقاد ق ــم نامه همكارى با جمعيت ه تفاه
ــازى جديد در راستاى كاهش آالينده هاى زيست محيطى از جمله  گوگرد س

اين اقدامات است.

شرکت پاالیش نفت بندرعباس
 تعهد به جامعه در قالب مسئولیت های اجتماعی

شركت پااليش نفت بندرعباس در راستاى رسالت و مسئوليت هاى اجتماعى 
ــعه جامعه پيرامون خود، از ابتداى سال 98 تاكنون بالغ بر 181  ــد و توس و رش

ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است.
ــعه زيرساختهاى آموزشى، ورزشى، فرهنگى، راه هاى  اين مبلغ به منظور توس
ــتان هرمزگان و همچنين كمكهاى امدادى به هموطنان آسيب  ارتباطى در اس
ــور در نظر گرفته و تخصيص داده شده  ديده از حوادث و بالياى طبيعى در كش
ــركت پااليش نفت بندرعباس به  ــت. مجموع كمكهاى نقدى و غيرنقدى ش اس

مناطق سيل زده كشور بالغ بر 11 ميليارد ريال بود.
اين شركت همچنين در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى برون سازمانى خود 
ــازى جامعه پيرامونى  و به منظور محروميت زدايى از جوامع محلى و توانمند س

اقدامات متعددى را در حوزه هاى مختلف انجام داده است.

پاالیشگاه ها و مسوولیت های اجتماعی
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 آرامکو، پیش و پس از حمله
چهاردهم سپتامبر 2019 (23 شهريور) تأسيسات 
ــق» و  ــعودى در «بقي ــو» س ــت «آرامك ــد نف تولي
ــرق عربستان سعودى، هدف  «خريص» واقع در ش

ــك انداز قرار گرفت. آرامكو يا  حمله پهپادهاى موش
ــركت ملى نفت عربستان سعودى، يكى از  همان ش
باارزش ترين شركت هاى جهان محسوب مى شود و 
ــتان است. جنبش  اصلى ترين مجموعه نفتى عربس
انصاراهللا يمن مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفت 
ــتفاده از چند پرنده  و اعالم كرد كه عمليات را با اس
موشك انداز بدون سرنشين انجام داده است. خيلى 
ــى به اين موضوع باال گرفت  زود واكنش هاى سياس
ــوى مقام هاى عربستان به عنوان متهم  و ايران از س

ــريك جرم اين حمالت  اصلى يا الاقل اصلى ترين ش
معرفى شد. با وجود اينكه برخى مقامات آمريكايى 
و اسرائيلى هم بر همين طبل مى كوبيدند، هيچ گاه 
ــد تا بتوانند اين ادعا را  سمبه آن ها آنقدر پرزور نش
رسماً اثبات كنند يا عليه ايران در مجامع بين المللى 

طرح شكايت كنند.
واكنش ها و تبعات حمله به آرامكو تنها به مواضع 
ــد از حمله به  ــد. بالفاصله بع ــى ختم نمى ش سياس
ــتان سعودى به  آرامكو، توان توليد نفت خام عربس
ــت تا چند روز ادامه  نصف كاهش يافت. اين وضعي
ــكه اى 10 دالر  ــت نفت تا مرز بش ــدا كرد و قيم پي
ــاال رفت. بازار نفت، يك روز بعد از حمالت، در  نيز ب
شرايطى شروع شد كه قيمت هاى قرارداد آتى نفت 

ــام برنت تقريباً 20 درصد افزايش يافت. بازارهاى  خ
ديگر نيز شاهد نگرانى هاى مربوط به عرضه نفت از 
ــى اياالت متحده و نيز  جمله بنزين و نفت گرمايش
بازار طال بودند. در آمريكا، دونالد ترامپ اجازه انتشار 
ذخاير استراتژيك نفتى آمريكا براى كمك به تثبيت 
قيمت انرژى در اياالت متحده را صادر كرد؛ ذخايرى 

حدود 630 ميليون ليتر.
ــيد؛  ــرايط چندان طول نكش ــر حال، اين ش در ه
عربستان با قدرت به بازار نفت برگشت، قيمت نفت 
هم آرام گرفت و آمريكا به تالفى نقش ادعايى ايران 
ــران را تحريم كرد.  ــك مركزى اي ــن حمله، بان در اي
ــوراى روابط خارجى آمريكا در تحليل خود از اين  ش
رويدادها، حمله به آرامكو را موجب رسيدن مزايايى به 

آرامِش بعد از آرامکو
تأثیر کوتاه مدِت حوادث سابیتی و آرامکو بر بازار نفت

در چند ماه گذشته، بويژه از تيرماه به بعد، چند حادثه در 
چند نقطه جهان رخ داد كه با وجود شباهت ها و تفاوت هاى 
آن ها، همگى حول يك موضوع اشتراك داشتند: نفت. از 
تيرماه كه يك نفتكش حامل دو ميليون بشكه نفت ايران 
در تنگه جبل الطارق توقيف شـد، چنـد اتفاق ديگر هم 
افتاد كه مستقيم و غيرمسـتقيم با حوزه نفت در ارتباط 
بـود. 15 روز بعـد از توقيف نفتكش گريس 1، يعنى همان 
نفتكشى كه نفت ايران را حمل مى كرد و توقيف شده بود، 

اعالم شد كه يك نفتكش انگليسى در تنگه هرمز توقيف 
شـده است. اين خبر را سردار رمضان شريف - سخنگو و 
مسـئول روابط عمومى كل سـپاه – اعالم كرد و گفت كه 
اين نفتكش انگليسـى با بى توجهى بـه قوانين و مقررات 
دريايى در مسـير معكوس در حـال ورود به تنگه هرمز و 
برخورد احتمالى با كشتى هاى ديگر بود كه با درخواست 
سازمان بنادر و دريانوردى استان هرمزگان، توسط نيروى 
دريايى سپاه توقيف شد. شامگاه چهارشنبه 9 مرداد هم 

نيروهاى گشـتى پايـگاه منطقه دوم دريايى سـپاه، يك 
كشتى خارجى حامل سـوخت را توقيف كردند؛ شناورى 
كه گفته شـد متعلق به عراق است اما مقامات عراقى اين 
مسـاله را تكذيب كردند. همه اين اتفاقات و خبرهاى آن، 
بازار نفت را با ريسـك هاى جدى روبرو مى كرد و ثبات را 
براى مدتـى از اين بازار گرفت؛ اما اين پايان ماجرا نبود و 
دو اتفاق ديگر، و البتـه تاحدودى مهم تر، حوزه نفت را با 

تكانه هايى مواجه كرد.

روزنامه نگار
حسین  هرمزی
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ايران دانسته بود. در كنار برخوردهاى خصمانه كشورهايى مثل آمريكا و 
عربستان، شايد چنين تحليل هايى كه در آن روزها در سطح جهان مطرح 
بود، مقامات كشورهاى متخاصم را به اين نتيجه رسانده بود كه ايران انگيزه 
ــته است؛  الزم و كافى براى طرح ريزى يا كمك به چنين حمله اى را داش
ادعايى كه هيچگاه شفاف و مستدل نشد. حدود هفت هفته بعد از حمله به 
تاسيسات نفتى آرامكو، اين شركت دوزادهم آبان اعالم كرد كه قرار است 
عرضه عمومى سهام خود در بورس داخلى اين كشور را آغاز كند؛ اتفاقى 

كه مدت ها بر سر آن بحث و جدل در جريان بود.
ــدن آرامكو به بازار  ــته بود كه وارد ش دويچه وله آلمان دراين باره نوش
بورس را بسيارى از رسانه ها به عنوان «بزرگ ترين رويداد تاريخ بورس» 
ــت كه آرامكو از 1500 ميليارد دالر  توصيف مى كنند. اين در حالى اس
ــزى حدود 20 تا 40  ــده اش تنها يك تا دو درصد، چي ــرآورد ش ارزش ب
ميليارد دالر را به بازار بورس عرضه مى كند. در اين راستا، دستگاه نظارت 
عربستان سعودى ثبت نام سهام اين غول نفتى در فهرست بورس سهام 
داخلى را تأييد كرد. پيش بينى مى شود سهام اوليه آرامكو در اواسط ماه 
دسامبر (احتماالً اواخر آذرماه) معامله شود. با اين حال هنوز جدول زمانى 

مشخصى براى اين مساله ارائه نشده است.
نخستين بار، خبر ورود آرامكو به بازار بورس در سال 2016 اعالم شده 
ــاله  بود. يكى از موارد اختالفى كه موجب عدم توفيق در اجراى اين مس
شده بود، ارزش گذارى آرامكو بود. وليعهد عربستان آن زمان انتظار داشت 
ارزش شركت آرامكو دو هزار ميليارد دالر برآورد شود. اما محافل بانكى و 

تجارى ارزش آرامكو را حدود 1500 ميليارد دالر تخمين زدند.

