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حضرت آيت اهللا خامنه اى مقام معظم رهبرى صبح 
پنجشـنبه (نوزدهم بهمن ماه) و هم زمان با سالروز 
بيعـت تاريخى همافران نيـروى هوايى در 19 بهمن 
سـال 1357 با امـام (ره)، با جمعـى از فرماندهان و 
كاركنان نيروى هوايى و قرارگاه پدافند هوايى ارتش 

ديدار كردند.
مقـام معظـم رهبـرى در اين ديـدار، ايـام اهللا و 
مناسـبت هاى مهم انقالب اسـالمى را مايـه قوام و 
استحكام نظام دانسـتند و تأكيد كردند: امسال به 
لطف الهى، 22 بهمن از آن 22 بهمن هاى تماشـايى 

خواهد بود.
مقام معظم رهبرى حركت 19 بهمن سـال 1357 
و ديگر مناسبت هاى مهم انقالب اسالمى را فراتر از 
يك خاطره افتخارآميز دانسـتند و گفتند: همه اين 
ايام اهللا، چه مناسـبت هاى دوران انقالب اسـالمى و 
چه مناسـبت هاى مهم 39 سال گذشته، زمينه ساز 
افزايش ذخيره و سرمايه انقالب و موجب استحكام 

بيشتر پايه هاى انقالب اسالمى مى شوند.
حضـرت آيـت اهللا خامنـه اى انقالب اسـالمى را 
حقيقتى زنده دانستند و با تأكيد بر اينكه استحكام 
و قـوام امروز انقالب بيشـتر از روزهاى اول اسـت، 

خاطرنشان كردند: انقالبيون امروز، ايستاده تر، آگاه تر 
و بصيرتر از انقالبيون روزهاى اول انقالب هستند و بر 
همين اساس، انقالب پيش رفته و تكامل يافته است.

مقـام معظـم رهبرى تغييـر و تحـول را همچون 
ديگر موجودات زنده، جزء ذات انقالب برشمردند و 
افزودند: اكنون كه انقالب در حال ورود به 40سالگى 
خود اسـت، اصول و مبانى، ثابـت و پايدار مانده، اما 
از ايـن درخت تناور و ريشـه دار، ميوه هاى نو به نو و 

جديد بروز كرده است.
ايشـان كانون اصلى مقابله دشـمنان بـا انقالب 
اسالمى را جلوگيرى از ظهور ثمرات جديد و استمرار 
و اسـتقامت انقالب برشـمردند و گفتند: منظور از 
دشمنان همان كسانى هستند كه با پيروزى انقالب 
اسالمى، حكومت دست نشانده و مطيع آنها در اين 
منطقه حساس سرنگون شد كه در رأس آنها دولت 

آمريكا قرار دارد.
مقام معظم رهبرى با اشـاره به شيوه هاى متنوع و 
گسـترده دشمنان براى مقابله با انقالب خاطرنشان 
كردنـد: آن ها از متفكرنماها، نظريه پـردازان قالبى، 
روزنامه نگاران و قلم به مزدها، دلقك و همه امكانات 
فضاى مجازى اسـتفاده مى كنند تا بـر مردم تأثير 

بگذارند اما ناگهان در برخى ايام اهللا همچون 22 بهمن 
يا 9 دى سـال 88 يا 9 دى امسال و راهپيمايى هاى 
خودجـوش، پرشـور و پرهيجـان بعد از آن، سـيل 
جمعيت به خيابان ها مى آيند و با سـردادن شعارى 

واحد، همه محاسبات دشمنان را به هم مى زنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى تالش هاى بدخواهان ملت 
ايران را فراتر از اقدامات در فضاى مجازى دانسـتند 
و گفتنـد: آن هـا از تحريم نيز اسـتفاده مى كنند تا 
مشكالت اقتصادى به وجود آورند، اما همين مردم به 
دليل عشق به انقالب اسالمى، گسترده به خيابان ها 

مى آيند و موجب قوام و استحكام انقالب مى شوند.
ايشان راهپيمايى 22 بهمن امسال را يك نمونه از 
عشـق و ارادت مردم به انقالب دانستند و افزودند: 
امسـال به دليل ياوه گويى هاى برخى از دولتمردان 
آمريـكا و غيرآمريكا، مردم احسـاس مى كنند كه 
دشمن در حال كمين گرفتن و درصدد دشمنى است 
و بـه همين علـت، به حول قوه الهـى، حضور مردم 
در راهپيمايى 22 بهمن امسـال از هميشه گرم تر و 

پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد.
مقام معظـم رهبـرى در ادامه با تأكيـد بر اينكه 
سياسـت هاى اصولى نظام برآمده از انقالب اسالمى 

مقام معظم رهبرى:

مردم از فساد و تبعیض شکایت دارند
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اسـت، گفتند: از جمله سياسـت هاى اصولى نظام، 
«اسـتقالل اقتصادى، فرهنگى، سياسى و امنيتى»، 
«آزادى» و «پيشـرفت همه جانبه مـادى و معنوى» 
اسـت كه در برخى زمينه ها به ويژه علـم و فناورى 

پيشرفت هاى خوبى به دست آمده است.
حضرت آيت اهللا خامنـه اى «عدالت اجتماعى» را 
يكى ديگر از سياسـت هاى اصولى نظام برشمردند 
و افزودنـد: هـدف از عدالـت اجتماعى، برداشـتن 
فاصله هاى ميان مردم اسـت كه البته در اين زمينه 
كـم كارى و عقب ماندگى داريـم و آن كارى كه بايد 
انجام بگيرد، هنوز انجام نگرفته ولى همه بدانند كه ما 
از اين سياست اصولى صرف نظر نكرده ايم و با جديت 

به  دنبال آن هستيم.
ايشـان يكى از راه هاى تحقق عدالت اجتماعى را 
مبارزه با ظلم و فسـاد دانستند و افزودند: مبارزه با 
ظلم و فساد بسيار سخت است و همان گونه كه چند 
سـال قبل گفتم، فسـاد همچون اژدهاى هفت سـر 
افسانه هاست كه ازبين بردن آن به راحتى امكان پذير 

نيست ولى حتماً بايد انجام شود.
مقام معظم رهبرى تأكيد كردند: برخورد با ظلم و 
فسـاد در ميان كارگزاران حكومتى بايد شديدتر و 
جدى تر از بقيه موارد باشد و همه مسئوالن و مديران 

كشور بايد به اين موضوع توجه كنند.
مقـام معظم رهبـرى «ايسـتادگى در برابر ظلم و 
فساد در سـطح بين المللى و رسـواكردن آن» را از 
جمله سياست هاى اصولى برشمردند و تأكيد كردند: 
امروز ظالم تريـن و بى رحم ترين مجموعه هاى دنيا، 
حكومت آمريكاسـت كه حتى بدتر از داعشى هاى 

وحشى است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با يادآورى اين موضوع كه 
داعش را آمريكايى ها به وجود آوردند و رئيس جمهور 
فعلى آمريكا در تبليغات انتخاباتى به آن اشاره كرد، 
گفتنـد: آمريكايى ها عالوه بر ايجـاد داعش، از آنها 
پشتيبانى كردند و احتماالً آموزش برخى شيوه هاى 
خشن و وحشيانه را نيز مجموعه هاى وحشى آمريكا 
همچون بلك واتر بر عهده داشتند اما دولت آمريكا با 
وجود همه اين بى رحمى ها و سنگدلى ها، در تبليغات 
بين المللى مدعى حمايت از حقوق  بشر و مظلومان و 
حقوق حيوانات است كه بايد با بيان حقايق، آن ها را 

رسوا كرد.
ايشان حمايت از ظلم 70 ساله به ملت فلسطين و 
همچنين حمايت از كشتار مردم يمن و ظلم به آنان 
را نمونه هاى آشـكارى از ظلم آمريكايى ها دانستند 
و افزودند: زيرسـاخت هاى يمـن و مردم مظلوم اين 
كشـور، به  طور روزانه به وسيله هم پيمانان آمريكا و 
با سـالح هاى آمريكايى بمباران مى شوند؛ اما دولت 
آمريكا هيچ اعتراض و اعتنايى نمى كند؛ ولى با كمال 
وقاحت با نمايش چند آهن پاره، ادعاى بى دليل ارسال 

موشك از ايران را مطرح مى كنند.
مقام معظم رهبرى گفتند: درحالى كه مردم يمن در 

محاصره هستند، چگونه امكان ارسال موشك وجود 
دارد؟

حضرت آيـت اهللا خامنـه اى تأكيد كردنـد: البته 
براساس دستورات صريح اسالم بايد در مقابل ظالم 

ايستاد و به مظلوم كمك كرد.
ايشان به يك نمونه از ورود و ايستادگى جمهورى 
اسـالمى ايران در قضايـاى منطقه اشـاره كردند و 
گفتنـد: در قضيـه مقاومت در منطقه غرب آسـيا، 
آمريكايى ها تصميم داشـتند مقاومت را ريشـه كن 
كنند؛ اما ما ايستاديم و گفتيم اجازه نمى دهيم. امروز 
براى همه دنيا ثابت شده است كه آمريكا مى خواست 

و نتوانست و ما خواستيم و توانستيم.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ادامه به يك مسـئله 
مهم يعنى مسـئله «مردم» و امتياز بزرگ «مردمى 
و دينى بـودن» انقالب اسـالمى پرداختند و گفتند: 
انقالب اسـالمى مردمى بود و مردِم معتقد به اسالم 

در همـه مراحل همچـون دفاع مقدس و شـهادت 
فرزندان شـان، صبر و شـكر كردند؛ زيرا اين دفاع و 

شهادت در راه خدا و امام حسين عليه السالم بود.
مقام معظم رهبرى با تأكيد بر اينكه در همه برنامه ها 
بايد مردم در اولويت باشند، گفتند: اسم مردم مكرر 
آورده مى شود كه البته تكرار و تكيه بر نام مردم در 
سخنان مسئوالن بسيار خوب است؛ اما بايد مردم را 

بشناسند و بشناسيم.
ايشان با اشـاره به فعاليت روشـنفكران در دوره 
طاغوت و دم زدن آنان از مردم، خاطرنشـان كردند: 
رژيـم طاغوت در مقابل آن روشـنفكران و آثار آنها 
چندان سـخت گيرى نمى كرد؛ زيرا نه روشنفكران 
حـرف مردم را مى فهميدند و نـه مردم حرف آنها را 
ولـى امام بزرگوار كه وارد ميدان مبارزه شـد، هم او 
مردم را شـناخت و هم مردم سـخن او را شناختند 
و بـا همه وجود وارد ميدان شـدند. حضرت آيت اهللا 
خامنه اى با تأكيد مجدد بر «شناخت مردم»، افزودند: 

مـردم چه كسـانى هسـتند؟ مردم همان كسـانى 
هستند كه حماسـه 22 بهمن هر سـال را به وجود 
مى آورنـد، مردم همان كسـانى هسـتند كه پس از 
واردشدن اغتشاشگران به صحنه، حتى اگر اعتراضى 
هم داشـتند، خود را كنار كشيدند و در روز 9 دى به 
ميدان آمدند. مردم همين ها هستند. آن ها را اشتباه 
نگيريد. مردم را بشناسـيد و خالصانه و براى رضاى 
خدا، براى مردم كار كنيد؛ زيرا خداوند از ما مسئوالن 
خواسـته است خادم مردم باشـيم و به آنها خدمت 
كنيم. ايشـان تأكيد كردند: حرف مردم، شكايت از 
فسـاد و تبعيض است. مردم بسيارى از مشكالت را 
تحمل مى كنند؛ اما از فساد و تبعيض ِشكوه دارند و 
آن را تحمل نمى كنند؛ بنابراين مسئولين هر سه قوه 

بايد به طور جدى با فساد مبارزه كنند.
حضـرت آيـت اهللا خامنـه اى در بخـش پايانـى 
سخنان شان، نيروهاى مسلح را به سازندگى توصيه 

كردند و گفتند: سازندگى در درجه اول، خودسازى و 
ساخت نظاميانى در تراز نظام اسالمى يعنى نيروهايى 
مؤمن، شـجاع، فداكار و با تدبير اسـت كه در مقابل 
دشـمن با كمال قدرت ايسـتادگى مى كنند؛ اما در 

مقابل دوستان هيچ گونه تكبرى ندارند.
فرمانده كل قوا با اشاره به سابقه درخشان نيروى 
هوايى در جهـاد خودكفايى و سـاخت تجهيزات، 
افزودند: برخى كشـورها تنها چيزى كه دارند، پول 
اسـت؛ امـا از دين، اخالق، عقـل، توانايى و مهارت 
بى بهره اند؛ ولى شـما جوانان، با استعداد و توانايى 
فكرى و قدرت ابتكار مى توانيد تجهيزات و سازمان 
نيروى هوايى را نوسـازى كنيد و بدانيد پيروزى با 
شماسـت. مقـام معظم رهبـرى تأكيـد كردند: در 
همه قضاياى اين سـال ها، به توفيق الهى، نيروهاى 
انقالبـى پيروزى را از آِن خـود كرده اند و در آينده 
نيز به كورى چشم دشمن، پيروزى متعلق به شما و 

متعلق به ملت ايران است.
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ــد ايران در  ــا بيان اينكه تولي رئيس جمهورى ب
ــدوداً 2 برابر  ــال به ح پارس جنوبى در ظرف 4 س
افزايش يافته، گفت: امسال براى اولين بار در توليد 
ــى  ــارس جنوبى از قطر پيش ــتخراج گاز در پ و اس
گرفتيم. برخى محورهاى سخنرانى حجت االسالم 
دكتر حسن روحانى در مراسم راهپيمايى 22 بهمن 

به شرح زير است:
 دولت، بخش خصوصى و نهادهاى عمومى بايد 
تالش مضاعف انجام دهند كه دهه فجر سال آينده 
ــور  ــر كش دهه افتتاح هزاران پروژه مهم در سراس
باشد. اينكه در همين روزها شاهد بوديم در يك روز 
ــتان پروژه هايى توسط دولت و بخش  و در يك اس
خصوصى با اعتبارى بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان 
افتتاح شد به معناى آن است كه ملت ايران بيش از 

گذشته براى آبادانى و عظمت كشور اميد دارد.
ــته پيشرفت هاى بسيار مهمى  -در يكسال گذش
ــى و  در زمينه اجتماعى، امنيتى، فرهنگى، سياس
ــد اقتصادى كشور در سال  ــتيم. رش اقتصادى داش
ــورها و در سال جارى  ــته بيش از ديگر كش گذش
ــد اقتصادى بيش از  ــه حول و قوه الهى داراى رش ب

متوسط جهانى خواهيم بود.
 ما بيش از همه سال هاى ديگر سرمايه خارجى 
ــتيم 32 ميليارد دالر  را جذب كرديم و اينكه توانس
سرمايه خارجى را به عنوان سرمايه گذارى مستقيم 
يا فاينانس جذب كنيم به معناى اعتبار و رشد ايران 
است. جذب ميلياردها دالر سرمايه خارجى مستقيم 
ــرفت هاى گسترده در حوزه نفت و گاز بويژه  و پيش
در ميدان هاى مشترك، به معناى توانمندى اقتصاد 

كشور ماست.
 امسال براى اولين بار در توليد و استخراج گاز 
ــى گرفتيم. در آغاز  ــارس جنوبى از قطر پيش در پ
دولت يازدهم توليد گاز ما از منطقه پارس جنوبى، 
ــب در روز بود كه امروز در  ــون متر مكع 285 ميلي

همين ميدان مشترك 553 ميليون متر مكعب گاز 
ــد داريم. توليد ما در پارس جنوبى در ظرف 4  تولي
سال به حدوداً 2 برابر افزايش يافته و بر قطر پيشى 

گرفته ايم و اين موفقيت ملت ايران است.
ــترك در غرب  ــه نفت، در ميدان مش  در زمين
ــش در آغاز دولت  ــال پي كارون با عراق در چند س
ــتخراج  ــكه نفت اس ــه 70 هزار بش ــم، روزان يازده
ــكه 305  ــم اما امروز به جاى 70 هزار بش مى كردي
ــتخراج مى كنيم كه اين به  ــكه در روز اس هزار بش

معناى حراست از سرمايه كشور است.
ــفنجى، رتبه نخست را   ايران در توليد آهن اس
ــطح جهان دارد و اين به معناى افتخار براى  در س
ــت. امروز ظرفيت توليد ما در بخش  ملت ايران اس
ــه يك قدرت بزرگ  ــت ك فوالد 32 ميليون تن اس
ــزرگ در  ــه يك قدرت ب ــور ك ــم همانط در فوالدي
پتروشيمى هستيم. 6 طرح بزرگ پتروشيمى و در 
ــال گذشته  پارس جنوبى نيز 5 فاز مهم را در يكس

افتتاح كرديم.
 اين دستاوردها به معناى گام بزرگ اقتصادى 
كشور در مسير توسعه است. ايران امروز هجدهمين 
اقتصاد در سطح جهان است. در بسيارى از محصوالت 
به سمت خودكفايى حركت مى كنيم و در برخى از 
ــيده ايم.  ــتراتژيك به خودكفايى رس محصوالت اس
ــيده و حتى  ايران در توليد گندم به خودكفايى رس
ــيده و  صادر مى كند، در گازوئيل به خودكفايى رس
ــال آينده در  ــاء اهللا س حتى صادر مى كنيم و ان ش

بنزين هم به خودكفايى خواهيم رسيد.
ــس گرفتيم، ما  ــت پ ــازار نف ــان را در ب  حقم

ــورم را ادامه  ــديم روند مهار ت ــن موفق ش همچني
ــگاه داراى  ــرورش و دانش ــوزش و پ ــم، در آم دهي
كشورى هستيم با 17 ميليون نفر در سطح ابتدايى، 
ــطه و دانشگاه، 13 ميليون نفر در مدارس، 4  متوس
ميليون نفر در دانشگاه هاى ما در حال تحصيل اند و 

اين همه باعث شده تا ايران اسالمى از لحاظ رشد و 
توسعه انسانى جزو كشورهاى سرآمد جهان باشد.

 يكى از اهداف بلند دولت دوازدهم، ايستادگى 
در برابر فشارهاى مختلف خارجى و يا داخلى براى 
اصالح ساختارى اقتصاد كشور است. ساختار اقتصاد 
ــورمان را بايد اصالح كنيم. در بودجه سال 97  كش
ــتيم و اين گام هاى  ــى در اين زمينه برداش قدم هاي
ــت. در زمينه محيط  ــد ياف ــى تداوم خواه اصالح
زيست كاستى هايى داريم، كالنشهرها از لحاظ هوا 
ــدت انرژى و مصرف انرژى  ما قابل  ــت. ش آلوده اس
ــكه  ــت اينكه ما در روز، 5,5 ميليون بش قبول نيس
ــرف مى كنيم قابل قبول  ــت يا گاز معادل را مص نف

نيست.
ــال، يك ميليون   با برنامه ريزى ظرف چند س
بشكه در ميزان مصرف صرفه جويى خواهيم كرد و 
اين به معناى 22 ميليارد دالر صرفه جويى در سال 
است. براى تداوم طرحهاى صرفه جويى در مصرف 
ــوده را از رده خارج و  ــرژى بايد خودروهاى فرس ان
به سمت توليد استاندارد نوع بنزين و گازوئيل گام 

بزرگترى برداريم.
ــردن تمام خودروهاى   تصميم دولت خارج ك
سنگين و نيمه سنگين فرسوده است و همانطور كه 
اعالم كردم هركسى كه اتوبوس، كاميون فرسوده، 
سنگين و نيمه سنگين و كاميونت فرسوده خود را 
ــون نو را به نصف قيمت خواهد گرفت  بدهد، كامي
ــير صرفه جويى در  ــف قيمت را دولت از مس و نص
سوخت، به عهده مى گيرد و اين تحولى بزرگ است 
و حاضريم سالى 70 هزار خودرو فرسوده سنگين و 

نيمه سنگين را از رده خارج كنيم.
ــنگين  ــنگين و نيمه س  202 هزار كاميون س

فرسوده داريم، طى 3 سال مى توانيم اين خودروهاى 
ــوده را از رده خارج كنيم به شرط اينكه توليد  فرس

داخلى ما اين توان را داشته باشد.

سال آینده به خودکفایی
بنزین می رسیم 

روحانى:
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* ناصر عاشورى
يكى از مشكالت پيش روى صنعت شركت هاى پااليشى، كاهش توليد 
نفت كوره و ارتقاء كيفيت توليدات فرآورده هاى پااليشگاه ها است كه نياز 
شديد به تأمين منابع مالى دارند؛ بنابراين جهت تأمين منابع مى توان چند 

راه حل ارائه كرد:
1- از محل فروش نفت خام در قانون بودجه ساالنه پيش بينى شود

2- از محل صندوق توسعه ملى مى توان كمك كرد

ــركت ها  ــى از فرآورده هاى نفتى به ش 3- اجازه فروش و صادرات بخش

واگذار شود
انتظار مى رود دولت و مجلس محترم در اين راستاد اقدام الزم را به عمل 

آورند.
ــركت هاى پااليشى اخذ هزينه هاى جانبى از خريداران  مشكل ديگر ش
است فروش مواد ويژه از جمله وكيوم باتوم است كه شرايطى خاص دارد 
محصول مواد ويژه نفت همچون محصوالت كشاورزى و يا ساير محصوالت 
ــات، بارگيرى - كوره به  ــن وكيوم باتوم نياز به تأسيس ــت براى توزي نيس
ــن تانكرها و حمل و  ــانتيگراد تأمي ــى 130 الى 150 درجه س حرارت ده
خطوط لوله و در هر پااليشگاه حدود 30 الى 50 نفر پرسنل نياز دارد كه 
همه اين هزينه ها در قيمت تمام شده كاال محاسبه نمى شود هزينه هاى 
جانبى كه به عنوان هزينه توزين از آنها ياد مى شود از قبل در بورس كاال 
ــد و در واقع عالوه بر قيمت پايه  ــتريان و خريداران مى رس به اطالع مش

ــاس اختيارات  ــاليان قبل بر اس در بورس هزينه هاى جانبى (توزين) از س
ــى از مقررات مالى  ــاس ماده 71 قانون الحاق بخش ــتند بر اس قانونى مس
ــاده 336 قانون مدنى كه  ــرح و تصريح م دولت مصوب 80,11,27 به ش
ــتلزم اجرت آن  ــتيفاء از كار غيرمس مقرر مى دارد اصل بر عدم تبرع و اس
است سال هاست هزينه هاى مربوط به گرمايش، توزين، بارگيرى و تحويل 
توسط شركت ملى پااليش و پخش مصوب و ابالغ از شركت هاى خريدار 
فرآورده هاى ويژه دريافت مى شود، اين امر موضوع و اقدام جديدى نيست 
ــت و يا تخلفى نبوده كه دستگاه هاى نظارتى آن  يا كار پنهان كارى نيس
ــف كنند؛ بنابراين فروش فرآورده هاى ويژه، بخصوص وكيوم باتوم  را كش
ــف توسط شركت ملى پااليش و پخش و اعالم آن به سازمان  قيمت كش

بورس كاال + هزينه توزين = قيمت فروش است. 
متاسفانه بعضى از دستگاه هاى نظارتى براى شركت هاى صنعت پااليشى 
ــكيل داده اند كه عموماً با توجه به  پرونده هايى مبنى بر گران فروشى تش
ــده است؛  ــگاه ها صادر ش قانونى بودن دفاعيات حكم برائت به نفع پااليش
بنابراين به هر دليلى اگر چنانچه دستگاه هاى نظارتى دنبال شفافيت بيشتر 
ــتند بايد به مرجع قانون گذارى پيشنهاد داده شود تا اصالح  و بهترى هس
قانون صورت گيرد و هر آنچه قانون جديد بر شركت هاى پااليشى تكليف 

كند آن را تماماً محور كار و عمل قرار خواهند داد.

* دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت

* ناصر عاشورى
كاهشتوليد ، پااليش كتهاى صنعتش وى پيش مشكالت از يك

ــاس ــاليان قبل بر اس در بورس هزينه هاى جانبى (توزين) از س
م از بخش الحاق قانون 71 اسماده اس ب تند م قانون

راهکارهای تامین منابع  پاالیشگاه ها
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در ابتــدا از تاریخچــه پاالیشــگاه بفرماییــد، در طــول این 
سال ها ورود و خروج پیامنکاران را شاهد بودیم؛ اول اینکه 

بابت چه بود و ثانیاً اینکه تاثیرش بر روند کار چطور بود؟
اين پروژه تا به امروز، كه ايام بهره بردارى از فاز نخست و راه اندازى واحدهاى 
فاز دوم آن با ظرفيت 240 هزار بشكه ميعانات در روز است، روزهاى تلخ و 
شيرين بسيارى را تجربه كرده است. البته خدا را شاكريم كه روزهاى تلخ 
ــخت تحريم ها با تالش متخصصان و مهندسان كشورمان و مديريت  و س

صحيح به روزهاى شيرين خودباورى و خودكفايى امروز بدل شده است.
از سوى ديگر، فراز و نشيب هاى مالى زيادى كه به دليل تاخيرهاى ناشى از 
تحريم ها به وجود آمد را، با پياده سازى سيستم هاى جديد مديريت مالى در 

پروژه هاى عظيم و حمايت هاى بى دريغ دولت محترم، پشت سر گذاشتيم.
ــگاه، با توجه به زيرساخت هاى  ــته حقوقى پااليش اما در خصوص گذش
موجود در منطقه بندرعباس جهت صادرات محصوالت و همچنين ارسال 
آنها به مبادى مصرف در داخل كشور، زمينى به مساحت 700 هكتار در 25 
ــهر بندرعباس و در ضلع غربى پااليشگاه نفت بندرعباس، به  كيلومترى ش
عنوان محل احداث اولين و بزرگترين پااليشگاه ميعانات گازى انتخاب شد.

ــنجى و امضاى قرارداد فى مابين شركت  پس از انجام مطالعات امكان س
ــركت SPC اندونزى و  ــش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، ش ملى پاالي
صندوق هاى بازنشستگى كاركنان صنعت نفت، شركت نفت ستاره خليج 

فاز سوم پاالیشگاه نیمه اول 
سال ۹۷ راه اندازی می شود

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:

۳۶ میلیون لیرت ظرفیت نهایی تولید بنزین پاالیشگاه

روزنامه نگار

محمدحسن نجمی

بهار امســال يكى از بزرگتريــن پروژه هاى جهان در 
عرصــه ى توليــد فرآورده هاى نفتى در كشــور آغاز 
بــه كار كرد؛ پااليشــگاه ميعانات گازى ســتاره خليج 
فــارس. ايــن پااليشــگاه دهم ارديبهشــت 1396 
همزمان با «روز پاســدار» با حضور «حسن روحانى» 
رييس جمهورى افتتاح شــد. در طول سال هاي پس 
از كليــد خــوردن پروژه، «ســتاره خليج فــارس» با 
مشــكالت زيادي دست و پنجه نرم كرد؛ يكي از آنها 
تحريم ها عليه ايران بود؛ شــايد اين تحريم ها روند 
پيشــرفت پــروژه را كمي كند كرد، ولي نتوانســت 
مانع از پيشــرفت پروژه شود و متخصصين داخلي 
توانســتند بــا اتخاذ سياســت ها و تدابير مناســب 
شرايط را در راستاى صيانت از منافع ملى حفظ كنند. 
هرچند اين پروژه از لحاظ اشتغال زايي در هرمزگان 
نقشى چشمگير داشته است، ولي يكى از مهمترين 
مزيت هاى ستاره خليج فارس، ظرفيت توليد بنزين 
اين پااليشگاه اســت؛ ظرفيت توليدي كه كشور به 
آن دل بســته تا بتواند عالوه بــر تامين نياز داخلي، 
نام ايران را هم به فهرست صادركنندگان بنزين در 
دنيا اضافه كند. اين پااليشــگاه پــس از افتتاح فاز 
سوم آن، توان توليد روزانه 36 ميليون ليتر بنزين 
را دارد. حاال در زمان كوتاهى پس از افتتاح «ستاره 
خليج فارس» فــاز دوم آن هم به زودى وارد چرخه 
توليد خواهد شد و سال آينده هم فاز سوم آن. در 
آســتانه آغاز به كار فاز دوم، گفت وگويى با مهندس 
«محمدعلى دادور» مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج 
فارس صورت گرفت، تا از آخرين وضعيت پااليشگاه 

و همچنين گذشته آن بگويد.
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فارس در دى ماه سال 1385 به صورت رسمى ثبت شد.
در ارديبهشت سال 1386 پروژه با مشاركت «اسنم پروجتى» ايتاليا، 
«گولدن گروپ» آلمان، «تهران جنوب» و «بينا» آغاز شد، اما در تير ماه 
1387 و به دليل شدت گرفتن تحريم هاى اقتصادى و خروج شركت هاى 

«اسنم پروجتى» و «گولدن گروپ»، مشاركت «تهران جنوب» و «بينا» 
جايگزين مشاركت قبلى شد و پس از آن در 21 بهمن ماه 1389 يكى 
از شركت هاى زير مجموعه قرارگاه خاتم االنبياء به عنوان راهبر به جمع 
ــد كه تا به امروز اين ساختار ادامه دارد. در نهايت  ــده ملحق ش ذكر ش
ــگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس ثبت شده است،  آنچه در پااليش
بومى سازى سيستم هاى مديريت مالى، مديريت برنامه ريزى و راهبرى 
ــش فنى توليد فرآورده  ــازى دان پروژه هاى عظيم و همچنين بومى س
ــتراتژيك بنزين است كه در آينده اقتصادى و همچنين خودباورى  اس

ايران اسالمى تأثير بسزايى خواهد داشت.

پیش بینــی بــرای بهره بــرداری از فاز ســوم چه زمانی 
است؟

با توجه به حمايت هاى بى دريغ و همچنين مديريت معاونت محترم 
ــر نفت، جناب آقاى مهندس صادق آبادى و تالش و مجاهدت هاى  وزي
همكاران حاضر در پااليشگاه انشاءاهللا نيمه اول سال 97 شاهد آغاز راه 

اندازى فاز سوم خواهيم بود.

اهمیــت این مجموعه در رســانه ها همــواره بر تولید 
بنزین بوده؛ ظرفیت تولید بنزین پاالیشگاه چه میزان 

و مطابق کدام استانداردهای جهانی است؟
ــگاه 36 ميليون ليتر در روز   ظرفيت نهايى توليد بنزين اين پااليش

است كه با راه اندازى فاز سوم به آن دست خواهيم يافت اما از آن مهم تر 
سطح كيفى بنزين توليدى اين پااليشگاه است. پااليشگاه ميعانات گازى 
ستاره خليج فارس، بزرگ ترين توليد كننده بنزين جهان و تنها توليد 
كننده بنزين با استاندارد يورو 5 در خاورميانه است كه با سرمايه گذارى، 
ــده است، با توجه به اينكه با راه اندازى و  مديريت و اجراى ايرانى بنا ش
ــاز اول، معادل 20  ــتراتژيك بنزين فقط در ف تثبيت توليد فرآورده اس
درصد به ظرفيت توليد پايدار كشور افزوده شد، اين موضوع توجه كليه 

اقتصاددانان، افكار عمومى و رسانه ها را به خود جلب كرد.

پاالیشــگاه در حــال حــارض و در آســتانه 
راه انــدازی فاز دوم، چه محصوالتی و به چه 

میزان تولید می كند؟
ــال 1396  ــت ظرفيت فاز دوم در س ــا راه اندازى و تثبي ب
انشااهللا، ظرفيت پااليش ميعانات گازى 250 هزار بشكه در 
روز و متناسب با آن، ميزان توليد بنزين به 24 ميليون ليتر 
ــت گاز 8 ميليون ليتر و همچنين گاز مايع يك  در روز، نف

ميليون و چهارصد هزار ليتر در روز خواهد بود.

آیــا قصدی برای توســعه پاالیشــگاه وجود 
دارد؟

ــن مجموعه،  ــاى مديريتى در اي ــى راهبرده محور اصل
ــگاه ميعانات گازى  راه اندازى كامل و تثبيت ظرفيت پااليش
ــس از تثبيت توليد  ــت. مطمئناً پ ــتاره خليج فارس اس س
جهت انجام طرح هاى توسعه اى مطابق استراتژيك شركت 
ــس از اخذ مصوبات الزم از مجمع عمومى،  برنامه ريزى و پ

سهامداران و ذينفعان اقدام شايسته انجام خواهد پذيرفت.

خــوراک مجموعه های مختلف پاالیشــگاه 
چیست و از کجا تأمین می شود؟

خوراك اصلى اين پااليشگاه ميعانات گازى استحصال شده 
از پااليشگاه هاى پارس جنوبى است كه با يكى از عظيم ترين 
و صعب العبورترين خطوط لوله كشور به طول 388 كيلومتر 
و با عبور از 3 استان، از پارس جنوبى به بندرعباس مى رسد. 
ــى از بزرگ ترين و مدرن ترين  ــوى ديگر با احداث يك از س
ــگاه از خليج فارس  ــور، آب مورد نياز پااليش آبگيرهاى كش
ــود كه با توجه به بحران آب موجود در كشور  تأمين مى ش

اهميت ويژه اى دارد.

دیدگاه شــام در خصوص نحوه اســتخدام و 
فضای کسب و کار چگونه است؟

ــگاه به دليل تأثير بسيار باال در  از آنجايى كه اين پااليش
ايجاد صنايع پايين دستى در استان و همچنين ميزان قابل 
توجه اشتغال مستقيم، سهم بسيار زيادى در توسعه فضاى 
ــور دارد؛ يكى از  ــب و كار و رفع بحران بيكارى در كش كس
ــا توجه حداكثرى به ظرفيت هاى  مهمترين اولويت هاى م
ــتان هرمزگان و هدايت و راهبرى صحيح جوانان  بومى اس
ــت. در  ــب و كار دانش محور اس ــتان به فضاى كس اين اس
اين خصوص با برگزارى آزمون هاى جذب، ضمن عملكرد 
عادالنه، در جهت افزايش شفافيت اطالعات قدم برداشته ايم 
كه خوشبختانه بازتاب بسيار مثبتى در فضاى منطقه داشته 
است. همچنين با عملكرد فعال در حوزه آموزش توانسته ايم 
ــاغلين، كارآموزان و توجه به نسل هاى آينده  در هدايت ش
ــگاه زير ساخت هاى  ــب و كار پااليش مورد نياز فضاى كس
ــوى ديگر توجه به وضع  ــبى را در نظر بگيريم. از س مناس
معيشت شاغلين مستقيم و غير مستقيم را از رسالت هاى 
ــارت بر  ــاماندهى و نظ ــته ايم كه با س ــود دانس ــى خ اصل
پرداخت هاى پيمانكاران و تصحيح خالهاى مالى نسبت به 
احقاق حقوق كاركنان شاغل در اين مجموعه اقدامات مؤثر 

و مثبت بسيارى صورت گرفته است.

