
پااليش نفت
نشريه انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت

مديرمسوول: ناصر عاشورى
شوراى سياست گذارى: ناصر عاشورى، هادى رنجبر، الهه حميدى كيا

سردبير: الهه حميدى كيا

مجرى: روابط عمومى انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت
ــين هرمزى، حسام الدين قاموس مقدم،  تحريريه: مريم رضازاده، حس
ساناز رضايى، الهه حميدى كيا، محمدحسن نجمى و محبوبه قهرمانى

طراح و گرافيست: محمد گودرزى
طراح جلد: مهدى معتضديان

ست
هر
فـ

عامـل اصلى گرانـى وكاهـش ارزش پول ملى، مسـائل مديريتى اسـت نه 
تحريم/2

منابـع انرژى خدادادى درياى خزر به مردم كشـورهاى سـاحلى آن تعلق 
دارد/4

تحريم بنزين را دور زده ايم/6
نگاهى به دو دهه فعاليت شركت پااليش نفت بندرعباس/7

تأكيد پااليشگاه تبريز بر بهداشت ايمنى، محيط زيست، كيفيت/10
كارگروه تخصصى براى بررسى مشكالت پااليشگاه ها تشكيل مى شود/12

هرمز؛ تهديد در برابر تهديد/14
ايران بين دو تحريم/15

تحريم هاى تازة آمريكا عليه ايران چيست؟/16
مأموريت؛ كاهش خريد نفت ايران/20

به شرايط قبل از برجام برنمى گرديم/22
توسعه پااليش، راه رهايى از تحريم نفتى/24

تحريم نفتى؛ فشار به ايران يا گل به خودى آمريكا؟/26
فعاليت هاى نفتى در سطح خوب ايمنى انجام مى شود/38

چالش هاى اقتصادى فعلى و پيش روى دولت/39
تابستان تشـنه، خـاموش و گران/43

كارگران نمونه سه پااليشگاه در سال 48/96

1نـشريه پااليش نـفت  شماره 9   شهريور 97

Oil Refining Industry Employers Association

O i l  R e f i n i n g  I n d u s t r y  E m p l o y e r s  A s s o c i a t i o n نـشريه پااليش نـفت  شماره 9   شهريور 97

w
w

w
.o

ri
c

a
.i

r
w

w
w

.o
ri

c
a

.i
r

P l e a s e  S c a n  M e



ــه اى رهبر معظم انقالب  ــرت آيت اهللا خامن حض
ــرهاى مردم  ــزاران نفر از قش ــالمى در ديدار ه اس
ــى درباره  ــخنان مهم ــتان هاى مختلف در س از اس
ــتى، شرارت هاى آمريكا و  اوضاع اقتصادى و معيش
پيشنهاد مذاكره و نيز ضرورت وحدت عمومى مردم 
و مسئوالن خاطرنشان كردند: مشكالت اقتصادى 
ــتى در  ــت، هيچ بن بس و راه حل هاى آن معلوم اس
كشور وجود ندارد و مسئوالن در هر سه قوه بايد با 
تالش، كار مشترك و استفاده از نظرات كارشناسان، 

مشكالت و فشارها را از دوش مردم بردارند.
گزيده بيانات ايشان به شرح زير است:

ــتدالل هاى  ــا آمريكايى ها  به علت وجود اس  ب
ــته و ضررهاى فراوان مذاكره با  دقيق، تجربه گذش
ــو مذاكره نمى كنيم و در  يك رژيم متقلب و زورگ
پرتو وحدت و همدلى مردم و مسئوالن، اين مرحله 

را به خوبى پشت سر خواهيم گذاشت.
 اكثر كارشناسان اقتصادى و بسيارى از مسئوالن 
متفق هستند كه عامل همه اين مشكالت تحريم ها 
نيست بلكه ناشى از مسائل درونى و نحوه مديريت 

و سياست گذارى اجرايى است.
ــدارد، اما عمده  ــم تحريم ها اثر ن ــن نمى گوي  م
مشكالت اقتصادى اخير مربوط به عملكردها است 
ــا تدبيرتر و به هنگام تر و  ــر عملكردها بهتر و ب و اگ
ــد، تحريم ها تأثير زيادى نخواهد داشت  قوى تر باش

و مى توان مقابل آن ايستاد.
 در همين قضاياى ارز و سكه گفته شد مبلغ 18 
ــور آن هم در حالى  ميليارد دالر از ارز موجود كش
كه براى تهيه ارز مشكل داريم، بر اثر بى تدبيرى، به 
افرادى واگذار شد و برخى از آن سوء استفاده كردند. 
ــت و ارتباطى با  ــكالت مديريتى اس اين موارد مش

تحريم ها ندارد.
 ما به داليل گوناگون، دشمنان خبيث و رذل كم 
نداريم، آنها كمين گرفته اند تا همچون مگس برروى 
زخم بنشينند و با سوءاستفاده از مشكالت ناشى از 
ــت در  خطاى برخى افراد، ناكارآمدى نظام و بن بس

كشور را القاء كنند تا مردم نااميد شوند.
ــدارد زيرا  ــتى وجود ن ــچ بن بس ــور هي  در كش
مشكالت كشور شناخته شده است و براى همه آنها 

نيز راه حل هاى شناخته شده اى وجود دارد و فقط 
بايد مسئوالن كمر همت ببندند.

 مشكالت اقتصادى كشور راه حل دارد و اينگونه 
ــه رو او در  ــمن و برخى افراد دنبال ــت كه دش نيس
داخل و در رسانه ها، خبيثانه تبليغ كنند كه كشور 
ــيده و هيچ راهى جز پناه بردن به  ــت رس به بن بس

فالن شيطان يا شيطان اكبر وجود ندارد.
ــئوالن   همانگونه كه در عيد فطر خطاب به مس
گفتم، بايد اين نقدينگى به سمت توليد و بخش هاى 
ــود و اگر  ــكن هدايت ش ــاورزى و مس صنعت، كش
ــى كه امروز يك  ــود، نقدينگ چنين كارى انجام ش

تهديد است، به فرصت تبديل خواهد شد.
ــفارش مؤكد  ــئوالن دولتى س  بار ديگر به مس
ــورت با افراد  مى  كنم كه با فكر و برنامه ريزى و مش
ــوق دادن نقدينگى به سمت توليد  آگاه، راه هاى س

را پيدا كنند.
ــه يك گام مهم و  ــه اخير رئيس قوه قضايي  نام
مثبت براى مقابله با فساد و مفسد است. فساد يك 
ــر است كه بايد با آن به طور كامل  اژدهاى هفت س

رهبر معظم انقالب اسالمى:

عامل اصلى گرانى وكاهش ارزش پول ملى، مسائل مديريتى است نه تحريم
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ــاد  ــود، ضمن اينكه وقتى با فس و جدى مقابله ش
ــود، قطعاً جيغ و دادهايى از  ــد مقابله مى ش و مفس

گوشه و كنار بلند می شود.
 بياِن علنى اين موضوع براى اين است كه همه 
بدانند، بناى نظام، برخورد قاطع و بدون مالحظه با 

مفسد است.
ــه اى صحبت  ــاد به گون  برخى درخصوص فس
ــت و ادعاى  ــد اس مى كنند كه گويا همه نظام فاس
ــتمى و فراگير مى كنند در حالى كه  ــاد سيس فس
ــت و ما در كشور، مديران پاكدست و  اينگونه نيس
ــخن گفتن، ظلم  مؤمن فراوانى داريم و اينگونه س
ــالمى است. افراط و  به اين افراد و ظلم به نظام اس
تفريط غلط است. برخى در صحبت ها و نوشته هاى 
خود بى مالحظه هستند. نمى توان فساد در برخى 
دستگاه ها و يا در ميان برخى افراد را به كل كشور 

تعميم داد.
ــته به دستگاههاى  ــتگاه هاى نظارتى وابس  دس
ــه و مجلس نيز بايد با قدرت  اطالعاتى، قوه قضايي
ــم باز در ميدان باشند و آحاد مردم مؤمن  و با چش
ــاس وظيفه، در اين خصوص، نقش  نيز بايد با احس

ايفا كنند.
ــمن بصيرت  ــت ايران همواره در مقابل دش  مل
داشته است و همه بايد بدانند كه دشمن به دنبال 
ــر ضّد خود مردم  ــتفاده از نقطه ضعف ها، ب سوءاس

است.
ــيما،  ــم از صداوس ــى اع ــتگاه هاى تبليغات  دس
ــبت به  ــات و وبگاه هاى فضاى مجازى نس مطبوع
ــد، انتقاد  ــدى در جامعه مراقبت كنن ــاد ناامي ايج
اشكالى ندارد اما نبايد مردم را نااميد كرد. گاهى در 
ــك روزنامه يا در يك برنامه تلويزيونى و راديويى،  ي
ــخن گفته مى شود كه گويا همه درها  به گونه اى س

بسته است؛ در حالى كه اينگونه نيست.
 ملت ايران و نظام اسالمى، همچنانكه تا به حال 
از مراحل سختى عبور كرده است، از اين مرحله نيز 
كه آسان تر از مراحل قبلى است، عبور خواهد كرد.

ــد و مذاكره  ــد مى كنيم جنگ نخواهد ش  تأكي
نخواهيم كرد.

ــاً مطرح  ــگ را صريح ــئله جن ــه آنها مس  البت
ــبح  ــاره و كنايه، «ش نمى  كنند اما درصددند با اش
ــا ملت ايران و يا  ــگ» را ايجاد و بزرگ كنند ت جن

ترسوها را بترسانند.
ــته   جنگى رخ نخواهد داد چرا كه ما مثل گذش

ــم بود و  ــده جنگ نخواهي ــروع كنن هيچ وقت ش
ــى كنند چون  ــم حمله را آغاز نم ــا  ه آمريكايى ه
می دانند كه صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد 
زيرا جمهورى اسالمى و ملت ايران ثابت كرده اند به 

هر متعّرضى، ضربه بزرگ ترى وارد خواهد كرد.
ــاس يك بازى  ــكا در موضوع مذاكره براس  آمري
ــى عمل  ــش پا افتاده و بى ارزش سياس و روش پي
ــرط، نفر  مى كنند؛ يك نفر مى گويد بدون پيش ش

ديگر پيش شرط مى گذارد.
ــت  ــر خالف تصور عده اى در داخل، درخواس  ب
آمريكايى ها  براى مذاكره مسئله جديدى نيست و 
در 40 سال اخير بارها تكرار اما با پاسخ منفى ايران 
مواجه شده است. حتى ريگان رئيس جمهور وقت 
آمريكا كه نسبت به فعلى ها مقتدرتر بود، در قضيه 
ــروف به مك فارلين، او را مخفيانه براى مذاكره  مع
به تهران فرستاد كه بعد از 24 ساعت بدون نتيجه 

بازگشت.
ــراى مذاكره فرمول خاصى دارند   آمريكايى ها ب
كه بايد آن را درك كرد و سپس به اين سؤال پاسخ 
ــن فرمول مذاكره  ــه آيا هيچ آدم عاقلى با اي داد ك

مى كند؟
ــتوانه قدرت   آمريكايى ها  در هر مذاكره به پش
ــالش مى كنند  ــى و مالى خود ت ــى، تبليغات نظام
هرگونه مقاومت در مقابل تحقق اهدافشان را ناكام 

بگذارند.
 آمريكايى ها اوالً اهداف اصلى را كامًال مشخص 
مى كنند البته همه اين اهداف را اعالم نمى كنند اما 
ــول مذاكرات با دبه و چانه زنى، همه اهداف را  در ط
پيگيرى مى كنند. نكته دوم اينكه آمريكايى ها از اين 

اهداف اصلى يك قدم عقب نمى نشيند.
ــاظ ظاهراً  ــا الف ــرات، ب ــا در مذاك  آمريكايى ه
ــد اما از طرف  ــش فقط وعده مى دهن اطمينان بخ
مقابل امتيازات نقد مى خواهند و وعده نمى پذيرند.

ــه كرديم  ــا در برجام تجرب ــت را م ــن واقعي  اي
همچنانكه در مذاكره با كره شمالى هم آمريكايى ها 

همين روش را در پيش گرفته اند.
 هر جاى مذاكره اگر طرف مقابل از دادن امتياز 
ــان هياهوى  ــد، آمريكايى ها  آنچن ــد امتناع كن نق
ــان راه مى اندازند كه  ــانه اى در جه تبليغاتى و رس
ــى آورد و دچار انفعال  ــرف مقابل كم م ــوالً ط معم
ــه راحتى زير  ــود. آنها پس از مذاكرات نيز ب می ش

وعده ها مى زنند و به آنها عمل نمى كنند.
 برجام نمونه واضح نتيجه مذاكره با آمريكا بود 
ــده در آن  ــه برخى خطوط قرمز تعيين ش كه البت

رعايت نشد.
ــا توجه به فرمول آمريكايى ها  در مذاكره، هر   ب
ــكل  دولتى در جهان با آنها مذاكره كند، دچار مش
ــود مگر جهت گيرى هايش با واشنگتن يكى  می ش
باشد كه البته دولت فعلى آمريكا حتى به اروپايى ها 

هم زور مى گويد.
ــازى خطرناك  ــى می توانيم وارد ب  ما فقط وقت
ــاظ اقتصادى و  ــويم كه از لح ــره با آمريكا ش مذاك
ــى و فرهنگى به اقتدار مورد نظرمان برسيم  سياس
ــارها و هوچى گرى هــای او نتواند در ما تأثير  و فش
ــال حاضر مذاكره قطعاً به ضرر ما  بگذارد اما در ح

تمام می شود و ممنوع است.
 امام راحل عظيم الشأن هم مذاكره با آمريكا را 
تا وقتى اين رژيم آدم نشود ممنوع كرده بود ما هم 

بر همين نكته تأكيد می كنيم.
 حتى اگر به فرض محال قرار بود با آمريكايى ها 

مذاكره اى كنيم قطعاً با دولت فعلى هرگز مذاكره 
نمى كرديم.

 مذاكره با رژيم زورگو و پرتوقع آمريكا وسيله اى 
براى رفع يا كاهش دشمنى آنها نيست بلكه دادن 
ابزارى به آمريكا است كه با آن می تواند بيشتر و بهتر 

اعمال دشمنى كند و اهداف خود را پى بگيرد.
ــده ذهنى به ملت ايران مى گويد   يك عقب مان
ــوريه خرج مى كند  ــما پول شما را در س دولت ش
ــان كرده كه آمريكا هفت  در حاليكه رئيس او اذع
تريليون دالر در منطقه خرج كرده اما هيچ چيزى 

عايدشان نشده است.
ــور دوست يعنى سوريه و عراق در   ما به دو كش
مقابل تهديدات آمريكا و سعودى ها كمك كرده ايم 
كه اين كمك ها نوعى مبادله بين دولت هاى دوست 

است.
ــا جنگ اقتصادى  ــمنان ملت مى خواهند ب  دش
ــن نارضايتى به  ــايد اي ــى ايجاد كنند تا ش نارضايت

اغتشاش و ناامنى تبديل شود.
ــت ها و سعودى ها براى   آمريكايى ها، صهيونيس
ايجاد ناامنى در دى ماه گذشته، چند سال فعاليت 
ــيارى تحسين برانگيز،  كرده بودند اما ملت با هوش
ــازى هاى چند ساله آنها را  به ميدان آمد و زمينه س

به باد داد.
 دشمنان سپس به سال 97 دل بستند و برخى 
مقامات آمريكا گفتند 6 ماه ديگر خبرهايى از ايران 
ــن حوادث مرداد  ــنيد، منظور آنها همي خواهيد ش
ــى  بود كه با وجود هزينه هاى فراوان مالى و سياس

دشمنان اينگونه محدود از آب درآمد.
 مردم با هوش و با بصيرت هستند البته مشكالت 
معيشتى و اقتصادى اوقات خيلى از آنها را تلخ كرده 
ــياى آمريكا و  ــت هاى س اما اين ملت زير بار خواس

فالن رژيم روسياه نمى رود.
 دشمن همانگونه كه تاكنون ضعيف و ناتوان و 
شكست خورده بوده است در آينده نيز ناكام خواهد 
ــرط اينكه همه بيدار باشيم و با پرهيز از  ماند به ش

نااميدى به وظايف خود عمل كنيم.
ــتيم و  ــم اينكه طرفدار ضعفا هس  برخى به اس
می خواهيم اوضاع را درست كنيم، خودشان ملتفت 
ــتند اما عمًال در چارچوب نقشه دشمن حرف  نيس

مى زنند و اقدام مى كنند.
ــود در  ــا كه مى گويند دولت بايد بركنار ش  آنه
نقشه دشمن نقش آفرين هستند. دولت بايد سركار 
ــكالت  بماند و با قدرت، وظايف خود را در حل مش

انجام دهد.
 دولت و مجلس بايد ضمن برخوردارى از حقوق 
خود، كرامت طرف مقابل را حفظ كنند و سه قوه با 

هم افزايى مشكالت را از پيش ملت بردارند.
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رئيس جمهورى امضاى كنوانسيون رژيم حقوقى 
دريـاى خزر را گام بسـيار مهمى در مسـير تقويت 
همگرايى بيشتر كشورهاى ساحلى اين دريا خواند 
و تاكيـد كـرد: جمهورى اسـالمى ايران با داشـتن 
دسترسى دريايى در شمال و جنوب، آمادگى دارد تا 
نسبت به ايفاى نقش راهبردى و منطقه اى خود براى 

توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نمايد.
حجت االسـالم و المسـلمين حسـن روحانى در 
اجالس سـران كشـورهاى سـاحلى درياى خزر در 
قزاقستان با بيان اينكه امروز درياى خزر، به عنوان 
منطقه اى بسـيار مهم و راهبردى، كانون دوسـتى، 
همـكارى و همگرايى بين دولت هـا و ملت های آن 
است، گفت: اكنون اين منطقه به الگويى موفق براى 
تضمين صلح، ثبات، دوسـتى، حسـن همجوارى و 
پيشرفت تبديل شـده است و اين اجالس يك قدم 
ديگر در جهت همگرايى بيشتر در منطقه است كه 

بايد با برداشتن قدم های ديگر تقويت شود.
 متن سخنرانى رئيس جمهورى در پنجمين اجالس 
سـران كشورهاى سـاحلى درياى خزر به شرح زير 

است:
پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، همكارى 
كشـورهاى سـاحلى با امضاى «كنوانسيون محيط 
زيست تهران» آغاز شـد كه به اعالميه 25 ماده اى، 
به عنوان اولين سند سياسى منعقده ميان 5 كشور 
انجاميد. در نشست تاريخى امروز نيز ما شاهد امضاى 
كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر خواهيم بود كه 
بـه «حاكميت»، «حقوق حاكمـه»،  «صالحيت» و به 
انحصار حق تصميم گيرى در اين دريا، به كشورهاى 
ساحلى آن تأكيد مى كند. اين كنوانسيون، به لحاظ 
حقوقى يك سند مادر است كه ناظر بر كليات حقوق و 
تكاليف كشورهاى ساحلى در درياى خزر است. البته 
تبيين جزئيات مربوط به مسايل تخصصى، موكول به 

تدوين موافقتنامه هاى جداگانه ديگر خواهد بود.
در اين كنوانسيون عالوه بر تأكيد و اختصاص تعلق 
كامل درياى خزر به كشورهاى ساحلى،  اصول مهمى 
همچون«تصريح بر ممنوعيت حضور نيروهاى مسلح 
بيگانه»، «انحصار هرگونه دريانوردى صرفاً با پرچم 5 
كشور ساحلى»، «ممنوعيت دراختيار قراردادن قلمرو 

كشورهاى سـاحلى به بيگانگان براى اقدام و تجاوز 
عليه ديگر كشور ساحلى» قيد شده اند.