 سابیتی، ناکام در افزایش قیمت نفت

صبح جمعه (19 مهر) نفتكش ايرانى «سابيتى» متعلق به شركت ملى 
نفتكش (NITC) در دو انفجار جداگانه در بخش بدنه، دچار آسيب شد. 
انفجارها در ساعت  5: 20 صبح در 60 مايلى بندر جده عربستان سعودى 
رخ داده بود. كارشناسان شركت ملى نفتكش ايران همان زمان احتمال 
دادند اين انفجارها بر اثر اصابت موشك رخ داده و حمله تروريستى انجام 
ــده باشد. انفجارها باعث شد دو مخزن اصلى نفت اين كشتى آسيب  ش

ببيند و نفت آن به درياى سرخ بريزد.
عباس موسوى - سخنگوى وزارت امور خارجه ايران – در واكنش به 
اين اتفاق، اظهار كرد: بررسى هاى انجام شده توسط شركت ملى نفتكش 
ايران نشان مى دهد كه كشتى ايرانى از مكانى نزديك به كريدور عبورى 
اين نفت كش از شرق درياى سرخ، دو بار و به فاصله حدود نيم ساعت 
ــيب ديده است. در چند ماه گذشته برخى  مورد هدف قرار گرفته و آس
اقدامات تخريبى ديگر نيز عليه نفت كش هاى ايران در درياى سرخ انجام 
ــى ها در خصوص عوامل دخيل در اين اقدامات در حال  ــده كه بررس ش

انجام است.
ــاس اطالعات  محمدجواد ظريف- وزير امور خارجه - نيز گفت: بر اس
ــط يك يا چند دولت انجام شده  دريافتى، حمله به نفتكش ايرانى توس
است؛ البته بررسى ها در حال انجام است، اما تا زمانى كه به نتايج متقن 

در اين باره دست نيابيم، دولتى را متهم نخواهيم كرد.
اين مسأله، قيمت نفت را در بازارهاى جهانى افزايش داد. با اين حال، به 
نظر مى رسيد كه بازارهاى جهانى كشش بيشترى براى افزايش بهاى نفت 
ندارد. كل افزايش قيمت نفت برنت طى هفته اى كه حادثه نفتكش سابيتى 
در آن رخ داد، سه و نيم درصد رشد را نشان داد. ادامه معامالت اما همين 
دلخوشى كوتاه مدت را هم گرفت؛ بشكه هاى نفت خيال ندارند از ديوار بلند 

60 دالرى عبور كنند.

 نفت، عاشِق شصت!
ــى با عنوان نگرانى بازار نفت از  ــرق در گزارش روزنامه ش
حوادث زنجيره اى در خاورميانه، نوشت: اقتصاد نفتى ايران 
اين روزها اگرچه تالش مى كند بدون وابستگى به نفت اداره 
شود؛ اما قطعاً از اين تنش ها تأثير مى گيرد و البته بازار جهانى 
ــائل بى نصيب نخواهد ماند. كارشناسان  نفت هم از اين مس
حوزه نفت بر اين باورند كه قطعاً هدف قرارگرفتن نفت كش 
ــك، بر بازارهاى آنى نفت تأثيرگذار خواهد  ايرانى با دو موش
ــت كه  بود؛ اما در درازمدت اين وضعيت عرضه و تقاضا اس
قيمت نفت را تعيين مى كند. وضعيت عرضه و تقاضا هم تابع 

تحوالتى است كه در يك سال آينده رخ مى دهد.
در اين باره، محمدعلى خطيبى - نماينده پيشـين ايران 
ــدن  در اوپـك - درباره تكرار حوادث زنجيره اى و ناامن ش
خطوط كشتيرانى هشدار داده و تداوم اين حوادث زنجيره اى 
ــازار نفت اعالم مى كند و  ــى براى ايجاد نگرانى در ب را عامل
ــد: اين اتفاق تأثيرات روانى بر بازار نفت دارد. اگرچه  مى گوي
يك كشتى خيلى نمى تواند روى بازار نفت تأثير بگذارد؛ اما 
يك جو روانى ايجاد مى كند كه در كوتاه مدت روى قيمت ها 
ــت و مدت زيادى  ــر مى گذارد؛ اما اين جو ماندنى نيس تأثي

نمى تواند روى قيمت ها تأثير بگذارد.
از سوى ديگر، روزنامه اعتماد نوشته است: چند ماهى است 
كه بازار نفت با ريسك هاى مختلفى روبه رو مى شود. حمله به 
ــو و اخيراً نيز مورد هدف قرار گرفتن نفتكش ايرانى از  آرامك
جمله اين ريسك ها هستند. با وجود اينكه در حمالت اخير 
چندين ميليون بشكه نفت از بين رفت اما اين حوادث تأثير 
ــت. اين قبيل حوادث  كوتاه مدت و كمى بر قيمت نفت داش
نشان مى دهد كه مخاطرات ژئوپولتيكى تأثير زيادى بر قيمت  
نفت نمى گذارند. شايد وقت آن رسيده كه به اين قضيه اذعان 
ــود كه نفت اهميت خود را به عنوان كاالى استراتژيك و  ش
سياسى از دست داده و در واقع عوامل مؤثر بر قيمت، عرضه 
و تقاضاست. در واقع اين حوادث كه قبالً روى بازار نفت تأثير 
مى گذاشت، ديگر تاثيرى ندارد. به بيان ديگر، نبايد به افزايش 
ــته بود  ــطه اين حوادث رخ مى دهد، وابس قيمتى كه به واس

چراكه واقعى نيستند و سريع تخليه مى شوند.
ــان هم عامل ديگر را تغيير جايگاه نفت  برخى كارشناس
ــاى جهانى مى دانند؛ به  ــورهاى جهان و بازاره در بين كش
اين معنا كه نفت ديگر كاالى سياسى محسوب نمى شود و 
قيمت نفت در برابر حوادث سياسى و امنيتى تاحدود زيادى 
واكسينه شده است. اما، آيا عدم تغيير مدت دارِ قيمت نفت 
در پى اين حوادث را بايد به معناى تثبيت بازار نفت دانست 
ــت؟ آيا واقعاً نفت از  يا اين، نوعى بى تفاوتى نگران كننده اس
حالت يك كاالى استراتژيك خارج شده و اگر اينطور است، 
ــور نفت خيز و وابسته به نفتى همچون ايران،  اين براى كش
يك نشانه مثبت محسوب مى شود يا منفى؟ ورود پاكستان 
به مناقشه ايران و عربستان و سفر عمران خان نخست وزير 
پاكستان به تهران، مى تواند تأثير مثبتى رو رابطه دو كشور 
بگذارد و اگر چنين اتفاق مثبت سياسى اى رخ دهد، اقتصاد 
هم از نتايج مثبت آن سود خواهد برد؟ كارشناسان سياسى، 
اقتصادى و اقتصاد بين الملل، بويژه خبرگان حوزه نفت بايد 

به اين چند پرسش اساسى پاسخ دهند.

واکنش ها و تبعات حمله 
به آرامکو تنها به مواضع 

سیاسی ختم نمی شد. 
بالفاصله بعد از حمله به 
آرامکو، توان تولید نفت 

خام عربستان سعودی به 
نصف کاهش یافت. این 
وضعیت تا چند روز ادامه 
پیدا کرد و قیمت نفت تا 
مرز بشکه ای ۱۰ دالر نیز 

باال رفت
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نام آوران و ۲۲ میلیارد بشکه نفت
زنگنه در مورد جزييات اين كشف گفته است: «در فاصله بين اين ميادين نفتى 
در وسعتى به اندازه 2400 كيلومتر مربع و در عمق 3100 مترى يك اليه نفت دار به اندازه 
80 متر كشف كرديم كه به اندازه 53 ميليارد بشكه حجم دارد و البته امكان گسترش اين 

ــم اين مخزن را به پاس خدمات همه  ــرقى هم وجود دارد. اس ميدان به جنوب غربى و ش
افرادى كه در گوشه و كنار كشور به خدمت مى پردازند، به ويژه كاركنان مديريت اكتشاف 
كه نام آوران گمنام صنعت نفت هستند و در شرايط سخت كارى كار مى كنند، «نام آوران» 

گذاشته ايم. اين نام آوران، همان گمنامان نام آور افتخارآفرين كشور هستند.»
البته بنا به گفته وى «فعاليت اكتشافى اين ميدان از سال 95 و با پيشرفته ترين روش هاى 
اكتشافى و با سه حلقه چاه آغاز شده بود، حجم اليه قديمى اين ميدان حدود 31.3 ميليارد 
بشكه بوده و حجم نفت جديد كشف شده حدود 22 ميليارد بشكه است. ضريب بازيافت 

اين اليه 10 درصداست و حدود 2.2 ميليارد بشكه قابل استحصال است.»
در اين ميان در حالى كه برخى در مورد استخراج نفت از اين ميدان، از عدم توانمندى 
ــركت هاى داخلى صحبت مى كنند اما زنگنه گفته است: «براى توسعه اين اليه ما فعًال  ش
ــعه ميادين جفير و منصورى  ــعه اين ميدان در قالب توس برنامه جداگانه اى نداريم و توس

پيگيرى مى شود.»

ایران و ذخایرش
با توجه به اعداد و ارقام مطرح شده، ميدان نفتى تازه كشف شده كه 53 ميليارد 
بشكه نفت گنجايش آن است، پس از ميدان نفتى اهواز كه 65 ميليارد و 500 ميليون نفت 
ــت، در رده دوم بزرگ ترين ميادين نفتى ايران قرار مى گيرد، يعنى  در خود جاى داده اس
حجم آن كمى بيشتر از ميدان نفتى گچساران است كه 52 ميليارد و 900 ميليون بشكه 

نفت دارد. همچنين اين ميدان پنجمين ميدان بزرگ نفتى جهان خواهد بود.
ــال 2018 آژانس بين المللى انرژى درباره حجم ذخاير نفت و گاز  ــاس گزارش س بر اس
ــت در خود جاى داده  ــكه نفت اثبات شده يا قابل برداش ــورها، ايران 157 ميليارد بش كش
است. حجم ذخاير درجاى نفت ايران حدود 712 ميليارد بشكه است كه با توجه به ضريب 
بازيافت متوسط مخازن نفتى كه 24,6 درصد است، 157 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال 
در ايران وجود دارد. با احتساب كشف اخير، ذخاير نفت درجاى ايران 765 ميليارد بشكه 