ظرفیت نهایی تولید 
بنزین این پاالیشگاه ۳۶ 

میلیون لیرت در روز است 
که با راه اندازی فاز سوم 

به آن دست خواهیم 
یافت اما از آن مهم تر 

سطح کیفی بنزین 
تولیدی این پاالیشگاه 

است. پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره 

خلیج فارس، بزرگ ترین 
تولید کننده بنزین جهان 
و تنها تولید کننده بنزین 

با استاندارد یورو ۵ در 
خاورمیانه است که با 

رسمایه گذاری، مدیریت 
و اجرای ایرانی بنا شده 

است
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فاز دوم پااليشگاه سـتاره خليج فارس با افتتاح 
واحـد تقطير اين فاز آغاز به كار كرد. با اين افتتاح، 
فرآيند توليد بنزين يورو 5 در فاز دوم پااليشـگاه 
سـتاره خليج فارس رسماً كليد خورد. پيش از اين 
مسئوالن و مقامات وزارت نفت آغاز به كار فاز دوم 
اين پااليشـگاه تا پيش از سال جديد را وعده داده 
بودند؛ وعده اى كه با افتتاح اين بخش از فاز دوم در 

25 بهمن ماه، به آن جامه عمل پوشانده شد.

استاندار هرمزگان در مراسم آغاز به كار فاز دوم 
پااليشـگاه سـتاره خليج فارس گفـت: «در زمان 
تحريم اجازه خريد ميعانات گازى پارس جنوبى را به 
ما نمى دادند و اين در حالى است كه با يك تصميم 
استراتژيك و درست شاهد بلوغ و راه اندازى مرحله 
به مرحله پااليشـگاه سـتاره خليج فارس با همت 
متخصصان داخلى هستيم كه همه اين اقدامات در 

راستاى سياست هاى اقتصاد مقاومتى است».
«فريـدون همتـى» با اشـاره به اينكـه توليدات 
پااليشگاه ستاره خليج فارس كشور را از وابستگى 
به واردات فرآورده هاى نفتى بى نياز مى كند، افزود: 
«خوشبختانه اين پااليشـگاه داراى فناورى پاك و 

كمك كننده به رفع آلودگى محيط زيسـت اسـت 
و بـراى اقتصاد ملى ارزش حياتى و اهميت فراوانى 

دارد».
به گفته استاندار هرمزگان با گزارش وزير نفت و  
تاكيد رييس جمهور مشكالت مالى اين پااليشگاه 
حل شده و ان شـاءاهللا تا پايان سال در سفر رييس 
جمهورى شاهد افتتاح رسـمى فاز دوم پااليشگاه 

ستاره خليج فارس خواهيم بود.

 دادور: فاز تولید در فاز نخســت پاالیشگاه 
تثبیت شده

«محمدعلى دادور» مدير عامل پااليشگاه ستاره 
خليج فارس هم در اين مراسـم گفت: «پااليشگاه 
سـتاره خليج فارس داراى ظرفيـت پااليش روزانه 
360 هزار بشـكه ميعانات گازى است و با تكميل و 

راه اندازى فاز دوم، توليد روزانه گازوئيل يورو 5 در 
اين پااليشگاه به 8 ميليون ليتر مى رسد».

او تاكيد كرد: «فاز توليد در فاز نخست پااليشگاه 
ستاره خليج فارس هم اكنون تثبيت شده و روزانه 
حـدود 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5، 3, 5 ميليون 
ليتر نفت گاز يـورو 5 و 700 هزار ليتر گاز مايع اين 
پااليشگاه در كشور توزيع مى شود و تا روزهاى آتى 

فرآيند توليد نفتا در فاز دوم نيز تثبيت مى شود».
مديرعامل شـركت پااليش ميعانات گازى ستاره 
خليـج فارس گفـت: «با تكميل و تثبيـت فاز دوم 
سـتاره خليج فارس 4 ميليون ليتر نفـت گاز و 12 
ميليون ليتر بنزين يورو 5 به توليد پيشـين اضافه 

مى شود».
«دادور» با اشـاره به وسعت اين پااليشگاه گفت: 

«پااليشـگاه سـتاره خليج فـارس داراى سـه فاز 
پااليش روزانه 120 هزار بشـكه اى است كه خوراك 
ميعانات گازى آن با عبور از سـه اسـتان بوشـهر، 

فارس و هرمزگان به اين پااليشگاه برسد».
او همچنين به وجود يك آبگير در سواحل خليج 
فارس (6 كيلومترى پااليشگاه) اشاره كرد و گفت: 
«اين آبگير با دارا بودن هشـت پمپ به ظرفيت 12 
هـزار و 500 مترمكعب، آب را به داخل پااليشـگاه 
انتقال مى دهد و پس از مراحل خنك سازى، آب به 
حوضچه هاى تصفيه برمى گردد و پس از پاكسازى، 

دوباره همان آب به دريا بازگشت داده مى شود».
مديرعامل پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج 
فارس افزود: «امروز افزون بر راه اندازى واحد تقطير، 
راه اندازى 2 دستگاه مولد گاز به ظرفيت 40 مگاوات 
براى توليد برق را شاهد هستيم». او ابراز اميدوارى 
كرد كه تا پايان امسـال واحدهاى مختلف فاز دوم 

يك به يك راه اندازى و اين فاز تكميل شود.

 صادق آبــادی: فاصله تولید و مرصف بنزین 
به هم نزدیک شده

همچنين مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش 

فرآورده هاى نفتى در نشستى كه در حاشيه مراسم 
افتتاح با حضور فريدون همتى، استاندار هرمزگان و 
شمارى از مديران پروژه احداث پااليشگاه ميعانات 
گازى ستاره خليج فارس برگزار شد، گفت: «پارسال 
در همين ايام ميانگين توليد روزانه بنزين 60 ميليون 
ليتـر بود و هم اكنون ميانگين توليد روزانه كشـور 
به حدود 78 ميليون ليتر رسـيده و فاصله توليد و 

مصرف بنزين به هم نزديك شده است».
«عليرضا صادق آبادى» با بيان اين كه پااليشـگاه 

ستاره خليج فارس پيشـانى ديگر پااليشگاه هاى 
كشور است، گفت: «ساخت پااليشگاهى با ظرفيت 
توليد روزانه 36 ميليون ليتر بنزين يورو 5 در دنيا 

بى نظير است».
او با ابراز اميدوارى به راه اندازى هرچه سـريع تر 
فاز سـوم پااليشـگاه سـتاره خليج فارس، گفت: 
«دسـتاوردهاى زيسـت محيطـى پروژه سـاخت 

پااليشگاه سـتاره خليج فارس بسيار حائز اهميت 
اسـت و در عين حال افتخارى براى نظام جمهورى 

اسالمى ايران به شمار مى آيد».
او در ادامـه از راه انـدازى واحد ايزومريزاسـيون 
پااليشـگاه بندرعباس تا پايان امسـال خبر داد و 
افزود: «اين واحد بر كيفيت 12 ميليون ليتر از توليد 
اين پااليشگاه مى افزايد و اين مقدار با اكتان حدود 

92 توليد مى شود».

صادق آبادى ادامه داد: «با راه اندازى واحد تصفيه 
هيدروژنى اين پااليشگاه در سال آينده، 12 ميليون 
ليتر نفت گاز يورو 4 در اين پااليشگاه توليد خواهد 
شـد». به گفته او، با احتسـاب توليد 2 پااليشگاه 
بندرعباس و سـتاره خليج فارس، استان هرمزگان 
هم اكنون توليد 40 درصد بنزين كشـور را برعهده 
دارد. او همچنين از حمايت هاى كاركنان، مديران و 
پيمانكاران پروژه احداث پااليشـگاه ستاره خليج 
فارس و حمايت هـاى وزير نفت در تأمين مالى اين 

پروژه قدردانى كرد.

فرآورده هاى نفتى در نشستى كه در حاشيهراه اندازى فاز دوم، توليد روزانه گازوئيل يورو 5 در فاز دوم پااليشگاه سـتاره خليج فارس با افتتاح

آغاز فرآیند تولید بنزین یورو ۵ در فاز جدید
با بهره برداری از واحد تقطیر فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس صورت گرفت؛
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احاطه شده با آب هاى خليج فارس و زير بستر درياى 
اطرافش مملو از منابع انرژى زيرزمينى؛ جزيره كيش؛ 
جايــى كه دوم تا پنجم بهمن ماه ميزبان چهاردهمين 

نمايشگاه بين المللى انرژى كيش بود.
در كنــار شــركت هاى ايرانــى حاضر در نمايشــگاه، 
نمايندگانى از كشورهاى آلمان، ارمنستان، اسكاتلند، 
سوئد، كره جنوبى، آفريقاى جنوبى، چين، گرجستان، 
ايتاليا، فرانسه، ســوئيس، روسيه، اتريش، امارات 

متحده عربى و عراق هم حضور داشتند.
اما چهاردهمين دوره اين نمايشــگاه با سيزده دوره 
قبلــش يك تفاوت عمده داشــت؛ آن هــم در مورد 
حضور پااليشگاه ها. در اين دوره از نمايشگاه انرژى 
كيش، براى اولين بار 8 پااليشــگاه خصوصى كشور 
در قالــب انجمن صنفــى كارفرمايى صنعت پااليش 
نفت شــركت كردند؛ يعنى پااليشگاه هاى «تهران»، 
«الوان»، «اصفهــان»، «بندرعبــاس» «كرمانشــاه»، 

«شيراز» و «ستاره خليج فارس».

در طــول برگــزارى نمايشــگاه چهره هايــى ماننــد 
«حبيب اهللا بيطرف» معــاون وزير نفت، «محمدرضا 

نعمت زاده» مشاور وزير نفت، «مرتضى لطفى» مدير 
عامل شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى (شستا) و 
سرمايه گذاران و فعاالن صنعت نفت از غرفه انجمن 
صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت بازديد كردند.

 عاشوری: خیلی از فعالیت های مان می تواند با وحدت رویه باشد
ــيه  ــى صنعت پااليش نفت در حاش ــن صنفى كارفرماي ــركل انجم دبي
چهاردهمين نمايشگاه بين المللى انرژى كيش با اشاره به فعاليت اين انجمن 
ــته،  ــال گذش با هدف حمايت حقوقى و قانونى از فعاليت اين صنعت از س
گفت: «با توجه به جلسات و تبيين سياست ها بر اساس وظايف انجمن، در 
حوزه هاى مختلفى فعاليت را شروع كرديم، از جمله اينكه مجموعه اعضاى 
ــيديم كه خيلى از فعاليت هاى مان مى تواند  انجمن به اين جمع بندى رس
ــد و موضوعات خود را به اين شكل به گوش مسئوالن  با وحدت رويه باش

كشورى از جمله مجلس، دولت و وزارت نفت برسانيم».
ــه پس از  ــزود: «از آن جايى ك ــى» اف ــه  رودخان ــورى قلع ــر عاش «ناص
واگذارى هاى شركت هاى پااليشى به بخش خصوصى، خال هاى حقوقى و 
قانونى در حوزه هاى مختلف در اين صنعت ايجاد شده و ابهاماتى كه نياز به 
روشن گرى دارد تا برداشت هاى مختلفى از قوانين نشود، به اين جمع بندى 

رسيديم كه از كانال انجمن اين موارد مطرح شود».

 روش دریافت مالیات تسهیل شود
او با اشاره به ابهاماتى در حوزه ماليات توضيح داد: «قانون ماليات بر ارزش 
افزوده پنج سال است كه به صورت آزمايشى در حال اجراست و ضعف ها 

پاالیشگاه های خصوصی
 زیر یک سقف

چهاردهمین منایشگاه بین املللی انرژی کیش برگزار شد

روزنامه نگار

محمدحسن نجمی
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ــايى شده است و اليحه اى كه  و نقاط قوتش شناس
ــون داده در در  ــالح اين قان ــون دولت براى اص اكن

كميسيون اقتصادى در حال رسيدگى است».
عاشورى با بيان اينكه اين موضوع به معنى كاهش 
ــد اخذ اما روش  ــت، گفت: «ماليات باي ماليات نيس
ــهيل و در موادى كه مشكل زا بوده  دريافت آن تس
ــم آنطور كه االن در  ــود. البته در كليت ه اصالح ش
ــتور كار مجلس است، در برخى حوزه ها ممكن  دس

است درصد اخذ ماليات كاهش پيدا كند».
ــى از صنايع يا اقدامات مثل  او با بيان اينكه بعض
حوزه كشاورزى در كشورهاى ديگر دنيا از معافيت 
ــد به صورت  ــت: «اين موضوع باي ــد، گف برخوردارن
شفاف مطرح شود، چراكه خال هايى داشته كه االن 
ــى است. در  ــيون اقتصادى در حال بررس در كميس
ــتا مى توان گفت كه به اين ها مالياتى تعلق  اين راس
ــوادى داريم مثل  ــوزه نفت هم م ــرد. در ح نمى گي
ــگ ما كه در آن   ــاى ارزى، مرزى و بنكرين فروش ه
فروش به خارجى ها انجام مى شود، اما سازمان امور 
مالياتى از ما ماليات مى گيرد، در حالى كه از لحاظ 
ــور دنيا از  ــى در بيش از 160 كش ــى و قانون حقوق

صادرات ماليات گرفته نمى شود».
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش 
نفت در اين باره توضيح داد: «سازمان امور مالياتى 
ــبز صادر نمى شود، صادرات  مى گويد چون برگ س
ــت و ما از آن ماليات مى گيريم، در حالى كه ما  نيس
بنزين را در هواپيمايى كه از خارج آمده مى زنيم يا 
تأمين سوخت كشتى هاى خارجى يا فروش گازوئيل 
ــم كه اين ها را در واقع  ــه خارجى ها در مرز را داري ب
ما صادر كرده ايم، اما در آن جا گمرك نيست كه ما 
ــبز بگيريم. بنابراين اين ها بايد در پرداخت  برگ س

ماليات، شفاف سازى، روشن گرى و تسهيل شود».

 ۶۰ هــزار نفــر مشــغول بــه کار در زیــر 
مجموعه های انجمن

ــه مجموعه هايى مثل  ــان اينك ــا بي ــورى ب عاش
ــى،  ــاى نفتى به داليل اجتماعى، سياس مجموعه ه
اقتصادى و ايجاد اشتغال، جايگاه مهمى دارند، گفت: 
ــش از 60 هزار نفر  ــن مجموعه هاى ما بي «در همي
ــده از جمله مهندسان،  به صورت رسمى و بيمه ش
مديران، كاركنان و كارگران در حال فعاليت هستند 
ــت كه وصل به ما  و اين رقم غير از پيمانكارانى اس

هستند».

او اضافه كرد: «از طرف ديگر، با توجه به اينكه ما از 
لحاظ مواد اوليه جزو اولين هاى دنيا هستيم، بايد در 
اين حوزه فعاليت هاى مان را توسعه دهيم و صنايع  

نفت و توليدات مان را بايد به روز كنيم».
به گفته دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت 
ــتاره خليج  پااليش نفت در حال حاضر روزانه در س
ــون ليتر بنزين يورو 5 توليد  فارس روزى 12 ميلي
مى شود و جالب اين است كه بر اساس شاخص هايى 
ــورو 5 در  ــت، باالتر از كيفيت ي ــه در اختيار اس ك

دنياست.
ــود و  ــد كرد كه اين موضوع محقق مى ش او تاكي
گفت: بر همين اساس هم دولت در سال جارى براى 
ــال آينده، ريالى پول پيش بينى  خريد بنزين در س
نكرده، يعنى ما بايد در توليد بنزين خودكفا شويم 
و بخشى از اين 36 ميليون ليترى كه ستاره خليج 

توليد خواهد كرد را بايد از سال 97 صادر كنيم.
اولين بار همه زير چتر انجمن در كيش

ــگاه  ــر روابط عمومى پااليش ــدزاده» مدي «مجته
ــم در قالب  ــه مجموعه متبوعش ه ــاس ك بندرعب
ــركت  انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش ش
ــگاه  كرده بود، توضيحاتى درباره تفاوت اين نمايش
ــه او «از  ــش ارائه كرد. به گفت ــيزده دوره قبل با س
ــال به دليل بحث انجمن صنفى، قرار شد همه  امس
ــگاه هاى زير مجموعه انجمن صنفى در يك  پااليش
ــگاه  ــركت كنند و اين امر از نمايش ــه واحد ش غرف
ــه او «براى مثال تا پيش  ــد». به گفت تهران آغاز ش
ــگاه هاى «الوان» و «بندرعباس» در  از اين، پااليش
نمايشگاهى كه در هرمزگان برگزار مى شد هر كدام 
ــتند». او از  در غرفه خود، معرفى محصوالت را داش
برنامه انجمن صنفى براى نمايشگاه هاى پيش رو هم 
ــت كه در نمايشگاه  صحبت كرد: «برنامه ما اين اس
تهران هم كه ارديبهشت ماه آينده است همينجور 

يعنى در قالب انجمن شركت كنيم».
ــاره كاركرد  ــگاه كيش، درب ــيه نمايش او در حاش
ــى داد: «در  ــگاه ها هم توضيحات ــت نمايش اين دس
نمايشگاه ها بيشتر به تهيه ليست تامين كننده هايمان 
ــائل ديگرى كه  ــم. به دليل تحريم و مس مى پردازي
داريم، از طريق واحدهاى بازرگانى سازندگان داخلى 
را خصوصاً شناسايى مى كنيم. بيشتر نفراتى هم كه 
مراجعه مى كنند به دنبال واحدهاى بازرگانى و فنى 

و مهندسى مى گردند».
ــراً اطالعات را مى گيرند»،  وى با بيان اينكه «اكث

ــراً مدير  ــت اكث ــگاه انرژى اس افزود: «چون نمايش
گروه هاى انرژى پااليشگاه ها آمدند. البته از واحدهاى 
ــى و همچنين مديران بازرگانى و بازاريابى  مهندس
ــركت ها  ــا در اصل ش ــد. اينج ــگاه ها آمده ان پااليش
ــان را معرفى و اطالعاتشان را ارائه  مى آيند و خودش
مى كنند». «مجتهدزاده» ادامه داد: «همه شركت ها 
ــود كه با ارجاع به  ــت جمع آورى مى ش در يك ليس
ــود و نهايتاً  ــت ثبت مى ش واحد بازرگانى، اين ليس
ــا در اصل محصوالتى  ارتباط برقرار مى كنند. آن ه
كه دارند را معرفى مى كنند و در ليست پااليشگاه ها 
ــركت مى كنند؛  ــد و در مناقصات ش ــرار مى گيرن ق
ــن كنيم از  ــا مى خواهيم تأمي ــون اقالمى كه م چ
طريق مناقصه است كه يا در سايت يا در روزنامه ها 

منتششر مى كنيم».
او البته شركت در مناقصه را به شرط رتبه مناسب 
ــده عنوان كرد و افزود: «خود اينها كه  آن توليدكنن
ــان را معرفى  ــت كه تا خودش مى آيند اينطور نيس
ــوند. اين شركت ها در كميته  كنند، وارد ليست ش
فنى-بازرگانى پااليشگاه ها بررسى مى شوند و رتبه 
ــركتى اگر  ــوند». او ادامه داد: «مثًال ش بندى مى ش
ــازنده فالن محصول است بايد درجه و  مى گويد س
ــته باشد. جاهايى كه قبًال  رتبه مربوط به آن را داش
كار كرده و قطعاتى كه داده بايد بررسى شود. چون 
االن سازنده قطعات زياد داريم ولى اينكه اين قطعات 

در آن شرايط چگونه كار مى كنند، فرق دارند».

 تهیه لیست تامین کننده ها در منایشگاه های 
داخلی

ــش ديگرى از توضيحاتش  «مجتهدزاده» در بخ
ــت:  ــرژى، گف ــگاه هاى ان ــرد نمايش ــاره كارك درب
ــت  ليس ــه  تهي ــث  بح ــى  داخل ــگاه هاى  «نمايش
ــه مى گيرند.  ــت و ارتباطاتى ك ــا اس تامين كننده ه
ــكالتى  ــده و به مش حتى فروش هايى كه انجام ش
ــگاه باهم مذاكره  كه برخورده اند، مى آيند در نمايش

مى كنند».
ــگاه معرفى  ــا بيان اينكه «بحث اصلى نمايش او ب
كردن خود شركت ها است»، گفت: «از طرف ديگر 
بحث فروش محصوالتمان است. مثًال در بنزين هنوز 
به خودكفايى كامل نرسيده ايم و زمانى كه فاز دوم 
پااليشگاه ستاره خليج فارس كه راه اندازى شود، در 
زمينه بنزين جزو صادركنندگان خواهيم شد و آن 
زمان هر پااليشگاهى بايد فكر فروش محصوالتش 
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باشد كه بحث بين الملل و بازاريابى معنا پيدا مى كند».
ــان هم اينگونه توضيح داد: «االن  او درباره فروش محصوالتش
ــيم؛ غير از  ــال حاضر محصوالت ويژه خودمان را مى فروش در ح
ــفيد،  ــوالت اصلى كه بنزين، گاز مايع، نفت كوره، نفت س محص
گوگرد و قير. اين ها را مستقيم بايد به دولت بدهيم ولى قير را از 
طريق بورس عرضه مى كنيم. مثًال در پااليشگاه بندرعباس غير از 
اين محصوالت، 6 محصول ديگر داريم كه به عنوان محصول ويژه 
مى توانيم بفروشيم و براى آنها بازاريابى مى كنيم». او از بازاريابى 
در نمايشگاه ها مثالى زد: «در نمايشگاه تهران چند شركت جديد 
آمدند و ارتباط گرفتند. چون در بندرعباس نزديك دريا هستيم 
ــكله داريم، مساله استراتژيكى محسوب مى شود ولى ساير  و اس
ــان را  ــگاه ها چون بايد يا با خط لوله يا تانكر محصوالتش پااليش
بفروشند، مسائل جانبى دارند ولى ما چون نزديك دريا هستيم 
ــادر كنند ترجيح  ــركت هايى كه مى خواهند ص ــم. ش راحت تري
ــاير  ــگاه بندرعباس خريد كنند تا از س ــد كه از پااليش مى دهن

پااليشگاه ها».
ــدود 20 هزار قلم جنس داريم در  ــاره به به اينكه «ح او با اش
ــگاه كه در سيستم بازاريابى وجود دارد»، گفت: «قطعات  پااليش
ــت كه ما نياز داريم. زمانى كه  ــت از اقالمى اس و مواد. كاتاليس
ــروع شد خود پااليشگاه ها روى بحث كاتاليست كار  تحريم ها ش

كردند».
ــگاه اصفهان از طريق  ــت را پااليش به گفته او، اولين كاتاليس
پژوهشگاهش توليد كرد. اين كاتاليست ها كه «تا قبل از تحريم ها 
ــدند»، نحوه تهيه شان اينگونه است كه «با  از خارج تأمين مى ش
ــركت ها تهيه  ــه دارند، از طريق همان ش ــى ك توجه به ليسانس

مى شد».
ــاخته بود ولى  ــت ها را س او ادامه داد: «چين برخى از كاتاليس
ــت زاده كه در غرفه  ــروع كرديم. آقاى نعم در داخل خودمان ش
پژوهشگاه حضور يافت، آن ها گفتند كه تاحاال سه كاتاليست را 
ساخته ايم». مدير روابط عمومى پااليشگاه بندرعباس ادامه داد: 
«كاتاليست هاى ضعيف تر و معمولى را توانسته ايم كه بسازيم ولى 
كاتاليست هايى كه در واحدهاى بنزين سازى استفاده مى شود، 
ــتنم بسازيم». در هر پااليشگاه يك  هنوز بعضى هايش را نتوانس
ــگاه ها، صنايع و  ــد پژوهش و فناورى وجود دارد كه با دانش واح

واحدهاى خودشان ارتباط دارند.

 بهرت شدن ارتباطات پاالیشگاه ها پس از تشکیل انجمن
ــگاه ها با يكديگر هم توضيح داد:  او درباره نحوه تعامل پااليش
ــاب  ــائل مختلف باهم ارتباط دارند؛ ما حس ــگاه در مس «پااليش
فيمابين در همه مسائل داريم. مثًال وقتى يك سيستمى را تعمير 
مى كنيم و يك قطعه اى مى خواهيم، از ساير پااليشگاه ها تأمين 
مى كنيم. همه به يكديگر متعهد هستند». او در پاسخ به اينكه 
اين موضوع به بعد از تشكيل انجمن برمى گردد يا قبل از آن هم 
بوده؟ گفت: «از قبل از انجمن اين مسائل بوده ولى بعد از تشكيل 

انجمن ارتباطات خيلى بهتر شده است».
شركت ها 4 روز فرصت داشتند تا نمايندگان خود را به جزيره 
ــگاه هاى  ــان را معرفى كنند؛ پااليش ــتند تا خودش كيش بفرس
ــده بودند، بعد از آن 4  ــى هم كه در يك غرفه جمع ش خصوص
ــبك و سنگين  روز فرصت دارند تا اطالعات توليدكنندگان را س

كنند.

مهر ماه امسال بود كه «مرتضى لطفى» به عنوان مديرعامل جديد شركت سرمايه گذارى 
تأمين اجتماعى (شستا) انتخاب شد. «شستا» از جمله سهامداران پااليشگاه «ستاره خليج 
فارس» است. «لطفى» در بازديدى كه از چهاردهمين نمايشگاه انرژى كيش داشت، با حضور 
در غرفـه انجمن صنفى كارفرمايان صنعت پااليش نفت گفت وگويى با مسـئوالن انجمن 

داشت. او در حاشيه اين بازديد به چند سؤال «پااليش نفت» هم پاسخ داد:

با توجه به ســهامدار بودن «شســتا» در پاالیشــگاه «ســتاره خلیج 
فارس» برنامه حامیتی این رشکت برای این پاالیشگاه چیست؟

به هر حال ما در ستاره خليج فارس 49 درصد سهم داريم و قاعدتاً حتى اگر به اعتبار حفظ 
سرمايه مان هم كه باشد، بايد به طور جدى حمايت كنيم. اخيراً با وزير محترم نفت جلسه اى 
داشتيم و در اين رابطه به تفصيل صحبت كرديم و جلسه اى هم با متوليان شركت پااليش و 
پخش داريم. با توجه به سرمايه 3 ميليارد و 800 ميليون يورويى كه هزينه كرديم و با توجه 
به اينكه اگر به بهره بردارى نرسد عوارض خاص خودش را دارد احتماالً ما نماينده هايمان را 
معرفى مى كنيم تا هرچه زودتر به يك تفاهم و همراهى مشتركى برسيم كه انشاهللا به زودى 

فاز دو و سه آن را راه اندازى كنيم.

برنامه ای برای آغاز پروژه جدید دارید؟
فكر مى كنم پخش كردن و توزيع سـرمايه در برنامه هاى توسعه اى متفاوت، 
آسيب مى رساند. بايد اول اين را تكميل و راه اندازى كنيم و بعد اگر برنامه اى داشته باشيم، 

به آن بپردازيم.

بنایی بر توســعه پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس و ســاخت فازهای 
جدیدتر دارید؟

تا كنون متاسفانه قبل از اينكه منابع را تأمين كنيم، پروژه تعريف كرده ايم و بعد در تأمين 
منابع دچار مشـكل شده ايم. همين ستاره خليج فارس فكر مى كنم 10-15 سال است كه 

مانده است. پروژه آناهيتا سال 85 تصويب شده و هنوز متولى ندارد.
 گفته شـده كه تا پايان سـال 97 يا اوايل سال 98 فاز سه ستاره خليج فارس راه اندازى 
مى شود؛ پروژه بسيار بزرگى است. حاال اگر قرار باشد مشتركا پروژه جديدى را تعريف كنيم 

پس از راه اندازى اينجا است.

مديرعامل شستا در گفت وگو با «پااليش نفت»:
توزيع سرمايه

در برنامه هاى توسعه اى متفاوت، آسيب مى رساند

11نشـريه پااليش نـفت  شماره 6    اسفند 96

Oil Refining Industry Employers Association



روزنامه نگار

حسین هرمزی

داستان نفت در ايران قدمتى بيش از يكصد ساله دارد. داستانى كه هر گوشه اش فراز و نشيب هاى فراوان دارد و حتى گاه به پاى آن خون ها ريخته شده است. بارزترين نمونه اش، 
تقديم حدود 1000 شهيد حوزه صنعت نفت در طول هشت سال جنگ تحميلى است كه نتيجة آن، استمرار صادرات نفت ايران در طول اين هشت سال بوده است. اين مسأله 
يك دستاورد مهم محسوب مى شود، چراكه يكى از تالش هاى اصلى عراق براى شكست دادن ايران در جنگ، جلوگيرى از صادرات نفت بود اما هرگز موفق به انجام آن نشد و اين 
صادرات حتى يك روز هم متوقف نشــد. صنعت نفت ايران نيز همچون بســيارى از بخش هاى ديگر كشــور، يا شايد همة بخش ها، با پيروزى انقالب اسالمى ايران در بهمن 1357 
دستخوش تغيير و تحوالتى شد كه برخى از آن ها متأثر از انقالب، نظام جديد حاكم بر كشور و تفكر حاكمان جديد اين كشور بوده و برخى ديگر هم الزامات گذر زمان و گردش ماه ها 

و سال ها و در واقع ناگزير بوده است.