درياى خزر متعلق به كشورهاى ساحلى آن است 
و هـر نوع احـداث و واگـذارى پايگاه هاى نظامى به 
كشورهاى خارجى، عبور شناور هاى جنگى و حتى 
ترانزيـت محموله های نظامى خارجى متعلق به غير 

كشورهاى ساحلى از درياى خزر ممنوع مى باشد.
امروز گرچه گام بسـيار مهمى برداشـته ايم ولى 
بايد اذعان كنيم كه با امضاى اين كنوانسيون، هنوز 
موضوعـات مهمى مربوط به درياى خزر حل و فصل 
نشده است، ضمن اينكه پذيرش نهائى كنوانسيون 
منوط به طى مراحل قانونى تصويب در پنج كشـور 
ساحلى مى باشـد. الزم مى دانم به مفاد  قراردادهاى 
1921 و 1940 بين ايران و شـوروى سابق، اشاره كنم 

و تأكيد نمايم كه در كنوانسيون رژيم حقوقى درياى 
خزر، محدوده بسـتر و زيربستر هنوز تعيين نشده 
اسـت و اين امر متعاقباً طـى توافق ميان طرف هاى 
ذيربط انجام خواهد شد. همچنين با توجه به وضعيت 
سـواحل جمهورى اسـالمى ايران، روشن است كه 

رئيس جمهورى در اجالس سران كشورهاى ساحلى درياى خزر:
منابع انرژى خدادادى درياى خزر به مردم كشورهاى ساحلى آن تعلق دارد
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هدف از بند سـوم از بخش مربوط به تعريف خطوط 
مبداء مسـتقيم در ماده يك اين كنوانسيون توجه 
به وضعيت ويژه سـواحل ايران می باشـد. البته اين 
كنوانسـيون تصريح دارد كه روش تعيين و ترسيم 
خطوط مبداء مستقيم بايسـتى در يك موافقتنامه 
جداگانه ميان همه طرف های ذيربِط كنوانسيون معين 

گردد.
 از ايـن رو مذاكـرات براى تفاهم نهايـى بويژه در 
زمينه «تحديد حدود» و «تعيين شيوه هاى ترسيم و 
تعيين خطوط مبدا» بايد ادامه يابد تا با تفاهم و تعامل 
سازنده بين مذاكره كنندگان پنج كشور بتوان نسبت 
به تدوين موافقت نامه هاى جداگانه اى در زمينه های 

فوق دست يافت.
پيش بينى برقرارى سازوكارى منظم براى تضمين 
اجراى موثـر كنوانسـيون و بررسـى همكارى ها و 
رايزنى هـاى پنج جانبه منظم درسـطح عالى، يكى 
ديگـر از مشـخصه هاى ايـن توافق اسـت. چنين 
ساز وكارى فرصت مناسبى براى توسعه همكارى ها 
در تمامى زمينه ها خصوصـاً در حوزه هاى اقتصادى 
و نيز تشكيل كنفرانس هاى منظم اقتصادى خواهد 
بـود. از اين رو ضرورى اسـت كشـورهاى سـاحلى 
نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجراى كنوانسيون 
رژيم حقوقى درياى خزر و همچنين سـاير توافقات 
چندجانبه براساس ساز و كارهاى مشخص شده در 

اين اسناد متعهد باشند.
امروز همچنين شـش سـند همـكارى در درياى 
خزر به امضا خواهند رسيد كه هر يك از اين اسناد، 
همكارى در اين منطقه حساس را تقويت مى كنند. در 
عين حال، حفاظت از «محيط زيست» و «منابع زنده 
آبى» دو موضوع بسـيار مهمى هسـتند كه رؤساى 
جمهور كشورهاى ساحلى مصّمم اند تا نهادهاى ملى 
خود را ملزم سازند كه در تمامى اقدامات و پروژه هاى 
خود، اين دو مسأله حياتى را مورد توجه جدى خود 

قرار دهند.
جاى خشـنودى كه كشـورهاى سـاحلى درياى 
خـزر با تأكيد بر چند جانبه گرايى و مخالفت با يك 
جانبه گرايى كه امروز توسـط برخى كشورها دنبال 
مى شـود، تصميـم بـر آن دارند كـه همكارى هاى 
اقتصـادى و تجارى خود را بيفزاينـد در اين زمينه 
تأكيد كشـورهاى سـاحلى بر حفاظـت از برجام به 
عنـوان يـك توافق بـا ارزش بين المللـى در جهت 
تقويت همكارى منطقه اى و گسترش روابط فى مابين 

كشورهاى ساحلى خزر مى باشد.
منابـع انـرژى خـدادادى دريـاى خزر بـه مردم 
كشورهاى ساحلى آن تعلق دارد. يگانه راه حل براى 
ممانعت از بروز هرگونه اختـالف در مناطق تحديد 
حدود نشـده، اين اسـت كه يا كشورها از اين منابع 
به صورت مشترك بهره برداى كنند و يا از اكتشاف و 
بهره بردارى در اين مناطق به صورت يكجانبه پرهيز 
نمايند. خرسندم كه كشورهاى دوست و همسايه به 

توافقات پيشين خود در اين مورد پايبند هستند.
به منظور دستيابى به اهداف مشترك و تعامل ميان 
كشورهاى ساحلى درياى خزر و با توجه به پيشينه 
تاريخـى و همچنين اسـنادى كه امـروز در زمينه 
«حمـل و نقل» و «همكارى هاى تجارى و اقتصادى» 

به امضاى طرفها مى رسـد؛ مناسـب خواهد بود كه 
كشـورهاى عضو گامهاى خود را به سـمت تشكيل 
و تأسـيس سـازمان هاى همـكارى، اتحاديه هـاى 
گمركى، همكارى هاى بانكى، مناطق آزاد مشترك، 
شـركتهاى مشـترك حمل و نقل، سـرمايه گذارى 
مشترك، گردشـگرى، ايجاد پنجره واحد گمركى، 
توسعه همكارى هاى اقتصادى چند وجهى، تسهيل 
در صـدور رواديد و حركت به سـمت لغو كامل آن و 
ديگر اقدامات تسـهيل كننده و سودبخش سرعت 
ببخشـند. يكى از قابليت هـا و توانمندى هاى مهم 
درياى خزر، بهره گيرى از مزيت هاى تجارت و حمل 
و نقل دريايى اسـت. عليرغم ظرفيت بسـيار باالى 
كشـورهاى سـاحلى درياى خزر، ميزان استفاده از 
مزيت حمل و نقل دريايى در مقايسه با ظرفيت هاى 
ايجاد شـده و در دست احداث، ناچيز است. درحال 
حاضر ظرفيت بنادر كشورهاى ساحلى درياى خزر 
حـدود 130 ميليون تن اسـت در حالى كه حداكثر 
ميزان حمل دريايى 30 ميليون تن بوده، يعنى كمتر 
از 25 درصد ظرفيت ها استفاده می شود. درياى خزر 
اين ظرفيت را دارد تا با گسترش خطوط كشتيرانى 
بهتر و مؤثرتر بين كشـورهاى ساحلى، حمل و نقل 
كاال و مسـافر راحت تـر و ارزان تر انجام شـود. لذا، 
گسترش و مدرن كردن بنادر در اين دريا می تواند در 

دستور كار كشورهاى ساحلى قرار گيرد.
در زمينه ترانزيت نيز كشورهاى خزر اين قابليت 
را دارنـد كه همكارى هـاى خـود را افزايش دهند. 
اتصال سـه كشور ايران، تركمنستان و قزاقستان از 
طريق خط راه آهن ترانزيتى شـرق خزر، كشورهاى 
اين منطقـه را به خليج فارس و درياى عمان متصل 

كرده و با تكميل راه آهن رشت-آستارا كه با همكارى 
ايران و آذربايجان انجام خواهد شد، كشورهاى غرب 
خزر نيز به بنادر جنوبى ايران متصل خواهند شد. از 
طريق اتصال بنادر كشورمان در خليج فارس و درياى 
عمان به آسياى ميانه، قفقاز و اروپا، انتقال كاال سريع 
تر و ارزان تر انجام خواهد شـد. گسترش جاده های 
كشورهاى ساحلى درياى خزر نيز در اين زمينه نقش 

بسيار مهمى ايفا می كند.
گردشگرى و سـفرهاى دريايى مابين كشورهاى 
درياى خزر نيز به طور مطلوب شـكل نگرفته است. 
در صورت تشـويق بخش خصوصى و شـركت های 
كشتيرانى، می توان شـرايطى را فراهم نمود تا همه 
بتوانيم از جاذبه ها و امكانات گردشگرى كشورهاى 
درياى خزر استفاده بهترى نماييم لذا، مناسب است 
درچارچوب كميته هاى مشترك، شرايط فعال شدن 
شركت های كشـتيرانى و مؤسسـات گردشگرى را 

تسهيل نماييم.
همكارى در حوزه انرژى از جمله انتقال و سـواپ 
انرژى، از ديگر موضوعات مهـم همكارى در درياى 
خزر است. ما كار در اين زمينه را با برخى كشورهاى 
سـاحلى آغاز كرده ايـم و به جديـت آن را ادامه و 

گسترش خواهيم داد.
جمهورى اسالمى ايران با داشتن دسترسى دريايى 
در شـمال و جنوب، آمادگى دارد تا نسبت به ايفاى 
نقش راهبردى و منطقه اى خود براى توسعه تجارت و 

حمل و نقل اقدام نمايد.
امروز درياى خزر، به عنوان منطقه اى بسـيار مهم 
و راهبردى، كانون دوسـتى، همـكارى و همگرايى 
بين دولـت ها و ملت های آن اسـت و اين منطقه به 
الگويـى موفق براى تضمين صلح، ثبات، دوسـتى، 
حسن همجوارى و پيشرفت تبديل شده است. و اين 
اجالس يك قدم ديگر در جهت همگرايى بيشتر در 
منطقه است كه بايد با برداشتن قدم های ديگر تقويت 

شود.
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تحريم بنزين را دور زده ايم
ده شركت بزرگ پااليش نفت در كشور مسئوليت تأمين شش فرآورده اصلى از جمله 
ــى را  ــركت هاى پااليش بنزين را به عهده دارند؛ عالوه بر آن حدود 20% از توليدات ش

محصوالت ويژه نظاير گوگرد، وكيوم باتوم، لوبكات و انواع حالل ها تشكيل مى دهند.
ــركت نفت ستاره خليج فارس خصوصاً در توليد بنزين هم   با عنايت به راه اندازى ش
ــود كه تا  اكنون با راه اندازى فاز 1 و 2 روزانه باالى 27 ميليون ليتر بنزين توليد مى ش
آخر سال به 36 ميليون ليتر خواهد رسيد. در سال  هاى اخير به دليل اهميت و ضرورت 
خودكفايى در بخش توليد بنزين اين فرآورده به ميزان 100% افزايش در توليد داشته ايم 

و به لحاظ كيفى نيز توليد يورو 4 و يورو 5 در شركت هاى پااليش را داريم.
ــان بوده و در شرايط  ــور كه در فصول مختلف در نوس با عنايت به آمار مصرف در كش
عادى روزانه حدوداً 80 ميليون ليتر و در بعضى از فصول همانند تعطيالت عيد فطر و 
يا تعطيالت نوروز به باالى 110 ميليون ليتر مصرف روزانه را داشتيم، مى شود گفت كه 
مصرف ميانگين روزانه حدود 90 ميليون ليتر بوده اين در حالى است كه هم اكنون توليد 

پااليشگاه هاى كشور به صورت مستمر و روزانه باالى 92 ميليون ليتر بنزين است.
ــت و ما جزو كشورهاى پر  ــت اين ميزان مصرف در دنيا كم نظير اس بايد توجه داش
ــتيم؛ جا دارد كه دولت محترم برنامه ريزى الزم را جهت كنترل مصرف به  مصرف هس
هر نحو ممكن داشته باشند. با عنايت به اينكه در مقابل اين توليد اگر برنامه ريزى براى 
كنترل مصرف نداشته باشيم و يا در حوزه خودرو سازان، سياست توليد خودروهاى كم 
مصرف دوگانه سوز – هيبريدى دنبال نشود و همچنان خودروهاى پرمصرف فعلى توليد 
ــود، قطعاً در آينده با كمبود بنزين مواجه خواهيم شد يعنى مصرف از توليد سبقت  ش

خواهد گرفت. در اين صورت باز نياز به واردات بنزين خواهيم داشت.
 در شرايط فعلى على رغم تهديدات دشمن و تحريم يك جانبه آمريكا مى بينيد كه 
هيچگونه بحثى در خصوص تحريم بنزين وجود ندارد چون آمار نشان مى دهد كه نيازى 
ــارها روى عدم خريد نفت خام ايران از سوى  ــتر فش به واردات بنزين نداريم لكن بيش
ــورهايى همچون ژاپن، چين، پاكستان و هند است. از سوى ديگر قيمت بنزين در  كش
ــور ما 1/2 قيمت آب است يك بطرى آب 1/5 ليترى دو هزار تومان و نيم ليتر آن  كش
ــد در صورتى كه بنزين يك ليتر به قيمت يك هزار تومان  هزار تومان به فروش مى رس
است يعنى نصف قيمت آب؛ در اين شرايط كاالهايى كه به وفور و ارزان موجود هستند 
و برنامه ريزى و كنترلى درباره آن وجود ندارد مصرف آن نيز هر روز رو به تزايد خواهد 
رفت با عنايت به اينكه زندگى مردم ماشينى شده و خودرو جزو لوازم اوليه و ضروريات 

زندگى روزمره مردم محسوب مى شود.
 هدف بنده از بيان مباحث فوق الزاماً گران كردن بنزين نيست به جهات مختلف بايد 
كارشناسى شود كه در كشور 84 ميليونى روزانه هم اكنون 92 ميليون ليتر توليد بنزين 
داريم كه همين حدود هم مصرف مى شود بايد برنامه ريزى كنيم كه مصرف بيشتر نشود 
تا نياز به كشورهاى بيگانه پيدا نكنيم و از توليد داخلى خودمان بتوانيم مصرف خودمان 

را اداره كنيم و شعار خودكفائى در بنزين را حفظ و پايدار كنيم. 
اين افتخار براى مردم عزيز ايران اسالمى است كه در راستاى توليد بنزين با اين وسعت 
و حجم به دست تواناى مهندسين و كاركنان ايران عزيز مى توانيم ادعا كنيم كه حتى 
يك كارشناسى خارجى در حوزه پااليشگاه هاى كشور نداريم و با دست تواناى جوانان و 
مهندسين ايرانى به اين خودكفائى رسيده ايم؛ بايد اين موفقيت را مبارك بدانيم و از اين 

دستاورد با صرفه جويى حداكثرى خود پاسدارى كنيم.

