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ــد: وحدت امت  رهبر انقالب تصريح كردن
اسالمى و ايستادگى در مقابل صهيونيسم و 
ــالم عالج دردهاى دنياى  ديگر دشمنان اس

اسالم و راه رسيدن به قدرت و عزت است.
ــت اهللا خامنه اى  ــور بيانات حضرت آي مح
ــران سه قوه، جمعى از مسئوالن  در ديدار س
نظام، سفيران كشورهاى اسالمى و ميهمانان 
كنفرانس وحدت اسالمى در خجسته ميالد 
ــرت محمد مصطفى  ــالم حض نبى مكرم اس
ــادق (ع)، به  ــرت امام جعفر ص (ص) و حض

شرح زير است:
ــم حضرت ختمى مرتبت   پيروى از تعالي
شرط رهايى امت اسالمى از مشكالت داخلى، 
ــت. دنياى اسالم اگر  منطقه اى و جهانى اس
عزت و قدرت مى خواهد، وحدت و استقامت 

را سرلوحه خود قرار دهد.
اين عيد سعيد را به ملت ايران، امت اسالمى 
و همه آزادگان جهان تبريك مى گويم. پيامبر 
ــالم، رحمت پروردگار براى  عظيم الشأن اس
ــروى از او ملت ها را از  ــريت بود و پي همه بش
ظلم و استكبار قدرت ها، اختالفات طبقاتى، 
اشرافيت هاى ظالمانه و ديگر رنج ها و اسارت ها 

نجات مى دهد.
ــى و پيروان آنها  ــروردگار به پيامبران اله پ
ــرط  ــتقامت و پايدارى ش تاكيد كرده كه اس
ــتقامت در راه  ــروز هم اس ــت، ام پيروزى اس
پيامبر عظيم الشأن اسالم مى تواند توطئه هاى 

بزرگ زورگويان جهانى را ناكام بگذارد.
ــتى، مرتجعين و  ــكا، رژيم صهيونيس آمري
وابستگان به قدرت ها، فرعون هاى امروز جهان 
هستند و براى ايجاد اختالف و جنگ در امت 
اسالمى تالش مى كنند. برخى سياستمداران 
آمريكايى خواسته يا ناخواسته اذعان كرده اند 
كه بايد در منطقه غرب آسيا جنگ و درگيرى 
به وجود آيد تا رژيم صهيونيستى در حاشيه 
ــالم،  امن قرار گيرد و پيكر خونين دنياى اس

توان پيشرفت نداشته باشد.
از  ــه  منطق ــان  حاكم ــى  برخ ــروى  پي
خواسته هاى آمريكا شديداً جاى تأسف دارد. 
جمهورى اسالمى هيچ انگيزه اى براى اختالف 
با دولت هاى مسلمان ندارد و همان گونه كه در 
ــل ايران، وحدت و برادرى را حاكم كرده  داخ

است، در دنياى اسالم نيز معتقد و عالقمند و 
پيگيِر وحدت و اتحاد است.

ــل دنباله روهاى امريكا در  ــان ما در مقاب زب
ــت و بنا نداريم به  منطقه، زبان نصيحت اس
ــخ بدهيم اما آنها  حرفهاى برخى جّهال پاس
ــه خدمت به ظالمان  را نصيحت مى كنيم ك
ــت و به فرموده  ــه ضرر خود آنهاس جهانى ب
ــرانجامى جز  ــى با ظالمان س ــرآن، همراه ق

نابودى ندارد.
ــاد گروه هاى  ــمنان از ايج هدف نهايى دش
ــنى است.  ــيعه و س تكفيرى، ايجاد جنگ ش
خداوند دشمنان ما را احمق آفريده و همين 
موجب شد هدف دشمنان اسالم يعنى جنگ 
مذهبى، محقق نشود و ان شاءاهللا در آينده نيز 

محقق نخواهد شد.
ــل  ــروزى در مقاب ــز پي ــتادگى» رم «ايس
ــى است. مقابله ما با آنها،  تكفيرى هاى وحش
مقابله با ظلم و تحريف اسالم بود و اكنون نيز 
دنباله هاى آنها هر جا كه باشند، عامل آمريكا و 
صهيونيسم هستند و ما در مقابل آنها خواهيم 
ايستاد. وحدت امت اسالمى و ايستادگى در 
ــمنان اسالم  ــم و ديگر دش مقابل صهيونيس
ــالم و راه رسيدن به  عالج دردهاى دنياى اس
قدرت و عزت است. مسئله فلسطين امروز در 
رأس مسائل سياسى امت اسالم است و همه 
ــطين  موظفند براى آزادى و نجات ملت فلس

تالش و مجاهدت كنند.
ــالم درباره اعالم قدس  ادعاى دشمنان اس
به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى ناشى از 
ناتوانى و عجز آنهاست. دنياى اسالم بالشك در 
مقابل اين توطئه مى ايستد و صهيونيست ها با 
اين كار ضربه بزرگ ترى مى خورند و فلسطين 

عزيز بدون ترديد سرانجام آزاد خواهد شد.
ــتقامت ملت ايران  شجاعت، بصيرت و اس
ــوار 4 دهه  ــيار دش در عبور از گردنه هاى بس
ــتان جمهورى  اخير جاى قدردانى دارد. دوس
اسالمى در سراسر دنيا و دشمنان ايران بدانند 
مشكالت پيش رو، حتماً از مشكالت 4 دهه 
ــته كوچك تر خواهد بود و ملت ايران با  گذش
ــا را خنثى مى كند و  ــتر، همه آنه توانى بيش
ــالمى را در قله هايى باالتر به  پرچم عزت اس

اهتزاز در خواهد آورد.

اعالم پایتختی قدس 
از روی عجز آمریکاست

حرضت آیت الله خامنه ای:
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ــه 1194 تريليون تومانى دولت براى  اليحه بودج
ــكارى با لوايح ساليان قبل  سال 97 تفاوت هاى آش
دارد. افزايش 8,9 درصدى هزينه هاى جارى دولت، 
ــاى عمرانى،  ــدى بودجه طرح ه ــش 15 درص كاه
ــور، تصميم دولت  افزايش نرخ عوارض خروج از كش
براى ساماندهى پرداخت يارانه نقدى و افزايش سهم 
يارانه سالمت و خانواده هاى نيازمند در جهت حذف 
فقر مطلق در كشور، از جمله نكات مهم اليحه دولت 

براى بودجه سال آينده است.
رئيس جمهور در زمان تقديم اليحه بودجه 1397 
ــوراى اسالمى، بودجه سال  كل كشور به مجلس ش
1397 كل كشور را تبلور تمام چارچوب ها و وعده هاى 

ــت 96  ــى دولت دوازدهم در انتخابات ارديبهش اصل
ــت. اليحه بودجه امسال  و اجراى اين برنامه ها دانس
كامالً متفاوت با لوايح بودجه سال هاى گذشته است 
ــت درآمدى و هزينه اى نيست، بلكه  و تنها يك ليس

برشى از برنامه چهارساله دولت است.
گزيده سخنان و توضيحات حسن روحانى، هنگام 
ــور به مجلس را  تقديم اليحه بودجه 1397 كل كش

در زير مى خوانيد:
ــر، كاهش  ــادى، رفع فق ــد اقتص ــتغال، رش - اش

ــى و مهم و  ــرك در طرح هاى اصل ــا، تح نابرابرى ه
ــور به عنوان  حضور بخش خصوصى در اقتصاد كش
خواسته هاى اصلى مردم در انتخابات 96، در اليحه 

بودجه 97 پيگيرى شده اند.
ــره 14، 18 و 19 اليحه بودجه به خوبى   در تبص
ــال  خواهيد ديد كه يك تحول بزرگ در بودجه امس
ــدى را آغاز كرده و در  ــد بود. دولت روند جدي خواه
ــد داد. پايه اصلى بودجه  ــال هاى بعد ادامه خواه س
امسال، شفافيت است و پرداخت اعتبار به دستگاه ها 

بر مبناى عملكرد سه ماهه آنها خواهد بود.
ــه اى كه تقديم مجلس   حدود 34 درصد بودج

مى شود، بودجه عملياتى است و بايد اين روند ادامه 
ــود. بر  پيدا كند تا تمامى بودجه هاى ما عملياتى ش
اساس اين بوجه در بخش استانى، صد درصد بودجه 
ــا به گونه اى تنظيم  ــى خواهد بود. بودجه م عمليات
مى شود كه همه اعتبارات و هزينه ها در اختيار تهران 
ــارات هزينه اى با كمى  ــت و 2 الى 3 درصد اعتب اس
بودجه عمرانى را به استان مى دهيم. براى سال آينده 
ــاى چهار درصد 24 درصد و  در بخش هزينه اى بج
ــتر از 30 درصد بودجه در  در بخش عمرانى نيز بيش

اختيار استان ها قرار مى گيرد.

 اگر بخواهم بودجه امسال را در يك جمله خالصه 
ــال 97، بودجه اى بر مبناى اشتغال  كنم، بودجه س

فراگير و بر مبناى رفع فقر و ايجاد عدالت است.
ــال در مقايسه  ــبختانه در فصل اول امس  خوش

ــد اقتصادى اعالم  ــال گذشته در رش با فصل اول س
مى شود كه بدون نفت، 7 و با نفت 6,5 درصد، داراى 
رشد است و اين قدم بسيار خوبى در رشد اقتصادى 
ــت و هدف گذارى ما اين است كه در طول دولت  اس
ــاالنه  ــد باالى 5 درصد س ــاءاهللا رش دوازدهم، ان ش
ــيم البته خيلى بايد در اين كار تالش و  ــته باش داش

سرمايه گذارى شود.
ــال  ــبت به س ــال، نس  در دو فصل آغازين امس
ــيار خوب  ــتغال خالص ما يك رقم بس ــته اش گذش
ــت و اين ميزان تا پايان سال  ــغل اس و 750 هزار ش
وابسته به فصل هاى بعدى است. البته اين اشتغال با 
رقم نيروهاى فعال در بازار كار، فاصله دارد. پيش بينى 
ما اين است كه در سال آينده نيروهاى فعال و جديد 
براى بازار كار، حدود 840 هزار نفر باشد و معنى آن 
ــت كه بايد يك حركت بسيار بزرگى را براى  اين اس
اشتغال انجام دهيم. موضوع اشتغال يك مسأله مهم 
در اليحه بودجه امسال است. با درآمدى كه در تبصره 

گزیده سخنان رئیس جمهور درباره بودجه ۹۷
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18 پيش بينى كرديم و با اهرم كردن اين درآمد براى 

استفاده از صندوق توسعه ملى و همچنين تسهيالت 
بانك ها، اين سه با هم يك رقم بزرگى را براى اشتغال 

در اختيار ما مى گذارد.
ــتغال  ــيار بدى را در اش ــته تجربه بس  در گذش
ــتغال وامى را  ــته ايم و هر دولتى براى ايجاد اش داش
تقسيم كرده  و به نتيجه مثبت نرسيده است. تالش 
ــتغال اين است كه تسهيالت بانكى را در  ما براى اش
امور خاص و ويژه كاهش دهيم و در برخى از موارد، 
ــه دارد را  ــه كارفرما براى پرداخت بيم وظيفه اى ك
متقبل شويم و به عهده بگيريم، تا شاهد يك حركت 

ارزشمند در بخش اشتغال باشيم.
ــنهادى دولت در مجلس شوراى   اگر اليحه پيش
ــالمى به همين صورتى كه ما پيشنهاد داديم به  اس
تصويب نمايندگان برسد به ملت اعالم مى كنم، سال 
آينده ما شاهد يك حركت بسيار پرشتاب در اشتغال 

خواهيم بود.
ــت كه پايه  هايش  ــكل مسكن مهر اين نيس  مش
محكم است يا نيست. اينكه مسكن مهر از چه پولى 
درست شده موضوع اصلى است و اين را بايد جواب 
ــتقراض از بانك مركزى براى اين منظور  دهند. اس
خطاى بزرگ بود. مسكن مهر، از جيب مردم و فقرا 
ــد؛ چون پايه پولى از آنچه كه پول از اول  درست ش
ــع بوجود آمده بود، باال رفت و تورم  تاريخ تا آن موق
45 درصدى ايجاد شد. همه راه اشتباهى را در فهم 

مسكن مهر انتخاب كردند. 
اساس و ريشه مسكن مهر، غلط و نادرست بود. بايد 
مسكن مردم را به طور صحيح درست كنيم و در اين 
راه نياز به پول بانك مركزى نداريم. شما سرمايه دار 
را مى آوريد، زمين را در اختيار او مى گذاريد، دو برابر 
ــازد،  ــه در آن محله وجود دارد را مى س ــكنى ك مس
مسكن صاحبان خانه را به آنها مى دهد و در برابرش 
ــكنى كه مى ماند به عنوان، هم سرمايه گذارى و  مس

هم سودش برداشت مى كند.
ــى از قدم هاى مهمى كه  ــتغال يك  در بخش اش
ــته خواهد شد ساخت ساالنه 200 هزار واحد  برداش
ــهيالت جديد است. واحد مسكونى  مسكونى با تس
را دولت نمى سازد، دولت سازنده ساختمان نيست، 
دولت نظارت مى كند، مردم و شركت ها مى سازند و 

دولت بر اين كارها ناظر است.
 در بخش صادرات غيرنفتى نيازمند تحول بزرگى 
هستيم. در زمينه صادرات غيرنفتى كه در اين بودجه 
ــده، اين بودجه كامالً جديد و  توجه ويژه اى به آن ش
با شكل و چارچوب جديد است و تحول بزرگ ايجاد 
ــادرات غيرنفتى، اول بايد  ــد كرد. در زمينه ص خواه
فضاى جهان و منطقه را آماده مى كرديم. مى خواهيد 
صادرات و سرمايه گذارى كنيد، به كجا صادر كنيد؟ 

ــورهاى منطقه و غيرمنطقه؛ و مى خواهيد  به كش
جذب سرمايه و تكنولوژى كنيد؛ همه اينها نيازمند 
تعامل سازنده با جهان يا به تعبير مقام معظم رهبرى 

ــترده با جهان است؛ لذا به تعامل  فرمود تعامل گس
گسترده با جهان نياز داريم.

ــك كار عظيم و بزرگ،  ــال هاى اخير در ي  در س
ــت  ــه برگردانديم. دس ــات را به منطق ــت و ثب امني
رزمندگان اسالم و رزمندگان مقاومت را مى بوسيم كه 
استكبار جهانى و صهيونيسم را مأيوس كردند. عراق و 
سوريه و لبنان را امن كردند. ان شاء اهللا در آينده يمن 
هم امن خواهد شد، تمام تالش بر اين بوده كه منطقه 
ــود نمى خواهم بگويم همه مشكالت امنيتى  امن ش
حل شده و تمام شده، اما پايه هاى اصلى تروريسم در 
منطقه فرو ريخته و كار بسيار عظيم و بزرگى انجام 
شده است. امروز روزى است كه بايد در اين منطقه از 

لحاظ اقتصادى، فرهنگى و سياسى فعال شويم.
ــا با دنيا طبق  ــا اعالم مى كنيم، روابط م  به دني
ــتيم؛ ما آمريكا  ــت؛ ما پيمان شكن نيس عهد ما اس
نيستيم كه پيمان شكن باشيم؛ ما پيمان را به سختى 
مى بنديم، قرارداد را به سختى امضا مى كنيم، اما اگر 
امضا كرديم، پاى امضاء مان مى ايستيم؛ به عهد مان 
وفا مى كنيم و به پيمان و عهدمان وفادار هستيم. ما 
مسلمان، ايرانى و داراى فرهنگ بلند هستيم. به اروپا، 
آمريكا و ديگر كشورها مى گوييم تا زمانى كه آنها پاى 
عهد هستند، پاى عهد مان خواهيم ماند. آغازگر نقض 
برجام نه هستيم و نه خواهيم بود. البته اگر روزى آنها 
بخواهند نقض كنند، غصه اى نداريم و مسير الزم را 

پيش بينى كرده ايم.
 در شرايط امروز در سايه برجام و در ماه هاى اخير 
دو تحول بزرگ در زمينه اقتصاد، بوجود آورديم كه 
يكى از آنها كاهش نرخ سود تسهيالت است. تسهيل 
در سرمايه گذارى و استفاده از فاينانس خارجى از ديگر 
تحوالت اقتصادى در سايه برجام است. قراردادهاى 
خوبى با دولت ها و بانك هاى آسيايى و اروپايى بستيم 
و امروز ده ها ميليارد تومان اعتبار در اختيار ماست كه 

مى توانيم از آن استفاده و بهره بردارى كنيم.
 يكى ديگر از اهداف بودجه رفع فقر مطلق است 
ــت كه  ــاً براى اين اس و تبصره 14 اين بودجه اساس
ــيم. سال آينده  بتوانيم به هدف رفع فقر مطلق برس
براى اولين بار جمهورى اسالمى ايران يك قدم بسيار 
ــازى زندگى مردم در  مهم و بزرگ براى استانداردس
بخش اقشار ضعيف، برخواهد داشت؛ اولين قدم ها در 
راستاى وعده اى كه به مردم داديم، در اين بودجه به 
خوبى تبيين شده و رفع فقر مطلق از بودجه سال 97 

آغاز و شروع مى شود.
ــبت به گروه هايى كه مورد  ــال نس پرداختى امس
حمايت قرار مى گيرند، مثل آنهايى كه تحت پوشش 
ــتى هستند، بيش از سه برابر  كميته امداد و بهزيس
سال گذشته بوده است و اين اولين قدم مهمى است 
كه دولت براى رفع فقر برداشته است. اين روند را در 
سال آينده ادامه مى دهيم. بايد حداقل زندگى مردم 
و استاندارد حداقل را تعيين كنيم و اين چيزى است 
ــتان به صورت  ــال 97 اعالم و در چند اس كه در س

پايلوت اجرا خواهيم كرد.
 استانداردى را براى حداقل زندگى مردم تعريف 
و اعالم مى كنيم. زندگى هر كس در كشور، پايين تر 
ــتاندارد باشد مى تواند برود در يك سازمان  از اين اس
ــد و ما نظام تأمين اجتماعى را  حمايتى ثبت نام كن
ــترده آغاز خواهيم كرد.  ــال آينده به صورت گس س
ــه از حداقل  ــار ضعيف جامع مى خواهيم تمام اقش
ــتاندارد برخوردار شوند اين كار از بودجه  زندگى اس

97 آغاز مى شود.

ــه را در اين بودجه  ــازمان هدفمندى ياران  ما س
تغيير مى دهيم. اين سازمان به صندوق رفاه اجتماعى 
ــرايط جديدى براى يارانه  اميد تبديل مى شود و ش
نقدى بوجود مى آيد. نمايندگان محترم مجلس بايد 
در اين زمينه همديگر را يارى كنيم تا بتوانيم در يك 
ــت مردم را برآورده  چارچوبى نيازهاى مردم و خواس
كنيم. هر آنچه در تبصره 14 به دست بياوريم يا براى 
رفع فقر مطلق تالش و هزينه مى كنيم يا براى رفع 

برخى مشكالت در بخش سالمت.
ــود، اقتصاد   تا زمانى كه امور بانكى ما اصالح نش
ــت نخواهد شد. تاكنون چند اصالح در امور  ما درس
ــر دولت يازدهم و ابتداى  بانكى انجام داديم؛ در آخ
ــت دوازدهم همه تالش مان را بكار گرفتيم براى  دول
ــارتى كه از طرف چند مؤسسه و تعاونى  اينكه خس
ــور بوجود آمده بود و جامعه را بهم  اعتبارى در كش
ــى آنها را دچار  ــتأصل و زندگ ريخته و مردم را مس

مشكل كرده بود، جبران كنيم.
ــكل 98 درصد از سپرده گذاران به يك   حل مش

ــبيه بود و كار بسيار عظيم و بزرگى انجام  معجزه ش
شده است. نبايد بگذاريم اين حادثه در كشور تكرار 
ــوراى عالى امنيت ملى هر اختيارى بانك  ــود. ش ش
مركزى مى خواهد، مى دهد براى اينكه جلوى اين كار 
گرفته شود. مطمئنم اگر نيازى هم به قانون داشته 
باشيم، همه نمايندگان مجلس كمك خواهند كرد؛ 
چراكه اينها اقتصاد كشور و زندگى مردم را نابود كرده 

بودند.
 گام دوم كاهش سود تسهيالت، ارتباط بانك ها با 
بانك هاى خارج قدم سوم و باال بردن سرمايه برخى 
ــود. براى اصالح امور بانكى كه  بانك ها گام چهارم ب
موتور محرك در اقتصاد كشور هستند نياز به اصالح 

امور بانكى داريم.
 3 ميليارد دالر از پول صندوق توسعه براى اصالح 
ــور بانكى و بيش از 2 ميليارد و 150 ميليون دالر  ام
ــت مى خواهيم. وضع گرد و غبار و  براى محيط زيس
ــكل آب، وضع  ريزگرد، هواى آلوده، خاك آلوده، مش
تاالب ها، وضع درياچه ها، مشكل پسماندها، معضل 
ــور بوجود آورده است. بايد مشكل  بزرگى را در كش
ــوده را در  ــرد و هواى آل ــماند و فاضالب، ريزگ پس
استان هاى كشور حل كنيم؛ قدم هايى كه برداشتيم، 
ــيار  ــيدن به هدف بس قدم هاى خوبى بوده اما تا رس

كم است.
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گويى همه شرايط دست به دست هم 
داده بــود تا وزير نفت ايــران در اوج 
جنگ تحميلى اســير شود. محمدجواد 
تندگويان، دومين وزير نفت در تاريخ 
جمهورى اسالمى ايران، زمانى كه براى 
بازديد از پااليشگاه نفت آبادان عازم 
اين شهر بود، توســط نيروهاى ارتش 
عراق به اســارت گرفته شد و پس از 
سال ها تحمل شــكنجه در زندان هاى 

حزب بعث عراق، به شهادت رسيد.
هيچ گاه تاريخ دقيق شــهادت مهندس 
محمدجواد تندگويان معلوم نشــد اما 
تاريخ بزرگداشــتش در تقويم رسمى 
را همان روزى قرار دادند كه پيكرش 
به ميهن رســيد. 29 آذر 1370 پيكر 
وزير نفت كابينه شــهيد رجايى بعد از 
گذشت 11 سال از اسارتش به ايران 

بازگردانده شد.

ــرداد 1329  ــان در 24 خ ــواد تندگوي محمدج
ــه و  ــد. پس از طى دوران مدرس در تهران متولد ش
ــكده نفت  ــال 1347 وارد دانش ــذ ديپلم، در س اخ
ــد و با ورود به انجمن اسالمى دانشجويان  آبادان ش
ــى خود را به  ــكده، فعاليت هاى سياس در اين دانش
ــان دوران و بعد  ــور جدى ترى آغاز كرد و در هم ط
ــريعتى،  ــا چهره هايى همچون دكتر على ش از آن ب
آيت اهللا مرتضى مطهرى، آيت اهللا منتظرى و عالمه 

محمدتقى جعفرى آشنا شد.

ــگاه و بيرون از  ــى او در دانش ــاى انقالب فعاليت ه
ــگاه ادامه داشت و بعد از فارغ التحصيلى كه به  دانش
عنوان سرباز - مهندس به آبادان منتقل شده بود نيز 
به برگزارى راهپيمايى ها و برنامه هاى اعتراضى ادامه 
ــراج از آبادان و تقليل درجه  ــا اينكه ضمن اخ داد ت
ــروانى به سربازى (سرباز صفر)، در آبان 1352  از س

توسط ساواك دستگير شد.
تندگويان يك سال در زندان بود كه بيش از نيمى 
ــلول انفرادى سپرى شد. آبان 1353 كه  از آن در س

ــد، تا مدتى شغل ثابتى نداشت، اما  از زندان آزاد ش
در نهايت در شركت پارس خزر توانست شغلى براى 
خود دست و پا كند و خيلى زود در آنجا رشد كرد و 
به مديرتوليد اين شركت كه آن زمان پارس توشيبا 
ناميده مى شد، تبديل گشت. پس از پيروزى انقالب، 
تندگويان مديرعامل اين شركت شد، اما با انتصاب 
ــتين وزير نفت  ــه عنوان نخس ــر معين فر ب على اكب
ــراى حضور در اين  ــالمى ايران از او ب جمهورى اس
ــد. تندگويان به تهران بازگشت  وزارتخانه دعوت ش

وزیر شهید

آشنایی با محمدجواد 
تندگویان، دومین 
وزیر نفت بعد از انقالب

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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ــركت مناطق نفت خيز شد. بدين ترتيب مسئوليت يكى از مهمترين  و مدير ش
بخش هاى حوزه نفت و انرژى اين كشور را بر عهده او گذاشتند.

دولت موقت كنار رفت و بنى صدر بركنار شد و در نهايت بعد از تغيير و تحوالتى 
كه در آن زمان خيلى سريع در ايراِن بعد از انقالب رخ مى نمود، محمدعلى رجايى 
ــد. با روى كار آمدن رجايى و انتخاب باهنر به  به عنوان رئيس جمهور انتخاب ش
ــوب و كارآمدى اش در حوزه  ــت وزير، تندگويان به دليل عملكرد خ عنوان نخس
شركت مناطق نفت خيز، به عنوان گزينه پيشنهادى براى وزارت نفت به مجلس 
ــد و در نهايت با 155 رأى موافق، 18 رأى ممتنع و 3 رأى مخالف از  معرفى ش
ــس وقت رأى اعتماد دريافت كرد تا دومين وزير نفت ايران در دوران بعد از  مجل

انقالب باشد.
ــكان دار وزارت نفت شد كه كمى قبل از حضور او، جنگ  تندگويان زمانى س
ــتين وظيفه خود را در  ــده بود؛ بنابراين او نخس ــى ايران و عراق آغاز ش تحميل
سازماندهى كاركنان وزارت نفت و شركت هاى تابعه، براى حفاظت از تأسيسات 
ــتان ديد و براى اجراى آن، شخصاً به واحدها،  ــتان خوزس ــتقر در اس نفتى مس
پااليشگاه ها و شهرهاى مختلف كشور سفر مى كرد. در همين راستا، او و هيأت 
ــور در آبادان  ــگاه هاى كش ــراى بازديد از يكى از مهمترين پااليش ــش ب همراه

برنامه ريزى كردند.
تندگويان در نهم آبان 1359ـ  در حالى كه تنها حدود يك ماه از دوره وزارتش 
مى گذشت ـ براى بازديد از پااليشگاه نفت آبادان عازم آن شهر بود كه در جاده 
ــهر به آبادان، همراه با معاون و ديگر همراهانش به اسارت نيروهاى ارتش  ماهش
رژيم بعث عراق درآمد و به زندان هاى اسيران ايرانى در آن كشور منتقل شد. به 
گفته برخى اسرا، تندگويان تا مدت ها زنده بوده و حتى از شكست حصر آبادان 
در مهرماه 1360 و آزادسازى خرمشهر در خرداد 1361 آگاهى يافته بود. اسارت 
ــالمى ايران در زمان خود سر و صداى بسيارى به پا كرد  وزير نفت جمهورى اس
اما تا 11 سال بعد هيچ  كس از سرنوشت دقيق او باخبر نبود تا اينكه در جريان 
مبادله اسرا و جانباختگان ايرانى و عراقى اعالم شد پيكر شهيد تندگويان نيز به 

ايران بازمى گردد.
عليرضا مرندى، وزير اسبق بهداشت، درباره خاطرات روزهاى منتهى به اسارت 
ــت با معاونان خودشان به  تندگويان مى گويد: قرار بود كه وزراى نفت و بهداش
ــاعت هفت صبح، از پايگاه اول شكارى شروع مى شد.  اهواز بروند. پرواز، رأس س
همه به جز شهيد تندگويان و چند نفر از همكارانش سرقرار حاضر شدند. هرچه 
ــد و باالخره پس از تأخير، هواپيما راه  ــد، دسترسى به آنان مقدور نش تالش ش
ــهيد تندگويان و همراهان آمده اند.  ــيد كه ش افتاد. قبل از اوج گرفتن خبر رس
ــدند و به طرف اهواز حركت كرديم. در  ــت و آنها سوار ش دوباره هواپيما بازگش
اهواز به علت طوفانى بودن هوا، فرود هواپيما ميسر نشد. شهيد تندگويان گفتند: 
ــگاه نفت آنجا بازديد كنيم. بنده نظر دارم كه چون  به اصفهان برويم واز پااليش
ــده است به پايگاه وحدتى برويم.  براى آمدن به اهواز هماهنگى زيادى انجام ش
همه قبول كردند و شب را در باشگاه نفت مستقر شديم. همان شب خبر آوردند 
ــخت تر شده است و در شهر تنها سيب زمينى و پنير موجود  كه حصر آبادان س
است. فردا به دو گروه تقسيم شديم. قرار شد عده اى با شهيد تندگويان به سمت 
آبادان حركت كنند. آخرين ماشين  اين گروه هنوز چندان دور نشده بود كه با 
يك كاميون برخورد كرد و چند نفرى مجروح شدند. با اين حادثه همه آن گروه 
ــتند و تا بسترى شدن اين افراد در آنجا ماندند. اين پيشامد موجب شد  بازگش
كه برخى از افراد كه در ماشين شهيد تندگويان نبودند، داخل اين ماشين شوند 
و عده اى هم كه داخل آن ماشين شده بودند، به ماشين ديگرى منتقل شوند. 
اين گونه بود كه تقدير، مثل ُهمايى كه بر سر پادشاهان سايه مى اندازد، با يك 

تصادف كاميون، همسفران آن شهيد را براى اسارت برگزيد.
ــير  ــى اميدى به زنده بودن وزير نفت اس ــيد ديگر كس جنگ كه به پايان رس
نداشت. همگان از زنده بودن شهيد تندگويان نااميد شده بودند و بنابراين هيأتى 
ــهيد تندگويان و يك نماينده از  ــكل از نماينده وزارت خارجه، خانواده ش متش

ــدند تا طى سفر به عراق  ــكى قانونى مأمور ش پزش
ــد  ــر وى را تحويل بگيرند. اين هيأت ابتدا جس پيك
ــهيد  ديگرى را تحويل گرفته بودند كه متعلق به ش

تندگويان نبود.
بر اساس آنچه در خاطرات و مستندات بيان شده، 
ــاواك و  ــكنجه هايى كه در زندان هاى س يكى از ش
كميته ضدخرابكارى درمورد محمدجواد تندگويان 
انجام شده بود، سوراخ كردن كف پاهاى او با مته و 
ابزارآالت نوك تيز ديگر بوده است. همين شكنجه ها 
و زخم هاى ناشى از آن موجب شد تا بعدها به عنوان 
ــايى پيكر اين شهيد  ــانه ها براى شناس يكى از نش

استفاده شود.
ــارت بر مهندس تندگويان  اينكه در 11 سال اس
ــه و چه زمانى به  ــرانجام چگون ــت و او س چه گذش
شهادت رسيد هنوز هم سواالتى بى جواب هستند. 
سواالتى كه شايد با رمزگشايى از جلسه وزارت امور 
خارجه در سال 70 كه به همين منظور برگزار شد 
پاسخى برايشان پيدا شود. برهان  اشكورى، همسر 
ــهيد درباره اين موضوع مى گويد: زمانى كه رفته  ش
ــه تهران بياوريم،  ــهيد تندگويان را ب بوديم پيكر ش
پيكر ايشان را سه نوع موميايى كرده بودند كه وقتى 
علت را جويا شدم نماينده پزشكى قانونى گفت شايد 
ــهادت را به راحتى  ــد كه زمان ش به اين دليل باش
تشخيص ندهيم. بر طبق گفته هاى نماينده پزشكى 
قانونى تاريخ شهادت ايشان برمى گشت به اين اواخر 
و ظاهراً آقاى تندگويان تا سال 68 نيز زنده بودند اما   
همان زمان يك استخوان شناس نيز از صليب سرخ 
آمده بود و قرار بود هم او و هم كار شناسان پزشكى 
قانونى بر روى پيكر شهيد تندگويان تحقيقات الزم 
را انجام دهند. به همين منظور جلسه اى در وزارت 
ــهادت  ــه گزارش درباره زمان ش خارجه جهت ارائ
ــهيد تندگويان برگزار شد كه متأسفانه ما نتيجه  ش
ــديم. قرار بود در  ــه را هيچ گاه متوجه نش اين جلس
ــزارش مكتوب درباره  ــه نتيجه نهايى و گ اين جلس
ــهيد تندگويان انجام  تحقيقاتى كه درباره پيكر ش
ــت را اعالم كنند اما آن گزارش محرمانه  ــده اس ش
اعالم شد. لذا ما هيچ گاه زمان و تاريخ شهادت شهيد 

تندگويان را متوجه نشديم.