ــا وجود تالش هاى محمد مصدق و پيروزى نهضت  ب
ــال  ــين روزهاى س ــدن صنعت نفت در واپس ملى ش
ــركت ها  ــت پهلوى ها،  ش ــا در دوران حكوم 1329، ام

ــرى زيادى در صنعت  ــاران خارجى تصدى گ و مستش
نفت ايران داشتند. اين موضوع، با قراردادهاى تجارى، 
ــاركت صنعتى و اقتصادى كه  پيمانكارى، علمى يا مش
ــوم شده،  ــورهاى دنيا مرس ــيارى از كش امروزه در بس

ــور خارجى ها در  ــت. نوع نگاه و حض متفاوت بوده اس
ايران، تا سال هاى سال به اين شكل بود كه چون ايران 
كشورى غيرپيشرفته و كم دانش است، پس بايد حقوق 
ــش و به طور كلى  ــتخراج، پاالي ــى براى اس و امتيازات

بهره بردارى از نفت و گاز اين كشور دريافت كنند. 
اين ديدگاه، درست يا غلط، بعد از انقالب دستخوش 
ــتقالل، آزادى،  ــعار اس ــد. ش ــده اى ش ــرات عم تغيي

داستان نفت پیش و پس از انقالب
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ــالمى، كه با «استقالل» آغاز شده بود، موجب مى شد  جمهورى اس
ــاى مختلف از جمله صنعت نفت به فكر  ــت اندركاران حوزه ه تا دس
ــخت تر مى نمود  ــأله زمانى س ــتر بيفتند. اين مس ــى بيش خودكفاي
ــاخت هاى  ــيارى از زيرس ــه يادآورى كنيم تا پيش از انقالب، بس ك
ــركت هاى غيرايرانى اجرا شده بود و  ــط نيروها و ش اين حوزه توس
ــن حوزه كمتر از آن چيزى بود كه اين  تجربيات كاركنان ايرانِى اي
ــت كه بر  ــت. البته اين را هم نبايد از نظر دور داش ــور نياز داش كش
ــته اى كه پيش از انقالب در بسيارى از عرصه ها  اساس قانون نانوش
به اجرا درمى آمد، تعداد قابل توجهى از داوطلبان، دانش آموختگان 
ــور اعزام مى شدند تا آموزش هاى الزم  و متخصصان به خارج از كش
را دريافت كنند و همين مسأله تأثير مثبت زيادى در استقالل يابى 
بعد از انقالب داشت. نمونه بارز چنين موضوعى را عرصه هاى نظامى، 
ــاهد بوده ايم كه  بويژه در بين كادر نيروى هوايى و خلبانان ارتش ش
در جنگ به كمك ايران آمد و در همان روزهاى اول، ضربات مهلكى 

بر پيكر دشمن وارد ساخت.
در مورد توليد و صادرات نفت ايران در دوران قبل و بعد از انقالب 
هم بايد اشاره كرد كه آمار توليد و صادرات نفت ايران نشان مى دهد 
توليد در سال 1296 هجرى شمسى به ميزان پنج هزار بشكه در روز 
ــكه رسيده است. در طول  ــال 1329 به 664 هزار بش بوده كه در س
ــد نفت ايران به ترتيب  ــال هاى 1347 تا 1356 نيز ظرفيت تولي س
2,13 و 2,6 و 2,84 و 3,37 و 3,82 و 4,53 و 5,02 و 5,8 و 6 و 

ــت كه رشد قابل توجه  ــكه در روز بوده اس 5,35 و 5,88 ميليون بش

ــالمى  ــران در اين عرصه را در طول يك دهة منتهى به انقالب اس اي
ــدى كه با افزايش قيمت نفت در طول سال هاى  نشان مى دهد؛ رش
ــى را براى ايران به  ــد و درآمد هنگفت ــى دهه 1350 همراه ش ابتداي
ارمغان آورد؛ درآمدى كه موجب شده بود تا محمدرضا پهلوى به فكر 
افزايش بيش از پيِش قدرت نظامى خود در منطقه خاورميانه بياندازد 
و البته شاخ و شانه كشيدن هاى او نه تنها عليه كشورهاى منطقه بلكه 

براى كشورها و ابرقدرت هاى شرق و غرب را در پى داشت.
بعد از انقالب، توليد و صادرات نفت ايران درگير فراز و فرودهايى 
ــد؛ كما اينكه بعد از پيروزى انقالب، توليد نفت ايران 45 درصد  ش
كاهش را تجربه كرد. گذار از دوره انقالب به دوره ثبات، وقوع جنگ 
ــازندگى هاى بعد از آن و در  ــاجنگ و س تحميلى، گذار از دوره پس

ــاى بين المللى عليه ايران  ــت افزايش تحريم ه نهاي
ــت نفت ايران را  ــت دهم، بارها صنع در دوران دول
ــبختانه امروز با  ــه كرد اما خوش ــا گره هايى مواج ب
ــم و بهبود  ــدن برخى تحريم هاى مه ــته ش برداش
ــران، دوران بهترى  ــى و بين المللى اي روابط سياس
ــپرى شدن است. آمارهاى  از اين منظر در حال س
ــان مى دهد با پيروزى انقالب  توليد نفت ايران نش
اسالمى و تا سال 1368 ميزان توليد نفت كشورمان 
ــدود 45 درصد افت به 2 ميليون و 500 هزار  با ح
بشكه رسيد كه از اين منظر بايد گفت، سطح توليد 
در زمان جنگ تقريباً معادل سال 92 بوده است كه 
ــان دهنده تأثير دو عامل تحريم و سوء مديريت  نش
ــورمان در سال هاى اخير است  در صنعت نفت كش
و مبين اين واقعيت است كه اين دو عامل به اندازه 
يك جنگ ويرانگر هشت ساله اقتصاد كشور را تحت 

تأثير قرار داده است.
ــك با  ــالمى، اوپ ــالب اس ــش از انق در دوران پي
هدف نزديك شدن به  قيمت حقيقى نفت در بازار، 
ــى بهاى نفت صادراتى خود را افزايش  به طورناگهان
ــال 1352 يعنى  ــط آذرماه س داد، چنانكه در اواس
اوايل دسامبر 1973، بهاى هر بشكه نفت به بيش 
از 11,5 دالر رسيد. اين مساله موجب شد با وجود 
ــاركت نكردن ايران در تحريم نفتى، از يازدهم  مش
دى 1352 (اول ژانويه 1974)، حدود 4,5 ميليون 
بشكه نفت خام در روز، از بازار حذف شود و نگرانى 
ــابقه اى در كشورهاى صنعتى به وجود آيد كه  بى س
ــى را براى افزايش قيمت هاى نفت  خود زمينه كاف

خام و فرآورده هاى نفتى فراهم كرد.
ــش چهار برابرى  ــه اين تكان نفتى به افزاي نتيج
ــورهاى صنعتى و به ويژه  قيمت نفت انجاميد و كش
اياالت متحده آمريكا ناگزير از تسليم شدند. اياالت 
متحده به خاطر ظرفيت توليد داخلى 55 درصدى 
نفت خود و همچنين ذخيره سازى نفت در معادن 
ــج  آمريكا، قادر  ــاحل خلي متروكه نمك واقع در س
ــى را تا مدت ها تحمل كند اما اروپا  بود تحريم نفت
ــود را از طريق  ــن كه 80 درصد نياز نفتى خ و ژاپ
ــيار  واردات تأمين مى كردند، در اثر اين تحريم بس
ــدند. ازاين زمان به بعد، وجود كارتل نفتى  متضرر ش
اوپك به رسميت شناخته شد و حتى آمريكا مجبور 
ــد به جاى مذاكره با يك يك رهبران كشورهاى  ش
توليدكننده، از آن پس با سازمان اوپك درخصوص 

قيمت نفت مذاكره كند.
عوايد نفت ايران در سال 1349 (1970) به بيش 
ــال 1351 (1972) به  ــك ميليارد دالر و در س از ي
ــوك نفتى اول،  ــيد، ولى با ش 5/6 ميليارد دالر رس

ــال 1352 با يك جهش به 18/5  اين درآمد در س
ــاً در پيش از  ــش يافت و تقريب ــارد دالر افزاي ميلي
ــالمى  ــتانه انقالب اس اعتصاب صنعت نفت در آس
ــال نزديك شد. طى  به مرز 21 ميليارد دالر در س
ــروزى انقالب  ــا زمان پي ــال هاى دهه 1350 ت س

تا پیش از انقالب، بسیاری 
از زیرساخت های این 

حوزه توسط نیروها و 
رشکت های غیرایرانی 

اجرا شده بود و تجربیات 
کارکنان ایرانِی این 

حوزه کمرت از آن چیزی 
بود که این کشور نیاز 

داشت. البته این را 
هم نباید از تعداد قابل 

توجهی از داوطلبان،  
دانش آموختگان و 

متخصصان به خارج از 
کشور اعزام می شدند 
تا آموزش های الزم را 
دریافت کنند و همین 

مسأله تأثیر مثبت زیادی 
در استقالل یابی بعد از 

انقالب داشت
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اسالمى، هيچ گاه وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى زير 54 درصد 
نبود. در سال 1357، به دليل اعتصاب كاركنان صنعت نفت، توليد 
ــور به 15 ميليارد دالر  ــت ايران كاهش يافت و درآمد نفتى كش نف
ــى دولت در دورة  ــگاه كلى به ميزان درآمدهاى نفت ــل يافت. ن تقلي
1332 تا 1357 نشان مى دهد كه تقريباً از سال 1332، اين درآمد 

بيش از 40 درصد منابع درآمدى دولت را تأمين كرده است.
ــديدتر و غافلگيرانه تر از  ــالمى كه بسيار ش تكان نفتى انقالب اس
ــين بود، تنها پنج سال پس از دومين تكان نفتى رخ داد  موارد پيش
ــه نفت گرديد؛ چنانكه  ــى در عرض و باعث وقوع يك اختالل اساس
ــد جهانى نفت را حتى بيش از زمان تحريم 1352. ش/1973.  تولي
ــالمى براى چندمين بار نشان داد كه وقفه  م، كاهش داد. انقالب اس
ــت خارجى و يك  ــدور نفت مى تواند به عنوان يك ابزار سياس در ص
ــورى كه در مدار كمونيسم قرار ندارد به  ــار به وسيله كش عامل فش
كار گرفته شود و بر صدور جريان نفت اثر گذارد. اين وقفه در صدور 
نفت جهانى، گرچه تازگى نداشت اما براى نخستين بار بود كه تنها از 

سوى يك كشور صادركننده عمده نفت صورت مى گرفت.
ــران صورت گرفت،  ــى در توليد و صادرات نفت اي كاهش تدريج
ــه ميزان توليد نفت ايران در ماه اكتبر 1978 ميالدى به  به طورى ك
ــكه و در ماه نوامبر به سه ونيم   ميليون بشكه و  پنج ونيم  ميليون بش
ــامبر 1978 به دو  ميليون وسيصدهزار بشكه  در ماه آذر 1357 / دس
ــيد. اين كاهش با افزايش توليد عربستان سعودى، عراق  در روز رس
ــورهاى غيرعضو اوپك مانند انگلستان، نروژ و مكزيك جبران  و كش
ــد و درنتيجه تا مدتى كمبود قابل توجهى در بازار نفت احساس  ش
نشد. اين وضعيت همچنان ادامه يافت تا اينكه كاركنان صنعت نفت 
ايران، صادرات نفت را از ششم دى 1357 به طوركامل قطع كردند و 
توليد داخلى را به چندصدهزار بشكه در روز آن هم پس از وساطت 
نمايندگان امام خمينى (ره) براى رفع نيازهاى داخلى محدود كردند. 
ــتر به اين خاطر انجام مى شد كه ارتش  اعمال اين محدوديت، بيش

ايران قدرت تحرك خود را از دست بدهد.
ــاب كاركنان صنعت نفت ايران تا يك هفته  اعتص
پس از پيروزى انقالب اسالمى همچنان ادامه يافت 
و سرانجام در سى ام بهمن ماه 1357/ نوزدهم فوريه 
1979 با صدور اطالعيه اى كه خواسته هاى انقالبى 

ــت. با روى  ــرح مى كرد، پايان ياف ــان را مط كاركن
ــدن دولت موقت مهندس بازرگان، او تاكيد  كار آم
مى كرد كه كشور در اين شرايط براى اداره خود به 
صادرات و فروش نفت نياز دارد؛ با اين حال، كاركنان 
صنعت كه به تازگى مشغول به كار شده بودند، ضمن 
ــور، فقط  ــوددارى از صدور نفت به خارج از كش خ
700 هزار بشكه در روز براى مصارف داخلى توليد 

مى كردند. آن ها توليد گاز را هم كه قبل از اعتصابات 
روزانه به 38  ميليون مترمكعب بالغ مى شد و از اين 
ميزان، 25 تا 30 ميليون مترمكعب آن به شوروى 
ــادر مى  گرديد، تا ميزان مصرف داخلى، يعنى به  ص
روزانه سه  ميليون مترمكعب، كاهش دادند و اعالم 
ــوروى،  كردند براى صدور نفت به غرب و گاز به ش

منتظر دستور امام خمينى خواهند ماند.
ــدق در 14  ــت مص ــالگرد درگذش باالخره در س
ــع نفت و پس  ــس از 70 روز قط ــفند 1357، پ اس
ــت موقت به  ــات وزيران دول ــه هي ــاى هدي از اعط
صندوق تعاون كاركنان صنعت نفت، اولين محموله 
ــط يك كشتى ژاپنى بارگيرى  صادراتى ايران، توس
شد. روزنامه اطالعات گزارش داد كه از قرار معلوم، 
ايران نفت خود را به ازاى هر بشكه، 18 تا 20 دالر 
ــت توليد نفت خود  ــاند و قرار اس به فروش مى رس
ــكه در روز  را در آينده، حداكثر تا چهارميليون بش

با وجود متام 
فرازونشیب ها، 

می توان ادعا کرد 
که صنعت نفت 

ایران در دوران پس 
از پیروزی انقالب 

اسالمی در مجموع 
پیرشفت داشته و 

دستاوردهایی را در 
خود دیده است
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ثابت نگه دارد.
ــتراتژى  ــالمى، همواره اس ــت ايران  پس از پيروزى انقالب اس دول
ــت نفت خام از  ــب كرد و افزايش قيم ــاال را تبليغ و تعقي ــت ب قيم
سوى كشورهاى صادركننده نفت، موجب كاهش رشد جهانى شد. 
ــالمى، كم كم  ــت ايران در دوران بعد از انقالب اس با پيگيرى سياس
قيمت نفت افزايشى دوباره يافت اما اين نوسان قيمت همواره وجود 
داشته و متاسفانه به دليل وابستگى اقتصاد ايران به نفت، كه از پيش 
ــرفت اين كشور نيز درگير  ــعه و پيش از انقالب نيز چنين بوده، توس
ــت. بدترين دوره، از اواخر دهه 1380 آغاز  همين نوسانات بوده اس
شد و در اوايل دهه 1390 به اوج رسيد؛ دوره اى كه تشديد تحريم ها 
و سوءمديريت ها دست به دست يكديگر دادند و اقتصاد كشور را تا 

مرز نابودى پيش بردند.
با وجود تمام فرازونشيب ها، مى توان ادعا كرد كه صنعت نفت ايران 
در دوران پس از پيروزى انقالب اسالمى در مجموع پيشرفت داشته 
و دستاوردهايى را در خود ديده است. براى مثال، در سال هاى پس 
از پيروزى انقالب، ذخاير هيدروكربورى و گاز طبيعى ايران در نتيجه 
انجام فعاليت هاى اكتشافى افزايش داشته و طى سال هاى 1357 تا 
پايان 1391 از 145,94 ميليارد بشكه به 157 ميليارد بشكه رسيده 
ــتحصال گاز طبيعى نيز در طى اين دوره از  ــت. ذخاير قابل اس اس
ــب، به بيش از 33,6 تريليون متر مكعب  12,75 تريليون متر مكع

افزايش نشان مى دهد. افزايش در ذخاير هيدروكربورى و گاز طبيعى 
در سال هاى پس از انقالب در حالى است كه طى اين دوره به طور 
ــكه نفت خام و بالغ بر 2,4 تريليون  تقريبى بيش از 40 ميليارد بش

مترمكعب گاز طبيعى استخراج شده است.
همچنين، بررسى آمارى توليدات پااليشگاهى ايران در طول 100 
سال گذشته و از زمان تأسيس پااليشگاه آبادان به عنوان نخستين 
ــال 1291، حاكى از آن است كه  ــگاهى كشور در س مجتمع پااليش
ــال 1391 كه البته  ــد از انقالب يعنى تا پايان س ــال بع طى 34 س
هشت سال از آن هم در دوران جنگ تحميلى سپرى شد، توليد پنج 
فرآورده اصلى پااليشى، نسبت به 66 سال پيش از انقالب با رشدى 

بالغ بر 144 درصدى حدود 2,4 برابر شده است.
مقايسه شاخص هاى مهم پااليشگاهى كشور در سال هاى 1357 

ــزرگ و  ــتاوردهاى ب ــان دهنده دس ــا 1391 نش ت
سرمايه گذارى هاى گسترده در اين بخش است، به 
طورى كه طى اين مدت مجموع توليد پنج فرآورده 
اصلى (گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت 
كوره) از 99,74 ميليون ليتر در روز به بيش از 243 

ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
نكته ديگر اين است كه توليد بنزين بين سال هاى 
ــت.  ــده اس ــا 1391 بيش از 3,5 برابر ش 1357 ت

مقايسه توليدات پااليشگاهى ايران از زمان آغاز به 
ــگاه نفت آبادان نشان مى دهد كه توليد  كار پااليش
ــگاهى در طى 34 سال دوران پس از  بنزين پااليش
انقالب اسالمى (1357 تا پايان سال 1391)، نسبت 
به 67 سال قبل از انقالب (1291 تا 1357) تقريباً 
ــده و از 14.43 ميليون ليتر در روز به  3, 5 برابر ش

49.8 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.

ــيمى  افزايش 26 برابرى توليد محصوالت پتروش
ــتاوردهاى صنعت نفت  را نيز مى توان از جمله دس
ــه  ــت. مقايس در طول حدود چهار دهه اخير دانس
ــاخص هاى مهم بخش پتروشيمى در سال هاى  ش
ــه در طول اين  ــان مى دهد ك 1357 تا 1391 نش

سال ها، توليد محصوالت پتروشيمى از يك ميليون 
ــال به بيش از 41 ميليون تن  و 604 هزار تن در س
در سال، افزايش داشته و تا سال هاى اخير، ظرفيت 
ــيمى كشور به  ــده در مجتمع هاى پتروش نصب ش

حدود 60 ميليون تن افزايش يافته است.
همچنين، بررسى شاخص هاى مهم بخش گاز و 
گازرسانى در طول سال هاى بعد از انقالب و مشاهده 
ــده در اين دوره، حاكى از افزايش  آمارهاى ثبت ش
مصارف داخلى گاز طبيعى (خانگى، تجارى، صنايع 
ــده و نيروگاهى) از 6, 8 ميليون متر مكعب در  عم
روز به 415.4 ميليون متر مكعب در روز است و نيز 
افزايش قابل توجه در بخش احداث خطوط انتقال 
ــعابات نصب شده به  گاز طبيعى، افزايش تعداد انش
ميزان 175 برابر و افزايش خانوارهاى تحت پوشش 
گاز طبيعى از 51 هزار خانوار به بيش از 15 ميليون 

خانوار را نشان مى دهد.
ــال هاى  ــتمر نفت ايران در طول س صادرات مس
ــن روند صادرات، با  ــاع مقدس و اين نكته كه اي دف
ــراى يك روز هم  ــود تالش هاى صدام، حتى ب وج
ــت كه پيش تر هم به  ــد نيز موردى اس متوقف نش
ــك يكى از دستاوردهاى  ــاره شد و بدون ش آن اش
ــود؛ دستاوردى كه به  بزرگ كشور محسوب مى ش
حوزه نظامى محدود نيست بلكه پيروزى عظيم در 
ــمار مى آيد، چراكه اگر  حوزه صنعت نفت نيز به ش
رشادت هاى كاركنان اين صنعت نبود و توليد نفت 
و همچنين بازسازى مجموعه هاى نفتِى آسيب ديده 
پا به پاى صادرات پيش نمى رفت و انجام نمى شد، 

امكان صادرات نيز فراهم نمى بود.

در سالگرد درگذشت 
مصدق در ۱۴ اسفند 

۱۳۵۷، پس از ۷۰ 
روز قطع نفت و 

پس از اعطای هدیه 
هیات وزیران دولت 

موقت به صندوق 
تعاون كاركنان صنعت 

نفت، اولین محموله 
صادراتی ایران، توسط 

یک كشتی ژاپنی 
بارگیری شد
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شنبه روز بدی بود ...
شــنبه بــود. 16 دى. نفتكش «ســانچى» از 
عســلويه راه افتــاده بود و بايد فــردا يعنى 
يكشــنبه وارد آب هاى كره ى جنوبى مى شد. 
اما هيچوقت اين اتفاق نيفتاد. شامگاه شنبه، 
يك كشــتى بــارى چينى به نام «كريســتال» 
با «ســانچى» برخــورد كرد و بــه دليل اينكه 
محموله  نفتكــش، نفت فوق ســبك با درجه  
اشتعال بسيار باال بود، طعمه حريق شد. صبح 
17 دى، خبرگزارى «شــينهوا» ى چين خبرى 

منتشــر كرد كه حاكــى از ناپديد شــدن 32 
خدمه  نفتكش ايرانى در آب هاى چين بود.

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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ــه وزارت حمل و نقل چين در اين باره  در اطالعي
اعالم شد كه حادثه حدود ساعت 20 به وقت محلى 
در سواحل شرقى چين روى داده و يك كشتى بارى 
ــزار تن نفت  ــك نفتكش حامل 136 ه چينى با ي
ــده برخورد كرده و نفتكش «سانچى» به  تغليظ   ش
ــت. 21 خدمه ى كشتى  طور كامل آتش گرفته اس
ــدند اما خبرى از  ــى همان زمان نجات داده ش چين
خدمه  كشتى ايرانى نبود. ابتدا مقامات دريايى چين 
ــتى را براى عمليات جست وجو و نجات  هشت كش
اعزام كردند و كره  جنوبى هم در اين عمليات حضور 

يافت.
ــقاوى معاون وزير امور  ــن قش فرداى حادثه، حس
ــراى اطالع  ــا مقامات چينى ب ــه از رايزنى ب خارج
ــه هرگونه  ــرداد و گفت ك ــرا خب ــات ماج از جزئي
ــوى وزارت خارجه در اين زمينه  اطالع رسانى از س
ــتلزم اطالعات دقيق از اين اتفاق است. شركت  مس
ملى نفتكش ايران هم ساعاتى بعد بيانيه اى منتشر 
كرد كه در آن به اقدامات اين شركت در سازماندهى 
ــاره و نوشته شده بود كه  عمليات امداد و نجات اش
ــتى ادامه دارد. 17  تالش ها براى نجات خدمه  كش
ساعت بعد و در حاليكه سانچى همچنان مى سوخت، 
ــتى امدادرسانى و  رويترز گزارش داد كه چهار كش
ــه قايق براى پاكسازى لكه  نفتى در محل حادثه  س
ــغولند و كره  جنوبى هم براى كمك رسانى يك  مش

كشتى و هلى كوپتر اعزام كرده است.
ساعتى بعد نيز اسامى خدمه  مفقودشده ى كشتى 
منتشر شد: مجيد قصابى عروجى – كاپيتان، فريد 
ــر اول،  ــرمهندس، مجيد نقيان - افس محبى – س
ــين جهانى هل آباد - افسر دوم، احسان ابولى  حس
قاسم آبادى - افسر دوم، ميالد عنايتى - افسر سوم، 
ــدس دوم، محمدرضا  ــكوايى - مهن حامد بهاريه ش
ــوم، مهدى سادگى  ــوله - مهندس س رضازاده ماس
- مهندس سوم، حسن روميانى - مهندس چهارم، 
محمد كاووسى تكاب - افسر تداركات، بهرام اتحاد 
ــامرى – سرملوان، ابوذر  ــر برق، عبدالغنى س - افس
نظامى - كمك سر ملوان، سيدجواد حيدرى - ملوان 
ــاجب على ميرى دها - ملوان يكم،  يكم، محمد س
ــيد - ملوان يكم، عليرضانجفى فر  محمد هارون راش
- ملوان دوم، على حيدريه كهن - ملوان دوم، بهرام 
پوريانى – تعميركار، ياور افشارى – روغن كار، ميالد 
آروى – روغن كار، مسلم عليزاده نودهى - روغن كار، 
ــپز، اميد ضيايى -  عبدالكريم بشارتى پور – سرآش
كمك سرآشپز، ايوب مظفرى عبدگاه – مهماندار، 
احسان فرجى – مهماندار، سعيد دهقانى - دانشجوى 
عرشه از دانشگاه خارگ، پوريا عيدى پور - دانشجوى 
عرشه از دانشگاه خارگ، سجاد عبداللهى - دانشجوى 
عرشه از دانشگاه خارگ، محمد پيريائى - دانشجوى 
ــگاه صنعت نفت محمودآباد و ساقى  موتور از دانش

فعال - همسر حسين جهانى هل آباد.
در اولين واكنش ها از سوى مقامات رسمى چين، 

ــخنگوى وزارت امور خارجه  اين كشور گفت كه  س
كشورش اهميت بسيار زيادى براى اين حادثه قائل 
است. نيروهاى امدادرسان روز دوشنبه براى دومين 
روز همچنان براى مهار آتش نفتكش ايرانى تالش 
ــروى دريايى  ــرز گزارش داد كه ني مى كردند. رويت
ــراى كمك به  ــاى نظامى را ب ــكا يك هواپيم آمري
ــت وجو اعزام كرده اما اثرى از خدمه ى مفقود  جس
ــاعاتى بعد خبر رسيد  اين نفتكش نيافته است. س
ــش ايرانى چهار  ــد يكى از مفقودين نفتك كه جس
ــتى پيدا شده است. هويت جسد  مايل دورتر از كش
پيداشده نامشخص بود و براى بررسى به شانگهاى 
منتقل شد. دو فروند كشتى شركت ملى نفتكش و 
يك فروند كشتى كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
ــت وجو و نجات  هم با نظارت و مديريت  مركز جس
شانگهاى به دنبال يافتن ردى از دريانوردان گمشده 

بودند.
ــتى امداد و  ــامل 13 كش ــى كه تيمى ش درحال
ــت وجو، ناحيه اى به وسعت 900 مايل دريايى  جس
را جست وجو مى كردند و دست  خالى برمى گشتند، 
ــات اطفاى حريق  ــالش براى آغاز عملي همزمان ت

كشتى سانحه ديده ادامه داشت اما امكان پذير نبود.
سركنسول ايران در شانگهاى درباره ى علت كندى 
ــدت آتش و انفجار و انتشار نفت  عمليات گفت : ش
ــتى هاى  ــت. كش ــده اس در آب  باعث كندى كار ش
امدادرسان بايد به فاصله 150  مترى كشتى برسند 
ــته باشند اما دسترسى به كشتى  كه امكان كار داش

بسيار دشوار است.
ــل چين در  ــنبه، وزارت حمل و نق ــح سه ش صب
ــرايط جوى بد، وزش  ــه اى اعالم كرد كه ش اطالعي
بادهاى شديد، بارندگى و موج هاى بلند مانع اطفاى 
حريق و جست وجو براى خدمه مفقود اين نفتكش 

شده است.
ــه، برخى اين احتمال  ــت دو روز از حادث با گذش

ــتى به محض وقوع  ــرح كردند كه خدمه كش را مط
آتش سوزى به طرف موتورخانه در پايين نفت كش 
رفته باشند يا از قايق هاى نجات استفاده كرده يا به 
كمك لباس هاى وضعيت اضطرارى، خود را به دريا 
انداخته باشند. البته سخنگوى شركت ملى نفتكش 
ــتى به موتورخانه پناه  اعالم كرد كه اگر خدمه  كش
برده باشند، احتمال كمى وجود دارد كه زنده مانده 
باشند؛ چراكه موتورخانه  اين كشتى 14 متر زير آب 
است. از دو قايق نجات هم يكى سوخته و ديگرى در 
تصاوير رويت نشده، بنابراين ممكن است سرنشينان 
ــند كه در  ــتفاده از آن به آب زده باش ــتى با اس كش
اين صورت «تا دو ماه ذخيره دارند و مى توانند زنده 
باشند؛ البته استفاده از قايق نجات زما ن بر است...».

ــى رئيس جمهورى هم  ــن روحان همان روز، حس
براى پيگيرى وضع مفقودين به وزارتخانه هاى امور 
خارجه، راه و شهرسازى و نفت دستور مستقيم داد 
و تأكيد كرد: «ابعاد مختلف حادثه و بويژه سرنوشت 
كاركنان كشتى و خانواده هاى اين عزيزان» پيگيرى 

شود.
ــت و به دليل  ــان ادامه داش ــوزى همچن آتش س
ــده، عمليلت اطفاء از  سمى بودن گازهاى منتشرش
ــه  نزديك غيرممكن بود. از فاصله  دور هم كار  فاصل
ــخت و كند پيش مى رفت. رويترز درباره   ــيار س بس
روند عمليات امداد و اطفاى حريق نوشت: «بادهاى 
ــمى، مانع پيدا  ــديد، موج هاى بلند و گازهاى س ش
شدن دريانوردان ايرانى مفقود نفتكش سانحه ديده 
ــتى در  ــرقى و اطفاى آتش  كش در درياى چين ش

مدت سه روز گذشته است».
درحالى كه تيم امدادى كره  جنوبى در فاصله ى سه 
ــتقر شده بود، سخنگوى شركت  مايلى نفتكش مس
ــران از عدم همكارى چينى ها خبر  ملى نفتكش اي
ــن امكانات خوبى اطراف نفتكش  داد و گفت: «چي
آتش گرفته جمع كرده اما مشخص نيست چرا از اين 
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امكانات استفاده نمى كند».
ــنبه به وقت ايران يعنى چهار روز  بامداد چهارش
بعد از وقوع حادثه، چينى ها عمليات اطفاى حريق 

را از سر گرفتند.
ــيون انرژى مجلس هم از اعزام  سخنگوى كميس
تيم ايرانى به محل حادثه خبر داد و گفت: «كشتى 
ژاپنى براى كمك رسانى در اين منطقه حضور دارد 
ــران هم به  ــالمى اي ــروى دريايى جمهورى اس و ني
دستور امير خانزادى و امير سيارى تيم هاى حرفه اى 
خود را به اين منطقه اعزام كرده اند تا هرچه سريع تر 

آتش كشتى خاموش شود».
ــاون اول رئيس جمهورى هم  او از جهانگيرى مع
خواست تا با نخست وزير چين مذاكره كند و از آنها 
ــد كه در اطفاى حريق عجله كنند. او معتقد  بخواه
بود چينى ها عمداً تعلل مى كنند تا محموله  كشتى 

بسوزد و آب هاى ساحلى اين كشور را آلوده نكند.
با گذشت چهار روز همچنان خبرى از حادثه ديدگان 
كشتى ايرانى خبرى نبود و يك نماينده  مجلس اين 
بار از وزير امور خارجه خواست براى جلب همكارى 

ــدام كند. او  ــه محل حادثه اق ــورهاى نزديك ب كش
همچنين از صداوسيما خواست كه پوشش خبرى 

مناسب ترى از موضوع داشته باشد.
چند ساعت بعد خبر رسيد كه انفجارها در كشتى 
فعًال متوقف شده و امكان ورود تيم تجسس و نجات 
ــت. از سوى ديگر  ــتى افزايش پيدا كرده اس به كش
يكى از مقامات كره  جنوبى به رويترز گفت با توجه 
به تجربيات قبلى، شعله هاى آتش حداقل به مدت 

دو هفته يا يك ماه ادامه پيدا خواهد كرد.
چينى ها چند ساعتى با جديت مشغول كار بودند 
ــا باز هم به بهانه  بدى آب وهوا و به دليل احتراق  ام
ــش رخ داده بود، عمليات  ــه روى نفتك كوچكى ك
ــت كه به دليل  ــف كردند! اين در حالى اس را متوق
ــور بر اساس  وقوع حادثه در آب هاى چين، اين كش
كنوانسيون هاى بين المللى براى خاموش كردن آتش 
ــت. در عين حال سخنگوى شركت  مسئوليت داش
ــر ايران بخواهد تيم  ــى نفتكش اعالم كرد كه اگ مل
ــى به منطقه اعزام كند، به 20 روز زمان نياز  عمليات

است.

ــاعت بعد خبر رسيد كه 12 تكاور نيروى  چند س
ــى ارتش از طريق هوايى به محل حادثه اعزام  درياي
شده اند. صبح پنجشنبه چينى ها دوباره دست به كار 
ــب هم نيروهاى امدادى ژاپن به منطقه   شدند و ش
ــيدند كه قرار شد از صبح جمعه عمليات امداد  رس
آغاز شود. در اين ميان، سخنگوى گارد ساحلى ژاپن 
به رويترز گفت كه مقامات چينى پيشنهاد اين گارد 
براى كمك را رد كرده اند. تلويزيون دولتى چين هم 
ــتى مشغول عمليات اطفاى  اعالم كرد كه 14 كش

حريق و جست وجوى مفقودشدگان هستند.
ــن روز، على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه  در همي
اجتماعى با دستور رئيس جمهورى مسئول مستقيم 
رسيدگى به اين حادثه شده و پس از ديدار با سفير 
ــاد، نفتكش غرق  ــران، گفت جريان ب ــن در ته چي
ــاى آبى ژاپن  ــمت مرزه ــش را آرام آرام به س در آت

مى برد.
ــتى از  ــرد كه با خروج كش ــدوارى ك ــراز امي او اب
آب هاى چين، اين كشور همچنان به عمليات ادامه 
دهد و ناهماهنگى در تعامالت بين المللى در عمليات 
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براى اخذ نمونه  دى. ان.اِى دعوت شده است.
ــاعت ها و روزها مى گذشت، اميدها براى  هرچه س
نجات ملوانان ايرانى كمرنگ تر مى شد و ديگر فقط 
پيدا شدن جنازه ها مهم بود. صبح شنبه با گذشت 
ــازمان بنادر و  ــروع حادثه، معاون س يك هفته از ش
ــدن دو پيكر با هويت  ــور از پيدا ش دريانوردى كش
ــى باالترين نقطه   ــخص در پل فرماندهى يعن نامش
كشتى خبر داد و گفت: تيم امداد چينى جعبه  سياه 
ــت زياد بودن گازهاى  ــتى را پيدا كرده و به عل كش
سمى به سرعت از كشتى خارج شده اند. على ربيعى 
ــات امداد و  ــت در عملي ــئوالن چينى خواس از مس
نجات جديت داشته باشند چراكه غرق شدن كشتى 

مصادف با از بين رفتن اميد مطلق بود.
او همچنين اين خواسته را مطرح كرد كه ايرانى ها 
ــتى چينى هم گفت وگو كنند تا ابعاد  با خدمه  كش

حادثه روشن شود.
وزير كار ساعتى بعد اعالم كرد كه نيروهاى ايرانى 
ــناور تندرو به سوى كشتى  به همراه چينى ها با ش
اعزام شده اند و به محض رسيدن به محل، عمليات 
ــمت هاى مختلف نفتكش از جمله  تجسس در قس

موتورخانه آغاز مى شود.
اما ظهر شنبه در خبر ديگرى اعالم شد كه جعبه  
سياه كشتى طبق قوانين بين المللى به كشورى كه 
ــده، يعنى پاناما تحويل داده  ــتى در آن ثبت ش كش

مى شود.
ــف وزير خارجه  ــم محمدجواد ظري بعدازظهر ه
ــاى چينى خود، بر  ــى تلفنى با همت ايران در تماس
ــزوم انجام تعهدات همه  طرف ها تأكيد كرد. طرف  ل
چينى هم اعالم كرد كه نيروهاى امدادى اين كشور 

به كمك هاى خود ادامه خواهند داد.
ــنبه، رئيس جمهورى در مكالمه تلفنى با  عصر ش
ــوزى نفتكش  ربيعى آخرين وضعيت مهار آتش س
ــد و تاكيد كرد كه تمام اقدامات  سانچى را جويا ش
ــريع تر از وضعيت و  ــات الزم براى اطالع س و امكان

دسترسى به خدمه ايرانى نفتكش بسيج شود.
شامگاه شنبه معاون سازمان بنادر و دريانوردى با 
بيان اينكه 12 تكاور ايرانى كه به چين اعزام شده اند 
ــس  ــتى براى تجس پس از پايين آمدن دماى كش
مفقودين وارد سانچى مى شوند، از احتمال بازخوانى 

جعبه سياه نفتكش در چين خبر داد.
آفتاب يكشنبه كه طلوع كرد، با گذشت 8 روز از 
حادثه معاون سازمان بنادر و دريانوردى از رسيدن 
ــانچى  ــكاور ايرانى به محل حريق نفتكش س 12 ت

ــر داد و گفت كه تكاوران و گروه چينى در حال  خب
ــى نحوه ورود به نفتكش  ــه و بررس برگزارى جلس

هستند.
ــد فرمانده چينى عمليات امداد و نجات،  كمى بع
ــان آورد: احتمال نجات  جمالتى نااميدكننده بر زب
جان دريانوردان ايرانى حاضر در اين نفتكش بسيار 

ضعيف است!

ــا بيان اينكه باالبر اين نفتكش كه از آن براى  او ب
ــتفاده  ورود به قايق هاى نجات يا پريدن به دريا اس
ــود، پايين نيامده، گفت كه اين موضوع نشان  مى ش
مى دهد دريانوردان ايرانى جز يك نفر فرصت ورود 

به آب را نداشته اند.
ــازمان بنادر و  ــى پيش از ظهر، رئيس س و دقايق
دريانوردى با بيان اينكه سانچى از حالت شناور بودن 
ــده و در حال غرق شدن است، گفت:  خود خارج ش
ــت و حدود يك  اميدى به پيدا كردن مفقودان نيس
ــاعت بعد، جان باختن 29 پرسنل ديگر نفتكش  س

«سانچى» تأييد شد.

ــفر  ــازى كه به چين س ــاون وزير راه و شهرس مع
كرده بود و لحظه به لحظه روند كار را زير نظر داشت، 
گفت: «در همان لحظات اوليه  برخورد، كشتى دچار 
ــده و شاهدان عينى  ــوزى شديد و انفجار ش آتش س
ــكان زنده ماندن هيچ فردى در  تأييد كرده اند كه ام
كشتى وجود نداشته است. حتى پيكرهاى دريانوردان 

عزيزمان را نيز نمى توانيم از آن خارج كنيم».
ــد خانواده دريانوردان ايرانى نااميد  در حاليكه امي
شده بود و مردم ايران در بهت و اندوه بودند، شبكه 
تلويزيونى CCTV چين اعالم كرد يك لكه نفتى با 
وسعت حدود يك تا چهار مايل دريايى نگرانى هايى 
را نسبت به صدمات احتمالى به اكوسيستم دريايى 

غنى منطقه ايجاد كرده است.
ــنبه، رهبر معظم انقالب اسالمى با  شامگاه يكش
ــراش جان باختن  ــى حادثه تلخ و دلخ صدور پيام
كاركنان كشتى نفت كش را تسليت گفتند. در پيام 
ــه اى آمده بود: «حادثه  تلخ و  حضرت آيت اهللا خامن
دلخراش جان باختن كاركنان كشتى نفت كش بر اثر 
آتش سوزى و غرق را كه حقاً مصيبت بار و تأثرانگيز 
است به خانواده هاى عزادار و بازماندگان آن عزيزان 
ــليت عرض مى كنم و تسلى و آرامش  صميمانه تس
ــألت  ــاى غمگين آنان را از خداوند متعال مس دل ه
مى نمايم. آن عزيزان در راه انجام وظيفه و خدمت به 
كشور خود جان باخته اند و اين افتخار بزرگى است 
كه شايد بتواند سنگينى بار اين غم را كاهش دهد و 
دل هاى مصيبت ديدگان را آرامش بخشد. از خداوند 
ــت و مغفرت بر آنان و صبر و اجر براى  متعال رحم

بازماندگان مسألت مى كنم.»
ــخصيت ها و نهادهاى  ــاى قوا و چهره ها و ش روس
ــت  مختلف نيز با صدور پيام هايى جداگانه، درگذش
دريانوردان ايرانى را تسليت گفتند و با خانواده آنان 

ابراز همدردى كردند.
ــراوان، بامداد  ــش و قوس هاى ف ــاً پس از ك نهايت
ــد از حدود يك ماه  ــنبه 25 بهمن يعنى بع چهارش
از وقوع حادثه، پيكر كشف شده سه دريانورد ايرانى 
ــس از نمازجمعه از  ــور و روز جمعه هم پ وارد كش

سوى مردم تشييع شد.
ــاير جان باختگان اين حادثه، همچنان  خانواده س

چشم انتظار عزيزانشان هستند ...