ناصر عاشورى
دبير كل انجمن صنفى كارفرمايى 
صنعت پااليش نفت
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 مسیر تعالی رشکت پاالیش نفت بندرعباس
رهبران شركت از ابتداى راه اندازى اين پااليشگاه خالء استقرار سيستم های 
ــاس كردند و با توجه به نيروهاى جوان و تحصيل كرده،  مديريتى را احس
ــركت در مسير تعالى سازمانى مناسب تشخيص  فرصت را براى هدايت ش
داده اند. در همين راستا در سال 1378 استاندارد ISO 9002:94 در شركت 
ــد و در ادامه اين راه تاكنون 10  ــازى ش پااليش نفت بندرعباس پياده س
استاندارد مديريتى بروز در اين شركت مستقر شده است. اين شركت تاكنون 
ــازمانى حضور داشته كه اولين دوره آن در  ــت نوبت در جايزه تعالى س هش
ــال 1382 بود كه موفق به دريافت بهترين  جايزه ملى كيفيت ايران در س
ــتهار در سرآمدى شد و در نوبت هشتم  مقام آن دوره يعنى گواهينامه اش
ــال 1396 در جايزه سرآمدى و بهبود مستمر صنعت نفت نيز موفق  در س
ــازمانى،  ــت تنديس بلورين و در جايزه ملى بهره ورى و تعالى س ــه درياف ب

تقديرنامه چهار ستاره را كسب كرده است. 
با توجه به بررسى انجام شده، مشخص شد براى ارتقاى يكنواخت فرهنگ 
تعالى در كليه سطوح شركت، الزم است بر روى سامانه هاى مديريتى مستقر 
شده در شركت تمركز بيشترى شود. از اين رو از سال 1396 تاكنون عالوه 
بر ارتقاى فرهنگ تعالى در شركت، اجراى پروژه هاى بهبود جايزه تعالى نيز 
ــت و با بهره گيرى از اين پروژه در راستاى حركت در مسير  مدنظر بوده اس
تعالى و سرآمدى، شركت پااليش نفت بندرعباس هم اكنون آمادگى الزم را 
براى حضور در ارزيابى جايزه سرآمدى و بهبود مستمر سال 1398 بدست 

آورده است.

 تاریخچه استانداردهای مدیریتی
ــتاندارد كه هم اكنون داراى 138 عضو شامل 91  سازمان بين المللى اس

نگاهى به دو دهه
 فعاليت شركت پااليش

 نفت بندرعباس

21 سال قبل، پااليشگاه نفت بندرعباس راه اندازى شد. اين مجموعة بزرگ 

كه 18 درصد از ســهم پااليشى كشور را برعهده دارد، يكى از 10 شركـت 
پااليشــى كشور است كه در كرانه شــمالى آب هاى خليج فارس و مجاورت 
شــهر بندرعباس بـه منظـور تـأمين بخشـى از فرآورده هاى نفتى مورد نياز 
كشــور و امكان صدور فرآورده هــاى مازاد با ظرفيت پااليــش 232 هزار 

بشكه در روز چهارم مرداد سال 1376 به بهره بردارى رسيد. 
ظرفيت اسمى پااليشگاه در دو مرحله در سال هاى 1387 و 1391 افزايش 
يافت و اكنون با ظرفيت اســمى 350 هزار بشــكه در روز در حال فعاليت 

است.
به گزارش «پااليش نفت»، اين پااليشگاه توانايى پااليش نفت خام سنگين 
و همچنين ميعانات گازى را دارد كه نفت خام ســنگين پااليشگاه از جزيره 
خارك توســط ســه فروند نفتكش 90 هـــزار تنى (650 هزار بشــكه اى) 
و بخشــى از ميعانات گازى توســط كشتى از عســلويه و بخشى با خط لوله از 
پااليشگاه گاز سرخون تامين مى شود. همچنين نفت خام ميدان نفتى هنگام 

نيز با خط لوله به اين پااليشگاه ارسال مى شود.
 در حال حاضر گاز طبيعى مورد نياز پااليشــگاه از منـابع گازى عســلويه از 

طريق خط لوله هفتم سراسرى(56 اينچ) به مقدار ميانگين 91 هزار نرمال 
متر مكعب در سـاعت تـأمين مى شود.

 آب مصرفى مـورد نياز پااليشگاه نيز به مقدار ميانگين30 هزار متر مكعب 
در ساعت به وسيله سه رشته خط لوله 56 اينچ به طول حدود 6 كيلومتر از 

خليج فارس دريافت مى شود.
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عضو اصلى، 36 عضو مكاتبه اى و 11 عضو مشترك 
است و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران 
از جمله اعضاى اصلى آن به شمار مى آيد، در تدوين 
ــاركت دارد. كار فنى  استانداردهاى بين المللى مش
ــكيالت  ــال غير متمركز و در چارچوب تش ISO كام

ــى، زيركميته و گروه های  دو هزار و 850 كميته فن
ــيه هاى ISO در هر  كارى انجام مى گيرد. در اجالس
ــامل نمايندگان  ــال حدود 30 هزار متخصص ش س
صنايع، موسسه هاى تحقيقاتى، صاحب نظران دولتى، 
سازمان هاى مصرف كننده و سازمان هاى بين المللى از 

كليه نقاط دنيا حضور دارند.
ــتم های مديريتى طبق اعالم  پركاربردترين سيس
ــازى در سال 2015 به  سازمان جهانى استانداردس

صورت ذيل است:
 سرى 14000 (مديريت زيست محيطى) سرى 

9000 (مديريت كيفيت) 

ــى مواد غذايى)  ــرى 22000 (مديريت ايمن  س

سرى 50000 (مديريت انرژى) 
 سرى 27000 (امنيت اطالعات) سرى 31000 

(مديريت ريسك) 
 سرى 20121 (مديريت رويدادهاى اجتماعى، 

ــئوليت  ــرى 26000 (مس ــادى، محيطى) س اقتص
اجتماعى) 

ــامانه هاى مديريتى در شركت پااليش  استقرار س
ــركت پااليش نفت بندرعباس از  نفت بندرعباس ش

ــرو در زمينه استقرار، توسعه  جمله شركتهاى پيش
ــمار مى رود و از  و بروزآورى نظام های مديريتى به ش
سال 1378 تاكنون موفق به دريافت گواهينامه هاى 
متعددى در اين خصوص شده است. آخرين ويرايش 

گواهينامه هاى دريافتى يكپارچه به شرح زير است:
 ISO 9001:2015 سيستم مديريت كيفيت 

 ISO ــى ــت محيط ــت زيس ــتم مديري  سيس

HSE/MS 14001:2015 و

ــغلى  ــت ش ــتم مديريت ايمنى و بهداش  سيس

OHSAS  2007 :18001

ــراز صالحيت  ــتم مديريت كيفيت و اح  سيس

 ISO/IEC ــيون ــگاههاى آزمون و كاليبراس آزمايش
17025:2005

 سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت،گاز و 

ISO TS/29001 2010: پتروشيمى
 ISO 50001:2011 - سيستم مديريت انرژى 

 ISO -ــى ــات آموزش ــتم مديريت خدم  سيس

29990:2010

 ISO ــازمان ــتاندارد مسئوليت اجتماعى س  اس
 26000:2010

 ISO استاندارد سيستم مديريت امنيت اطالعات 
 27001:2013

ــانى  ــتقرار و بروز رس ــت اس ــات جه ــم اقدام اه
استانداردهاى مديريتى 

مدیریــت  رویکــرد  پیاده ســازی  فرآیندها۱
ــتمى براى  ــدى، رويكردى سيس ــت فرآين مديري
ــازمان با تمركز بر  مديريت و كنترل فرآيندهاى س
برآورده ساختن نيازهاى مشتريان و افزايش كارآيى 
ــى فعاليت ها است. اين رويكرد در مقابل  و اثربخش
ــرار دارد، در رويكرد وظيفه اى  رويكرد وظيفه اى ق
ــر واحد فقط و فقط به فعاليت هايى كه  كاركنان ه
ــان دارد توجه می كنند نه به  ــد خود جري درون واح
ــه در رويكرد  ــا، در صورتيك ــره كل فعاليت ه زنجي
فرآيندى (كه ممكن  است زنجيره فعاليت ها از چند 
ــازمانى عبور  كند) پرسنل هر واحد تحت  واحد س
ــئول فرآيند، به كل زنجيره فعاليت های  نظارت مس
ــه دارند. در محيط رقابتى دنياى  درون فرآيند توج
ــد و توسعه به راحتى امكان پذير نبوده و  امروز، رش
سازمانها نيازمند انعطاف پذيرى باالئى هستند. لذا در 
اين محيط پويا، توانايى بهبود عملكرد براى سازمان 
ها يك نياز حياتى است و به همين دليل سازمان های 
بسيارى مديريت فرآيند و نوآورى درفرآيند هاى خود 

را براى رسيدن به اين هدف دنبال مى كنند.
ــش پارادايمى  ــيدن به اين هدف چرخ الزمه رس
ــت، چرا كه  ــه فرآيندگرايى اس ــه گرايى ب از وظيف
ــنتى با رويكرد وظيفه اى با تشديد  ساختارهاى س
ــتى های متعددى  تحوالت محيطى با نواقص و كاس

مواجه شده اند.
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ــال 1387  ــروژه مديريت فرآيندى در مهرماه س پ
ــى حدود 3  ــار فاز اصلى، ط ــروع و با اجراى چه ش
ــيد. در طول اين مدت با  ــال به مراحل پايانى رس س
همكارى پرسنل پرتالش پااليشگاه نفت بندرعباس 
از واحدهاى مختلف عملياتى و ستادى با تخصيص 
ــاعت كارگروهى،  ــزار و 600 نفر-س ــش از دو ه بي
ــامل فرآيندها، دستورالعملها،  ــتندات پروژه ش مس
ــد. اندازه گيرى  معيارهاى اندازه گيرى و ... تهيه ش
عملكرد فرآيندها با سيستم جديد استقرار يافته از 
ــال1390 آغاز شده و باعث ايجاد شفاف  آبان ماه س
ــازى عملكرد فرآيندها، دسته بندى فرآيندها در  س
ناحيه های خطر، هشدار و نرمال و در نتيجه شناسايى 

فرآيندهاى نيازمند بهبود شده است. 
پروژه در چهار فاز اصلى به صورت زير تعريف شده 

است:
1) شناسايى و درك فعاليت های سازمان

2) طبقه بندى فعاليت ها، شناسايى فرآيندها و تهيه 
نقشه هاى فرآيندى

ــا  ــه فرآينده ــوط ب ــتندات مرب ــن مس 3) تدوي
(دستورالعمل ها، شناسنامه هاى فرآيندى و ...)

4) تدوين شاخص ها، استقرار سيستم اندازه گيرى 
و تحليل فرآيندها

 APQC(American ــدل در اين چارچوب، م
ــه  ب  (Productivity and Quality Center

منظور شناسايى فرآيندها به عنوان ورودى فاز دوم و 
 AHP) (Analytical) روش تحليل سلسله مراتبى
ــور تعيين وزن  ــه منظ Hierarchy Process) ب

شاخص هاى فرآيندى به عنوان ورودى فاز چهارم به 
كار رفته است:

ــل از اجراى اين پروژه  ــه طور كلى از نتايج حاص ب
مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

ــازى فعاليت ها با مستندسازى   ايجاد شفاف س
كليه فرآيندهاى سازمان و تدوين دستورالعمل هاى 

فرآيندى
ــان و واحدهاى مختلف  ــو كردن كاركن  همس
ــركت با ايجاد يك تفكر  ــركت با اهداف كالن ش ش

سيستمى و يكپارچه
 دستيابى به يك سيستم ارزيابى عملكرد جامع 
ــدار  ــايى فرآيندهاى در منطقه خطر و هش با شناس
(قرمز و زرد) در قالب گزارش هاى ماهانه، شش ماهه 

و ساالنه
ــرى عملكردها بدليل  ــت اندازه گي  افزايش دق
يكسان در نظر نگرفتن اهميت شاخص ها و فرآيندها

ــكل جزيى و  ــايى فرآيندهاى داراى مش  شناس

جلوگيرى از هزينه هاى باال (برخى از فرآيندها ممكن 
است از نظر عملكردى در وضعيت هشدار يا زرد رنگ 
قرار بگيرند و با توجه به اينكه اين سيستم مى تواند 
ــان دهد از ورود  چنين وضعيت هايى را به موقع نش
آن ها به وضعيت خطر يا قرمز رنگ جلوگيرى خواهد 

شد.)

 ايجاد راحتى در شناسايى فرآيندهاى با اولويت 
بيشتر جهت بهبود مستمر 

شناســایی، ارزشــیابی و مدیریــت  ریسک های فرآیندی ۲
ــتاندارد ايزو 9001 از ويرايش  ــال 1394 اس در س
ــاء يافته و  ــد 2015 ارتق ــش جدي ــه ويراي 2008 ب

ــكهاى فرآيندى در اين ويرايش به  ــايى ريس شناس
ــود. با توجه به تغيير  ــده ب عنوان يك الزام آورده ش
فوق و انجام مميزى بر اساس اين ويرايش، ابتدا دورة 
ــتاندارد برگزار شد و به دنبال آن با  آموزشى اين اس
كارشناسان واحدها و ادارات مختلف تعداد 27 جلسه 
(معادل 135 نفر- ساعت كار تيمى) براى شناسايى، 
ارزيابى و مديريت ريسك های فرآيندى و تهيه روش 

اجرايى آن برگزار شد. 

پاالیشــگاه   تاریخچــه جوایــز کیفیــت 
بندرعباس

ــال پيش جوايز كيفيت به عنوان  از حدود 70 س
ــه سازمان ها با يكديگر  ابزارى براى ارزيابى و مقايس
ــع قرار گرفت.  ــه دولتها و صاحبان صناب مورد توج
قديمى ترين جايزه ملى كيفيت «جايزه دمينگ » 
ــط ادوارد دمينگ در  ــت كه در سال 1950 توس اس

ژاپن ايجاد شد.
ــت آمريكا بنام  ــز ملى كيفي ــال 1987 جاي در س
ــد. يكسال  «جايزه ملى كيفيت بالدريچ» معرفى ش

بعد در سال 1988 چهارده مدير برگزيده و مشهور از 
كمپانيهاى بزرگ اروپا براى ايجاد جايزه در كل اروپا 
ــيدند و آن را تحت نام EFQM (بنياد  ــه توافق رس ب
 European Fundation For)(اروپايى مديريت كيفيت
Quality Management) منتشر كردند. اين جايزه در 

مدت كوتاهى نه تنها در اروپا بلكه در ساير كشورها 
نيز با استقبال روبرو شد. در ايران نيز از سال 1382 
اين جوايز بر اساس مدل تعالى سازمانى EFQM و با 

نام «جايزه ملى كيفيت ايران» آغاز شد. 
شركت پااليش نفت بندرعباس تنها شركت نفتى 
ــد  حاضر در اولين دوره جايزه فوق بود كه موفق ش
ــتهار به  بهترين امتياز را در آن دوره يعنى مقام «اش
سرآمدى» را در بين ديگر شركتهاى حاضردريافت 
كند. بعد از كسب اين افتخار بزرگ براى صنعت نفت 

و تبليغات رسانه اى، فرهنگ تعالى و حضور در جوايز 
ــركتهاى نفتى قوت گرفت. از  تعالى در بين ديگر ش
انجاييكه يكى از اهداف اين شركت همكارى با كليه 
ــركتهاى ايرانى براى قرار گرفتن در مسير تعالى  ش
است، از اين رو بسيارى از شركتهاى نفتى براى الگو 
بردارى و شناسايى با اين مدل ضمن بازديد حضورى 
از محل شركت، دانش الزم از مدل و چگونگى تهيه 

اظهار نامه و ...را نيز فرا گرفتند.
ــش نفت بندرعباس  ــركت پاالي بهترين نتيجه ش
ــال 1396  در اين 8 نوبت جوايز تعالى مربوط به س
ــت كه توانست تنديس بلورين جايزه سرآمدى و  اس
بهبود مستمر صنعت نفت و تقدير نامه چهار ستاره 
ــازمانى كسب  را در جايزه ملى بهره ورى و تعالى س
كند كه براى اين منظور ارزيابان اوايل زمستان سال 
1396 براى ارزيابى و اطمينان از مطالب ذكر شده در 

اظهارنامه در شركت پااليش نفت بندرعباس حضور 
ــذارى، برگزارى  ــهاى صحه گ ــد. يكى از روش يافتن
جلسات FOCUS GROUP است كه در اين جلسات 
ــور تصادفى برخى از كاركنان را انتخاب  ارزيابان بط

كرده و با آنها جلسه برگزار مى كند. 
هر تغييرى نياز به انگيزه اى دارد و مدل هاى تعالى 
ــازمانى يكى از ابزارهاى تغيير است و به مديرانى  س
كه  جسارت حضور در ميدان رقابت را دارند، مسير 

صحيح رهبرى را نشان مى دهد. 

 مزایای مدل تعالی سازمانی
ــازمان در تمامى  ــد و ارتقاى سطح يك س  رش

ابعاد
 كسب رضايتمندى كليه ذينفعان

ــته ها و انتظارات كليه   ايجاد تعادل بين خواس
ذينفعان

 تضمين موفقيت سازمان در بلند مدت
ويژگى های مدل تعالى سازمانى

 برخوردارى اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و 
فراگير

 توجه به مديريت مبتنى بر فرآيندهاى سازمانى
 توجه ويژه به نتيج كسب شده توسط سازمان
 ايجاد زمينه براى مشاركت گسترده كاركنان

ــايى نقاط قوت و زمينه هاى قابل بهبود   شناس

براى مديران ارشد
ــازمان در  ــه تصوير واقعى از فعاليت هاى س  ارائ

محيطى واقع بينانه
 امكان استفاده از رويكرد خود ارزيابى بر اساس 

مدل به منظور تعالى سازمانى
ــطوح تعالى، سازمان ها را در دستيابى به تعالى  س
متمايز مى كند و ميزان موفقيت آنها را در دستيابى به 
تعالى، نشان مى دهد. سطوح تعالى عبارتند از تنديس 
زرين، تنديس سيمين، تنديس بلورين، تقديرنامه، 
گواهينامه كه برندگان هر يك از سطوح در هر گروه 

بطور جداگانه انتخاب و معرفى مى شوند.
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با برقرارى HSEQ در سيســتم يــك كارگاه مى توان 
مســائل مربوط به بهداشــت، ايمنى، محيط زيست و 
 HSEQ كيفيت مورد توجه قرار مى گيرد. منظــور از
 ((Health,Safety,Environment and Quality

برقرارى سيســتمى يكپارچه اســت كه در آن كليه 
مســائل مربوط به بهداشــت، ايمنى، محيط زيست و 
كيفيت در يك قالب بررســى شــده و تعامــل آنها با 
يكديگر به دقت مــورد توجه قرار مى گيرد به طورى 
كه روابط متقابل بين انسان، منابع، تجهيزات، محيط 
زيست و كيفيت محور اصلى اين مقوله است. همين 
تعريــف، اهميــت مديريت بهداشــت، ايمنى، محيط 
زيســت و كيفيت در يك ســازمان را نشان مى دهد؛ 
بويژه اگر آن سازمان، يك مجموعه عظيم، همچون يك 

شركت پااليش نفت باشد. 
در اين زمينه، شركت پااليش نفت تبريز را مى توان 
يكى از سازمان هاى پيشرو قلمداد كرد و اين موفقيت، 
مرهــون فرهنگ و بلوغ ســازمانى بــاالى مديريت و 
كاركنــان آن اســت. اين همان عاملى اســت كه على 
اصغر خلفى - مدير بهداشت، ايمنى، محيط زيست و 
كيفيت (HSEQ) شركت پااليش نفت تبريز - به آن 
اشاره مى كند و معتقد است كه چنين مسأله اى تنها با 

فرهنگ قوى سازمانى ميسر خواهد شد.
به گفتة او، هيچ پروژه فرآيندى جديدى در پااليشگاه 
تبريز راه اندازى نمى شود مگر اينكه قبل از راه اندازى، 
از لحاظ ايمنى تمامى ابعاد بررســى شــود. در ادامه، 
مشروح گفت وگوى نشريه «پااليش نفت» با مهندس 
على اصغر خلفى - مدير HSEQ شركت پااليش نفت 

تبريز را مى خوانيد.