تندگویان زمانی 
سکان دار وزارت 
نفت شد که کمی 
قبل از حضور او، 
جنگ تحمیلی 
ایران و عراق 
آغاز شده بود؛ 
بنابراین او نخستین 
وظیفه خود را در 
سازماندهی کارکنان 
وزارت نفت و 
رشکت های تابعه، 
برای حفاظت از 
تأسیسات نفتی 
مستقر در استان 
خوزستان دید و 
برای اجرای آن، 
شخصاً به واحدها، 
پاالیشگاه ها و 
شهرهای مختلف 
کشور سفر می کرد
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حسنوند:

ورود كمیسیون انرژی 
مجلس به بحران كمبود 
ایمنی در پاالیشگاه ها

رئيس كميســيون انــرژى مجلس 
شوراى اســالمى با تاكيد بر اينكه 
«مشــكل ضعف در رعايــت نكات 
ايمنى در پااليشگاه ها وجود دارد»، 
گفــت كه «بخشــى از ايــن ضعف 
به نگاه ســنتى به موضــوع ايمنى 
برمى گــردد كــه بايد ايــن نگرش 
اصالح شــود». فريدون حســنوند 
در گفت وگو با «پااليش»، به تببين 
شرايط فعلى ايمنى پااليشگاه هاى 
كشور پرداخت و بر ضرورت ارتقاى 
ايمنى و اســتفاده از دانــش روز و 
متخصصان خارجى تاكيد كرد؛ متن 

اين گفت وگو را در زير مى خوانيد:

روزنامه نگار

منیر سادات سیدرضا
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آقای حســنوند! آتش سوزی اخیر در پاالیشگاه تهران 
و خاموشــی پاالیشــگاه گاز كرمانشاه بعد از زلزله به 
دلیل وجود خطرات احتاملی،  پرسش هایی درباره میزان ایمنی 
پاالیشگاه ها مطرح کرده است. شام به عنوان رئیس كمیسیون 
انــرژی مجلــس، ایمنــی موجــود در این مجموعه هــا را برای 

کارکنان و نیروی انسانی آن و البته کل مردم كافی می دانید؟
ــى از مجتمع هاى  ــته در بعض ــال گذش ــد از اتفاقاتى كه از س بع
ــگاهى و نيروگاهى رخ داد، كميسيون انرژى  ــيمى، پااليش پتروش
ــاتى را با حضور مسئوالن مربوطه برگزار و در آنها بر ضرورت  جلس
ــى در مجلس  ارتقاى ايمنى تاكيد كرد. در همين رابطه نيز گزارش

شوراى اسالمى قرائت شده است.
ــان مى دهد كه در حوزه آموزش و استخدام  ــى هاى ما نش بررس
جديد و به كارگيرى تجهيزات و تكنولوژى روز دنيا مرتبط با حوزه 
ــر در برخى از اتفاقاِت  ــود دارد؛ به طورى كه اگ ــى ضعف وج ايمن
رخ داده، وسايل و تجهيزات اطفاى حريق داشتيم، بهتر از اين عمل 

مى شد و آمار تلفات كمتر از اين بود.
ــيار مهم است  ــاله ايمنى از موضوعات بس ــرايطى كه مس در ش
ــگاه ها سيستم هشداردهنده وجود  متاسفانه در بسيارى از پااليش
ــيون انرژى مجلس بسيار  ــرايط باعث شد كه كميس ندارد. اين ش
جدى به اين موضوع ورود پيدا كرده و گزارشاتى نيز تهيه كند. در 
ــتا، تالش ما بر اين است كه ضمن اصالح قوانين موجود،  اين راس
ــگاهى،  ــبت به ايمنى حوزه هاى مختلف پااليش در بودجه 97 نس
ــته و  ــا گاز و نيروگاه هاى برق توجهات الزم را داش ــيمى ي پتروش

موادى را به تصويب برساند.
ــت ما اين است كه در حوزه آموزش، تجهيزات، تكنولوژى  برداش
ــده و گاه به اين موارد با  ــتخدام افراد كوتاهى ش جديد و حتى اس
اولويت بسيار كمتر توجه شده و اين در حالى است كه در بسيارى 
ــورهاى دنيا، ايمنى به عنوان يك اصل در اولويت نخست و  از كش
ــنل، كاهش خسارات و تلفات و جلوگيرى  با هدف حفظ جان پرس

از آلودگى قرار دارد.

آیا این صحبت شام را می توان به این معنا تعبیر کرد 
کــه پاالیشــگاه ها از ایمنــی الزم در حد اســتاندارد 

برخوردار نیستند؟ 
ــتانداردهاى الزم را ندارند، بلكه  ــگاه ها اس ــم كه پااليش نمى گوي
ــنتى  در كنار معايب و برخى ضعف ها، ايمنى تنها به روش هاى س
ــاى مورد نظر  ــانى و نيروه ــود؛ يعنى فقط آتش نش ــت مى ش رعاي
ــان داد  حضور دارند؛ حال اينكه اتفاقاتى كه رخ داده به خوبى نش
ــتگاه هاى  به تجهيزات ايمنى به روز و علم و تجهيزات جديد و دس
ــرفته و مجهز نيازمنديم. صحبت من به معناى  هشداردهنده پيش
ــرى از اتفاقات  ــت، بلكه بايد براى جلوگي ــداِن ايمنى الزم نيس فق

احتمالى، پيش بينى هاى الزم را داشته باشيم.

 آیــا بــه نظــر شــام درســت اســت و می تــوان از 
صحبت هــای شــام این گونه برداشــت كــرد كه برای 
ارتقای ایمنی باید از تجربیات کشــورهای دیگر نیز اســتفاده 

شود؟
قطعا بايد از تجربيات كشورهاى ديگر استفاده كرد. وضعيت قعلى 
در كشور ما به گونه اى است كه در برخى از قسمت ها چارت ايمنى 

كوچك شده است. اين يعنى ايمنى در اولويت 
ــوب مى شود. به  قرار ندارد كه يك خطا محس
همين دليل بايد آموزش هاى جديد متناسب با 
اتفاقات احتمالى در پااليشگاه هاى پتروشيمى 

يا مكان هاى ديگر داده شود.
ــن  ــار اي ــر در كن ــال حاض ــفانه در ح متاس
ــال خطر در آنها  ــاى بزرگ كه احتم مجتمع ه
وجود دارد، مراكز درمانى و بيمارستانى نداريم 
كه خود همين مسأله از جمله خطاهاى بزرگ 
ــود. اين موارد در گزارش هاى  محسوب مى ش
ــاز هم تاكيد و اصرار  ــده بود اما ب قبلى ذكر ش
به مسئوالن مربوطه داشته ايم كه پيگيرى هاى 

الزم را داشته باشند.
ــس در همين رابطه  ــيون انرژى مجل كميس
ــتگاه ها را در بحث بودجه،  تكاليف قانونى دس
ــعه و مطابقت با سند چشم انداز به  برنامه توس
ــرده و در اين  ــزد ك ــان آنها گوش وزار و معاون
جلسات بررسى مى كنيم كه آيا به اين تكاليف 

عمل شده است يا خير.

در همین رابطه، آیا ضعف قانونی 
در موضوع ایمنی وجود ندارد؟

ــه آئين نامه  ــكل قانون نداريم. اينها هم مش
است كه بايد ساختار را تقويت كنيم. مجتمعى 
با چند هزار نفر پرسنل و با وجود مواد اشتعال زا 
و احتمال آتش سوزى و بروز اتفاقاتى همچون 
ــاختارهاى خود،  انفجار، بايد ضمن تقويت س
ــش دهد و از آموزش ها  ــانى را افزاي نيروى انس
ــد. چنين  و تكنولوژى هاى جديد بهره مند باش
مجموعه هايى بايد از تجربيات كشورهاى ديگر 

در اين زمينه ها استفاده كنند.

از  می تــوان  راه  ایــن  در  آیــا 
متخصصان خارجی استفاده کرد؟

همانطور كه در برخى حوزه ها از متخصصان 
ــود، در موضوع ايمنى و  خارجى استفاده مى ش
ــتفاده از تجربيات آنها نيز هيچ منعى وجود  اس
ندارد؛ بنابراين بايد از تجربيات دنيا بهره گرفت. 
ــت كه نوع نگرش ما نسبت به  البته مهم آن اس
ــدا كند؛ چون بزرگترين  مقوله ايمنى تغيير پي
مشكل اينجاست كه نگاه ما كامال سنتى است و 
فكر مى كنيم اتفاقاتى همچون پااليشگاه تهران 
ــيمى  هيچگاه رخ نمى دهد. در موضوع پتروش
ــرده انفجار به  ــى ناك ــم اگر خداي اميركبير ه
نزديكى مواد اشتعال زا مى رسيد، احتمال اينكه 
ــات حادثه به چندين هزار نفر افزايش يابد،  تلف
وجود داشت. به همين دليل بايد نگرش آقايان 
ــود و بدانند مجلس در  به اين موضوع عوض ش

بُعد ايمنى به شدت پيگير است.

منی گویم که 
پاالیشگاه ها 
استانداردهای 
الزم را ندارند، 
بلکه در كنار 
معایب و برخی 
ضعف ها، ایمنی 
تنها به روش های 
سنتی رعایت 
می شود؛ یعنی 
فقط آتش نشانی و 
نیروهای مورد نظر 
حضور دارند؛ حال 
اینكه به تجهیزات 
ایمنی به روز و علم 
و تجهیزات جدید 
و دستگاه های 
هشداردهنده 
پیرشفته و مجهز 
نیازمندیم
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دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى شركت هاى خصوصى پااليش نفت گفت: اقدام 
ــبه محصول «وكيوم باتوم» بر اساس نرخ آزاد  مسئوالن مربوطه در تصويب محاس

ستودنى است. 
ــورى با بيان اينكه شوراى رقابت و ستاد تنظيم بازار دو مرجع قانونى و  ناصر عاش
ــتند، گفت: نهادهاى يادشده در ماه گذشته  حقوقى در زمينه تعيين نرخ كاال هس
ــول وكيوم باتوم (VB) مصوب كردند.  ــت هاى فروش محص طرحى را درباره سياس
وى افزود: بر اساس اين مصوبه از تاريخ 1396/09/01 محصول وكيوم باتوم بر اساس 
نرخ ارز آزاد محاسبه مى شود كه شركت هاى پااليشى مكلف هستند آن را در بورس 

كاال عرضه كنند. به گفته عاشورى، با توجه به نقش نفت در اقتصاد ملى كشور و هم 
چنين محصوالت و مشتقات آن و ضرورت شفافيت در نرخ گذارى و فروش آن كه 
سال هاست مورد مطالبه استادان اقتصاد، صنعتگران و توليدكنندگان كشور است، 
ــكر است. وى با بيان اينكه به ظاهر فروش خارج از بورس به طور  اين اقدام قابل تش
اكيد ممنوع اعالم شده است، تصريح كرد: اين مصوبه مى تواند شفافيت در عرضه و 
جلوگيرى از رانت را به همراه داشته باشد. دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى شركت 
هاى خصوصى پااليش نفت اظهار كرد: اجراى اين مصوبه با اقبال شركت هاى پااليش 

نفت نيز همراه بوده بوده است.

اقدام دولت در محاسبه وکیوم باتوم با نرخ آزاد ستودنی است
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی رشکت های خصوصی پاالیش نفت:
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صنعت پاالیش حلقه فراموش شده زنجیره ارزش

با افزايش قوانين زيست محيطى و مالياتى در حوزه 
ــز افزايش كيفيت فراورده هاى  صنعت پااليش و ني
ــه فناورى هاى  ــى، نياز ب ــاى جهان ــى در بازاره نفت
ــاس  ــن صنعت بيش از پيش احس ــرفته در اي پيش
ــطح فناورى در اين صنعت،  ــود. باالرفتن س مى ش
باعث افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى و عملياتى  
شده و حاشيه سود آن را تحت تأثير قرار داده است. 
اين موضوع در كنار سوددهى ضعيف پااليشگاه هاى 
ــده در كشور به صنعت پااليش به  داخلى، باعث ش

چشم يك صنعت ضررده و نيمه جان نگاه شود.
ــال  ــزارش جديدى كه اوپك در س با توجه به گ
ــم انداز 2040 ارائه كرده است، ميزان  2017 از چش

رشد تقاضاى نفت تا افق تعيين شده، همواره صعودى 
ــت؛ به طورى كه مصرف 96 ميليون بشكه اى  بوده اس
ــال 2016 به ميزان 111  ميليون بشكه  نفت در س
ــال 2040 خواهد رسيد. از آنجايى كه نفت به  در س
 صورت خام استفاده نمى شود و بايد به فراورده هاى 

قابل استفاده تبديل شود، رشد مصرف نفت با رشد 
ــود. نموداريك  ــراه خواهد ب ــى هم ظرفيت پااليش
ــگر ميزان افزايش ظرفيت پااليشى مناطق  نمايش

مختلف جهان تا سال 2040 است.
ــود كه  ــاهده مى ش ــا توجه به نموداريك مش   ب
ــترين افزايش ظرفيت پااليشى تا سال 2040،  بيش
متعلق به هند و كشورهاى شرق آسياست. همچنين 
رتبه دوم به چين و رتبه سوم به خاورميانه مى رسد. 
ــال  ــه منطقه هركدام 60 ميليارد دالر تا س اين س
ــى سرمايه گذارى خواهند  2022 در صنايع پااليش

كرد كه مجموع آن مبلغى بالغ بر 180 ميليارد دالر 
براى ميان مدت خواهد بود. اين هزينه ها فقط براى 
افزايش ظرفيت پااليشى نيست. بلكه براى افزايش 
ــت پااليش هزينه  ــت و كميت صنع ــان كيفي توأم
ــد؛ به طورى كه در منطقه روسيه و حوزه  خواهد ش
خزر، تنها با رشد 500 هزار بشكه ظرفيت پااليشى، 
هزينه اى بالغ بر 30 ميليارد دالر در ميان مدت هزينه 
خواهد شد. سرمايه گذارى هاى پيش بينى شده در هر 

منطقه، اهداف مختلفى را دنبال مى كنند.
ــرمايه گذارى، تا  ــور چين با حجم عظيم س  كش
ــال 2022 در صنعت پااليش به مرز خودكفايى  س
ــرق آسيا و هند با وجود  مى رسد؛ اما كشورهاى ش
سرمايه گذارى 60 ميليارد دالرى در صنايع پااليشى، 
ــاى نفتى خواهند  ــده فراورده ه ــان واردكنن همچن
ــد. منطقه آمريكاى التين و آفريقا نيز با توجه به  مان
رشد اقتصادى پيش روى خود، همچنان واردكننده 
ــى خواهند بود. از طرفى منطقه  محصوالت پااليش

ــت كمى را به  ــيه با اينكه ظرفي ــوزه خزر و روس ح
مجموع ظرفيت پااليشى خود اضافه خواهند كرد؛ 
ــارد دالرى و  ــرمايه گذارى 30ميلي ــه دليل س اما ب
افزايش كيفيت، تطبيق سبد محصوالت با بازارهاى 
ــطح فناورى، مى تواند از سال  جهانى و باالبردن س
2020 به جمع كشورهاى صادركننده فراورده هاى 

پااليشى بپيوندد. 
ــز با مديريت  ــمالى ني منطقه اروپا و آمريكاى ش
تقاضاى داخلى و دسترسى به نفت هاى غيرمتعارف، 
ــدگان محصوالت  ــن صادركنن ــى را بي نقش مهم
ــرد؛ اما  ــال 2040 بازى خواهند ك ــى تا س پااليش
ــال  ــن صادركننده فراورده هاى نفتى از س مهم تري
ــت. اين  2017 تا افق 2040 منطقه خاورميانه اس

منطقه برخالف كشورهاى آسياپاسيفيك كه  دنبال 
تأمين تقاضاى داخلى خود هستند، با هدف صادرات 
گسترده محصوالت پااليشى به سمت سرمايه گذارى، 
ــت.  ــعه و ارتقاى صنعت پااليش خود رفته اس توس
خاورميانه با توجه به خوراك ارزان قيمت و دسترسى 
ــراى رقابت در بازار  ــاى آزاد، توان زيادى ب به آب ه
جهانى پااليش خواهد داشت. كشور ايران نيز يكى از 
كشورهاى خاورميانه است كه درحال حاضر در تمام 
فراورده هاى نفتى به جز بنزين به خودكفايى رسيده 
است.  طرح هاى پيش روى پااليشى ايران عبارت اند 
از پااليشگاه هاى ميعانات گازى ستاره خليج فارس 
ــكه در  ــيراف با مجموع ظرفيت 840 هزار بش و س
ــبى براى  ــران از چند لحاظ موقعيت مناس روز. اي
ــرمايه گذارى در صنعت پااليش دارد. مزيت اول  س
ــت كه صنعت پااليشى بزرگ و قديمى  آن اين اس
دارد كه با سرمايه گذارى هايى كمتر از سرمايه الزم 
ــد، امكان ارتقا و  ــگاه جدي براى احداث يك پااليش

توسعه دارند.
 همچنين بازار داخلى سوخت و خوراك پتروشيمى 

مزيتى ديگر براى سرمايه گذاران صنايع پااليشى به 
ــاب مى آيد. از طرفى دسترسى به آب هاى آزاد  حس
ــيار غنى به نام ميعانات گازى مزيتى  و خوراكى بس
ديگر براى تأمين كنندگان سرمايه است. نبود قوانين 
زيست محيطى و مالياتى دست وپاگير نيز يكى از علل 
مهم جذب سرمايه گذار براى صنعت پااليش كشور 
ــاب مى آيد.  بازار پيش روى صنعت نفت كه  به حس
ــال آينده با رشد همراه خواهد بود،  حداقل تا 20 س
ــبى براى كشورهايى نظير ايران است  فرصت مناس
ــهم خود  ــرعت به آن ورود كرده و س تا بتوانند به س
ــرفته كه سال ها بر بازار تسلط  را از كشورهاى پيش

داشته اند، پس بگيرند. 
ــى پس از كاهش مصرف فراورده هاى نفتى  از طرف
در دنيا، سال ها طول خواهد كشيد تا مصرف آنها به 
ــد. در آن شرايط نيز كه رقابت براى  ميزان صفر برس
شركت هاى مختلف به دليل كاهش تقاضا و قيمت 
سخت شده است، كشور ايران  همراه كشورهاى مشابه 
ــه ذخاير نفت دارند و مى توانند نفت را با هزينه اى  ك
كمتر از 15 دالر استخراج كنند، توانايى آن را خواهند 
ــازار صنعت پااليش  ــت كه تا آخرين نفس در ب داش

بمانند و محصوالت خود را به فروش برسانند.
ــى كه اكنون در زمينه  در نهايت بايد گفت نگاه
ــور فراگير  ــودآورى آن در كش صنعت پااليش و س
ــورهاى  ــده، نگاهى مبتنى بر منطق فكرى كش ش
ــرفته فاقد ذخاير نفت و گاز است و تطابقى با  پيش
ــترس ايران  ــرايط، ظرفيت ها و بازارهاى در دس ش
ندارد. بنابراين ورود هرچه سريع تر و قوى تر وزارت 
ــش، مى تواند از هزينه  ــت در حوزه صنعت پاالي نف
فرصت ورود به بازار جهانى فراورده هاى نفتى كاسته 

و جايگاه ايران را در صنعت نفت جهان ارتقا دهد. 

منبع: روزنامه شرق

کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی رشیف

محمدجواد ساکت

نمودار 1- ميزان افزايش ظرفيت پااليشى مناطق مختلف جهان تا سال 2040
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در ششمين برنامه توسعه جمهورى اسالمى ايران، پيش بينى شده كه 160 هزار 
ميليارد تومان سرمايه خارجى در پنج سال وارد ايران شود؛ رقمى خيره كننده 
كه مى تواند بنيان هاى اقتصادى ايران را تحت تأثير خود قرار دهد. با اين حال 
بايد توجه داشت كه همواره عملكرد برنامه هاى سرمايه گذارى از پيش بينى ها 
عقب تر اسـت و ايران ممكن است در صورت تداوم وضعيت موجود به سختى 

بتواند اين ايده را محقق سازد.
اقتصاد ايران در سال هاى اخير بيش از گذشته نيازمند افزايش سرمايه گذارى، 
چه در حوزه جذب سرمايه از داخل و چه در حوزه جذب سرمايه از خارج كشور 
اسـت، چراكه عقب ماندگى در اين حوزه و كاهش شـديد سـرمايه گذارى ها، 
مشكالت فراوانى را در براى اقتصاد ايران ايجاد كرد. بسيارى معتقدند كاهش 
نرخ سرمايه گذارى در كنار هدايت سرمايه هاى موجود به سوى بخش غير مولد 
جامعه سبب شد اقتصاد بيش از پيش تحت فشار قرار گيرد و نمود اين فشار را 
در ركود سـخت و سنگينى كه در سال هاى ابتدايى دهه 1390 اقتصاد ايران را 
درگير كرد، مى توان مشاهده كرد. پيش از اين، گزارش هاى ارائه شده بر تقاضاى 
ورود 13 ميليارد دالر سـرمايه خارجـى به ايران پس از اجـراى برجام داللت 
داشت. آنچه گزارش مصوبات نشان مى دهد تصويب 11,5 ميليارد دالر سرمايه 
خارجى در هيات سرمايه گذارى است. برجام در دى ماه سال 1394 اجرايى شد 
و در اولين ماه هاى پس از اجراى آن ايران توانست اقداماتى مثبت را در راستاى 
بازپس گيرى بازارهاى از دسـت رفته نفت اجرايى كند. از سـوى ديگر صنعت 
خودرو، صنايع پتروشيمى، حمل و نقل و انرژى با تقاضاى فراوان خارجى ها براى 
سرمايه گذارى روبرو شدند كه اين امر خود نشان دهنده ظرفيت هاى شناخته 

سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى 
و فنــى ايــران در گزارشــى كــه در پايــان 
مرداد امســال ارائــه داده و آمارهاى مربوط 
به ســال هاى 2016 و 2015 ميــالدى را با 
يكديگر مقايسه كرده است، سرمايه خارجى 
وارد شــده در دولــت يازدهــم را 11هزار 
و 263 ميليــون دالر اعــالم كــرد. اين عدد 
نشان مى دهد كه جذب سرمايه هاى خارجى 
در ايران طى سال 2016 ميالدى، نسبت به 
ســال پيش از آن حدود 65 درصد بيشــتر 
شــد. اين افزايش جذب سرمايه  خارجى به 
كشــورمان، مى تواند دو دليل عمده داشته 
باشد؛ نخست، مديريت صحيح در سال هاى 
اخيــر برخالف ســال هاى قبــل از آن و دوم، 
برجام (برنامه جامع اقدام مشترك يا همان 
توافق هســته اى) و اعتمادســازِى ايران در 
عرصــه بين الملل. مــورد دوم در حدى مهم 
بوده كه در ابتداى ســال جارى، بررســى ها 
نشان مى داد كه با آشكار شدن دستاوردهاى 
برجام در سال 1396 و تداوم رونق اقتصاد، 
اين سال مى تواند سالى استثنايى در تاريخ 
ايران تلقى شود؛ توقعى كه تا تحقق آن هنوز 

پنج ماهى فرصت باقى است.
هرچنــد بســيارى از كارشناســان از جمله 
برخى اســاتيد اقتصاد در دانشگاه و برخى 
اعضــاى اتــاق بازرگانــى، چشــم انداز ورود 
سرمايه هاى خارجى را مثبت ارزيابى مى كنند، 
اما بررسى ها نشــان مى دهد اجرايى شدن 
سرمايه گذارى هاى مصوب در سال گذشته 
نيــز خــود مى تواند به رونق بيــش از پيش 
اقتصــاد ايران كمــك كند. اگر ســال جارى 
اولين سال اجراى برنامه ششم تلقى شود، 
افزايش ورود سرمايه هاى خارجى را مى توان 
اقدامى در راســتاى تحقق اهداف از پيش 
تعيين شده در اين حوزه، در قالب ششمين 

برنامه توسعه اى ايران نيز دانست.