دان
ک می

ص ی
 خا
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نرگس رسولى- در روزهايى كه بحث لغو 
تحريم هـاى نفتى ايران يكـى از الزامات 
اصلى مسوالن مذاكره كننده ايرانى براى 
نشسـتن پاى ميز مذاكره است، ايرانيان 
برگ برنده ديگرى را رو كردند و حسـن 
روحانـى رييس جمهور در جريان سـفر 
اسـتانى به يزد از كشـف ميـدان جديد 
نفتى ايران خبر داد كـه مى تواند قدرت 

مانور ايران در دنيا را تغيير دهد.
 ايـران هم اكنون نيز بـا دارا بودن ذخاير 
نفتـى و گازى فـراوان جـزو رتبـه داران 
دنيا در ذخائر انرژى اسـت كه دنيا بدون 
ترديد نياز فراوان به آن دارد و كشف هر 
ميدان جديد بر ميزان قدرت نمايى ايران 
در رفع اين نياز دنيـا تأثير قابل توجهى 
دارد. اخبار ارائه شده از اين كشف جديد 
نشان مى دهد كه ميدان جديد در منطقه 
خوزستان قرار دارد و بالغ بر 22 ميليارد 
بشـكه نفت در آن جاى دارد. اين ميدان 
نفتى از لحاظ ذخاير، دومين ميدان بزرگ 
نفتى اسـت كه طول چهل سال در ايران 

اكتشاف شده است.
يك ماه پيش و اواسط مهرماه بود كه خبر 
كشف يك ميدان گازى در جنوب استان 
فارس با حجم 368 مترمكعب، (معادل 2 
ميليارد و 277 ميليون بشـكه نفت) گاز 
طبيعى توسط شركت ملى نفت اعالم شد 
و حاال كشـف جديد باز هم اعداد و ارقام 

بازى انرژى در دنيا را تغيير مى دهد.
با توجـه به اين كشـف جديد، ايـران با 
ذخاير نفت و گاز كشـف شـده اى معادل 
170 درصد بيشـتر از كل اكتشافات نفت 

و گاز دنيا در سال 2019، در صدر فهرست 
كشـفيات اين منابع قـرار مى گيرد. اين 
ميدان نفتى ظرفيت نفت قابل استحصال 
ايـران را بـه ميـزان 13 ميليـارد و 38 
ميليون بشكه افزايش داده و آن را به رقم 

170 ميليارد بشكه خواهد رساند.

بر اسـاس اعالم بيژن نامدار زنگنه وزير 
نفـت «اين ميـدان يكـى از عظيم ترين 
ميادين نفتى اسـت كـه در تاريخ ايران 
كشف شده اسـت» البته پيش از اين در 
منطقه خوزستان ميادين ديگرى همچون 
منصورى، سوسنگرد و ... كشف شده اند 
كه باعث شـده است تا خوزستان منطقه 

نفت خيز ايران لقب گيرد.

روزنامه نگار
نرگس رسولی
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ــد و نفت قابل استحصال آن 13 ميليارد و 38 ميليون بشكه  خواهد ش
افزايش مى يابد. بدين ترتيب ذخاير قابل استحصال ايران به بيش از 170 
ــيد و فاصله آن با كشور كانادا، سومين دارنده  ميليارد بشكه خواهد رس

ذخاير نفتى دنيا به حدود 5 ميليارد بشكه نفت خواهد رسيد.
در حال حاضر كشورهاى ونزوئال با بيش از 297 ميليارد بشكه، عربستان 
سعودى با بيش از 268 ميليارد بشكه و كانادا با 175 ميليارد بشكه ذخاير 
نفتى در رده هاى نخست تا سوم بزرگ ترين دارندگان ذخاير نفتى جهان 

هستند و ايران در جايگاه چهارم قرار مى گيرد.

کشفیات جدید
ــركت ملى نفت ايران در هفته دولت در گزارش عملكرد  ش
خود از كشف يك ميدان جديد گازى در جنوب كشور خبر داده و اعالم 
ــافى آن در جنوب فارس به گاز  ــتين چاه اكتش كرده بود حفارى نخس
رسيده است. گفته مى شود اين ميدان يك تريليون مترمكعب گاز در خود 
ــف شده است.  ذخيره دارد و در عمق حدود چهار هزار مترى زمين كش

ذخاير گاز اين ميدان توانايى تأمين گاز 16 سال استان تهران را دارد.
براين اساس، آخرين گزارش تراز هيدروكربورى كشور متوسط مصرف 
ساالنه گاز استان تهران (سال 1395) حدود 23 ميليارد مترمكعب شامل 
مصارف گاز خانگى، تجارى، صنايع، نيروگاه ها و پااليشگاه نفت بوده كه 

شانزده برابر شدن اين مصرف معادل 370 ميليارد مترمكعب است.
بنابراين در صورتى كه ضريب بازيافت اين ميدان جديد گازى 30 درصد 
تعيين شود ذخيره گاز اثبات شده ميدان بين يك تا 1,2 تريليون (1200 
ــت آن حدود 370 تا 400  ميليارد) مترمكعب و ذخيره گاز قابل برداش

ميليارد مترمكعب برآورد مى شود.
در همان زمان در مورد ميدان نفتى كشف شده هم خبر رسيد كه اين 
ميدان در شمال خوزستان كشف شده كه بنا بر اطالعات اوليه، با كشف 
اين ميدان جديد، حجم ذخاير اثبات شده نفت كشور تغيير خواهد كرد. 

ــتناد به گزارش عملكرد شركت ملى نفت ايران اعالم شد كه ذخاير  در همان زمان با اس
جديد نفت در سازند ايالم و سازند گورپى اكتشاف شده كه حجم ذخاير و نوع نفت آن 

به زودى منتشر خواهد شد.
بعد از آن و در هفدهم مهرماه بود كه خبر كشف ميدان گازى ارم رسماً اعالم شد؛ البته 
مسووالن نفتى در همان زمان كه خبر اكتشاف ميدان گازى ارم را دادند، اعالم كرده بودند 
كه به زودى خبر كشف يك ميدان نفتى جديد را نيز خواهند داد. آن زمان روزنامه ايران 
از قول سيد صالح هندى، مدير اكتشاف شركت ملى نفت ايران خبر از كشف يك ميدان 
گازى و يك ميدان نفتى داده و نوشته بود كه دو ميدان كشف شده مستقل هستند و با 

كشورهاى هم جوار مخزن مشتركى ندارند.
بررسى اطالعات و آمار اعالمى جديد نشان مى دهد كه با اعالم كشف ميدان نفتى 53 
ميليارد بشكه اى در خوزستان، كه 13 ميليارد و 38 ميليون بشكه از آن قابل استحصال 
است، ميدان نفتى جديد به تنهايى به ميزان 170 درصد بيشتر از باقى اكتشافات نفت و 

گاز دنيا در سال 2019 به آمار اكتشافات اين سال خواهد افزود.
بر اساس گزارش سايت تحليلى «ريستاد انرژى»، از ابتداى سال 2019 تا نيمه مهرماه 
ــكه نفت، گاز طبيعى و نفت خام در جهان  ــال، معادل 7 ميليارد و 700 ميليون بش امس
كشف شده بود. روسيه با كشف يك ميليارد و 534 ميليون بشكه نفت و گاز بيشترين 
اكتشافات را داشته است. منطقه گويان با يك ميليارد و 180 ميليون بشكه و قبرس با 
ــكه كشف نفت و گاز در جايگاه ها ى بعدى قرار داشتند. كشف ميادين  700 ميليون بش

بزرگ نفت و گاز متعادف در سال اخير به ندرت در نقاط مختلف دنيا اتفاق افتاده است 
و اكثر اين كشفيات در بستر دريا هستند. زيرا بيشتر اكتشافات در خشكى ها پيش از اين 

انجام شده اند.
كشف ميدان گازى ارم در رسانه هاى خارجى انعكاس پيدا نكرد و آمار مؤسسات مختلف 
با توجه به اين اكتشاف به روزرسانى نشد، اما خبر اكتشاف بزرگ نفتى جديد در خوزستان 
ــد، در رسانه هاى انگليسى زبان بازتاب  ــط حسن روحانى، رييس جمهور اعالم ش كه توس

گسترده اى داشت.
رسانه هاى خارجى در خبرهاى خود درج كردند كه اين كشف، كل ذخاير نفتى اثبات 
شده ايران را 34 درصد يا حدود يك سوم افزايش خواهد داد. اما بررسى هاى روزنامه تعادل 
نشان داد كه اين خبرگزارى ها به اشتباه رقم 53 ميليارد بشكه نفت را با رقم 157 ميليارد 
بشكه نفت اثبات شده ايران مقايسه كرده اند و نه با رقم 712 ميليارد بشكه نفت درجاى 
ــتند كه  ــانه ها خبر را از قول رييس جمهور ايران اعالم كردند و منتظر هس ايران. اين رس

وزارت نفت ايران طى اطالعيه اى جزييات بيشترى از اين اكتشاف را اعالم كند.