رشکــت پاالیــش نفــت تربیــز در رابطــه بــا ایمنــی چه 
مزیت هایی نسبت به سایر رشکت ها دارد؟

مقوله ايمنى، بهداشت و محيط زيست، موضوعى جامع و فراگير در سطح 
سازمان ها بوده و هست كه مستلزم همكارى و همدلى عمومى كاركنان است. 
قطعاً اين امر، مگر با فرهنگ قوى سازمانى، ميسر نمى شود. به جرأت مى توانم 
ــركت پااليش نفت تبريز در تمام  ــازمانى باالى ش بگويم فرهنگ و بلوغ س

حوزه ها، به ويژه در حوزه HSE، نقطه قوت اين شركت محسوب مى شود.
حمايت مديريت ارشد سازمان و همدلى و مشاركت وسيعى كه در تمام 
سطوح شركت وجود دارد، باعث پيشبرد اهداف و برنامه هاى HSE  مى شود 
ــركت هاى پيمانكارى،  و مطمئناً تعامل نزديك با تمام ذينفعان از جمله ش
ــر و تسرى اين فرهنگ در سطح  ــتريان، جوامع محلى و ... موجب نش مش

جامعه نيز خواهد شد.

اقدامات و اصالحات پیشگیرانه در حوزه ایمنی در رشکت 
پاالیش نفت تربیز چقدر مورد توجه قرار می گیرد؟

ــگيرانه در حوزه ايمنى در اين شركت، بر اساس  اقدامات اصالحى و پيش
نتايج مطالعات ارزيابى ريسك، نتايج بازرسى هاى ادوارى، بررسى و تجزيه و 
تحليل حوادث، شبه حوادث و شرايط ناايمن گزارش شده توسط كاركنان 
ــوند كه با اهتمام ويژه مديران و رؤساى واحدهاى مربوطه، با  تعيين مى ش
ــتور كار قرار مى گيرند. بررسى اثربخشى و پيگيرى هاى  اولويت باال در دس
ــگيرانه كه توسط  ــدن لوپ اقدامات اصالحى و پيش ــته ش الزم جهت بس
ــود، شركت را از ادامه مسير در جهت  واحدهاى مختلف HSE انجام مى ش

بهبود مستمر سيستم مديريت HSE مطمئن مى سازد.

در گفت وگو با مدير ايمنى پااليشگاه تبريز مطرح شد:

اول اطمينان از ايمنى، بعد اجراى پروژه

تأكيد پااليشگاه تبريز بر بهداشت
ايمنى، محيط زيست، كيفيت
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مســأله «ایمنی» در رشکت پاالیش نفت تربیز چه 
جایگاهی دارد؟ 

امروزه مباحث و مكانيزم هاى HSE با تمام فرآيندهاى سازمانى 
ــا راه اندازى و  ــداث و ... ت ــل (طراحى، خريد، اح ــام مراح و در تم
بهره بردارى) عجين شده و در تصميم گيرى هاى شركت به ويژه در 

حوزه تغييرات سازمانى تأثيرگذار است.
ما سعى كرده ايم مكانيزم هاى HSE را به گونه اى در سطح شركت 
طرح ريزى و اجرا كنيم كه در ضمِن اينكه خلل و تأخيرى در اجراى 
فرآيندهاى سازمان ايجاد نمى شود، الزامات HSE نيز به مؤثرترين 
نحو ممكن رعايت شود و اين موضوع كه رعايت HSE نه تنها مانعى 
ــت بلكه مسير را براى تحقق  در مسير فعاليت هاى سازمانى نيس
ــازمانى هموار مى سازد، در سطح شركت نهادينه شده و  اهداف س

جايگاه بااليى را در حوزه HSE در سطح شركت رقم زده است.
ــركت پااليش نفت تبريز، مى توانم به اجراى  از تجارب موفق ش
ــروژه فرآيندى  ــاره كنم. هيچ پ ــدازى پروژه ها اش PSSR در راه ان

جديدى در شركت راه اندازى نمى شود مگر اينكه قبل از راه اندازى از 
لحاظ ايمنى تمامى ابعاد بررسى شود و در صورت حصول اطمينان، 

مجوز راه اندازى توسط كميته راهبرى PSSR صادر مى شود.

آیــا برنامــه بلندمدتــی برای دســتیابی به اهداف 
مربوطه در حوزه ایمنی وجود دارد؟

ــركت «پيشرو پااليشگاه هاى  ــتاى دستيابى به آرمان ش در راس
ــه خاورميانه با اعتبار جهانى»، اهداف حوزه HSE با رويكرد  منطق
ــده  ــن ش 3Z (zero incident, zero discharge, zero defect) تعيي

و برنامه ريزى استراتژيك و برنامه ريزى عملياتى مدون در افق پنج 
ساله، با جديت و همت الزم مصوب، اجرا و به صورت دوره اى پايش 

مى شود.

رشکــت پاالیــش نفــت تربیز برای تحقــق اهداف 
زیست محیطی چه اقداماتی انجام داده است؟

اين شركت در راستاى انطباق با استانداردهاى ملى و بين المللى 
ــا اجراى  ــئوليت اجتماعى، ب ــت و نيز مس ــوزه محيط زيس در ح
ــرمايه گذارى هاى كالن، عملكرد شاخص و  پروژه هاى عمده و س
ــت. احداث واحد بنزين سازى جديد جهت  چشمگيرى داشته اس
ــتاندارد يورو 4، اجراى پروژه GHP به  عرضه محصول بنزين با اس
ــتاندارد يورو  ــور انطباق محصول گازوئيل پاك منطبق با اس منظ
ــرا و بهره بردارى از واحد  ــرمايه گذارى 70 ميليون يورو، اج 4 با س
گرانول سازى گوگرد به منظور توليد و عرضه گوگرد گرانولى جهت 
كاهش انتشار ريزگردها، اجراى پروژه بازيابى گازهاى ارسالى به فلر 
(FGR) در سال 95 در قالب مكانيسم CDM در راستاى مديريت 

ــره، اجراى پروژه بهينه سازى سيستم هواى فشرده و  كربن منتش
توليد و توزيع بخار پااليشگاه براى اولين بار در كشور توسط سازمان 
توسعه صنعتى ملل متحد UNIDO به عنوان Pilot در بين صنايع 

كشور از مهمترين پروژه هاى زيست محيطى اين شركت است.
از سوى ديگر، اين شركت در راستاى اجراى بند «ب» ماده 192 
قانون توسعه پنجم مبنى بر نصب «سيستم هاى پايش لحظه اى بر 
روى خروجى منابع ثابت»، به عنوان يك شركت پيشرو و فراتر از 
الزامات قانونى و در كنار ايجاد بستر مناسب جهت دريافت داده ها 
توسط مراجع ذيصالح برون سازمانى، نسبت به احداث و بهره بردارى 
از مركز پايش آنالين زيست محيطى اقدام كرده است، با استفاده از 

اين مركز كليه پارامترهاى آالينده تعريف شده براى 
منابع ثابت در شيوه نامه سازمان محيط زيست، پايش 
ــده و در صورت نياز و با فوريت اقدامات  ــتمر ش مس
ــش معيارهاى پذيرش  اصالحى الزم را جهت پوش

استاندارد ملى پيگيرى و اجرا مى كند.
پروژه هاى فوق و ساير اقدامات شاخص در راستاى 
حذف، كنترل و كاهش آالينده هاى زيست محيطى 
در حوزه آب، هوا و خاك باعث توفيق اين شركت از 
جمله اخذ عدم آاليندگى از سازمان محيط زيست 
ــته، رتبه برتر مسئوليت هاى  ــال گذش طى چند س
ــت و كسب  اجتماعى (CSR) در حوزه محيط زيس

رتبه برتر در بين شركت هاى پااليشى شده است.

پاالیشــگاه های مختلــف چقــدر در 
زمینه تبادل برنامه های خود در حوزه 

ایمنی و محیط زیست اقدام می کنند؟
 HSE ــركت ها در كميته هاى تخصصى حضور ش
شركت ملى پااليش و پخش و نيز حضور در جلسات 
ــركت هاى  ــركت هلدينگ (درخصوص ش HSE ش

ــبى  ــده به بخش خصوصى) فرصت مناس واگذار ش
است تا ضمن تبادل اطالعات در حوزه هاى تخصصى، 
نسبت به طرح و بررسى چالش هاى موجود در سطح 

جامع اقدام كنيم.
ــابه در حوزه  ــركت هاى مش ضمناً با حضور در ش
ايمنى و محيط زيست، زمينه هاى مناسب اخذ ايده و 
انجام benchmark جهت بهبود مستمر شركت ايجاد 

مى شود.
همچنين تشكيل انجمن هاى صنفى اين مزيت را 
ــت كه كليه شركت هاى پااليشى در  فراهم كرده اس
 ،HSE ــطوح مديريتى (مديرعامل، مديريت كليه س
ــت  مديريت بازاريابى و فروش، مديريت مالى، حراس
ــات مشترك جهت تبادل  و ...) در صورت لزوم جلس
ــتر اقدام  افكار و تجربيات و تعامل و هماهنگى بيش

كنند.

تشکیل انجمن های 
صنفی این مزیت را 
فراهم کرده است 

که کلیه رشکت های 
پاالیشی در کلیه 
سطوح مدیریتی 

(مدیرعامل، مدیریت 
HSE، مدیریت 

بازاریابی و فروش، 
مدیریت مالی، 
حراست و ...) 

در صورت لزوم 
جلسات مشرتک 

جهت تبادل افکار 
و تجربیات و تعامل 
و هامهنگی بیشرت 

اقدام کنند
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دبيركل و اعضاى هيات مديره انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت روز يكشنبه (28 مرداد) با حضور در جلسه كميسيون انرژى مجلس گزارشى از فعاليت هاى انجمن و مشكالت 
پااليشگاه ها را به نمايندگان عضو اين كميسيون ارائه كردند. به گزارش «پااليش نفت»، در اين جلسه مشكالت پااليشگاه ها در خصوص واقعى نبودن قيمت ها و عدم امكان توسعه در حوزه 

پااليش مورد بررسى قرار گرفت و راهكارهايى براى برطرف ساختن مشكالت حوزه پااليش و افزايش بهره ورى آن ها مطرح شد.

۱۵میلیارد دالر نیاز پاالیشــگاه ها برای 
ارتقای کیفیت

ــگاه بندرعباس در اين نشست  مديرعامل پااليش
نياز پااليشگاه ها براى ارتقاى كيفيت را 15 ميليارد 
ــرآورد كرد و گفت كه اگر اين بودجه تا چند  دالر ب
سال آينده تأمين نشود ادامه حيات پااليشگاه هاى 

كشور غيرممكن خواهد بود.
ــكل  ــان اينكه امروز عمده مش ــم نامور با بي هاش
ــگاه هاى كشور توليد نفت كوره است، گفت:  پااليش
ــور بيش از  ــگاه هاى كش هم اكنون برخى از پااليش
ــد و با توجه به  ــد نفت كوره توليد مى كن 30 درص

ــدن  ــه مصرف نفت كوره به دليل جايگزين ش اينك
گاز طبيعى به حداقل رسيده، پااليشگاه ها با مشكل 

انباشت نفت كوره مواجه اند.
 وى با بيان اينكه در حال حاضر قيمت نفت كوره 

از قيمت نفت خام پايين تر است، گفت: اين مسئله 
ــگاه هاى كشور  ضررهاى هنگفتى را متوجه پااليش
ــوراى وزيران در سال 93  كرده است. در مصوبه ش
ــور با اجراى طرح  ــد تا پااليشگاه هاى كش مقرر ش
ارتقاى كيفيت نفت كوره ميزان توليد نفت كوره را 
به كمتر از 10 درصد و گوگرد را به كمتر از 1 درصد 
ــددى تاكنون  ــن طرح به داليل متع ــاند كه اي برس

اجرايى نشده است.
ــدن طرح  ــكالت اجرا نش  نامور يكى از عمده مش
ارتقاى پااليشگاه هاى كشور را نبود منابع مالى مورد 
نياز اين طرح ها عنوان كرد و افزود: در مصوبه هيئت 
ــگا ها هزينه اجراى اين طرح  دولت قرار بود پااليش
را با استفاده از ذخيره سازى 30 درصد سود ساالنه 
خود تأمين كنند اما منابع حاصله از اين اقدام كفاف 

اجراى طرح را نمى دهد.

 وى افزود: به عنوان مثال در پااليشگاه بندرعباس 
از محل پس انداز 30 درصد سود ساالنه در چهارسال 
گذشته تنها 800 ميليارد تومان پس انداز شده است 
ــگاه 4 ميليارد دالر  ــى كه ارتقاى اين پااليش درحال

سرمايه  گذارى نياز دارد.
ــاى كيفيت در  ــان اينكه هزينه ارتق ــور با بي  نام
ــور 15 ميليارد دالر است گفت:  پااليشگاه هاى كش
ــد راهكارهايى همچون  ــراى تأمين اين بودجه باي ب
ــعه ملى، تخصيص  ــتفاده از منابع صندوق توس اس
بخشى از درآمدهاى صادرات نفت خام و يا بخشى 
ــروش فرآورده هاى پرمصرف  ــل از ف ازدرآمد حاص

همچون بنزين انديشيد.
ــو انجمن صنفى صنعت پااليش نفت با بيان   عض
ــال 2020 به طور  ــوره ازس ــرف نفت ك اينكه مص
ــد، گفت:  ــى در جهان محدود خواهد ش محسوس

؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟

نشست انجمن صنفى پااليش نفت با اعضاى كميسيون انرژى مجلس

كارگروه تخصصى براى بررسى مشكالت پااليشگاه ها تشكيل مى شود
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ــدن فروش و مصرف نفت كوره تا دو يا سه سال آينده  محدود ش
ــت بيش از حد نفت كوره مواجه  ــگاه هاى كشور را با انباش پااليش
ــئله به كاهش درآمد و درنهايت به تعطيلى  مى سازد كه اين مس

پااليشگاه ها خواهد انجاميد.
ــگاه تهران نيز در اين نشست  لطف اهللا هنگى، مديرعامل پااليش
گزارشى از ميزان توليد و سهم هر يك از پااليشگاه ها از توليد را باه 

نمايندگان عضو كميسيون انرژى ارائه كرد.
ــاره  ــگاه تبريز هم با اش غالمرضا باقرى ديزج مديرعامل پااليش
ــكالت پااليشگاه ها از جمله مسائل ارزى  به قيمت خوراك و مش
ــازى  به موضوعاتى از جمله مطالبات وكيوم باتوم VB و كيفى س

پرداخت.

افزایش سقف تولید بنزین به ۱۰۰ میلیون لیرت ظرف 
۳ ماه آینده

ــت  رئيس انجمن صنفى صنعت پااليش نفت نيز در اين نشس
گفت: با افتتاح فاز 3 پااليشگاه خليج فارس 12 ميليون ليتر ديگر 
بر ميزان توليدات كشور افزوده مى شود و طى 3 ماه آينده بيش از 

100 ميليون ليتر توليد بنزين خواهيم داشت.

ــورى قلعه رودخانى با تاكيد بر ضرورت اصالح برخى  ناصر عاش
ــاس اصل 44 قانون  ــگاه ها، گفت: براس از قوانين در حوزه پااليش
ــى، 7 پااليشگاه به بخش خصوصى واگذار شده است، البته  اساس
خالءهايى در اين زمينه وجود دارد كه بايد اين خالءها را از لحاظ 
حقوقى اصالح كرد، اميدواريم با تصميمات خوبى كه در كميسيون 
انرژى اتخاذ مى شود برخى موارد در اليحه ماليات بر ارزش افزوده 

و بخشى در بودجه سال 98 اصالح شود.
وى با اشاره به اعمال تحريم هاى نفتى از ماه هاى آينده، ادامه داد: 
يك بخش فروش نفت خام به كشورهايى چون چين، هند، ژاپن و 
ديگر كشورها است كه آمريكايى ها درصدد هستند كه فروش نفت 

ايران را به حداقل برسانند.
ــد: با توجه به اينكه مواد اوليه نفت خام در  ــورى يادآور ش عاش
كشور وجود دارد و فرآيند توليد توسط 10 پااليشگاه بزرگ اجرايى 
مى شود، ايران با توليد باالى 90 ميليون ليتر بنزين در روز مى تواند 

در اين بخش خودكفا شود.
ــگاه خليج فارس 12  ــه با افتتاح فاز 3 پااليش ــا بيان اينك وى ب
ميليون ليتر ديگر بر ميزان توليدات كشور افزوده مى شود، افزود: 
ــى 3 ماه آينده بيش از 100 ميليون ليتر توليد بنزين خواهيم  ط
داشت كه مصرف ما در طول سال روزانه اين رقم نيست و در طول 
ماه حدود 80 ميليون ليتر روزانه بنزين مصرف مى شود و در فصول 
مختلف همانند نوروز و يا تعطيالت تابستانى ممكن است تا 110 

ميليون ليتر در روز برسد.