مهار آتش تاثيرى نداشته باشد.
ــى در اين  ــم گفت كه تمهيدات ــى اين را ه ربيع
كشتى ها پيش بينى مى شود تا افراد بتوانند خود را 
نجات دهند. كارشناسان بر اساس شواهد مى گويند 
ــئول  ــيم. او ظهر جمعه به عنوان «مس اميدوار باش
ــيدگى به حادثه  نفتكش سانچى»  كميته  ويژه  رس
ــدار خانواده   ــه دي ــفير ژاپن، ب ــدار با س ــس از دي پ
ــت  دريانوردان ايرانى رفت و پاى صحبت  آنان نشس
ــد. در همين حال  ــب هم عازم چين ش و جمعه ش
خبر رسيد كه ارتش ايران از ارتش كشورهاى چين 
ــت كرده براى يافتن ملوانان ايرانى  و ژاپن درخواس
ــالم كرد كه  ــخنگوى ارتش اع ــكارى كنند. س هم
ــامل  يك تيم عمليات ويژه نيروى دريايى ارتش ش
ــبز در محل حضور دارند و اگر چين  تكاوران كاله س
ــار آنان بگذارد با انجام «راپل» براى  بالگرد در اختي

نجات ملوانان وارد نفتكش مى شوند.
ــخنگوى شركت ملى نفتكش  در خبر ديگرى س
با بيان اينكه هويت تنها جسد كشف شده همچنان 
نامشخص است گفت كه از خانواده هاى مفقودشدگان 
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ــن تايمز" كه يكى از  ــى زبان "ژاپ  روزنامه انگليس
ــات مكتوب ژاپن  ــن و بزرگترين مطبوع قديمى تري

است، به واكاوى اين مساله پرداخته است:
غرق شدن كشتى سانچى ايران در اوايل ماه ژانويه 
ــارى ژاپن يكى از بدترين  ــوزه اقتصادى انحص در ح
فجايع دريانوردى در سال هاى اخير بوده است. تمام 
خدمه و سرنشينان اين كشتى كشته شدند و بخشى 
ــد.  از محموله ميعانات نفتى آن وارد آب منطقه ش
اين حادثه بايد يك زنگ خطر براى مقامات و افكار 
عمومى كشورهاى حوزه شمال شرقى آسيا باشد تا از 
اين پس خود را براى چنين حوادثى بهتر آماده كنند 

و اقدامات پيشگيرانه اى اتخاذ كنند.
سانچى يك تانكر بزرگ نفتى با پرچم كشور پاناما 
بود كه طول آن 274 متر بوده و قابليت جابه جايى 
بيش از 85 هزار تن داشت. اين كشتى تحت مديريت 
ــى ايران بود كه 136 هزار تن،  شركت ملى نفتكش
حدود نزديك به يك ميليون بشكه از ميعانات گازى 
(تركيبى از مايعات نفتى كه از گاز طبيعى استخراج 
مى شوند) را به مقصد كره جنوبى حمل مى كرد. در 
ششم ژانويه با يك كشتى باربرى سى اف كريستال 
ــورد كرده و محموله آتش زاى آن بر اثر برخورد  برخ
ــد. اين حادثه در حدود 160 مايل دريايى  منفجر ش
از شرق شانگهاى چين رخ داد، اما وزش باد زياد اين 
كشتى را از چين و به داخل حوزه اقتصادى انحصارى 

كشور ژاپن كه هشت روز بعد نيز در آنجا غرق شد، 
ــوق داد. همه 32 سرنشين كشتى سانچى كشته  س
ــدند و در مقابل تمام خدمه و سرنشينان كشتى  ش

بابرى سى اف كريسيتال نجات يافتند.
عواملى مانند شرايط بد جوى، امواج بلند، شرايط 
ــى از آن، نشت مواد  ــى از انفجارها و دودناش بد ناش
شيميايى سمى، دور بودن محل تصادف كه ناگزير 
ــفر 20 ساعته براى پر كردن تجهيزات براى  يك س
ــوزى الزم بود، تالش  خاموش كردن و مهار آتش س
براى نجات سرنشينان كشتى و تحقيقات درباره اين 

حادثه را دشوار كرد.
ــاره اختالل  ــتا مقامات چينى درب در همين راس
ــانچى اعالم كردند:  ــانى به نفتكش س در كمك رس
"تاكنون سابقه وقوق چنين حادثه اى وجود نداشته 
است." شرايط در حادثه سانچى دشوارتر از آن بود كه 
نيروهاى چينى آموزش ديده بودند بلكه براى اولين 
ــار چنين حادثه اى براى يك تانكر نفتى كه چنين  ب

محموله اى را حمل مى كرد، اتفاق افتاده بود.
اين حادثه بزرگترين نشت ميعانات بوده است. يك 
نكته مهم در اين باره اين است كه اگر بيشتر محموله 
در آتش سوزانده نشود، اين حادثه ممكن است باعث 
ايجاد نشت نفتى بزرگتر از آنچه كه در سال 1989 

در نفتكش اگزون والدز ايجاد شد، شود.
بزرگ ترين نشت نفت در آب هاى بين المللى دنيا 

ــال 1989 ميالدى است كه نفت كش  مربوط به س
بزرگ «اگزون والدز» آمريكا بيش از 11 ميليون گالن 
نفت خام را در سواحل آالسكا تخليه كرد. در اثر اين 
حادثه هزاران پرنده و حيوانات آبزى تا شعاع 1200 

مايلى منطقه از بين رفتند.
ــانچى، چهار  ــتى س ــواد محموله كش ــت م با نش
ــده كه مجموعاً حدود 101  لكه جداگانه تقسيم ش
ــش مى دهد و مى تواند تا يك  كيلومتر مربع را پوش
منطقه تا 200 مايل دريايى را تحت تأثير قرار دهد، 
ــان از ابتداى وقوع اين  ــده است. كارشناس ايجاد ش
حادثه نگران هستند كه مواد محموله اين كشتى به 
دريا نشت كند. در ابتدا تصور مى شد كه كه نشت اين 
محموله نفتى به دريا ماه ها طول بكشد اما بر اساس 
بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد بسيار سريع تر 

ممكن است اين لكه ها به آب هاى ژاپن وارد شود.
ــت كه  با اين حال يك مقام ايرانى اعالم كرده اس
بررسى هاى كارشناسان حاضر در محل و همچنين 
گزارشات دريافتى از ربات كاوشگر نشان مى دهد كه 
ــت سوخت از كشتى سانچى به  ميزان آلودگى و نش

حداقل ميزان خود رسيده است.
ــتى  ــت محموله از مخازن بار كش وى درمورد نش
سانچى نيز توضيح داد: نظرات كارشناسان حاكى از 
ــتى است  عدم وجود محموله در مخازن بار اين كش
چرا كه احتماالً بخش عمده آن سوخته و مابقى نيز 

مرتجم

ساناز رضایی

حادثه مرگبار سانچى نه تنها ملت و دولت ايران را عزادار كرد بلكه ميليادها دالر ضرر مالى نيز براى ايرانى كه تازه پس از برجام نفسى 
تازه كرده بود، بر جاى گذاشت؛ اما هزينه هاى گزاف آن تنها دامن ايران را نگرفته بلكه كشورهاى آسيايى نيز از جمله كره جنوبى، ژاپن 

و چين از اين حادثه متضرر شدند.
ساناز رضایی

لميلياديادها دالردالرضر ضررر رگمرگباربار سا سانچىنچى نه تنها ملت و دولت ايران را عزادار كرد بلكه  ادادحادثثه 
بلكبلكهه نگرفگرفتهته نا مدامنانايرايرانرنرا هزينههاىگزافآنتنها اما جاىگذاشت؛ بر بودود، به كردكرده تتازه

پیام پرهزینه سانـچی
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با نشت به دريا به دليل فرار بودن تبخير شده است. در حال حاضر احتمال نشت 
آن بسيار ضعيف است.

ــت گاهى براى  ــانچى رخ داد، يك ناحيه مهم زيس آب هايى كه در آن حادثه س
ــير مهاجر براى حيوانات  گونه هايى ازجمله ماهى، خرچنگ و همچنين يك مس
ــه گونه نهنگ است. اين حادثه وضعيت اين منطقه را وخيم  دريايى، از جمله س
ــه دهه گذشته اين منطقه بيش از حد به عنوان يك منطقه  مى كند. در طول س
ــتفاده قرار گرفته و 1200 درصد افزايش يافته است. با  آبزى پرورى كه مورد اس
توجه به افزايش ميزان ماهيگيرى ساالنه در درياى زرد از 0,2 تا 2,2 ميليون تن 
ــت كه 60 از 194 گونه دريايى در معرض  ــال گذشته، شگفت آور نيس در 50 س

خطر انقراض هستند.
ــت كه  ــانچى اين اس يكى از راه هاى مقابله با حوادثى مانند حادثه نفتكش س
كشورهاى مختلف بايد اقدامات پيشگيرانه اى اتخاذ كنند، بر همين اساس كشورها 
ــتيرانى نياز دارند كه برنامه هاى به روز براى بهبود نشت نفت  و شركت هاى كش
داشته باشند البته در چنين حوادثى يك كشور به تنهايى نمى تواند از عهده آن 
برآيد. در اين حادثه عمليات نجات با همكارى كشتى هاى كشورهاى ژاپن، چين و 
كره جنوبى انجام گرفت. هم چنين راهكار ديگر اين است كه ابتكارات بلندمدتى 
براى پاسخ به اين مسائل منطقه اى محيط زيستى ارائه شود اما تاكنون در چنين 
حوزه اى پيشرفت هاى كمترى انجام شده است. همكارى هاى سه جانبه اى ميان 

كره جنوبى، ژاپن و چين انجام گيرد.
ــتا چندين دور مذاكرات سطوح عالى ميان پكن و توكيو درباره  در همين راس
مسائل دريانوردى بر پا شد كه هشتمين دور اين مذاكرات در اوايل دسامبر سال 
گذشته ميالدى در شانگهاى برگزار شد. در اين مذاكرات دو طرف درباره اهميت 
ارتباطات ميان دو كشور، سياست هاى دريانوردى و قوانين مرتبط تاكيد كرده اند.
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ــگاه هاى تخصصى همواره يكى از  حضور در نمايش
عوامل مؤثر در فرآيند توسعه كسب وكار شركت هاى 
ــت. درواقع نمايشگاه ها  فعال درزمينه نفت و گاز اس
ــى توانمندى هاى يك  ــتند براى معرف فرصتى هس
سازمان و نيز جمع آورى حجم گسترده اى از اطالعات 
بازار به موازات تعامل مستقيم مخاطبان يك سازمان 
ــازمان. از اهداف حضور در  با مديران و كاركنان آن س
نمايشگاه ها مى توان به جمع آورى اطالعات و آشنايى 
با تكنولوژيهاى جديد قابل استفاده و ارتباط مستقيم با 
سازندگان و فروشندگان اشاره كرد. آشنايى با طيف 
ــه بين انواع  ــترده اى از محصوالت، امكان مقايس گس
ــوالت و خدمات، انتخاب كارآمدترين محصول  محص
ــب با نياز و بودجه موجود، ارتباط مستقيم با  متناس
توليدكننده و مطرح كردن نيازهاى خود، كسب اطالعات 
گسترده در كوتاه ترين زمان ممكن و صرفه جويى در 
وقت و انرژى، كشف فرصت هاى سرمايه گذارى پربازده، 
كشف ايده هاى جديد براى پيشرفت، امكان تعامل و 
ــركت در  ــورت با صاحب نظران و متخصصان، ش مش
سمينارها و كارگاه هاى تخصصى، به روزرسانى دانش 
ــنايى با دستاوردهاى نوين صنعت و امكان  فنى و آش
مذاكره مستقيم با مديران شركت هاى مطرح ازجمله 
ــگاه هاى بين المللى است كه  مزاياى حضور در نمايش

مى توان به آن اشاره كرد.

 CABSAT) منایشــگاه رســانه های دیجیتال دبی
(2018

نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال، ارتباطات و ماهواره 
دبى CABSAT بزرگ ترين نمايشگاه خاورميانه در 
صنعت ارتباطات است و آخرين نوآورى رسانه هاى 
ــردارى، فناورى  ديجيتال، تجهيزات ضبط و فيلم ب
ماهواره و همچنين تلويزيون هاى اينترنتى و كابلى 
ــداد كه اولين دوره  ــود. اين روي در آن عرضه مى ش
برگزارى آن به سال 1995 بازمى گردد كه همه ساله 
ــراى آگاهى  ــب ب ــود و فرصتى مناس برگزار مى ش
ــع ارتباطى ايجاد  ــا ظرفيت هاى صناي ــنايى ب و آش
ــگاه رسانه هاى ديجيتال، ارتباطات و  مى كند. نمايش
ــت كه اعتبارى  ماهواره دبى ازجمله رويدادهايى اس
ــطح بين المللى دارد و همه سال افراد زيادى از  در س
ــر دنيا خود را به آن مى رسانند. اين نمايشگاه  سراس
ــال جارى در تاريخ 14-16 ژانويه (24 الى 26  در س
دى 96) برگزار شد. در مدت زمان سه روزه نمايشگاه 
رسانه هاى ديجيتال دبى آخرين دستاوردها در حوزه 
رسانه هاى ديجيتال، تجهيزات ضبط و فيلم بردارى 
و ديگر تكنولوژى ها در اين عرصه ها ارائه شد. قدمت 
ــگاه يكى از داليل اهميت آن  ــاله اين نمايش 22 س

در سطح جهانى است. به خاطر محبوبيت نمايشگاه 
ــاله شاهد حضور  ــانه هاى ديجيتال دبى همه س رس
برترين شركت ها از سراسر جهان در آن هستيم. اين 
نمايشگاه با بيش از 900 غرفه برگزار شد و بر اساس 
گزارش هاى خروجى از اين نمايشگاه در حدود 20 
هزار بازديدكننده از بخش هاى مختلف اين نمايشگاه 
ــگاه  بازديد كردند. يكى از ويژگى هاى اصلى نمايش
رسانه هاى ديجيتال دبى گستردگى مشاغلى است 
كه تحت پوشش خود قرار مى دهد. فعاالن صنعت 
فيلم بردارى  ــردارى،  عكس ب ديجيتال  دوربين هاى 
ــا و همچنين  ــا آن ه ــزات مرتبط ب ــواع تجهي و ان
ــعه دهنده فناورى هاى سه بعدى  ــركت هاى توس ش
تنها نمونه هايى از بى شمار شركت كننده اين رويداد 
ــتند. غرفه داران، آخرين دستاوردهاى خود در  هس
ــن هاى  فناورى هاى 4K و UHD، برنامه ها و اپليكيش
ــاى ضبط از  ــش و توليد، تكنولوژى ه مرتبط با پخ
ــرايط خاص و آخرين تكنولوژى ها در عرصه را در  ش
معرض ديد عموم قرار مى دهند. به عنوان نمونه اى از 
شركت كنندگان، غرفه داران، تكنولوژى ها، فعاليت ها و 
دسته بندى هايى كه با نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال 
ــاره  ــتند مى توان به موارد زير اش دبى در ارتباط هس
ــازى، ايجاد زيرساخت  كرد. روش هاى اتوماسيون س
ــانه هاى  فناورى اطالعات (IT)، مديريت اخبار و رس
ديجيتال و مديريت حقوق ديجيتال، سيستم هاى 
يكپارچه سازى اطالعات و اخبار، سيستم هاى پخش 
ــازى انبوه اطالعات و اخبار، شركت هاى  و ذخيره س
ايجاد بستر شبكه هاى بزرگ و كوچك، شركت هاى 
ارائه دهنده خدمات اينترنتى در تمام حوزه ها ازجمله 
ــزات صوتى و  ــه انواع تجهي ــانه ها، ارائ ــار و رس اخب
تصويرى؛ فيلم و صدابردارى؛ ميكس و مونتاژ براى 
ــف، تكنولوژى هاى توليد و انتقال  كاربردهاى مختل

ــات و محصوالت  ــورى و تمامى خدم ــدا، فيبر ن ص
مرتبط با آن. شركت هاى مخابراتى و ارائه دهندگان 
ــانه اى، صاحبان محتوا و  ــات ماهواره اى و رس خدم
ــا و تمامى فعاالن در  توزيع كنندگان، خبرگزارى ه
ــاى تلويزيونى  ــيع توليد محتوا، كانال ه دنياى وس
منطقه اى، توسعه دهندگان نرم افزار، فعاالن صنعت 
ــاغل دنياى آيتى در اين نمايشگاه  چاپ و ديگر مش

حضور داشتند.

منایشــگاه تابلوهــای تبلیغاتی و تصویرســازی 
(SGI Dubai 2018) دیجیتال دبی

ــازى  ــاى تبليغاتى و تصويرس ــگاه تابلوه نمايش
ــد يك  ــى (SGI Dubai 2018) را باي ــال دب ديجيت
ــيار مهم در حوزه تبليغات است. در سال  رويداد بس
جارى، اين نمايشگاه بين روزهاى بيست و چهارم تا 
بيست وشش دى ماه برگزار شد.  اين نمايشگاه كامًال 
تخصصى است و به طور دقيق، مى توان در اين رابطه 
ــاى صفحات فلزى  ــب وكارهايى در حوزه ه به كس
ــه اليه داراى  ــاى تبليغاتى، بوردهاى س بيليبورده
ــت و يا جلو، پرچم ها، انواع و اقسام  نورپردازى از پش
ــگرهاى  بوردها و تابلوهاى تبليغاتى Prima، نمايش
LCD، پرينترهاى مسطح جهت چاپ هاى تبليغاتى، 

ــزرگ، پرينترهاى وايد  ــدازه ب ــاى داراى ان پرينتره
فرمت، پرينترهاى باريك و كوچك، هدپرينت، انواع 
نرم افزارهاى پرينت، انواع پرينترهاى افست ديجيتال 
و پرينترهاى داراى عرض بسيار باال (سوپر وايد) كه 
ــتفاده مى شود؛  صرفاً جهت چاپ هاى تبليغاتى اس
ــگاه  ــى از ويژگى هاى مهم نمايش ــرد. يك ــاره ك اش
ــازى ديجيتال دبى  ــاى تبليغاتى و تصويرس تابلوه
قدمت آن است، به طورى كه هجده سال از برگزارى 
نخستين سرى آن مى گذرد. به همين دليل جايگاه 
خود را در عرصه هاى تابلوهاى تبليغاتى اعم از ساده 
و يا ديجيتال، پرينت، POP/POS، و تبليغات محيطى 
به تثبيت رسانده است. نمايشگاه بين المللى تابلوهاى 
تبليغاتى و تصويرسازى ديجيتال SGI دبى امارات 
ــه (24 الى 26 دى 96)  ــز در تاريخ 14-16 ژانوي ني
ــد و بيش از 400 شركت معتبر جهانى از  برگزار ش
36 كشور در اين نمايشگاه كه در فضايى به وسعت 

22 هزار مترمربع برگزار شد حضور داشتند.

شركت هاى پااليش نفت خصوصى با توجه به بازار 
ــرفت هاى رقباى  رقابت در منطقه و با توجه به پيش
منطقه براى ماندن در بازار چاره اى جز برنامه ريزى 
دقيق با توجه به موقعيت رقبا و استفاده از تكنولوزى 
ــركت در نمايشگاه هاى بين المللى  نوين ندارند. ش
ــر معرفى محصوالت و خدمات  و منطقه اى عالوه ب
جهت ارائه به بازار بين المللى ما را با ارزيابى رقبا در 
ــاى جديد در صنعت پااليش  منطقه و تكنولوژى ه
ــنا مى كند و يقيناً حضور در چنين رويدادهايى  آش
در قالب يك گروه مانند انجمن صنفى شركت هاى 

پااليشى مؤثر و كارآمدتر است.

گزارش بازدید روابط 
عمومی انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت و روابط عمومی 

پاالیشگاه های خصوصی 
از منایشگاه های  

رسانه دیجیتال دبی و 
تابلوهای تبلیغاتی
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معــاون وزير نفت و مديركل شــركت پااليش و 
پخــش فرآورده هاى نفتى، در جلســه با اعضاى 
انجمن صنفى كارفرمايى صنعــت پااليش نفت، 
ضمن قول مســاعد براى حل مشكالت مالياتى و 
تدوين ســازو كار پرداخت مطالبات پااليشگاه ها 
دربــاره دو موضــوع تهاتــر وكيوم باتــوم VB و 
همچنين ورود پااليشگاه ها به زنجيره توزيع نيز 
وعــده همكارى داد. روز چهارشــنبه دهم بهمن 
مــاه، جلســه اعضاى انجمــن صنفــى كارفرمايى 
صنعــت پااليش نفت بــا مهنــدس صادق آبادى 
مديركل شــركت پااليش و پخــش فرآورده هاى 
نفتى در محل اين شــركت برگزار شــد. در اين 
جلسه مهندس عاشــورى دبيركل انجمن صنفى 
كارفرمايــى صنعــت پااليــش نفــت و همچنين 
مديــران عامل و مديــران مالى پااليشــگاه هاى 
عضو انجمن، در ســه محور مطالبات پااليشگاه ها 
و مســئله ماليات، تهاتر با قير سازان و همچنين 
موانع موجود بر سر راه ورود به زنجيره توزيع، به 
بيان مشكالت خود پرداختند و صادق آبادى نيز 
با بيان اينكه اولين برنامه من اين بوده كه بنزين 
را از يك كاالى امنيتى به يك كاالى تجارى تبديل 
كنم، در هر سه زمينه راهكارهاى مورد نظر خود 

را تبيين و وعده همكاريهاى الزم را داد.

 سهامداران طلبکار
ــركل انجمن صنفى  ــورى، دبي ــه، ناصر عاش ــت صميمان ــن نشس در اي
ــفافيت روابط  كارفرمايى صنعت پااليش نفت با بيان اينكه ما به دنبال ش
مالى بين شركتهاى پااليش و شركت ملى پااليش و پخش هستيم، گفت: 
با شفافيت اين روابط، هم سرعت عمل بيشتر مى شود و هم ابهامات برطرف 
مى شود. اما در شرايط عدم شفافيت روابط، ما از چند جهت دچار خسارت 
مى شويم و به نوعى مصداق ضرب المثل هم چوب را مى خوريم و هم پياز، 
مى شويم. عاشورى گفت: امروز به دليل همين عدم شفافيت و هماهنگى 
روابط فى مابين، به عنوان نمونه، پااليشگاه بندرعباس، 900 ميليارد تومان 
ــازمان مالياتى جريمه شده و علت اين جريمه هم عدم تصفيه  از طرف س

مالياتى عنوان شده است.
عاشورى با تاكيد بر اينكه ما مى خواهيم هم حقوق خودمان تأمين شود 
و هم حقوق پااليش و پخش و هم حقوق دولت، گفت: بنگاه اقتصادى بايد 
ــود داشته باشد؛ اما در حال حاضر از بهزيستى و كميته تا سهام عدالت  س
ــهامدار هستند و مثًال سهام عدالت به ما مى گويد سود سال 95 را نقداً  س

از تشکیل کمیته برای 
حل مشکل مالیاتی تا ورود 
پاالیشگاه ها به جایگاه داری

در جلسه اعضای انجمن و مدیران پاالیش و پخش مطرح شد؛

روزنامه نگار

مهدی قدیمی
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بدهيد تا ما توزيع كنيم.
او افزود: ما هم اكنون به دنبال اصالح قوانين هستيم و از ظرفيت هاى 
خود در مجلس استفاده مى كنيم تا مثًال قانون ماليات ارزش افزوده را 
اصالح كنيم و قصد داريم به مدلى برسيم كه حقوق دولت، پااليش و 

پخش و پااليشگاه ها تأمين شود.

 بدهی های مالیاتی
ــه صرامى مدير مالى پااليشگاه اصفهان با اشاره  در ادامه اين جلس
ــگاه بندرعباس، براى  به اينكه به جز جريمه 900 ميلياردى پااليش
ــگاه اصفهان نيز 5400 ميليارد تومان جريمه بدهى مالياتى  پااليش
تعيين شده است، گفت: تا قبل از سال 91 ما نقدينگى را از شركت 
ــر قانون ديگر  ــال 91 با تغيي ــش و پخش مى گرفتيم اما از س پاالي

نقدينگى در دست ما نيست.
ــان اينكه در  ــگاه بندرعباس نيز با بي ــر مالى پااليش تاجيك مدي
محاسبات مالياتى، مازاد ما را لحاظ نمى كنند اما بابت كسرى ها ما را 
جريمه مى كنند، گفت: سازمان مالياتى بايد پولى كه پااليش و پخش 
واريز مى كند را على الحساب ثبت كند و بعد از تسليم اظهارنامه هاى 
ــبه مى كند و ما  ــبه كند، اما هر ماه اين را محاس ــا، آن ها را محاس م
ــى مديرعامل پااليشگاه  ــتا چاوش را بدهكار مى كنند. در همين راس
ــاره به اينكه آنچه از خزانه به پااليشگاه ها پرداخت  اصفهان هم با اش
مى شود از جمع اظهارنامه پااليشگاه ها كمتر است، تصريح كرد: اگر 
اين اختالف را باالنس نكنيم پااليشگاه ها مجبورند هم مابه التفاوت را 

پرداخت كنند و هم جريمه را بدهند.
در ادامه اين جلسه و پس از طرح جزئيات مشكل مربوط به نحوه 
تصفيه حساب با سازمان مالياتى، منجزى مدير مالى شركت پااليش 
و پخش، در پاسخ به مديران پااليشگاه ها، گزارشى از پرداخت ماهانه 

ــازمان امور مالياتى  مبلغ 650 ميليارد تومان به س
ــاب ماليات پااليشگاه ها ارائه و  به عنوان على الحس
ــرايط موضوع اين نيست كه  تصريح كرد: در اين ش
ماليات على الحساب ماهانه را ما به جاى پااليشگاه ها 
ــدد را بين خودتان  ــم يا اينكه اين ع پرداخت كني
تقسيم كنيم و شما به حساب سازمان مالياتى واريز 
كنيد، بلكه راهكار موجود اين است كه در پايان هر 
ــه ماه، وقتى شما مى خواهيد اظهارنامه سه ماهه  س
ــا چك كنيد كه  ــات و اعداد را با م ــد، اطالع بدهي
مازادها و كسرى هايمان با هم مطابقت داشته باشد 

و مشكل ايجاد نشود.
ــى  ــه نقدينگ ــاره اينك ــن درب ــزى همچني منج
پااليشگاه ها در اختيار آنها نيست نيز گفت: واقعيت 
ــركت پااليش  ــت كه نقدينگى در اختيار ش اين اس
ــت؛ موضوع اين است كه سازمان  و پخش هم نيس
مديريت و برنامه ريزى اطالعات غلطى تهيه مى كند. 
ــات و آمار، خروجى هاى  چون هرچه در اين اطالع
ــد، سهم هدفمندسازى يارانه ها بيشتر  ما كمتر باش
ــى را به عنوان  ــود، به همين دليل عدد غلط مى ش
ــدد غير واقعى  ــا پيش بينى مى كنند و ع درآمد م
ديگرى كه كمتر از خروجى ماست را هم به عنوان 
خروجى اعالم مى كنند تا تفاوت اين دو بيشتر شود 
ــترى از نقدينگى ما را به عنوان سهم  و بخش بيش
ــازى بردارند و به همين دليل ما شديداً  هدفمندس

كمبود منابع داريم.
ــركت پااليش و پخش فراورده هاى  مدير مالى ش
ــه اين وجوه در اختيار ما هم  نفتى با تاكيد بر اينك
نيست و ما خود نيز قربانى اين ماجرا هستيم، افزود: 
ــا را 47 هزار ميليارد  ــازمان امور مالياتى، خود م س
تومان بدهكار كرده كه تا االن توانسته ايم از 35 هزار 

ميليارد تومان آن رفع تعرض كنيم.

 نگاه وزیر تغییر کرده است
در ادامه اين جلسه هم ناصر بابايى، معاون مديرعامل 
شركت پااليش و پخش با بيان اينكه مديرعامل شركت 
ــكالت، راهكارهاى  ــش و پخش براى حل مش پاالي
خوبى دارد، افزود: در گذشته وزير محترم نفت نگاه 
ديگرى به ماجرا داشت ولى االن خوشبختانه به اين 
ــيده اند كه ما به پااليشگاه ها بدهكاريم. اين  نظر رس
ــادى دارد و ما بايد راهى  تغيير نگاه وزير اهميت زي
پيدا كنيم كه از اين موقعيت استفاده كنيم و ايشان 
هم حمايت كنند. از اين رو بهتر است به راهكارهايى 
بيانديشيم كه هم حقوق ذى نفعان تأمين شود و هم 
از اين فرصتى كه به وجود آمده براى ارتقا و باال بردن 
ــگاه ها استفاده كنيم تا اين سرمايه  بهره ورى پااليش

چند برابر شود.
همچنين نامور مديرعامل پااليشگاه بندرعباس با 
اشاره به اينكه بنزين يك كاالى استراتژيك است و 
يك روز وقفه در توليد آن مانند برخى كاالها نيست 
ــكلى ايجاد نكند، تصريح كرد: ما با شرايط  كه مش

نظام مالی بین 
پاالیشگاه ها و رشکت 

نفت و پاالیش و 
پخش، ساختار ندارد و 
در حال حارض هرکس 

زورش برسد پول را 
می گیرد و معموالً 

هم سازمان مالیاتی و 
هدفمندسازی زورشان 

می رسد و به همین 
دلیل ما همواره هم به 
سازمان هدفمندسازی 

و هم به سازمان 
مالیاتی پول می دهیم 
و همیشه هم به اینها 

بدهکاریم و جریمه 
هم می شویم
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فعلى توليد را به هر شكلى انجام مى دهيم و مسائل 
ــى و.. را نيز تحمل مى كنيم. اما وظيفه ارتقاء  ماليات
كيفى پااليشگاه ها را هم داريم و متعهد هستيم كه 
ــال 97 ارتقاء بنزين همه پااليشگاه ها را  تا نيمه س
تكميل كنيم. پس از آن هم بايد خطوط نفت كوره 
ــاز به اعتبار دارد و  ــد كنيم كه آن هم ني را آپ گري
ــدون كمك از اعتبارات خارجى و فاينانس ممكن  ب
نيست و همه اين ها در شرايطى است كه عمًال هنوز 
تحريم ها به قوت خود باقى است و حتى براى تهيه 

قطعات هم مشكل داريم.
نامور با بيان اينكه در همه اين اوضاع تا امروز توقف 
ــهام عدالت و تأمين  ــته ايم، افزود: اما س توليد نداش
اجتماعى، سهامدار پااليشگاه ها هستند و مدام به ما 
نامه مى زنند كه پول بدهيد تا حقوق بازنشسته ها و ... 
را بدهيم. به ما مى گويند شما سودى براى ما نداريد 
ــل همين بدهى هايتان را بدهيد. اين درحالى  و الاق
ــائل و مشكالت، ما  ــت كه دركنار همه اين مس اس
ــتيم كه حق يا  درگير معضل بزرگ ماليات هم هس
ــاب ما پول برداشت مى كنند حتى از  ناحق از حس
حساب شخصى هيات مديره هم برمى دارند و ما را 
به خاطر اين بدهى هايى كه برايمان تعيين كرده اند، 

ممنوع الخروج هم مى كنند.
راهكار صادق آبادى و دستور تشكيل كميته ويژه

ــه، مهندس صادق  در بخش ديگرى از اين جلس
آبادى مديرعامل شركت پااليش و پخش فراورده هاى 
ــدف من تبديل بنزين از يك  نفتى با بيان اينكه ه
ــت، گفت: بايد  كاالى امنيتى به كااليى تجارى اس
ــاخت نرم افزارى براى زنجيره توزيع  به دنبال زيرس
ــايد راهكار مناسب اين باشد كه بنزين  باشيم و ش
ــگاه ها را بگيريم و يك شركت، همه را  همه پااليش
ــازاد را از بنزين توليد جنوب صادر  ــع كند و م توزي
كنيم و درآمد بين همه به نسبت توليدشان تقسيم 
ــود. صادق آبادى در ادامه با اشاره به اينكه اولين  ش

مشكلى كه بايد به دنبال حل آن باشيم، بدهى 1200 
ميلياردى پااليش و پخش به پااليشگاه هاست، افزود: 
ــازمان مالياتى  ــما بدهيم، س اگر ما اين پول را به ش
ــهام عدالت بالفاصله همه را برمى دارند و هيچ  و س
چيزى به شما نمى رسد. بنابراين بهتر است برنامه اى 

براى آن داشته باشيم.
او با بيان اينكه چشم انداز نفت كوره خوب نيست 
ــوز شدن مى روند،  ــمت گازس و نيروگاه ها هم به س
ــت كوره  ــراى فروش نف ــن االن هم ب ــت: همي گف
ــم از اين طلب  ــم و در مقابل مى تواني ــكل داري مش
شما به عنوان يك فرصت استفاده كنيم و با سرمايه 
گذارى مناسب، توليد نفت كوره را كاهش دهيم و با 
فاينانس و استفاده از اين سرمايه، پااليشگاه ها را به 
روزرسانى كنيم. مديرعامل شركت پااليش و پخش 
ــخنانش با  فراورده هاى نفتى در بخش ديگرى از س
اشاره به مشكالت مالياتى پااليشگاه ها، تاكيد كرد: 
نظام مالى بين پااليشگاه ها و شركت نفت و پااليش 
ــال حاضر هركس  ــاختار ندارد و در ح و پخش، س
ــد پول را مى گيرد و معموالً هم سازمان  زورش برس
مالياتى و هدفمندسازى زورشان مى رسد و به همين 
دليل ما همواره هم به سازمان هدفمندسازى و هم 
ــازمان مالياتى پول مى دهيم و هميشه هم به  به س

اينها بدهكاريم و جريمه هم مى شويم.
ــان اين مطالب  ــدس صادق آبادى پس از بي مهن
ــتور تشكيل كميته اى متشكل از مديران عامل  دس
همه پااليشگاه ها به همراه مديرمالى شركت پااليش 
و پخش، طاهرنژاد مدير حقوقى پااليش و پخش و 
با حضور بابايى، معاون مديرعامل پااليش و پخش را 
صادر كرد و قرار شد تا در اين كميته همه راهكارهاى 
ــه اى براى تنظيم روابط و جلوگيرى از تضييع  ريش
حقوق شركت نفت و پااليشگاه ها تدوين شود. به اين 
ترتيب و پس از دستور تشكيل اين كميته مقرر شد 
كه پس از تدوين راهكارهاى نهايى، جلسه اى با وزير 

نفت برگزار شود تا هم براى نحوه سرمايه گذارى از 
محل مطالبات پااليشگاه ها و هم براى اجراى نظام 

روابط مالى فيمابين تصميم گيرى شود.