بازتاب خارجی
ــران مورد توجه  ــف ميدان جديد در اي ــيد كش  همانطور كه به نظر مى رس
ــرايطى كه سرنوشت برجام  ــانه هاى خارجى و قدرت هاى برتر دنيا قرار گرفت. در ش رس
ــده است و ايران گام چهارم توسعه فعاليت هاى  و تحريم هاى ايران وارد فضاى جديد ش
ــت آمريكا به شرايط كامل برجام  ــته اى خود را آغاز كرده و توقف آن را تنها بازگش هس
ــف اين ميدان قدرت بيشترى به ايران براى تأمين انرژى جهان داده است.  مى داند، كش
هم اكنون ايران چهارمين دارنده ذخاير نفت و دومين دارنده ذخاير گاز جهان است. شايد 
به همين دليل است كه همزمان با كشف اين ميدان، اينديپندنت انگليس ضمن اشاره 
به كشف ميادين نفتى عظيم در ايران نوشته است: «اين ميدان نفتى در شرايط سخت 
تحريمى و در حالى كه توليد نفت ايران كم شده مى تواند به لحاظ اقتصادى كمك بسيارى 

به ايران كند.»
بى بى سى هم ضمن اشاره به سخنان رئيس جمهور ايران تاكيد دارد كه بعد از خروج 
ترامپ از برجام هم فروش نفت ايران به مشكل خورد و هم ايران همچنان محدوديت هاى 
هسته اى خود را حفظ كرد؛ اكنون اما ايران ذخاير نفتى خود را افزايش داده و همزمان در 
حال كم كردن محدوديت هاى هسته اى خود است. شرايط تحريمى باعث خروج سرمايه ها 
ــرايط اكنون ايران  ــد. اما با تغيير ش از ايران و ركود ايران و همچنين باال رفتن نرخ ارز ش

اوضاع ثابت و نسبتاً بهترى دارد.
آسوشيتدپرس هم با اشاره به تحريم هاى نفتى آمريكا عليه صنعت نفت ايران نوشت: اين 
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خبر روحانى بدان معنى است كه ذخاير اثبات شده نفت خام ايران بيش 
ــد افزايش خواهد يافت. ايران هم اكنون حدود 150 ميليارد  از 30 درص

بشكه ذخيره اثبات شده نفتى در اختيار دارد.
نيويورك تايمز اما ضمن اشاره به مختصات ميدان نفتى جديد ايران در 
خوزستان، تاكيد كرد كه صرف كشف ميدان نفتى دردى را از ايران دوا 
نمى كند و اين كشور بايد بتواند قدرت فروش اين حجم از ذخاير نفتى را 
در شرايط پسا تحريم ممكن كند. نيويورك تايمز تاكيد دارد كه همين 
مساله نفت اكنون گره اصلى اينستكس است. ايران تاكيد دارد كه اروپا 
بايد بتواند فروش نفت ايران را تضمين كند و اروپا هم اعالم كرده كه قادر 

به انجام چنين كارى نيست.

پایـــگاه خبـــری عربـــی ۲۱ نیـــز چنیـــن تیتـــر زد: «ایـــران غافلگیر 
کرد... یک میدان نفتی گسترده در مرکز این کشور».

در همين حال واكنش مقام آمريكايى به كشف ميدان جديد نفتى در 
ايران نيز قابل توجه است. رئيس اداره منابع انرژى در وزارت خارجه آمريكا 
ميدان نفتى يافت شده در ايران را "بزرگ ترين سرمايه سرگردان" خواند. 
فرانك فانون، رئيس اداره منابع انرژى در وزارت خارجه آمريكا مدعى شد 
كه ميدان نفتى پيدا شده در خوزستان مى تواند به «بزرگ ترين سرمايه 
سرگردان» تبديل شود مگر آنكه ايران از «فعاليت هاى بى ثبات كننده » 

خود دست بكشد.
و حال سؤال اينجاست كه اين ذخاير جديد چه زمانى به بهره بردارى 
خواهند رسيد؟ موضوعى كه در البه الى اخبار منتشر شده در مورد كشف 
اين ميدان هم پاسخ داده شده و هم به خوبى مسكوت مانده است. وزير 
نفت در جايى اعالم كرده است كه فعالً خبرى از بهره بردارى نيست و با 
توجه به عدم اشتراك اين ميدان با ساير كشورهاى همسايه دليلى براى 
تسريع در بهره بردارى آن وجود ندارد كه اين امر با توجه به الزام و تالش 
ــالهاى اخير براى به بهره بردارى رساندن ميادين  ــووالن نفتى در س مس
مشترك كامالً منطقى است. اما همانطور كه باالتر نيز اشاره شد برخى 
ــان نفتى داخلى و خارجى بهره بردارى از اين ميدان را خارج  از كارشناس
از حيطه شركت هاى داخلى مى دانند و معتقدند كه بايد براى استخراج 
نفت از اين ميدان دست به دامن خارجى ها شد اما هنوز مشخص نيست 

تصميم دولت براى اين ميدان جديد چيست.
ناگفته پيداست كه روال اكتشافات توليد نفت پروسه طوالنى دارد كه از 
پيش از زمان اكتشاف ميدان آغاز و تا به توليد رسيدن و فروش رسيدن 
ــد. گو اين  ادامه مى يابد؛ فرايندى كه گاهى تا يك دهه نيز طول مى كش
كه بنا به گفته مديران اكتشاف شركت نفت ميدان نام آوران از سال 95 
فعاليت هاى مرتبط با اكتشاف نهايى ميدان آغاز شده بوده و تاكنون ادامه 
يافته است. چنانچه اين روال با همين سرعت براى اكتشاف نهايى، روال 
نصب تجهيزات بهره بردارى تا توليد و در نهايت فروش را در نظر بگيريم 

نمى توانيم زمان اندكى را براى به درآمد رسيدن اين ميدان اعالم كرد.
 البته از ابتداى دولت يازدهم تا كنون عزم دولت بهره بردارى از ميادين 
مشترك بوده است تا ميزان برداشت ايران همانند همسايگان به عددى 
ــد و اين عزم نشان مى دهد اگر همين رويه ادامه  معقول و مساوى برس
يابد به احتمال قوى فعالً ميدان نام آوران يا حتى ارم براى اكتشاف نهايى 
ــركت ملى نفت  ــه روى ميز وزارت نفت و در نهايت ش ــردارى ب و بهره ب

قرار نمى گيرد. به هر روى طبق برنامه هاى تدوين شده براى 
ــى يا گازى بعد از انجام لرزه نگارى عملياتى  هر ميدان نفت
ــى را در زمين ايجاد  ــت كه به صورت مصنوعى لرزه هاي اس
ــس از برخورد با اليه هاى مختلف  ــد و اين لرزه ها پ مى كنن
زمين بازخوردهايى را به سطح زمين بازمى گرداند كه پس 
از مشخص شدن اليه هاى هيدروكربورى، كارشناسان با به 
دست آوردن ميليون ها داده خواهند توانست نقشه احتمالى 
ــخص كنند و وجود نفت و گاز و بزرگى آن را  مخزن را مش
ــه لرزه نگارى به  ــن كنند.  معموالً در مرحله اول نقش تعيي
ــيم مى شود و در صورت موفقيت آميز  صورت دوبعدى ترس
ــه بعدى آن تهيه و تدوين مى شود. هزينه  ــه س بودن نقش
ــتر از نقشه 2 بعدى است  ــه 3 بعدى بسيار بسيار بيش نقش
ــه به صورت 2 بعدى  ــه همين دليل در مرحله اول نقش و ب
تهيه مى شود. نوع سومى از نقشه هاى لرزه نگارى نيز وجود 
دارد كه به صورت چهار بعدى تهيه مى شود كه بعد چهارم 
“زمان“ است. ولى در ايران فعالً از نقشه هاى 4 بعدى استفاده 

نمى شود.
پس ازانجام اين دو مرحله دو حالت ممكن است اتفاق بيافتد: 
ــاف با شكست مواجه مى شود و تحقيقات  يا عمليات اكتش
نشان مى دهد كه در آن منطقه مخزن هيدروكربورى وجود 
ندارد و عمليات متوقف مى شود و يا اينكه تحقيقات وجود 
مخزنى را نشان مى دهد كه در اين صورت عمليات وارد فاز 
دوم مى شود يعنى شروع به حفر چاه مى كنند. سپس نوبت 
به حفارى مى رسد، حفارى عمليات حفر چاه در خشكى يا 
ــاس يافته هاى اوليه به دست آمده براى رسيدن  دريا براس
ــتگى به  ــت و ميزان ارتفاع آن بس به مخزن نفت يا گاز اس
داده هاى بدست آمده در مرحله لرزه نگارى دارد. اين ارتفاع 
به صورت عادى بين 1000 تا 10000 متر است كه در ايران 

عمق اين چاه ها بين 3 تا 5 هزار متر است.
عمليات حفارى پرهزينه ترين بخش در عمليات اكتشاف 
ــن عمليات از  ــد هزينه اي ــت. هرچن ــك مخزن نفتى اس ي
منطقه اى به منطقه ديگر متفاوت خواهد بود ولى حفر هر 
ــون دالر آمريكا هزينه خواهد  ــاه در حدود 3 تا 30 ميلي چ
ــت. حفارى در دريا به مراتب هزينه بيشترى نسبت به  داش
حفارى در خشكى دارد. تا جايى كه ممكن است هزينه حفر 
يك چاه دريايى تا 50 ميليون دالر آمريكا نيز برسد يا شايد 

در آب هاى عميق تر بيشتر از اين.
پس از انجام اين مرحله و اطمينان از وجود مخزن و تعيين 
ــود كه اين مخزن تجارى  ــتى مشخص ش بزرگى آن بايس
ــت كه آيا  ــت يا خير. در واقع منظور از اين عمليات آنس اس
بهره بردارى از مخزن موجود به صرفه است يا خير يا به زبان 
ــاده تر بايستى درآمد حاصل از آن مخزن بيشتر از هزينه  س
بهره بردارى آن باشد. حال پس از اين دو مرحله در صورتى 
كه يافته ها نشان دهنده وجود يك مخزن هيدروكربورى با 
قابليت تجارى شدن را نشان دهد طرح جامع توسعه تهيه 

شده و عمليات وارد مرحله سوم يعنى توسعه مى رسد.
ــعه عمليات  ــن مرحله پس از تهيه طرح جامع توس در اي
گسترده براى رسيدن به باالترين سطح توليد شروع مى شود؛ 
مراحلى كه بسيار هزينه بر و زمان بر است اما مى تواند جايگاه 

دارنده ذخاير انرژى را به طور قابل مالحظه اى ارتقا دهد.