دبيركل انجمن صنفى صنعت پااليش نفت ادامه 
داد: با توجه به وجود مسابقه اى بين مصرف و توليد 
بنزين برنامه اى براى صادرات بنزين نداريم، توصيه 
ــت كه دولت و مجلس در خصوص توليد  ما اين اس
ــابقه  ــاى كم مصرف اقدام كنند تا اين مس خودروه
ــور بر توليد فائق نيايد بلكه  پايان يابد و مصرف كش

توليد بر مصرف پيروز شود.
وى تاكيد كرد: بعيد است كه در خصوص افزايش 
قيمت بنزين در سال جارى توسط دولت و مجلس 

تصميمى اتخاذ شود.
عاشورى افزود: بنزين سوپر و برخى از مواد ديگر 
در برخى از پااليشگاه ها كاهش يافته به دليل اينكه 
ــگاه ها بتوانند سوخت كشور را تأمين كنند،  پااليش

اين مشكل به زودى حل مى شود. 
فضايى كه دو هفته گذشته در شمال كشور ايجاد 
شد هم مشكل كمبود بنزين نبوده بلكه در توزيع و 
حمل و نقل بنزين مشكلى ايجاد شده بود، بنابراين 
ــند چرا كه در  ــردم نبايد به هيچ وجه نگران باش م
زمان تحريم ها در حوزه سوخت به ويژه بنزين هيچ 

مشكلى وجود ندارد.
وى تصريح كرد: بنزين هاى توليدى كشور يورو 4 
و يورو 5 است و هيچ مشكلى از لحاظ كيفى ندارد.

تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی 
مشکالت پاالیشگاه ها

ــيون انرژى  ــداهللا قره خانى، سخنگوى كميس اس
مجلس نيز با اشاره به حضور اعضاى انجمن صنفى 
ــيون انرژى مجلس  صنعت پااليش نفت در كميس
گفت: مشكالت پااليشگاه داران بخش خصوصى در 
اين نشست مورد بررسى قرار گرفت. با توجه به اينكه 
پااليشگاه ها به شركت هاى خصوصى، سازمان هاى 
عمومى غيردولتى و صندوق هاى بازنشستگى واگذار 
ــده، انجمن مدعى بود كه قادر به ادامه طرح هاى  ش
ــعه اى خود نبوده و با مشكل نقدينگى مواجه  توس

است.
ــتر  ــگاه داران بيش قره خانى با بيان اينكه پااليش
ــكالت مالياتى و صادراتى دارند، افزود: يكى از  مش
مشكالت پااليشگاه داران اين بوده كه عمدتاً قيمت، 
ــت فرآورده ها  ــق العمل و قيم ــوراك، ح ميزان خ

تكليفى است.
ــد: پااليشگاه داران مطرح كردند كه  وى يادآور ش
ــازى و كيفيت  ــعه اى بهينه س براى طرح هاى توس
ــدود 5 ميليارد دالر  ــرمايه اى ح ــى مازوت س بخش
ــگاه داران عنوان  ــد، تصريح كرد: پااليش را نياز دارن
ــد كه  كردند كه اندوخته اى ندارند، بنابراين مقرر ش
ــيون و  كارگروهى با حضور مركز پژوهش  ها، كميس
ــش از اينكه بودجه  ــكيل و پي بخش خصوصى تش
ــود از ناحيه كميسيون به  در صحن علنى مطرح ش
دولت ارائه و در اليحه بودجه قرار گيرد و سپس به 

كميسيون اعاده شود.

پاالیشگاه داران 
مطرح کردند که 

برای طرح های 
توسعه ای بهینه 
سازی و کیفیت 
بخشی مازوت 

رسمایه ای حدود ۵ 
میلیارد دالر را نیاز 

دارند

13نـشريه پااليش نـفت  شماره 9   شهريور 97

Oil Refining Industry Employers Association



تنگه هرمز؛ آبراهى استراتژيك؛ محل اتصال خليج 
ــا ورود به اقيانوس ها.  ــارس و درياى عمان و از آنج ف
آبراهى با عرض 40 كيلومتر كه براى صادركنندگان 
ــاهرگ را را دارد. همزمان  خاورميانه اى نفت حكم ش
ــران در آبان  ــدن به تحريم هاى نفتى اي با نزديك ش
ماه، مقامات آمريكايى از تالش براى به صفر رساندن 
ــادرات نفت ايران صحبت مى كنند؛ اين تهديدات  ص
با واكنش تند ايران روبرو شد؛ نخستين آن «حسن 
روحانى رييس جمهورى بود كه در تور اروپايى خود از 
به اين تهديدات واكنش نشان داد؛ او در جمع ايرانيان 
مقيم اتريش گفت كه «آمريكايي ها مدعي شده اند كه 
مي خواهند به طوركامل جلوي صادرات نفت ايران را 
بگيرند. آن ها معني اين حرف را نمي فهمند، چراكه 
اين اصالً معني ندارد كه نفت ايران صادر نشود و آن 
وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستيد، اين 
كار را بكنيد تا نتيجه اش را ببينيد». روز بعد روحانى 
ــت خبرى با «آلن برسه» همتاى سوييسى  در نشس
خود در پاسخ به «رويترز» همان سخنان را تكرار كرد؛ 
او در اين باره گفت كه «به نظر من حرفي كه برخي 
از مقامات آمريكايي ها زدند كه مي خواهيم صادرات 
نفت ايران را به صفر برسانيم، يك گزافه گويي است 
ــتند آن را عملي كنند...تصور  كه هيچ وقت قادر نيس
اينكه همه نفت صادر كنند جز ايران، غلط و نابخردانه 
است». پس از اين سخنان بود كه رسانه ها محتاطانه 
از اين صحبت ها به تهديد ايران به بستن تنگه هرمز 

تعبير كردند.

ــردار «محمدعلى جعفرى»  اما در همان روزها، س
فرمانده كل سپاه همان سخنان رييس جمهورى را به 
صورت شفاف تر بيان كرد: «مى توان به دشمنان فهماند 
كه استفاده از تنگه هرمز براى همه يا براى هيچ كس 

چه معنا و مفهومى مى تواند داشته باشد».
ــرى در ديدار با  ــام معظم رهب ــس از آن هم مق پ
اعضاى هيات دولت با مقتدرانه توصيف كردن مواضع 
رئيس جمهورى در اروپا گفتند: «نشان دادن اقتدار در 
ــت و  مقابل بيگانگان بويژه امريكايى ها امرى الزم اس

اين كار بايد بهنگام، صريح و قاطع انجام شود».
چندى بعد رئيس جمهورى در يك سخنرانى باز هم 
همان سخنانش را تكرار كرد؛ البته اين بار صريح تر از 
تنگه هرمز صحبت كرد: «مى گويند نمى گذاريم نفت 
ايران صادر شود و خيال مى كنند وقتى ما مى گوييم 
ــود و هيچ كس  ــران صادر نش ــى كه نفت اي هنگام
نمى تواند نفت صادر كند، به دنبال بستن تنگه هرمز 
ــتيم در صورتى كه راه هاى فراوانى وجود دارد و  هس
ــاده آن است، اما بسيارى  بستن تنگه هرمز روش س

تنگه هاى ديگر براى اين كار در اختيار داريم».
ــى در ادامه همتاى آمريكايى خود را خطاب  روحان
ــرف و ضامن امنيت  قرار داد: «آقاى ترامپ! ما مرد ش
آبراه منطقه و امنيت مسير كشتيرانى در طول تاريخ 
هستيم، با دم شير بازى نكن، پشيمان كننده است. با 
دم شير بازى نكنيد چرا كه پشيمانى ابدى براى شما 

به همراه خواهد داشت».
اما چند روز بعد ترامپ تهديد روحانى را با تهديد داد؛ 
در قالب يك توييت با حروف بزرگ كه در رسم الخط 
انگليسى به معناى خشم است: «ديگر هرگز آمريكا را 
تهديد نكن، در غير اينصورت پيامدهايى را خواهيد 
ديد كه كمتر كسى در طول تاريخ ديده است...». اما 
ــوى مقامات ايرانى بى پاسخ  اين تهديد ترامپ، از س

نماند و نسبت به آن واكنش هاى تندى نشان دادند.
روحانى در ديدار با سفير جديد بريتانيا باز هم تأكيد 
كرد: «جمهورى اسالمى ايران هرگز به دنبال تنش در 
منطقه نبوده و نمى خواهد مشكلى در آبراه هاى جهانى 
ايجاد شود، اما هيچگاه از حق خود در صادرات نفت 

نيز، به راحتى نمى گذرد».
ــن حال نيمه هاى مرداد ماه بود كه نيروى  در همي
دريايى سپاه پاسداران رزمايشى در تنگه هرمز برگزار 
ــخنگوى سپاه «با هدف كنترل و  كرد كه به گفته س
مراقبت از امنيت آبراه بين المللى و در چارچوب برنامه 

رزمايش هاى تقويمى ساالنه سپاه برگزار شد».
تنگه هرمز بار صادرات حدود 30 درصد نفت جهان 
را به دوش مى كشد؛ حدود 88 درصد نفت عربستان، 
90 درصد نفت ايران، 98 درصد نفت عراق، 99 درصد 

نفت امارات متحده عربى و تمام نفت كويت و قطر از 
اين آبراه استراتژيك راهى خريداران مى شود؛ روى هم 
ــادرات نفت خليج فارس،  ــدود 90 درصد ص رفته ح
توسط تانكرهاى نفتى از اين مسير انجام مى شود و اين 
ــت كه عالوه بر نفت، 50 درصد معامالت  درحالى اس
ــورهاى منطقه با جهان نيز از راه همين  تجارى كش
تنگه صورت مى گيرد و بسته شدن اين تنگه به معناى 
توقف تمام معامالت تجارى برخى كشورهاى منطقه 
است. طبق آمارهاى سال 2017، ميزان اين صادرات 
به حدود روزانه 17.5 ميليون بشكه مى رسد كه حدود 
40 درصد، نفت صادرشده توسط كشتى هاى نفتكش 

و 30 درصد تمام صادرات نفت جهان را در بر مى گيرد. 
ــمگير صادرات انرژى از تنگه  ــايد همين آمار چش ش
هرمز باشد كه تهديد به بستن اين آبراه حياتى هم به 
مى تواند روى قيمت بازارهاى جهانى نفت تأثير گذار 
باشد؛ ديگر اگر تهديدات عملى شود احتماالً بشكه هاى 

نفت، قيمتى فراتر از تصور را به خود خواهند ديد.

هرمز؛ تهديد در برابر تهديد
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اين روزها در كشـور همه از احواالت اقتصاد ايران مى گويند؛ 
اقتصادى كه حال خوشى ندارد و به تازگى هم بى وزير شده است. 
اما در اين بين از اواسـط مرداد ماه گذشته، دور اول تحريم هاى 
يكجانبـه آمريكا پس از خروج  اياالت متحده از برجام، اجرايى 
شـد؛ اين  تحريم ها صنايع خودروسازى و فلزات گران بها مانند 
طال را هدف گرفته اسـت. اما از نيمه هاى آبان، آمريكا به قصد 
تنگ كردن عرصه بر ايـران، دومين دور از تحريم ها را اجرايى 
مى كند؛ اما اين بار به قصد ضربه به فروش نفت ايران كه از عمده 
بودجه ايـران را تامين مى كند. اما با اين وجود مقامات ايران از 
تمهيداتـى خبر مى دهند كه اين تحريم ها را بى اثر يا الاقل كم 

اثر خواهد كرد.

ايران بين
دو تحريم
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 گــروه اول تحریم ها (آغــاز از ۱۶ مرداد 
(۱۳۹۷

ــاى مختلفى در  ــا، حوزه ه دور اول تحريم ه
ــادرات و واردات غير  اقتصاد ايران از جمله ص
ــرار مى دهد. نكته مهم  ــى را تحت تأثير ق نفت
ــت كه تأثير آن ها  دربارة اين تحريم ها اين اس
ــارى ايران و آمريكا  ــا محدود به روابط تج تنه
باقى نمى ماند. به طور كلى تحريم ها اقتصادى 
ــيم  ــتة اوليه و ثانويه تقس در جهان به دو دس
مى شوند. تحريم هاى اوليه تحريم هايى هستند 
كه فقط بين دو كشور درگير اعمال مى شوند 
ــورهاى ثالث با  و تاثيرى بر روابط تجارى كش
ــا تحريم هاى ثانويه  ــن تحريم ندارند. ام طرفي
ــور درگير، كشورهاى ديگر و  عالوه بر دو كش
ــا را نيز ملزم به  ــاع حقيقى و حقوقى آن ه اتب
تبعيت از محدوديت هاى اعمال شده مى داند و 
در صورت سرپيچى از اين قوانين با جريمه هاى 
اقتصادى سنگين يا قطع روابط تجارى آن ها را 

مجازات مى كند. 
ــه ايران از نوع  تحريم هاى اخير آمريكا علي
دوم هستند و رئيس جمهور آمريكا به شركاى 
تجارى اين كشور تذكر داده است كه تجارت 
با ايران به معناى قطع تجارت با آمريكا خواهد 
بود. در ادامه به طور دقيق تر به بررسى جزئيات 

دور اول تحريم ها خواهيم پرداخت.

 تحریم تولیدات ارزشمند ایرانی از جمله 
فرش، خاویار و پسته

ايران بزرگ ترين صادركنندة فرش دستبافت 
است و در حدود 30 درصد بازار جهانى در اين 
ــود  حوزه را در اختيار دارد. تخمين زده مى ش
ــال مالى 2017 ايران 424 ميليون دالر  در س
ــن يعنى چيزى  ــت؛ اي ــرش صادر كرده اس ف
ــتبافت. در سوى  معادل 5400 تن فرش دس
ديگر، آمريكا بزرگ ترين خريدار فرش ايرانى 
ــن رو اين تحريم ها  ــت و از همي در جهان اس
مى تواند صادرات فرش ايرانى را به شكل قابل 

توجهى تحت تأثير قرار دهد.
ــته اما داستانى متفاوت دارد. ايران  بازار پس
ــته   ــكا دو رقيب اصلى در صادرات پس و آمري
ــر جمع 85 درصد پستة جهان  ــتند و س هس
ــال مالى 2017  را توليد مى كنند. ايران در س
ميالدى 96 هزار تن پسته معادل 852 ميليون 
دالر صادر كرده است. هرچند تحريم هاى اخير 
ــتة ايران تاثيرى منفى خواهد  بر توليدات پس
ــت در ادامه تا چه اندازه  ــت و معلوم نيس داش
بازار جهانى به روى پستة ايران باز باشد، اما در 
سمت رقيب نيز شرايط پيچيدگى هاى ديگرى 
دارد. برخى تحليل گران بر اين باورند كه جنگ 
تجارى آمريكا و چين احتماالً چين را به سمت 

باید دید در ادامه 
هر یک از این 

کشورها چگونه به 
تحریم های آمریکا 

واکنش نشان 
می دهند و چگونه 
مبادالتشان با ایران 
را در رشایط جدید 
بازتعریف می کنند

روزنامه نگار

حسین  هرمزی

حدود سـه ماه پيش بود كـه اياالت متحده 
بين المللـى  قـرارداد  از  يك طرفـه  آمريـكا، 
هسـته اى ايران خارج شد و بار ديگر به روابط 
خود با ايران شـكلى غير ديپلماتيك و مبتنى 
بر تهديد و فشـار داد. در اين راستا و همزمان 
با خـروج آمريكا از اين قرارداد، رئيس جمهور 
اين كشـور اعالم كرد كه دو گروه تحريم پس 
از گذشـت بازه هاى 90 و 180 روزه (سـه ماهه و شـش ماهه) نسـبت به ايران 
اعمال خواهند شد. سه شنبه 16 مرداد 97 (7 آگوست 2018)، سررسيد اعمال 
نخسـتين گروه از اين تحريم ها بود. تحريم هايى كه هم زمان با اجرايى شدن 
بسـتة جديد ارزى دولت آغاز شدند و هنوز تأثير نهايى آن ها بر اقتصاد ايران 
بحث برانگيز است. اين تحريم هاى تازه موجب شده اقتصاد ايران براى چندمين 
بار طى سـال هاى اخير، وارد دوره اى از تعليق و انتظار شود؛ انتظارى كه شايد 
اين بار نه با اميدوارى براى تحقق برجام همراه باشد و نه با شرايطى كه اقتصاد 

در آن ثبات نسبى داشته باشد. 
در اين دورة گذار، هم شـرايط اقتصادى با بحران و نوسان مواجه است و هم 
آغاز دوبارة برخى تحريم هاى سـنگين موجى از نااميدى نسبت به سرنوشت 
مذاكـرات ايران و اروپا را به راه انداخته اسـت. براى آنكه با شـرايط پيش رو 
بيشتر آشنا شـويم و بدانيم تحريم هايى كه قرار است عليه كشورمان اعمال 
شـود، چه تأثيراتى مى تواند بر اقتصاد كشورمان بگذارد و همچنين به منظور 
تحليل اين تأثير و ترسيم چشم انداز اقتصادى ايران در ماه هاى پيش رو، الزم 
اسـت نگاهى به جزئيات هر يك از اين دو گروه تحريم و حوزه هايى كه آن ها 

هدف قرار مى دهند بياندازيم.