0در ششمين برنامه توسعه جمهورى اسالمى ايران، پيش بينى شده كه 160 هزار

ميليارد تومان سرمايه خارجى در پنج سال وارد ايران شود؛ رقمى خيره كننده
ال ا ا ا ق خ تأث ت ا ا ا ا اق ا ا ان ت ك

صادى 
ايــان
مربوط
ى را با

خارجى 
هزار
ن عدد
خارجى

ایران مقصد خوبی 
برای رسمایه گذاری است؟

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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شده اقتصاد ايران در ميان سرمايه گذاران جهان بوده است.
بعـد از آغاز برجام در سـال 1394، طى حدوداً دو سـال گذشـته هيأت هاى 
عالى رتبه اقتصادى و سياسـى فراوانى به ايران سـفر كردند و از اين نظر شايد 
ركوردى كم سابقه در تاريخ جمهورى اسالمى ايران رقم خورده باشد. نتيجة اين 
رفت و آمدها، افزايش حدوداً 65 درصدِى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در 
ايران طى سـال هاى 1395 تا 1396 بوده اسـت. اهميِت اين اعداد و ارقام زمانى 
بيشتر به چشم مى آيد كه يادآورى كنيم سرمايه خارجى وارد شده به كشورمان 
در سال 1392 تنها چهار ميليارد و 911 ميليون دالر بوده است. همچنين، افزايش 
جذب سرمايه گذارى هاى مسـتقيم خارجى در اروپا 65 به طور متوسط درصد 
افزايش داشته و اقتصادهاى توسعه يافته به طور متوسط 84 درصد در اين زمينه 
رشـد كرده اند. اياالت متحده آمريكا با افزايشـى 250 درصدى، از سال 2015، 

بيشترين رشد جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى را داشته است.
در مورد نتيجة اين افزايش جذب سرمايه گذارى ها در ايران، حميد حسينى، 
از فعاالن عرصة اقتصاد، در گفت وگويى تأكيد كرده بود: همان گونه كه سخت تر 
شدن شـرايط اقتصاد، به سرعت زندگى مردم را تحت تأثير قرار نداد و آنها به 
فاصله چند ماه با واقعيت تلخ تحريم هاى ناجوانمردانه و جنگ اقتصادى آشـنا 
شدند، بهبود شرايط اقتصاد و رشد قابل توجه در سال گذشته نيز به سرعت آثار 
خود را نشـان نمى دهد، اما بدون ترديد امسال (1396) سالى است كه گسترده 

شدن فضاى اقتصادى در زندگى مردم، خود را نشان خواهد داد.
همانطور كه پيش بينى ها بر افزايش سرمايه گذارى خارجى در ايران طى سال 
جارى شمسى اسـتوار شـده بود، برخى از بزرگترين قراردادهاى تاريخ كشور 
در حوزه هـاى نفت، گاز، پااليش و پتروشـيمى، حمل و نقل و صنعت خودرو در 
ماه هاى گذشـته از سـال، امضا شـد. در همين زمينه، مديركل سرمايه گذارى 
خارجـى وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين وزارتخانه را پرچمدار اسـتفاده از 
فرصت برجام در جذب سرمايه گذارى خارجى دانسته و گفته بود كه «42 درصد 
از مجموع سرمايه گذارى هاى خارجى جذب شده پس از برجام در حوزه صنعت، 

معدن و تجارت بوده است.»
به گفته وى، «بر اساس گزارش آنكتاد، در سال 2016 ميزان جذب سرمايه گذارى 
خارجى مستقيم در ايران با افزايش 64 درصدى نسبت به سال گذشته، به رقم 
سـه ميليارد و 372 ميليون دالر رسـيد. اين در حالى است كه بر اساس همين 
گزارش، جريان سـرمايه گذارى مسـتقيم خارجى در كل جهان با كاهش همراه 
بود و ميزان اين كاهش در كشـورهاى در حال توسـعه رقمى بالغ بر 14 درصد 
شد كه اين موضوع خود گوياى عزم راسخ و همت دولتمردان در راستاى جذب 

سرمايه گذارى خارجى است.»
حال كه در چنين شـرايطى به سـر مى بريم، بايد 
از خود سـؤال كنيم كه آيا اين اعـداد و ارقام، همة 
توان ايران در جذب سـرمايه گذارى خارجى است؟ 
احتماالً بدون مطالعه كافى و نظر انداختن به آمار و 
ارقاِم مقايسـه اى، پاسخ اغلب مردم به اين پرسش، 
«نه» خواهد بود؛ پاسـخى درست كه نشان مى دهد 
حكايت از وجود ظرفيت هاى بسـيار باالتر ايران در 
جذب سـرمايه خارجى دارد. بخش عمده سـرمايه 
جذب شده در اين سال ها نيز به حوزه هاى ذكر شده 
در باال محدود مى شود و هرچند كه خود دستاوردى 
براى كشور محسـوب خواهد شد، اما بايد يادآورى 
كـرد كه توريسـم، ورزش، هنر، درمان و سـالمت، 
صادرات غيرنفتى، صنايع دستى، كشاورزى و حمل 
و نقل، از جمله حوزه هايى هستند كه در بسيارى از 
كشورها به منابع اصلى كسب درآمد تبديل شده اند 
و ايران نيـز در تمام اين حوزه ها مى تواند سـرآمد 
باشد چراكه از نعمت هاى خدادادى كم نظيرى مانند 
موقعيت مناسب جغرافيايى، خاك حاصلخيز، تاريخ 
غنى، تفاوت هـاى فرهنگى فـراوان و همجوارى با 

آب هاى آزاد برخوردار است.
كشورهاى تركيه، امارات متحده عربى و عربستان 
سـعودى از جمله اصلى ترين رقباى ايران در جذب 
سـرمايه هاى خارجى محسوب مى شـوند كه البته 
آمارهاى مربوط به عربسـتان سـعودى در دو سال 
اخير، كاهش در اين زمينه را نشـان مى دهد. با اين 
حال، ميزان انباشت سرمايه گذارى مستقيم در اين 
كشـورها، تفاوت هاى آشـكارى را با يكديگر نشان 
مى دهـد و از ايـن نظر، عربسـتان جلوتـر از ديگر 
رقبـا حركت مى كنـد. در اين بين، تركيـه يكى از 
كشورهايى اسـت كه در سال هاى گذشته عملكرد 
ممتازى در جذب سرمايه هاى خارجى داشته است. 
اين كشـور توانسـت تنها در آوريل 2017 ميالدى 

برخی از بزرگرتین 
قراردادهای تاریخ 
کشور در حوزه های 
نفت، گاز، پاالیش 
و پرتوشیمی، حمل 
و نقل و صنعت 
خودرو در ماه های 
گذشته از سال، 
امضا شد
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765 ميليون دالر سرمايه خارجى جذب كند. طبق 

اعالم وزير اقتصاد تركيه، در ماه هاى ژانويه تا آوريل 
2017 جذب سـرمايه خارجى ترك ها در مقايسه با 

مدت مشـابه آن در سال گذشـته ميالدى 2 درصد 
افزايش داشت. در سه ماه نخست 2017 ميالدى نيز 
بيش از 1750 شركت تأسيس شده با سرمايه خارجى 
در تركيه ثبت شـد. اين در حالى اسـت كه بيش از 
60 شـركت داخلى از شركاى خارجى خود سرمايه 

دريافت كرده انـد. زمينه فعاليت اين شـركت ها از 
عمده فروشـى و تجـارت خـرد تا بخـش امالك و 
ساخت وسـاز، متفاوت است. از آوريل 2017 نزديك 
به 55 هزار شركت در تركيه از سرمايه هاى خارجى 
يا مشـاركت با خارجى ها سود بردند. 40 درصد كل 
شركت هايى كه سرمايه به تركيه بردند يا با ترك ها 
مشـاركت كردند، در ارتباط با اعضاى اتحاديه اروپا 

بوده اند.
و  سـرمايه گذارى ها  از  توجهـى  قابـل  بخـش 
هزينه كردهاى خارجى در تركيه، در حوزه توريسم و 
صنايع ُخرد است؛ حوزه هايى كه ايران نه تنها در آنها 
قابليت هاى بالقوه دارد، بلكه فراتر از كشـورى مثل 
تركيه مى تواند از آنها استفاده كند اما موانع زيادى 
در طول اين سـال ها گريبانگير كشور شده و جذب 
اين قبيل سرمايه ها را با كندى مواجه كرده است. با 
وجود آنكه آمارها و گزارش هاى داخلى و بين المللى 
حاكى از رشد ايران در زمينه هاى جذب سرمايه هاى 
نفتى و غيرنفتى و همچنين افزايش جذب توريسم 
است، اما هنوز راه درازى تا رسيدن به نقطه مطلوب 
وجـود دارد؛ راهى كه «آنكتاد» (كنفرانس تجارت و 
توسعه سازمان ملل) در گزارش سال 2016 ميالدِى 
خود به آن اشـاره كرده و پيشـنهادهايى را در اين 

رابطه به كشورهاى مختلف ارائه داده است.
بر اساس گزارش آنكتاد، تركيه به عنوان بزرگترين 
واردكننده سـرمايه در غرب آسـيا، در سال 2015 
ميالدى با 36 درصـد افزايش در حدود 17 ميليارد 
دالر سرمايه مستقيم خارجى جلب كرد كه بيشتر 
از نوع سـرمايه گذارى ادغام و تملك بوده و به اين 
ترتيب، تركيه در رتبه پنجمين واردكننده سرمايه 
در بين كشورهاى در حال توسعه آسيا قرار مى گيرد. 
امارات متحده عربى نيز 11 ميليارد دالر جذب كرد و 
جذب سرمايه مستقيم خارجى در عربستان سعودى 

در 8 ميليارد دالر باقى ماند. آنكتاد با اشاره به جذب 
پايين سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى 
سال 2015 ميالدى، اشاره مى كند كه به نظر مى رسد 
صرف نظـر از عوامل خارجى همچـون تحريم  ها و 
روابـط اقتصادى و مالى محدود با سـاير كشـورها، 
عدم بهره گيرى كشور از ظرفيت هاى باالى ترتيبات 
برون سـپارى خدمـات و روش هاى ادغـام و تملك 
و سطح بسيار پايين سـرمايه گذارى هاى جديد در 
كاهش مداوم سرمايه گذارى مستقيم خارجى ايران 
نقش مهمى داشته است. اين در حالى است كه  با لغو 
تحريم هاى بين المللى، تمايل قابل توجهى از سوى 
سرمايه گذاران خارجى و عالقه مندان به كسب و كار، 
براى مشاركت با ايران به وجود آمده و رتبه اعتبارى 

بين المللى ايران در حال بهبود است.
وزارت امور اقتصادى و دارايى كشورمان نيز با اشاره 
به گزارش اين كنفرانس (آنكتاد) و پيشنهادهاى آن، 
پيشنهادهايى كلى را براى بهبود بيشتر اين درجة 

اعتبارى ايران ارائه داده است:
  کمــک بــه رفع عدم تعادل های مهم اقتصاد 
ایران از طریق «ارتقاء بهره وری، تقویت اقتصاد 
ملــی با افزایش رسمایه گذاری داخلی با تکیه بر 
پس انــداز ملــی، کاهــش وابســتگی تولید به 
نهاده های وارداتی، کاهش وابســتگی صادرات 

به نفت»
 اصالح ساختار سیاستگذاری از طریق:

 تالش براى افزايش سـرمايه گذارى از راه ثبات 
در سياست هاى دولت و عدم تغيير مداوم قوانين و 

كاهش ريسك سرمايه گذارى در كشور
 تدوين سياست هاى اولويت هاى سرمايه گذارى 
و تعيين زمينه هاى سـرمايه گذارى صادرات محور، 
جلب و جذب سـرمايه گذارى خارجى در پروژه هاى 
مشـاركت بخش هاى عمومى - خصوصى همچون 
طرح هـاى زيربنايـى و عمرانـى، اصالح سـاختار 
حقوقـى، فرهنگـى و اجتماعى در راسـتاى ارتقاء 
احترام به حقوق مالكيت فردى، هماهنگى بيشـتر 
دولت و بخش خصوصى با سـرمايه گذاران خارجى، 
لـزوم خروج تدريجى دولت از فرآيند قيمت گذارى 
كاال و خدمـات و روى آوردن هرچـه بيشـتر بـه 
اقتصـاد بازار، تالش بيش از پيـش در جهت بهبود 
محيـط كسـب و كار كشـور و كمـك بـه ظهور و 

پويايـى صنايـع و كارآفرينان داخلى بـراى جلب 
مشاركت شـركاى خارجى به عنوان سرمايه گذار يا 
عرضه كننده فناورى، لزوم حضور و مشاركت فعاالنه 
در مجامـع و گردهمايى هـاى بين المللـى در حوزه 
سرمايه گذارى و همكارى با سازمان هاى بين المللى 
متولى تعيين و اعالم ريسـك، در راسـتاى كاهش 
برآورد ريسـك سـرمايه گذارى در كشـور، توسعه 
و گسـترش همكارى هـاى منطقـه اى و بين المللى 
و انعقـاد موافقتنامه هـاى سـرمايه گذارى در قالب 
قراردادهـاى دوجانبه و چندجانبه و اجراى جدى تر 

توافقات پيشين
 اتخاذ سیاست های تشویقی، شامل:

 مشوق هاى مقرراتى: ارتقاء امنيت سرمايه گذارى 
از طريق تضمين سـرمايه  خارجى از طرف دولت و 

قوه قضائيه
 مشـوق هاى مالى: اعتبارات مشخصى از طرف 
بانك مركزى براى سـرمايه گذارى هاى زيربنايى در 

نظر گرفته شود
 مشـوق هاى مالياتـى: در راسـتاى حمايـت از 
سرمايه گذارى با هدف صادرات، معافيت هاى مالياتى 
بـه سـرمايه گذاران خارجى صادركننـده همچون 

صادركنندگان داخلى تخصيص يابد.
به نظر مى رسـد كه اگر چنين مواردى به درستى 
رعايت شود، جذب سرمايه هاى مستقيم خارجى در 
ايران اين پتانسـيل را دارد كه در سال هاى آينده و 
رسيدن به موعد سند چشم انداز 1404 بتواند به رتبه 
نخست منطقه در زمينه سرمايه گذارى خارجى در 
خاك خود دسـت پيدا كند؛ با اين شرط كه ناگهان 
دولتـى روى كار نيايد كه به چشـم انداز و مديريت 
صحيح و سـرمايه گذارى خارجى اعتقادى نداشته 
باشد و بخواهد همچون سال هاى نه چندان دور، تمام 
زيرساخت هاى اقتصادى و تصميم گيرى كشور را به 

هم بريزد.
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 تعدیل نرخ وکیوم باتوم (محاســبه با 
ارز آزاد) را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــى وكيوم باتوم و  يك بخش از فرآورده هاى پااليش
ــى از اين توليدات پااليشى هر ساله  قير است. بخش
ــازمان هاى عمومى قرار  در اختيار برخى نهادها و س

مى گيرد.
در سال هاى اخير دولت مكلف شده است كه قير 
را به شكل مجانى به خود دهيارى ها و شهردارى ها 
ــكن ارائه دهد كه همين موضوع  از طريق بنياد مس
چند مشكل را ايجاد كرده؛ يك مشكل اين است كه 
عده اى اين قير را با قيمت ارز مبادله اى مى خرند و با 

قيمت ارز آزاد در بازار آزاد مى فروشند.
ــازمان دهيارى ها و بنياد مسكن  وزارت كشور، س
ــفالت راه هاى روستايى ندارند  بودجه اى را بابت آس
ــگان در اختيار  ــر را به صورت راي ــط همين قي و فق

پيمانكاران قرار مى دهند.
ــال اگر 100  ــكل بر فرض مث ــراى حل اين مش ب
ــتايى نياز باشد، آنها 200  تن قير براى يك راه روس
ــكاران قرار مى دهند كه  ــر را در اختيار پيمان تن قي
ــن مازاد براى  ــفالت و 100 ت 100 تن آن براى آس

ــازى قير براى آسفالت  هزينه هاى كه جهت آماده س
نياز است، پيمانكاران 100 تن قير مازاد را با قيمت 
ــند و همين موضوع  چند برابر در بازار آزاد مى فروش
نظم بازار را بهم مى زند و باعث بهم ريختگى بازار قير 
ــود كه خود اين مسأله،  از لحاظ قيمت گذارى مى ش
تخلف قانونى است. اعتقاد ما بر اين است پااليشگاه ها 
ــد و مى خواهند فرآورده ها  اگر نفت خام را مى گيرن
ــن نفت خام را  ــند، مى توانند بگويند ما اي را بفروش
ــت و  ــم و اين مقدار حق العمل كارى ما اس مى گيري

اين مقدار بنزين و گازوييل تحويل شما مى دهيم و 
مازوت و قيرش را نيز خودمان مى فروشيم. حاال اين 
فروختن در مواقعى از طريق بورس عرضه مى شود و 
در مواقعى از طريق غير بورس است و صادر مى شود 
ــه البته همين قيمت گذارى ها و فروش نيز از يك  ك
نظم خاصى برخوردار نيست و شايد در اين بين فقط 

خود پااليشگاه ها متضرر مى شوند.
ــتند  ــته به دولت هس ــا وابس ــگاه ها عمدت پااليش
ــود كالن نصيبش  ــان س ــه در اين مي ــى ك و كس
ــگاه ها ضرر  ــتند و پااليش ــود، واسطه  ها هس مى ش
اصلى را مى بينند. بخشى از مشكالت، بى نظمى ها، 
ناهنجارى ها و سوءاستفاده هايى كه صورت مى گيرد 
و رانت هايى كه ايجاد مى شود را عرضه وكيوم باتوم با 

ارز آزاد حل مى كند.

پیشــنهاد شــام برای حل این مشــکل 
چیست؟

ــتاها و  ما معتقديم آن مقدارى كه براى خود روس
شهرها قير به صورت رايگان در اختيار دهيارى ها قرار 
مى گيرد بايد به صورت رايگان باشد ولى اضافه بر آن 
به پيمانكاران و واسطه ها قير مجانى اختصاص ندهند، 
ــود آنها اين قير را در  چراكه اين موضوع باعث مى ش
بازار با قيمت چند برابر بفروشند. ما معتقديم دولت 
ــا آن قير هزينه اش را نيز به دهيارى ها  بايد همراه ب
بدهد. در واقع خود پااليشگاه ها بايد قير را بفروشند و 
پولش را همراه به دستگاه ها براى كار اجرايى بدهند 
ــتفاده كنند و هم  ــتاها بتوانند از آن اس كه هم روس
قيمت قير اينگونه نباشد كه گويا چوب حراج به آن 

زده مى شود.

عرضه وکیوم باتوم با نرخ آزاد، رانت  ایجاد شده را از بین می برد
سخنگوی کمیسیون انرژی:

مريم رضازاده - فرمول تعيين قيمت وكيوم 
باتوم توســط شــركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هــاى نفتى ايران مســتقيماً از نرخ 
فوب خليج فارس نفت كوره و نفت ســفيد 
بــا ارز آزاد اســتخراج و همان اعــداد با نرخ 
ارز مبادله اى محاســبه و اعالم مى شــود كه 
براســاس اعالم بــورس كاال تقريباً بيش از 
65 درصد وكيوم باتوم توليدى شركت هاى 

پااليشى ايران به صورت قير با قيمت پايين 
به خارج از كشور صادر مى شود و قيمت قير 
صادراتــى ايــران خصوصــاً در چندماه اخير 

ارزانترين قير در منطقه بودن است.
بهــاى وكيــوم باتــوم در اكثر شــركت هاى 
پااليشــى تقريباً دو برابر بهاى فروش است 
و هميــن موضــوع زيان هاى هنگفتــى را به 
اين شركت تحميل كرده و باعث شد شوراى 
رقابت در تصميمى بــه موقع و براى جبران 
اين زيان هاى تحميلى اعــالم كند كه از اين 
پس قيمت وكيوم باتوم با مبناى نرخ ارز آزاد 

محاسبه خواهد شد.
نشــريه پااليــش نفت ايــن موضــوع را در 
گفت وگويى با اســداهللا قره  خانى، سخنگوى 
كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى 
مورد بررســى قرار داده كه مشــروح آن در 

زير مى آيد:

روزنامه نگار

مریم رضازاده
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رئیس مجلس شورای اسالمی: فروش و مراودات نفتی پس از برجام روان تر شده است

پیام تسلیت نارص عاشوری به مناسبت ضایعه زلزله کرمانشاه

 رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: پس از برجام فضاى اقتصادى روان شد، هم 
اكنون نفت فروخته مى شود، مراودات نفتى، كشتيرانى و بيمه ها راه افتاده، فروش 

محصوالت پتروشيمى و صنايع ديگر براى توليدكننده روان تر شده است.
ــانى انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت،   به گزارش پايگاه اطالع رس
ــنبه (11 آذرماه) در گفت وگوى زنده تلويزيونى به بيان  على الريجانى شامگاه ش
برخى مسائل سياسى، اقتصادى و بين المللى پرداخت و با تاكيد بر اهميت موضوع 
ــور گفت: بايد روى صادرات و جذب سرمايه  صادرات در بهبود وضع اقتصادى كش
جدى كار كنيم، شرايط كشور و مقررات آن براى اين موضوع آماده نيست، از اين 

رو در قانون گذارى براى رفع موانع توليد بايد فعال تر بود.
 وى افزود: پيشنهاد داديم همسو با حمايت از صادرات قانونى مستقل از بودجه و 
دائمى تصويب شود تا منبع روشن و پايدار براى مشوق صادراتى باشد، هم اكنون 

در بودجه رديفى براى مشوق هاى صادراتى وجود دارد.
 الريجانى درباره اجراى توافق هسته اى تصريح كرد: ايران در برجام با دقت عمل 
رفتار و راهى را انتخاب كرد كه شرايط خاصى وجود داشت، ايرانى كه اقتدار، سابقه 
تمدنى، نسل جديد فعال و منابع خوبى دارد در تنگناى اقتصادى قرار گرفته بود و 

در آن شرايط تصميم درستى گرفته شد.
 رئيس مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد: پس از برجام، فضاى اقتصادى روان 
شد، هم اكنون نفت فروخته مى شود، مراودات نفتى، كشتيرانى و بيمه ها راه افتاده 
ــت، پتروشيمى و صنايع ديگر براى توليدكننده روان تر شده، هرچند معتقديم  اس

همه مشكالت حل نشده، اما خيلى از آنها برطرف شده است.
ــت و گفت:  ــور دانس ــى كش ــئله آلودگى هوا را موضوع اساس  وى در ادامه مس

ــيب هايى در اين زمينه داريم كه ريشه دار است، به تازگى قانون جامعى براى  آس
هواى پاك تصويب شد كه همه دستگاه ها براى اجراى آن بايد همكارى كنند، براى 
مثال تعداد موتورسيكلت ها زياد است كه 6 برابر اتومبيل ها عنوان شده، بنابراين بايد 

به سمت برقى شدن آنها حركت كنيم.
 الريجانى افزود: استانداردهاى توليد بايد سختگيرانه تر باشد كه در قوانين جديد 
به آن رسيدگى شده، البته نمى گوييم به اندازه خودروهاى كشورهاى ديگر كيفيت 
دارند، اما بايد افزايش يابد و استانداردها رعايت شود كه تمامى اين موارد در قانون 
ــت اجرا شود شرايط بهترى در بخش هوا ايجاد  ــده و اگر درس هواى پاك ديده ش

خواهد شد.

 دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش 
نفت با صدور پيامى حادثه زلزله كرمانشاه را تسليت 

گفت.
در پيام ناصر عاشورى آمده است:

«اناهللا و انااليه راجعون
خبر تأسف بارِ وقوع زلزله در غرب كشور و به ويژه 
استان كرمانشاه كه منجر به جان باختن و نيز زخمى 
شدن صدها تن از هموطنان عزيزمان شد،  بار ديگر 
ــار  و  بم را براى  ــه ويرانگر  رودب ــرات تلخ زلزل خاط
ــريف ايران ياد آورى نمود و موجب  تمامى مردم ش

تأثر و تألم همه ايرانيان شد.
ــار را به مردم  ــن حادثه اندوهب ــب وقوع اي اينجان

ــاه، به ويژه خانواده هاى داغدار  عزيز استان كرمانش
ــرض نموده،  ــت ع ــليت و تعزي ــزان، تس ــن عزي اي
ــا بازماندگان  ــه ب ــدردى صميمان ــراز هم ضمن اب
ــتگان  ــزد متعال، براى درگذش ــرم، از درگاه اي محت
ــى و علو درجات، براى  ــعه اله اين حادثه غفران واس
ــن براى  ــكيبايى و همچني ــر و ش ــدگان صب بازمان
ــفاى عاجل  ــان اين حادثه ش ــان و مصدوم مجروح

مسئلت مى نمايم.
 اميد است با يارى خداوند عمليات امداد رسانى به 

حادثه ديدگان هر چه سريعتر صورت گيرد.»

نخستین محموله بنزین یورو ۵ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دریافت شد

ــتاره خليج فارس با مشخصات  ــگاه س ــتين محموله بنزين توليدى پااليش نخس
استاندارد يورو 5 به ميزان 17 ميليون ليتر، به انبار شهيدرجائى بندرعباس تحويل 
ــد. اين محموله با حضور مسئوالن اداره كل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد  ش

نفتى تحويل انبار شهيد رجائى شد.
بر پايه اين گزارش با روند تغيير مديريت در پااليشگاه ستاره خليج فارس شرايط 
ــت تا پايان  ــگاه در مرحله تثبيت قرار گرفته و قرار اس توليد بنزين در اين پااليش

آذرماه به 12 ميليون ليتر در روز برسد.

پااليشگاه ستاره خليج فارس به عنوان نخستين پااليشگاه طراحى شده بر اساس 
خوراك ميعانات گازى با ظرفيت 360 هزار بشكه در روز شامل واحدهاى تقطير، 
تصفيه گاز مايع، تبديل كاتاليستى، تصفيه نفتا، ايزومريزاسيون، تصفيه نفت سفيد و 
نفت گاز با هدف توليد بنزين، گازوييل، گاز مايع و سوخت جت در كنار پااليشگاه 

فعلى بندرعباس ساخته و در حال تكميل است.
ــگاه از طريق يك خط لوله به طول بيش از 485  ــوراك مورد نياز اين پااليش خ

كيلومتر از پااليشگاه هاى گاز پارس جنوبى تأمين مى شود.
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کمک رسانی کارکنان رشکت پاالیش نفت بندرعباس با زلزله زدگان کرمانشاه

كمك نقدی رشكت پاالیش نفت اصفهان به زلزله زدگان كرمانشاه

ــركت  ــور، مديريت و كاركنان ش ــى وقوع حادثه دلخراش زلزله غرب كش در پ
پااليش نفت بندرعباس دوشادوش اقشار مختلف مردم با ارسال كمك هاى نقدى و 

غيرنقدى خود با اين عزيزان ابراز همدردى كردند.
ــالى اين شركت به مناطق زلزله زده غرب كشور  اولين محموله كمك هاى ارس
شامل چادر مسافرتى، حصير زير انداز، پتو، پوشاك، انواع مواد شوينده و همچنين 
ــرو و تن ماهى،  ــواع مواد غذايى از جمله يك تن برنج، 8 هزار قوطى انواع كنس ان
روغن، قند، خرما و آب معدنى در قالب 3 دستگاه كاميون، با هماهنگى هالل احمر 

هرمزگان به مناطق زلزله زده ارسال شد.
ــركت پااليش نفت بندرعباس ارزش محموله ارسالى و  ــانى ش رئيس منابع انس
كمكهاى نقدى كاركنان اين شركت را 2 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: با توجه 
ــور و شرايط سخت بوجود آمده براى جمعى  به حادثه زلزله در مناطق غرب كش
از هموطنان، بر اساس تصويب هيئت مديره اين شركت مبنى بر امداد رسانى به 
هموطنان آسيب ديده و رفع نيازهاى اوليه، اين شركت اقدام به تهيه اقالم مورد نياز 
به ارزش يك ميليارد ريال كرد. همچنين كاركنان پااليشگاه نيز به منظور مشاركت 
در اين امر خداپسندانه و ابراز همدردى اقدام به جمع آورى كمكهاى نقدى و غير 

نقدى جمعاً به ارزش يك ميليارد ريال كردند.
ابوالقاسمى در بخش ديگرى از سخنان خود ضمن عرض تسليت به خانواده هاى 
داغدار زلزله زده افزود: در كنار فعاليت هاى اقتصادى شركت پااليش نفت بندرعباس 
ــعه اجتماعى كشور و پايبند بودن به مسئوليت هاى  ايفاى نقش محورى در توس

اجتماعى از مهمترين ماموريت هاى اين شركت است.
به دنبال وقوع زلزله در استانهاى غربى كشور به ويژه كرمانشاه كه متاسفانه منجر 
به كشته شدن جمعى از هموطنان و ايجاد خسارت فراوان و مصدوميت شمارى 
ديگر از هم ميهنان شد، مديريت و كاركنان شركت پااليش نفت بندرعباس ضمن 
ــليت گفته و از  ــم اين حادثه تلخ، اين ضايعه را به بازماندگان تس ــدردى در غ هم
خداوند متعال صبر و شكيبايى براى اين عزيزان و غفران الهى را براى درگذشتگان 

آرزومندند.

ــركت پااليش نفت اصفهان براى همدردى با  كاركنان و اعضاى هيئت مديره ش
آسيب ديدگان زلزله غرب كشور، رقمى بالغ بر 3 ميليارد ريال كمك غير نقدى، 

تقديم اين عزيزان كردند.
رئيس روابط عمومى شركت پااليش نفت اصفهان ضمن تسليت به خانواده هاى 
ــور و استان كرمانشاه از  همكارى  ــوگوار جانباختگان زلزله دلخراش غرب كش س
روابط عمومى و  پايگاه مقاومت بسيج  شهيد مصطفى خمينى اين شركت  خبر 

ــت: به منظور كمك به زلزله زدگان، اجناس مورد نياز  همچون  داد و اظهار داش
ــك و.... تهيه كرده و براى كمك به عزيزان حادثه ديده در غرب  پتو، زير انداز، تش

كشور حضور يافته ايم. 
محمد صادق حاجيان از تالش شركت متبوعش براى ارسال كمك هاى مورد نياز 
به زلزله زدگان مناطق غربى كشور گفت و افزود: اين شركت وظيفه خود مى داند كه 

در همه حال در كنار هموطنان باشد.