حفاری در دریا به مراتب 
هزینه بیشتری نسبت 
به حفاری در خشکی 

دارد. تا جایی که ممکن 
است هزینه حفر یک چاه 
دریایی تا ۵۰ میلیون دالر 
آمریکا نیز برسد یا شاید 

در آب های عمیق تر بیشتر 
از این
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نیمه دوم سال ۹۸: نیمه شگفتی ساز
جذاب ترين اتفاقى كه احتماالً در نيمه دوم سال 
ــت، شاهد آن باشيم، تداوم روند صعودى  نود و هش
شاخص كل بورس ايران است كه با تزريق نقدينگى 
فوق العاده اى، هر هفته ركورد جديد ثبت مى كند. 
ــران كانال 300 هزار  ــاخص كل بورس اي اين كه ش
ــت و شاهد خريد و فروش  واحدى را فتح كرده اس
ــهام در بورس  ــه 2 تا 3 هزار ميليارد تومان س روزان
ــاى طاليى در بازار  ــتيم، همه نويد روزه ايران هس
سرمايه مى دهد؛ البته براى صابران و افراد پرتحمل 

كه نگاه بلند مدت به بازار دارند.
ــت كه شاخص كل با تداوم  خيلى تعجب آور نيس
ــى و افزايش  ــد نقدينگ ــور مردم در بازار و رش حض
ــا كد بورس براى  ــه اوليه ها و صدور ميليون ه عرض
ــتين دهه سده  تازه واردان، بتواند در نيمه اول نخس
ــى (يعنى تا سال 1405)،  چهاردهم هجرى شمس
بوسه اى بر كانال 1 ميليون واحد بزند. اين بدان معنا 
ــت كه اكثريت سهام تا چند سال آينده، بيش از  اس

300 درصد افزايش قيمت را تجربه خواهند كرد.

ــاهد ركود در بازارهاى  آن هم در روزگارى كه ش
ــودرو، ملك و زمين  ــكه، طال، خ موازى مثل ارز، س
ــور در بورس ايران  ــتيم. بنابراين اگر قصد حض هس
ــيرين، حداقل تا سال  ــودهاى ش و بهره مندى از س
1400 هجرى شمسى داريد، تشكيل پرتفو از سهام 

گروه هاى پيشرو بازار را فراموش نكنيد و نگاه خود را 
معطوف به نوسانات مقطعى كنيد.

ــت، بخشى از سهام  ــال نود و هش در نيمه دوم س
شركت شستا تأمين اجتماعى وارد بورس مى شود. 
ــه معاونت وزارت امور  محمدعلى دهقان دهنوى ك
ــاد و دارايى را بر عهده دارد، هفته اول مهر 98  اقتص
ــگاه بورسى  ــهام 6 پااليش اعالم كرد كه به زودى س

متعلق به دولت، در بورس عرضه مى شود.

 ۲ روش واگذاری ۶ پاالیشگاه
ــگاه ها در  ــت در اين پااليش ــهام دول واگذارى س

بورس، يكى از بزرگ ترين واگذارى هاى پااليشگاهى 
در سال هاى اخير است. روشى كه براى اين واگذارى 
در نظر گرفته شده است، بوك بيلدينگ يا از طريق 

صندوق است.
در روش بوك بيلدينگ، سهام اين پااليشگاه ها به 
صورت عرضه اوليه خواهد بود و سهامداران مى توانند 
در ثبت سفارش و شركت در عرضه سهام اين شش 
ــاركت كنند. روش ديگر آن است  ــگاه، مش پااليش
ــگاه، تجميع شده و در يك  كه سهام اين 6 پااليش
ــود كه از صندوق هاى  صندوق به نام ETF عرضه ش
ــى رود و مى توان  ــمار م قابل معامله در بورس به ش
بلوك هايش را مثل ديگر صندوق ها در بورس، خريد 

و فروش كرد.
سهام اين شش پااليشگاه بورسى به عموم واگذار 
ــود و روش عرضه اوليه اى، منطقى تر به نظر  مى ش

مى رسد.
ــش پااليشگاه،  ــهام اين ش در هر حال، عرضه س
ــان نقدينگى زياد  ــزار ميليارد توم ــب به 50 ه قري
دارد كه مى تواند حجم قابل مالحظه اى از نقدينگى 
سرگردان را جذب و نقدينگى زيادى را از بازار بورس 
و فرابورس به سمت خريد سهام اين شش پااليشگاه 
ــاخص كل  هدايت كند. احتماالً تأثير منفى روى ش

احساس شود كه به هر حال، مقطعى خواهد بود.

درباره پاالیشگاه الوان ــال پنجاه و پنج 1 ــگاه، در س اين پااليش

ــيراز  ــگاه ش با نام مجتمع تقطير الوان و زير پااليش
ــود را آغاز  ــكه اى كار خ ــت هزار بش با ظرفيت بيس
ــالمى ايران در اين  ــهم دولت جمهورى اس كرد. س
ــگاه، بيست درصد بوده و پنجاه و يك درصد  پااليش
سهام به تأمين اجتماعى تعلق دارد. تأمين اجتماعى 
ــرمايه گذاران در بازار بورس از  يكى از بزرگ ترين س
ــى بوده و  ــيمانى و قندى تا پتروپااليش دارويى و س
اكنون پااليشگاه نفت الوان، بيش از سه هزار ميليارد 
تومان ارزش بازارى دارد. سهم دولت، حدود ششصد 

ميليارد است.
ــاوان در بازار دوم  ــت الوان با نماد ش ــش نف پاالي
فرابورس ايران قرار دارد؛ يك ميليارد و 143 ميليون 
ــته و EPS آن حدود 3899 ريال  ــهم داش قطعه س
ــهم در مهر 98، 4344  ــده است. قيمت س اعالم ش
ــهام دار اصلى  ــا ندارد. س ــوده و حجم مبن تومان ب
ــازمان تأمين اجتماعى است  پااليش نفت الوان، س
ــهام را در اختيار دارد و 20 درصد،  كه 51 درصد س

در اختيار پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى است.

پاالیشگاه شیراز از ديگر واگذارى هاى دولت در نيمه دوم 2
سال نود و هشت محسوب مى شود؛ با ظرفيت چهل 
ــال پنجاه و دو به بهره بردارى  ــكه اى در س هزار بش
رسيد و عمده محصوالتش، گاز مايع، بنزين معمولى، 
نفت جت، حالل ها و نفت كوره است. شركت نفت و 
گاز پارسيان كه به وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
ــت، پنجاه و چهار درصد سهام را  مسلح وابسته اس
در اختيار دارد. ارزش بازار پااليشگاه شيراز، بيش از 
ــت. لذا، سهام شركت ملى  3 هزار ميليارد تومان اس
ــى (نهاد دولتى)  ــش و پخش فرآورده هاى نفت پاالي

بيش از 600 ميليارد تومان ارزش دارد.
ــراز، در بازار دوم  ــا نماد ش ــيراز ب پااليش نفت ش
فرابورس قرار دارد؛ يك ميليارد و 28 ميليون قطعه 
سهم بوده و حجم مبنا ندارد. EPS شراز در مهر 98، 
ــهم  ــت. قيمت س 7306 و ميزان P/E نيز 6.75 اس

جزییاتی درباره عرضه سهام ۶ پاالیشگاه
در نیمه دوم سال ۹۸

عرضه سهام شش شركت پااليشگاهى بزرگ كه مالكيت 
آن در اختيار دولت بوده و قرار است در نيمه دوم سال 98 
در بورس عرضه شود، از مهم ترين اتفاقات در بازار سرمايه 
ايران است كه در سـال رونق توليد، شگفتى ساز شده و 

هر ماه،  ركوردى جديد ثبت مى كند. سهام 6 پااليشگاه به 
نام: پااليشگاه تبريز، پااليشگاه الوان، پااليشگاه تهران، 
پااليشـگاه اصفهان، پااليشـگاه بندرعباس و پااليشگاه 
 ETF يا صندوق BOOK BUILDING شيراز به روش

عرضـه خواهد شـد و نقدينگى زيـادى را طلب مى كند. 
ارزش بازارى اين 6 پااليشـگاه، بيـش از 80 هزار ميليارد 
تومان بوده و سـهم دولت، قريب به 13000 ميليارد تومان 

است.
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ــراز در مهر 98، 4932 تومان و از مهر 97 تا مهر  ش
98، بيش از 140 درصد رشد قيمتى را تجربه كرده 

است.
ــگاه، حدود 6000 ميليارد  قيمت روز اين پااليش
ــترش نفت و گاز  ــركت گروه گس ــت. ش تومان اس
ــد، 555  ــان طور كه در باال گفته ش ــيان، هم پارس
ميليون قطعه سهم معادل پنجاه و پنج درصد سهم 
ــركت ملى  ــار دارد. پس از آن، ش ــراز را در اختي ش
ــش و پخش فرآورده هاى نفتى با 206 ميليون  پاالي
ــهم، 20 درصد سهام را در اختيار داشته و  قطعه س

سهامدار عمده است.