تحريم هاى تازة آمريكا عليه ايران چيست؟
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اعمال تعرفه هاى تجارى جديد بر توليدات آمريكا از جمله پستة 
آمريكايى سوق خواهد داد؛ اتفاقى كه در صورت رخ دادن، شرايط 
ــواره يكى از خريداران  ــران بهتر خواهد كرد. چين هم را براى اي
اصلى پستة ايرانى بوده است و در سال 2016 به عنوان بزرگترين 
خريدار پستة اين كشور شناخته شد. هنگ كنگ، آلمان و ويتنام 
نيز اصلى ترين خريداران عمدة پستة ايرانى در سال اخير بوده اند. 
ــورها چگونه به تحريم هاى  ــد ديد در ادامه هر يك از اين كش باي
آمريكا واكنش نشان مى دهند و چگونه مبادالتشان با ايران را در 

شرايط جديد بازتعريف مى كنند.
خاويار، يكى ديگر از توليدات گران قيمت ايران است كه مشمول 

تحريم هاى اخير مى شود.
 توليد خاويار در ايران در سال مالى گذشته به رقمى باالتر از پنج 
ــيده است و در حدود 1.2 تن از اين مقدار صادر شده است.  تن رس
خاويار ايرانى يكى از مرغوب ترين خاويارهاى جهان است و هر كيلوى 
ــش ميليون تومان مبادله مى شود. در  آن در بازار جهانى بيش از ش
سال 2016 براى نخستين بار بعد از 25 سال صادرات خاويار ايرانى 
ــال 2017 ميالدى 10 كيلوگرم خاويار  ــد و تا س به آمريكا آغاز ش
معادل 13 هزار دالر به اين كشور صادر شده است. صادراتى كه در 
شرايط جديد بار ديگر متوقف شده است و بايد ديد آيندة بازار اين 

محصول منحصربه فرد ايرانى چگونه رقم خواهد خورد.

 تحریم  صنایع هوایی و صنعت ماشین سازی ایران
ــافرتى تحريم هاى  ــع هوايى و هواپيماهاى مس در زمينة صناي
ــى به ارزش 39.5 ميليارد دالر بين  آمريكا در مجموع قراردادهاي
ــت تأثير قرار  ــازى مختلف را تح ــركت هاى هواپيماس ايران و ش
ــازى بوئينگ پيش از خروج آمريكا از  مى دهد. شركت هواپيماس
ــام قرادادى به ارزش 17 ميليارد دالر براى فروش حداقل 80  برج
هواپيما را با شركت هواپيمايى ايران اير وقرارداد ديگرى به ارزش 
3 ميليارد دالر در ازاى 30 هواپيما را با شركت هواپيمايى آسمان 
امضا كرده بود. با اعمال تحريم ها، اين شركت اعالم كرده است كه 

قادر نخواهد بود به تعهدات خود در برابر ايران عمل كند.
همچنين شركت ايرباس فرانسه نيز قراردادى 19 ميليارد دالرى 

را براى فروش 100 هواپيما با ايران منعقد كرده بود 
ــه هواپيما را پيش از آغاز تحريم ها تحويل  و تنها س
ــش از 10 درصد قطعات  ــود. از آن جاييكه بي داده ب
ــركت در آمريكا توليد مى شوند قوانين  جت اين ش
آمريكا اين شركت را نيز مشمول تحريم ها مى داند و 

از تحويل 97 هواپيماى مورد تعهد باز مى دارد.
ــل حضور در بازار  ــركت ها، به دلي هر دوى اين ش
آمريكا، ناچار به لغو قراردادهاى خود با ايران پس از 
آغاز تحريم ها هستند. هرچند اين تصميم خسارت 
ــى قابل توجهى را براى آن ها به بار مى آورد. اين  مال
تحريم ها هم چنين صادرات قطعات هواپيما و ارائه 
ــا صنايع هوايى را  ــى در زمينه هاى مرتبط ب خدمات
ــركت هواپيمايى اى تى آر  شامل مى شوند. البته ش
كه شركتى فرانسوى - ايتاليايى محسوب مى شود 
ــت  تا اين جا به قرارداد خود با ايران پايبند بوده اس
ــنبة گذشته پنج فروند هواپيما را به عنوان  و يك ش

بخشى از قرارداد خود به ايران تحويل داد.
ــازى در ايران يكى ديگر از حوزه  صنايع خودروس
ــت كه تحريم ها بر آن سايه مى اندازد. ايران  هايى س
ــين در جهان است و در سال  دوازدهمين بازار ماش
گذشته با 18 درصد رشد، حدود 1.6 ميليون ماشين 
ــده است. شركت پژوى  ــور خريدارى ش در اين كش
ــين در ايران است.  ــه محبوب ترين برند ماش فرانس
ــودرو در ايران را در  ــركتى كه 34 درصد بازار خ ش
ــته 445 هزار دستگاه  ــت دارد و در سال گذش دس
ــت. اين  ــانده اس ــران به فروش رس ــين در اي ماش
شركت كه تا كنون در ايران با شريك داخلى خود، 
ايران خودرو همكارى مى كرد تصميم گرفته است با 

آغاز تحريم هاى آمريكا از بازار ايران خارج شود.
ــوى ديگر شركت رنو كه تا پيش از اين پنج  از س
ــته اعالم  ــت داش درصد بازار خودرو ايران را در دس
ــران را كاهش  ــت كه مبادالت خود در اي كرده اس
مى دهد اما آن ها را به كلى متوقف نخواهد كرد. اين 
شركت در بازار آمريكا حضور ندارد؛ از اين رو آزادى 
ــن تحريم ها از خود  ــترى در ناديده  گرفت عمل بيش
نشان داده است. با اين وجود، هنوز ابهاماتى دربارة 

امكان ادامة كار اين شركت در ايران وجود دارد.

 تحریم دالر و طال
دور اول تحريم هاى آمريكا همچنين مبادلة طال و 
ــر فلزات گران قيمت با ايران را منع مى كند. در  ديگ
دوران تحريم هاى پيش از برجام، گاهى از طال براى 
ــاى ارزى آمريكا و پرداخت بهاى  دور زدن تحريم ه
نفت صادراتى ايران استفاده مى شد. راه حلى كه در 
ــرايط جديد تحريم ها ديگر قابل اجرا نيست. در  ش
سال 2017 حدود 64.5 تن طال با ايران مبادله شده 
است و بى ثباتى هاى اقتصادى اخير تقاضاى طال در 

بازار ايران را در ماه هاى اخير باال برده است.
ــت آمريكا همچنين هرنوع خريد دالر آمريكا  دول
توسط دولت ايران، خريدوفروش ارز ايران (ريال) و 

اما دولت ترامپ 
از همۀ کشورها 
خواسته است در 

پایان ۱۸۰ روز اولیه، 
واردات نفت از 

ایران را به صورت 
کامل متوقف کنند
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ــاب بانكى در خارج از ايران  ــرمايه گذارى و افتتاح حس هرگونه س
ــت. از سوى ديگر، اين  ــمول تحريم ها قرار داده اس به ريال را مش
ــروش اوراق قرضه  ــى خارجى يا ف ــه تأمين مال ــا هرگون تحريم ه

بين المللى به دولت ايران را در بر مى گيرد.

 دور دوم تحریم ها (آغاز از ۱۴ آبان ۱۳۹۷)
ــد كه  ــا در حدود 90 روز ديگر آغاز خواهد ش دور دوم تحريم ه
ــه آن از جمله  ــات مربوط ب ــو بر بخش انرژى و تاسيس از يك س
كشتيرانى، بيمه ها و تاسيسات نفتى تأثير مى گذارد و از سوى ديگر 
بر نظام بانكى و روابط بين المللى آن. دولت ترامپ بر خالف دولت 
اوباما در دوران پيش از برجام، سياست كاهش پله اى صادرات نفت 
ــود را توقف كامل صادرات نفت  ــران را پيش نگرفته و هدف خ اي
ــت. سياست كاهش پله اى دولت اوباما،  خام ايران اعالم كرده اس
ــت  در هر بازه 180 روزه، 20 درصد از صادرات نفت ايران مى كاس
ــت تا به تدريج منابع  ــركت ها و دولت هاى ديگر مى خواس و از ش

جايگزينى براى خود بيايند و واردات از ايران را كاهش دهند. 
ــته است در پايان 180  ــورها خواس اما دولت ترامپ از همة كش
ــران را به صورت كامل متوقف كنند.  ــه، واردات نفت از اي روز اولي
ــى كافى براى  ــور، 180 روز اوليه را فرصت ــن كش ــت اي در حقيق
جايگزينى منابع ديگر مى داند و اعالم كرده است هر شركتى كه از 
اين مقررات سرپيچى كند مستقيماً با تحريم هاى سنگين آمريكا 
ــات مربوط به  ــد. اين تحريم ها هم چنين تاسيس مواجه خواهد ش
بندرها و پااليشگاه هاى نفتى و بيمة كشتى هاى نفت كش ايرانى و 

هر نوع معامله با شركت ملى نفت ايران را در بر مى گيرد.
ــى قابل توجه يافته و  ــادرات نفت ايران پس از برجام افزايش ص

ــور صادركنندة نفت اوپك  ــومين كش ايران را به س
ــى از نفت صادراتى  ــت. امروزه نيم تبديل كرده اس
ــك به يك  ــى رود و نزدي ــن و هند م ــران به چي اي
چهارم آن، راه قارة اروپا را در پيش مى گيرد. اكنون 
ــر رسيد تحريم هاى نفتى ايران،  با نزديك شدن س
برخى از واردكنندگان اين محصول به دنبال مذاكره 
ــا آمريكا براى دريافت معافيت و ادامة مبادلة خود  ب
ــش از اين بارها  ــتند. با وجود آن كه پي با ايران هس
ــوى مقامات آمريكايى تاكيد شده بود كه براى  از س
هيچ كشورى معافيتى در رابطه با تحريم هاى نفتى 
ايران در نظر نخواهند گرفت، اخيراً يكى از مقامات 
ارشد اين كشور از ادامه مذاكرات در اين زمينه خبر 
داده است. وزير اقتصاد، بازرگانى و صنعت ژاپن نيز 
ــرار ژاپن براى  ــس مطبوعاتى از اص در يك كنفران
ادامة مبادالت نفتى با ايران خبر داده و اعالم كرده 
ــت كه اين كشور در مذاكره با آمريكا تاكيد دارد  اس
ــا نبايد بر تأمين انرژى ژاپن يا فعاليت  هاى  تحريم ه
ــذارد.  ــرى منفى بگ ــور تاثي ــركت هاى اين كش ش
همچنين گمانه زنى هايى دربارة امكان توافق هند و 
چين با آمريكا، براى ادامة روند واردات نفت از ايران 
وجود دارد. كشورهاى اروپايى نيز كه پس از خروج 
آمريكا از برجام بارها به پايبندى خود به اين قرارداد 
ــرزنش آمريكا براى رفتار  ــان كرده اند، ضمن س اذع
ــل، دربارة ادامة واردات گاز و  خالف قوانين بين المل

نفت خام به ايران اطمينان خاطر داده اند.
ــر تحريمات نفتى  ــة دوم تحريم ها عالوه ب مرحل
شامل تحريم هاى بانكى نيز مى شود و همة مؤسسات 
ــى داخلى و خارجى را از معامله با بانك مركزى  مال
ــران و هر نهاد اقتصادى كه با اين بانك در ارتباط  اي
باشد منع مى كند. با عملى شدن اين تحريم ها، اگر 
موسسه اى در داخل ايران با نهادهاى مورد تحريم در 
ارتباط باشد و خدماتى به آن ها ارائه دهد در ليست 
ــرار خواهد گرفت؛ به اين صورت تحريم ها  تحريم ق
ــه هاى داخلى  در عمل، دامان همة بانك  ها و موسس
ــت. همچنين در صورتى كه اين  را هم خواهد گرف
رفتار از سمت موسسه اى غيرايرانى انجام شود، اين 
ــاب كارگزارى در  ــه ديگر حق گشودن حس موسس
آمريكا را نخواهد داشت. اين مسأله از آن جا اهميت 
مى يابد كه با توجه به قدرت اقتصادى آمريكا و نقش 
انكارناپذير دالر در مبادالت بين المللى، تأمين دالر 
مورد نياز از طريق حفظ رابطه با آمريكا، براى همه  
نهادهاى اقتصادى بسيار حياتى ست. هر چند رويه 
ــت كه در عمل اين  ــين آمريكا نشان داده اس پيش
كشور به جاى قطع ارتباط اقتصادى با نقض كنندگان 
ــنگين  تحريم هاى بانكى، آن ها را با اخذ جريمه  س

مالى و تعهد به عدم تكرار مجازات مى كند.
ــد دربارة دور جديد تحريم ها  نكته مهمى كه نباي
ناديده گرفته شود اين  است كه شرايط ايران در اين 
ــيار  ــبت به دوران پيش از برجام بس بازه زمانى، نس
ــت. خروج يك طرفه  آمريكا از برجام  تغيير كرده اس

نکته مهمی که نباید 
دربارۀ دور جدید 
تحریم ها نادیده 

گرفته شود این  است 
که رشایط ایران 

در این بازه زمانی، 
نسبت به دوران 

پیش از برجام بسیار 
تغییر کرده است
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و نقض تعهدات بين المللى با وجود تاييدهاى مكرر سازمان انرژى 
ــدى ايران به اين توافق نامه، جهت گيرى هاى  اتمى مبنى بر پايبن
ــبت به اقدامات اين كشور در سطح جهانى  ــيارى را نس منفى بس
ــت. از اين رو، تا كنون كشورهاى ديگر به خصوص  ايجاد كرده اس
كشورهاى اروپايى تمايل بيشترى به مخالفت با تحريم ها و يافتن 
راهى براى مقاومت در برابر آن ها از خود نشان داده اند. روابط تجارى 
آمريكا با چين و كشورهاى اروپايى نيز شرايط آرامى ندارد و برخى 
تنش هاى اخير و اعمال تعرفه هاى متقابل، خبر از آغاز جنگ تجارى 
ــورها مى دهد. از اين رو مى توان با اطمينان گفت كه  بين اين كش
ــين خود براى اعمال فشار بر ايران را  آمريكا همراهى جهانى پيش
ندارد و ايران با توجه به بهبود روابط ديپلماتيك و موقعيت متفاوت 
جهانى اش، توان و اميد بيشترى براى بازى در صفحة بين الملل و 

كاهش آسيب هاى ناشى از تحريم ها خواهد داشت.
در همين راستا، اروپا به تازگى سياست هاى بازدارنده اى را ابالغ 
كرده كه در صورت اعمال، مى تواند دست شركت هايى كه تمايل 
ــه حضور يا ادامه حضور در ايران را دارند، باز بگذارد. اين قوانين  ب
براى اولين بار در سال 1966 براى مقابله با آثار تحريم هاى آمريكا 
ــدف آن، دفاع از  ــده بود و ه ــه كوبا، ليبى و ايران تصويب ش علي
ــان آزاد تجارت در اروپا و جلوگيرى از اعمال محدوديت هاى  جري

كشورهاى ديگر بر شركت هاى تجارى اروپايى  بوده است. 
بدين شكل كه در صورتى كه در كشورى ثالث قوانينى تصويب 
شود كه بر خالف آزادى هاى بين المللى اثرى منفى بر فعاليت هاى 
ــة اروپا بگذارد اين  ــخاص حقيقى و حقوقى در مرزهاى اتحادي اش
قوانين بازدارنده به كار مى افتند تا محدوديت خارجى اعمال شده 
را خنثى كنند. با اعمال اين قوانين تمام اشخاص حقيقى و حقوقى 

در كشورهاى اروپايى موظفند محدوديت هاى اعمال 
ــده توسط كشور ثالث را ناديده بگيرند. هيچ يك  ش
ــتقيم يا  ــخاص حق ندارند به صورت مس از اين اش
ــاى خارجى تن  ــن ممنوعيت ه ــتقيم به اي غيرمس
ــا داليل كافى اثبات كنند كه  دهند «مگر آن كه» ب
در صورت عدم اطاعت از قوانين خارجى منافعشان 
ــيب خواهد ديد. در اين صورت به  به طور جدى آس
آن ها مجوز تبعيت از محدوديت ها داده خواهد شد. 
بنابراين، هر چند جو نااميدى در بين بخش زيادى 
ــرايط  ــور ما به راه افتاده - و البته از ش از مردم كش
اقتصادى امروز ايران هم متأثر بوده است - اما شايد 
دو عامل موجب شود كه كمى اميدوارى به اين جو 
تزريق شود؛ نخست آنكه مى توان اطمينان داشت كه 
امروز سياست خارجى كشور به دست افراد خبره اى 
ــت كه كاربلد و باتجربه هستند و اگر گذرگاهى  اس
براى خروج از بحران در حوزه ديپلماسى وجود داشته 
باشد، همين افراد هستند كه مى توانند اين راهكارها 
ــد و دوم اينكه با وجود برخى  را بيابند و عملى كنن
ــرايط  ــا از برجام و مذاكرات ايران و غرب، ش انتقاده
ــروز تحت تاثير اين قرارداد بين المللى مهم، براى  ام
ــته است و قطعاً اعمال فشار  ايران، متفاوت از گذش
ــترده عليه كشور ما با هزينه هاى  و تحريم هاى گس
ــور اعمال كنندة تحريم همراه  ــترى براى كش بيش
ــايد آمريكا را در ماه هاى  خواهد بود؛ وضعيتى كه ش

آتى تحت فشار پيش بينى نشده اى قرار دهد.