اعالم آمادگی وزیر نفت برای بازنگری در طرح برندینگ سوخت

ــيون انرژى مجلس از اعالم آمادگى  رئيس كميس
ــر نفت براى بازنگرى در جزئيات طرح برندينگ  وزي

جايگاه سوخت خبر داد.
فريدون حسنوند درباره نشست كميسيون انرژى 
مجلس درباره طرح برندينگ گفت: از مدت ها قبل 
موضوع برندينگ نفت توسط وزارت نفت مطرح شد 
ــت. بر  كه اين طرح مخالفان و موافقان خود را داش
ــدگان مجلس از آقاى  ــاس تعدادى از نماين اين اس
ــؤال كردند كه وزير نفت با حضور در  زنگنه طرح س
كميسيون انرژى به سؤاالت نمايندگان پاسخ داد اما 
به دليل عدم اقناع نمايندگان سؤاالت به صحن علنى 

ارجاع شد.
وى با اشاره به نظر جايگاه داران سوخت و كاميون 
داران در خصوص اجراى طرح برندينگ، افزود: طى 

ــگ در كميته  نفت  ــه موضوع برندين چندين جلس
كميسيون انرژى مورد بررسى قرار گرفت اما به دليل 
اهميت موضوع و به دليل اينكه اين موضوع تنها يك 
ــت بلكه مى تواند تبعات  ــذارى يا يك طرح نيس واگ
سياسى، اجتماعى، اقتصادى و امنيتى فراوانى داشته 
ــيون با حضور دستگاه هاى مختلف  باشد لذا كميس

بحث برندينگ را مورد بررسى قرار داد.
ــه نمايندگان  ــه داد: در اين جلس ــنوند ادام حس
ــازمان  مخالف و منتقد در اجراى طرح برندينگ، س
بازرسى، مركز پژوهش ها، ديوان محاسبات، انجمن 
جايگاه داران و كاميون داران حضور داشتند تا نظرات 
ــود و نقاط ضعف و قوت  موافق و مخالف شنيده ش
ــود. نهايتاً مقرر شد دستگاه هاى  اين طرح مطرح ش
ــرح برندينگ به  ــود را درباره ط ــف نظرات خ مختل

ــال كنند و بر اساس گزارشى  كميسيون انرژى ارس
كه كميسيون به هيأت رئيسه مجلس ارسال مى كند 

موارد مد نظر در طرح اعالم مى شود.
وى افزود: مسائلى در طرح برندينگ مطرح است 
ــكل مواجه مى كند و تبعات  ــه اجراى آن را با مش ك

زيادى دربرخواهد داشت.
ــتناد ماده 49 آيين نامه  ــيون انرژى به اس كميس
ــى را درباره  ــوراى اسالمى گزارش داخلى مجلس ش
ــه  ــرح برندينگ طى روزهاى آتى به هيأت رئيس ط
ــزارش در صحن  ــم مى كند كه احتماالً اين گ تقدي
ــود البته وزير نفت اعالم كرد كه  علنى قرائت مى  ش
ــوارد مطروحه در طرح مورد  آمادگى دارد تمامى م
بازنگرى قرار گيرد و اگر مواردى دچار اشكال بوده يا 

سبب اجراى ناقص اين طرح مى شود اصالح شود.
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بازدید معاون رشکت پاالیش و پخش از طرح افزایش ظرفیت و بهبود فرآیند رشکت پاالیش نفت الوان

ــش ، به همراه ناصر  ــركت ملى پااليش و پخ ــر بابايى معاون مدير عامل ش ناص
ــش و هيئت همراه از  ــر كل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پاالي ــورى دبي عاش

طرح هاى توسعه و بهبود كيفيت شركت پااليش نفت الوان بازديد كردند.
 در ابتداى اين مراسم محمد على اخبارى مدير عامل شركت پااليش نفت الوان 
گزارش كوتاهى از فعاليت هاى جارى پااليشگاه و روند پيشرفت طرح بهبود فرآيند 
ارائه كرد و حفظ و استمرار توليد، دستيابى به بازارهاى جهانى، بهينه سازى مصرف 
ــى را از اهداف اين  ــت محيط ــتانداردهاى فنى و زيس انرژى و رعايت قوانين و اس

عملياتى شركت برشمرد.
ــرح بهبود فرآيند  ــركت پااليش نفت الوان ، ط ــاس اعالم مدير عامل ش بر اس
ــراى كامل آن كيفيت  ــت و با اج ــگاه الوان هم اكنون نزديك به اتمام اس پااليش

فرآورده هاى توليدى بر اساس استاندارد اروپا خواهد بود.
ــى كشور تصريح  ــتمرار توليد در صنعت پااليش  وى در ادامه با بيان اهميت اس
ــتفاده از توان و پتانسيل متخصصان پااليشگاه الوان و صنعتگران داخل  كرد: اس
كشور براى رفع نيازهاى فنى و مهندسى ، قطعات و تجهيزات موجب خودكفائى 

شده است.
ــرفت طرح هاى افزايش ظرفيت  ــتماع گزارش عملكرد و روند پيش بابايى با اس
شركت پااليش نفت الوان و آرزوى موفقيت براى مديران و كاركنان اين شركت، 
اضافه كرد كه هدف اجراى طرح هاى بهبود فرآيند، استفاده هر چه سريعتراز منافع 
اين طرح هاى ملى و توليد محصول با كيفيت است و اين به نفع كشور و مردم است 
و همچنين موجب حفظ و صيانت از محيط زيست و كاهش آالينده هاى زيست 

محيطى است.
ــت الوان نيز در اين  ــركت پااليش نف عبدالهادى مطلق رئيس هيئت مديره ش
ــئوليت هاى  ــركت پااليش نفت الوان عالوه بر توجه به مس ــد اعالم كرد: ش بازدي
توليدى به منظور توليد مستمر فرآورده هاى نفتى با كيفيت، توجه ويژه اى نيز به 
مسئوليتهاى اجتماعى در رابطه با جامعه در جزيره و دهكده الوان دارد و در اين 
راستا اقداماتى از قبيل ايجاد اشتغال و جذب نيروهاى بومى، تامين آب شرب و گاز 
مصرفى اهالى جزيره و توسعه زيرساخت هاى آموزشى و مشاركت در برنامه هاى 

فرهنگى را انجام داده است.
وى همچنين با اشاره به اقدامات زيست محيطى پااليشگاه گفت: توسعه فضاى 

سبز، كاهش ضايعات و كاهش گازهاى آالينده خروجى به كمتر از حد استانداردهاى 
تعيين شده از سوى سازمان محيط زيست و اجراى طرح افزايش ظرفيت و بهبود 
ــاس استاندارد اروپا از جمله طرحهاى اين شركت در راستاى  كيفيت بنزين بر اس

حفظ و صيانت از محيط زيست است.
ناصر عاشورى دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نيز روند توليد 
ــركت پااليش نفت الوان مثبت ارزيابى كرد و گفت: بايد  ــرفت امور را در ش و پيش
با همدلى و همكارى و برنامه ريزى دقيق در راستاى بهره بردارى از طرح و اتمام 
بخش هاى باقيمانده طرح ها تالش كرد تا شاهد افزايش توليد و بهره ورى بيشتر 

پااليشگاه باشيم.
ــت الوان داراى دوفاز  ــركت پااليش نف طرح افزايش ظرفيت و بهبود فرآيند ش
افزايش كمى و كيفى توليد فرآورده است كه فاز اول آن به منظور افزايش ظرفيت 
از 30 هزار بشكه به 60 هزار بشكه در روز به اتمام رسيده و در تيرماه 1392 به بهره 
بردارى رسيد. با اجراى فاز دو اين طرح ظرفيت توليد بنزين معمولى به 2 ميليون و 
800 هزار ليتر ، نفت گاز 1 ميليون و 700 هزار ليتر و گاز مايع 210 تن در روز مى 

رسد و محصوالت سوخت جت به ميزان 1 ميليون ليتر و گوگرد به ميزان 30 تن 
در روز در شركت پااليش نفت الوان مطابق با استانداردهاى جهانى توليد ميشود 

كه قسمت اعظم واحدهاى مربوطه به بهره بردارى رسيده است.

حامیت یک تولید کننده از قیمت گذاری جدید وکیوم باتوم

ــت تبريز تصميم  ــركت پااليش نف مديرعامل ش
ــووالن براى قيمت گذارى جديد وكيوم باتوم را  مس

حركتى مثبت براى اقتصاد حوزه پااليش دانست.
ــاره به اينكه با توجه به  غالمرضا باقرى ديزج با اش
فروش فرآورده هاى صادراتى و تبديل آن با نرخ آزاد 
از سوى قيرسازان دليلى براى عرضه خوراك با نرخ 
ــدارد، تصريح كرد: با اتخاذ چنين  مبادله اى وجود ن
تصميمى، رقابت هاى ناسالم و جارى شدن سرمايه 
ملى كشور به نفع تجار خارجى درخصوص خريد قير، 

اصالح مى شود.
به دنبال اختالالت ايجاد شده بر اثر عرضه وكيوم 
باتوم با قيمت ارز مبادالتى و به شكل ماهانه، شوراى 
رقابت و كارگروه تنظيم بازار، مصوبه جديدى را اعالم 

كردند.
ــوع تغيير قيمت وكيوم باتوم از اعالم ماهانه   موض

ــن ارز آن به صورت آزاد،  ــه دو هفته يك بار و تعيي ب
ــه شوراى رقابت  ــوى پااليش و پخش در جلس از س
ــوراى رقابت نيز پيشنهادهاى مطرح  مطرح شد. ش
ــده در اين خصوص را جمع آورى و سپس در اين  ش
مورد تصميم گيرى كرد كه از هفته گذشته شاهد اثر 

اين تصميم در معامالت بورس كاال بوديم.
ــه براى تعيين  ــاره به اينك ــن توليد كننده با اش اي
قيمت وكيوم باتوم بايد منافع پااليشگاه ها و قيرسازها 
ــان كرد: شركت پااليش  مدنظر قرار گيرد، خاطرنش
نفت تبريز به رغم اينكه خود داراى واحد قير سازى 
است از تصميم مزبور كامالً حمايت مى كند و خواهان 
از بين رفتن اختالالت موجود در اين بخش از كسب 

و كار حوزه پااليشى است.
بازنگرى در قانون قير تهاترى ضرورى است

با توجه به اينكه قير تهاترى در قانون بودجه لحاظ 

شده و احتمال نادرست اجرا شدن آن وجود دارد به 
نظر مى رسد كه قانون نياز به بازنگرى داشته باشد.

 در اين راستا باقرى معتقد است اين تصميم سبب 
تأمين به موقع و كافى براى ارگان هاى ذى نفع اشاره 
ــود و از فروش قير تهاترى  ــده در قانون خواهد ب ش
در بازارهاى آزاد داخلى و خارجى جلوگيرى خواهد 

كرد.
وى با اشاره به اينكه تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله اى، 
نوسان قيمت ارز و قيمت گذارى ماهانه براى وكيوم 
ــت با تصميم  باتوم كه ماده اوليه براى توليد قير اس
اخير شوراى رقابت و «مكانيزم پياده سازى شده در 
ــود، گفت: بايد در  ــورس كاال»، ديگر مرتفع مى ش ب
فضاى رقابتى ايجاد شده، قيرسازان بر توانمندسازى 
ــازى محصول  خود براى كاهش هزينه ها و كيفى س

بيشتر كوشا باشند.
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دفاع زنگنه از طرح برندینگ جایگاه های عرضه سوخت

حضور در برندسازی جایگاه های سوخت اجباری نیست

وزير نفت در حمايت از تشكيل شركت هاى واسط بين شركت ملى نفت و شركت 
ملى گاز براى توزيع بنزين و گاز بين سه هزار و 500 جايگاه نفت و بنزين و دو هزار 

و 500 جايگه عرضه سيان جى آن را مطابق با قانون دانست.
بيژن نامدار زنگنه در جلسه علنى سه شنبه 21 آذرماه در پاسخ به سؤال نماينده 
مردم شاهين شهر در مجلس درباره طرح برندينگ گفت: دولت وقت در سال 88 
تصميم گرفت شركت ملى نفت را به بخش خصوصى واگذار كند ولى اين تصميم 
تا سال 90 اجرا نشد. وقتى به عنوان وزير نفت به دولت رفتم، چون مشخص نبود 
چه كسى توان اداره چنين شركت بزرگى را دارد اجراى اين مصوبه دولت گذشته را 
متوقف كردم و دو اقدام انجام دادم؛ يكى جايگاه هاى عرضه سوخت را واگذار كردم 

و دوم انبارهاى اصلى توزيع سوخت را در تملك وزارت نفت نگه داشتم.
وى ادامه داد: در روندى كه درگذشته با آن روبرو بوديم كه مشكالت فراوانى را 
ــراى بخش خصوصى به وجود مى آورد، مبالغ فروش رفته  ــم براى دولت و هم ب ه
بنزين و گاز مستقيماً به خزانه واريز مى شد و وزارت نفت نمى توانست پول 3500 
جايگاه عرضه نفت و بنزين و 2500 جايگاه عرضه سيان جى و دستمزد راننده هاى 
تانكرهاى حامل بنزين و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه مى شد تا بتواند 
پول آن ها را بدهد و اين مسئله پيچيدگى هاى زيادى را به وجود مى آورد و دعواهاى 

حقوقى فراوانى راه مى افتاد.
زنگنه با دفاع از تصميمش براى تشكيل شركت هاى واسط بين شركت ملى نفت 
ــته  ــوخت گفت: بنده براى اصالح روند معيوب گذش و گاز و جايگاه هاى عرضه س
ــركت ملى نفت و گاز به  تصميم گرفتم بنزين و گاز را در محل انبارهاى اصلى ش
جايگاه داران بفروشيم و جايگاه داران خود بنزين و گاز حمل كرده و در جايگاه به 

مردم عرضه كنند. 
ــده را 945 تومان تعيين كرديم و از 55 تومان  قيمت هر ليتر بنزين فروخته ش
ــگاه داران و رانندگان تانكرهاى حامل بنزين را  ــه پول هر ليتر بنزين پول جاي بقي
پرداخت كرديم و به اين ترتيب همه دعواهاى بين دولت و پيمانكاران فروكش كرد. 
وزير نفت ادامه داد: به اين منظور تصميم گرفتيم شركت هايى توسط جايگاه داران 
عرضه سوخت و رانندگان تانكرهاى حامل بنزين و گاز تأسيس شود كه البته اين 
ــگاه ها انجام گرفت. اين شركت ها سوخت را از ما خريدارى و  كار با اولويت پااليش

ــان كرده اند و دولت نيز  ــوخت حمل كرده و كار ما را آس به جايگاه هاى عرضه س
هيچ سهمى در اين شركت ها ندارد. وى همچنين گفت: درعين حال اين شركت ها 
ــوخت و كيفيت  ــيار مهم يعنى ايمنى در جايگاه هاى عرضه س ــئله بس در دو مس
سوخت عرضه شده به مردم نقش ناظر را ايفا مى كنند كه اين مسئله حائز اهميت 
بسيارى است. همين روند را براى جايگاه هاى عرضه سيان جى دنبال كرديم. زنگنه 
ــان كرد: 85 شركت درخواست دادند و صالحيتشان بررسى شد و مجوز  خاطرنش
اوليه آن ها صادر گرديد و 25 شركت هم كار خود را شروع كردند. حداقل دارايى و 
تأسيسات جايگاه داران و راننده هاى حامل بنزين و گاز 7.5 ميليارد تومان است و 
هيچ انحصارى در كار نيست. هيچ يك از اين 85 شركت هم كاغذى نيست و نظارت 
مى كنند و هيچ داللى هم وجود ندارد. وى يادآور شد: اين اختيار در قانون نفت به 
وزير داده شده تا وضع مقررات و صدور دستورالعمل ها براى مديريت امور مربوط به 
نفت و گاز و نظارت بر فرآيند تجارت نفت و گاز و فرآورده هاى نفتى گازى انجام شود. 
اگر اين مبنا اشكال دارد، در كميسيون انرژى بنشينيم، بحث كنيم و اشكال كار را 
رفع كنيم. وى خاطرنشان كرد: بنده با اين تصميم هم مالحظه جايگاه داران عرضه 
سوخت و كاميون داران هم مالحظه مصرف كنندگان سوخت و هم مالحظه دولت 

را در نظر گرفتم و نمى توانستم يك طرفه اقدام كنم.

ــركت پااليش و پخش فرآورده هاى  مديرعامل ش
ــركت براى برندينگ جايگاه هاى  نفتى گفت: 86 ش
سوخت ثبت نام كرده اند كه 25 شركت در حال حاضر 

فعال هستند.
عليرضا صادق آبادى با اشاره به حضورش در نشست 
كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى درباره طرح 
برندينگ گفت: هيچ الزامى مبنى بر حضور جايگاه داران 
در طرح برندينگ جايگاه هاى سوخت وجود ندارد اما 
ــب و كار يكديگر دخالت كنند لذا  نبايد افراد در كس
فردى كه در قالب طرح برندينگ فعاليت مى كند نبايد 
براى افرادى كه خارج از اين طرح فعاليت مى كنند و 

بالعكس مشكلى ايجاد كنند.
وى افزود: زمانى كه اجبارى وجود ندارد بين برندى 
كه هزار جايگاه را تحت پوشش قرار داده و شخصى كه 
يك جايگاه دارد تفاوتى قائل نيستيم، اگر جايگاه دارى 
صرفه و صالح خود را در اين ديد كه در زيرمجموعه 

برند قرار گيرد مى تواند اقدام به اين كار كند در غير 
اين صورت هيچ اجبارى وجود ندارد.

صادق آبادى ادامه داد: اگر اجبارى در اين طرح قرار 
داده شده بود و اظهار مى شد كه اگر جايگاه داران عضو 
برند نشوند به آن ها سوخت و پول داده نمى شود و يا با 
آن ها كار نمى شد بايد نگرانى ايجاد مى شد اما در حال 
حاضر جاى نگرانى وجود ندارد البته گفته نمى شود 
طرحى كه تدوين شده مشكل ندارد اما اين طرح بايد 

بازخوردهاى خود را در مرحله اجرا اخذ كند.
معاون وزير نفت همچنين گفت: ما با جايگاه دارانى 
ــت مى كردند و جايگاه دارانى  كه در قالب برند فعالي
كه خارج از برند فعاليت مى كردند جلسه اى تشكيل 
داديم. همين كه اين آزادى وجود دارد كه جايگاه داران 
ــند يا نباشند  مى توانند در قالب طرح برندينگ باش
ــر نمى افتد و تمامى  ــان به خط يعنى اينكه منافع ش
ــود. اگر هم آيين نامه اى  خدمات به آن ها داده مى ش

ــب برند و  ــركت هاى صاح ــته كه بين ش وجود داش
ــخصى تفاوتى قائل شده  زنجيره اى و جايگاه هاى ش

اصالح مى شود.
ــاس آيين نامه تدوين شده  وى با بيان اينكه بر اس
افرادى كه توانايى مالى و اجرايى داشتند مورد بررسى 
قرار گرفته اند، ادامه داد: افرادى كه شركت هاى برند را 
ــكيل داده اند همه جايگاه دار بوده اند و شخصى از  تش
صنف رستوران دارى براى اخذ برند اقدام نكرده است 
ــب و كار خود را توسعه  اما تصميم گرفته اند كه كس
ــعه كسب و  ــازى براى توس دهند و از فرصت برندس
كار خود استفاده كرده اند. مديرعامل شركت پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه تاكنون 25 
شركت در طرح برندسازى جايگاه هاى سوخت فعال 
هستند، تصريح كرد: 86 شركت در طرح برندسازى 
سوخت ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد تاكنون 25 

شركت فعال شده اند.
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انشعابات یوتیلیتی و فرایندی فازهای دوم و سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برقرار شد

مدير عامل شركت نفت ستاره خليج فارس درباره 
ــگاه از سرويس  ــدن موقت اين پااليش علت خارج ش
ــر برخورد يك بيل مكانيكى با كابل برق  گفت: بر اث
63 كيلو ولت كه منجر به از دست رفتن شبكه برق 

اصلى و اضطرارى پااليشگاه و از سرويس خارج شدن 
پااليشگاه شده بود كه در حال حاضر با رفع اين اشكال 

فعاليت پااليشگاه از سر گرفته شده است.
محمدعلى دادور افزود: با تالش پرسنل پااليشگاه 
ــتاره خليج فارس ظرف مدت يك روز شبكه برق  س
ــعابات  ــگاه متصل و همچنين انش ــر و پااليش تعمي
يوتيليتى و فرآيندى مورد نياز براى راه-اندازى و توليد 

تجارى فازهاى دوم و سوم برقرارشد.
وى با اشاره به اينكه اين تصميم براى خارج نشدن 
ــوم و يا  ــگام راه اندازى فازهاى دوم و س ــدار، هن از م
اجراى عمليات پر ريسك براى برقرارى انشعابات مورد 
نياز فازهاى دوم و سوم در حين توليد فاز اول صورت 
ــد كرد: با راه اندازى واحدهاى يوتيليتى  گرفته، تاكي
و تقطير با استفاده از هيدروژن دريافتى از پااليشگاه 

بندرعباس واحد CCR به مدار توليد خواهد آمد.
ــگاه ستاره خليج فارس  به گفته مديرعامل پااليش
ــدرژن توليدى واحد  ــا راه اندازى اين واحد نيز، هي ب
CCR واحد تصفيه هيدروژنى نفتا و پس از آن واحد 

ايزومريزاسيون وارد مدار مى شود.
ــرويس  ــه افزود: در مدت كوتاه از س دادور در ادام
خارج شدن پااليشگاه با تالش شبانه روزى همكاران 
ــت 40 مگاوات و  ــماره 3 با ظرفي مولد توليد برق ش
همچنين بويلر HRSG شماره 6 به ظرفيت 125 تن 
ــاعت و بويلر B با ظرفيت 275 تن در ساعت و  در س
پمپ سوم آب دريا با ظرفيت 12500 مترمكعب در 
ساعت با هدف پايدارى بيشتر شبكه يوتيليتى و تأمين 

يوتيليتى مورد نياز فاز دو راه اندازى شده است.
وى همچنين با تاكيد براينكه كه از ابتداى آبان ماه 
با هدف رعايت صرفه و صالح سهامداران تيم مميزى 
انرژى با هدف شناسايى و كاهش سوخت و ضايعات 
تشكيل شده گفت: اين اقدام منجر به كاهش سوخت 
ــگاه به كمتر از  و ضايعات از ده درصد خوراك پااليش
ــگاه شده با توجه  يك و نيم درصد از خوراك پااليش
به اينكه اعمال بعضى از اين تغييرات به توقف موقت 
ــت در اين مدت فرصت  ــگاه نياز داش فعاليت پااليش
ــمرده و تغييرات مورد نظر تيم مميزى  را غنيمت ش

صورت گرفت.
ــگاه ستاره خليج فارس  به گفته مديرعامل پااليش
همچنين به منظور پايين آوردن ريسك عملياتى واحد 
تصفيه هيدروژنى نفتا با هدف توليد پايدار بنزين يورو 

5 در ورودى واحد ايزومريزاسيون سولفورگارد طراحى 
ــد و انشعابات مورد نياز تأمين شده است.  و نصب ش
دادور همچنين از تحويل دومين محموله بنزين يورو 

5 به انبار نفت شهيد رجايى بندرعباس خبر داد. 
مدير عامل شركت نفت ستاره خليج فارس درمورد 
حقوق هاى معوقه كاركنان شركت نفت ستاره خليج 
فارس و نيز كاركنان شاغل در شركت هاى پيمانكار 
اين پااليشگاه گفت: از آبان ماه تاكنون سه ماه حقوق 
معوق كليه كاركنان اين پااليشگاه تسويه شده است.

دادور از شروع به كار 60 نفر ديگر از قبول شدگان 
در آزمون ورودى شركت نفت ستاره خليج فارس خبر 
داد و ابراز اميدوارى كرد: با آموزش اين نيروهاى جوان 
در فاز يك براى راه اندازى فاز 2 و 3 پااليشگاه از توان 

اين نيروهاى جوان استفاده شود.
ــس از انجام  ــتاره خليج فارس پ ــركت نفت س ش
تغييرات مديريتى در اواخر مهر ماه صد نفر از پذيرفته 
ــركت كه در دوره  ــدگان در آزمون ورودى اين ش ش
مديريتى قبل به صورت غيرقانونى از كار بركنار شده 
ــاب اين 60 نفر  بودند را به خدمت گرفت و با احتس
تاكنون اشتغال 160 نفر از نيروهاى جوانى كه حائز 
ــده بودند را فراهم  بهترين رتبه در آزمون ورودى ش

كرده است.

گام بلند پاالیشگاه تربیز درراستای جهانی شدن

ــاتا) با اشاره به اقدامات  ــازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح (س مديرعامل س
ــيار خوب و رعايت استانداردها در راستاى جهانى شدن پااليشگاه تبريز، گفت:  بس
سرمايه هاى ارزشمند فيزيكى و انسانى بسيار ارزشمندى در اين شركت وجود دارد. 
محمود زاده در بازديد از پااليشگاه و پتروشيمى تبريز در جمع هيئت مديره اين دو 
شركت، با اشاره به يكپارچگى برنامه هاى راهبردى بين شركت پااليش نفت تبريز و 
مجموعه هلدينگ نفت وگاز پارسيان، اظهار كرد: روند سرمايه گذارى در طرح هاى 
ــگاه تبريز همسويى با اهداف مجموعه هلدينگ دارد كه اين امر بسيار مهم  پااليش
است. وى اضافه كرد: اجراى طرح توسعه پااليشگاه تبريز از جمله كارهاى ارزشمندى 
ــت كه در اين شركت انجام يافته است. همچنين توجه به صنايع پايين دستى  اس
بسترى براى توسعه بزرگ مى تواند باشد كه در اين شركت انجام گرفته است. وى 
با اشاره به كسب رتبه هاى برتر پااليشگاه تبريز در سطح كشور اظهار كرد: كارهاى 
بسيار خوبى در راستاى شعار اين شركت در خصوص جهانى شدن انجام شده است. 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح (ساتا) گفت: اينكه بخشى قابل 
توجه از تجهيزات پروژه تصفيه گازوييل شركت پااليش نفت تبريز از داخل تأمين 
شده است، كار بسيار ارزشمندى است. هر استانداردى هزينه اى دارد و بايستى سعى 
ــتفاده به عمل آوريم و  كنيم از بهينه ترين، كارآمدترين و كم هزينه ترين آن ها اس
توجه شود كه ما كجاى منحنى هزينه و ارزش مى خواهيم قرار بگيريم. وى همچنين 
ضمن تقدير از زحمات كاركنان خدوم شركت پااليش نفت تبريز، نشاط حاكم بر 
فضاى كارى اين شركت را ستود و افزود: شركت خوب و سازمان خوب، شركت و 
سازمانى است كه ضمن اينكه پيش مى رود همانند مكانيزم بدن انسان روسازى هم 
انجام دهد. مراقب باشيم هزينه هايى كه براى توسعه و سرمايه گذارى انجام مى دهيم 
در كنار خروجى و سود مستمرى كه مى خواهيم كسب كنيم، باشد تا سازمان هم 

به نتايج خوب برسد.

ــترش نفت و گاز پارسيان نيز در اين بازديد گفت:  مديرعامل هلدينگ گروه گس
ــت دو شركت پااليشگاه و پتروشيمى تبريز نسبت به پيگيرى و انجام  ضرورى اس
اقدامات مرتبط با به موضوع سود آورى (Profitability)، برنامه هاى بهينه سازى 
(Improvement) و ارتقاى سطح ايمنى اهتمام و تا پايان آذر ماه نسبت به ارسال 

ــگاه تبريز سرمايه  گزارش ها به هلدينگ اقدام كنند. مرتضى عزيزى افزود: پااليش
ــبت به نگهدارى و حفظ آن براى آيندگان بسيار توجه كرد.  ــت و بايد نس ملى اس
وى با اشاره به نحوه نگهدارى پااليشگاه تبريز و طرح ها و پروژه هاى انجام شده در 
آن گفت: اقداماتى كه در اين خصوص در اين شركت انجام شده قابل تقدير است 
ــودآورى، بهينه سازى و  ــه موضوع س ولى مجدداً بر اجراى برنامه هاى مرتبط با س
ارتقاء سطح ايمنى تاكيد نمود. عزيزى همچنين ضمن اشاره به تلفيق دو مجموعه 
پااليشگاه و پتروشيمى و استفاده بهينه از سرمايه هاى انسانى دو مجموعه اظهار كرد: 
ــده در اين خصوص تشكر مى كنم ولى انتظار دارم ضمن توجه  از اقدامات انجام ش
به نياز بازار، توليدات پااليشگاه تبريز به فراخورى كه در شركت پتروشيمى تبريز 
ــان تاكيد نمود  ــود و نه فقط براى فروش، ايش ارزش افزوده ايجاد مى كند، توليد ش
ــيه سود كلى (Margine) باشد. وى با قدردانى از تالش  مالك بايد افزايش حاش
تمامى مديران و كاركنان پااليشگاه تبريزگفت: اين شركت توانسته است به عنوان 
بهترين پااليشگاه وزارت نفت از منظر شاخص هاى كيفى و بهره ورى شناخته شود. 
مديرعامل هلدينگ گروه گسترش نفت و گاز پارسيان بر اجراى طرح هاى توسعه اى 
در دو شركت پااليش نفت تبريز و پتروشيمى تبريز تاكيد كرد و گفت: با اجراى اين 
طرح ها اشتغال مولد توام با سود ايجاد خواهد شد. شركت پااليش نفت تبريز زير 
مجموعه گروه گسترش نفت و گاز پارسيان كه شاخه نفت و گاز هلدينگ سرمايه 
گذارى غدير است، مى باشد و هلدينگ سرمايه گذارى غدير وابسته به سازمان تأمين 

اجتماعى نيروهاى مسلح (ساتا) است باشد.
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خصوصی سازی در خصوص واگذاری پاالیش کرمانشاه شفاف سازی کرد

استقبال از مدل مشارکت های اجتامعی رشکت پاالیش نفت بندرعباس

احداث سیستم های روغن گیر در پاالیشگاه اصفهان با تكنولوژی جدید

 سازمان خصوصى سازى با انتشار اطالعيه اى حواشى پيرامون واگذارى شركت 

پااليش نفت كرمانشاه را تكذيب و در اين زمينه شفاف سازى كرد.
ــازمان خصوصى سازى آمده است: واگذارى شركت پااليش نفت  در اطالعيه س
ــه بار عرضه ناموفق و در تاريخ 1395/10/20 بصورت كامًال  ــاه پس از س كرمانش
شفاف و رقابتى و پس از انتشار دو نوبت آگهى عرضه كه در مطبوعات كثيراالنتشار 
ــايت رسمى سازمان خصوصى  سازى صورت گرفت، انجام پذيرفت.  و همچنين س
بنابراين بديهى است اين فرصت براى هر متقاضى ديگرى نيز به صورت برابر وجود 

داشته است.
ــده در واگذارى  پااليش نفت كرمانشاه،  همچنين يكى از دغدغه هاى مطرح ش
موضوع فروش امالك و تعديل نيروى انسانى شاغل در شركت مذكور مى باشد كه 
در اين خصوص خاطرنشان مى سازد باتوجه به دستورالعمل ”نحوه نظارت پس از 

واگذارى“ موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 
چهل و چهارم قانون اساسى“ سازمان خصوصى  سازى بوسيله بازرسى هاى دوره اى، 
مواردى از جمله خريد و فروش دارائيهاى ثابت، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد 
ــركت خارج از مجوز مندرج در قرارداد و … را  پرسنل، كاهش تعداد كاركنان ش
مرتباً تحت نظر داشته و رصد مى كند و خريدار به هيچ عنوان حق تغيير كاربرى 

اراضى و همچنين كاهش مجموع تعداد كاركنان تا پايان قرارداد را ندارد.
بنابراين سازمان خصوصى سازى ضمن تكذيب مطالب مندرج پيرامون واگذارى 
شركت پااليش نفت كرمانشاه، تأكيد مى نمايد واگذارى شركت مذكور به صورت 
ــره انجام يافته و  ــان خب ــط كارشناس ــالً رقابتى و با ارزش گذارى دقيق توس كام
ــتمر براى حفظ سطح اشتغال و عدم تغيير كاربرى اراضى  نظارت هاى قانونى مس

شركت ياد شده توسط سازمان خصوصى سازى انجام خواهد شد.