VB ماجراهای تهاتر 
در بخش ديگرى از اين جلسه عاشورى با بيان اينكه 
ــال 97  موضوع تهاتر وكيوم باتوم در اليحه بودجه س
هم به تصويب رسيده، گفت: اينكه پااليشگاه هايى كه 
بدهى ندارند هم موظف مى شوند وكيوم باتوم در اختيار 
ــازها قرار دهند، مشكالتى براى ما ايجاد كرده  قيرس
ــت. در همين راستا باقرى مديرعامل پتروشيمى  اس
ــاره به اينكه قير سازها با اعمال فشار  تبريز هم با اش
وكيوم باتوم ما را مى گيرند و حتى پااليشگاه هايى كه 
ــدازى خط توليد قير دارند هم از مجارى  امكان راه ان
خاصى تحت فشار قرار مى گيرند تا خودشان قير توليد 

نكنند و وى بى را به قيرسازها بدهند.
ــت اين است كه  باقرى با بيان اينكه راهكار درس
ــد كننده قير پول بدهد  ــت به چهار ارگان تولي دول
ــد، گفت: اينكه  ــى را از ما بخرن ــا الاقل وى ب و آنه
ــه دريافت وى بى به اين چهار ارگان مى دهند  حوال
ــان است  ــگاهى در دسترس ش و اين ها از هر پااليش
ــا، وكيوم باتوم طلب مى كنند و  با ارائه اين حواله ه
ــول از دولت برويم، ما را  ــا بايد به دنبال گرفتن پ م
دچار مشكل كرده است. در اين بخش از جلسه هم 
ــركت پااليش و پخش راهكار  منجزى مديرمالى ش
ــكل را اينگونه بيان كرد كه بايد پااليشگاه هايى  مش
ــتند، از  ــركت پااليش و پخش طلبكار هس كه از ش
تحويل وكيوم باتوم رايگان به قيرسازها معاف شوند 
ــگاه هايى كه بدهكار هستند، به جاى  و فقط پااليش

بدهى خود موظف به تحويل وكيوم باتوم باشند.
در همين راستا هم با اعالم بابايى معاون مديرعامل 
پااليش و پخش، مقرر شد تا جداول تمام بدهى ها و 
مطالبات پااليشگاه ها تهيه شود و بر اين اساس و با 
رايزنى صادق آبادى، پااليشگاه هاى طلبكار، از تحويل 

وكيوم باتوم حواله اى به قيرسازها معاف شوند.

 پاالیشگاه ها جایگاه دار شوند
ــه هم مهندس صادق  ــش پايانى اين جلس در بخ
آبادى با تاكيد بر اينكه زنجيره جايگاه داران بخش 
ــت  ــكيل داده اند و اين درحالى اس قدرتمندى تش
ــا همگى جايگاه هاى  ــگاه هاى بزرگ دني كه پااليش
ــگاه ها  ــد، از مديران پااليش ــره اى توزيع دارن زنجي
خواست كه به طور جدى وارد زنجيره توزيع شوند.

ــكالت برخى از  ــس از طرح مش ــادق آبادى پ ص
پااليشگاه دارانى كه براى تأسيس جايگاه با مشكالت 
ــده اند،  مختلف از قبيل دريافت مجوز و ... مواجه ش
ــب، موانع از  ــول داد تا با تعيين راهكارهاى مناس ق
ــود و در آينده  ــگاه ها برداشته ش پيش روى پااليش
شاهد تأسيس جايگاه هاى عرضه سوخت در سراسر 

كشور توسط پااليشگاه ها باشيم.
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وزیر نفت: تولید و صادرات روزانه نفت ایران پس از برجام یک میلیون بشکه افزایش یافت

تصویب وام ۲۶۰ میلیون یورویی برای تکمیل فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

وزير نفت با اشاره به افزايش يك ميليون بشكه اى توليد و صادرات نفت ايران در 
پسابرجام، گفت: توليد نفت خام و ميعانات گازى در 10 ماه امسال نسبت به دوره 
ــكه و صادرات نفت هم 60 هزار بشكه افزايش يافته  ــابه پارسال 165 هزار بش مش

است.
بيژن زنگنه  در نشست با نمايندگان رسانه هاى داخلى و خارجى به ارائه گزارشى 
ــاخص هاى اصلى آن پرداخت بابيان اين كه ميانگين  از عملكرد صنعت نفت و ش
ــال نسبت به دوره مشابه پارسال  توليد نفت خام و ميعانات گازى در 10 ماه امس
ــكه  افزايش يافته است، ادامه داد: صادرات در اين مدت نسبت  روزانه 165 هزار بش
ــابه سال گذشته 60 هزار بشكه افزايش يافته است، همچنين نسبت  به مدت مش
به 5 ماه سال 92 با افزايش توليد يك ميليون و 180 هزار بشكه اى روبه رو بوده ايم. 
ــور از ميدان گازى پارس جنوبى  ــه بابيان اين كه 70 درصد گاز مصرفى كش زنگن
تأمين مى شود، گفت: براى نخستين بار است كه ايران در برداشت گاز از اين ميدان 

مشترك يا با كشور قطر مساوى است يا در توليد از آن پيش افتاده است.
زنگنه با اشاره به افتتاح 6 فاز پارس جنوبى در فروردين امسال، ادامه داد: تا آخر 
سال آينده نيز 5 فاز پارس جنوبى شامل فازهاى 13، 22 تا 24 و نيمى از فاز 14 

به توليد خواهد رسيد.
ــتايى و حدود 92  ــال 96، 76 درصد جمعيت روس وى بابيان اين كه در پايان س
درصد كل جمعيت ايران به صورت مستقيم از شبكه گاز استفاده مى كنند، تصريح 
كرد: اين در حالى است كه در سال 91، 54 درصد جمعيت روستايى از گاز بهره مند 
ــال گذشته تصريح كرد:  ــانى به زاهدان در س ــاره به گازرس بودند. وزير نفت با اش

هم اكنون گسترش شبكه  گاز به زاهدان با سرعت در حال انجام است.
ــعه فاز 11 پارس جنوبى با  ــاره به امضاى قرارداد توس وزير نفت همچنين با اش
ــيوم توتال، سى ان پى سى آى و پتروپارس باارزش حدود 5 ميليارد دالر در  كنسرس

تيرماه سال 96، تأكيد كرد: اين قرارداد طبق زمان بندى در حال اجراست.
ــيمى ادامه داد: در سال  ــاره به فروش داخلى محصوالت پتروش وزير نفت با اش

95 فروش داخلى محصوالت پتروشيمى حدود 5, 1 ميليون تن بود كه به معناى 

ــد اوره در نظر گرفته  ــت. در اين آمار توليداتى مانن ــروش خوراك مواد اوليه اس ف
نمى شود، زيرا خيلى فورى در بخش كشاورزى مصرف مى شوند كه برآورد مى كنيم 

900 هزار تن تقاضاى جديد اضافه شود.

ــه و خريد محصوالت  ــون تن عرض ــب 5, 1 ميلي ــه داد: به اين ترتي ــه ادام زنگن
ــيمى بوده است كه پيش بينى مى كنيم امسال اين ميزان به 6 ميليون تن  پتروش
ــد تقاضاى داخلى خواهيم داشت و اين  ــد. به اين ترتيب حدود 17 درصد رش برس

موضوع بسيار مهم است كه صنايع پايين دستى فعال مى شوند.
وزير نفت همچنين با اشاره به آمار صادرات گاز ايران به عراق ادامه داد: هم اكنون 
ايران روزانه 13 ميليون مترمكعب گاز طبيعى از خط لوله نفت شهر به بغداد صادر 
مى كند و خط لوله صادرات گاز ايران به بصره نيز در طرف ايرانى تكميل شده است. 
در همين ايام كه كشور با سامانه هواى سرد مواجه بود، صادرات به عراق برقرار بود.

ــرد: اعطاى وام 260 ميليون يورويى،  ــاون وزير نفت در امور پااليش اعالم ك مع
ــگاه ستاره خليج فارس  ــعه ملى، براى تكميل فازهاى پااليش مصوب صندوق توس

تأييدشده است.
ــت مشترك با اعضاى گروه انرژى مجلس شوراى  عليرضا صادق آبادى در نشس
ــالمى و مديران صنعت پااليش كشور گفت: ظرفيت توليد پااليشگاه ميعانات  اس
گازى ستاره خليج فارس كه هم اكنون يك سوم آن محقق شده است، بايد تا پايان 
ــك وام 260 ميليون يورويى  ــود، به همين منظور اعطاى ي ــال 97 تكميل ش س

تأييدشده كه قرار است به اين پااليشگاه اختصاص يابد.

وى افزود: پااليشگاه ستاره خليج فارس تنها پااليشگاه دنياست كه ظرفيت توليد 36 
ميليون ليتر بنزين يورو 5 را دارد. ممكن است پااليشگاهى با ظرفيت خوراك بيشتر 
از 360 هزار بشكه نفت در دنيا وجود داشته باشد، اما پااليشگاه ستاره خليج فارس 
به دليل اين كه از خوراك ميعانات گازى استفاده مى كند، 75 درصد اين خوراك به 
محصول باكيفيت تبديل مى شود كه نمونه ندارد. صادق آبادى تصريح كرد: پااليشگاه 
ميعانات گازى ستاره خليج فارس و پااليشگاه نفت بندرعباس درمجموع 50 درصد 
توليد بنزين كشور را در اختيار دارند. مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى بابيان اين كه ما از سال آينده براى واردات بنزين رديف بودجه اى نداريم، عنوان 
ــريع تر به صادركننده بنزين تبديل شويم. وى بابيان اين كه به  كرد: بايد هرچه س
همين منظور و همچنين باهدف پرداخت بدهى پيمانكاران و سازندگان اين پروژه 
ــعه ملى درخواست وام داشته ايم، گفت: رئيس جمهورى نيز با اين  از صندوق توس
درخواست وزارت نفت موافقت كرده، اما براى اين كه اين تقاضا هرچه زودتر عملياتى 
شود به همكارى و همراهى مجلس نياز است. محمدعلى دادور، مديرعامل پااليشگاه 
ميعانات گازى ستاره خليج فارس نيز در اين نشست گزارشى از نحوه تثبيت توليد 
ــه داد و گفت: همه تيم مديريتى، عملياتى و  ــگاه ارائ ــن يورو 5 در اين پااليش بنزي
كاركنان اين پااليشگاه سعى كرده اند در مدت زمان كوتاهى و بدون صرف هزينه، فاز 
نخست پااليشگاه ستاره خليج فارس را تكميل و توليد مستمر بنزين يورو 5 را تثبيت 
كنند. وى به برخى چالش ها ازجمله مشكالت ترخيص كاالهاى موردنياز پااليشگاه 
ستاره خليج فارس از گمرك اشاره كرد و افزود: انتظار داريم اعضاى كميسيون انرژى 

مجلس شوراى اسالمى ما را در حل اين مشكالت يارى كنند.
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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران: فرآورده های پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مطابق استانداردهای موجود است

رئيس سـازمان ملـى اسـتاندارد ايران با اشـاره به نمونه گيـرى از محصول 
پااليشگاه سـتاره خليج فارس، گفت: شاخص هاى يورو 4 و 5 اين پااليشگاه با 

واقعيت موجود منطبق است و توليد مطابق استاندارد انجام مى شود.
نيره پيروزبخت، درباره استاندارد دو فرآورده بنزين و گازوئيل گفت: تاكنون 
اسـتانداردهاى الزم براى 50 نمونه از بنزين توزيعى جايگاه هاى عرضه سوخت 
در 17 كالن شهر انجام شده است و تا پايان سال اين نمونه ها به 100 مورد خواهد 
رسـيد. وى بابيان اين كه اسـتاندارد گازوئيل تاكنون در كشور اجبارى نشده، 
تصريح كرد: اين مسـئله بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است، هرچند 
سازمان ملى استاندارد ايران آمادگى دارد براى كنترل گازوئيل با محيط زيست 

همكارى داشته باشد.
رئيس سـازمان ملى اسـتاندارد در ادامه با يادآورى اين كه در دى ماه گذشته 
تعدادى از خودروها با توقف توليد روبه رو شدند، عنوان كرد: دليل اين موضوع 
افزون بر مباحث استاندارد و كيفيت، بى توجهى برخى خودروسازان به قوانين و 
مقررات بود. رئيس سازمان ملى استاندارد ايران گفت: تا ابتداى دى ماه امسال 
خودروسـازان بايد مدارك استاندارد هشتاد پنجگانه را به اين سازمان تحويل 
مى دادند و همه خودروهايى كه قادر به پشـت سـر گذاشـتن اين استانداردها 

نبودند، از دور خارج شدند.
وى با اشاره به قانون جديد تقويت و توسعه نظام استاندارد، افزود: اين قانون 

به سازمان ملى استاندارد اختيار داده كه به سرعت توقف توليد خودروهايى را 
كه موفق به پاس كردن استانداردها نمى شوند اعمال كند. راهنمايى و رانندگى 
نيز بدون تأييديه سازمان ملى استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست، 

خودروها را شماره گذارى نخواهد كرد.
پيروز بخت درباره استاندارد موتورسيكلت ها نيز تصريح كرد: دستور توقف 
توليد موتورسـيكلت هاى كاربراتورى از سوى سـازمان حفاظت محيط زيست 
صادرشده است، اما يكى از تمهيدات سازمان استاندارد افزايش استانداردهاى 

موتورسيكلت ها از 17 به 25 مورد از آغاز سال 97 است.
رئيس سـازمان ملى اسـتاندارد عنوان كرد: درصورتى كه موتورسـيكلت ها 
نتوانند اسـتانداردهاى يادشـده را پاس كنند از خط توليد خارج خواهند شد، 
هرچند در اين زمينه ناگزير از توسـعه موتورسـيكلت هاى انژكتورى و به ويژه 

برقى هستيم.
وى در ادامه با اشـاره بـه تعطيلى مدارس پايتخت و برخى كالن شـهرها در 
روزهاى آلوده، آن را سـاده ترين روش براى جلوگيرى از تردد خودروها عنوان 
كرد و گفت: اين در حالى اسـت كه بسـيارى از سرويس هاى مدارس خود جزو 
خودروهاى آالينده هسـتند. پيروزبخـت تأكيد كرد: در ايـن زمينه ناگزير از 
آسيب شناسى، جلب مشاركت همه سازمان هاى ذى ربط بر اساس قانون هواى 

پاك و هماهنگى هاى بيشتر هستيم.
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ارزیابی جایزه رسآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در رشکت پاالیش نفت بندرعباس

رشکت ملی نفت موظف به تأمین ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان شد

ــركت ملى نفت  نمايندگان مردم در خانه ملت ش
ايران را موظف به تأمين 4 ميليون تن مواد اوليه قير 

رايگان تا سقف 3 هزار ميليارد تومان كردند.
ــس در جريان  ــت علنى مجل نمايندگان در نشس

ــى جزئيات بخش درآمدى اليحه بودجه سال  بررس
ــك پيرامون تكليف  ــا بند الحاقى 2 تبصره ي 97، ب

ــن قير رايگان با  ــركت ملى نفت ايران براى تأمي ش
177 رأى موافق، 11 رأى مخالف و 4 رأى ممتنع از 

ــرآمدى و بهبود مستمر صنعت  ارزيابى جايزه س
ــركت پااليش نفت بندرعباس با حضور  نفت در ش
ــد. اين ارزيابى به منظور  ارزيابان وزارت نفت آغاز ش
ــترش فرهنگ سرآمدى و بهبود  پياده سازى و گس

مستمر اجرا مى شود.
ــدت چهار روز  ــى كه به م ــن دوره از ارزياب در اي
ــگاه،  ــود، بازديدهاى عمومى از پااليش برگزار مى ش
ــات عمومى  مصاحبه هاى گروهى و انفرادى، جلس
ــان صورت  ــوى ارزياب ــتندات از س ــاهده مس و مش

مى گيرد.
ــركت ها، توسعه و  ايجاد فضاى رقابتى در بين ش
ــرآمدى و بهبود مستمر،  نهادينه كردن فرهنگ س
ايجاد فضاى الزم براى تبادل تجربيات و ارج نهادن 
به كاركنان سازمان هاى سرآمد از اهداف اين دوره از 

جايزه سرآمدى و بهبود مستمر صنعت نفت است.
ــن دوره از  ــزارش ارزيابان در اي ــاس اين گ بر اس
ارزيابى، دستيابى به درك بهتر و عينى تر از سازمان، 
تصديق اظهارنامه، شفاف سازى و بررسى رويكردها، 
دستيابى به اطالعات جديد درباره سازمان، بررسى 
ــد حضورى از  ــازمان را از اهداف بازدي ــل س و تحلي
ــتقبال شركت پااليش  ــگاه اعالم كردند. اس پااليش
نفت بندرعباس از مدل تعالى سازمانى و استفاده از 
آن ها به عنوان ابزارى براى شناسائى وضعيت موجود 
ــاير سازمان ها به منظور كاهش  و مقايسه خود با س
فاصله عملكردى با بهترين عملكردها، تأييدى براى 

حضور ارزيابان در اين شركت بوده است.
ــتى به ويژه قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، نظام نامه  ــود به استناد اسناد و تكاليف باالدس يادآور مى ش
جايزه سرآمدى و بهبود مستمر صنعت نفت كه برآيند كار كارشناسى متخصصان ستاد و چهار شركت اصلى و 
الگوبردارى از مدل ها و استانداردهاى معتبر بين المللى است، به منظور پياده سازى و گسترش فرهنگ سرآمدى 
ــركت اصلى، معاونان و  ــتمر در مجموعه صنعت نفت، از طرف وزير نفت به مديران عامل چهار ش و بهبود مس

مديران كل و روساى واحدهاى مستقل ستادى ابالغ شد.

مجموع 224 نماينده حاضر موافقت كردند.
ــال 97 عبارت  بندالحاقى 2 تبصره يك بودجه س
است از: شركت ملى نفت ايران موظف است از محل 
منابع در اختيار خود معادل ريالى چهارميليون تن 
مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سى هزار 
ــارد (30,000,000,000,000) ريال قرار دهد  ميلي
ــود و خزانه دارى كل  ــاب هاى فى مابين خ و در حس
ــور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلى  كش

به پتروشيمى ها و پااليشگاه ها تسويه كند.
ــردون رئيس  ــزارش، غالمرضا تاجگ ــن گ بنابراي
كميسيون تلفيق بودجه در پاسخ به ابهامات موردنظر 
ــازمان برنامه وبودجه پيرامون عدم  نوبخت رئيس س
تعيين تكليف محل تأمين قير رايگان براى شركت 
ــى از اين بند الحاقى  ملى نفت ايران گفت: در بخش
آمده كه شركت ملى از محل خوراك مايع تحويلى 
به پتروشيمى ها و پااليشگاه ها، منابع موردنياز خود را 
تسويه نمايد بنابراين شفافيت الزم در اين بخش و با 
توجه به منابع ديده شده در تبصره 14 براى شركت 

ملى نفت ابهامى وجود ندارد.
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رشكت پاالیش نفت اصفهان گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی را کسب کرد

جلسه اختتاميه مميزى صدور گواهينامه استاندارد 
ــت انرژى با  ــه مديري ISO 2011 :50001 درزمين

ــت اصفهان،  ــركت پااليش نف حضور مديرعامل ش
ــركت  ــه مديريت انرژى و مميزان ش اعضاى كميت
ــد و پس از ارزيابى هاى الزم از  IMQ ايتاليا برگزار ش

سوى اين شركت بين المللى، به دليل رعايت الزامات 
استاندارد مديريت انرژى توسط شركت پااليش نفت 
ــان اين گواهينامه به نام پااليش نفت اصفهان  اصفه
ــس از دو روز  ــت كه پ ــد. در آغاز اين نشس صادر ش
مميزى انرژى در شركت انجام گرفته بود، تيم مميزى 
ــود و با توجه به  ــزارش يافته هاى خ ــس از ارائه گ پ
ــى در فرآيند مميزى،  ــايى مغايرت اصل عدم شناس
ــركت پااليش نفت  اعالم نمودند با توجه به اينكه ش
اصفهان الزامات الزم را در اين خصوص رعايت نموده 
است، بنابراين شركت به كسب گواهينامه استاندارد

 ISO 2011 :50001 نائل مى شود.

آقايى سرمميز تيم انرژى شركت IMQ ضمن اشاره 
ــتراتژى مطلوب شركت پااليش نفت اصفهان  به اس
ــرژى اظهار كرد:  درزمينه مديريت بهينه مصرف ان
خوشبختانه روح اهميت بخشى به مسائل انرژى در 
شركت جارى است و مديريت ارشد شركت، نگاهى 

عميق، واقعيت گرا و صيانتى به موضوع انرژى دارند.
ــركت مكانيسم مناسبى در  وى بابيان اينكه در ش
جهت اولويت بخشى به اقدامات و پروژه هاى مرتبط 
ــن درزمينه  ــت: همچني ــده، گف باانرژى ترسيم ش

مسائل آموزشى نيز، بين مباحث دوره هاى آموزشى 
ــه انرژى لينك  ــده و موضوع مصرف بهين برگزارش

حقيقى وجود دارد.
ــح نمود:  ــركت IMQ تصري ــرژى ش ــرمميز ان  س

ــازمان  ــذ گواهينامه در كنار ملزم نمودن يك س اخ
ــتم انرژى، آن سازمان را  براى مجهز شدن به سيس
ــتماتيك شدن، مصرف  موظف مى نمايد كه با سيس
ــگى و رو به بهبود داشته  بهينه انرژى روندى هميش
ــوارد نيز  ــركت در خصوص برخى م ــد. اين ش باش

پيشنهاد هايى ارائه نمود.
پس ازآن مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان 
كسب اين موفقيت ارزنده را به همه مديران و كاركنان 
شركت تبريك گفت و اظهار داشت: موفقيت شركت، 
ــبانه روزى و فعاليت هاى مستمر و  مرهون تالش ش

مسئوالنه كاركنان و پيگيرى كميته انرژى است.
ــى و دقت نظر تيم  ــى همچنين از نكته بين چاوش
ــت: اين گروه با  مميزى تمجيد نموده و اذعان داش
روش صحيح و مناسب، مميزى مؤثرى انجام دادند و 
من معتقدم انجام پيشنهاد ها گروه تخصصى مميزى 

به سهولت در شركت انجام پذير است.
وى مميزى انرژى را ابزارى براى حركت در مسير 
صحيح مصرف انرژى قلمداد نموده و بر فرهنگ سازى 

مصرف انرژى در شركت تأكيد كرد.
ــينى رئيس  ــم الحس همچنين در اين رابطه هاش
مهندسى پااليش و برنامه ريزى توليد ضمن تشكر از 

كليه واحدهاى درگير در استقرار نظام مديريت انرژى 
ــعه و تعميق سيستم هاى مديريتى يكى  گفت: توس
ــازمان است و نگاه سازمان  از استراتژى هاى مهم س
در اين حوزه نه صرفاً كسب گواهينامه، بلكه اصالح 
ــتمر و  ــاختارها و كمك به بهبود مس فرآيندها و س
رشد و تعالى سازمان است كه اميدواريم استقرار اين 
سيستم كمك شايانى به بهبود و بهينه سازى مصرف 

انرژى در سازمان كند.
ــركت نيز  ــازى انرژى ش ــئول بهينه س زمانى مس
ــت انرژى با توجه  ــرورت توجه به موضوع مديري ض
ــم و اين امر  ــش آن در مديريت هزينه را مه ــه نق ب
ــان در بخش هاى  ــه و هدف تك تك كاركن را وظيف
مختلف شركت دانست. وى همچنين به صورت ويژه 
ــرژى در واحدهاى مختلف و همكاران  ــن ان از رابطي

واحد انرژى قدردانى و تشكر كرد.
مشهدى نماينده مديرعامل سيستم هاى مديريتى 
شركت نيز در گفت وگو با روايط عمومى ضمن تبريك 
اين موفقيت به همكاران و تقدير ازايشان كه منجر 
به كسب اين موفقيت شدند، برخى از اقدامات انجام 
ــتاندارد را مورد اشاره  ــده و فوايد توجه به اين اس ش
قرار داد. فرآيند مميزى صدور گواهينامه استاندارد

 ISO 2011 :50001 از تاريخ 3 لغايت 4 بهمن ماه 

با حضور 4 نفر از نمايندگان مميز شركت IMQ ايتاليا 
برگزار و كليه نواحى توليدى، عملياتى، ستادى و ... 

مورد مميزى قرار گرفت.
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افتتاح نخستین اورژانس سوختگی پیش بیامرستانی در صنایع نفت منطقه اصفهان

دیدار صمیمی مدیرعامل رشکت پاالیش نفت بندرعباس با پرستاران به مناسبت روز پرستار

مدیرعامل اویکو خربداد:  ۱۰ هزار نفر روز کار برای راه اندازی واحد تقطیر فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

نحوه هزینه کرد قیر رایگان در بودجه ۹۷ تعیین شد

ــالروز والدت حضرت زينب كبرى  ــان با س همزم
ــتين اورژانس سوختگى  ــتار، نخس (س) و روز پرس

پيش بيمارستانى در صنايع نفت منطقه اصفهان در 
محل شركت پااليش نفت اصفهان، با حضور مديران 
ــتاد طب  ــس، معاون و رئيس س ــركت، رئي اين ش
صنعتى و بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان و 
همچنين رئيس طب سالمت كار پااليشگاه اصفهان 

به بهره بردارى رسيد.
ــم افتتاحيه، مديرعامل شركت پااليش  در مراس
نفت اصفهان ضمن تبريك به مناسبت روز پرستار، 
ــر زحمتكش كه براى خدمت به  از فعاليت اين قش
ــان و دل تالش مى كنند تجليل كرد  بيماران از ج
ــغل پرستارى و همچنين شغل پزشكى  و گفت: ش

عشق و عالقه خاصى مى طلبد و به طور حتم خداوند 
ــه در اين حرفه  ــان اجرى عظيم براى افرادى ك من

مشغول هستند، در نظر گرفته است.
ــراى بهره  ــندى ب ــى با ابراز خرس مهندس چاوش
ــه اين مركز  ــاره به اينك ــردارى ازاين طرح، با اش ب

ــتين اورژانس سوختگى پيش بيمارستانى در  نخس
ــوب مى گردد،  ــت منطقه اصفهان محس صنايع نف
گفت: اميدواريم ديگر صنايع نفت استان نيز مبادرت 
ــد تا در زمان خداى  به تعبيه چنين مراكزى نماين
ناكرده حوادث ناگهانى، معين يكديگر باشيم. با اين 
وجود پااليشگاه از هم اكنون آمادگى خويش را براى 
ــارى و خدمات اضطرارى به صنايع همجوار اعالم  ي

مى نمايد.
ــتاد طب صنعتى  ــم، رئيس س در پايان اين مراس
وبهداشت استان اصفهان از حمايت مديريت شركت 
پااليش نفت اصفهان براى ساخت مركز سپاسگزارى 
ــاهد  كرد و گفت: اگر خدمات اين عزيزان نبود ما ش

اجرايى نمودن مركز نبوديم.

به مناسبت والدت با سعادت حضرت زينب (س) و 
روز پرستار مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس 
ــگاه  ــت و درمان پااليش ــتاران بخش بهداش با پرس
ــن روز را به آنان تبريك گفت.  بندرعباس ديدار و اي
ــاى پااليشگاه  مهندس نامور به همراه جمعى از روس

ــگاه بندرعباس، با  ــا حضور در مركز درمانى پااليش ب
ــتاران و كاركنان اين مركز ديدار كرد و اين روز   پرس
را به آنان و همچنين پرستاران درمانگاه امام رضا (ع) 
شهرك مرواريد تبريك گفت. نامور حرفه پرستارى 
ــاغل مقدس و حساس برشمرد و اين  را از جمله مش

ــهاى شبانه روزى  روز را فرصتى براى تجليل از تالش
پرستاران دانست و گفت: با توجه به مخاطرات كار در 
محيطهاى صنعتى به ويژه پااليشگاه، آمادگى تيم هاى 
پزشكى براى مقابله با حوادث احتمالى در هر ساعت 

از شبانه روز از اهميت بااليى برخوردار است.

ــل اويكو اعالم كرد: براى راه اندازى واحد  مديرعام
تقطير فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس 10 هزار 
نفر روز كار انجام شد. مهرداد داوودى 25 بهمن ماه 
ــر فاز دوم  ــن راه اندازى واحد تقطي ــيه آيي در حاش
پااليشگاه ستاره خليج فارس، افزود: اقدام هاى اصلى 
ــد. وى ادامه  راه اندازى اين واحد در 20 روز انجام ش
داد: با راه اندازى اين واحد مى توانيم روزانه 120 هزار 

ــات گازى را در ظرفيت كامل تحويل  ــكه ميعان بش
ــل و ... را از آن جدا  ــم و نفتاى ترش، گازوئي بگيري

كنيم. 
ــام اين  ــو، پس از انج ــه مديرعامل اويك ــه گفت ب
 MHD،CCR ــه واحدهاى تصفيه مراحل، خوراك ب
ــان  ــود. داوودى بابي ــيون وارد مى ش و ايزومريزاس
ــه يك و تا پايان  ــه كل واحدهاى فاز 2 يك ب اين ك

ــزود: واحد MHD و  ــود، اف ــال راه اندازى مى ش امس
ــيون از جمله  ــن واحد ايزومريزاس CCR و همچني

ــد تقطير به  ــس از واح ــتند كه پ ــى هس واحدهاي
ــند. مديرعامل اويكو تأكيد كرد:  بهره بردارى مى رس
براى راه اندازى واحدهاى فاز 2 از تجربه هاى مان در 
ــتفاده مى كنيم تا با مشكالت  راه اندازى فاز يك اس

كمترى رو به رو شويم.

ــدگان مجلس در مصوبه اى نحوه هزينه كرد  نماين
ــر رايگان در بودجه 97 را  3000 ميليارد تومان قي

ــركت ملى  ــن كردند. طبق مصوبه مجلس ش تعيي
ــل منابع در اختيار  ــت از مح نفت ايران موظف اس
ــواد اوليه  ــار ميليون تن م ــادل ريالى چه خود مع
ــى هزار ميليارد  ــقف مبلغ س قير (VB) رايگان تا س
ــبت سيزده   (30.000.000.000.000) ريال به نس

ــاورزى  ــد (13%) در اختيار وزارت جهاد كش درص
(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور)، جهت 

ــچ)، پنجاه و چهاردرصد (54%) در  خاك پوش (مال
اختيار وزارت راه و شهرسازى جهت روكش آسفالت 
ــفالت راه هاى روستايى و معابر محالت هدف  و آس
ــد(17%) در اختيار  ــهرى، هفده درص بازآفرينى ش
بنياد مسكن انقالب اسالمى جهت آسفالت معابر و 

بهسازى روستاها و انجام طرح (پروژه) هاى مشاركتى 
با دهيارى ها، سيزده درصد(13%) در اختيار وزارت 
ــهردارى ها و دهيارى هاى  ــازمان امور ش كشور (س
كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاى با جمعيت زير 
ــه درصد (3%) جهت نوسازى  پنجاه هزار نفر و س
مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان 
ــازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت  نوس
تأديه بدهى دستگاه هاى مذكور به شركت هاى توليد 
ــاب هاى فى مابين خود و  ــد و در حس ــر قرار ده قي
خزانه دارى كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك 
مايع تحويلى به پتروشيمى ها و پااليشگاه ها تسويه 
كند. به موجب اين مصوبه، شركت ملى نفت ايران 
ــت تا پايان سال 1397 نسبت به تحويل  مكلف اس
ــتگاه هاى اجرائى  كامل مواد اوليه قير (VB) به دس

ذى ربط اقدام نمايد. اين دستگاه ها مكلفند با رعايت 
ــاخص هاى مربوطه نسبت به ابالغ سهم هر يك  ش
ــتان ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ  از اس
اين قانون اقدام كنند. بر اين اساس، گزارش عملكرد 
اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه هاى اجرائى 
ذى ربط به كميسيون هاى عمران، انرژى و برنامه و 
ــوراى اسالمى ارائه  ــبات مجلس ش بودجه و محاس

مى شود.
به موجب اين مصوبه، چنانچه كميته برنامه ريزى 
ــتايى  ــراى راههاى روس ــه اى ب ــتان بودج شهرس
ــتان در  ــر رايگان آن شهرس ــى نكرد، قي پيش بين
اختيار شهردارى هاى زير بيست هزار نفر جمعيت 
و دهيارى هاى شهرستان قرار مى گيرد تا در عمران 

معابر داخل روستا مصرف شود.
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فعالیت رشكت پاالیش نفت اصفهان با كمرتین حادثه و باالترین بهره وری

رفع مشکالت پاالیشگاه نفت بندرعباس در سطح استانی و ملی پیگیری می شود

به ميزبانى شركت پااليش نفت اصفهان و همكارى مديريت هماهنگى و توسعه 
منابع انسانى، نشست مديران و بازرسان اداره كار استان برگزار شد.