آمریکا همراهی 
جهانی پیشین 

خود برای اعامل 
فشار بر ایران را 
ندارد و ایران با 
توجه به بهبود 

روابط دیپلامتیک و 
موقعیت متفاوت 
جهانی اش، توان و 
امید بیشرتی برای 

بازی در صفحۀ 
بین امللل و کاهش 
آسیب های ناشی 

از تحریم ها خواهد 
داشت
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ــكا وزارت  ــپ، رييس جمهورى آمري ــد ترام دونال
خارجه اين كشور را كه چندان تبحرى ندارد، موظف 
كرده است كه شركت ها و دولت ها در سراسر جهان را 

متقاعد كنند كه واردات نفت ايران را متوقف كنند.
ــى نوشت: اداره منابع  خبرگزارى رويترز در گزارش
ــال هاى تحريم  ــرژى آمريكا اين كار را در طول س ان
ــال 2012 تا 2015،  ــى از س ــران انجام داد؛ يعن اي
ــاراك اوباما، رئيس جمهور وقت آمريكا،  زمانى كه ب
با همكارى رهبران اروپايى براى كاهش منبع درآمد 
نفتى ايران و فشار بر اين كشور براى محدود كردن 

برنامه هسته اى اش وارد عمل شد.
ــاى عميق تر و  ــن اداره با چالش ه ــا اين بار اي  ام

پيچيده ترى مواجه است:
رهبران كنونى اروپا با موضع تهاجمى و خصومت 
ــه دنبال  ــتند و ب ــد ترامپ مخالف هس ــز دونال آمي
راه هايى اند تا بتوانند اين تحريم ها را مسدود كنند. از 
سوى ديگر هنوز سناى آمريكا كسى را براى رهبرى 
اين اداره تأييد نكرده است. هم چنين وزارت خارجه 

امريكا به طور كامل با تحريم هاى اعمالى عليه ونزوئال، 
جنگ تجارى با چين و روند مذاكرات با كره شمالى 

مشغول است.
«آموس هشتاين» كه در دوران رياست جمهورى 
باراك اوباما و وقتى كه نمايندگان كشورهاى آمريكا، 
ــيه با ايران  ــان، چين و روس ــه، آلم انگليس، فرانس
مذاكرات هسته اى برگزار مى كردند، سرپرستى اين 
اداره را بر عهده داشت، اعالم كرد: «اين بار اين روند 
بسيار دشوارتر پيش خواهد رفت. اما نكته مهم اين 
ــن نيت كمترى در اعمال اين  ــت كه اينبار حس اس

تحريم ها وجود دارد».
بر اساس تحريم هاى ترامپ، شركت هاى خارجى 
فرصت 180 روزه اى خواهند داشت تا ميزان واردات 
نفتى خود را قطع يا كم كنند در غير اين صورت با 
تحريم انجام تجارت با آمريكا و جريمه هاى هنگفتى 

رو به رو مى شوند.
ــندگان،  ــداران، فروش ــد خري ــنگتن مى توان واش
ــات  ــران، حمل و نقل، بيمه گران و مؤسس معامله گ

مالى مربوط به خريد نفت ايران را شناسايى كند زيرا 
ــود  تمام معامالت خارجى با دالر آمريكا انجام مى ش
ــخيص است و اگر  و در بانك فدرال آمريكا قابل تش
ــخت تر  ــود، كار س معامالت با ارزهاى ديگر انجام ش

مى شود.
ــته واردات نفت  ــكا در طول چند دهه گذش آمري
ايران به سواحل خود را ممنوع كرده است، بنابراين 
ــار آوردن بر ايران براى «معامله  واشنگتن براى فش
بهتر» بر متقاعد كردن دولت ها و شركت هاى خارجى 

براى قطع واردات نفت ايران متكى است.
مقامات وزارت خزانه دارى، وزارت بازرگانى و كاخ 
ــفيد در جواب به سوالى درباره چگونگى مديريت  س
ــود در اعمال محدوديت هاى نفتى  چالش هاى موج
ــخگو نبودند. تنها وينسنت كمپس،  عليه ايران پاس
سخنگوى اداره انرژى، هنگامى كه سوالى درباره اين 
چالش ها پرسيده شد، گفت كه «اين اداره سياست 
تحريم ها را در فضاى كنونى و بر اساس شرايط حاكم 

اجرا خواهد كرد».

ترجمه:  ساناز رضایی

گزارش رويترز از وظيفه دشوار ديپلمات هاى آمريكايى؛

مأموريت؛ كاهش خريد نفت ايران
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ــد، تحريم ها موجب  ــر اعمال اين تحريم ها موفقيت آميز باش اگ
ــازمان كشورهاى  كاهش صادرات يكى از تأمين كنندگان برتر س
صادر كننده نفت (اوپك) خواهد شد و احتماالً قيمت نفت خام را 
در سطح جهانى افزايش خواهد داد و خريداران نفت ايران را مجبور 

به رقابت براى عرضه جايگزين خواهد كرد.
مقاومت اروپايى ها

ــاس گزارش اداره اطالعات انرژى آمريكا، در دوران اوباما و  بر اس
ــتاين، صادرات نفت ايران از حدود 2,5 ميليون بشكه در روز  هش

(BPD) به كمتر از 1,3 ميليون بشكه در روز كاهش يافت.

اعمال چنين كاهش صادرات نفتى در حال حاضر بسيار مشكل 
ــتر ژئوپلتيكى فراهم شود. در آينده  ــت حتى اگر حمايت بيش اس
ــرژى، وزارت خزانه دارى و وزارت تجارت  ــك هياتى از اداره ان نزدي
با دولت هاى برخى از كشورهاى آسيايى و خاورميانه ديدار خواهند 
ــرد و آنها در نظر دارند كه اين وعده را بدهند كه جايگزين براى  ك

نفت ايران پيدا خواهند كرد تا بدين شكل نبرد را پيروز شوند.
اتحاديه اروپا در سال 2012 با تصويب قطعنامه هاى يك جانبه 
عليه ايران به آمريكا پيوست و واردات نفت ايران 650 هزار بشكه 

در هر روز را به صفر رساند.
اما اين بار رهبران اروپايى كمتر كمك خواهند كرد. آن ها از ترامپ 
خواسته بودند كه از توافق هسته اى خارج نشود. توافقى كه آنها به 
سختى توانستند به آن دست يابند. اين توافق ثابت كرده است كه 
يك ابزار مهم و تاثيرگذار براى محدود كردن برنامه هسته اى ايران 
است. بر همين اساس اكنون به نظر مى رسد كه اروپا موضعى اتخاذ 
كند تا شركت هاى اتحاديه اروپا را كه با ايران همكارى مى كنند، از 

تبعيت تحريم هاى آمريكا معاف كنند.
ــه پيش از اعالم ترامپ  «امانوئل ماكرون» رييس جمهور فرانس
ــدار داده بود كه اگر  ــته اى هش مبنى بر خروج آمريكا از توافق هس
ــن كار را انجام دهد، جنگ جديدى آغاز  رييس جمهور آمريكا اي
ــود. رهبران آلمان، انگليس و روسيه ناراحتى خود را در اين  مى ش

باره اعالم كردند.
ــك مقام وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران اعالم كرد: «هنوز  ي
هيچ يك از ديپلمات هاى آمريكايى با شركت هاى بخش خصوصى 
درباره قطع خريد نفت ايران وارد مذاكره و تماس هاى الزم نشده اند 

اما كاركنان اداره انرژى بالفاصله وارد عمل مى شود».
منابع مرتبط با اتاق هاى تجارى دخيل با خريد نفت ايران اعالم 
كردند كه آنها انتظار دارند كه مشتريان نفت ايران شامل معافيت 
از اين تحريم بشوند. همچنين برخى از دولت هاى آسيايى از جمله 
ــا مى توانند خود را از  ــى، هند و چين اميدوارند كه آنه كره جنوب
ــاس اعالم مقامات پيشين كه  تحريم هاى امريكا مبرا كنند. بر اس
در گذشته با تحريم ايران سر و كار داشتند، اداره اى كه موظف به 
بررسى تأثير تحريم ها عليه ايران هستند، نياز به يك رهبرى قوى 
و نيروى كار قدرتمند دارد. اما اداره انرژى وزارت خارجه آمريكا كار 
ــيار دشوارى را در پيشرو دارند، بدون اينكه رهبر دائمى داشته  بس

باشد و برخى مشاغل از سطوح ميانه خالى است.
فرانسيس فانون رييس شركت نفتى مورفى كانديداى موردنظر 

ترامپ براى عهده گيرى اداره انرژى در انتظار تأييد سنا است.
ــط وزارت خارجه امريكا، در  بر اساس گزارش منتشر شده توس
سال 2016، 81 نفر به صورت تمام وقت در اين اداره مشغول به كار 
بودند. اما اكنون تعداد دقيق كاركنان اين مجموعه مشخص نيست 
اما مسووالن اين اداره اعالم كردند كه تيم هاى مرتبط با تحريم هاى 

ايران و ونزوئال تكميل هستند.
باب مك نالى مشاور انرژى جورج دبليو بوش رييس 
ــرد: «وزارت خارجه  ــين امريكا اعالم ك جمهور پيش
ــور كامل قابليت مديريت كار تحريم ها  آمريكا به ط
ــت در درجه اول بايد اهدافش را  ــا اين دول را دارد ام

تعريف كند».
يك مقام پيشين وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد: 
«تحريم هاى اعمالى تحت دوران رياست جمهورى 
ــد، به  ــاراك اوباما با قاچاق نفت ايران تهديد مى ش ب
ــى، حامل  ــاى نفت غير ايران ــر تانكره عبارت ديگ
ــكه هاى نفت ايران بود يا از روش هاى ديگر براى  بش
دور زدن تحريم ها استفاده مى شد. اداره انرژى امريكا 
اين مساله را در هماهنگى نزديك با ديگر آژانس هاى 
ــر ادارت قانونى كنترل  ــفارتخانه ها و ديگ آمريكا، س
مى كرد». هم چنين اين اداره بايد بداند كه شركت ها 
ــران را كاهش خواهند  ــا چه ميزان واردات نفت اي ت
داد كه اين كار نيازمند تحليل روند خريد نفت ايران 
ــت. دولت پيشين آمريكا از  بر اساس بازه زمانى اس
اعالم درصد كاهش خريد نفت ايران توسط هريك از 
كشورها در سراسر جهان خوددارى مى كرد اما دران 
زمان به طور كلى هريك از كشورها به طور ميانگين 

حدود 18 تا 20 درصد كاهش داشتند.
هشتاين اعالم كرد: «يك نكته كليدى ديگر ايجاد 
شروط منطقى براى لغو تحريم هاست. در سال 2012 
تحريم ها به گونه اى طراحى شده بودند كه در صورت 
توافق ايران با برخى از محدوديت هاى خاص درباره 
برنامه هسته اى اش به پايان مى رسيد. اما اين بار در 

اين باره شفافيت كامل وجود ندارد».
وى ادامه داد: «هم چنين اين نكته بايد مورد توجه 
قرار گيرد كه هرگز كشورها دوست ندارند كه به آنها 
ــان چه كنند. اكنون اين  گفته شود كه با اقتصادش

مسير يك پايان باز دارد».
همچنين شبكه خبرى بلومبرگ در گزارشى اعالم 
ــورها ميزان خريد نفت  كرد: «اگر چه برخى از كش
ايران را كاهش داده اند اما چين به عنوان مشترى اول 
نفت ايران و بزرگترين خريدار نفت خام در جهان با 
رد پيشنهاد امريكا اعالم كرده است كه ميزان واردات 
ــت  نفت ايران را كاهش ندهد و تنها توافق كرده اس
كه ميزان واردات خود را افزايش ندهد. عدم تبعيت 
چين ازآمريكا، تالش امريكا براى منزوى كردن ايران 

تحت الشعاع قرار مى دهد».
يك سخنگوى وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد كه 
«چندى قبل يكى از مقامات اداره منابع انرژى آمريكا 

ــفرى به پكن  براى متقاعد كردن مقامات چينى س
داشته است».

ــوى ديگر برخى كشورها همانند ژاپن و كره  از س
ــدن از بازارهاى  ــى به دليل ترس از محروم ش جنوب
ــت. در  ــكا ميزان خريد نفت را كاهش داده اس آمري
مقابل عربستان سعودى اعالم آمادگى كرده است كه 

بتواند جاى نفت ايران را بگيرد.

اگر چه برخی از 
کشورها میزان خرید 
نفت ایران را کاهش 

داده اند اما چین 
به عنوان مشرتی 
اول نفت ایران و 
بزرگرتین خریدار 

نفت خام در جهان 
با رد پیشنهاد امریکا 

اعالم کرده است 
که میزان واردات 

نفت ایران را 
کاهش ندهد و تنها 

توافق کرده است 
که میزان واردات 

خود را افزایش 
ندهد. عدم تبعیت 

چین ازآمریکا، 
تالش امریکا برای 

منزوی کردن ایران 
تحت الشعاع قرار 

می دهد
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اعمال تحريم هاى نفتى آمريكا عليه ايران موضوعى است كه بيشترين نگرانى ها را پس از خروج آمريكا از برجام ايجاد مى كند اما بحثى كه در اينجا وجود دارد كاهش عرضه نفت در بازار است 
كه همين موضوع مى تواند عاملى باشد كه سياست هاى آمريكا تا حدودى نسبت به ايران ماليم تر شود، گرچه نبايد اين مسئله را فراموش كرد كه به هر حال اگر اين تحريم ها چه با شيب 

ماليم و چه با شيب تند اعمال شود، آنچه مهم است استراتژى جمهوى اسالمى ايران دراين زمينه بوده و اينكه اين تحريم ها اثرات منفى حداقلى را در اقتصاد كشور داشته باشد.
اعمال اين تحريم ها، اثرات آنها و همچنين سياست هاى جمهورى اسالمى ايران براى مقابله با اين تحريم ها موضوعى است كه «نشريه پااليش» در گفت و گو با حشمت اهللا فالحت پيشه، رئيس 

كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس و جالل ميرزايى، عضو كميسيون انرژى مجلس آن را مورد بررسى قرار داده است. مشروح اين گفت وگوها را در زير مى خوانيد:

فالحت پيشه: راهكارهايى براى دور زدن 
تحريم هاى نفتى انديشيده شده است

بــا اعامل تحریم های نفتــی عمالً چه 
اتفاقــی بــرای صــادرات نفــت ایران 

می افتد؟
ــعى مى كنند تحريم نفتى ايران را  آمريكايى ها س

ــدت دهند و در طرف مقابل ايرانى ها نيز ساكت  ش
ــاى مذاكرات جدى كه با  نمانده اند. يكى از حوزه ه
كشورها و  از جمله كشورهاى اروپايى داريم تضمين 

صادرات نفت است.
در كشور ما شرايط همانند گذشته نيست؛ منظور 
ــت كه تحريم نفتى مى توانست به كشور  زمانى اس
آسيب جدى وارد كند. االن ما در توليد فراورده هاى 
نفتى، انرژى و موادى كه به انرژى مربوط مى شوند و 
 نفت خام نيستند، موفق هستيم و گاهى فروش آنها 

با فروش نفت خام برابرى مى كند.
ــادرات فراورده هاى  ــرفت ايران در توليد و ص پيش
ــى پوشيده نيست و پيشرفت در همين  نفتى بركس
ــدودى از نگرانى هاى ما در تحريم نفتى  حوزه تا ح

ــيم كه اين  ــته باش ــد. البته بايد توجه داش مى كاه
ــت و فقط  ــاى بين المللى نيس ــا، تحريم ه تحريم ه
آمريكايى ها هستند كه ما را تحريم كرده اند و تعداد 
كمى از كشورها نيز از اين سياست تحريمى آمريكا 

تبعيت مى كنند.

آیــا کشــورها از ایــن سیاســت های 
تحریمــی آمریــکا علیه ایــران تبعیت 

می کنند؟
بخش عمده اى از كشورها كماكان به ادامه روابط 
ــاً آنها دنباله رو  ــتند و قطع نفتى با ايران معتقد هس
آمريكا در اين موضوع نخواهند بود البته بايد توجه 
داشت كشورهايى مانند كره جنوبى كه از سياست 

بررسى تدابير ايران براى مقابله با تحريم هاى نفتى در گفت وگو با فالحت پيشه و ميرزايى

به شرايط قبل از برجام برنمى گرديم

روزنامه نگار

مریم رضازاده
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ــش عمده اى  ــت مى كنند، بخ ــى آمريكا حماي نفت
ــلطه كاالهاى خود دارند و  ــازار ايران را تحت س از ب
ــرف ايرانى با كره جنوبى به نتيجه  اگر مذاكرات ط
ــد حتماً بايد سياست مقابله اى براى ممنوعيت  نرس
ــود. موضوعى كه  ــاى كره اى انجام ش واردات كااله
بايد مورد توجه قرار داد اين است كه در حال حاضر 
آمريكايى ها نظر خودشان را تعديل كردند و گفتند 
استثنائات را بررسى مى كنند. اين امر نشان مى دهد 
كه آنها نمى توانند تحريم نفتى ايران را كامل اجرايى 

كنند.

آیــا راهکارهای برای دورزدن تحریم ها 
توســط دولت و حاکمیت اندیشــیده 

شده است؟
ــرف بزنيم اما  ــن راهكارها ح ــا نمى توانيم از اي م
ــالمى ايران  قطعاً در اين زمينه دولت جمهورى اس
راهكارهاى را انديشيده است و آن را در زمان خودش 

به كار خواهد برد.