پاالیشگاه نفت اصفهان ــال نود و 3 از ديگر واگذارى هاى بزرگ س
ــت كار خود را آغاز  ــت است. سال پنجاه و هش هش
كرد و در سومين سال دولت تدبير و اميد، مجتمع 
ــيد كه توليد  ــازى آن به بهره بردارى رس بنزين س
متوسط روزانه يازده ميليون ليتر بنزين يورو فايو از 
محصوالت مهم اين پااليشگاه است. توليد روزانه دو 
ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 و 5 از ديگر محصوالت 
ــگاه محسوب مى شود. در اواخر سال نود  اين پااليش
ــگاه به  ــت، واحد تصفيه گازوئيل اين پااليش و هش

بهره بردارى مى رسد.
ــگاه نفت اصفهان با نماد شپنا، در بازار اول  پااليش
بورس ايران قرار دارد. 20 ميليارد قطعه سهم بوده 
ــت. EPS شپنا، 3110  ــناور اس كه 17 درصد آن ش
ــت. در 14  ــده اس ريال و P/E آن نيز 4.14 اعالم ش
ــهم شپنا، 1290 تومان بوده  مهر 98، قيمت هر س
ــت. 24 هزار ميليارد تومان، ارزش بازارى داشته  اس
ــهامدار اصلى آن، شركت ملى پااليش و پخش  و س
ــهام را در  فرآورده هاى نفتى ايران كه 15 درصد س

اختيار دارد.
سهامداران اصلى اين پااليشگاه كه به زودى سهام 

دولت در آن واگذار مى شود عبارتند از:
 شركت آواى پرديس سالمت

 شركت توسعه سرمايه رفاه

 شركت پااليش نفت جى

 شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 

ايران
 صندوق بازنشستگى كشورى

 شركت نفت سپاهان

 شركت سرمايه گذارى اهداف

پاالیشگاه نفت تهران ــگاه نفت تهران در سال چهل و 4 پااليش
هشت به بهره بردارى رسيد. ظرفيت توليد دويست و 
پنجاه هزار بشكه اى داشته و از محصوالت عمده اش 
ــفيد، نفت  مى توان به بنزين پايه، گاز مايع، نفت س
ــاره كرد. نفت خاك سبك آسمارى، نفت  كوره اش
ــادگان از جمله نفت هايى هستند كه  خام مارون ش

ــده و در اين  ــه تهران منتقل ش ــور ب از جنوب كش
پااليشگاه تبديل به فرآورده نفتى مى شود.

بيست درصد سهام اين شركت متعلق به شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى بوده و هفتاد 

درصد سهامش در اختيار سهام عدالت است.
ــتران، يكى از گران ترين سهام در تاريخ  ــهم ش س
ــت. سهمى كه به بيش از 120 هزار  بورس ايران اس
ــهام شگفتى آفرين تاريخ  ــيد و يكى از س تومان رس
ــهم  ــود. س بورس ايران پس از انقالب، ناميده مى ش
«انرژى 3» را «شتران» آبستن مى دانند و تحليلگران 
انتظار دارند كه با شتران شماره 2 مواجه خواهيم بود. 
ــتران، در بازار دوم بورس قرار دارد و 44 ميليارد  ش
ــت. يك ميليون و 766 هزار سهم،  ــهم اس قطعه س
حجم مبناى اين سهم بوده و 9 درصد آن نيز شناور 
است. قيمت هر سهم شتران، 577 تومان در مهر نود 
و هشت بوده و EPS 1047 ريال و P/E آن نيز 5.51 
ــال 1395 تا 1398، حدود 250  است. شتران از س

درصد افزايش سرمايه داده است.

پاالیشگاه بندرعباس ــگاه، در دولت پنجم و ششم 5 اين پااليش
افتتاح شد و ظرفيت سيصد و پنجاه هزار بشكه در 
ــيصد هزار بشكه نفت خام  روز دارد و خوراكش، س
سنگين و سى هزار بشكه ميعانات گازى استحصالى 
از منابع گازى سرخون و بيست هزار بشكه نفت خام 

سبك جزيره هنگام است.
ــان تقطير را  ــطح فرآورده هاى مي ــن س بيش تري
ــگاه بندرعباس توليد مى كند. هجده درصد  پااليش
پااليش نفت خام داخل كشور و توليد فرآورده هاى 
نفتى مورد نياز كشور، در پااليشگاه نفت بندرعباس 

است.
ــت بندرعباس،  ــگاه نف مهم ترين محصول پااليش

سوخت جت و نفت كوره است.
ــبندر، نام نماد پااليش نفت بندرعباس است.  ش
ــهامدارى روى  ــهامى كه در دهه نود، س از جمله س
ــود هاى شيرين چند هزار درصدى را نصيب  آن، س
ــهامداران صبور كرد. شبندر، در بازار اول تابلوى  س
فرعى بورس بوده و 13 ميليارد و 800 ميليون قطعه 

سهم است.
ــهم، حجم مبنا داشته و 10  618 هزار و 927 س

درصد آن شناور است. قيمت هر سهم شبندر، 1580 
تومان است. بانك رفاه كارگران، 33 درصد كل سهام 
ــركت ملى پااليش و  ــبندر را در اختيار دارد. ش ش
پخش فرآورده هاى نفتى، 20 درصد سهام و شركت 
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، 15 درصد سهام 
ــرمايه گذارى گنجينه  را در اختيار دارد. صندوق س

زرين شهر، 2.82 درصد سهام را در اختيار دارد.
ارزش روز اين پااليشگاه، بيش از 20 هزار ميليارد 

تومان است.

پاالیشگاه تبریز ــال پنجاه و سه 6 ــگاه تبريز، در س پااليش
ــد و در بهمن پنجاه و  ــى طراحى ش هجرى شمس
ــيد. ظرفيت اسمى اين  ــش به بهره بردارى رس ش
ــكه در روز بود كه با اجراى  شركت هشتاد هزار بش
ــاى ازدياد ظرفيت، اين رقم به صد و ده هزار  طرح ه
بشكه در روز افزايش يافته است. دومين پااليشگاه 
ــت. ديار اولين هاى  ــگاه نفت تبريز اس ايران، پااليش
ــگاه هاى نفت كشور  ايران، يكى از مهم ترين پااليش
ــار دارد كه بنزين EURO 5 با اكتان نود  را در اختي
ــيصد هزار  و يك درصد توليد مى كند. هم چنين س
ليتر LPG و سه ميليون ليتر بنزين توليد كرده و ده 
درصد محصوالتش را انواع حالل ها تشكيل مى دهد 
ــازى منتقل  ــى از آن به كارخانجات قيرس كه بخش

مى شود.
ــبريز، در بازار اول  ــت تبريز با نماد ش پااليش نف
ــارد و 884 ميليون  ــران قرار دارد. 3 ميلي بورس اي
قطعه سهم بوده و 324 هزار سهم، حجم مبنا دارد. 
8 درصد سهم، شناور است. قيمت هر سهم شبريز 
ــت. قيمت روز  ــان اس ــر 98، 3073 توم در 14 مه
پااليش نفت تبريز، بيش از 11 هزار ميليارد تومان 

برآورد مى شود.
شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، شركت 
ــركت  ــى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى، ش مل
ــرمايه گذارى هامون سپاهان از جمله سهام داران  س

اكثريت اين سهم هستند.
ــش  ــهام اين ش ــركت در خريد عرضه س براى ش

شركت پااليشگاهى، بايد كد بورس داشته باشيد.
براى دريافت كد بورس به يكى از 106 كارگزارى 
سراسر كشور مراجعه كرده و شناسنامه و كارت ملى 

هوشمند به همراه داشته باشيد. هزينه: رايگان.
ــجام ثبت نام كرده و احراز هويت  ــامانه س در س

شويد. هزينه: 100 هزار ريال است.
كد معامالت آنالين بگيريد.

مقدارى سرمايه آزاد براى شركت در عرضه اوليه 
در روزهاى آينده آماده كنيد.

ــوند،  ــه به زودى عرضه مى ش ــگاه هايى ك پااليش
واحدهاى توليدى ارزنده اى دارند كه بازدهى خوبى 
ــهامداران صبور قرار  ــدت را در اختيار س در بلندم
ــد كه عرضه اوليه پتروشيمى  مى دهند. يادتان باش
پارس، 2500 تومان بود كه پس از 14 ماه به بيش 

از 5000 تومان رسيد.
ــهام اين  ــد ارزش فعلى مجموع س به نظر مى رس
شش شركت پااليشگاهى، بيش از 12 هزار و هفتصد 
و پنجاه ميليارد تومان باشد كه نياز به نقدينگى زياد 
دارد. احتمال مى دهيم كه يك ميليون سهامدار در 
اين عرضه شركت كرده و حداقل هر كد بايستى 12 

ميليون تومان نقدينگى در اختيار داشته باشد.

منبع: اقتصاد شهروند- 14 آبان
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روز هـا و ماه هاى گذشـته، صداى 
بمب هاى خبرى بزرگـى از بلندگوى 
رسانه ها به گوش رسيد؛ بمب هايى كه 

خبر از فصل شكار مى داد. 
در ايـن ايـام روح اهللا زم گرداننده 
كانـال تلگرامى و سـايت «آمدنيوز» 
دستگير شـد و ابوبكر بغدادى رهبر 
گروه تروريستى داعش نيز به هالكت 
رسيد. در ادامه، مهم ترين رويدادهاى 
ايران و جهان از روزهاى اول شهريور 

تا اواخر آبان 98 را مرور مى كنيم.

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم

فصل شکار
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 آغاز به کار دو وزیر جدید
ــت در  ــنهادى دول ــر پيش ــت دو وزي صالحي
ــهريور مجلس شواى  ــنبه 12 ش جلسه سه ش
ــد و به اين ترتيب محسن  ــالمى بررسى ش اس
حاجى ميرزايى به عنوان وزير آموزش و پرورش 
ــان نيز به عنوان وزير ميراث  و على اصغر مونس
ــگرى و صنايع دستى كار خود  فرهنگى، گردش
ــان، معاون رئيس جمهور و  را آغاز كردند. مونس
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى  رئيس س
ــمت  ــگرى بود و پيش از آن هم در س و گردش
ــازمان منطقه آزاد كيش فعاليت  مديرعامل س
ــى نيز پيش از  ــن حاجى ميرزاي مى كرد. محس
وزارت، در سمت هاى دبير هيأت دولت و مشاور 

وزير آموزش و پرورش مشغول كار بود.