ــگاه نفت بندرعباس همزمان با سالروز ميالد  مجموعه فرهنگى ورزشى پااليش
ــتان  ــتاى چاهو از توابع شهرس پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روس

بندرعباس افتتاح و و به اهالى روستاهاى پيرامون اين شركت اهداء شد.
اين مجموعه فرهنگى ورزشى در راستاى عمل به رسالت فرهنگى و مسئوليتهاى 
اجتماعى از سوى پااليشگاه بندرعباس به منظور استفاده ساكنان روستاهاى شهرو، 

چاهو، بلندو، گربند و سودرو در روستاى چاهو ساخته شد.
ــركت پااليش نفت بندرعباس در اين مراسم اظهار  مهندس نامور، مديرعامل ش
ــى با هدف گسترش فرهنگ و ورزش در سطح  كرد: اين مجموعه فرهنگى ورزش
جامعه در زمينى به مساحت سه هزار و 800 متر مربع و با زيربناى 300 متر مربع 

با هزينه 7 ميليارد ريال در مدت شش ماه احداث شد.
فريدون همتى، استاندار هرمزگان نيز گفت: در آمدهاى دولت محدود است. به 
دليل محدود بودن درآمدهاى دولت اين امكان وجود ندارد كه بتوان تمام مشكالت 
مردم را در يك دوره چهار و يا هشت ساله حل كرد و بايد از ظرفيتهاى ديگر نيز 
استفاده شود. دولت از بطن مردم است و نيازمند حمايت مردم براى برطرف سازى 
مشكالت است و مردم مى توانند در قالب خيرين و مشاركتهاى مردمى، بنگاه هاى 

اقتصادى و توليدى، دولت را در اين راه همراهى و حمايت كنند.
محمد آشورى، عضو هيات رييسه مجلس نيز در آئين افتتاح مجتمع فرهنگى و 
ورزشى پااليشگاه نفت بندرعباس در روستاى چاهو گفت:  پااليشگاه نفت بندرعباس 
از جمله بنگاههاى اقتصادى است كه وظايف اجتماعى خود را به درستى انجام داده 
است و ساخت مدرسه، كمك به توسعه دانشگاه، توسعه زيرساختهاى بهداشتى و 

فرهنگى و حمايت از تيمهاى ورزشى را در كارنامه دارد.

وى اضافه كرد: مدل و الگوى پااليشگاه نفت بندرعباس بايد به ساير بنگاه هاى 
اقتصادى براى مشاركت ها و مسئوليت هاى اجتماعى منتقل شود. از مطالبات مجمع 
نمايندگان استان از استاندار محترم هرمزگان، تغيير در نگاه و رويكرد مديران ساير 
بنگاههاى اقتصادى استان در اين حوزه است. مدل مشاركتهاى اجتماعى شركت 
پااليش نفت بندرعباس بايد به ديگر بنگاه هاى اقتصادى منتقل شود و بنگاه هاى 
اقتصادى بزرگ در استان بايد مسئوليت اجتماعى خود در قبال جامعه پيرامونى را 

مد نظر داشته باشند و اين از مطالبات مردم است.

ــتم هاى روغن گير  ــروژه جديد، سيس ــا انجام پ ب
ــگاه اصفهان با تكنولوژى جديد به روز شده  پااليش
وگامى ديگر در راستاى صرفه جويى در مصرف آب 
ــازى توليد بخار ونگهدارى وافزايش طول  وبهينه س

عمر تجهيزات برداشته شد.
ــروژه در اين رابطه گفت:  مهندس ميثاقى مدير پ
ــال 95 به صورت EPC و با  ــن پروژه از ابتداى س اي

هزينه اى بالغ بر 120 ميليارد ريال توسط پيمانكار وبا 
ــى وپروژه ها شروع ودر شهريور  نظارت اداره مهندس
ماه 96 به شبكه پااليشگاه متصل وتحويل واحد بهره 

بردار شد.
با انجام اين پروژه مواد زائد هيدروكربورى از حدود 
250 مترمكعب در ساعت آب مقطر برگشتى حذف 

 ppm 0,5 ــده وميزان مواد نفتى آن به كمتر از ش

ــالوه بر بازيافت  ــام اين كار ع ــش يافته وبا انج كاه
250 مترمكعب آب با كيفيت مناسب جهت تزريق 

ــث افزايش طول عمر بويلرهاى بخار  به بويلرها، باع
وجلوگيرى از آلودگى محيط زيست شد.

ــادى بوده وبا توجه  ــراى اين پروژه كامالً اقتص اج
ــرف مدت 18 ماه  ــده حداكثر ظ به مزاياى اعالم ش

هزينه هاى انجام شده قابل بازيابى است.
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تعمیرات اساسی واحد بنزین سازی پاالیشگاه الوان با موفقیت به امتام رسید

مراسم افتتاحیه ارزیابی مدیریت سبز رشكت پاالیش نفت تهران

ــى واحد كاتاليستى بنزين سازى  تعميرات اساس
پااليشگاه الوان با تالش متخصصان اين پااليشگاه، 
در موعد مقرر و طبق برنامه به پايان رسيد. مديرعامل 
ــركت پااليش نفت الوان با اعالم اين خبر گفت:  ش
ــازى  ــى اين واحد بنزين س عمليات تعميرات اساس
پس از چهار سال فعاليت مستمر و با هدف افزايش 
راندمان و عملكرد دستگاه ها و تجهيزات آغاز شده بود 
كه با تالش كاركنان اين تعميرات اساسى با موفقيت 
كامل و بدون حادثه، طبق برنامه پيش بينى شده به 

اتمام رسيد.
ــد على اخبارى افزود: با وجود تراكم و حجم  محم
سنگين كار و گستردگى عرصه پرمخاطره عمليات 
تعميرات اساسى، شركت پااليش نفت الوان توانست 
با اتخاذ تمهيدات مؤثر، ايجاد ساختار، سازماندهى، 
ــام تعميرات  ــب بهره گيرى از نظ ــاز و كار مناس س
ــده، انجام اقدامات پيشگيرانه، پايش،  برنامه ريزى ش
ــتمر و منظم نتايج فعاليت هاى  تجزيه و تحليل مس
انجام شده در هر روز، اين عمليات مهم و حساس را 
با موفقيت و صحت و سالمت كامل و بدون هيچ گونه 

حادثه اى به انجام برساند.
همچنين تمام پرسنل داخلى و پيمانكارى شاغل 
ــاز به كار تعميرات  ــى، قبل از آغ در تعميرات اساس
اساسى، دوره آموزشى ايمنى را زيرنظر اداره ايمنى، 
ــگاه الوان گذرانده   بهداشت و محيط زيست پااليش
ــى،  ــد. هدف اصلى از انجام اين تعميرات اساس بودن
ــورد نظر براى  ــاى عملياتى م ــازى واحده آماده س
ــبانه روزى براى يك دوره  ادامه كاركرد مستمر و ش
ــن فرآورده  بنزين با  ــاله ديگر و توليد و تأمي چهارس
كيفيت مناسب است، به گونه اى كه شايسته صنعت 
عظيم پااليش كشور و پاسخگوى اهداف متعالى نظام 

اسالمى باشد.
در تعميرات اساسى واحدتبديل كاتاليستى بنزين 
سازى پااليشگاه الوان، كليه ظروف و برج ها، تيوب ها، 
مبدل ها، فن هاى هوايى، كولرهاى آبى، خطوط لوله، 
پمپ ها و كمپرسورها، سيستم هاى برقى و ابزار دقيق 
ــتگاه هاى كنترل برق مورد بررسى و ارزيابى  و ايس
قرار گرفتند و تعميرات مورد نياز بر روى آن ها انجام 
شد. اجراى اين تعميرات اساسى از قبل برنامه ريزى 

ــبز شركت  ــم افتتاحيه ارزيابى مديريت س مراس
ــى از انجمن  ــران با حضور ارزيابان ــش نفت ته پاالي
مديريت سبز ايران و اروپا به منظور دريافت گواهينامه 

سطح يك مديريت برگزار شد.
ــبز شركت پااليش نفت تهران  ارزيابى مديريت س
ــى عملكرد اين شركت  به مدت 2 روز با هدف بررس

در زمينه هاى اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى 
است.

اين در حالى است كه شركت پااليش نفت تهران 
ــته در سال گذشته با توجه به رويكرد توسعه  توانس
ــت محيطى  پايدار و اجراى طرح ها و پروژه هاى زيس
و توجه به مسئوليت هاى اجتماعى، ارتقاى كيفيت 

ــتانداردهاى بين  ــاى توليدى در حد اس فروآورده ه
ــت  ــت و كاهش آالينده هاى زيس ــى و مديري الملل
ــب باالترين امتياز به عنوان سازمان  محيطى با كس
ــور از طرف انجمن مديريت سبز معرفى و  برتر كش
ــطح دو مديريت را دريافت كند. نتايج  گواهينامه س

اين ارزيابى به زودى اعالم خواهد شد.

شده بود و در مدت دو سال گذشته، جلسات متعدد و 
مستمر اجراى تعميرات با حضور مديران و مسئوالن 
ــركت برگزار و نقشه هاى فرآيندى و اجرايى تهيه  ش
و كاالها، اجناس، تجهيزات و دستگاه هاى مورد نياز 
تعميرات تأمين شده بود. ساز وكار مناسب، استفاده 
ــگيرانه،  از اهرم هاى نظارت و كنترل و اقدامات پيش
ــتمر فعاليت هاى انجام شده در  تجزيه و تحليل مس
مقايسه با برنامه ريزى هاى صورت گرفته در هر روز، 
ــول اجراى  ــرد مديريت تغيير در ط ــه به رويك توج
ــى، تكيه بر اطالعات قابل اطمينان،  تعميرات اساس
رصد كردن كامل و دقيق فعاليت ها، تعامل مناسب 
و همكارى مطلوب و همه جانبه كاركنان واحدهاى 
درگير در تعميرات اساسى و بهره گيرى مؤثر از خرد 
ــنجى و انجام كار به صورت موازى و  جمعى، زمان س
هم زمان در دو شيفت به صورت شبانه روزى از جمله 
ــى در اين  داليل پايان موفقيت آميز تعميرات اساس

مدت بود.
يكى از مهمترين ويژگى هاى اين تعميرات اساسى 
ــت كه در  ــراى آن بدون هيچ گونه حادثه بوده اس اج
اين تعميرات اساسى رعايت اصول ايمنى، بهداشت 
ــتور كار قرار گرفت و به اين  و محيط زيست در دس

منظور جلسه هاى ايمنى در ابتداى شروع هر شيفت 
ــام كار به  ــور ارائه راهنمايى هاى انج ــه منظ كارى ب
روش ايمن و اصولى و تذكر جهت پيشگيرى از بروز 
مخاطرات و كاهش و حذف آن ها در حين كار و انجام 
پايش و كنترل فعاليت ها و همچنين پيشگيرى از بروز 
حوادث و ايجاد انگيزه از طريق تشويق نيروهاى شاغل 
ــود را با كيفيت  ــى كه وظايف خ در تعميرات اساس
مطلوب انجام داده و با مراعات اصول ايمنى، بهداشت 
ــررات از بروز هرگونه  ــت، موازين و مق و محيط زيس

حادثه پيشگيرى كرده اند، برگزار شد.
ــوى اداره  ــده از س ــات از قبل پيش بينى ش  اقدام
ــى فنى و خوردگى فلزات، كنترل همه جانبه  بازرس
و دقيق عمليات حساس تعميرات اساسى به منظور 
پيشگيرى از هرگونه خطاى احتمالى و انجام نظارت ها 
ــى در حين كار، برگزارى منظم  و مراقبت هاى دائم
ــرفت كار به صورت روزانه  ــات هماهنگى پيش جلس
ــرفت كار، بررسى شرايط  براى كنترل و پايش پيش
ــرفت تعميرات اساسى در قياس با برنامه  واقعى پيش
ــتمر كاركنان  ــده، نظارت مؤثر و مس پيش بينى ش
اداره هاى حراست و بهداشت، ايمنى و محيط زيست 

در همه بخش هاى تعميرات اساسى انجام شد.
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احداث ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شاهین شهر در رشكت پاالیش نفت اصفهان

با توجه به بحران عمومى آب در سراسر كشور و حفظ و صيانت از منابع كشور 
در جهت استفاده از پساب آب و بازچرخانى پساب فاضالب شاهين شهر، شركت 
پااليش نفت اصفهان براى نخستين بار در ايران و با بهره گيرى از تكنولوژى هاى 
روز دنيا، طى قراردادى با سازمان آب منطقه اى اصفهان مبادرت به خريد انشعاب 

پساب به ميزان 210 ليتر بر ثانيه كرده است.
اين شركت براى اجراى تأسيسات و زير ساخت انتقال و تصفيه پساب مذكور در 
سه فاز اقدام به برگزارى مناقصه محدود و شناسايى و عقد قرارداد با پيمانكاران و 
مشاوران واجد صالحيت كرده است: فاز 1 ) طراحى خط انتقال پساب با شركت 
هيدور پارس بصورت E فاز 2 ) خريد، اجرا و نظارت كارگاهى خط انتقال پساب با 
ــركت فراسان و رى آب به صورت PC با هزينه اى بالغ بر 7 ميليارد ريال فاز 3)  ش
طراحى، خريد و اجراى احداث ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه با شركت آبسان زالل 
ــاب شاهين شهر با  خاور ميانه بصورت EPC با مبلغ 50 ميليارد ريال. تصفيه پس
همكارى يك شركت دانش بنيان در دو مرحله پمپاژ پساب از تصفيه خانه شاهين 
شهر و ساخت ايستگاه تصفيه خانه در شركت پااليش نفت اصفهان در زمينى با 
مساحت 80 × 140 مترمربع و پيش بينى تصفيه پساب با سرعت 500 ليتر بر ثانيه 

با احتساب طرح هاى بهينه سازى اجرايى شده است.
چانتقال اين پساب، توسط 10 كيلومتر خط انتقال با لوله هاى GRP 700 ساخته 
شده، مرتبط مى باشد كه پس ازاتمام تصفيه خانه پااليشگاه، تصفيه پساب شاهين 

شهر با سرعت 210 ليتر برثانيه عملياتى خواهدشد.

فازهاى 1 و 2 اين طرح، در بهمن ماه 95 با موفقيت، تحويل موقت شده است 
و فاز 3 طرح مذكور از بهمن ماه 1395 آغاز شده و تاكنون 59% پيشرفت داشته 
ــاه 97 بهره بردارى  ــاظ برنامه اى اين پروژه بايد در مهر م ــت. همچنين، از لح اس
شود كه با نظر به اهميت و ضرورت راه اندازى اين پروژه حياتى، اداره مهندسى و 
پروژه هاى شركت پااليش نفت اصفهان تمامى تالش و مساعدت هاى قراردادى الزم 
ــت تا حداقل 2 ماه زودتر از زمان موعد (مرداد ماه 97) شاهد  را به عمل آورده اس

بهره بردارى اين پروژه باشيم.

چین سهمیه واردات پاالیشگران خصوصی را افزایش داد

حضور روابط عمومی انجمن و  مدیران روابط عمومی پاالیشگاه های خصوصی در چهاردهمین کنفرانس بین املللی روابط عمومی

ــهميه  منابع صنعتى اعالم كردند: دولت چين س
ــگر خصوصى را براى  ــه پااليش واردات نفت خام س
سال جارى ميالدى به يك ميليون و 500 هزار تن 

(حدود 11 ميليون بشكه) افزايش داده است.

ــو  ــان، زيب ــانگدونگ كينگييش ــركت هاى ش  ش

ژينتاى و شاندونگ يوهوانگ شنگشى، پااليشگرانى 

ــا افزايش يافته  ــهميه واردات آن ه ــتند كه س هس
است. سهميه هاى ياد شده بايد تا پايان سال جارى 
ــوند. وزارت بازرگانى چين و  ــتفاده ش ــالدى اس مي
ــركت هاى ياد شده، از اظهار نظر درباره اين خبر  ش

خوددارى كردند. 
افزايش سهميه واردات اين شركت ها نشان مى دهد 

كه دولت چين سياست هاى سخت گيرانه خود را در 
ــركت ها تعديل كرده است. پيش از اين  قبال اين ش
دولت چين سهميه واردات پااليشگران خصوصى را 
كاهش داده و آن ها را از صادرات فرآورده هاى نفتى 
ــود. چين بزرگترين واردكننده نفت در  منع كرده ب

جهان است.

چهاردهمين كنفرانس بين المللى روابط عمومى 
ــط عمومى انجمن صنفى  ــران با حضور مدير رواب اي
ــران روابط  ــت پااليش نفت و مدي ــى صنع كارفرماي
ــگاه هاى خصوصى برگزار شد. در اين  عمومى پااليش
مراسم حسن بشير؛ دبير كميته علمى چهاردهمين 
كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران گفت: تمايز 
عنصر اصلى خالقيت است لذا مى توان دال احساسى 
و مركزى آن را تمايز اعالم كرد. ضمن اينكه شناخت 
ــان از خود و تمايز با ديگران اولين گام شناخت  انس
جهان به حساب مى آيد كه از اهميت بااليى برخوردار 
است. وى افزود: انقالب خالقيت در ارتباط تصويرى 
ــق كاراكترها در جهان و ارائه تصويرى جذاب و  و خل
قابل فهم بسيار مهم است. به همين دليل بايد تالش 
ــترى  كرد تا جامعه ما با روابط عمومى ها تعامل بيش
ــد: اگر در غرب پروپاگاندا  پيدا كند.  بشير يادآور ش
ــازى از طريق روابط عمومى و  ــراف در چهره س و انح
ــرد اما در جامعه ما اين  افكار عمومى صورت مى گي

امر لزوماً بايد به شفافيت منجر شود تا اقبال بيشترى 
به روابط عمومى ها صورت گيرد. دبير كميته علمى 
چهاردهمين كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران 
ــام چهاردهمين كنفرانس بين المللى  تاكيد كرد: پي
روابط عمومى حل خالقانه مسائل و لزوم تمايز روابط 
ــت. ضمن اينكه مى توان در  عمومى ها از ديگران اس

حل مسئله و طرح سؤال هم تجديدنظر كرد. 
همچنين سطح تجزيه و تحليل خود را باال برده و 

تفكر خود را در اين راستا تغيير داد. وى ادامه داد: بايد 
به خوبى تشخيص دهيم كه چه چيزى قابليت تقدير 
دارد لذا از نظر رفتارى و اعالم خالقيت و شايستگى 
ــير بايد كنترل هاى الزم صورت  فرايندى در اين مس
ــفاف و  ــن گفت: ارتباطات ش ــير همچني گيرد.  بش
خالق محور بسيار مهم است. فرايند خالقيت همان 
ــه توانايى ايجاد تفكر  ــت ضمن اينك فرايند تفكر اس
ــد و تبديل فكر به ايده قابل ارائه و عملياتى هم  جدي
بسيار مهم است كه در نهايت مى تواند اين خالقيت به 

توليد تفكر منجر شود. 
وى اضافه كرد: نيازمند سواد رسانه اى و عدالت در 
ــتيم. همچنين انتقال  اين فضا در جامعه فعلى هس
ــتفاده از فضاى  ــنتى به مدرن و اس روابط عمومى س
ــن انتقال روابط عمومى  مجازى و عقلگرا و همچني
ــايى به  ــاكت به روابط عمومى خالق گو و رمزگش س
ــه و ارتباط روابط  ــخنان مطرح در جامع موقع از س

عمومى سنتى به سيستماتيك هم بسيار مهم است.
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مشعل ال پی پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی روشن شد

حفاری نخستین حلقه چاه امدادی در رگ  سفید به ۲ هزار مرت رسید

ــكى طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبى گفت: با همت و تالش  مدير بخش خش
شبانه  روزى ،پايلوت مشعل فشار پايين (ال پى LP( پااليشگاه روشن شد و اين فاز 

در هفته جارى در سرويس قرار گرفت.
روابط  عمومى شركت نفت و گاز پارس به نقل از حبيب قادرى افزود: با راه اندازى 
ــتم مشعل، هم اكنون مشعل هاى فشار باال، ميانى و پايين فاز  اين بخش از سيس
ــرويس قرار داده شده است و ادامه  ــگاه طرح توسعه فاز 13 در س ــت پااليش نخس

عمليات راه اندازى از لحاظ فرآيندى در شرايط كامل ايمنى قرار دارد. 
وى اضافه كرد: همچنين واحد آب آشاميدنى (128) اين پااليشگاه ظرف چند روز 
آينده وارد مدار عملياتى مى شود. قادر يادآورشد: پيش از اين نيز واحدهاى توليد 
ــانى  ــواى واحد و ابزاردقيق (123)، آب آتش نش آب (DM 127)، ازت (124)، ه
ــوخت (122) و فلرهاى  (130)، بخار (131)، توزيع آب خام (126)، توزيع گاز س

فشار باال، ميانى و پايين (140) اين فاز راه اندازى شده است. 
ــعه فاز 13 پارس جنوبى اضافه كرد: با توجه به  ــكى طرح توس مدير بخش خش
حضور بيش از شش هزار و 500 نفر نيروى كارى ماهر در سايت پااليشگاه و ورود 
ــده پيش از پايان زمستان سال جارى،  ــتم كنترل، برنامه ريزى ش باقيمانده سيس
ــگاه فاز 13 با گاز ترش فازهاى 8-7-6 به  ــتين رديف شيرين سازى پااليش نخس
ــد. طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبى در چهار بخش ساخت سكوهاى  توليد برس
دريايى، خط لوله دريا، حفارى و پااليشگاه خشكى توسط كنسرسيومى متشكل 
از شركت هاى پترو پايدارايرانيان، مپنا و شركت صنعتى دريايى ايران (صدرا) براى 
استخراج روزانه 56 ميليون مترمكعب گاز ترش از ميدان مشترك پارس جنوبى و 
توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز شيرين، دو هزار و 900 تن گاز مايع، دو هزار 
و 750 تن اتان، 75 هزار بشكه ميعانات گازى و 400 تن گوگرد در استان بوشهر 
در دست اجرا است. طرح توسعه ميدان عظيم پارس جنوبى شامل 13 پااليشگاه 
ــكوى توليدى است كه از اين شمار تاكنون 10 پااليشگاه در  بزرگ گازى و 40 س
بخش خشكى و 25 سكو در دريا تكميل و به بهره بردارى رسيده است. در مجموع، 

كار ساخت سه پااليشگاه ديگر در دست اجراست و از 15 سكوى فازهايى كه بايد 
تكميل و آماده راه اندازى شوند، هم اكنون 12 سكو در كارخانه شركت هاى سازنده 
در دست ساخت است و 2 سكو نيز از طرح توسعه فاز 11 در مدت 2 سال آينده و 

پس از نهايى شدن قرار داد توسعه اين طرح ساخته خواهد شد. 
ــارس جنوبى در  ــعه ميدان گازى پ ــال 1374 عمليات اجرايى طرح توس از س
شهرستان هاى عسلويه و كنگان استان بوشهر آغاز شده و تاكنون از مجموع 24 
ــيده و 6 فاز  ــعه اى ميدان گازى پارس جنوبى 18 فاز به بهره بردارى رس فاز توس
ــال 1397 بايد همه اين طرح ها به بهره  ــت اجراست كه تا پايان س ديگر در دس
ــد. اكنون از 18 فاز در بهره بردارى ميدان گازى پارس جنوبى روزانه  بردارى برس
ــود. شركت نفت و گاز پارس مسئوليت  540 ميليون مترمكعب گاز توليد مى ش

اجرا و تكميل فازهاى طرح توسعه ميدان گازى پارس جنوبى (احداث پااليشگاه ها، 
سكوهاى دريايى، حفرچاه ها، احداث خطوط لوله و ديگر تاسيسات جانبى ) در دريا 

و خشكى را برعهده دارد.

ــركت ملى حفارى ايران، از حفارى  مديرعامل ش
ــتفاده از دستگاه  ــتين حلقه چاه امدادى با اس نخس

حفارى 93 فتح به عمق 2 هزار مترى خبر داد.
 «سپهر سپهرى» روز بيست و چهارم آذرماه گفت: 

ــود كه مته حفارى اين چاه روى  پيش بينى مى ش
موقعيت C تا 10 روز آينده به نقطه مورد نظر براى 

ارتباط با چاه در حال فوران، برخورد كند.
چاه 147 رگ سفيد – 2 در حوزه عملياتى شركت 
ــاران 47 روز پيش به  بهره بردارى نفت و گاز گچس
هنگام حفارى به وسيله دكل حفارى 95 فتح دچار 

فوران، آتش سوزى و از كنترل خارج شد.
ــاره به تالش  مداوم مهارگران براى  سپهرى با اش
كنترل فوران و آتش سوزى چاه 147گفت: همسو با 
عمليات حفارى اين چاه، حفر يك حلقه چاه امدادى 
ــارى 94 فتح روى  ــتگاه حف ــت دس ديگر با كاربس
 Bottom) و به منظور بستن چاه از عمق A موقعيت
Kill) درحال اجراست كه تاكنون حفارى آن به يك 

هزار و 760 متر رسيده است.
به گفته سپهرى، براساس برنامه ريزى كارشناسان 
و متخصصان اين شركت و شركت ملى مناطق نفت 

خيز جنوب، مهار فوران چاه 147 از ابتدا به دو طريق 
از سطح و عمق در دستور كار قرار گرفت.

ــات حفارى،  ــان با اجراى عملي ــزود: همزم وى اف
ــى، تخصصى و  ــى، عملياتى، فن ــاى مهندس تيم ه
ــتن چاه از سطح  ــتيبانى در يك كار گروهى بس پش
موسوم به (TOP KILL) را با كاربست تجهيزات ويژه 

براى ورود به دهانه چاه دنبال مى كنند.
سپهرى با اشاره به بكارگيرى امكانات و تجهيزات 
 BOTTOM و TOP KILL براى هر يك از روش هاى
KILL به موازات يكديگر، گفت: شرايط خاص مخزن 

نفتى رگ سفيد، حجم و فشار باالى سيال خروجى 
(بيش از دو هزار پوند بر اينچ مربع) و حرارت بيش از 
يك هزار درجه سانتيگراد در كانون آتش، هيچگونه 
تشابهى با فوران هاى پيش از اين نداشته و عمليات 
مهار از سطح را بسيار دشوار و با پيچيدگى هاى فنى 

روبه رو كرده است.
ــوران چاه 147 رگ  ــتاد راهبرى مهار ف رئيس س
سفيد – 2 در شركت ملى حفارى، با اشاره به مراحل 
ــطح در روزهاى گذشته  ــتن چاه از س عمليات كش
گفت: با فوران و آتش سوزى اين چاه، بررسى دقيق 

موضوع، استفاده از تجارب فوران هاى گذشته، ابزار و 
ــيوه هاى به كار گرفته شده براى مهار  تجهيزات و ش
چاه از سطح و عمق مورد توجه ويژه متخصصان قرار 

گرفت و در نحوه انجام كار اجرايى شد.
وى ادامه داد: خارج سازى بيش از300 تن ضايعات 
ــتگاه حفارى 95 فتح از يكسو و آسيب جدى به  دس
ــيرهاى  ــرچاهى از جمله مجموعه ش تجهيزات س
ــطح را با  فوران گير در دهانه چاه، روند عمليات از س

كندى روبرو كرده است.
به گفته مديرعامل شركت ملى حفارى، با پاكسازى 
محوطه چاه از ضايعات دستگاه حفارى، به كارگيرى 
تجهيزات ويژه (استينگر) براى ارتباط چاه از طريق 
دهانه آن، ازسوى متخصصان صنعت نفت مورد توجه 
قرار گرفت و از 10 نوع تجهيز هدايت شونده طراحى، 
ــاخته و استفاده شد كه تاكنون به نتيجه نرسيده  س
ــت اما مهارگران صنعت نفت مصمم هستند كه  اس
ــاى امدادى در وضع ايمن  به موازات حفارى چاه ه
ــزرگ را با روش هاى پيش گفته به نتيجه  اين كار ب

برسانند.
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سهم مرشوط تولید از هدفمندی یارانه ها
گزارشی از تبرصه ۱۴ الیحه بودجه ۹۷

مجوز ۱۷ هزار میلیاردی برای گرانی حامل های انرژی
ــراى تبصره هدفمندى  در پيش بينى كه دولت ب
يارانه ها در اليحه بودجه سال آينده دارد جايى براى 
توليد و اشتغال نيست، اما اين سهم از اجراى قانون 
را در جايى ديگر در نظر گرفته و البته مشروط. اگر 
ــال بعد قيمت حامل  هاى انرژى را افزايش  براى س
ــى از افزايش به توليد و اشتغال  دهد تمام منابع ناش
اختصاص پيدا مى كند. دولت سقف پرداختى از محل 
اين افزايش قيمت را تا 17 هزار و 400 ميليارد تومان 

پيش بينى كرده است.
 طبق قانون هدفمندى يارانه ها دولت بايد از منابع 
حاصل از اصالح قيمت حامل هاى انرژى تا 50 درصد 
براى كمك هاى نقدى و غيرنقدى به خانوارها و رفاه 
ــه بخش هاى  ــد براى كمك ب ــى، 30 درص اجتماع
ــاى مربوطه كه در نتيجه  ــاير بخش ه توليدى و س
ــت دچار آسيب شوند  هدفمندى يارانه ها ممكن اس
در قالب  كمك هاى بالعوض، يارانه سود تسهيالت 
و يا وجوه اداره شده پرداخت كند و 20 درصد باقى 
مانده را هم براى كمك به هزينه هاى دولت به ويژه 

پروژه هاى عمرانى.
ــال هاى اخير و البته  ــح و قوانين بودجه س در لواي
امسال با اينكه هر يك از سه تقسيم بندى انجام شده 
ــراى هزينه منابع هدفمندى به طور كامل بر قانون  ب
آن منطبق نبود ولى به هر صورت در تبصره مربوطه 
ــد ولى در اليحه  بودجه اى  به گونه اى گنجانده مى ش
ــال بعد به مجلس ارائه كرده است،  كه دولت براى س
ــرايط تبصره هدفمندى به گونه اى متفاوت است.  ش
سقف منابع در دسترس سازمان هدفمندى يارانه ها از 
48 هزار ميليارد تومان در چند سال اخير به 37 هزار 

ميليارد تومان كاهش پيدا كرده و اثرى هم از بخش 
هاى توليدى و يارانه  آنها در تبصره وجود ندارد.