در ابتداى اين نشست، مدير HSE (بهداشت، ايمنى، محيط زيست و پدافند غير 
عامل) شركت پااليش نفت اصفهان با اشاره به فعاليت پااليشگاه، به عنوان شركت 
پيشرو در توليد فرآورده هاى نفتى، اظهار داشت: پااليشگاه اصفهان با توليد حدود 22 
درصد از فرآورده هاى نفتى كشور به عنوان قطب نفتى، در بخش توليد بنزين يورو 
4، خدمات رسانى به 16 استان را بر عهده دارد و در اين راستا نقش كليدى و حياتى 
را ايفا مى كند. دزفولى بابيان اينكه شركت پااليش نفت اصفهان با تبعيت از قوانين 
كار و امور اجتماعى، با كمترين حادثه و باالترين بهره ورى مشغول به فعاليت است، 
گفت: اين شركت با عمل به آموزه هاى قرآنى و اجراى سفارشات بزرگان دينى، حفظ 
و صيانت از محيط زيست و نيروى كار را سرلوحه فعاليت خود قرار داده و در اين 
زمينه به تعهدات خود، به خوبى عمل نموده است. مدير HSE شركت پااليش نفت 
اصفهان همچنين به عملكرد اداره كار و امور اجتماعى پرداخت و گفت: ضمن تقدير 
از فعاليت بازرسان آن اداره، انتظار مى رود، رويكرد اداره فقط واكنشى نباشد، بلكه 
پيشگيرانه باشد. وى با تأكيد بر اينكه مديريت فرآيند ايمنى، نياز به حمايت و اطالع 
ــانى شفاف دارد، تصريح نمود: از آنجايى كه نخستين هدف سازمان ها با برنامه  رس
ريزى مدون حفظ و صيانت از نيروى كار و كارگر است، الزم است اداره كار و امور 

اجتماعى كه براساس تكاليف قانونى عهده دار حفظ و صيانت از نيروى كار است.
ــى هاى تخصصى، گزارش حادثه و نتايج آن را به  پس از وقوع حادثه اى، با بررس
صنايع ارائه كند تا اين سازمانها در جريان علت حادثه قرار بگيرند و به دنبال آن در 
برنامه هاى خود نكات ايمنى و مواردى كه ضرورت دارد را بررسى و اجرايى نمايند و 
به تبع مانع تكرار حوادث مشابه در شركتشان گردند. دزفولى افزود: بعد از حادثه هاى 
نفتى سال هاى اخير كه به خصوص در جنوب اتفاق افتاد، وزارت نفت بخشنامه اى 
9 ماده اى به كليه زيرمجموعه هاى نفتى ابالغ نمود كه اولويت هاى آن جهت گيرى 

درزمينه HSE و ايمنى است و از آنجايى كه طى بررسى ها، بيشتر حوادث مربوط 
ــركت با تشكيل «شوراى سالم»  ــده بود، بنابراين اين ش به پيمانكاران گزارش ش
ــائل مرتبط با HSE را در كليه فعاليت ها لحاظ كرده و پس از اخذ نتايج،  تمام مس

دستورالعمل ها به زيرمجموعه ابالغ مى كند.
وى با اشاره به اينكه هر دو هفته جلسه شوراى سالم برگزار مى شود، اظهار داشت: 
ــازمان با رويكرد ويژه ايمنى تشكيل شده و  ــه در رأس س تاكنون حدود 66 جلس
خوشبختانه پروژه هاى بزرگى از دل كار برآمده است. و اين شركت خود را متعهد 

مى داند در راستاى حذف حوادث از اين صنعت گام هاى اساسى را بپيمايد.

ــكالت  ــزگان از پيگيرى رفع مش ــتاندار هرم اس
ــگاه نفت بندرعباس با برگزارى جلساتى در  پااليش

سطح استانى و ملى خبر داد.
ــت كارگروه  ــدون همتى در هفتادمين نشس فري
ــهيل و رفع موانع توليد استان هرمزگان كه در  تس
شركت پااليش نفت بندرعباس برگزار شد، پااليشگاه 
ــاس را از مهم ترين واحدهاى توليدى  نفت بندرعب
ــى در توليدات  ــمرد كه نقش مهم ــزگان برش هرم
ــور دارد و اظهار داشت: اين پااليشگاه  نفتى در كش
ــزرگ در هرمزگان  ــات  دهنده ب ــاى مالي از واحده
ــوب مى شود كه ماليات و ارزش افزوده آن در  محس

خدمت ايجاد اشتغال در استان قرار مى گيرد.
ــت بندرعباس براى  ــگاه نف وى ادامه داد: پااليش
پنج هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده كه نشان 
ــت و مشكالتى نيز  دهنده اهميت اين مجموعه اس
ــتان بايد نسبت به رفع آن اقدام  دارد كه مديران اس

كنند.
استاندار هرمزگان بابيان اينكه پااليشگاه بندرعباس 
ــت كه عمليات آن حاكميتى است  ارگان بزرگى اس
ــكالت ادارى فعاليتهاى  و نبايد به دليل برخى مش
آن دچار اشكال شود افزود: اين پااليشگاه از شركت 

پخش فرآورده هاى نفتى طلبكار است و در مقابل نيز 
بدهى هايى به اداره ماليات دارد و همچنين با بنادر و 

گمرك نيز مشكالتى دارد.
ــاره به تصميمات اتخاذ شده در اين  همتى با اش
ــكل  ــتاى رفع مش ــح كرد: در راس ــت، تصري نشس
ــتى با حضور مديران منطقه ويژه  ــگاه نشس پااليش
خليج فارس، اداره كل بنادر و گمرك در استاندارى 
ــا توجه به  ــود. همچنين ب ــزگان برگزار مى ش هرم
ــگاه كه هر دو به  مطالبات و بدهى هاى اين پااليش
بخش هاى دولتى مرتبط است، درخواست جلسه اى 
ــاون اول رئيس  ــطح ملى را به مع فوق العاده در س
جمهورى تقديم خواهيم كرد تا بتوان از كمك هاى 
ــتفاده و همچنين با روش  ــعه ملى اس صندوق توس
ــرد و جرائم مالياتى  ــكل را نيز رفع ك تهاتر اين مش
اين مجموعه و مشكالت مربوط به صادرات آن نيز 

حل شود.
ــاره به اقدامات و توجه  ــتاندار هرمزگان با اش اس
ويژه پااليشگاه نفت بندرعباس به ايفاى مسئوليت 
ــرد: اين مجموعه  ــى در هرمزگان عنوان ك اجتماع
اقدامات خوبى را در راستاى مسئوليتهاى اجتماعى 
در استان به ويژه در توسعه زيرساختهاى بهداشتى 

ــورت داده و انتظار داريم  ــى ص ــى و ورزش و آموزش
ــته از  ــزرگ و مهم، همچون گذش ــن مجموعه ب اي
ظرفيت هاى خود جهت ايفاى مسئوليت اجتماعى 

و بهره مندى عموم مردم استفاده كند.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس نيز در 
ابتداى اين نشست در گزارشى به عملكرد توليدى و 
اجراى طرح هاى افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت در 

پااليشگاه نفت بندرعباس پرداخت.
ــكالت در  ــور در ادامه به برخى مش مهندس نام
ــركت از شركتهاى دولتى  خصوص مطالبات اين ش
از محل ارائه فرآورده هاى نفتى و اشكاالتى در حوزه 
مالياتى اشاره كرد. عدم امكان ترخيص كاال و قطعات 
ــكان صادرات  ــگاه، عدم ام يدكى مورد نياز پااليش
فرآورده هاى ويژه و عدم استفاده از معافيتهاى مقرر 
ــه بارگيرى و تخليه  ــكالت مربوط ب صادراتى و مش
نفت خام خوراك پااليشگاه و افزايش عوارض بندرى 
ــكالتى بود كه در اين نشست با حضور  از ديگر مش

استاندار و مديران هرمزگان بررسى شد. 
استاندار هرمزگان پس از اين نشست با حضور در 
واحدهاى عملياتى از بخش هاى مختلف پااليشگاه 

نفت بندرعباس بازديد كرد.
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مجلس راهکارهای تأمین مالی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را پیگیری می کند

رشكت پاالیش نفت تهران برترین سازمان ایرانی در حوزه مدیریت سبز

برای پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا امروز سه میلیارد و ۸۵۹ میلیون یورو هزینه شده است

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى، پروژه 
پااليشگاه ستاره خليج فارس را از دستاوردهاى ملى 
ــد و گفت: مجلس، راهكارهاى تأمين مالى اين  خوان

پروژه را پيگيرى مى كند.
ــتاره  ــت: پروژه س ــى گف ــورى تازيان ــد آش محم

خليج فارس كه فاز نخست آن امسال افتتاح شد، جزو 
دستاوردهاى ملى محسوب مى شود.

ــورى بابيان اين كه نمايندگان مجلس تاكنون  آش
ــد كرده اند، ادامه داد: اين  چند بار از اين طرح بازدي
ــاد كرد كه  ــا زمينه اى را ايج ــا و پيگيرى ه بازديده

معضل اساسى كه همان شيوه تأمين مالى است، به 
گونه اى برطرف شود.

ــت وام  ــال حاضر با درخواس ــه گفته وى، در ح ب
260 ميليون يورويى براى اين پروژه از سوى رئيس 

ــده است كه كامالً مورد تأييد  جمهورى موافقت ش
و حمايت هاى مجلس شوراى اسالمى نيز قرار دارد. 
وى اظهار كرد: اميدواريم هيأت امناى صندوق توسعه 
ملى روند ارائه اين وام را سرعت بخشد تا اين پروژه با 

مقياس باال، بتواند هرچه سريع تر تكميل شود.
عضو هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: اين پروژه 
نقشى اساسى در تأمين بنزين داخلى، صادرات بنزين 
و حتى بانكرينگ خواهد داشت، بنابراين اميدواريم 

هرچه سريع تر سه فاز آن تكميل و راه اندازى شود.
وى افزود: يكى از موارد حساس براى نمايندگان و 
مسئوالن اين است كه روند اجرايى اين پروژه به هيچ 
ــود تا نيروهاى انسانى با قوت به كار  عنوان كند نش
خود ادامه دهند و حتى از نيروهاى بومى بيشترى نيز 

در اجرا و بهره بردارى پااليشگاه استفاده شود.

محمد على دادور، مديرعامل پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس گفت: از ابتداى ساخت پروژه پااليشگاه ستاره خليج فارس كه به حدود 11 سال پيش باز مى گردد 
تا به امروز، سه ميليارد و 859 ميليون يورو هزينه شده و پيش بينى مى شود براى تكميل 2 فاز نيز به 240 ميليون يورو نياز باشد، همچنين 75 درصد اين پااليشگاه از نظر 

ارزشى داخلى و 25 درصد باقيمانده نيز خارجى است.

شركت پااليش نفت تهران به عنوان برترين سازمان 
ايرانى در حوزه مديريت سبز و توسعه پايدار معرفى شد.

ــم هجدهمين دوره بنياد جهانى انرژى و  در مراس
ــبز كه با حضور  دوازدهمين دوره جايزه مديريت س
110 كشور جهان در سالن اجالس سران برگزار شد، 

شركت پااليش نفت تهران با دريافت گواهينامه سطح 
ــب عنوان  يك مديريت، براى اولين بار موفق به كس
برترين سازمان ايرانى در حوزه مديريت سبز از بنياد 
ــبز (EAGM) و انجمن مديريت  اروپايى مديريت س

سبز ايران شد.
ــعه پايدار و  ــن گواهينامه به دليل رويكرد توس  اي
ــت محيطى و توجه  اجراى طرح ها و پروژه هاى زيس
به مسئوليت هاى اجتماعى، ارتقاى كيفيت فروآورده 
ــتانداردهاى بين المللى و  ــدى در حد اس هاى تولي
همچنين مديريت وكاهش آالينده هاى محيط زيست 
ــازمان برتر در  ــگاه نفت تهران به عنوان س به پااليش
ــور اعطا شد. اين انتخاب در حالى صورت گرفت  كش
ــب شده اين شركت باالترين امتيازى  كه امتياز كس
ــت كه طى دوازده دوره برگزارى جايزه مديريت  اس

سبز ايران به يك سازمان ايرانى تعلق گرفته است.
همايش بين المللى جايزه مديريت سبز ايران براى 
ــازمان هاى ايرانى، براساس  ارزيابى موفقيت پايدار س

ــت محيطى،  ــئوليت پذيرى زيس ميزان تعهد و مس
اجتماعى و اقتصادى، بطور ساالنه با حضور چهرهاى 

برجسته ملى و بين المللى برگزار مى شود.
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بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از پاالیشگاه نفت بندرعباس

نفت خام عراق در یک قدمی ایران

ــات نفتى بين ايران  يكى از مباحث مهم در جلس
ــده است سوآپ  ــر گرفته ش و عراق كه مجدداً از س
ــت كه در راستاى آن نفت كركوك از  نفت و گاز اس
مسيرى غير از بندر جيحان منتقل شود. به عبارت 
ديگر عراق مذاكراتى را با ايران براى انتقال خط لوله 
مذكور آغاز كرد و قرار شد نفت خام كركوك در "دره 
شهر" دريافت و در سه مخزنى كه شركت ملى پخش 

به اين كار اختصاص داده است، ذخيره شود.
ــران از دره  ــوآپ كركوك عراق به اي نفت خام س
شهر به تنگ فنى منتقل و از آنجا به پااليشگاه هاى 
ــازند، تهران و تبريز ارسال مى شود. به  كرمانشاه، ش
ــه دستگاه توربين و توربو پمپ  همين منظور نيز س
ــهر منتقل و  ــور به دره ش ــمه ش از تلمبه خانه چش
ــد. با ساخت يك تلمبه خانه در دره  نصب خواهد ش
شهر و تغييراتى كه بايد ميان مخازن شركت پخش 
ــرى خط لوله از  ــات خط لوله (تغيير كارب و تاسيس
فرآورده به نفت خام) انجام شود، شرايط براى انتقال 

نفت خام سوآپ عراق به كشور فراهم خواهد شد.
در اين راستا، جبار اللعيبى، وزير نفت عراق اظهار 
ــوآپ حداكثر 60  كرد قراردادى كه با تهران براى س
ــكه در روز نفت توليد شده در ميدان نفتى  هزار بش

ــده براى مدت يك  ــوك با نفت ايران منعقد ش كرك
سال است و مى تواند تمديد شود. طبق اين توافق كه 
ميان دو كشور به امضاء رسيد، ايران به همان ميزان 
و كيفيت مشابه نفت كه از كركوك دريافت مى كند، 

به بنادر جنوبى عراق تحويل خواهد داد.
ــى از آخرين اظهار نظرهاى  ــن در يك وى همچني
ــور صادرات نفت از ميادين  خود اعالم كرد اين كش
ــوك به ايران را پيش از پايان ژانويه آغاز خواهد  كرك
ــت حدود 30 هزار بشكه در روز  كرد. در وهله نخس
ــگاه كرمانشاه ايران ارسال  نفت با كاميون به پااليش
خواهد شد و روند صادرات را پيش از پايان ماه جارى 

آغاز خواهيم كرد.
ــركت دولتى سومو عراق نيز در  مديركل موقت ش
تاريخ 11 بهمن اعالم كرد: عراق تحت توافق سوآپ، 
صادرات 60 هزار بشكه در روز نفت از ميادين كركوك 
به يك پااليشگاه ايرانى را از هفته آينده آغاز خواهد 

كرد اما اين موضوع تاكنون عملياتى نشده است.
در اين راستا، عباسعلى جعفرى نسب، مديرعامل 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت، در حاشيه آيين 
بهره بردارى از سامانه كنترل دور الكتروموتور ولتاژ 
متوسط مركز انتقال نفت اصلى رى-شاهرود در جمع 

خبرنگاران در اين مورد توضيح داد: شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت آمادگى خود را براى سوآپ نفت 
خام كركوك اعالم كرده است. ما به سرعت توانستيم 
مجموعه اى كه در دره شهر، تاسيسات انتهايى خط 
فرآورده بود با نصب سه دستگاه توربين و يك دستگاه 

توربو پمپ به يك تلمبه خانه تبديل كنيم.
وى افزود: همچنين با تغييراتى در لوله كشى هاى 
ــانى به تلمبه  ابتدا و انتهاى مخازن پخش و گازرس
خانه توانستيم يك خط انشعاب گاز تأسيس كنيم. 
در حال حاضر آماده بهره بردارى هستيم منتظريم 
انتقال از طريق عراق آغاز شود. قرار است كاميون ها 
بيايند و بتوانيم عمليات انتقال نفت خام را آغاز كنيم 
ــركت ملى  ــركت نيكو و ش كه معادل آن را بايد ش
نفت تحويل دهند. مديرعامل شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت بابيان اينكه ميزان نفت خام دريافتى 
ــكه تفاهم شده است، اظهار كرد:  30 تا 60 هزار بش

اگر فاز اول به جريان افتاد و عملياتى شد فاز دوم نيز 
آغاز خواهد شد. براى فاز دوم نياز به بهره بردارى از 
تاسيسات جديد نيست و براى اجراى آن به سيستم 
انتقال نفت كشور در تنگ فنى استفاده خواهيم كرد، 

در واقع تاسيسات موجود را ارتقاء مى دهيم.

ــيون انرژى مجلس در سفر خود به  اعضاى كميس
استان هرمزگان از پااليشگاه نفت بندرعباس ديدن 

كردند.
ــيون انرژى مجلس در اين سفر از  اعضاى كميس
ــور در بندرعباس  ــات نفت و گاز جنوب كش تاسيس
ــتا با حضور در  ــد كه در همين راس ــد مى كنن بازدي
ــگاه نفت بندرعباس از واحدهاى جديد طرح  پااليش

افزايش ظرفيت اين پااليشگاه بازديد كردند.
بر اساس اين گزارش اعضاء كميسيون انرژى در اين 
بازديد اقدامات صورت گرفته براى توسعه و ساخت 
واحدهاى جديد طرح افزايش ظرفيت و نگهدارى از 

پااليشگاه نفت بندرعباس را قابل توجه دانستند.
رئيس كميسيون انرژى مجلس در اين بازديد گفت: 
پااليشگاه نفت بندرعباس يكى از پااليشگاه هاى بزرگ 
و با اهميت كشور است كه طرح هاى توسعه و افزايش 
ــود كيفيت فرآورده ها به  ظرفيت توليد بنزين و بهب
ــنوند  ــت. آقاى حس خوبى در آن به اجرا درآمده اس
بابيان اينكه توليد بنزين منطبق بر استانداردهاى روز 
دنيا در كاهش آالينده ها بسيار مؤثر است افزود: بهبود 
ــرف انرژى و كاهش  كيفيت محصوالت، بهبود مص
ــاى امروز بخش انرژى  آالينده ها از جمله ضرورت ه
است. مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس نيز 
در اين بازديد گفت: ظرفيت واحد جديد بنزين سازى 
روزانه 25 هزار بشكه است كه موجب توليد روزانه 3 

ميليون ليتر بنزين با كيفيت مطابق با استانداردهاى 
ــت. مهندس نامور در جمع اعضاى  ــده اس يورو 4 ش
كميسيون انرژى مجلس افزود: افزايش ظرفيت توليد 
ــگاه، ارتقاء كيفيت فرآورده هاى  بنزين نهايى پااليش
ــرژى، بهبود عملكرد  ــازى مصرف ان نفتى، بهينه س
اقتصادى، كاهش آالينده هاى زيست محيطى، استفاده 
حداكثرى و بهينه از ظرفيتها و امكانات داخلى، ايجاد 
روحيه اعتماد به نفس و خودباورى نسبت به توان و 

توليد داخلى و حركت به سمت خودكفايى در توليد 
ــور از دستاوردهاى  فرآورده هاى نفتى مورد نياز كش
ــيون انرژى  ــت. اعضاى كميس اجراى اين پروژه اس
مجلس به دعوت نمايندگان و استاندار هرمزگان در 
اين استان حضور يافتند و از فاز اول پااليشگاه ستاره 
ــگاه نفت  خليج فارس و طرح افزايش ظرفيت پااليش
بندرعباس و همچنين پروژه هاى نفتى و گازى جزيره 

قشم بازديد كردند.
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پاالیشگاه تربیز، پاالیشگاه پاک کشور شناخته شد

ــركت پااليش نفت تبريز با اشاره به  مديرعامل ش
ــت اين واحد در حوزه زيست  محيطى در  رتبه نخس
بين پااليشگاه هاى كشور گفت: اين شركت همگام با 
توليد به مسائل زيست محيطى و توليد فرآورده هاى 

با استاندارد روز جهانى توجه ويژه دارد.
به گزارش روابط عمومى واموربين الملل پااليشگاه 
تبريز غالمرضا باقرى ديزج روز چهارشنبه در گفت 
و گو با خبرنگاران افزود: با اجراى پروژه هاى مختلف 
ــته ايم در زمينه  ــت محيطى از سال 88 توانس زيس
ــماند، آالينده هاى  شاخص فضاى سبز، پساب، پس
ــاك و آب، آموزش  ــوا، مديريت مصرف انرژى، خ ه
فرهنگ زيست محيطى از وضعيت مناسبى در بين 

9 پااليشگاه كشور برخوردار شويم.
ــازى جديد با اعتبارى  ــداث واحد بنزين س وى اح
ــدف توليد بنزين  ــر 265 ميليون يورو با ه افزون ب
منطبق با استانداردهاى زيست محيطى (يورو) را از 

جمله اين پروژه ها عنوان كرد.
باقرى ديزج افزود: احداث واحد گرانوالسيون گوگرد 
ــال اعتبار با هدف كاهش  توليدى با 80 ميليارد ري
انتشار ذرات گوگرد از ديگر پروژه هاى اجرايى است 

كه در مهرماه 92 آغاز و خرداد 94 پايان يافت.
وى اضافه كرد: پروژه بازيافت گازهاى ارسالى به فلر 
(FGR) نيز با هدف كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى 

و آالينده هاى اتمسفرى با هزينه 5 ميليون يورو در 

اين شركت اجرايى شده است.
ــركت پااليش نفت تبريز ادامه داد:  مديرعامل ش
خريد، نصب و راه اندازى سيستم هاى پايش لحظه اى 
ــاى خروجى از  ــا با هدف پايش آنالين گازه بويلره
دودكش ها به منظور كنترل بهينه احتراق و كاهش 
ــار آالينده هاى اتمسفرى با هزينه 10 ميليارد  انتش
ــال 93 به پايان رسيده  ــال 91 آغاز و س ريال در س
ــت. وى خاطرنشان كرد: پروژه تفكيك لجن هاى  اس
ــى و آهكى، با هدف مديريت بهينه  نفتى، بيولوژيك
پسماند و بازيافت لجن هاى توليدى در تصفيه خانه 
با هزينه 17 ميليارد ريال از ديگر پروژه هاى زيست 

محيطى اجرا شده اين شركت است.
ــروژه طراحى  ــاره به اجراى پ ــزج با اش باقرى دي
ــداث و حفر  ــبكه پايش آب هاى زيرزمينى و اح ش
گمانه ها، گفت: اين پروژه با هدف پايش منظم آبهاى 
زيرزمينى به منظور شناسايى و كنترل منابع آالينده 

با اعتبار 3,5 ميليارد ريال اجرايى شده است.
ــدازه  گيرى  ــايى، ان ــد كرد: پروژه شناس وى تأكي
 (EFD) ــع آالينده هوا ــى كمى و كيفى مناب و ارزياب
ــدف مديريت كنترل و حذف منابع آالينده  نيز با ه
ــت محيطى  ــتم مديريت زيس ــانى سيس و بروزرس
ISO–14001 با صرف هزينه 1,7 ميليارد ريال از ديگر 

پروژه هاى زيست محيطى پااليشگاه تبريز است.
ــز همچنين به  ــركت پااليش تبري مديرعامل ش

ــاس استاندارد  هزينه يابى جريان مواد MFCA براس
14051 با هدف كاهش ضايعات و انتشار آالينده ها 

ــتم مديريت سبز با 1 ميليارد ريال  و استقرار سيس
اعتبار اشاره كرد.

وى يادآور شد: پااليشگاه تبريز در اين مدت بيش 
ــارد ريال و 270 ميليون يورو اعتبار به  از 113 ميلي
ــى تخصيص داده  ــت محيط اجراى پروژه هاى زيس
ــا توجه به اقدامات  ــت. باقرى ديزج اظهار كرد: ب اس
ــا و  ــاس گزارش ه ــن براس ــه و همچني ــام يافت انج
پايش هاى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران، پااليشگاه تبريز از بين 9 شركت پااليشى 
ــب امتياز 97,1 از مجموع 100 امتياز  كشور با كس
رتبه نخست دررتبه بندى زيست محيطى شركت هاى 

پااليشى را به خود اختصاص داده است.
مراحل اجرايى پااليشگاه تبريز از سال 1353 آغاز 

شد و در سال 1356 به پايان رسيد.
نفت خام مورد نياز پااليشگاه تبريز توسط شركت 
ملى مناطق نفت خيز جنوب و از ميدان نفتى اهواز، 
توسط يك خط لوله 16 اينچ تأمين مى شود. شركت 
ــد پااليش و 10  ــش نفت تبريز داراى 14 واح پاالي

واحد سرويس هاى جانبى است.
بنزين معمولى و يورو 4، گاز مايع، نفت گاز، نفت 
كوره، نفت سفيد، بنزن، گوگرد و قير از عمده توليدات 

اين پااليشگاه است.
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ــركل انجمن صنفى  ــورى - دبي ــر عاش ناص
ــى  ــت - ط ــش نف ــت پاالي ــى صنع كارفرماي
ــات هيأت مديره  گفت وگويى آخرين تصميم

انجمن را به شرح زير ارائه كرد:
ــه هيأت مديره انجمن  ــتمين جلس در بيس
ــى كارفرمايى صنعت پااليش نفت كه در  صنف
ــخ 11 بهمن 1396 در دفتر انجمن برگزار  تاري
شد، مواردى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و 

در پايان جلسه موارد زير تصويب شد:

ــركت هاى پااليش  با توجه به درخواست ش
ــتاره خليج فارس مبنى بر  نفت كرمانشاه و س
ــى كارفرمايى  ــان در انجمن صنف ــت آن عضوي
صنعت پااليش نفت تقاضاى مذكور در جلسه 

مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
ــرورت حضور  ــه ض ــه ب ــا توج ــن ب همچني
ــت و سومين  ــى در بيس ــركت هاى پااليش ش
ــت، گاز، پااليش و  ــى نف ــگاه بين الملل نمايش
پتروشيمى در ارديبهشت سال 1397 در تهران، 

مصوب شد كليه شركت هاى عضو انجمن جهت 
ــت مديريت انجمن صنفى  صرفه و صالح تح
ــگاه  كارفرمايى صنعت پااليش نفت در نمايش
ــركت كنند. در ادامه نيز مصوب شد  مذكور ش
كارگروهى از مديران مالى شركت ها و مديران 
IT با مسئوليت انجمن جهت اصالح مقررات و 
آئين نامه هاى ادارى، مالى، رفاهى و بازنشستگى 
تشكيل و جمع بندى آن به هيأت مديره انجمن 

جهت تصميم الزم ارائه شود.

گزارش بیستمین جلسه هیأت مدیره انجمن
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پايگاه يورو ايژيا ريويو– مقامات 
اســالمى  جمهــورى  عاليرتبــه 
ايران به دنبال گســترش روابط 
اقتصــادى خــود بــا كشــورهاى 
بزرگ شــرق آســيا هســتند تا 
بديــن ترتيــب به خــروج ايران 
ازاثرات تحريم هاى چندين ساله 
 بين المللى كمك كنند؛ ايرانى كه 
تالش مى كند خود را از وابستگى 
به توليــدات هيدروكربن كمتر 
كــرده و بــه يــك پايــگاه تجارى 

منطقه تبديل شود. 
گســترش روابط با آسيا به طور 
سياسى براى ايران آسان است 
زيرا بيشتر كشــورهاى آسيايى 
شــريك اقتصــادى ايــران بــه 
خصوص در ســال هاى 2010 تا 
2016 زمان اعمــال تحريم هاى 

چندجانبه عليه ايران بوده اند.

ــد نفت ايران نقش كليدى در  ــتريان ارش چين، ژاپن و كره جنوبى به عنوان مش
ــرا در دوران اعمال  ــته اند، زي ــش اثرات تحريم هاى حوزه انرژى عليه ايران داش افزاي
اين تحريم ها، كاهش خريد نفت ايران (براى به دست آوردن معافيت از تحريم هاى 
آمريكا) و همراه با تحريم هاى نفتى اتحاديه اروپا منجر به كاهش قابل توجه صادرات 
ــده بود. از سال 2011 تا 2012 واردات نفت خام ايران  ــال 2011 ش ايران پس از س
ــال هاى تحريم، واردات كره  ــوم كاهش يافت و در س ــط چين به حدود يك س توس
ــال 2015 اين روند كاهش  جنوبى و ژاپن نيز حدود 40 درصد كاهش يافت و تا س
تندتر شد. ژاپن و كره جنوبى همچنين هر گونه سرمايه گذارى در پروژه هاى انرژى 
در ايران را منع كرده اند. ايران بعد از تسهيل تحريم ها براى بدست آوردن بازار خود 
در آسيا تالش كرد و در همين راستا واردات نفتى كره جنوبى و چين از ايران حتى 
بيشتر از سطح واردات در زمان پيش از اعمال تحريم ها شد. اما روند خريد نفت ايران 
ــوى ژاپن و ديگر كشورهاى آسيايى به كندى پيش رفته است. همچنين ايران  از س
بعد از لغو تحريم ها توانست به حدود 115 ميليارد دالر خود در خارج از كشور دست 
بايد. اين پول ها در واقع مبالغ بازپرداخت توسط بانك هاى خارجى به ويژه در ژاپن و 

كره شمالى بود كه با تحريم هاى آمريكا روبه رو شده بودند.
ــتگى اين كشور به تجارت با چين  ــدن حلقه تحريم ها عليه ايران، وابس تنگ تر ش
ــهم چين در تجارت جهانى ايران در سال 2010 حدود 20 درصد  را افزايش داد. س
بود و در سال 2016 اين رقم به 31 درصد افزايش يافت. با توجه به اينكه اطالعات 
موجود در مورد روند تجارت ايران وجود ندارد، اين داده هاى درج شده در اين تحليل 

بر اساس اطالعات داده شده توسط شريك هاى تجارى ايران است.
ــود را كاهش داد، اما تجارتش با ايران  ــال ها چين اگرچه واردات نفت خ در آن س

ایران روابط اقتصادی خود
با آسیا را گسرتش می دهد

مرتجم

ساناز رضایی
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در حوزه انرژى به طور كامل پايان نيافت و همين دليل باعث شد 
كه چين در حوزه خريد نفت ايران بتواند به رتبه نخست برسد و 
ــى بگيرد؛ در حالى كه هنوز انرژى بيشترين  از اتحاديه اروپا پيش
ــكيل مى دهد اما محصوالت  ــن از ايران را تش ــزان واردات چي مي
ديگر مانند پالستيك، سنگ معدن و موادشيميايى ارگانيك نيز 
ــال 2016 حدود 30 درصد از حجم تجارت و واردات چين  در س
ــكيل داد. اين مسأله نشان مى دهد كه ايران به دنبال تنوع  را تش
بخشيدن به واردات غير نفتى است. در اين ميان ايران از دسترسى 
ــد، اما در مقابل،  ــى در اوج تحريم هاى آمريكا بازمان به ارز خارج
ــتريان نفتى، به ويژه چين، تعادل تجارى  ــتفاده از مش ايران با اس
خود را در كاالها حل و فصل كرد. صادرات چين به ايران از سال 
ــوم كل واردات  ــد. چين حدود يك س 2010 تا 2014 دو برابر ش

ــا 100 درصد از واردات ايران از  ــران را تأمين مى كند و از 50 ت اي
ــتى ها، آهن و فوالد را  جمله پارچه، لوكوموتيوهاى راه آهن، كش
ــر از 10 درصد از واردات ايران را  تأمين مى كند. كره جنوبى كمت
تشكيل مى دهد اما محصوالت خاصى مانند قطعات خودرو صادر 
مى كند. چين و كره جنوبى به عنوان بهترين تأمين كننده قطعات 
خودروى ايران به ترتيب 29 و 22 درصد از واردات ايران را تشكيل 
مى دهند. ايران صنعت خودروى خود را، كه بزرگترين صنعت بعد 
از انرژى است، پس از كاهش توليد 55 درصدى از سال 2011 تا 
ــاس ايران واردات خودرو  2013 در اولويت قرار داد. بر همين اس

ــتقيم خارجى (FDI) را در  ــرمايه گذارى مس را محدود كرد تا س
ــرمايه گذارى مستقيم خارجى  توليد داخلى به حركت درآورد. س
ــال 2016،  ــران پس از تحريم ها كاهش يافت. در س (FDI) در اي

كل طرح هاى سرمايه گذارى اعالم شده در ايران به 12,2 ميليارد 
ــال 2015 به 2,5 ميليارد  ــيد، در حاليكه اين رقم در س دالر رس
دالر رسيده بود. كشورهاى آسياى شرقى اقداماتى را براى تسهيل 
سرمايه گذارى هاى جديد در ايران انجام داده اند. در فوريه 2016، 

ژاپن و ايران يك توافقنامه سرمايه گذارى امضا كردند و در ماه مه 
2016، كره جنوبى و ايران براى 30 پروژه مشترك در حوزه هاى 

انرژى و زيرساختى توافق هايى را امضا كردند.

از جمله رسمایه گذاری های جدید کشــورهای آســیایی در 
ایران عبارتند از:

ــى CNPC و Sinopec در حال  ــركت هاى چين نفـت: ش
ــاى يادآوران و  ــعه ميدان ه مذاكره براى مرحله دوم توس
آزادگان هستند. شركت Inpex ژاپنى كه 10 درصد سهام خود را 
در آزادگان در سال 2010 به فروش رسانده است، اعالم كرد كه 

مجدداً به اين پروژه پيوست.
ــى مانند  ــركت هاى بزرگ پااليشـگاه هاى نفـت و گاز: ش
ــن  ــداى، Daelim، Daewoo و SK E & C چندي هيون
ــركت هاى  ــد. در ماه ژوئيه 2017، ش ــه را امضا كردن موافقتنام
ــعه  ــارد دالرى براى توس ــه 3 ميلي ــى توافقنام ــره اى و ژاپن ك
 Sinopec ــركت چينى ــيراف امضا كردند. ش ــگاه هاى س پااليش
ــگاه آبادان امضا كرد. در ماه مه  ــازى پااليش قراردادى براى بازس
ــعه ميدان نفتى  ــاء تفاهم نامه براى توس KOGAS ،2016 امض

Balal را امتحان كرد.