 گام سوم کاهش تعهدات برجامی
ــط  ــش تعهدات برجامى توس ــه كاه در ادام
ــا در عمل به  ــى بى اقدامى اروپ ــران به دليل اي
ــن روحانى رئيس جمهورى  تعهدات خود، حس
ــران سه قوه كه  ــت مشترك س در پايان نشس
ــهريور برگزار شد، گام سوم  ــنبه 13 ش چهارش
كاهش تعهدات برجامى ايران را «انجام تحقيق 
ــته اى بدون هيچ گونه  ــعه در حوزه هس و توس

محدوديت» اعالم كرد.

 حمله به آرامکو

ــهريور، انصاراهللا يمن تأسيسات نفتى  23 ش

ــتان را با 10 پهپاد هدف حمله  آرامكوى عربس
ــرار داد. دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا  ق
ــش به اين رويداد گفت كه براى حمله  در واكن
نظامى عليه مسببان اين حمالت آمادگى دارد. 
با وجود اعالم رسمى انصاراهللا يمن، وزير خارجه 
آمريكا و اتحاديه عرب، ايران را به دست داشتن 
در اين حمالت متهم كردند. اين رويداد، قيمت 

نفت را افزايش داد.

 مرگ «عماد»
ــاله  و  ــربچه اى هشت س عماد صفى يارى، پس
ــه فرزنِد يكى  ــال فوتبال ك هوادار كم سن وس
ــگاه آزادى بود، 25  ــار ورزش ــه داران كن از غرف
ــهريور دچار برق گرفتگى شد و جان سپرد.  ش
ــت بازى پرسپوليس - نفت آبادان  او قصد داش
ــا كند اما هنگام بازگشت، در  را از نزديك تماش
ــتى كه به دكل  برخورد صورتش با ميله داربس
ــد و جان  برق متصل بود، دچار برق گرفتگى ش

سپرد. مقصران اين حادثه بازداشت شدند.

 داربی ۹۰
ديدار تيم هاى فوتبال استقالل و پرسپوليس 
در نيم فصل نخست ليگ برتر فوتبال ايران، روز 

31 شهريور برگزار شد كه در پايان 90 دقيقه با 

نتيجه يك بر صفر به سود پرسپوليس به پايان 
رسيد.

 سخنرانی روحانی در سازمان ملل

رئيس جمهورى اسالمى ايران عصر چهارشنبه 
ــاد و چهارمين  ــت تهران در هفت ــر به وق 3 مه
ــازمان ملل متحد سخنرانى  مجمع عمومى س
ــن روحانى گفت: من به نمايندگى از  كرد. حس

ــخ ما به  ــورم، اعالم مى كنم كه پاس ملت و كش
ــت. ايران هرگز  مذاكره تحت تحريم، «نه» اس
ــمنى كه مى خواهد با سالح فقر، فشار و  با دش
ــليم وادارد، مذاكره نخواهد  تحريم ايران به تس
كرد. او همچنين پيشنهادى را با عنوان «صلح 
ــتقبال بسيارى از  هرمز» ارائه كرد كه مورد اس

كشورها قرار گرفت.

 اعتراضات در عراق و لبنان
ــنبه 9 مهر  ــات در عراق از روز سه ش اعتراض

ــش ادامه دارد.  ــده و همچنان كم و بي آغاز ش
ــرايط اقتصادى،  اين تظاهرات در اعتراض به ش
ــتغال وعدم مقابله درست با فساد  وضعيت اش
ــده است. با تشديد اين اعتراضات، عادل  برپا ش
عبدالمهدى، نخست وزير عراق، با درخواست از 
قانونگذاران براى حمايت از تغييرات در كابينه، 
تأكيد كرد كه دولت او مطالبات مشروع مردم را 

پيگيرى مى كند.
ــته او، كابينه اين  ــاعاتى بعد، طبق خواس  س

ــه اى فوق العاده، بسته اى اوليه  ــور در جلس كش
ــر كرد.  ــات «مهم» را صادر و منتش از تصميم
ــات 17 بندى، رفع  ــترين تاكيد اين مصوب بيش
ــتى و اقتصادى مردم عراق بود.  نيازهاى معيش
ــاد، اين كشور را  در لبنان نيز اعتراضات به فس
صحنه درگيرى كرد و نهايتاً منجر به استعفاى 
ــعد حريرى نخست وزير لبنان و پذيرش آن  س
از سوى ميشل عون رئيس جمهورى اين كشور 
ــد. ايران در اين اعتراضات، بر لزوم توجه به  ش
ــردم اين دو  ــردم تاكيد كرد و از م مطالبات م
ــيارى خود را در  ــور نيز خواست كه هوش كش
ــواران اعتراضات كه اهداف ديگرى  برابر موج س
ــد. اين موضع،  ــد، حفظ كنن ــال مى كنن را دنب
ــو با مواضع آيت اهللا سيستانى در عراق و  همس

سيدحسن نصراهللا در لبنان بود.

 رونمایی از الواح هخامنشی
ــى ها كه بعد از  1783 لوح تاريخى هخامنش

ــرزمين مادرى خود  ــكا به س ــال از آمري 80 س

بازگشتند، چهارشنبه 10 مهر رونمايى شدند. 
ــى از آثار  ــواح تاريخى كه بخش كوچك ــن ال اي
ــت،  ــيكاگو آمريكاس ــه ش باقى مانده در مؤسس
ــتان در تاالر  ــالن بخش ايران باس در انتهاى س

هخامنشى موزه ملى ايران به نمايش درآمد.
ايدز در لردگان

چندى قبل خبرهايى مبنى بر اعتراض جمعى 

54نشريه صنعت پااليش نفت    سال سوم   شماره 14  آذر 98

Oil Refining Industry Employers Association



از مردم روستاى چنارمحمودى لردگان مبنى بر 
 HIV تقصير يك بهورز در ابتالى آنان به ويروس
منتشر شد كه وزير بهداشت 13 مهر در اين باره 
گفت: در روستاى چنارمحمودى از مدت ها قبل 
ــاتى از موارد  و از بيش از 40 روز پيش، گزارش
آلودگى با ويروسHIV داشتيم كه همكاران ما 
ــظ حرمت مردم  ــيار آرام و بى صدا و با حف بس

شريف آن منطقه، كارها را پيش مى بردند.
ــر از مردم  ــت دقيق ابتالى ده ها نف هنوز عل
ــت اما اين  ــده اس اين منطقه به ايدز اعالم نش
رويداد، چند روزى لردگان را ملتهب كرد و اين 
ــتان صحنه اعتراضات مردمى شد. البته  شهرس
در اين ميان، برخى نيز قصد آشوب داشتند كه 
بازداشت شدند و در ميان بازداشتى ها چند تن 
از وابستگان به جريانات ضد انقالب نيز حضور 

داشتند.
 حمله ترکیه به شمال سوریه

حمله نظامى تركيه به شمال سوريه با نام رمز 
ــمه صلح» و تحت عنوان مقابله  عمليات «چش
ــت هاى پ.ك.ك روز 17 مهر آغاز  ــا تروريس ب
ــه روز پيش از آن، دونالد ترامپ رئيس  شد. س
ــتور داده بود كه نيروهاى  جمهورى آمريكا دس
ــمال شرقى سوريه و  نظامى آمريكايى كه در ش
ــته اند، از اين  براى حمايت از كردها حضور داش
كشور خارج شوند؛ اقدامى كه تحليلگران، آن را 
ــبز آمريكا براى حمله تركيه به كردها  چراغ س
ــتند. ايران در واكنش به اين اتفاق، حمله  دانس
ــت و آمادگى  ــب ندانس نظامى را راه حل مناس
ــود را براى ميانجيگرى ميان كردها و تركيه  خ
اعالم كرد. تعداد زيادى از كردها در اين منطقه 
ــدند و درگيرى ها به صورت پراكنده  ــته ش كش

همچنان ادامه دارد.

 حضور رسمی زنان ایرانی در استادیوم

ــال ايران و كامبوج  ــدار تيم هاى ملى فوتب دي

ــاى مقدماتى جام جهانى  در چارچوب رقابت ه
ــر در  ــنبه 18 مه ــر پنجش ــر، عص 2022 قط

ــگاه آزادى تهران در حالى برگزار شد كه  ورزش
زنان ايرانى در اين ورزشگاه براى نخستين بار به 
صورت رسمى حضور يافتند و تيم ملى ايران را 
تشويق كردند. اين رويداد، واكنش هاى زيادى 
را به همراه داشت و به ويژه با شكست كامبوج با 
نتيجه پرگل 14 بر صفر، يك روز تاريخى را در 

فوتبال ايران به ثبت رساند.

 حمله به نفتکش ایرانی

نفتكش ايرانى متعلق به شركت ملى نفتكش 
ــر در دو انفجار  ــح جمعه 19 مه (NITC) صب

ــد.  ــيب ش ــه در بخش بدنه، دچار آس جداگان
ــاعت  5: 20 صبح در 60 مايلى  انفجارها در س
بندر جده عربستان سعودى رخ داد. كارشناسان 
شركت ملى نفتكش ايران احتمال داده اند اين 
ــك رخ داده و حمله  انفجارها بر اثر اصابت موش
تروريستى صورت گرفته باشد. هنوز علت دقيق 

اين حادثه اعالم نشده است.

 راهپیمایی اربعین
امسال نيز مانند سال هاى گذشته، راهپيمايى 
ــكوه اربعين با حضور ميليونى مردم عزادار  باش
ــاير نقاط جهان برگزار شد. آستان  از ايران و س
ــين عليه السالم اعالم كرد كه  مقدس امام حس
تعداد زوار اربعين حسينى در امسال به بيش از 
15 ميليون نفر رسيد. اين رويداد عظيم معنوى 

ــكلى و در امنيت كامل  ــدون كوچكترين مش ب
برگزار شد.