اما اينكه سهم توليد از هدفمندى يارانه ها در كدام 
ــرايطى قرار دارد  بخش بودجه قرار دارد و در چه ش
موضوعى است كه بايد آن را در تبصره (18) اليحه 
ــال 1397 جستجو كرد. ديگر يارانه توليد  بودجه س
ــه تاكنون هم  ــود ندارد هر چند ك ــه روال قبل ج ب
توليد سهم بااليى از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها 
ــت از خزانه  ــت و عمده درآمد به اضافه برداش نداش

صرف پرداخت يارانه نقدى به خانوارها مى شد.
ــت:  در تبصره (18) اليحه بودجه 1397 آمده اس
ــترده و مولد با  ــتغال گس "با هدف اجراى برنامه اش
ــتغال با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش  تاكيد بر اش
ــتغال حمايتى به  ــگاهى، زنان و اش آموختگان دانش
ــود صد در صد منابع حاصله  دولت اجازه داده مى ش

ــال  ــاوت قيمت حامل هاى انرژى در س ــه التف از ماب
1397 نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداى سال 

1396 اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات 

ــهم شركت ملى نفت  بر ارزش افزوده و همچنين س
ايران موضوع بند(الف) ماده (1) قانون الحاق برخى 
ــى از مقررات مالى دولت  مواد به قانون تنظيم بخش
ــاب خاصى نزد خزانه دارى كل كشور  (2) را به حس

ــقف 174 هزار  ميليارد  واريز و منابع حاصله را تا س
ريال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب 
ــعه ملى و تسهيالت بانكى در  با منابع صندوق توس
جهت حمايت از طرح هاى توليد و اشتغال وآموزش 
و كمك به كارورزى جوانان دانش آموخته دانشگاهى 

پرداخت نمايد. "
ــن مالى توليد و  ــاس اين تبصره دولت تامي بر اس
اشتغال را در سه بخش در نظر گرفته است. اول مابه 
التفاوت قيمت حامل  هاى انرژى در سال بعد نسبت 

به ابتداى امسال است. 
ــدف اجراى برنامه  ــده كه با ه در تبصره گفته ش
ــتغال و حمايت از توليد دولت مجوز دارد صددر  اش
صد منابع ناشى از افزايش قيمت را  به خزانه واريز و 
تا سقف 17 هزار و 400 ميليارد براى توليد واشتغال 
اختصاص دهد كه البته تا حدى مبهم است كه مجوز 
ــش قيمت حامل ها در مجموع 17 هزار و 400  افزاي
ــت و يا در اين حد از گرانى آن به  ميليارد تومان اس
ــتغال تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به  توليد و اش

اينكه افزايش قيمت با هدف اجراى برنامه اشتغال و 
ــت به نظر مى رسد مجوز افزايش در كل تا  توليد اس

سقف 17 هزار و 400 ميليارد تومان است.
با اين تبصره دولت پرداخت سهم توليد و اشتغال 
ــروط به افزايش قيمت  از هدفمندى يارانه ها را مش
حامل هاى انرژى كرده و ظاهرا اگر اين گرانى اتفاق 
ــد.  ــد، از اين بخش مبلغى پرداخت نخواهد ش نيفت
مجوز افزايش 17 هزار و 400 ميلياردى قيمت حامل 
هاى انرژى در سال بعد با تصويب مجلس در جريان 
بررسى اليحه بودجه رسمى خواهد شد كه البته اين 
هم تنها يك مجوز است و دولت از اختيار گران كردن 
ــود چه نسبت به آن  قيمت حامل ها برخوردار مى ش

اقدام كند و چه نكند.
ــت كه  ــعه ملى اس اما دومين محل صندوق توس
ــهيالت  ــرده كه از محل تس ــش بينى ك ــت پي دول
ــعه ملى حدود 15 هزار ميليارد تومان  صندوق توس
ــت كند. همچنين سومين محل تامين مالى  برداش
ــتغال در سال از محل تسهيالت بانكى و  توليد واش
ــت. در مجموع دولت  ــا 35 هزار ميليارد تومان اس ت
با سقف 17 هزار و 400 ميليارد تومانى كه از محل 
افزايش قيمت حامل هاى انرژى پيش بينى كرده و 
ــعه ملى و بانك ها در حال حاضر  منابع صندوق توس
حدود 68 هزار ميليارد تومان را روى كاغذ براى توليد 

و اشتغال در سال بعد كنار گذاشته است.
منبع: ايسنا
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هفته ابتــداى آبان مــاه بود كــه در كمتر از 
48 ســاعت، صنعت نفــت ايــران در صدر 

اخبــار حــوادث نفتى قــرار گرفــت. بعد از 
اينكه پااليشگاه تهران شب تلخ آتش سوزى 
راپشت سر گذاشت، هنوز نفتى ها از شوك 
حادثه تهران خارج نشده بودند كه زبانه هاى 
آتش اين بار رگ سفيد را در صدر اخبار قرار 
داد. زبانه هاى آتشى كه در 48 ساعت 9 نفر 

از هموطنان را به كام مرگ كشاند.
 خبرهاى اوليه كه ابتدا در شبكه هاى اجتماعى 
منتشر شد و در نهايت صدر اخبار حادثه قرار 
گرفت، حكايت از اين داشــت كه چاه شماره 
147 ميدان نفتى رگ سفيد هنگام عمليات 

حفــارى به دليل فــوران گاز منفجــر و دكل 
شــماره 95 فتح شــركت ملى حفــارى دچار 
حريق شــد؛ دكلى كه تنها يك سال و نيم از 
نصب آن گذشــته و به گفتة مسئوالن يكى 
از پيشرفته ترين دكل هاى حفارى كشور به 

حساب مى آمد.

ــماره 95 فتح كه حفارى را  ــدت فوران آتش به حدى بود كه دكل ش ش
تا عمق 2610 مترى زمين پيش برده بود، در همان لحظات اوليه به كلى 

ذوب شد. آتش با سرعت باورناپذيرى همه چيز را نابود كرد.
ــت، صنعت نفت ايران را لرزاند.  ــرعت انفجارى كه داش خبر به همان س
ــت. كسرى نورى  وزير نفت بى درنگ نماينده اى ويژه به منطقه اعزام داش
ــخنگويى بحران را عهده دار شد. بيژن عالى پور، مديرعامل شركت ملى  س
ــق نفت خيز جنوب فرماندهى ميدان را بر عهده گرفت. گويا حوادث  مناط
ــا دو مدير تازه  ــرده بودند ت ــود را جزم ك ــت آبان ماه عزم خ ــه نخس هفت
ــده را در آزمونى سخت قرار دهند؛ ماجرايى كه هم پاى پرونده  منصوب ش
ــد و هم پاى پرونده فعاليت  ــگاه تهران نوشته ش مديرعامل جديد پااليش
سپهرى مديرعامل جديد شركت ملى حفارى ايران. به اين ترتيب سپهرى 
ــارى، پا در ميدان  ــركت ملى حف ــن روزهاى مديريت خود در ش در آغازي

آزمونى سخت نهاد.

 رشوع آتش
آتش سوزى دكل رگ سفيد در همان لحظات ابتدايى دو نفر از مهندسان 
ــان را زخمى كرد. بنا به گفته  ــاند و چند نفر ازمهندس را به كام مرگ كش
مهندس فريدى، كارشناس گل حفارى - كه يكى از مجروحان آتش سوزى 
هم هست - «در هنگام لوله باال در عمق 1300 مترى، همراه با هرزروى 6 
تا 8 بشكه گل، يك آن چاه بلو (blow out) كرد. به ثانيه نكشيد، هم زمان 

فورانی که رگ سفید را سیاه کرد

روزنامه نگار

نرگس رسولی
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ــان نفتى آن را عامل بروز حادثه  ــد»؛ موضوعى كه مهندس با بلو ،چاه منفجر ش
اعالم كردند. 

ــرى و هرزروى گل و در  ــان، گير كردن لوله در فاصله 80 مت البته كارشناس
ــدن چاه و در پى آن نشت و فشار شديد  ــدن و زنده ش نتيجه از تعادل خارج ش
گاز و تحمل نياوردن يكى از شيرهاى فوران گير در اين زمان، از علت هاى بروز 

حادثه عنوان كردند. 
آنطور كه از اظهارات آگاهان برداشت مى شود، هرزروى گل و زنده شدن چاه، 
فرآيندى نيست كه به يكبارگى و دفعتاً انجام شود. زنده شدن چاه و نشت گاز 
در سطح به گونه اى كه بوى آن در سطح پراكنده شود، مرحله پيشرفته خطر به 
شمار مى آيد. مرحله پيش از آن، گاززدگى گل است كه در صورت مجهز بودن 
دكل به تجهيزات مخصوص و پيشرفته در زمان مناسب و با دقت بسيار باال قابل 

تشخيص و پيشگيرى است.
ــب خود تشخيص داده نشود، نوبت به نشت  اگر گاز زدگى گل در زمان مناس
ــطح و استشمام بوى آن مى رسد كه نزديك شدن به مرحله بحران و  گاز به س
خطرناك زنده شدن چاه است؛ مرحله اى كه به طور معمول و با كمى تعلل در 

پيشگيرى، به فوران و انفجار منتهى مى شود.
البته گزارش هاى منتشر شده در رسانه ها اضافه مى كند كه دو مخزن 10 هزار 
ــت كه آن ها هم به سرعت آتش  ــكه  اى گازوئيل در نزديكى دكل وجود داش بش
گرفتند و برحجم دود و لهيب آتش چاه افزودند. هرگونه عمليات اطفاى حريق 
ــا از بروز حادثه ديگرى  ــد ت ــد پس از انفجار كامل اين دو مخزن  آغاز مى ش باي
ــود. در همان روزهاى ابتدايى، على كادر، مديرعامل شركت ملى  جلوگيرى ش
نفت، با متفاوت دانستن فوران اين چاه با حوداث مشابه، از طوالنى بودن مدت 
زمان مهار اين آتش سوزى خبر داد. مدت زمانى كه كارشناسان مناطق نفت خيز 

جنوب و ملى حفارى آن را بين 30 تا 60 روز تخمين زدند. 
در همان زمان البته يكى از مديران ارشد شركت ملى نفت، كوهستانى بودن 
ــكالت عمده  منطقه و قرار گرفتن چاه بر روى تپه و نبودن جريان آب را از مش
ــت مهار آتش 90 روز  ــت و اعالم كرد كه ممكن اس ــوزى دانس در مهار آتش س

طول بكشد.

 مهار کامل شاید ٥٠ روز شاید ٦٠ روز
البته محسن دالويز، نماينده ويژه وزير نفت در حادثه دكل 95 درباره برآورد 
ــوزى گفته است: با توجه به كوهستانى بودن منطقه و نبود  زمانى مهار آتش س

جاده هاى مناسب براى حمل تانكرهاى آب و ديگر 
تجهيزات، پيش بينى ها حاكى از آن است مهار كامل 

اين حادثه به 50  تا 60 روز زمان نياز دارد.
ــاى مهار آتش هم  ــز حتى در مورد روش ه دالوي
عنوان كرد: هر دو روش مهار آتش از پايين با ايجاد 
ــتخر آب  چاه هاى انحرافى و مهار از باال با ايجاد اس
ــتور كار قرار  ــرى از فوت وقت در دس براى جلوگي

گرفته است.
ــمى جزئياتى از تصميمات  هر چند به صورت رس
كميته بحران براى مهار آتش اين چاه منتشر نشد، 
اما اخبار منتشر شده در فضاى مجازى نشان  داد كه 
قرار است از دو روش Kill Top و Bott om Kill براى 
ــتفاده شود.  روش باتوم كيل،  كنترل فوران آتش اس
ــتن چاه نفت آتش گرفته است  يك روش براى بس
ــوراخ اصلى چاه  كه در آن يك چاه كمكى در زير س
آتش گرفته حفر مى شود و از طريق چاه كمكى گل 
ــوط آب و رس) را به چاه اصلى پمپاژ  حفارى (مخل
كرده تا در برابر فشار نفت مقابله كرده و جلو جريان 
ــده روى  آن را بگيرد. پس از آن روزنه اصلى ايجاد ش
ــيمان پر كرده تا  ذخيره نفت را با موادى همچون س
مانع انفجار شوند. در روش تاپ كيل نيز فرآيند تقريبا 
ــكل است و حجم زيادى از گل حفارى  به همين ش
ــار باال به داخل چاه تزريق مى شود. البته براى  با فش
ــتى نفت، فشار گل حفارى  اثربخش بودن مهار نش

تزريقى بايد بيشتر از فشار نفت درحال نشت باشد.

 مشخصات دکل ٩٥
ــرفته ترين  ــارى 95 فتح در رديف پيش دكل حف
ــركت ملى حفارى بود. اين دستگاه  دستگاه هاى ش
ــب بخار، توان حفارى چاه هاى  با قدرت 2 هزار اس
اكتشافى، توصيفى وتوسعه اى را تا عمق 6000 متر 
دارا بود. دكل ذوب شده 95، به گفته سعيد اكبرى، 
ــركت ملى حفارى  ــات حفارى-يك ش مدير عملي
ايران، تمام برقى، داراى پنج ژنراتور، سه پمپ سيال، 
گرداننده فوقانى (تاپ درايور) و مجهز به سامانه هاى 
تصفيه سياالت حفارى، الكترونيكى، هيدروليكى و 

مكانيكى پيشرفته بود.
ــتگاه حفارى در ارديبهشت 1395 براى  اين دس
حفارى يك حلقه چاه توسعه اى در حومه كالن شهر 
اهواز در مدار عمليات قرار گرفت تا پس از گذراندن 
ــت هاى ميدانى، نخستين عمليات حفارى خود  تس
ــع آگاه در مناطق  ــاس گفته مناب را آغاز كند. براس
نفت خيز جنوب، دكل حفارى 95، در تاريخ 31 تير 
سال جارى فعاليت خود را در چاه 147 رگ سفيد 

آغاز كرده بود.

 معرفی میدان
ــفيد در بندر ديلم در استان بوشهر  ميدان رگ س
ــط  ــال 1343 توس ــرار دارد. اين ميدان كه در س ق
كنسرسيوم كشف شد. پس از ميدان پازنان، داراى  

محسن دالویز، 
مناینده ویژه وزیر 
نفت در حادثه 
دکل ٩٥ درباره 
برآورد زمانی مهار 
آتش سوزی گفته 
است: با توجه 
به کوهستانی 
بودن منطقه و 
نبود جاده های 
مناسب برای حمل 
تانکرهای آب و 
دیگر تجهیزات، 
پیش بینی ها حاکی 
از آن است مهار 
کامل این حادثه به 
٥٠  تا ٦٠ روز زمان 
نیاز دارد
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بزرگترين حجم كالهك گازى در بين ميادين نفت ايران است. حجم ذخيره در 
ــكه و حجم ذخيره درجاى گاز طبيعى آن  جاى نفت ميدان 5/16 ميليارد بش

12/54 تريليون فوت مكعب گزارش شده است.

ميدان رگ سفيد از ميادين تحت مديريت شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب 
است. بهره  بردارى از بخش غربى ميدان (رگ سفيد1) توسط شركت نفت و گاز 
ــرقى آن (رگ سفيد2) كه چاه 147 آن قرار  آغاجارى و بهره بردارى از بخش ش

دارد، توسط نفت و گاز گچساران انجام مى شد.

 حادثه مشابه بعد ۵۱ سال
نيم نگاهى به حوادث نفتى رگ سفيد حكايت از حادثه اى مشابه در 51 سال 
قبل دارد، همچون حادثه هفته ابتدايى آبان ماه پيش تر نيز در يكى از چاه هاى 
ــفيد اتفاق افتاده بود. در سال 1345 هرزروى كامل گل حفارى و  ميدان رگ س
جريان يافتن گاز در كنار خطاى انسانى سبب آتش سوزى در ميدان رگ سفيد 

3 شده بود و دكل حفارى را در چند دقيقه نابود كرده بود.

 رضر ٣٧٢ هزار دالری روزانه
ــد در مورد زيان هاى عدم مهار اين ميدان  ــناس ارش ــعود جبارى كارش مس
مى گويد: طبق آمار ارائه شده از مسئوالن، تا زمان مهار اين حادثه، روزانه 5 تا 6 
هزار بشكه نفت در حال سوختن است. بنابراين اين مقدار نفت با نرخ 62 دالرى 

قيمت هر بشكه نفت اوپك، حدود 372 هزار دالر قيمت دارد.
اين در حالى است كه برخى از رسانه ها مدعى هستد كه روزانه 8000 تا 9000 
بشكه نفت در چاه آتش گرفته ميدان نفتى رگ سفيد مى سوزد و اين مقدار نفت 
ــدود 500 هزار دالر  ــكه نفت اوپك، حداقل ح ــا نرخ 62 دالرى قيمت هر بش ب
ــركت ملى نفت ايران،  ــت دارد. البته محمود پاك نژاد، معاون امور توليد ش قيم
درباره برنامه توليد از چاه 147 گفته است: پيش بينى مى شد در صورت تكميل 
عمليات حفارى و آغاز توليد از چاه 147، برداشت روزانه يك هزار و 500 تا 2 

هزار بشكه نفت از اين چاه ميسر شود.
ــناس ارشد حوزه نفت - ادامه مى دهد: آتش  در همين حال، جبارى - كارش
گرفتن و سوختن چاه نفتى در حين عمليات حفارى و... امرى طبيعى است كه 

ــور ما بلكه در ساير كشورهاى دارنده  نه تنها در كش
ــيت  ــن نعمت خدادادى رخ مى دهد. تنها حساس اي
ــه با حمايت هاى الزم از  ــت ك حوزه نفت در اين اس
ــود، اما اكنون  وقوع اتفاقات اينچنينى جلوگيرى ش
ــفيد رخ داده، تنها بايد بر  ــه اين وضع در رگ س ك
ــرايط اهتمام ورزيد. وى ادامه داد:  مهار و كنترل ش
مهار آتش چاه هاى نفتى كار و تجربه اول صنعتگران 
ــت، چراكه در دوران جنگ تحميلى و  نفتى ما نيس
خرابكارى منافقان در سال 71 شاهد چنين وقايعى 
ــم. اكنون متخصصان ما با تجربه و تجهيزات  بوده اي
ــام در حال انجام  ــود با قوت تم ــى موج الزم و كاف

عمليات مهار هستند.

 پیرشفت در مهار 
ــت بيش از 40 از روزى كه آتش رگ  بعد از گذش
سفيد فوران كرد، سپهرى - مديرعامل شركت ملى 
ــرفت 67 درصدى در مهار  ــارى ايران - از پيش حف
خبر داد و گفت: عمق حفارى دو حلقه چاه امدادى 
ــفيد - 2 با 67 درصد  در موقعيت چاه 147 رگ س

پيشرفت جمعى از مرز 3300 متر عبور كرد.
بر اساس آخرين گزارش، عملكرد دستگاه حفارى 
ــارى يك حلقه چاه  ــح در مدت 15 روز حف 93 فت

ــت و جدارى دوم  ــودى يك هزار و 670 متر ثب عم
ــبت به برنامه جلوتر است. يك  رانده و پنج روز نس
ــت كه  ــده اس هزار و 740 متر حفارى جهت دار ش
چهار روز جلوافتادگى از برنامه پيش بينى شده دارد. 
ــد رگ سفيد در همان  به اين ترتيب به نظر مى رس
ــدة وزير و نماينده ويژه اش، 50  موعِد پيش بينى ش

تا60 روز بعد از وقوع حادثه، مهار خواهد شد.

نیم نگاهی به 
حوادث نفتی رگ 
سفید حکایت از 
حادثه ای مشابه 
در ٥١ سال قبل 
دارد، همچون 
حادثه هفته ابتدایی 
آبان ماه پیش تر نیز 
در یکی از چاه های 
میدان رگ سفید 
اتفاق افتاده بود
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مقاوم سازی پاالیشگاه ها در برابر زلزله
روز پنجم دى ماه، روز ملى ايمنى در برابر زلزله نامگذراى شده است. بهانه اين نامگذارى در چنين تاريخى، وقوع زمين لرزه بم در پنجم دى ماه 
سال 1382 بوده است؛ زمين لرزه اى به بزرگاى 6,6 ريشتر كه يكى از بزرگترين فجايع تاريخ ايران و يكى از مرگبارترين زلزله هاى تاريخ جهان 

را رقم زد.

روزنامه نگار

حسین  هرمزی



ــى زلزله با توجه به ضرورت  ــى و مهندس ــگاه بين المللى زلزله شناس پژوهش
آگاه سازى و ارتقاى فرهنگ عمومى در برابر زلزله با پيشنهاد نامگذارى اين روز به 
عنوان «روز ملى ايمنى در برابر زلزله» فرصتى را فراهم كرد تا هر ساله با برگزارى 
برنامه ها و فعاليت هاى آموزشى و ترويجى متنوع در اين روز، ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره چند ده هزار قربانى اين فاجعه تلخ، زمينه ارتقاى آگاهى عمومى و 

شاخص هاى ايمنى در برابر زمين لرزه در كشور فراهم شود.
ــا درباره تأثير  ــه بم نيز بحث ها و حرف و حديث ه ــان زمان وقوع زلزل در هم
ايمن سازى ساخت و سازها در برابر زلزله و بالياى طبيعى زياد بود و بسيارى به 
ــتى معتقد بودند كه اگر ساختمان ها و سازه ها در بم و شهرها و روستاهاى  درس
اطراف مقاوم سازى و به روز شده بود، قطعاً تلفات اين زلزله بسيار بسيار كمتر از 
آن چيزى مى بود كه در واقعيت اتفاق افتاد. شاهد اين مدعا، زمين لرزه اى است كه 
اخيراً يعنى درست چند روز بعد از وقوع زلزله بزرگ غرب كشور، در استان كرمان 
ــتر بود اما هيچ كشته اى برجاى  ــدت اين زمين لرزه بيش از 6,1 ريش رخ داد. ش
نگذاشت و تنها تعدادى از شهروندان در مناطق كانونى زلزله نظير هجدك، زخمى 
و مجروح شدند. رئيس بنياد مسكن استان كرمان در اين باره به ايسنا گفته است 
كه دليل اصلى بدون تلفات بودِن اين زمين لرزه، مقاوم سازى بيش از 1000 واحد 

مسكونى در آن منطقه ظرف 10 سال اخير بوده است.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراى اسالمى نيز اين مسأله را تأييد 
ــكونى اين  ــال اخير، منازل مس مى كند و مى افزايد: با توجه به زلزله هاى چند س
منطقه (هجدك - استان كرمان) مقاوم سازى شده بود، از اين رو اغلب خسارت هاى 

وارده به منازل قديمى است.
ــن و هولناك ترين بالياى طبيعى يعنى  ــم درباره يكى از مهمتري موضوع مه
زمين لرزه، غير قابل پيش بينى بودن آن است. با وجود تالش هاى فراوان بشر براى 
دستيابى به امكانى براى پيش بينى زلزله، اين امر هنوز هم ممكن و دست يافتنى 
ــر از مبارزه دست نكشيده و به جاى پيش بينى، به  ــده است. با اين حال بش نش
ــگيرى روى آورده است. بدين ترتيب است كه چند سالى است وقتى اخبار  پيش
زلزله هاى مهيب در برخى از كشورهاى دنيا را مى شنويم، ديگر صحبتى از تلفات 
فاجعه بار انسانى به ميان نمى آيد بلكه صحبت بيشتر بر سر شدت آن يا حواشى 
ــته اند با به كارگيرى  ــيارى از اين كشورها توانس ــت؛ چراكه بس مربوط به آن اس
سازوكارهاى كارآمد و مؤثر، خسارت هاى ناشى از اين بالياى طبيعى را به حداقل 

برسانند.
ــازى ساختمان از لرزش،  ــازى يا ايزوله س بكارگيرى فناورى هايى نظير جداس
استفاده از عايق هاى ضدلرزه كشويى و وضع قوانين و مقررات سفت و سخت براى 

ساختمان سازى بويژه در مناطق پراتراكم شهرى، از 
ــت كه در كشورهايى نظير ژاپن،  جمله مواردى اس
شيلى و مكزيك كه زلزله خيز هستند، امتحان شده و 
جواب خوبى هم پس داده است. اما ماجرا به همين جا 
هم ختم نمى شود و در كنار سياست ها و برنامه هاى 
عمومى، موضوع تأمين امنيت مراكز حساس و حياتى 
كشورها نظير پااليشگاه ها و نيروگاه ها، بسيار مهم و 
ــيار دشوارتر است و براى آن  تحقق آن هم كارى بس

روش هاى ديگرى وجود دارد.
ــتوانه  ــرمايه و پش ــاى امروز مراكز نفتى س دردني
ــورهاى داراى  ــى كش ــردى اقتصادى و سياس راهب
ــوب مى شوند نفت به صورت خام  منابع نفتى محس
ــت و به صورتى  ــده خيلى مفيد نيس يا فراورى نش
ــده كاربرد چندانى ندارد.  ــه از دل زمين بيرون آم ك
براى استفاده از نفت و توليد محصوالت ديگر مانند 
پالستيك فوم ها و ... نفت خام بطور حتم بايد پااليش 
شود و اين امر مستلزم انتقال نفت خام به مكانى براى 
پااليش پااليشگاهى است. مطالعه تجارب زلزله هاى 
گذشته اثرات و پيامدهاى مخرب آن را درپااليشگاه ها 
خطوط انتقال سوخت و محيط پيرامون آنها آشكار 
مى سازد كه نه تنها باعث خسارت مالى شده اند بلكه 

آلودگى زيست محيطى را نيز در پى داشته اند.
بر اساس همين اهميت است كه در تقسيم بندى 
ــازى در برابر زلزله،  انواع ساختمان ها براى مقاوم س
ــد مى كنند:  ــته را به اين ترتيب قي ــتين دس نخس
ــاختمان هاى حياتى كه به دليل نوع كاربرى و  «س

استفاده اى كه دارند امكان انتقال تجهيزات را نداشته 
و از طرفى بايد عملكرد خود را بعد از زلزله نيز حفظ 
كنند؛ مانند مراكز درمانى، ايستگاه هاى مخابراتى و 

تلويزيونى، مراكز امنيتى، پااليشگاه ها و ...».
ــالً قانون يا  ــه 1370 عم ــال هاى ده ــا اوايل س ت
ــبه و اجراى نيروهاى  استاندارد خاصى براى محاس
ــدى در آئين نامه  ــد، بن زلزله در نظر گرفته نمى ش
بارگذارى ساختمان ها بود ولى جدى گرفته نمى شد. 
ــه ايران با  ــه «2800» زلزل ــس از 1370، آيين نام پ
ــترى لحاظ كردن و نحوه محاسبه اين  جديت بيش
ــرار داد؛ البته براى  ــود ق ــتور كار خ ــرو را در دس ني
ساختمان هاى معمولى. سال ها پس از آن، هنوز اين 
ــتاندارد بصورت جدى لحاظ نشده ولى در چند  اس
سال اخير براى محاسبات، حداقل روى كاغذ بصورت 

جدى الزم االجراست.
ــازى،  در حال حاضر در ايران تنها مرجع مقاوم س
ــازمان مديريت و  ــتورالعملى است كه توسط س دس
برنامه ريزى كشور با همكارى پژوهشگاه بين المللى 
ــت عنوان  ــه، تح ــى زلزل ــى و مهندس زلزله شناس
دستورالعمل بهسازى لرزه اى ساختمان هاى موجود 
ــراى اين  ــفانه روش اج ــت. متأس ــده اس تدوين ش
دستورالعمل هنوز به طور كامل براى كارشناسانى كه 
از آن استفاده مى كنند مشخص نيست و هنوز مراكز 
مختلف در خصوص نحوه استفاده از آن توافق ندارند 

اولین قدم در این 
فرآیند، شناخت 
کامل از وضعیت 
اسکلت ساختامن 
است که شاید 
الزم باشد در 
صورت عدم 
وجود نقشه های 
سازه ای نسبت به 
سونداژ و بررسی 
اسکلت از نزدیک 
نیز اقدام شود که 
هم هزینه بر و 
هم با تخریب های 
موضعی همراه 
است
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ــازمان مديريت  ــليقه خود آن را اجرا مى كنند. هرچند س و متخصصان امر به س
ــعى دارد آموزش هاى الزم را به كارشناسان بدهد، ولى  با برگزارى دوره هايى س
براى ساختمان هاى شخصى هنوز تجربه مقاوم سازى كاملى وجود ندارد. اگرچه 
مراجعه به مهندسانى كه پيش تر چنين كارى را در پروژه هاى دولتى انجام داده اند 

مى تواند مفيد باشد.
ــازى، در ابتدا بازرسى از ساختمان و ارزيابى  براى انجام مراحل انجام مقاوم س
ــود. در مرحلة بازرسى كامل و مطالعات كمى احتماالً  اوليه و كيفى انجام مى ش
انجام برخى آزمايشات يا كنده كارى ها در ساختمان ضرورى است. در اين مرحله 
نياز يا عدم نياز ساختمان به مقاوم سازى مشخص مى شود. پس از انجام مطالعات 
كمى و درصورت نياز، طرح مقاوم سازى ساختمان به صورت نقشه و دستور كار 
ارائه مى شود. ممكن است در اين مرحله برخى از قسمت هاى ساختمان به صورت 

موقت تخليه شود.
ــگاه كشور شامل پااليشگاه هاى  ــال هاى 1389 و 1390 براى 9 پااليش در س
ــاه، الوان، اراك، اصفهان و آبادان طرح  تهران، تبريز، شيراز، بندرعباس، كرمانش
مقاوم سازى در برابر زلزله انجام شد. به گفته مجرى اين طرح، از سال 85 تا سال 
ــازى 52 مخزن از 98 مخزن آسيب پذير پااليشگاه تهران، مبدل ها،  88، مقاوم س

تكيه گاه هاى لوله هاى زيرزمينى و هوايى، فونداسيون برج ها آغاز و سيستم لرزه  
ــگاه هاى نامبرده كه در معرض لرزش  ــد. براى ديگر پااليش روى برج ها نصب ش
ــگاه، باندوال ها،  ــازى مخازن پااليش ــل هاى مختلفى قرار دارند نيز مقاوم س گس
تكيه گاه لوله هاى زمينى و ساير تجهيزات انجام شد و در برخى موارد، همچنان 

در حال انجام است.
يك كارشناس، درباره راهكارها و فرآيند مقاوم سازى مى گويد اولين قدم در اين 
فرآيند، شناخت كامل از وضعيت اسكلت ساختمان است كه شايد الزم باشد در 
صورت عدم وجود نقشه هاى سازه اى نسبت به سونداژ و بررسى اسكلت از نزديك 
ــود كه هم هزينه بر و هم با تخريب هاى موضعى همراه است. بعد از  نيز اقدام ش
ــايى اسكلت، مرحله ارزيابى سازه اى كه امروزه بخوبى در كشور و با وجود  شناس
ــازى مى شود و نسبت به اضافه كردن يا كنترل  نرم افزارهاى كامپيوترى مدل س
ــود و در اين صورت است كه عمًال  ــازه اقدام مى ش بارهاى جانبى (زلزله) روى س
مهندس زلزله به مشكل و ضعف هاى سازه اى در برابر زلزله محتمل پى مى برد. 