 Hyundai كشتى سازى: در دسامبر 2016 صنايع سنگين
اعالم كردند قرارداد 700 ميليون دالرى براى ساخت 10 
ــتيرانى ايران امضا كرده اند. شركت هاى  ــركت كش ــتى با ش كش
ــرمايه گذارى مشترك براى ساخت و  Daewoo و DSME يك س

ساز كشتى اعالم كردند.
خودروسـازى: در ماه مارس 2017، هيونداى يك قرارداد 
توليد سرمايه گذارى مشترك با شركت كرمان موتور امضا 
ــه چين ايران را به  ــاره كرد ك ــرد. در ادامه بايد به اين نكته اش ك
ــروژه «كمربند و جاده» كه با هدف  ــوان يك بازيگر مهم در پ عن
ــاط اقتصادى ميان قاره ها بهخصوص از طريق تأمين  تقويت ارتب
ــتا  ــاخت ها و پروژه هاى انرژى مى بيند. در همين راس مالى زيرس
ــار بخش خصوصى در  ــركت هاى دولتى چين و همچنين تج ش
ــط  ــتند كه اين پروژه ها توس ــن پروژه در ايران دخيل هس چندي
ــن پروژه ها مدرن كردن  ــوند. يكى از اي دولت تأمين مالى مى ش
ــور  ــاخت هاى حمل و نقلى ايران از جمله متروى اين كش زيرس
است. شركت Chery از شركت هاى خودروساز چين، بزرگ ترين 
توليدكننده خودرو خارجى در ايران است و يك مجتمع صنعتى 
ــتان و تركمنستان  ــامبر 2014، ايران، قزاقس خودرو دارد. در دس
ــك راه آهن را براى اتصال چين به تهران راه اندازى كردند و در  ي
ــد. پروژه «كمربند و  فوريه 2016 اولين كاالى ريلى وارد ايران ش
ــت تجارت دوجانبه را با چين افزايش دهد، اما  جاده» ممكن اس
ــياى  ــن مى تواند نقش ايران را به عنوان مركزارتباط آس همچني

مركزى با اروپا گسترش دهد.
گسترش روابط ايران با كشورهاى شرق آسيا به خصوص چين 
ــاى ايجاد متحدان جديدى  ــد براى تهران به معن به نظر مى رس
است كه تالش هاى اين كشور را براى مقابله با فشار اعمال شده از 
سوى دولت دونالد ترامپ رييس جمهور آمريكا و كنگره در جهت 
اعمال تحريم هاى بيشتر افزايش دهد، به خصوص اينكه چين در 
شوراى امنيت سازمان ملل داراى كرسى است و مى تواند در برابر 
ــتفاده كرده و تالش هاى آمريكا براى  آمريكا از حق وتو خود اس

منزوى كردن ايران را ُكند كند.

ایران بعد از تسهیل 
تحریم ها برای بدست 

آوردن بازار خود 
در آسیا تالش کرد 
و در همني راستا 

واردات نفتی کره 
جنوبی و چین از 

ایران حتی بیشرت از 
سطح واردات در 

زمان پیش از اعامل 
تحریم ها شد. اما 
روند خريد نفت 

ایران از سوی ژاپن 
و دیگر کشورهای 

آسیایی به کندی پیش 
رفته است
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بســيارى از كارشناســان اقتصادى، بويژه در حــوزه نفت و انرژى 
بارها تأكيد كرده اند كه آنچه عامل اصلى عقب گرد كشور در طول 
سال هاى 1389 تا 1392 بوده، تنها نيست بلكه بايد از دو عامل 
«تحريم» و «سوءمديريت» در كنار يكديگر ياد كرد. دومى با روى 
كار آمدن دولت يازدهم و بازگشت مديران باتجربه و كارآمد نفتى 
بــه اين وزارتخانه و مجموعه هاى ذيربط، عامل دوم را تا حد زيادى 
كنــار زد و اتفاقاً همين مســأله به مرور موجب كنــار رفتن عامل 
نخســت نيز شــد. البته نمى توان ادعا كرد كه هردوى اين عوامل 
به طور كامل برطرف شده است؛ چه اينكه انتقاد از نحوه مديريت 
دستگاه هاى دولتى همواره وجود دارد و البته بخشى از تحريم ها 
عليــه ايران نيز كه خــارج از حيطه برجام بوده و فارغ از مســائل 
هسته اى كشــورمان عليه ايران وضع شده بوده، همچنان پابرجا 
هستند. با اين حال، اين را هم نمى توان ادعا كرد يا نمى توان چنين 
ادعايى را از سوى مدعيانش پذيرفت كه برجام، كمكى به اقتصاد 

كشور بويژه حوزه نفت و گاز و انرژى نكرده است.

كاهش كم سابقه توليد و صادرات نفت ايران در سال هاى اواخر دولت دهم كه دامنه و 
تبعات آن به دولت يازدهم و تا پيش از توافق اوليه ژنو و بعد از آن تا اجراى برجام ادامه 
داشت، مشكالت متعدد در دريافت پول ناشى از فروش همان ميزان صادرات اندك به 
برخى كشورها و عدم سرمايه گذارى سرمايه گذاران بزرگ دنيا در پروژه هاى نفتى ايران، 
ــبختانه امروز بخش زيادى از اين  از جمله مهمترين مصائب در اين حوزه بود كه خوش

مشكالت حل و فصل شده است.
ــركت ملى پااليش و پخش  ــادى - معاون وزير نفت و مديرعامل ش ــا صادق آب عليرض
ــى به صنعت پااليش ايران از  ــتى با عنوان «نگاه فرآورده هاى نفتى ايران - در يادداش
ــران و قدرت هاى جهانى  ــته اى اي ــى اجمالى تأثير توافق هس ــره برجام»، به بررس پنج
پرداخته و به چند مورد از آن چه به واسطه برجام نصيب صنعت نفت ايران شده اشاره 

كرده است.

برجام با «پاالیش»
چه کرد؟
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ــت  ــد: ترديدى نيس ــن ارتباط مى نويس او در اي
ــورهاى 1+5 و لغو  ــرات ايران و كش ــس از مذاك پ
ــترين سود از اين فرصت  تحريم هاى ظالمانه، بيش
ــد. صنعت نفت ايران  نصيب صنعت نفت ايران ش
طليعه دار بزرگ ترين دستاوردهاى برجام شد و از 
اين رهگذر، آب رفته را به جوى برگرداند و يك بار 

ديگر نام ايران زمين در جهان درخشيدن گرفت.
ــران معتقدند كه تنگناهاى گريزناپذير  صاحبنظ
ــور را تحت  ــا، صنعت نفت كش ــى از تحريم ه ناش
ــود، اما  آنچه بيش از  ــديد خود قرار داده ب تأثير ش
هر چيزى حائز اهميت تلقى مى شد اين بود كه در 
مدت كوتاهى بعد از گشايش هاى حاصل شده، نه 
تنها جايگاه ايران در اين حوزه به آنچه پيش از آن 
ــيدن نفت ايران  بود، بازگردد، بلكه همگان قد كش

در دنيا را پيش چشم خود ببينند.
در حقيقت اين صنعت در كوتاه ترين بازه زمانى 
ــت و صد البته اين بازگشت  بار ديگر به اوج بازگش
در دور جديد توسعه اى خود متبلور شد. اين لباس 
نو وقتى به چشم آمد كه ديده شد توسعه و توليد 
از ميدان هاى گازى و نفتى مشترك، افزايش توليد 
ــات گازى، پااليش  ــام و ميعان ــادرات نفت خ و ص
ــوخت مورد نياز  ــه گاز طبيعى و تأمين س و عرض
كشور، گازرسانى روستايى، عرضه سهل سوخت به 
صنايع سنگين و نيروگاه ها، توسعه حوزه پااليش و 
ــد و ارتقاى توسعه اى در  پخش به صورت اعم و رش
صنعت پااليش نفت و بخش هاى پااليشگاهى نفت 
و ميعانات گازى شامل توليد فرآورده و توليد كمى 
و كيفى فناورى هاى ساخت داخل، تحرك صنعت 
ــيارى از موارد ديگر به طور  نفت پس از برجام و بس

رسمى كليد خورده است.
ــا در اين ميان يكى از بخش هاى مهم صنعت  ام
نفت ايران، يعنى حوزه پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى نيز از گشايش هاى برجام انتفاع خود را حاصل 
كرد. تأمين نيازهاى فزاينده داخلى سرفصل مهمى 
بود كه تا پيش از برجام، موانع بزرگ و بسيارى سر 
راه خود داشت. پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى، 
ــه اى و پرزحمت صنعت  ــى از بخش هاى هزين يك
ــود. طبعاً در چنين وضعى،  ــوب مى ش نفت محس
ــايان  ــع تحريمى مى تواند كمك هاى ش رفع موان
ــد.  ــته باش ــعه در اين صنعت داش توجهى به توس
ايجاد ظرفيت هاى جديد توليد و پااليش و پخش 
ــرمايه گذارى هاى بزرگ چند  ــتلزم س فرآورده مس
ميليارد دالرى است كه تنها در فضاى غيرتحريمى 

امكان تحقق دارد.
در دولت يازدهم، صنعت پااليش و پخش دوران 
ــا پيش از  ــرد. صنعتى كه ت ــدى را تجربه ك جدي
ــر تيغ نقد توليد  ــايش هاى برجامى همواره زي گش
ــت، پس از به  ــداوم محصوالت آالينده قرار داش م
ــيدن مذاكرات ايران و 1+5، گستره اى  نتيجه رس
ــت تا از آن پس بتواند  تازه براى احيا پيش رو داش

محصوالتى با استانداردهاى جهانى و به روز توليد 
و عرضه كند. تأمين انواع سوخت مورد نياز كشور 
ــتانداردهاى جهانى، آن هم در حجمى  برمبناى اس
ــت محيطى  ــزان آالينده هاى زيس ــيع كه مي وس
ــد، وزنه اى ثقيل بود كه بلند  ــيار كمتر باش آن بس
ــد.  ــا در هواى برجامى امكان پذير ش كردنش تنه
ــه، تفكيك بنزين  ــاره در اين زمين نمونه قابل اش
ــتاندارد يورو 4 به مقدار 16 ميليون  توليدى با اس
ــد با هدف جلوگيرى  ــر در روز بود كه مقرر ش ليت
ــا بنزين هاى متعارف از طريق خطوط  از اختالط ب
ــال  لوله در مخازن جداگانه در مبداء و مقصد ارس
ــرآورده اى  ــن كار درباره ف ــود. همي و نگهدارى ش
ــت و بدين ترتيب  ــت گاز نيز صورت گرف مانند نف
ــهرهاى تهران،  بنزين و گازوئيل يورو 4 در كالنش
ــان و به تدريج  ــرج و اراك و همچنين در اصفه ك
ــهرهاى بزرگ توزيع شد تا زمينه آسايش و  در ش

سالمت مردم و محيط زيست فراهم شود.
راه اندازى پااليشگاه ستاره خليج فارس به عنوان 
ــتين و بزرگ ترين پااليشگاه ميعاناتى جهان  نخس
ــايه برجام تحقق يافت كه هم اكنون روزانه  در س
ــتاندارد يورو 5 توليد  14 ميليون ليتر بنزين با اس

ــگاه كه كليد  ــد. توليد بنزين در اين پااليش مى كن
ــه صادركنندگان  ــتن ايران ب ــى و پيوس خودكفاي
ــت، از مهم ترين دستاوردهاى برجام به  فرآورده اس

شمار مى رود.
در  ــى  گوگردزداي ــاى  پروژه ه ــن  همچني
ــور در دستور كار قرار  پااليشگاه هاى مختلف كش
گرفت و به طور نمونه در پااليشگاه آبادان واحدهاى 
مربوط به اين فرآيند به نوبت راه اندازى شد. تا قبل 
از برجام پااليشگاه تهران هم وضعى مشابه داشت 
ــعه اى، بنزن  ــدازى طرح هاى توس ــه رغم راه ان و ب
ــاخص هاى  ــود در بنزين توليدى، باالتر از ش موج
ــات تنظيم نقطه  ــله عملي ــورو 4 بود كه با سلس ي
ــرات در فرآيند ها، ميزان  ــا و برخى تغيي برش نفت
بنزن موجود در فرآورده هاى توليدى به زير يك و 
نيم واحد در ميليون رسيد. پااليشگاه هاى الوان و 
اصفهان (به رغم نبود دسترسى به كاتاليست واحد 
ــده)  ــيون به دليل تحريم هاى اعمال ش ايزومريزاس
ــرانجام  ــرايط موجود رنج مى بردند كه س نيز از ش
ــوى يكى از شركت هاى  ــاخت كاتاليست ازس با س
ــتاندارد يورو  ــى، بنزين توليدى خود را به اس داخل

4 رسانده اند.
البته الزم به يادآورى است كه در سايه برجام با 
استفاده از منابع مالى خارجى در قالب فاينانس در 
پااليشگاه هاى آبادان و اصفهان قراردادهاى تأمين 
مالى و مهندسى و ساخت پروژه هاى بهينه سازى و 
افزايش كيفيت محصوالت آغاز شده و اميد است كه 
پروژه هاى كاهش نفت كوره در ساير پااليشگاه هاى 
ــود كه هم در اقتصاد صنعت  كشور نيز اجرايى ش
ــت و  ــم در اقتصاد ملى تاثيرگذار اس ــش و ه پاالي

ــاس مى توان  ــتغال هم ايجاد مى كند. براين اس اش
ــور  ــا قاطعيت اعالم كرد كه صنعت پااليش كش ب
ظرفيت ايجاد 100 هزار شغل مستقيم را دارد كه 

فقط در سايه برجام امكان پذير است.
يكى ديگر از دستاوردهاى شاخص پس از برجام 
ــوزه پااليش و پخش، توقف تزريق ريفرميت  در ح
ــيمى ها بود كه 10 درصد بنزن  دريافتى از پتروش
داشت و سطوح خطرناك آاليندگى را رقم مى زد. 
ــى هرچند در روزهاى اول هياهوهايى  چنين توقف
ــت، اما رفته رفته آثار مثبت خود را  را در پى داش

نشان داد.
ــده اى از قطعات و  ــن بخش عم ــوزه تأمي در ح
ــش و پخش  ــاز، صنعت پاالي ــزات مورد ني تجهي
ــا، محروميت هاى فراوانى  ــز در دوران تحريم ه ني
ــده پااليش،  ــاى پيچي ــرد. فرآينده ــه ك را تجرب
ــكال مختلف و  ــى بود كه به اش ــد تجهيزات نيازمن
ــال وجه و صرف  ــراوان در انتق ــوارى هاى ف با دش
ــد.  ــاى اضافى گاه تا 8 درصد، تهيه مى ش هزينه ه
ــزات در دوران تحريم گاهى  ــن قطعات و تجهي اي
ــر از قيمت اصلى خود براى  تا 200 درصد گران ت
ــور هزينه داشت كه با رفع تحريم ها، جلو اين   كش
ضرر هنگفت گرفته شد. در دوران سخت تحريم، 
اقالم فروخته شده به ايران حتى به اين قيمت هاى 
گزاف ازسوى عوامل بيرونى مورد رصد و پيگيرى 
قرار مى گرفت كه در كدام محل و منطقه از كشور 
ــات  ــد و بدين ترتيب تاسيس ــت كار كن ــرار اس ق
پااليشى كشور از طريق سامانه هاى GPS به طور 
ــم بود كه  ــد. پس از تحري ــق ردگيرى مى ش دقي
ــلط  ــام اروپايى و ژاپنى، تس ــندگان صاحبن فروش
چينى هاى بعضاً گران فروش را از بين بردند و براى 
تعامل تجارى با ايران، خود پيشقدم شدند. تفسير 
اجرايى برجام يا آنچه به guide line شهرت يافته 
بود در صنعت نفت ايران سبب شد قطار دستيابى 
ــادرات نفت خام و ميعانات  ــه بازارهاى جديد ص ب
گازى، فرآورده هاى نفتى و محصوالت پتروشيمى 
ــات نقل و انتقال  ــتريان جديد، عملي و جذب مش
ــوه و كاهش هزينه هاى جابه جايى پول، صدور  وج
ضمانت نامه هاى بانكى و گشايش اعتبار اسنادى، 
ــزات خارجى،  ــن قطعات و تجهي ــفارش و تأمي س
ــده، همكارى  ــع اموال و دارايى هاى توقيف ش وض
ــركت هاى خارجى صاحب فناورى هاى مدرن  با ش
ــرمايه گذارى خارجى، شتاب بيشترى  و جذب س

به خود گيرد.
بى ترديد آنچه از برجام نصيب صنعت نفت ايران 
ــيار بيش از اين موارد است كه برشمرده  شده، بس
ــور در  ــعه صنعت نفت كش ــد. با نگاهى به توس ش
ــران و 5+1،  ــته اى اي ــع پس از مذاكرات هس مقط
ــن صنعت به پهناى  ــد انصاف داد كه آغوش اي باي
جغرافياى نفتى كشور گشوده شده است، هر چند 

تا رسيدن به وضع مطلوب بسيار مانده است.
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نتايج پايش كيفيت سوخت شهر تهران در تابستان 
نشــان مى داد كه گوگرد در بنزين عرضه شــده در 
پايتخت به صورت نگرانكننده اى افزايش داشــته 
اســت. همان زمــان، «وحيد حســينى» مدير عامل 
شــركت كنترل كيفيت هــواى تهــران در خصوص 
نتايج آناليز سوخت بنزين گفته بود: در پروژه آناليز 
ســوخت بنزين تابســتان ســال 1396، تعداد 10 
نمونه سوخت بنزين با نمونه بردارى مستقيم بنزين 
يورو 4 و بنزين ســوپر از پنج جايگاه سوخت رسانى 
شــهر تهران شامل سهروردى بعد از بهشتى، مفتح، 
شريعتى سر بهار، شريعتى معلم و خرمشهر جمع آورى 
و براى آناليز به يك آزمايشگاه داخلى معتبر فرستاده 

شد.
به گفته حســينى،  اين نتايج نشــان مى داد سوخت 
بنزين عرضه شده در اين تهران عدد اكتان پايينى 
دارد اما ميزان گوگرد و بنزن آن از حد اســتاندارد 
بيشتر است. عالوه براين همه نمونه هاى تست شده 
نشان مى دهند كه گوگرد بنزين هاى يورو 4 بيشتر از 

محتواى گوگرد بنزين هاى سوپر است.

درباره علل يا بخشى از علل اين مساله، سعيد 
ــركت ملى پااليش و  مداح مروج، مدير توليد ش
ــت هاى پااليشگاه  پخش گفت: تعويض كاتاليس
امام خمينى موجب شد تا مدت كوتاهى ميزان 

گوگرد بنزين اندكى باالتر از استاندارد برود.
ــاه از اعالم نتايج گزارش  ــش م امروز، هنوز ش
ــهر تهران در  ــوخت ش ــروژه پايش كيفيت س پ
ــتان 1396 كه نشان مى داد سوخت بنزين  تابس
ــاى تهران عدد  ــده در برخى جايگاه ه عرضه ش
ــرد و بنزن  ــى دارد، اما ميزان گوگ ــان پايين اكت
ــتر است، نگذشته كه  ــتاندارد بيش آن از حد اس
ــتاندارد  باز هم زمزمه باال بودن گوگرد و غير اس
بودن بنزين پايتخت به گوش مى رسد، همچنين 
ــوى  در اين زمينه تأييديه و تكذيبيه هايى از س

سازمان هاى ذيربط نيز مطرح شده بود.
ــاس گزارش ايسنا، اواخر مهرماه بود كه  بر اس
ــركت كنترل كيفيت هواى تهران  مديرعامل ش

ــوخت بنزين توضيح داد:  در مورد نتايج آناليز س
ــال  ــتان س ــوخت بنزين تابس در پروژه آناليز س
ــوخت بنزين با نمونه  1396، تعداد 10 نمونه س

ــتقيم بنزين يورو 4 و بنزين سوپر از  بردارى مس
5 جايگاه هاى سوخت رسانى شهر تهران شامل 

سهروردى بعد از بهشتى، مفتح، شريعتى سر بهار، 
شريعتى معلم و خرمشهر جمع آورى و براى آناليز 
به يك آزمايشگاه داخلى معتبر فرستاده شد. اين 
نتايج نشان مى دهد سوخت بنزين عرضه شده در 
اين جايگاه ها عدد اكتان پايينى دارد، اما ميزان 
ــتاندارد بيشتر است.  گوگرد و بنزن آن از حد اس
ــده نشان  ــت ش عالوه براين همه نمونه هاى تس
ــتر از  مى دهند كه گوگرد بنزين هاى يورو4 بيش

محتواى گوگرد بنزين هاى سوپر است.
گزارشى كه واكنش هاى زيادى را در پى داشت 
و كم تر از يك هفته بعد از انتشار گزارش مذكور 
سازمان ملى استاندارد اعالم كرد  گوگرد موجود 

بنزین خوب، بنزین بد
داستان ادامه دار دعوا بررس کیفیت بنزین پایتخت
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در بنزين عرضه شده طى تابستان سال 1396 فراتر از حد استاندارد نبوده و كيفيت 
ــبت به پارسال و مراتب پيشين كه نمونه گيرى شده بود، بهبود يافته و  بنزين نس

عرضه آن مشكلى نداشته است.
ــتگارى، معاون نظارت و پايش محيط زيست استان تهران  همچنين محمد رس
ــهر تهران به صورت مستمر از  ــوخت مصرفى در كالن ش با بيان اين كه كيفيت س
طريق سازمان استاندارد بررسى و كنترل مى شود، گفت: بر اساس نتايج بررسى هاى 

علمى، سوخت مصرفى شهر تهران هيچ مشكلى ندارد.
ــازمان ملى  ــط س البته حدود 10 روز بعد از اينكه باال بودن ميزان گوگرد توس
استاندارد تكذيب شد، نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملى استاندارد ايران در يك 
ــت خبرى با بيان اين كه ميزان استاندارد گوگرد موجود در بنزين عدد 50  نشس
ــط اين سازمان، وزارت  ــت، گفت: طبق آخرين نمونه گيرى صورت گرفته توس اس
نفت و دادستانى اين عدد در بنزين تهران 58 و در ميانگين كالن شهرها 48 بوده 

است.
ــد كه بيژن زنگنه، وزير نفت در آخرين اظهارات  اين مباحث در حالى مطرح ش
خود باال بودن ميزان گوگرد در بنزين را اتفاقى گذرا دانست و گفت: كيفيت بنزين 
ــت مورد كوتاهى  ــش پيدا نمى كند و معموالً روند يكنواختى دارد. ممكن اس كاه
ــد. در تهران و كالنشهرها بايد معاينه فنى خودروها را در نظر گرفت. از سوى  باش
ديگر يكسرى آالينده هاى ثابت در شهرها مانند برخى نيروگاه ها و برخى واحدها 
كه سوخت را بدسوزى مى كنند وجود دارد. ميزان گوگرد در بنزين ناچيز است و 

اگر اتفاقى افتاده گذرا بوده است.

سازمان استاندارد از باال بودن عدد گوگرد بنزین پایتخت خرب داد
با گذشت كم تر از شش ماه از مباحث مذكور، به نظر مى رسد دعوا برسر كيفيت 
ــازمان ملى استاندارد ايران در  بنزين پايتخت همچنان ادامه دارد. اخيراً رئيس س
ــتاندارد بنزين كه در دى ماه سال جارى  ارتباط با آخرين وضعيت نمونه گيرى اس
ــده است، گفت: ساالنه دو بار نمونه گيرى انجام مى شود كه يك مورد در  انجام ش
ــال و مورد ديگر در فصل سرد سال است. اين نمونه گيرى مربوط به  فصل گرم س
كالنشهرها و نيز شهرهايى مى شود كه مصوبه هيات وزيران دارند و اين نمونه گيرى 
معموالً به تعداد تعريف شده صورت مى گيرد، يعنى از هر شهرى حداقل سه نمونه 
يا سه جايگاه مدنظر قرار گرفته و از هر جايگاه حداقل دو نمونه گيرى انجام مى شود 

و براساس مجموع اين اعمال نتيجه گيرى مى شود.
ــورت گرفته، بنزين پايتخت  ــت با بيان  اين كه در دو نمونه گيرى ص پيروزبخ
ــت، بيان كرد: علت اين مساله تهيه  ــكل استاندارد گوگرد همراه بوده اس با مش
ــكل مواجه شده است  ــازند اراك بوده كه با مش ــگاه ش بنزين پايتخت از پااليش
ــركت پااليش و  ــى كه با وزارت نفت مدنظر قرار گرفت ش ــس از صحبت هاي و پ
پخش فرآورده هاى نفتى اعالم كرد به زودى اين مشكل برطرف مى شود. ميزان 
استاندارد گوگرد موجود در بنزين عدد 50 است، طبق آخرين نمونه گيرى صورت 
گرفته توسط اين سازمان ميانگين ميزان گوگرد بنزين در حدود عدد 60 بوده كه 

باالتر از استاندارد تعريف شده است.

چرا نفتی ها بر یورو ۴ بودن بنزین تاکید دارند؟
همچنين محمدجواد حشمتى، معاون دادستان كل كشور اعالم كرد: بر اساس 
ــتاندارد و محيط زيست نزديك به 80  ــان مربوطه در حوزه هاى اس نظر كارشناس
درصد آلودگى هواى تهران و كالن شهرها به دليل استفاده از بنزين، گازوييل و گاز 

مايع غير استاندارد است.
ــاره به انجام برخى مصاحبه ها از سوى برخى مقامات مسئول در وزارت  وى با اش
نفت  مبنى بر يورو 4 بودن بنزين گفت: در طول يكسال گذشته بارها و بارها جلساتى 
با حضور مسئوالن و نمايندگان سازمان هاى مرتبط با موضوع آلودگى هوا، از جمله 
سازمان استاندارد، سازمان محيط زيست، وزارت نفت و حسب مورد ساير نهادها برگزار 
كرده ايم و در اين جلسات خود آقايان هم به نتيجه قطعى رسيده اند كه آلودگى هواى 
كالن شهرها ناشى از سوخت غيراستاندارد است، اما جاى سؤال است كه چرا اقدامى 
ــود و تعجب برانگيز است كه چرا در مصاحبه هاى خود اعالم مى كنند  انجام نمى ش

بنزين يورو 4 است؟
حشمتى با بيان اينكه آزمايش هايى در چند مرحله در خصوص وضعيت سالم و 
استاندارد بودن بنزين و گازوييل انجام شده كه نتيجه همه آنها غيراستاندارد بودن 
اين سوخت ها را تأييد كرده است افزود: در سال 1395 كه به دستور دادستان كل 
كشور نسبت به سنجش آاليندگى سوخت و تأثير مخرب آن بر سالمت مردم ورود 
كرديم، ابتدا از تعدادى جايگاه هاى سوخت در سطح كالن شهر تهران نمونه هايى 
را به آزمايشگاه هاى معتبر فرستاديم كه نتيجه آن تأييد آاليندگى بنزين بود. اما 
متاسفانه به ما ايراد گرفتند كه ظرف هاى آزمايشگاهى شما استاندارد نبوده است. 

بنابراين ادعا، دوباره آزمايش ها را تكرار كرديم. باز هم گفتند كه ما قبول نداريم، 
ــيم.در مرحله بعد باز هم  ــته باش بايد خود ما هم در جريان آزمايش ها حضور داش
آزمايش ها در حضور و نظارت نمايندگان نهادهاى متولى از جمله وزارت نفت و در 
آزمايشگاه هاى مختلف انجام شد، در تمام اين مراحل پارامترهايى مانند، گوگرد و...

متاسفانه نامنطبق با شرايط استاندارد نشان داده شد.
پافشارى پااليش و پخش بر استاندارد بودن بنزين 

ــت كه روابط عمومى شركت ملى پخش  ــده اس اين اظهارات در حالى مطرح ش
فرآورده هاى نفتى ايران در اطالعيه اى تاكيد كرد كه بنزين توزيعى در كالن شهرها 
ــى مطابق با  ــود همگ ــور توليد مى ش ــگاه هاى كش از جمله تهران كه در پااليش
مشخصات استاندارد جهانى و استاندارد يورو4 است و آلودگى هواى تهران ارتباطى 
به كيفيت بنزين عرضه شده ندارد. در اين اطالعيه آمده است: "به منظور دستيابى 
ــى جايگاه ها با توجه به تخصصى بودن موضوع، پيشنهاد  به نتيجه بهتر در بررس
مى شود نمونه بردارى بنزين، انجام آزمايشهاى تخصصى و بررسى هاى كارشناسى 
درخصوص كيفيت بنزين با حضور كارشناسان شركت ملى پخش انجام شود تا قبل 

از هرگونه اظهارنظر بررسى هاى الزم صورت گيرد.
ــى با تاكيد بر اينكه كيفيت تمامى بنزين  ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفت ش
عرضه شده در كالن شهرها به ويژه تهران يورو 4 است، درخواست مى كند هرگونه 
مستندات را به اين شركت تحويل تا در اسرع وقت بررسى و پاسخ كارشناسى الزم 

ارائه شود.
ــت، برخى  ــد بهتر اس ــت كه به نظر مى رس در پايان همچنين الزم به ذكر اس
مسئوالن قبل از آزمايش هاى الزم علمى و فنى، نسبت به هرگونه اظهارنظر دقت 
الزم را داشته باشند تا زحمات توليدكنندگان و توزيع كنندگان فرآورده هاى نفتى 
در توليد و عرضه سوخت با كيفيت تحت الشعاع واقع نشود." نفتى ها همچنان بر 
سر مواضع خود مبنى بر عرضه بنزين يورو 4 در تهران و اينكه آلودگى هواى تهران 
ــتاده اند و مسئوالن ذيربط در اظهارات مختلف  ربطى به كيفيت بنزين ندارد ايس
خود بارها بر آن تاكيد كرده اند، البته به نظر نمى رسد سازمان ملى استاندارد و ديگر 
مراجع ذيربط تحت تأثير اين پافشارى ها قرار گرفته باشند و آن ها نيز همچنان غير 

استاندارد بودن بنزين را دليل اصلى آلودگى هواى تهران مى دانند.
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با اشـاره به اينكه "صنعت پااليش طى سال هاى اخير 
به خصـوص در قرن 21 در سراسـر جهان دچار تغييرات 
و دگرگونى هـاى مختلف در سـطوح فنـى، اقتصادى و 
مديريتى شـده اسـت"، از سـه عامل مهمى كـه بر اين 
صنعـت تاثيرگذار اسـت يعنـى «تقاضـا»، «كيفيت» و 

«قوانين زيست محيطى» ياد مى كند.
اين كارشـناس انرژى در يادداشتى در دنياى اقتصاد، 
نحوه اثرگـذارى هر يك از اين عوامل بر صنعت پااليش 

را بدين صورت توضيح مى دهد:
تقاضـا: تغيير نوع محصوالت مورد نيـاز بازار از جمله 
عوامـل بسـيار مهم هر صنعتى اسـت. صنعـت پااليش 
نيز از اين امر مسـتثنى نيسـت و در طول زمان متأثر از 
تغييرات تقاضا بوده است. يكى از موارد تغيير در تقاضاى 
محصوالت پااليشى، تغيير سبد فرآورده هاى مصرفى در 
جهان اسـت. به عنوان مثال تقاضاى فرآورده هاى سبك 
پااليشى با گذشت زمان افزايش يافته و سهم محصوالتى 
نظير نفت كوره در سـبد سـوخت مصرفى كاهش يافته 
اسـت. همچنين نياز صنايع مختلف به محصوالت جديد 
مانند انـواع روغن و روان كننده باعث تغيير در سـمت 

عرضه، يعنى صنعت پااليش مى شود.
كيفيت: با پيشـرفت صنايع وابسـته بـه فرآورده هاى 
پااليشـى، نياز آنها به سوخت با كيفيت افزايش يافته و 
سـوخت هاى با مشخصات قبلى ديگر نمى تواند تقاضاى 
آنهـا را بـرآورده كند. اين مهم سـبب به وجـود آمدن 
فناورى هـاى جديد در جهت بهبـود كيفيت محصوالت 

پااليشى شده است.
محيط زيسـت: افزايش آلودگى هاى ناشـى از توليد و 
مصـرف فرآورده هاى نفتى در سـال هاى اخير توجهات 
زيادى را به خود جلب كرده است به طورى كه كشورهاى 
مختلـف براى كاهـش اين آلودگى ها دسـت به تصويب 
قوانين ملى و بين المللى در اين حوزه زده اند. اين قوانين 
باعث شـده تا پااليشـگاه ها هم در فرآينـد توليد و هم 
در تثبيت مشـخصات محصوالت، مطابق قوانين زيست 
محيطـى عمـل كـرده و از فناورى هاى جديد اسـتفاده 
كننـد. مجموع عوامل يادشـده باعث شـده اسـت كه 
صنعـت پااليش از حالت سـاده اى كه در ابتداى قرن 20 
داشت به شكل پيچيده امروزى تبديل شود. به كارگيرى 
فناورى هاى مختلف در پااليشـگاه ها نيز باعث شـده تا 
صنعت پااليش جزو صنايع پيچيده و سطح باال در جهان 
قرارگيرد. اين ميـزان از فناورى و پيچيدگى خود عامل 
افزايش هزينه هاى سـرمايه گذارى و عملياتى شده و در 

دورمنای صنعت پاالیش

نهايت حاشـيه سود صنعت پااليش را كاهش مى دهد. از طرفى ديگر رويش سوخت هاى جايگزين 
نظير گاز طبيعى و سوخت هاى زيستى، افزايش سطح بهره ورى و ظهور فناورى هاى جديد در حوزه 
حمل و نقل باعث كاهش رشد تقاضاى فرآورده هاى نفتى در جهان شده و قيمت نفت و فرآورده ها 

را كاهش داده و خواهد داد. 
افزايش هزينه هاى پااليش و كاهش قيمت ناشـى از كم شـدن تقاضا سـبب افت حاشيه سود در 
صنعت پااليش شده است. شـركت هاى پااليشى مختلف در سراسر جهان واكنش هاى مختلفى به 
اين روند نشان داده اند. به عنوان مثال انعقاد قراردادهاى ادغام و تملك ميان شركت هاى پااليشى 
و پتروشـيمى از آثار همين موضوع اسـت. همچنين يكپارچه كردن و ادغام واحدهاى پااليشـى و 
پتروشـمى در جهت كاهش هزينه ها و افزايش ارزش افزوده محصوالت در راستاى مقابله با كاهش 