 دستگیری «زم»
ــانه هاى ايران خبر از دستگيرى  22 مهر رس

ــده كاال تلگرامى ضد انقالب  روح اهللا زم گردانن
«آمدنيوز» توسط سازمان اطالعات سپاه دادند. 
ــداران انقالب اسالمى در اطالعيه اى  سپاه پاس
ــاره به  ــر كرد، بدون اش ــه در اين باره منتش ك
ــت، اعالم كرد كه زم  ــان و مكان اين بازداش زم
ــور هدايت و بازداشت كرده اند.  را به داخل كش
پيش تر رئيس پليس بين الملل نيروى انتظامى 
ــران، از طريق اينترپل به  اعالم كرده بود كه اي
ــترداد تعدادى از متهمان پرونده هاى  دنبال اس
ــى، از جمله روح اهللا زم است.  اقتصادى و سياس
همزمان در كانال تلگرام آمدنيوز پيامى مبنى بر 
ــتگيرى زم با لوگوى سپاه پاسداران منتشر  دس
شد كه نشان مى داد سپاه كنترل كانال آمدنيوز 
ــاعت پس از  ــت. چند س را در اختيار گرفته اس
ــتگيرى زم، ويدئويى كوتاه از  ــار خبر دس انتش
ــد. در اين ويدئو،  اعتراف تلويزيونى او پخش ش
زم در اظهاراتى كوتاه و خالصه شده از رفتارهاى 
ــال هاى اخير ابراز پشيمانى  رسانه اى اش در س
ــام عذرخواهى مى كند.  ــرد و گفت كه از نظ ك
ــار خبر دستگيرى، بعضى مقامات  پس از انتش
ــوراى عالى  از جمله رئيس قوه قضائيه، دبير ش
امنيت ملى و رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح با 
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انتشار بيانيه هايى به اين موضوع واكنش نشان 
دادند و از سپاه قدردانى كردند.

 هالکت «بغدادی»
ــا 27 اكتبر 2019،  ــداد 5 آبان مصادف ب بام
دونالد ترامپ در توئيتر خود نوشت: «هم اينك 
ــد، يكى از  ــاعتى بع ــاق مهمى رخ داد». س اتف
ــر داد كه «با كمك  مقامات نظامى آمريكا خب
سازمان سيا مكان اختفاى ابوبكر بغدادى رهبر 
گروه تروريستى داعش در ادلب سوريه را كشف 
ــترك  ــرده و نيروهاى دلتاى فرماندهى مش ك
عمليات ويژه اياالت متحده آمريكا به آن محل 
ــاى او در منطقه اى  حمله كرده اند. محل اختف
قرار داشت كه در نفوذ نيروهاى روسيه و تركيه 
ــرد آمريكايى  ــه با حضور 8 بالگ بود. اين حمل
ــس از محاصره  ــده و در نهايت پ ــى ش همراه
ــود را منفجر  ــدادى، او جليقه انتحارى خ البغ

كرده و كشته شده است.»
عصر همان  روز دونالد ترامپ در يك كنفرانس 
خبرى در كاخ سفيد رسماً مرگ ابوبكر بغدادى 
ــريح نحوه مرگ بغدادى  را اعالم كرد. او در تش
ــه نيروهاى آمريكايى به مخفيگاه  گفت با حمل
بغدادى در باريشاى سوريه، او همراه 3 كودك 
ــت  ــر آن مخفيگاه قرار داش ــه زي ــه تونلى ك ب
ــت و در انتهاى آن تونل جليقه انفجارى  گريخ
خود را منفجر كرد. او با اشاره به اين كه عمليات 
ــتقيم مشاهده مى كرده، گفت:  را به صورت مس
ــل، در حال گريه  ــان يك تون ــدادى در پاي «بغ
ــك بزدل ُمرد». به  ــگ و ي و زارى، مثل يك س
ــه ترامپ جنازه بغدادى بر اثر انفجار كامًال  گفت
ــده اما آزمايش دى ان اى از بقاياى  متالشى ش

جسد، هويت او را تأييد كرده است.
ــروى آمريكايى  ــه هيچ ني ــح كرد ك او تصري
ــده و فقط يكى از  ــته نش ــن عمليات كش در اي
سگ هاى تربيت شده آمريكايى كه در عمليات 
ــته زخمى شده است. طى عمليات  شركت داش
ــته شدند و  ــمارى از همراهان بغدادى كش ش
ــليم  ــدادى از جمله 11 كودك، خود را تس تع

نيروهاى آمريكايى كردند.
اين عمليات مدتى قبل شروع شده بود اما به 
ــل تغيير محل اختفاى بغدادى دو هفته به  دلي
طول انجاميد. در اين عمليات نيروهاى آمريكايى 
از حريم هوايى تركيه استفاده كردند و از كمك 
اطالعاتى كردهاى سوريه بهره گرفتند. رهبران 
ارتش دموكراتيك سوريه در يك نشست خبرى 
گفتند كه محل اختفاى بغدادى را اعضاى اين 
گروه شناسايى كرده بودند. آن ها حمله نظامى 
ــين را عامل تأخير  ــق كردنش ــه به مناط تركي
يك ماهه عمليات عنوان كردند كه مارك اسپر، 

وزير دفاع آمريكا اين ادعا را رد كرد.

ــخنگوى اس دى اف گفت  ــى بالى، س مصطف
ــه مدتى قبل يكى از نيروهاى آن ها در حلقه  ك
اطرافيان بغدادى نفوذ كرده و موفق شده نمونه 
ــورت او را به دست بياورد كه از آن ها  خون و ش
ــخيص هويت  ــش دى ان اى و تش ــراى آزماي ب
ــك مقام كرد،  ــت. به گفته ي ــتفاده شده اس اس
ــش لباس زير  ــوس آن ها حدود 3 ماه پي جاس
ــه خون هم حدود 1 ماه قبل  را دزديده و نمون

گرفته شده است.
ــم از وجود  ــت ه ــينگتن پس ــه واش روزنام
ــزو محفل داخلى  ــى خبر داده كه ج خبرچين
ــى موقعيت اتاق هاى  ــران داعش بوده و حت س
ــاختمان محل اختفاى بغدادى را در اختيار  س
ــرد در جريان  ــته بود. اين ف آمريكايى ها گذاش
ــت و دو  ــا در محل حضور داش عمليات باريش
ــواده اش از منطقه خارج  روز بعد به همراه خان

شده است.
برخى نيز مدعى شدند باجناق بغدادى محل 

اختفاى او را لو داده است.
ــدن بغدادى يكى از  يك روز پس از كشته ش
مقامات پنتاگون به خبرگزارى فرانسه گفت كه 
ــت. به  ــد او به دريا انداخته شده اس بقاياى جس
گفته اين شخص، بقاياى جسد، مطابق با آداب 

و رسوم مسلمانان در دريا دفن شده  است.
ــمى تلگرام گروه حكومت  9 آبان، كانال رس
ــد كرد. داعش  ــالمى، مرگ بغدادى را تأيي اس
ــه اى، ابو ابراهيم  ــك بيانيه صوتى 7 دقيق در ي
الهاشمى القريشى را به عنوان خليفه جديدشان 
ــن  ــرد. آن ها همچنين مرگ ابوحس معرفى ك
ــد كردند و ابو  ــر به همراه بغدادى را تأيي مهاج
ــخنگوى جديد  ــى را به عنوان س حمزه القريش
ــروه معرفى كردند. در اين بيانيه از طرفداران  گ
ــه جديد بيعت  ــد با خليف ــته ش داعش خواس

كنند!

 درگذشت اعظم طالقانی
اعظم طالقانى فرزند آيت اهللا طالقانى، فعال و 
مبارز سياسى و نماينده دوره اول مجلس شوراى 
اسالمى، بعد از طى يك دوره بيمارى، به علت 
عارضه مغزى در بيمارستان تحت مراقبت بود 
كه در نهايت شامگاه چهارشنبه 8 آبان در سن 

76 سالگى درگذشت.

 گام چهارم کاهش تعهدات برجامی
رييس جمهورى 14 آبان اعالم كرد كه از فردا 
ــانتريفيوژ در  (15 آبان) تزريق گاز به 1044 س

ــدام، چهارمين گام  ــود. اين اق فردو آغاز مى ش
ايران در راستاى كاهش تعهدات برجامى بود.

زلزله در آذربايجان شرقى
بامداد جمعه 17 آبان زلزله اى 5,9 ريشترى، 
حوالى «ترك» از توابع آذربايجان شرقى را لرزاند. 
ــون اين زمين لرزه،  ــهرها به كان نزديك ترين ش
سراب و تركمانچاى در آذربايجان شرقى بودند. 
ــته و  ــن حادثه تعدادى از هموطنان كش در اي
ــدند. مقام معظم رهبرى،  برخى نيز مصدوم ش
ــاير مسئوالن با انتشار پيام هايى  سران قوا و س
ضمن تسليت به بازماندگان قربانيان اين حادثه 
ــاى زلزله زدگان و  ــن فورى نيازه بر لزوم تأمي

ساماندهى وضعيت آنان تاكيد كردند.

 اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین
در پى اعالم افزايش قيمت بنزين در شامگاه 
ــه اين اقدام  ــاه، برخى اعتراض ها ب ــان م 24 آب

شكل گرفت.
ــهرهاى ايران از جمله سيرجان،  در برخى ش
بهبهان، شيراز، اصفهان، تهران، تبريز، مريوان، 
ــهر، ماهشهر، كرج،  ــهر، اهواز،  خرمش يزد، بوش
ــهر و شهريار اعتراضات به افزايش نرخ   اسالمش
ــت و به خشونت  ــترى داش ــدت بيش بنزين ش

كشيده شد.
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