اين بخش به مرحله «تعيين آسيب پذيرى سازه» معروف است.
عموماً اين كار بايد در چند مرحله انجام شود. غربال اوليه بايد براساس تجربه 
ــازه و شناخت كامل از عملكرد سازه ها در زلزله هاى گذشته  مهندس زلزله و س
ــاختمان مورد مطالعه انجام شود و عوامل مؤثرى وجود دارند  و تطبيق آن با س
ــمت مناسب سوق مى دهند. اگر سازه  ــمت ضعف يا س كه اين غربال را يا به س
مناسب تشخيص داده شد، كار تمام است و مى توان تصور كرد كه يك عملكرد 
ــت، اگر پاسخ منفى بود بايد غربال  «حداقلى» در برابر زلزله حاصل، خواهد داش

ــاس سونداژهاى محلى از ساختمان صورت مى گيرد بصورت كامًال  دوم كه براس
ــاس ديتايل هاى اجرا شده انجام شود و دوباره مثبت يا منفى بودن  دقيق و براس
اين غربال مشخص مى كند كه سازه نياز به بررسى بيشتر دارد يا نه. در صورت 
نياز در اين مرحله حتماً بايد سازه مدل سازى و از طريق محاسبات دقيق براساس 
زلزله مطرح و ... مورد ارزيابى كامپيوترى و تحليلى قرار گرفته و نقاط ضعف سازه 

بصورت كامل و روشن شناسايى شود.
ــاره كرد كه راه هاى مقاوم سازى سازه هاى فوالدى  مى توان به اين مورد هم اش
ــود: مقاوم سازى با  و بتنى در برابر زلزله، به طور كلى به اين موارد محدود مى ش
ــتون و فونداسيون (ژاكت  ــتفاده از روش هاى كالسيك، افزايش ابعاد تير، س اس
بتنى يا فلزى)، پس كشيدگى يا پيش تنيدگى، ديوار برشى، بادبند، شاتكريت بتنى 
ديوار، مقاوم سازى سقف بتنى با استفاده از ورق هاى فوالدى، مقاوم سازى ستون ها 
ــى ستون با استفاده  و تيرهاى بتنى با صفحه هاى فوالدى، افزايش ظرفيت برش
از دستك برشى، مقاوم سازى اتصاالت، مقاوم سازى براى انتقال برش بين اعضا، 
مقاوم سازى ساختمان با استفاده از FRP، استفاده از تير، ستون، دال بتنى، ديوار 

و اتصاالت بتنى، فونداسيون و پداستال.
به طور كلى، شناسايى خطرات بالقوه در كارگاه ها، 
كارخانه ها، پااليشگاه ها و نيروگاه ها، نخستين گامى 
ــن مجموعه ها  ــازى اي ــت كه بايد براى ايمن س اس
ــود. در دومين گام، بايد  ــر زمين لرزه انجام ش در براب
ــوع زلزله، از قبل  ــراى مواجهه با خطراتى نظير وق ب
برنامه ريزى كرد و طرحى براى ايمن بودن در هنگام 
حادثه آماده ساخت. حتى ساده ترين موارد همچون 
تهية كيف هاى كمك هاى اوليه و نيازهاى پناهگاهى 
مى تواند در اين مرحله مؤثر باشد. پيش از همه اينها، 
ــازه ها بر اساس دورى از  ــاختمان ها و س جانمايى س
ــى از مؤثرترين  ــكان، مى تواند يك ــل، تا حد ام گس

پيشگيرى ها در زمينه مقابله با اثرات زلزله باشد.
ساخت، تعبيه و پيش بينِى سازه ها و سوله هايى براى 
پناه گرفتن و انبار كردن مواد حياتى، مشتعل شونده، 
منفجر شونده هم از جمله مواردى است كه در كنار 
ديگر اقدامات بايد مدنظر قرار بگيرد. در اين مورد، بايد 
توجه داشت كه تغييرات كارشناسى نشده در ساختار 
و شاكلة چنين شاره هايى مى تواند مخرب باشد و در 
هنگام بروز حوادثى نظير زلزله، به جاى كمك رسان، 
ــال، يكى از  ــود. براى مث ــان ش مى تواند آسيب رس
امدادگران هالل احمر كه در زلزله اخير غرب كشور 
ــته، مى گويد با وجود اينكه اصوالً  حضور فعال داش
ساختار سوله ها به گونه اى است كه در زمين لرزه ها 
بايد مقاوم باشد، اما سولة يكى از سازمان هاى دولتى 
- مثالً فرماندارى - كه براى مواقع بحران تعبيه شده 
بود، عمالً بدون استفاده ماند، چراكه درست است كه 
سوله فرونريخته بود، اما چون به صورت غيراصولى 
در داخل سوله طبقه ها و نيم طبقه هايى ساخته شده 
ــوله فروريختند و بدين  بود، اين طبقات در داخل س
ترتيب سازه اى كه بايد مأمن روزهاى بحران مى بود، 

بى استفاده باقى ماند.
ــازى كه اصلى ترين بحث در  فرآيند كلى مقاوم س
ــت، در اين مرقومه به صورت  ايمنى در برابر زلزله اس
ــى، مختصر و تا حدودى پراكنده توصيح داده  اجمال
ــت كه جمع بندى هاى تخصصى در  شد. بديهى اس
اين زمينه نيازمند بررسى هاى بيشتر و صرف وقت 
ــتين گام در مسير  ــتر است. نخس و هزينه هاى بيش
ــهرى، بويژه  ــازى سازه هاى ش ــازى و مقاوم س بهس
ــاس و حياتى  ــاختمان ها و مكان هاى حس براى س
ــب قوانين و  ــگاه ها و نيروگاه ها، تصوي نظير پااليش
آئين نامه هاى مرتبط، به روز و با ضمانت اجرايى است. 
اميد است آگاهى هاى عمومى در ارتقاء سطح دانش 
ــئوالن و متخصصان مفيد  فنى و عمومى مردم، مس
واقع شود و در عمل موجب شود با نگاه دقيق ترى به 
اين مورد پرداخته شود. ايجاد سيستم هاى انگيزشى 
همانند وام هاى مقاوم سازى و تقليل عوارض شهردارى 
براى افراد داوطلب براى مقاوم سازى به عنوان تشويق 
عمومى به اين امر در كاهش خطرات ناشى از زلزله 

در شهرها نيز بسيار سودمند ارزيابى مى شود.

در ایران تنها 
مرجع مقاوم سازی، 
دستورالعملی 
است که توسط 
سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور با 
همکاری پژوهشگاه 
بین املللی 
زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله، 
تحت عنوان 
دستورالعمل 
بهسازی لرزه ای 
ساختامن های 
موجود تدوین شده 
است. متأسفانه 
روش اجرای این 
دستورالعمل هنوز 
به طور کامل برای 
کارشناسانی که از 
آن استفاده می کنند 
مشخص نیست
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جزئیات انفجار در پاالیشگاه نفت تهران
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روز جمعه 5 آبان، انفجارى مرگبار در پااليشـگاه 
نفـت تهـران رخ داد و هشـت نفر را بـه كام مرگ 

كشاند.
طبق اعالم مسئوالن ذيربط، ماجرا از اين قرار بود 
كه كارگران مشغول تعمير يكى از بخش ها بودند كه 
نشت مواد نفتى با آتش سوزى همراه شد. در پى اين 
حادثه، شش نفر از تكنسين ها و مهندسان به دليل 
استقرار روى ارتفاع پااليشگاه جان خود را از دست 

دادند و دو نفر هم به شدت مصدوم شدند.
اين آتش سـوزى كه سـاعت 16 رخ داد، خسارت 
مالى چندانى به همراه نداشـت و بـدون وارد آمدن 

آسيب جدى به بخش هاى ديگر، آتش مهار شد.
سجاد دارابى، پوريا دارابى، محسن دارابى، افشار 
ميرزايى، كاظم اميرى و نعمت كوخايى جان، شـش 

قربانى اين حادثه بودند.
از آنجا كـه برخى گمانه زنى ها مبنـى بر احتمال 
خرابكارانه بودن اين حادثه، در فضاى مجازى منتشر 
شده بود، مديرعامل شـركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتـى ايران، اين موضـوع را تكذيب 
كرد و گفت: بحث خرابكارى در وقوع آتش سـوزى 
در پااليشگاه تهران به هيچ وجه صحت ندارد. صرفًا 
يك فرد مسـئول بروز اين حادثـه نبوده بلكه يك 
سيستم سـبب وقوع آتش سوزى شـده كه به اين 
منظور يك كميته مشترك توسط HSE وزارت نفت 

و پااليش و پخش تشكيل شده است.
عليرضا صادق آبادى ادامه داد: مسئوالن پااليشگاه 
تهران و اعضاى كميسـيون انرژى مجلس شـوراى 
اسـالمى، گزارش اين كميتة مشـترك را بررسـى 

مى كنند.
همچنين محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس در واكنش به اين حادثه، خواسـتار 
بررسى موضوع از سوى مسئوالن دولتى و نمايندگان 

عضو كميسيون هاى انرژى و اجتماعى مجلس شد.
وى گفـت: از نمايندگان تهران و شـوراى شـهر 
انتظار داريم از كنار اين حادثه به سادگى نگذرند و 
مسئوليتشان را در قبال شهروندان انجام دهند. مهم 
اين اسـت كه نتيجه حاصل از پيگيرى ها در اصالح 
سـاختار و رفع تنگناهايى كه به جان كشور افتاده 
و نظام مديريت ما را دچار بحران كرده، مؤثر باشد و 

نتيجه به افكار عمومى اعالم شود.
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 شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران 

شامل دو پااليشــگاه جنوبى و شمالى است. 
ظرفيت اســمى پااليشــگاه جنوبى 85 هزار 
بشكه در روز بود كه طى اصالحات فرآيندى 
در ســال هاى 1355 و 1382 به 120 هزار 
بشــكه در روز افزايش يافــت. روند رو به 
رشــد مصــرف فرآورده هاى نفتــى و تأمين 
بازار، ضرورت راه اندازى پااليشــگاه دوم يا 
همان پااليشــگاه شمالى را با ظرفيت اسمى 
100 هزار بشــكه در روز در ســال 1352 

ايجاب كرد و اين پااليشــگاه بــا انجام برخى 
تغييــرات در ســال 1382 ظرفيــت خود را 
بــه 110 هزار بشــكه در روز افزايش داد. 
خــوراك هر دو پااليشــگاه از طريــق دو خط 
لولــه 24 و 26 اينچى از حوزه نفتى مارون و 
اهواز تأمين مى شود. حادثه آتش سوزى در 
پااليشــگاه تهران بهانه اى شد تا با لطف اهللا 
هنگى، مديرعامل اين پااليشگاه، درباره علل 
حادثه و اقدامات به عمل آمده براى بازسازى 
پااليشگاه گفت وگويى انجام دهيم. نكته قابل 
توجه اين اســت كه او تنها سه روز پيش از 
وقوع آتش سوزى مديريت پااليشگاه تهران 

را به عهده گرفته بود.

مهم تریــن اقداماتــی که در راســتای بازســازی بخش های 
آسیب دیده در دست انجام دارید، چیست؟

حادثه اى كه پيش آمد، با وجود تلفات انسانى بسيار شديد و جبران ناپذيرش، 
از نظر تجهيزات فرايندى، خسارات زيادى نداشته به گونه اى كه طى كمتر 
از هشت روز كارى كليه نقاط صدمه ديده كه بيشتر شامل عايق كارى برخى 
ــت، تعمير و  ــوط و تعدادى از لوازم ابزاردقيق و خطوط كابلى بوده اس خط

اصالح شد.

بــا توجــه به اهمیت بحث ایمنی در پاالیشــگاه، اقدامات 
بــرای ایجاد ایمنی بیشــرت در پاالیشــگاه تهــران، در آینده 

چیست؟
شركت هاى پااليش نفت ضمن بهره گيرى از فرآيندهاى پيچيده شيميايى، 
ــتعالى نظير بنزين، گازوييل، گاز مايع، سوخت جت،  فرآورده هاى قابل اش
ــار باال توليد مى كنند و از اين نظر  ــرايط دما و فش ــفيد را در ش و نفت س

بخش های صدمه دیده 
پاالیشگاه تهران درکمرت از

 ۸ روز تعمیر شد

مدیرعامل پاالیشگاه تهران:

روزنامه نگار

مریم رضازاده
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كوچكترين سهل انگارى در امر پااليش نفت، حتى اگر پيامد بارزى نداشته 
ــد، به خودى خود يك شبه حادثه محسوب مى شود. به همين دليل  باش
رعايت موارد ايمنى و استقرار سيستم هاى مديريتى در اين خصوص براى 
پااليشگاه ها بسيار جدى تلقى مى شود. شركت پااليش نفت تهران با وجود 
 HSE, OHSAS18001, ISO 14001 استقرار سيستم هاى مديريتى نظير
و كسب جوايز متعدد در اين حوزه، اقدامات انجام شده را ناكافى دانسته و 
ضمن تسريع حركت در مسير پياده سازى جامع سيستم مديريت ايمنى 

فرآيند، اين برنامه ها را دنبال مى كند:
• بازنگرى در مراحل صدور پروانه كار،

• آموزش مجدد پرسنل در حوزه ايمنى،
• ارتقاء سطح ارزيابى ريسك در فرآيندها، اقدامات بارز و تغييرات

• افزايش مانورهاى ايمنى و آتش نشانى.

با توجه به شعار امسال که باز هم به اقتصاد مقاومتی و 
الزامــات آن اشــاره دارد، مهم تریــن اولویت هــای شــام 

چیست؟
ــخ به اين شعار، تحقق  ــركت پااليش نفت تهران ضمن اعتقاد راس ش
ــركت برنامه ريزى كرده و دنبال مى كند.  ــتراتژيك ش آن را در اهداف اس
ــددى براى كاهش هزينه هاى عملياتى،  به همين منظور پروژه هاى متع
ــودآورى و بهبود كيفيت محصوالت طرح ريزى شده و در حال  افزايش س
پياده سازى است كه همگى از مصاديق بارز اين شعار محسوب مى شوند. 
همچنين بر اساس الزامات مورد نظر مديران ارشد شركت، در تمامى اين 
پروژه ها استفاده حداكثرى از منابع و توانمندى هاى داخلى و توانمندسازى 
آنها مورد توجه جدى قرار گرفته است. نمونه هاى پروژه هاى در حال اجرا 

عبارتند از:
 احداث واحد CCR براى ارتقاى كيفيت و كميت بنزين توليدى

 نصب آنااليزورهاى زيست محيطى و بهبود احتراق
 بازيافت گازهاى ارسالى به مشعل هاى پااليشگاه

 مديريت پسماند
 نصب پوشش هاى سراميكى در جدار داخلى كوره ها

 بازيافت حداكثرى بخار گردشى

بــا توجــه بــه نقش پاالیشــگاه ها در 
اقتصاد کشــور و اهمیت حوزه تولید 
در کشور، آیا حامیت های دولت از این بخش را 

کافی می دانید؟
ــركت هاى توليدى و بالعكس،  حمايت دولت از ش
حمايت شركت هاى توليدى از مواضع و سياست هاى 
ــوب مى شود كه رشد و  دولت، يك الزام ملى محس
ــت و به همين لحاظ  ــداوم آن ضرورى اس بهبود م
ــت. در اين راستا  هيچ گاه نمى توان آن را كافى دانس
اين شركت تعامل بيشتر دولت با شركت هاى بزرگ 
را با هدف درك بهتر شرايط توليد و تغيير تدريجى 
فرهنگ ملى از مصرف گرايى به توليد با افتخار يك 

برنامه بلندمدت و الزامى مى داند.

برای پررنگ شــدن نقش پاالیشگاه ها 
در اقتصاد کشــور چــه اقداماتی باید 
توسط خود پاالیشگاه ها و چه اقداماتی باید از 
ســوی حاکمیــت بــرای حامیت از آنهــا انجام 

شود؟
بهبود كيفيت محصوالت، كاهش هزينه هاى توليد، 
ــعه محصوالت جديد، ارائه خدمات  برندسازى، توس
فنى، مهندسى، آزمايشگاهى و ارتقاء مسئوليت هاى 
ــت كه اجراى آن ها  اجتماعى، از جمله اقداماتى اس
ــركت هاى پااليشى به پررنگ شدن نقش  توسط ش
آن ها در كشور كمك مى كند. همچنين ايجاد محيط 
مناسب براى رقابت سالم، رفع تحريم ها براى انتقال 
ــع مالى و بهبود  ــاركت در تأمين مناب فناورى، مش
ــن، توليد و مصرف  ــت با زنجيره تأمي تعامالت دول
فرآورده هاى پااليشى، از جمله راهكارهايى است كه 
ــاركت در آن ها يا  انتظار مى رود دولت محترم با مش
كمك به بهبود آن ها، به رشد توليدات داخلى در اين 

حوزه كمك كند.

حامیت دولت 
از رشکت های 
تولیدی و بالعکس، 
حامیت رشکت های 
تولیدی از مواضع و 
سیاست های دولت، 
یک الزام ملی 
محسوب می شود 
که رشد و بهبود 
مداوم آن رضوری 
است و به همین 
لحاظ هیچ گاه 
منی توان آن را کافی 
دانست
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حادثه حريق پااليشگاه، آخرين اتفاق تلخ تهران نخواهد بود و هر از گاهى در گوشه و كنار پايتخت، خبرى هشداردهنده به 
گوش مى رســد كه معموالً در اينطور مواقع به جاى چاره جويى و پيگيرى ضعف هاى مديريتى و تعلل هاى احتمالى، ســيل ابراز 
همدردى ها جارى مى شود و مدتى بعد نيز همه چيز به فراموشى سپرده مى شود و گويا همه منتظر مى مانند تا حادثه اى ديگر رخ 
دهد. پااليشگاه نفت تهران اگرچه قدمتى بلند دارد، ولى داراى تجهيزات روزآمد و نيروى متخصص و كارآزموده است؛ هنوز 

چند روزى از ماه مهر نگذشته بود كه حادثه اى آن را در كانون توجه رسانه ها و مردم قرار داد.

هشدار پاالیشگاهی در قلب مدیریت بحران پایتخت

روزنامه نگار

محمد کریمی

گزارش بازدید منایندگان از پاالیشگاه تهران
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اين مجتمع داراى دو واحد پااليشگاهى است 
ــده  ــه در 15 كيلومترى جنوب تهران واقع ش ك
ــور  ــوراك خود را از حوزه نفتى جنوب كش و خ
تأمين مى كند. در حادثه اى كه عصر روز جمعه 
ــت مواد اشتعال زاى  - پنجم آبان - به دليل نش
ــس رخ داد، هفت نفر از كاركنان  واحد آيزوماك
اين پااليشگاه جان باختند و تعدادى نيز مجروح 
ــيب  ــراه با تلفات جانى و آس ــدند. حريق هم ش
ــانى و  مالى باعث شد تا بهارستان نشينان به  انس
ــى و پيگيرى حادثه در اين پااليشگاه  فكر بررس
بيافتند. رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
به همراه جمعى از نمايندگان مردم در خانه ملت 
و شوراى اسالمى شهر تهران به عنوان نخستين 
گروه با حضور و بازديد از پااليشگاه، ابعاد مختلف 
ــدگان با همراهى  ــى كنند. نماين حادثه را بررس
معاونان وزراى كشور، نفت و كار و دبيركل انجمن 
پااليشگاه هاى كشور به پااليشگاهى رسيدند كه 
در ورودِى آن، عكس و بنرهاى تسليت كاركنان 
ــده بود. در زمان اين بازديد،  وزارت نفت نصب ش
مديرعامل اين واحد پااليشگاهى در محل جضور 
نداشت و براى پاسخگويى و توضيح درباره برخى 
موارد در قوه قضائيه حضور يافته بود و با تماس 
محمدرضا تابش، خود را به پااليشگاه رساند. او در 
ابتدا صحبت هايش را با ارائه گزارشى از وضعيت 
پااليشگاه و راه اندازى واحد بعد از تعميرات اساسى، 
ــى صحت عملكرد تجهيزات، آماده سازى  بررس
بخش تقطير و ... شروع كرد؛ در حالى كه بغض 
ــنگينى صدايش كامالً مشهود بود. لطف اهللا  و س
هنگى، تاسيسات پااليشگاه را فاقد آسيب در اين 
حادثه دانست و گفت: تيم اطفاء حريق پنج دقيقه 
بعد از شعله ور شدن حريق در محل حادثه شروع 
به عمليات اطفا و ايمن سازى محيط كرده است. 
ــيون  ــان اين گفت وگوها، رئيس فراكس در جري
محيط زيست مجلس از تكرار اين حوادث و عدم 
نتيجه گيرى تحقيقات و گروه هاى حقيقت ياب به 
شدت گاليه مند بود. تابش گفت: وقتى حادثه اى 
رخ مى دهد، همه ابراز همدردى مى كنند و هيأتى 
ــى هيچگاه منتج به  ــود ول مأمور پيگيرى مى ش
نتيجه نمى شود. او اين حوادث و عدم ارائه راهكار 
ــان از وجود اشكاالتى در  در اين موضوعات را نش
ساختار مديريتى كشور و تنگناهاى مالى دانست. 

ــگاه  تابش همچنين بالتكليفى مديريتى پااليش
ــهام عدالت را كاتاليزور اين  لين وزارت نفت و س
ــامانى ها توصيف كرد. همچنين، اسماعيل  نابس
نجار - رئيس سازمان مديريت بحران كشور - با 
تاكيد بر لزوم خريد تجهيزات مدرن توسط وزارت 
ــوادث اينچنينى، گفت:  ــراى مقابله با ح نفت ب
ــه واحدهاى  ــالم وقوع حادثه، كلي به محض اع
ــهرهاى مجاور به پااليشگاه اعزام  آتش نشانى ش
شدند اما چون دايره حريق محدود بود، زود اطفا 
شد. شجاع الدين بازرگانى - معاون پارلمانى وزير 
نفت - نيز از اعضاى كميسيون تخصصى مجلس 
درخواست كرد كه در قالب يك هيأت به بررسى 
ابعاد مختلف قضيه بپردازند تا نتايج كار مطلوب و 
جامع باشد. بر اساس اين گزارش، على الريجانى 
ــوراى اسالمى – هم پس از  - رئيس مجلس ش
دريافت گزارش محمدرضا تابش از نتايج بازديد 
نمايندگان مردم از پااليشگاه نفت تهران، گفت: 
ــگاهى  ــگاه و مباحث پااليش بايد موضوع پااليش
ــترى قرار گيرد؛ لذا از تعدادى از  مورد توجه بيش
كميسيون ها خواستيم هيأت هايى را به پااليشگاه 
تهران بفرستند و از نزديك ابعاد حادثه را بررسى 
و مشكالت را مرتفع كنند تا اين اينگونه حوادث 
ــا صادق آبادى -  ــود. همچنين عليرض تكرار نش
ــش و پخش  ــى پاالي ــركت مل ــل ش مديرعام
فرآورده هاى نفتى ايران - احتمال خرابكارى در 
ــت اوليه  ــگاه را رد كرد و گفت: چك ليس پااليش
ــگاه تهران به درستى پر نشده و  عمليات پااليش
به جاى عمليات گرم، تشخيص به عمليات سرد 
ــت. در همين حال، سالم امينى  ــده اس داده ش
نماينده ايالم در مجلس - كه شش نفر از هفت 
ــران از اين  ــگاه ته نفر جان باختة حادثه پااليش
استان بوده است - ضعف مديريت در اين حادثه 
را مهم دانست و اظهار كرد: انتظار داشتم رئيس 
پااليشگاه تهران براى ابراز همدردى با خانواده هاى 
داغ ديده از سمت خود استعفا دهد و مقصران اين 
حادثه نيز از طريق مراجع قانونى شناخته شوند. 
ــت با زير ذره بين قرار دادن  در هر حال، اميد اس
علل اين حادثه توسط نمايندگان مردم و همكارى 
مسئوالن مرتبط و كارشناسان وزارت نفت، ابعاد 
ــده و از تكرار  ــن ش ــريعتر روش حادثه هرچه س

حوادث مشابه جلوگيرى شود.
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ــوراى  ــيون انرژى مجلس ش ــك عضو كميس ي
اسالمى از افزايش 10درصدى سهم نفت در اليحه 
ــت 50 دالرى براى هر  ــه 97 و تعيين قيم بودج

بشكه نفت در اين اليحه خبر داد.
هدايت اهللا خادمى در گفت و گوى اختصاصى با 
ــريه پااليش درباره سهم نفت در اليحه بودجه  نش
ــبت به  ــت: معموالً دولت ها در بودجه نس 97 گف

ــه هر چيزى را كه  نفت اينگونه عمل مى كنند ك
ــد را در بخش نفت مى آورند،  درآمد ايجاد مى كن
بر فرض مثال پيش بينى مى كنند كه دو ميليون 
بشكه فروش داشته باشند و همان را ضرب در رقم 

مى كنند و در بخش نفت مى آورند.
ــن امكان براى ما  ــت: هر وقت اي وى اظهار داش
ــيم سهم نفت در  ــد كه نفت بيشترى بفروش باش
بودجه همان مقدار افزايش پيدا مى كند و هر موقع 
ــيم و  ــاس كنيم كه احتمال دارد تحريم باش احس
نفت مان را نفروشيم سهم نفت در بودجه كاهش 
مى يابد. خادمى اضافه كرد: در بودجه 97ما شاهد 

ــتيم و دولت  افزايش 10درصدى بخش نفت هس
قيمت هر بشكه را 50 دالر پيش بينى كرده است.

ــس در مورد  ــيون انرژى مجل اين عضو كميس
ــش ده درصدى  ــتگى نفت به بودجه و افزاي وابس
ــت كه  ــت: واقعيت اين اس ــهم بخش نفت گف س
مملكت ما وابسته به نفت است، اگر نفت نباشد ما 
منبع درآمدى ديگرى نداريم. اگر قرار باشد درآمد 
ــد كه در حال حاضر كارخانجات  ما از ماليات باش
ــركت هاى ما در حالت ركود به سر مى برند و  و ش
تقريباً توليدى ندارند كه بخواهند ماليات پرداخت 
كنند، بنابراين درآمدى از بخش ماليات و عوارض 

نيز عايد كشور نمى شود.
ــادرات را در  ــى تصريح كرد: تا توليد و ص خادم
بخش هاى ديگر نداشته باشيم هميشه وابسته به 
ــت خواهيم بود و اينكه بگويم مى توانيم از نفت  نف

رهايى پيدا كنيم شعارى بيش نيست.
ــه داد: اينگونه كه ما مديريت مى كنيم،  وى ادام
اگر نفت بشكه اى 100دالر بود حتى ماليات فعلى 

را نيز نمى گرفتيم و مى گفتيم فروش نفت مى تواند 
جوابگوى تمامى درآمدهاى كشور باشد و كل نفت 
را براى بودجه كشور اختصاص مى داديم كه اين كار 
غير اصولى است و متاسفانه در كشور در حال انجام 
است. خادمى اضافه كرد: بسيارى از كشورهاى دنيا 
ــاى حاصل از فروش نفت خود  نظير نروژ درآمده
را به سرمايه گذارى هاى خارجى، بزرگ و عمرانى 
ــت نقطه مقابل آنها  اختصاص مى دهند و ما درس
عمل مى كنيم، درآمدهاى حاصل از فروش را نفت 
ــل به ريال مى كنيم كه بتوانيم هزينه هاى  را تبدي
جارى كشور را تأمين كنيم و در واقع نفت را خرج 

حقوق و پفك و بيسكويت مى كنيم.
ــرات در بودجه 97 در  ــورد اعمال تغيي وى در م
بخش نفت گفت: اليحه بودجه همواره در مجلس 
تغيير مى كند اما محدوديت خاص خودش را نيز 
دارد، امكان برخى جابجايى ها در اليحه هست ولى 
تغيير اساسى و جدى در بخش نفت در اليحه انجام 

نمى شود.