حاشيه سود صنعت پااليش است.
با ادامه اين روند انتظار مى رود كه رشـد تقاضاى فرآورده هاى نفتى در سال 2040 متوقف شده و 
از آنجا به بعد مصرف اين محصوالت كاهش يابد. از اين زمان به بعد با كاهش تقاضاى فرآورده هاى 
نفتى و افت قيمت آنها، همچنين با افزايش پيچيدگى و هزينه هاى ثابت و جارى در پااليشـگاه ها، 
شـركت هاى پااليشـى از بازار پااليش كنار رفته و تعداد رقبا روز به روز كمتر خواهد شد. از طرف 
ديگر نياز به فرآورده هاى نفتى از سال 2040 با وجود كاهش مصرف مشهود آن هنوز پابرجا خواهد 
بود و اين باعث مى شـود كه كشـورها براى تأمين امنيت عرضه سـوخت مورد نيازشان، خود وارد 

عمل شده و صنعت پااليش بيشتر رنگ و روى دولتى بگيرد.
 همچنيـن پـس از 2040 تنها شـركت هايى مى تواننـد در صنعت پااليش رقابت كننـد كه بتوانند 
براى افزايش حاشـيه سـود، هزينه هاى خود به خصوص هزينه خوراك را تعديـل كنند. از همين رو 
فقط شـركت هاى ملى نفت كشـورهاى نفت خيز و نيز شـركت هاى بين المللى نفتى كه هم در حوزه 
باالدسـت و هم در حوزه پايين دسـت زنجيره ارزش نفت حضور دارند مى توانند تا آخرين لحظه در 
بـازار فرآورده هاى نفتى به رقابـت پرداخته و ادامه حيات دهند. از طرفـى با كاهش تقاضاى نفت و 

فرآورده هاى آن، كشورهاى نفتى به دنبال مشترى هاى قابل اعتماد براى نفت خام خود هستند.
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بنابرايـن مى تـوان انتظـار همـكارى بيشـتر 
شـركت هاى فعـال در باالدسـت و پايين دسـت 
صنعت نفت به خصوص در بخش هاى اسـتخراج و 
پااليش را داشـت. مشـابه اين اتفاق در 40 سال 
گذشـته در حوزه صنعـت پتروشـيمى رخ داده 
اسـت به طورى كه كشـورهاى ژاپن، منطقه اروپا 
و آمريـكا در سـال 1980 و در قيمت هـاى پايين 
نفت مالكيت حدود 76 درصد صنعت پتروشيمى 
جهان را داشـتند اما با گذشـت زمـان و افزايش 
قيمت نفت سـهم آنها به 37 درصد كاهش يافته 
و سهم كشورهاى داراى منابع نفت و گاز افزايش 

يافته است.
 در حـال حاضر مى تـوان ادعا كرد كـه آينده 

صنعـت پااليـش به خصـوص پس از سـال 2040 
متعلـق به شـركت هاى ملى نفت در كشـورهاى 
داراى مخـازن نفت و گاز و شـركت هاى فعال در 
كل زنجيـره ارزش نفت اسـت. از همين رو ايران 
كـه تا ده ها سـال ديگر به منابع نفت دسترسـى 
دارد بايـد خود را بـراى زمانى آمـاده كند كه نه 
تنهـا تقاضـاى داخلـى، بلكه تقاضاهـاى جهانى 

فرآورده هاى نفتى را تأمين كند.
 ايـن مهم نياز به ايجاد زيرسـاخت ها و احداث 
پااليشگاه در داخل كشور و در ساير نقاط دنيا را 
دارد. همچنيـن رصد بازارهاى جهانى و روندهاى 
موجـود در آن مى تواند به تطابق توسـعه صنعت 
پااليش كشور با نيازهاى بين المللى كمك شايانى 
كند. اين نگاه مى توانـد در حوزه حقوقى صنعت 
نفت نيز لحاظ شـده و از انعقـاد قراردادهايى كه 
تسـلط شركت هاى بين المللى بر ذخاير نفت را به 

دنبال دارد، پيشگيرى كند.
محمدجواد ساكت
كارشناس انرژى
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نتيجه تنوع طلبى و نگاه بنگاه دارى در ميان مالكان 
پااليشگاه ها، اين خواهد شد كه بهره ورى انرژى در 
اولويت ها قرار نخواهد گرفت و اصالح الگوى مصرف 
ــرمايه گذارى در صنايع با  ــرژى، قربانى تمايل س ان
ريسك پايين توسط مالكان صنعت پااليش خواهد 
شد. صندوق هاى بازنشستگى و صندوق هاى تأمين 
اجتماعى، از اركان مؤثر در صنعت پااليش هستند. 
صندوق هاى مذكور در بعضى از پااليشگاه ها به صورت 
مستقيم و در بعضى ديگر از طريق شركت هاى تابعه  
خود سهام دار هستند. به عبارت ديگر، هلدينگ هاى 
ــتگى و تأمين اجتماعى به عنوان يك بنگاه  بازنشس
اقتصادى، در صنايع مختلف از جمله صنعت پااليش 
وارد شده اند. بازنشستگى و تأمين اجتماعى نيرو هاى 
ــور را در بين هلدينگ هاى  ــلح، بيش ترين حض مس
بازنشستگى و تأمين اجتماعى به عنوان سهام دار در 
ــته و در پااليشگاه هاى تبريز و  صنعت پااليش داش
شيراز، با داشتن سهامى بيش از 50 درصد، سهام دار 
اصلى و در نتيجه تصميم گيرنده ى اصلى محسوب 
ــوراك ورودى اين 2  ــوند. با در نظر گرفتن خ مى ش
پااليشگاه نسبت به كل ظرفيت پااليشى كشور، اين 

نتيجه حاصل مى شود كه نيروهاى مسلح از طريق 
كارگزار اقتصادى خود (گروه سرمايه گذارى غدير)، 
به تنهايى تصميم گيرنده ى بيش از 10 درصد كل 
ظرفيت پااليشى كشور به حساب آمده و سياست هاى 
آن، سهم قابل توجهى در عدم برنامه ريزى پيرامون 
ــون) در صنعت پااليش  پروژه هاى بهره ورى (تا كن
ــت. بيش از 50 درصد سهام گروه  كشور داشته اس
ــتگى و تأمين  غدير، متعلق به صندوق هاى بازنشس
اجتماعى نيروهاى مسلح است. لذا سهام دار اصلى و 
تعيين كننده محسوب شده و بيش ترين تأثير را در 

تصميم گيرى هاى گروه سرمايه گذارى غدير دارند.
با نگاهى به صورت هاى مالى اين شركت مى توان 

به دو نكته مهم دست پيدا كرد:
ــر، متعلق به هلدينگ  ــده ى دارايى گروه غدي عم
ــيان است. اين  ــركت پارس نفت و گاز آن، يعنى ش
موضوع، نشان دهنده اهميت صنعت نفت و گاز براى 
ــت، تا آن جا كه در ساليان  صاحبان گروه غدير اس
ــرمايه گذارى هاى زيادى در اين قسمت، به  اخير، س

ويژه در صنعت پتروشيمى انجام داده است.
ــى از فعاليت هاى عمده ى گروه غدير از محل  يك

ــودهاى  ــت آمده و به خصوص س ــودهاى به دس س
صنعت نفت و گاز، ورود به صنايع جديد و تشكيل 
ــودآور، به جاى توزيع سود در بين  هلدينگ هاى س
ــال 86 و  ــت. كما اين كه بعد از س ــهام داران اس س
ــكيل هلدينگ نفت و گاز (پارسيان)، در چهار  تش
هلدينگ ديگر نيز سرمايه گذارى كرده است. نمودار 
ــهام داران را  ــود در ميان س زير، روند تخصيص س
نشان مى دهد. در ساليان اخير، سود قابل تخصيص 
ــى، حداكثر 59 درصد در  ــان هر دوره ى مال در پاي
ميان سهام داران غدير توزيع شده است. به عبارت 
ــرمايه  ــهام داران و صاحبان اصلى گروه س ديگر، س
گذارى غدير، يعنى بازنشستگى نيروهاى مسلح، به 
ــال مالى، به  ــود نقدى در پايان س جاى دريافت س
ــال ذخيره ى منابع مالى، ورود در صنايع جديد  دنب
و گسترش سبد سرمايه گذارى خود بوده اند. تا آن 
جا كه حداكثر سود توزيع شده در ميان سهام داران 
در ساليان اخير، تنها 59 درصد سود قابل تخصيص 

در پايان سال مالى بوده است.
ــت كه همان گونه كه  دليل ديگر اين ادعا اين اس
ــاره شد، از بدو تأسيس هلدينگ نفت و  پيش تر اش

مانع اصلی بهره وری در صنعت پاالیش چیست؟
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ــار هلدينگ جديد در  ــيان) تا كنون، چه گاز غدير (پارس
ــرق و انرژى و صنايع و  ــاختمان، ب صنايع حمل و نقل، س
ــده است. نكته حائز  ــط گروه غدير تشكيل ش معادن توس
ــى صنايع جديد،  ــه مهم ترين ويژگ ــت ك اهميت اين اس
ريسك به مراتب پايين تر آن ها نسبت به صنعت نفت و گاز 

و به خصوص صنعت پااليش است.
ــيان (هلدينگ نفت و گاز  ــال 1390، شركت پارس از س
گروه سرمايه گذارى غدير) در دو پااليشگاه تبريز و شيراز، 
ــكه در روز، به  به ترتيب با ظرفيت هاى 108 و 55 هزار بش
عنوان سهام دار اصلى فعاليت مى كند. با مقايسه ى وضعيت 
ــگاه، قبل و بعد از سهام دارى پارسيان، اين  اين دو پااليش
ــتردگى، تنوع و  ــخص مى شود كه على رغم گس نكته مش
ــرمايه گذارى غدير و به خصوص  ــبد س ــودآورى زياد س س
هلدينگ نفت و گاز آن، نه تنها تغييرى آنچنانى در وضعيت 
الگوى مصرفى پااليشگاه هاى مذكور رخ نداده است، بلكه در 
سياست هاى دراز مدت هم نسبت به ارتقاء سطح بهره ورى 

انرژى در اين 2 پااليشگاه، برنامه ريزى نشده است. 
به عنوان مثال، پااليشگاه تبريز نسبت به بهترين تكنولوژى 
ــش از دو برابر انرژى مصرف مى كند. اين  هم تراز خود، بي
ــاس برآوردهاى كارشناسى، تنها  ــت كه بر اس در حالى اس
ــاالنه قريب به  ــرمايه گذار ى اوليه 43 ميليون دالر، س با س
ــگاه صرفه  ــاى جارى پااليش ــون دالر در هزينه ه 25 ميلي

ــد و كم تر از دو سال، تمام سرمايه ى اوليه  جويى خواهد ش
ــت. اما باوجود پتانسيل هاى مذكور، صاحب  بازخواهد گش
اصلى اين پااليشگاه ها (نيروهاى مسلح)، ريسك هاى موجود 
در صنعت پااليش و به خصوص بهره ورى را تاب نياورده و 
ــك پايين و متنوع  ترجيح مى دهد با ورود به صنايع با ريس
سازى سبد سرمايه گذارى خود، حاشيه ى سود بنگاه خود 
را افزايش دهد. نتيجه ى اين تنوع طلبى و نگاه بنگاه دارى 
ــگاه ها اين خواهد شد كه بهره ورى  در ميان مالكان پااليش
ــك باالى  ــا قرار نخواهد گرفت و ريس ــرژى در اولويت ه ان
ــرمايه گذارى  اصالح الگوى مصرف انرژى، قربانى تمايل س
ــك پايين توسط مالكان صنعت پااليش  در صنايع با ريس

خواهد شد.
ــيل هاى  ــازى پتانس ــه به اين مطالب، براى آزادس باتوج
بهره ورى انرژى در پااليشگاه ها، الزم است كه دولت در كنار 
ــوخت مصرفى در صنايع با  ــت هاى قيمتى س تغيير سياس
مصرف غير بهينه ى انرژى (مانند اكثر پااليشگاه هاى كشور)، 
ــت هاى واگذارى پااليشگاه ها به بخش خصوصى،  در سياس
ــگاه هاى ايران  تجديد نظر بكند و به جاى واگذارى پااليش
به يك بنگاه بزرگ و تنوع طلبى مانند غدير كه در صنايع 
مختلف حضور داشته و روز به روز، تمايل به گسترش سبد 
سرمايه گذارى خود دارد و به دليل تأمين شدن سود زياد 
ــك پايين، هرگز دغدغه ى بهره ورى را  آن از صنايع با ريس
نخواهد داشت، اولويت واگذارى را به اشخاص حقيقى و يا 
حقوقى اختصاص دهد كه تنها منبع درآمدشان، ظرفيت هاى 
بالقوه ى پااليشگاه باشد تا از اين طريق، تمامى پتانسيل هاى 
موجود در صنعت پااليش، از جمله پتانسيل هاى بهره ورى 

انرژى به طور كامل آزاد شود.
منبع: ميز نفت

«فقط پول نقد!» اين جمله اى بود كه اواسط بهمن، مراجعه كنندگان به پمپ بنزين ها براى 
پرداخت پول بنزين خود با آن مواجه مى شدند. با باال گرفتن اعتراض ها در اين  زمينه، رئيس 
جايگاه داران سوخت واكنش نشان داد و اعالم كرد به دليل مشكالتى كه با بانك ها داريم از 

اين پس جايگاه ها فقط در قبال دريافت پول نقد بنزين تحويل مى دهند!
ماجرا از اين قرار بود كه واريز با تأخير پول از طريق كارت هاى اعتبارى و دسـتگاه هاى 
پوز به حسـاب جايگاه داران سـوخت، موجب ايجاد اين مشكل شده بود و جايگاه داران با 
قطع كردن دسـتگاه هاى كارت خوان جايگاه هاى سوخت فقط وجه بنزين را نقداً دريافت 
مى كردند و بـه هيچ عنوان كارت بانكى نمى پذيرفتند. بيژن حـاج محمدرضا در اين باره 
مى گويد: طى توافقات صورت گرفته قرار بود بانك ها پول را طى همان شـب به حسـاب ها 
واريز كنند اما اكنون اين مدت زمان به 10 تا 12 روز رسيده است. رئيس جايگاه داران سوخت 
با بيان اينكه در اين بين برخى مواقع مبالغى گم مى شود، مى افزايد: بانك ها از اين موضوع 
سوءاسـتفاده مى كنند. وى تاكيد مى كند: اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه جايگاه داران 
بايد هزينه خريد بنزين را به صورت نقد به شركت ملى نفت پرداخت كنند. حاج محمدرضا 
خاطرنشان مى كند: رايزنى با بانك مركزى فايده ندارد و در حال حاضر ميلياردها تومان از 

بانك ها طلبكار هستيم. 
او تصريح مى كند: بانك ملت حدود 11 هزار ميليارد تومان به جايگاه داران بدهكار است. 
با اعالم اين مبلغ، به نظر مى رسـد مشكل جايگاه داران فقط با يكى از بانك هاست. رئيس 
اتحاديه جايگاه داران سوخت با بيان اينكه واريز نشدن وجوه سوخت دريافتى ظرف مدت 
تعيين شده به حساب شركت پااليش و پخش موجب مى شود تا حساب جايگاه از حالت نسيه 
به نقدى تغيير يابد، مى گويد: اين مسئله براى جايگاه ها مشكالت زيادى را بوجود آورده و 
حتى باعث تعطيلى برخى جايگاه ها شده است. حتى قرار بود بانك عامل در هرتراكنش به 
ازاى هر ليتر مبلغ 20 ريال يعنى 2 تومان به حساب جايگاه ها به عنوان سود واريز كند اما 
اين بانك به جز سه چهارماه ابتدايى سال 86 هرگز به اين تعهد خود عمل نكرده و با توجه 
به فروش 70 ميليون ليتر فراورده در روز، مطالبات جايگاه داران ازبانك عامل دراين ده سال 
به هزاران ميليارد تومان رسيده است. او با بيان اينكه بانك عامل به هيچكس جوابگو نيست، 
اظهار مى كند: درچنين شرايطى تنها راهى كه براى ما باقى مانده بستن كارت خوان هاى ملت 
و فروش به صورت نقدى همچون سـنوات گذشته است. مى دانيم اين مسئله ممكن است 
مشـكالت و زحماتى را براى مـردم ايجاد كند اما ما هم چاره اى جز ايـن نداريم وتا زمانى 
كه بانك عامل به تعهداتش عمل نكند، استفاده از كارتخوان هاى اين بانك در جايگاه ها را 
محدود خواهيم كرد. از سوى ديگر، مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تاكيد 
مى كند كه مردم همچنان مى توانند از دستگاه هاى كارتخوان براى پرداخت پول سوخت در 
جايگاه ها استفاده كنند و جايگاه داران به دريافت پول مشتريان از طريق دستگاه هاى بانكى 
موظف هستند. محمدرضا موسوى خواه در اين باره توضيح مى دهد: در گذشته هر پولى كه 
از طريق سامانه شاپرك پرداخت مى شد، ظرف مدت دو تا سه ساعت در دسترس صاحب 
حساب قرار مى گرفت اما اكنون با تغييراتى كه انجام شده، صاحب حساب حدود 24 ساعت 
بعد به پول خود دسترسـى خواهد داشـت كه اين موضوع با توجه به لزوم خريد فرآورده 

سوختى، براى جايگاه داران مشكالتى ايجاد كرده است. 
او با تاكيد بر اينكه نبايد هيچ وقفه اى در روند خدمات و سوختگيرى در جايگاه ها ايجاد 
شـود، تصريح مى كند: درصدد هسـتيم با انجام تمهيداتى به جايگاه هاى عرضه سوخت 
در ايـن زمينه كمك كنيم. مديرعامل شـركت ملى پخش فرآورده هـاى نفتى مى گويد: 
جايگاه داران همانند گذشته به دريافت پول سوخت از طريق دستگاه هاى كارتخوان از سوى 
مشتريان موظف هستند. در حالى كه با اين اظهارات به نظر مى رسيد مشكل برطرف شده 
است، رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت روز 25 بهمن گفت كه در راستاى حل مشكل، 
مذاكراتى بين بانك ملت و اتحاديه جايگاه داران صورت گرفته كه فعالً نتيجه اى نداشـته 
اسـت اما به محض اينكه به نتيجه رسـيد، اعالم خواهيم كرد. حال بايد منتظر ماند و ديد 
كه اين دعوا به كجا مى كشد و مردم چه زمانى مى توانند بدون دغدغه و به راحتى از امكان 

پرداخت الكترونيكى وجه بنزين برخوردار شوند.

چالشى به نام «پول بنزين»
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زلزله در تهران
پايتخت نشينان و حوالى آن مشغول مهياكردن 
سوروسات شب يلدا بودند كه ساعت 23:27:37 
ــنبه 29 آذر، زلزله اى به بزرگى  شامگاه چهارش
ــن زمين لرزه كه  ــان را لرزاند. اي ــتر آن 5,2 ريش

ــرز رخ داده بود،  ــتان هاى تهران و الب در مرز اس
ــزى و مازندران  ــتان هاى قزوين، قم، مرك در اس
ــد. در پى اين حادثه بالفاصله  ــاس ش هم احس
ــد و عالوه بر ترافيك  مردم به خيابان ها ريختن
ــاى طوالنى  ــران و البرز، صف ه ــنگين در ته س
ــا آنجا كه  ــد ت ــكيل ش مقابل پمپ بنزين ها تش
بنزين برخى جايگاه ها ته كشيد. از طرفى رئيس 
ــازمان مديريت بحران كشور از تعطيلى تمام  س
ــى استان هاى تهران، قم  مراكز اجرايى و آموزش
ــنبه خبر داد. بيشتر مردم  و البرز در روز پنجش
ــهرهايى كه در آن ها زلزله احساس شده بود،  ش
شب را در پارك ها و خيابان ها و خودروهاى خود 
ــه بيش از 90 مصدوم و  صبح كردند. اين حادث

فقط يك فوتى داشت.

ناآرامی در کشور
تقريباً از 7 دى ماه خبرهايى از تجمعات اعتراضى 
ــهد منتشر شد. «گرانى تخم مرغ»، علت  در مش
اوليه اين اعتراضات عنوان شد اما كم كم شعارها 
ــرى رفت و با  ــوى ديگ از «گرانى» به سمت وس
كشيده شدن اعتراضات به شهرها و استان هاى 

ديگر، ناآرامى ها شدت گرفت.
ــه در  ــد اين اتفاقات ريش ــى معتقد بودن برخ
ــى  ــات مال ــگان مؤسس ــاى مالباخت اعتراض ه
ــر، مخالفان دولت  ــاز دارد و برخى ديگ غيرمج
ازجمله محمود احمدى نژاد را محرك ناآرامى ها 

معرفى مى كردند.
ــان تلگرام  ــان اين اعتراضات، پيام رس در جري
فيلتر و البته دستور رفع فيلتر آن چند روز پس 

از برقرارى آرامش در كشور صادر شد.
ــجويان و افراد  ــن ميان، تعدادى از دانش در اي
عادى بازداشت شدند كه تقريباً همه بازداشتى ها 
ــا براى تعدادى معدود، پرونده قضايى  آزاد و تنه

تشكيل شد.
تعداد انگشت شمارى از افراد نيز در جريان اين 
ناآرامى ها توسط عوامل ناشناس كشته شدند كه 

پرونده اين قتل ها در دست بررسى است.
ــخنانى در باره  ــرى طى س ــام معظم رهب مق
ــواهد  ــور گفتند: «قرائن و ش ناآرامى ها در كش
ــا  ــن قضاي ــه اي ــد ك ــان مى ده ــى نش اطالعات
سازماندهى شده بوده و در شكل گيرى آن، يك 
ــك رأس اين مثلث،  ــت. ي مثلث فعال بوده اس
آمريكا و صهيونيست ها بودند كه طراحى را انجام 
ــن طراحى كار كردند  ــد و چند ماه روى اي دادن
ــهرهاى  و بناى آن ها اين بود كه حركت ها از ش
ــروع شود تا به مركز برسد. رأس دوم  كوچك ش
اين مثلث، يكى از دولت هاى پولدار خليج فارس 
ــت كه هزينه اين نقشه را تأمين كرد و رأس  اس
ــازمان  ــوم نيز، پادوها بودند كه مربوط به س س
ــتند و از ماه ها قبل آماده  آدمكش منافقين هس

بودند.»
ــى نيز بر لزوم  ــاى قوا و چهره هاى سياس روس
ــوبگران تأكيد  ــان و آش ــك ميان معترض تفكي

كردند.

سانچی در آتش
ــه نام  ــش ب ــك نفت ك ــنبه 16 دى، ي روز ش
«سانچى» متعلق به شركت ملى نفت كش ايران 

كه از عسلويه حركت كرده بود و قرار بود جهت 
ــان كره جنوبى  تحويل ميعانات گازى عازم داس
شود، درراه با يك كشتى فله بر چينى با 64 هزار 
ــتال» در سواحل چين  تن بار غله به نام «كريس

برخورد كرد.

زمســتان امســال در ايران بــا زلزله 
پايتخت آغاز شد و با داغ دريانوردان و 

ناآرامى و اعتراض ادامه يافت.
در ادامه، مهم ترين رويدادهاى دو ماه 

از زمستان 96 را مرور مى كنيم:

زمستان 
سـوزان

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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ــبك با درجه اشتعال  ــانچى، نفت فوق س محموله نفت كش س
ــيار باالبود كه اين موجب آتش سوزى فوق سريع كشتى شد.  بس
ــتال»، 30 ايرانى و دو تبعه  ــر برخورد اين نفت كش با «كريس براث
بنگالدشى ناپديد شدند كه بعد از چند روز جستجو جسد 3 نفر از 

ايرانيان مفقود در اين حادثه پيدا شد.
ــكيل كميته ويژه  ــتور تش پس ازاين حادثه رئيس جمهورى دس
رسيدگى به حادثه نفت كش سانچى را صادر كرد و رياست آن به 
ــده على ربيعى وزير كار قرار گرفت كه براى پيگيرى وضعيت  عه

اين كشتى به چين سفر كرد.
گروهى از تكاوران نيروى دريايى ارتش ايران نيز به محل حادثه 
اعزام شدند. روز بعد از حادثه، نيروى دريايى اياالت متحده آمريكا 
يك فروند هواپيماى گشت دريايى بوئينگ پى 8 را به محل حادثه 
فرستاد كه مساحت بيش از 12.300 كيلومترمربع حول كشتى را 

براى يافتن ملوانان جستجو كرد.
ــانچى و  ــگان حادثه نفت كش س ــرام جان باخت ــت به احت دول
ــنبه 25 دى را در سراسر ايران  خانواده هاى داغدار آنان، روز دوش
ــد سه دريانورد ايرانى پس از حدود  عزاى عمومى اعالم كرد. جس

يك ماه، بامداد چهارشنبه 25 بهمن به كشور بازگشت.

تهدید مجدد برجام
دونالد ترامپ 22 دى كشورهاى اروپايى و متحدانش را به خروج 
از برجام در صورت رفع نكردن آنچه نواقص توافق هسته اى با ايران 

خوانده بود، تهديد كرد.
ــورد ادامه اجراى برجام  ــور آمريكا در بيانيه اى در م رئيس جمه
ــرد: امروز من تعليق تحريم  ايران را اعالم مى كنم اما اين  اعالم ك
ــتاى تضمين توافق با متحدان اروپايى واشنگتن براى رفع  در راس

نواقص توافق هسته اى ايران و آخرين فرصت است.
وى ادامه داد: در صورت عدم دستيابى به اين توافق نامه (جديد)، 
آمريكا ديگر تمديد تعليق تحريم هاى ايران را انجام نمى دهد و از 
ــته اى خارج مى شود. اگر در هرزمانى من به اين نتيجه  توافق هس
ــم كه چنين توافقى قابل دستيابى نيست فوراً از برجام خارج  برس

مى شوم و هيچ كس نبايد به حرف من شك كند.
ــرد كه اگر  ــورهاى اروپايى اعالم ك ــه كش ــپ هم چنين ب ترام

ــه ماهه در  ــورهاى ديگر در طول اين فرصت س كش
راستاى رسيدن به اين توافق عمل نكنند، من توافق 
ــورها هستند  آمريكا با ايران را لغو مى كنم؛ اين كش
كه انتخاب مى كنند با ما همكارى نكنند و در كنار 

جاه طلبى هاى هسته اى و مردم ايران بمانند.
ــز در واكنش به  ــورمان ني ــر امور خارجه كش وزي
ــام قابل مذاكره  ــارات ترامپ اعالم كرد كه برج اظه

مجدد نيست.

افشای فساد در شهرداری
ــهردار تهران پس از 100 روز  محمدعلى نجفى ش
از شروع فعاليتش، با افشاى برخى فسادها در دوران 
شهردار پيشين اعالم كرد كه اواخر سال 95 شهردارى 
با يكى از شركت هاى نيروى انتظامى قراردادى را در 
خصوص تدوين شاخص هاى ارزيابى عملكرد به مبلغ 
ــانده است كه شايد  يك ميليارد تومان به امضاء رس
ــى آن حتى 10 ميليون تومان هم نبوده  ارزش واقع
است. او همچنين اظهار كرد: 22 هزار و 600 ميليارد 
ــهردارى است.  ــده ش تومان نيز رقم بدهى ثبت نش
بدهى احتمالى حدود 52 هزار و 100 ميليارد تومان 
است كه سه برابر بودجه فعلى شهردارى است. بيش 
از 50 درصد دارايى هاى شهردارى حسابرسى نشده 
است. 674 ملك شهردارى غالباً به صورت سليقه اى 

در اختيار اشخاص و نهادها قرارگرفته است.
ــدى با مدرك  ــهردارى كارمن نجفى گفت: در ش
كارشناسى داريم كه يك ميليون 400 هزار حقوق 
مى گيرد و كارمند ديگرى با همان سابقه كار حدود 
پنج و نيم ميليون حقوق مى گيرد يعنى كامًال غير 
ــت. 85 درصد  ــت و هيچ ضابطه اى نيس عادالنه اس
دارايى هاى صندوق ذخيره كاركنان شهردارى را نيز 

در امالك و ساختمان حبس كردند.
شهردار تهران همچنين گفت: طى سه چهار ماهى 
ــنل  ــه انتخابات بوده ناگهان 13 هزار نفر به پرس ك
ــهردارى اضافه شدند به اسم اينكه عده اى كارگر  ش
پيمانكاران هستند و مى خواهيم كارمند شهردارى 
ــدند  ــم. در حالى كه بعضى از افرادى جذب ش كني
ــركت هاى  ــك روز حضور در ش ــابقه ي كه حتى س

پيمانكارى را هم نداشتند.

افزایش قیمت دالر
ــابقه قيمت دالر بود.  1 بهمن، آغاز افزايش بى س
ــن افزايش تا آنجا پيش رفت كه روز 24 بهمن به  اي
5000 تومان رسيد. رئيس جمهورى در واكنش به 

اين نوسان بى سابقه گفت كه چنين افزايشى عامل 
اقتصادى و تجارى ندارد بلكه نوعى بازى روانى است. 
او از مردم خواست كه در مسير پر ريسك معامالت 
ــدم نگذارند. در پى اين اتفاقات، روز 25 بهمن  ارز ق
پليس آگاهى به پاتوق دالرفروش هاى غيرمجاز زد 
و ده ها نفر را دستگير كرد. اين اتفاق، قيمت دالر را 

100 تومان كاهش داد.

دونالد ترامپ ۲۲ 
دی کشورهای 

اروپایی و متحدانش 
را به خروج از برجام 

در صورت رفع 
نکردن آنچه نواقص 

توافق هسته ای با 
ایران خوانده بود، 

تهدید کرد.
رئیس جمهور آمریکا 

در بیانیه ای اعالم 
کرد: امروز من 

تعلیق تحریم  ایران 
را اعالم می کنم 

اما این در راستای 
تضمین توافق با 
متحدان اروپایی 

واشنگنت برای 
رفع نواقص توافق 

هسته ای ایران و 
آخرین فرصت 

است.
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برف تهران
ــال ها برف به خود  پايتخت روز 8 بهمن پس از س
ــاير  ديد و مردم با هيجان به خيابان ها آمدند. در س
نقاط كشور هم برف باريد. برف سنگين، جاده ها را 
بست و مردم بويژه در جاده هاى كرج و قم، ساعت ها 
ــك ماندند. لغو پروازها از ديگر اتفاقاتى بود  در ترافي
ــنگين رخ داد. شعف در مديريت  كه در پى برف س
ــاط، انتقادهاى  ــانى در برخى نق بحران و امدادرس

زيادى را برانگيخت.

کشف حجاب
ايستادن يك دختر بر باالى بلندى و زدن روسرى 
خود بر نوك چوب اتفاقى بود كه در ميانه بهمن ماه 
ــهرهاى ديگر هم تكرار شد.  رخ داد. اين اقدام در ش
ــراد را فريب خورده  ــه اين اف ــخنگوى قوه قضايي س
ــود چنين  ــه اگر اثبات ش ــف كرد و گفت ك توصي
ــازمان يافته و مرتبط با كشورهاى بيگانه  اقدامى س
است، برخورد شديدى خواهد شد. دادستان تهران 
ــه خواند. در جريان اين  هم اين اقدامات را مجرمان
ــت شدند و پرونده آن ها در  رويداد چند نفر بازداش

دستگاه قضايى تحت رسيدگى است.

آتش در ساختامن برق حرارتی
ــيد كه ساختمان شركت برق  16 بهمن خبر رس

حرارتى متعلق به وزارت نيرو از طبقه منفى چهار كه 
بايگانى در آن قرار دارد طعمه حريق شده است.

ــه تجربه تلخ  ــن حادثه و با توجه ب ــان اي در جري
ــدادى و پليس  ــاى ام ــكو، نيروه ــاختمان پالس س
ــل، اين منطقه را  ــدار به اهالى مح بالفاصله با هش
تخليه كردند و عمليات اطفاى حريق آغاز شد. 18 
بهمن شمار مصدومان اين حادثه به 16 تن افزايش 
ــان بودند. آتش ساختمان  يافت كه همگى آتش نش
شركت برق حرارتى پس از 52 ساعت تسليم شد و 

خوشبختانه اين حادثه هيچ تلفاتى نداشت.

بازداشت محیط زیستی ها
خبر درگذشت يك استاد دانشگاه و فعال محيط 
زيست در روز 21 بهمن در فضاى مجازى دست به 
ــد تا آنكه برخى مقامات تأييد كردند اين  دست ش
ــگاه به نام كاووس سيدامامى در جريان  استاد دانش
ــت به اتهام  ــتگيرى برخى فعاالن محيط زيس دس
ــده و در بازداشت خودكشى  جاسوسى بازداشت ش
ــت. نمايندگان مجلس و بويژه محمدرضا  كرده اس
ــيون محيط زيست پيگير اين  تابش رئيس فراكس
ــدند و با درخواست آن ها فيلمى با حضور  ماجرا ش
ــان به نمايش درآمد كه  كارشناسان امنيتى برايش
نشان مى داد سيدامامى مقدمات خودكشى را فراهم 
ــتان تهران در اين باره مى گويد  ــت. دادس كرده اس
كاووس سيدامامى پس از آنكه با اعترافات سنگين 
ــايرين درباره خود مواجه شد، اقدام به خودكشى  س
ــيدامامى  ــى س كرد. او همچنين از تأييد خودكش
توسط پزشكى قانونى و پذيرش اين موضوع از سوى 

ــه تابعيت كانادايى  ــواده اش خبر داد. با توجه ب خان
مرحوم سيدامامى، وزير امور خارجه كانادا نيز به اين 
ــان داد و خواستار توضيح درباره  حادثه واكنش نش

ابعاد مختلف اين موضوع شد.

جشن انقالب
22 بهمن همانند هر سال مردم ايران به خيابان ها 

ــام و انقالب تجديد ميثاق  آمدند و با آرمان هاى ام
كردند. رئيس جمهورى در سخنان خود در ميدان 
ــرام به حريم خصوصى  ــران، بر لزوم احت آزادى ته
ــهروندان و همچنين بهره مندى از ظرفيت هاى  ش
قانون اساسى نطير اصل 59 كه مربوط به همه پرسى 

و رفراندوم است، تأكيد كرد.

سقوط در دنا
ــاه هواپيماى  ــن م ــنبه29 بهم ــح روز يكش صب
مسافربرى شركت آسمان در مسير تهران – ياسوج 
با بيش از 60 سرنشين در منطقه سميرم در استان 
ــروازش بعد از  ــروع پ ــس از مدتى از ش ــان پ اصفه
ــه در اين حادثه  ــقوط كرد ك برخورد به كوه دنا س
تمامى مسافران هواپيماى آسمان قبل از رسيدن به 

مقصد، آسمانى شدند. 
به دليل شرايط بد جوى، الشه اين هواپيما حدود 
48 ساعت بعد از سقوط و پس از عمليات تجسس از 

سوى گروه هاى مختلف امدادى در سى مترى يكى 
از قلل دنا پيدا شد.
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