افزایش ١٠درصدی سهم نفت در الیحه بودجه ٩٧
خادمی خرب داد:

روزنامه نگار

مریم رضازاده
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پنج عامل تاثیرگذار بر قیمت های نفت در سال آینده
قيمت نفت برنت تحت تاثير تعطيلى بزرگترين خط 
لوله نفت انگليس كه باعث توقف عرضه نفت درياى 
شمال شده و همچنين كاهش توليد اوپك و روسيه، 
براى نخستين بار از سال 2015 به باالى 65 دالر در 
هر بشكه صعود كرده است. اكنون كه صنعت نفت به 
سال 2018 نزديك مى شود، دورنماى آن همچنان 
مبهم مانده است زيرا پيش بينى مى شود ميزان عرضه 
تحت تاثير رونق مجدد صنعت شيل آمريكا افزايش 
پيدا مى كند و از سوى ديگر اتحاد روسيه با اوپك در 
كاهش توليد ممكن است تحت فشار قرار گيرد زيرا 
بزرگترين توليدكنندگان جهان به دنبال بازگشت به 
توليد كامل است. بازار نفت منتظر سال 2018 است و 
فايننشيال تايمز در گزارشى به بررسى 5 عامل موثر بر 

قيمت هاى نفت پرداخته است كه عبارتند از:

۱-سیستم خط لوله فورتیز
ــتم خط لوله فورتيز 40 درصد از نفت و گاز  سيس
ــل مى كند و  ــمال انگليس را منتق ــد درياى ش تولي
ــط لوله كه ظرفيت حمل 400 هزار  تعطيلى اين خ
ــرده توليد  ــا را وادار ك ــكه در روز را دارد اپراتوره بش
ــر 85 ميدان را محدود كنند. اگرچه انگليس  حداكث
ــبتا كوچكى در سطح جهانى  توليد كننده نفت نس
محسوب مى شود اما كاهش 400 هزار بشكه در روز از 
عرضه معادل ميزان نفتى است كه عربستان به عنوان 
بزرگترين صادر كننده جهان در راستاى توافق نفتى 

اوپك متعهد شده است كاهش دهد.
با توجه به اينكه برنت درياى شمال كه قيمت پايه 
بازار بين المللى است، از عرضه اين منطقه پشتيبانى 
ــود تعطيلى خط لوله فورتيز سبب شد بازار به  مى ش
ــرعت واكنش نشان دهد. همه چشم ها به شركت  س
ــده تا ببينند چقدر سريع مى تواند  اينوس دوخته ش
اين خط لوله را كه با نشتى كوچكى در بخش ساحلى 
مواجه شده، تعمير كنند. اگر اين خط لوله سريع تر از 
حد انتظار به فعاليت بازگردئ، قيمت ها ممكن است 

كاهش پيدا كنند.

۲-تقاضا برای نفت
ــد تقاضا عامل مهمى براى بازار نفت در  ميزان رش
قيمت 65 دالر در هر بشكه است. در سه سال گذشته 
ــكه  از زمانى كه قيمت ها از باالى 100 دالر در هر بش
سقوط كرد، رشد تقاضا افزايش پيدا كرد زيرا مصرف 
كنندگان به قيمت هاى پايين تر واكنش نشان دادند. 
همچنين رشد اقتصادى گسترده پس از پايان دوران 
بحران مالى نيز در رشد تقاضا براى نفت بى تاثير نبوده 
است. تقاضا براى نفت از سال 2014 به طور ميانگين 
بيش از 1.5 ميليون بشكه در روز در مقايسه با كمتر 
از يك ميليون بشكه در زمان نفت 100 دالرى رشد 
ــه قيمت ها افزايش پيدا  ــت. اما همچنان ك كرده اس
ــد اقتصادى  ــد اين ابهام وجود دارد كه آيا رش مى كن
قوى براى رشد تقاضا با همين روند كافى خواهد بود. 
اين مسئله يك عامل تاثيرگذار خواهد بود زيرا اوپك 
ــيه تالش مى كنند ذخاير نفت را كه در دوران  و روس
اشباع عرضه در اواسط سال 2014 جهش زيادى پيدا 

كردند، پايين ببرند.

۳-اســرتاتژی خــروج از توافــق نفتــی اوپک و 
روسیه

ــدگان جهانى كه  ــت توليدكنن ــيه در نشس روس
ــد، خواستار  ــته در وين برگزار ش ماه ميالدى گذش
ــتورالعملى درباره زمان پايان محدوديت عرضه  دس
ــتان سعودى اعالم كرد هنوز زود است  بود. اما عربس
مذاكرات در باره عقب نشينى از كاهش توليد حدود 
ــكه آغاز شود. با اين همه در روزهاى  1.8 ميليون بش

اخير وزيران نفت كشورهاى حاشيه خليج فارس كه 
از متحدان نزديك عربستان سعودى هستند، اعالم 
كردند كه در نشست رسمى آينده وزيران حتى اگر 
محدوديت توليد به مدت طوالنى ترى ادامه پيدا كند، 
كشورهاى توليدكننده برنامه خروج از كاهش توليد 

نفت خود را اعالم خواهند كرد.
سهيل المزروعى، وزير انرژى امارات متحده عربى 
ــنبه گفت: اين به معناى آن نيست كه ما از  روز دوش

توافق خارج خواهيم شد بلكه به معناى آن است كه ما 
يك استراتژى خواهيم داشت. نمايندگان اوپك اظهار 
كرده اند كه اين موضوع به طور محرمانه مورد مذاكره 
ــت سريع  قرار گرفته زيرا آنها نمى خواهند با بازگش
ــده، بازار را شوكه كنند. معامله گران  توليد حذف ش
ــتان و روسيه را رصد مى كنند  اكنون اظهارات عربس
ــورها روساى بانك هاى مركزى  گويا وزيران اين كش
هستند كه دستورالعمل آينده را ارايه مى كنند زيرا به 
خوبى مى دانند كه اين كشورها توليد بااليى دارند كه 

مى توانند به سرعت به بازار بازگردانند.

۴- تولید نفت ونزوئال
توليد نفت ونزوئال كه يكى از اعضاى موسس اوپك 
ــت به دليل كشمكش اين كشور با بحران مالى و  اس
سياسى، به سرعت سقوط كرده و باعث شده بسيارى 
از تحليلگران كاهش توليد اين كشور را يك ريسك 
بزرگ براى عرضه در سال آينده معرفى كنند. توليد 
ــكه در روز در  نفت ونزوئال از بيش از 2.5 ميليون بش
ابتداى سال 2016 به حدود 1.8 ميليون بشكه در روز 
ــور را به پايين سهميه  كاهش يافته و توليد اين كش

تعيين شده تحت توافق نفتى اوپك رسانده است.

۵- عرضه غیراوپک
ــد خارج از اوپك به خصوص توليد  رضه رو به رش
آمريكا بزرگترين عالمت سوال براى معامله گران نفت 
ــت. برآوردها از ميزان رشد  در سال 2018 مانده اس
ــيل آمريكا به عنوان منبع نسبتا جديدى از  توليد ش
ــكه نفت، از   توليد در قيمت حدود 65 دالر در هر بش
ــكه در روز تا باالى يك ميليون بشكه  500 هزار بش

در روز متغير است. بعالوه پروژه هاى بزرگ نفتى در 
برزيل و كانادا كه در دوران نفت 100 دالرى كليد زده 
شده بودند، در حال راه اندازى شدن هستند و منبع 
جديد عرضه را به همراه خواهند آورد كه ممكن است 

مجموعا به 500 هزار بشكه در روز بالغ شود.
منبع: ايسنا
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صد روز پس از آغاز به كار دولت دوازدهم، رييس جمهورى گزارشـى از عملكرد دولت جديدش ارائه كرد؛ او اين گزارش را در قالب يك گفت وگوى تلويزيونى از صدا و 
سيما به مخاطبان در ميان گذاشت. روحانى در اين گزارش به فعاليت دولتش در بخش هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ... اشاره كرد؛ رييس جمهورى وضعيت 
را در بخش هاى نفت، گاز و انرژى بهتر از گذشته ارزيابى كرد؛ او همچنين از در جريان بودن سوآپ نفتى و گازى خبر داد: «امروز از شمال كشور نفت و گاز مى گيريم و در 
جنوب، نفت را تحويل مشترى مى دهيم كه خود اين ترانزيت مى تواند بسيار مفيد و مؤثر باشد. ترانزيت شمال- جنوب براى كشور ما بسيار اهميت دارد كه قدم هاى خوبى 
برداشته شده است». روحانى اشاره اى هم به برجام كرد؛ البته اين بار به نتايج اقتصادى برجام و منافع اقتصادى آن بيشتر مورد اشاره بود: «بعد از برجام در اين 2 سال در 
زمينه اقتصادى حركت هاى بسيار خوبى داشتيم، با سرمايه گذارى خارجى در ايران و توافقات بانكى انجام گرفته و در كشور شاهد ورود فناورى هستيم و توانستيم نفت را 
به اندازه اى كه مى خواهيم توليد كرده و بفروشيم». رييس جمهورى ادامه داد: «در زمينه ميعانات گازى هم همين شرايط حاكم بود و اين ميعانات روى آب و كشتى ها بود، 
برجام كه آمد همه را فروختيم و به درآمد كشور اضافه شد. اداره كشور بدون اين موفقيت ها بسيار سخت تر بود نه اينكه اگر برجام نبود، نمى توانستيم كشور را اداره كنيم به 
هر حال گشايشى بود كه ايجاد شد و استفاده كرديم و اينها هيچ وقت از بين نمى رود». او به موضوعى غير نفتى و در عين حال وزارت نفتى هم اشاره كرد؛ انتصاب يك زن 

به عنوان مقام. ارشد در وزارت نفت: «براى اولين بار شما مى بينيد كه يك مقام ارشد در وزارت نفت خانم است».

روحانی در گزارش صد روزه: 
به اندازه ای که می خواهیم توانستیم نفت بفروشیم
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پاييز لرزان
زلزله مرگبار غرب كشور، پاييز را به كام هموطنان تلخ كرد و 
روزهايى را كه مى شــد از فصل هزار رنگ عاشقانه ها گفت، 
به دفتر خاطراتى تلخ و پراندوه بدل ســاخت. در ادامه، 10 

رويدد مهم آبان و آذر 96 را مرور مى كنيم. روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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  زلزله کرمانشاه
ــتر، ساعت 21 و 48 دقيقه و 16 ثانيه  زمين لرزه اى به بزرگى 7,3 ريش
يكشنبه 21 آبان، منطقه ازگله كرمانشاه در نزديكى مرز ايران و عراق را 
لرزاند. قدرت اين زلزله به حدى بود كه حتى برخى ساكنان تهران نيز در 
ــازل خود اين زمين لرزه را حس كردند. كانون اين زلزله، 5 كيلومترى  من
شهر ازگله بود. مركز لرزه نگارى آمريكا نيز كانون اين زلزله را 32 كيلومترى 

حومه شهر حلبچه در عراق اعالم كرد.
حدود ساعت 21 چند پيش لرزه در اين منطقه احساس شد كه همين 
امر، برخى ساكنان منطقه را به خيابان ها كشاند. حدود 580 نفر تا لحظه 
ــته و بيش از 9 هزار نفر نيز  تنظيم اين گزارش بر اثر اين زمين لرزه كش
ــان ويران شده و فعال به  ــده اند. آمار افرادى هم كه خانه هايش مصدوم ش
صورت موقتى اسكان يافته اند، حدود 70 هزار نفر برآورد مى شود. بيشترين 
ــته ها و زخمى ها از شهرهاى قصر شيرين، سرپل ذهاب و ثالث  آمار كش

باباجانى گزارش شده است.
به گفته معاون بنياد مسكن انقالب اسالمى، در اين زلزله، 12 هزار واحد 
مسكونى شهرى و روستايى به صورت 100 درصد تخريب شدند و 15 هزار 

واحد مسكونى هم نيازمند تعمير هستند.
ــرپل ذهاب از مجتمع هايى بود كه آسيب هاى شديدى  مسكن مهر س
ديد و همين امر باعث شد كه «مسكن مهر» اين منطقه دستمايه برخى 
ــود. معاون اول رئيس جمهور از كيفيت پايين ساخت اين  اظهارنظرها ش
مسكن ها در دولت قبل انتقاد كرد كه البته يكى از اعضاى دفتر رهبر معظم 
انقالب با رد نظر اسحاق جهانگيرى در اين زمينه، نسبت به اظهارات معاون 

اول رئيس جمهور واكنش نشان داد.

ــدادى از  ــه نيروهاى ام ــن حادثه، هم ــا وقوع اي ب
ــتگاه هاى  ــاير دس ــپاه و ارتش و س هالل احمر تا س
ــانى  ــان در منطقه حضور يافتند و امدادرس امدادرس
ــپاه و  به حادثه ديدگان را آغاز كردند. فرمانده كل س
فرمانده ارتش از اولين مسئوالنى بودند كه در مناطق 
ــاى كمكى ارتش  ــيب ديده حضور يافتند. نيروه آس
شامل سه  تيپ از يگان هاى نيروى زمينى ارتش اعم 
از يگان هاى رزمى و درمانى به منطقه زلزله زده سرپل 
ذهاب اعزام شدند و سه تيپ مستقل سپاه پاسداران 
ــازندگى  نيز با حضور در منطقه و با كمك قرارگاه س
خاتم االنبيا شروع به بازگشايى راه ها كردند. بالگردهاى 
سپاه و ارتش و همچنين هواپيماهاى سنگين ترابرى 
ــداران آوردن، آذوقه و مواد الزم را  ارتش و سپاه پاس
بر عهده گرفتند. طبق هماهنگى هاى صورت گرفته، 
مسئوليت ساماندهى اوضاع در شهرها به ارتش و در 

روستاها به سپاه واگذار شد.
از همان ابتداى وقوع اين زمين لرزه، برخى كشورها 
ــانى اعالم آمادگى كردند كه مسئوالن  براى امدادرس
ــا از پذيرش  ــى از ابراز همدردى آنه ــران با قدردان اي

هرگونه كمك خارجى خوددارى كردند. 
قطعى آب و برق از اولين مشكالت مردم زلزله زده 
بود كه با تالش هاى صورت گرفته، اين مشكل رفع شد 
اما كمبود امكاناتى نظير چادر، پتو، اقالم بهداشتى و ... 

در زلزله کرمانشاه، 
۱۲ هزار واحد 
مسکونی شهری و 
روستایی به صورت 
۱۰۰ درصد تخریب 
شدند و ۱۵ هزار 
واحد مسکونی 
هم نیازمند تعمیر 
هستند.

44نـشريه پااليش نـفت        شماره 5      آذر 96

Oil Refining Industry Employers Association



همچنان بزرگ ترين مشكل حادثه ديدگان بود.
با اعالم نياز به كمك، سيل كمك هاى نقدى و غيرنقدى مردم به مناطق 
زلزله زده روانه شد و در اين ميان، چهره هاى مشهور نيز شروع به جمع آورى 
كمك كردند؛ تا آنجا كه تنها در يك مورد،  على دايى فوتباليست برجسته 

كشورمان توانست 6 ميليارد و 288 ميليون تومان پول جمع آورى كند.
در پى اين حادثه، رئيس جمهور و ساير مسئوالن در منطقه حضور يافتند 
اما مهم ترين رويداد مربوط به سفر مقام معظم رهبرى به اين منطقه بود 
كه با حضور در مناطق زلزله زده، ضمن بازديد از برخى چادرها به صورت 
ــانى و رسيدگى به حادثه ديدگان قرار  ــتقيم در جريان روند امدادرس مس
گرفتند. ايشان در پيام تسليت خود نيز بر لزوم بهره گيرى سريع از همه 

امكانات موجود براى جلوگيرى از افزايش تلفات تاكيد كردند.
ــر كشور عزاى عمومى اعالم كرد.  هيات دولت نيز 23 آبان را در سراس
سران بسيارى از كشورها نيز با صدور پيام هايى جداگانه، با دولت و مردم 

ايران ابراز همدردى كردند.
ــم قلب با همه  ــود اعالم كرد: از صمي ــز در پيام خ ــن روحانى ني حس
آسيب ديدگان و داغديدگان اين حادثه همدردى مى كنم و از درگاه خداوند 
متعال براى جان باختگان رحمت واسعه، براى آسيب ديدگان شفاى عاجل 

و براى هموطنان مصيبت ديده صبر و سالمتى مسألت دارم.
تالش ها براى بهبود وضعيت حادثه ديدگان زلزله غرب كشور ادامه دارد.

اين در حالى است كه در همين ايام، زمين لرزه هايى در كرمان، ايالم و 
بوشهر، ساكنان اين مناطق را نگران كرد به شكلى كه در برخى از اين نقاط، 

مردم از ترس، شب را در خيابان ها گذراندند.

  پایان داعش
سردار قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه، روز 30 آبان، در پيامى 
به مقام معظم رهبرى با اعالم پايان سيطره داعش، رهبرى حكيمانه ايشان 
و پايدارى ملت، دولت، ارتش و نيروهاى مردمى عراق و سوريه و مجاهدين 
ــهداى مدافع حرم از ديگر كشورهاى اسالمى را عامل پيروزى جبهه  و ش
مقاومت دانست. در بخشى از پيام حاج قاسم سليمانى آمده بود: «حقير 

ــب حضرتعالى  ــده از جان ــرباز مكلف ش به عنوان س
ــازى ابوكمال  ــن ميدان، با اتمام عمليات آزادس در اي
آخرين قلعه داعش با پايين كشيدن پرچم اين گروه 
آمريكايى - صهيونيستى و برافراشتن پرچم سوريه، 
پايان سيطره اين شجره خبيثه ملعونه را اعالم مى كنم 
و به نمايندگى از كليه فرماندهان و مجاهدين گمنام 
اين صحنه و هزاران شهيد و جانباز مدافع حرم ايرانى، 
عراقى، سوريه اى، لبنانى، افغانستانى و پاكستانى كه 
ــلمانان و مقدسات  براى دفاع از جان و نواميس مس
آنان جان خود را فدا كردند اين پيروزى بسيار بزرگ 
و سرنوشت ساز را به حضرت عالى و ملت بزرگوار ايران 
ــوريه و ديگر  ــالمى و ملت هاى مظلوم عراق و س اس
مسلمانان جهان تبريك و تهنيت عرض مى نمايم و 
پيشانى شكر را در مقابل پيشگاه خداوند قادر متعال به 

شكرانه اين پيروزى بزرگ بر زمين مى ساييم.»
رهبر معظم انقالب نيز به نامه   سردار سليمانى پاسخ 
ــما با  ــى از اين نامه آمده بود: «ش دادند كه در بخش
متالشى ساختن توده  سرطانى و مهلك داعش نه فقط 
ــورهاى منطقه و به جهان اسالم بلكه به همه   به كش
ملت ها و به بشريت خدمتى بزرگ كرديد ... اينجانب 
صميمانه به شما تبريك مى گويم و با اين حال تأكيد 
ــمن غفلت نشود. آنهايى كه  مى كنم كه از كيد دش
با سرمايه گذارى سنگين، اين توطئه شوم را تدارك 
ديده بودند آرام نخواهند نشست، سعى خواهند كرد 
آن را در بخشى ديگر از اين منطقه و يا به شكلى ديگر 
دوباره به جريان افكنند. حفظ انگيزه، حفظ هوشيارى، 
ــماند خطرناك، كار  ــدت، زدودن هر پس ــظ وح حف
فرهنگى بصيرت افزا و خالصه، آمادگى هاى همه جانبه 

نبايد فراموش شود.»

رسدار قاسم 
سلیامنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه، 
روز ۳۰ آبان، در 
پیامی به مقام 
معظم رهربی با 
اعالم پایان سیطره 
داعش، رهربی 
حکیامنه ایشان 
و پایداری ملت، 
دولت، ارتش و 
نیروهای مردمی 
عراق و سوریه و 
مجاهدین و شهدای 
مدافع حرم از دیگر 
کشورهای اسالمی 
را عامل پیروزی 
جبهه مقاومت 
دانست.
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ــراق، بازتاب هاى داخلى و  ــوريه و ع ــالم پايان حكومت داعش در س اع
بين المللى فراوانى داشت.

  اشغال قدس
ــورهاى منطقه و جهان، دونالد ترامپ  ــدارهاى سران كش با وجود هش
رئيس جمهور آمريكا 15 آذر در يك سخنرانى رسمى در كاخ سفيد اعالم 

كرد كه بيت المقدس را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت مى شناسد.
او مدعى شد كه تصميمش براى اعالم بيت المقدس به عنوان پايتخت 
اسرائيل، اقدامى است كه بايد پيش از اينها براى پيشبرد صلح و دستيابى 

به صلحى ماندگار صورت مى گرفت!
اقدام ترامپ، خشم بسيارى از مردم منطقه را برانگيخته و واكنش هاى 
تندى را عليه او از ناحيه سران كشورهاى اروپايى و برخى دولت هاى منطقه 
در پى داشته است. مقام معظم رهبرى و ساير مسئوالن كشورمان نيز اين 
اقدام را به شدت محكوم و اين كار را نشانه عجز آمريكا و اسرائيل خوانده اند. 
برخى ناظران معتقدند اقدام اخير رژيم صهيونيستى با حمايت هاى آمريكا، 

روند نابودى اين رژيم را سرعت مى بخشد.
ترامپ دستور انتقال سفارت كشورش از تل آويو به بيت المقدس را نيز 
صادر كرده كه اين اقدام، تنش ها را به ويژه در سرزمين هاى اشغالى تشديد 

كرده است.

  باید ببازی
ــى از رويدادهاى پربحث در ايام اخير، باخت عمدى عليرضا كريمى  يك
ــتى اميد ايران مقابل نميانده روسيه بود. كريمى در  آزادكار تيم ملى كش
دور اول رقابت هاى قهرمانى اميدهاى جهان با جبرئيلوف از روسيه كشتى 
گرفت و در حالى كه سه بر دو از حريف پيش بود، با دستور مربيان كه به 
او گفتند «عليرضا بايد ببازى»، ابتدا خاك شد و بعد از چند فيتيله پيچ با 

امتياز عالى به حريف باخت.
ــت او، تالش براى عدم رويارويى با حريف اسرائيلى در دور  علت شكس
بعد بود چون در صورت كشتى نگرفتن با حريف اسرائيلى، اتحاديه جهانى 

كشتى، تيم ايران را جريمه مى كرد.
فدراسيون كشتى ايران در بيانيه اى از اين كار عليرضا كريمى حمايت 
كرد. مقام معظم رهبرى نيز در پيامى، عليرضا كريمى را نماد عزت كشور 

خواندند.

  درخشش وزنه برداران
ــورمان كه با 8 وزنه بردار  تيم ملى وزنه بردارى كش
راهى مسابقات جهانى شده بود، در نهايت با كسب 5 
ــان نقره و 6 گردن آويز برنز و كسب  مدال طال، 3 نش
ــتين بار قهرمان رقابت هاى  509 امتياز، براى نخس

جهانى شد.
ــره جنوبى و  ــورمان، تيم هاى ك ــس از تيم كش پ
ــتان در رده هاى دوم و سوم قرار گرفتند. مقام  ازبكس
معظم رهبرى، رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراى 
ــالمى در پيام هايى جداگانه، قهرمانى وزنه برداران  اس

ايران را تبريك گفتند..

  قرعه جنجالی
ــى جام جهانى 2018 روسيه  در مراسم قرعه كش
ــد، تيم ملى فوتبال كشورمان با  كه 10 آذر برگزار ش
ــپانيا و مراكش در يك گروه قرار  تيم هاى پرتغال، اس

گرفت.
ــت،  اين قرعه، موجى از واكنش ها را به دنبال داش
چنانكه با اشاره به سختى اين گروه، نامش را «گروه 
مرگ» گذاشتند و كاربران فضاى مجازى تصاوير خود 

را با هشتگى به همين نام به اشتراك گذاشته اند.
ــازى هاى  ــى باز هم حاشيه س پس از اين قرعه كش
برخى ايرانى ها در فضاى مجازى خبرساز شد. برخى 
ــتاگرام كافو مهاجم  كاربران با حمله به صفحه اينس
سابق تيم ملى فوتبال برزيل، كه تنها گناهش اين بود 
كه كامالً اتفاقى نام ايران را از گردونه قرعه كشى بيرون 

آورده بود، به او فحاشى كردند.

  استعفای حریری
ــت يك سال  ــعد حريرى پس از گذش 13 آبان، س

ــت وزيرى اش در لبنان به طور غيرمنتظره به  از نخس
عربستان سعودى رفت و با انتقاد از ايران، استعفا كرد! 
ــت هاى ايران در منطقه  او از حزب اهللا لبنان و سياس
ــت. در پى  ــاد و ادعا كرد كه جانش در خطر اس انتق
ــان با صدور بيانيه اى  ــن ادعا، فرماندهى ارتش لبن اي

ترامپ دستور 
انتقال سفارت 
کشورش از تل آویو 
به بیت املقدس را 
نیز صادر کرده 
که این اقدام، 
تنش ها را به ویژه 
در رسزمین های 
اشغالی تشدید 
کرده است.

46نـشريه پااليش نـفت        شماره 5      آذر 96

Oil Refining Industry Employers Association



اعالم كرد كه هيچ سوءقصدى به جان «سعد الحريرى» نخست وزير 
مستعفى اين كشور وجود نداشته  است. وزارت خارجه ايران اتهامات 
ــتعفا در عربستان سعودى را  حريرى عليه ايران و خواندن متن اس
ــت. حريرى حدود دو هفته در  ــازى كردن در زمين ديگران دانس ب
ــتان ماند و بيش از دو هفته خارج از لبنان به سر برد. تاخير  عربس
حريرى در بازگشت به لبنان انتقادهاى بسيارى را متوجه عربستان 
سعودى كرد تا جايى كه ميشل عون، رئيس جمهور لبنان، عربستان 
را متهم كرد كه حريرى را به گروگان گرفته است. حريرى سرانجام 
18 روز پس از اعالم استعفاى خود در حالى كه دو فرزندش همچنان 

در عربستان بودند، به لبنان بازگشت و 14 آذر نيز استعفاى خود را به 
طور رسمى پس گرفت!

  ماجرای بست نشینی
يكى از مهم ترين رويدادهاى سياسى ايام اخير، بست نشينى حميد 
بقايى، على اكبر جوانفكر و حبيب اهللا جزء خراسانى از ياران احمدى نژاد 
در حرم حضرت عبدالعظيم حسنى (ع) بود. رئيس جمهور پيشين 
ايران نيز در چند نوبت به بست نشينان سر زد و سخنانى هم داشت. 
اين بست نشينى در اعتراض به آنچه كه آن را نقض عدالت از سوى 

دستگاه قضايى مى خواندند انجام شد.
ــود در جمع تعدادى از  ــخنرانى هاى خ احمدى نژاد در يكى از س
ــم، اتهاماتى را متوجه قوه  ــردم حاضر در حرم حضرت عبدالعظي م
قضاييه ساخت و به صراحت اعالم كرد كه با برادران الريجانى مشكل 
دارد. ادعاها عليه دستگاه قضايى از سوى بقايى نيز ادامه يافت و او در 
يك مصاحبه ويدئويى مدعى شد كه برخى چهره ها از جمله ابراهيم 
ــنى اژه اى، غالمرضا مصباحى مقدم، سعيد جليلى،  رئيسى، محس
ــردار فيروزآبادى، در جلسه اى كه پس از  ــردار عزيزجعفرى و س س
تحريم ها براى تصميم گيرى هاى اقتصادى در شرايط تحريم برگزار 
شده بود، هر كدام نفرى 5 سكه به عنوان پاداش گرفته اند؛ ادعايى 

كه البته از سوى برخى از اين افراد تكذيب شد.
ــئوالن قضايى نيز ادعاهاى احمدى نژاد و يارانش را بى پاسخ  مس
ــتند. رئيس قوه قضاييه در جمع حقوقدانان بسيجى گفت  نگذاش
ــى كه ادعاى مردمى بودن دارد، بايد اين چنين از پشت  كه آيا كس
ــالم منتظرى دادستان كل كشور  به نظام خنجر بزند؟ حجت االس

نيز احمدى نژاد را در دوران رياست جمهورى فردى 
ــكن خواند و محسنى اژه اى نيز در نشستى  قانون ش
ــه هرزه گويى عادت  ــرى، گفت كه احمدى نژاد ب خب
كرده است و حكمت عدم برخورد دستگاه قضايى با او 

به زودى براى همگان مشخص مى شود.

  مرگ علی عبدالله صالح
ــين يمن،  ــداهللا صالح رئيس جمهور پيش على عب
پس از چرخش به سمت عربستان، در نهايت توسط 

حوثى ها و مشخصاً گروه انصاراهللا كشته شد.
روز 13 آذر، انصاراهللا با صدور اطالعيه اى از كشتن 
«على عبداهللا صالح و چند تن از همراهانش» خبر داد 
ــد او منتشر كرد. اين گروه اعالم  و تصاويرى را از جس
كرد كه با آر.پى.جى به ماشين حامل على عبداهللا صالح 
حمله كرده اند و پس از متوقف كردن آن، او و يكى از 

مقام هاى ارشد حزب كنگره ملى يمن را كشته اند.

  راهپیامیی اربعین
مراسم اربعين حسينى، امسال نيز همانند سال هاى 
ــقان  اخير در كربالى معلى با راهپيمايى عظيم عاش
ــين (ع) و در امنيت كامل  ــرت اباعبداهللا الحس حض
برگزار شد. طبق اعالم منابع رسمى، 27 ميليون نفر 
ــن تعداد، بيش از 2  ــال حضور يافتند كه از اي در كرب

ميليون نفر،  زائران ايرانى بودند. 
ــك ميليون و  ــران ايرانى نيز حدود ي ــان زائ از مي
500 هزار نفر با دريافت رواديد به عراق سفر كردند. 

ايرانى ها با 27 موكب در شهر كربال، بيشترين سهم 
ــتند و پس از آن،  را در ميزبانى از زائران بر عهده داش
كشورهايى چون عربستان، لبنان، كويت، پاكستان، 
ــال  بحرين و تركيه حضور پررنگى را در اربعين امس
ــورها 3 تا  ــتند. هر يك از اين كش ــه نمايش گذاش ب
ــتان، هلند،  13 موكب را مديريت مى كردند. انگلس

ــوئد، كانادا، بلژيك، سوريه، عمان، هند و يمن نيز  س
موكب هاى خود را در شهر كربال برپا كرده  و پذيراى 

زائران حسينى بودند.

احمدی نژاد در یکی 
از سخ�انی های 
خود در جمع 
تعدادی از مردم 
حارض در حرم 
حرضت عبدالعظیم، 
اتهاماتی را متوجه 
قوه قضاییه ساخت 
و به رصاحت اعالم 
کرد که با برادران 
الریجانی مشکل 
دارد.
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افشار  اميني پوريا  بياتي جواد نوروزي صيد كاظم  اميري

علي نعمت كوخايي علي نظر  جليليانمحمد سجاد دارابي محسن دارابي

جان  باختگان حادثه جان  باختگان حادثه 
آتش سوزى پااليشگاه تهرانآتش سوزى پااليشگاه تهران
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