برخــی از سیاســت نفــت در برابر غذا 
صحبــت می کنند، تا چه اندازه احتامل 

دارد این اتفاق بیفتد؟
اين رژيم سازمان ملل متحد است كه اصالً ربطى 
ــد و  به ايران ندارد؛ اين رژيم در قبال عراق مطرح ش

قطعاً در مورد ايران قابليت شكل گيرى ندارد.

آیا در بدترین حالت آیا ایران به رشایط 
قبل از برجام برمی گردد؟

ما به هيچ وجه به شرايط قبل از برجام برنمى گرديم 
و با صراحت مى گويم كه در بدبينانه ترين حالت نيز 
ــم. به راحتى  ــل از برجام برنمى گردي ــه دوران قب ب
صادرات نفت مان را خواهيم داشت و به اين موضوع 

شك هم نداريم.

ميرزايى: آمريكا نمى تواند صادرات 
نفت ايران را به صفر برساند

بــا اعامل تحریم های نفتی چه اتفاقی 
برای نفت ایران خواهد افتاد؟

ــاط با تحريم ها داريم  ــا تجربه اى از قبل در ارتب م
ــه اتفاقى در حال  ــان مى دهد عمالً چ كه به ما نش
ــت. يكى از منابع اصلى درآمد ايران، درآمد  وقوع اس
حاصل از فروش نفت است اما آمريكايى ها به دنبال 

اين هستند كه درآمد ايران از فروش نفت به حداقل 
برسد. اگر در دوره اوباما به دنبال اين بودند كه درآمد 
ــان به صفر رساندن اين  ــود االن هدفش ايران كم ش

درآمد است.
آمريكايى ها تالش كردند خريداران نفت ايران يعنى 
چين، تركيه، كره جنوبى، تركيه و چند كشور ديگر را 
تحت فشار قرار دهند كه از خريد نفت ايران منصرف 
شوند. از طريق سفارت ها وعوامل خزانه دارى با برخى 
ــركت هاى خصوصى جلسه گذاشته اند كه آنها را  ش
قانع كنند نفت ايران را نخرند، شركت هاى خصوصى 
اروپايى چون آسيب پذير هستند تا حدودى با آمريكا 

در اين زمنيه همراهى كرده اند.
ــور و هم  آمريكايى ها در هند هم با دولت اين كش
با شركت هايش صحبت كرده اند اما دولت هند هنوز 
با آنها همراهى الزم را نداشته است. در چين، طرف 
آمريكايى ها دولت اين كشور است كه فشارهايى را 

آوردند ولى نتيجه اى نگرفته اند. 

ــرف قرارداد ما  ــركت ها ط در كره جنوبى چون ش
بودند اين شركت ها را به شدت تحت فشار گذاشتند 
و همين طور شركت هاى ژاپنى را؛ در بعضى كشورها 
كه شركت هاى خصوصى طرف حساب ما هستند به 
اهدافشان رسيده اند اما در جايى كه دولت ها با ما كار 

مى كنند، كار برايشان مشكل است.
هدف اصلى آمريكايى ها به صفر رساندن صادرات 
نفت ايران است اما خود كارشناسان و انديشمندان 
اين كشور معتقدند كه آمريكا نمى تواند صادرات نفت 
ــاند و اين صادرات نصف خواهد  ايران را به صفر برس
شد و به كمتر از نيم ميليون بشكه در روز مى رسد، 

اما صفر نمى شود.

در ایــن زمینه تا چه اندازه می توانیم به 
صــادرات فرآورده هــای نفتی امیدوار 

باشیم؟
ــى از درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام  بخش
و فرآورده هاى نفتى مستقيم به خزانه واريز مى شود 
كه براى پرداخت هاى ضروررى اختصاص مى يابد و 
بخشى مربوط به شركت هاى خصوصى است. بحث 
ــمت پتروشيمى ها  فرآورده هاى نفتى ذهن را به س
مى برد، پتروشيمى ها متعلق به دولت نيستند بلكه 
متعلق به بخش خصوصى هستند، درآمد حاصل از 
ــت كه بتوانيم  اينها نيز قاعدتاً متعلق به دولت نيس

روى درآمدشان حساب كنيم.

چــه متهیداتی بــرای دورزدن تحریم ها 
اندیشیده شده است؟

در جلساتى كه در كميسيون با حضور وزير نفت، 
مديرعامل شركت ملى نفت ومعاون بين الملل نفت 
ــد، تاكيد كردند كه تدابيرى براى دور زدن  برگزارش
تحريم ها انديشيده شده است كه اين تدابير به موقع 

اجرايى مى شود.

چــه  تحریم هــا  مــورد دورزدن  در 
راهکارهایی باید اندیشــیده شود که از 

مشکالتی نظیر بابک زنجانی ها جلوگیری شود؟
ــد در كنار اين راهكارها تمهيداتى  به هر حال باي
انديشيده شود كه بابك زنجانى ها شكل نگيرند، بايد 
راه هايى را كه قبالً رفته ايم آسيب شناسى كنيم كه با 
حداقل خسارت اقداماتى براى دور زدن انجام دهيم.

آیا رایزنی هایی با دیگر کشــورها برای 
صادرات نفت انجام شده است؟

ــى كه  در دولت دو گرايش وجود دارد، يك گرايش
همچنان خوش بينانه به موضوع نگاه مى كند و فكر 
مى كند كه شايد مشكلى پيش نيايد و يك نگاه هم 
ــت و به نوعى به دنبال اين است كه در  بدبينانه اس
ــرايطى كه احتمال وقوع آن زياد است  مواجهه با ش

چه كارهايى بايد انجام شود.
ــانى كه معتقدند صادرات نفت ما كم خواهد  كس
شد نيز دو دسته هستند؛ عده اى مأيوس هستند كه 
ــود و نمى توانيم  درآمد و صادرات نفت ما كم مى ش
ــن زمينه انجام دهيم و عده اى هم تاكيد  كارى دراي
ــد بود و دغدغه اين را دارند كه  دارند كه نبايد ناامي
ــا را دور بزنند كه بايد  ــام دهند وتحريم ه كارى انج

منتظر باشيم ببينيم كدام نگاه غالب مى شود.

*این نگرانی که ممکن اســت به جایی 
برسیم که سیاست نفت در برابر غذا را 

در پیش بگیریم، چقدر منطقی است؟
اگر نگاهى به سياست دولت ترامپ بيندازيم متوجه 
ــت ترامپ اين است كه ايران را  مى شويم كه سياس
تحت فشار شديد قرار دهد و حتى قائل به اين نيست 
ــراى تأمين مايحتاجش صادر كند.  كه ايران نفتى ب
آمريكايى ها به دنبال براندازى نظام ما هستند، آن ها 
به دنبال  قطع صادرات نفت ما هستند و دراين راستا 

ايران را تحت شديدترين فشارها قرار مى دهند.
ــرايط قبل از  ــيم به ش اگر ما تدبير جدى نينديش
برجام برمى گرديم؛ گرچه سياست آمريكايى ها اين 
ــت كه ما نفت صادر نكنيم اما با رويكرد چين و  اس
هند احتمال اينكه به شرايط قبل از برجام برگرديم 
زياد است. اگر چينى ها با آمريكايى ها همراهى نكنند، 
هندى ها نيز همينطور كجدار ومريز با آمريكايى رفتار 
كنند و ترك ها نيز همين سياست را در پيش بگيرند 

ما صادرات نفت مان را خواهيم داشت.
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ــال 1287 هجرى  ــران به س ــت پااليش اي صنع
شمسى برمى گردد كه نخستين چاه نفت كشورمان 
ــد. نخستين پااليشگاه  در مسجدسليمان كشف ش
ــگاه آبادان بوده كه اولين پااليشگاه در  ايران، پااليش
خاورميانه نيز محسوب مى شود و تنها چهار سال بعد 
از كشف نفت راه اندازى شد. امروز، يعنى 110 سال 
ــى، يكى از مهمترين  بعد از آن، رهايى از خام فروش
دستاوردهاى پااليش و پتروشيمى محسوب مى شود 
و در اين بين، صنعت پااليش كشور مى تواند نقشى 

تعيين كننده داشته باشد.
ــده به منظور افزايش  با وجود تالش هاى انجام ش
ــان روزانه يك  ــور، اما همچن ــت پااليش كش ظرفي
ميليون و 800 هزار بشكه نفت خام بيشتر در كشور 
پااليش نمى شود كه حجم قابل توجهى از فرآيند اين 
ــود كه  ــش تبديل به نفت كوره و مازوت مى ش پاالي
در بين ديگر فرآورده هاى نفتى ارزش خاصى ندارد. 
ــگاه ميعانات گازى ستاره خليج  هرچند كه پااليش
ــدار توليد مى آيد، اما اين  ــارس نيز رفته رفته به م ف
پااليشگاه نفت خام را پااليش نمى كند بلكه خوراك 
آن، ميعانات گازى است. به هرحال اگر با اغماض آن 
ــبه كنيم، با  را نيز به عنوان پااليش نفت خام محاس
اضافه شدن پااليشگاه ستاره خليج فارس با ظرفيت 

ــكه ميعانات در روز، اين رقم به 2/16  360 هزار بش

ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
ــه برنامه ريزى و مطالعه براى راه اندازى  هر چند ك
پااليشگاه هاى نفتى متعددى در ابتداى برنامه چهارم 
ــت، اما تقريباً هيچ كدام تا به  ــعه انجام شده اس توس
ــت. با راه اندازى پروژه هاى  امروز به ثمر ننشسته اس
ــى كشور به حدود  جديد پااليشى، ظرفيت پااليش
ــكه در روز و معادل با ميزان توليد  چهار ميليون بش

فعلى كشور مى رسد.

 وضعیت پاالیشگاه های موجود کشور
ــه به خوراك  ــگاه ها را با توج به طور كلى پااليش
ــگاه نفتى و پااليشگاه  ورودى آنها به دو نوع پااليش
ميعانات گازى تقسيم بندى مى كنند. مطابق با اين 
ــگاه هاى كشور تا قبل از  تقسيم بندى، تمام پااليش
راه اندازى فاز اول پااليشگاه ستاره خليج فارس، نفتى 
ــوند و اين پااليشگاه به عنوان اولين  محسوب مى ش
پااليشگاه ميعانات گازى در كشور محسوب مى شود.

 پاالیشگاه های نفتی
ــه با آن از  ــت ك صنعت پااليش نفت، صنعتى اس
ــوالت متنوع و  ــه نفت خام، محص ــك و تصفي تفكي

باارزشى از قبيل گاز مايع، سوخت اتومبيل و هواپيما، 
سوخت موتورهاى ديزل، نفت سفيد، حالل هاى نفتى، 
مواد اوليه صنايع پتروشيمى، روغن موتور، انواع گريس 
ــده و ده ها فرآورده ديگر توليد  و روغن هاى روان كنن
مى شود. پااليشگاه از يك طرف در بخش پايين دستى 
صنعت نفت قرار مى گيرد و از طرف ديگر محصوالت 
ــاير  ــى از تقطير اين صنعت به عنوان خوراك س ناش

صنايع باالدست و پايين دست كاربرد دارد.
ــد، ظرفيت پااليش نفت  ــاره ش همان طور كه اش
خام در كشور، دو دهه است كه تغيير خاصى نكرده 
است. در اين ميان پااليشگاه امام خمينى در شازند 
ــگاه بندرعباس به عنوان جديدترين  اراك و پااليش
پااليشگاه هاى نفتى كشور به حساب مى آيند. پس 
از راه اندازى پااليشگاه بندرعباس در سال 1376 هيچ 
ــتقل جديدى در كشور به اتمام  پروژه پااليشى مس
نرسيده است هرچند كه بايد خاطرنشان كرد، بعضاً 
در كنار پااليشگاه هاى موجود، طرح هاى توسعه اى و 
افزايش بهره ورى تأسيس يا در حال راه اندازى است.

پااليشگاه هاى در حال تأسيس كشور
در ابتداى برنامه چهارم توسعه مطالعاتى به منظور 
ساخت هفت پااليشگاه جديد نفتى آغاز شد و مطابق 
ــاخت پااليشگاه هاى جديد نفت و  با اين مطالعات س

توسعه پااليش، راه رهايى از تحريم نفتى
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ميعانات گازى ستاره خليج فارس، هرمز بندرعباس، پارس شيراز، كاسپين 
گلستان، آناهيتا كرمانشاه، شهريار تبريز و نفت سنگين خوزستان در دستور 
ــال مى گذرد و اين پااليشگاه ها هنوز به  كار قرار گرفت؛ اما بيش از 10 س
ــيده اند. البته فازهاى اول و دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس  نتيجه نرس
ــت. پااليشگاه ميعانات گازى  ــده و به بهره بردارى رسيده اس راه اندازى ش
ستاره خليج فارس مدرن ترين پااليشگاه خاورميانه با مساحت حدود 700 
ــت كه در 25 كيلومترى غرب شهر بندرعباس واقع شده و اين  هكتار اس
مگاپااليشگاه شامل واحدهاى اصلى پااليشگاه و دو واحد جانبى خط لوله 
ــت. اين پااليشگاه با ظرفيت پااليش روزانه  خوراك و واحد آبگير دريا اس
ــكه ميعانات گازى حاصل از پااليشگاه عسلويه و توليد 36  360 هزار بش

ــگاه ميعانات گازى  ميليون ليتر بنزين در روز به عنوان بزرگترين پااليش
ــور شناخته مى شود. اين مجموعه داراى سه واحد اكتان ساز است كه  كش
ــكه نفتاى ميانى پااليش شده در روز برآورد  خوراك هر واحد 45 هزار بش
ــود و براى توليد ديگر كامپوننت بنزين (ريفرميت با اكتان 100) و  مى ش
مقدار بنزين كمتر از يك درصد حجمى طراحى شده است و در مجموع، 

مى تواند نياز كشور به بنزين را برطرف كند.
ــكه  ــنگين هرمز با ظرفيت 300 هزار بش ــگاه نفت خام فوق س پااليش
ــرمايه گذارى مقرر بود در كنار پااليشگاه  در روز و با چهارميليارد دالر س
بندرعباس ساخته شود و سپس طى برنامه ششم توسعه، مردادماه سال 
گذشته، صحبت از انتقال پااليشگاه هرمز از بندرعباس به جاسك مطرح 
شد. عمليات اجرايى پااليشگاه هرمز در سال 1385 آغاز شده بود و انتظار 

مى رفت در سال 1391 به بهره بردارى برسد.
ــتان (گرگان) قرار بود تا پنج سال پيش  پااليشگاه نفت كاسپين گلس
تكميل شود. با تكميل آن امكان پااليش و فرآورش روزانه 300 هزار بشكه 

نفت خام توليدى كشورهاى حاشيه درياى خزر فراهم مى شود.
همچنين پااليشگاه آناهيتا نيز براى جلوگيرى از خام فروشى و تبديل آن 
به فرآورده هاى با ارزش افزوده بيشتر و براى رفع نياز منطقه غرب كشور 
ــده است. به عالوه به دليل قدمت و  به فرآورده هاى نفتى درنظر گرفته ش
فرسودگى واحدهاى پااليشگاه موجود كرمانشاه، موقعيت اين پااليشگاه در 
درون شهر و لزوم جابه جايى آن به دليل الزامات زيست محيطى، احداث 
پااليشگاه آناهيتا با ظرفيت توليد 150 هزار بشكه، مورد توجه مسئوالن 
قرارگرفت و در دى ماه سال 1385 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد. 
ــده، پااليشگاه شهريار است كه  ــگاه طراحى ش يكى ديگر از هفت پااليش
ــد. اين  ــال 1390 در منطقه آذربايجان به بهره بردارى برس مقرر بود تا س
ــكه در روز شامل توليد بنزين به  ــمى 150 هزار بش پروژه با ظرفيت اس
ظرفيت 11/4 ميليون ليتر و گازوئيل به ظرفيت 12/33 ميليون ليتر در 
روز به عنوان يكى از اهداف بود. اما پااليشگاه خوزستان كه ديگر پروژه در 
دست ساخت است، به عنوان پااليشگاه دوم آبادان با هدف پااليش نفت 
خام فوق سنگين ميدان هاى نفتى آزادگان و يادآوران و توليد فرآورده هاى 
سبك مانند بنزين و نفت گاز به ظرفيت 180 هزار بشكه درروز در دستور 
كار قرار گرفت. عمليات اجرايى پااليشگاه دوم آبادان نيز مقرر بود براساس 

برنامه ريزى هاى صورت گرفته، تا پايان سال 1390 به پايان برسد.

 پاالیشگاه های میعانات گازی
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، پااليشگاه ها به دو دسته نفتى و 
ميعانات گازى تقسيم مى شوند. ايران تا پيش از راه اندازى فاز اول پااليشگاه 
ــتاره خليج فارس در حوزه پااليشگاه از نوع ميعانات گازى، فاقد چنين  س
پااليشگاهى بود. با افتتاح كامل اين پااليشگاه 360 هزار بشكه در روز به 

ظرفيت پااليشى كشور از ميعانات گازى افزوده خواهد شد.

 بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا
به غير از موارد باال، بايستى طرح فراگير پااليشى سيراف 
را نيز اضافه كرد. تا پيش از اين طرح، پااليشگاه ستاره خليج 
ــى دنيا با ظرفيت  فارس به عنوان بزرگ ترين واحد پااليش
360 هزار بشكه در روز بود كه در صورت راه اندازى سيراف، 

ــگاه ميعانات گازى دنيا را سيراف  عنوان بزرگ ترين پااليش
ــه عليرضا صادق آبادى،  ــه خود اختصاص مى دهد. به گفت ب
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش ايران، طرح فراگير 
پااليشى سيراف با ظرفيت 480 هزار بشكه ميعانات گازى، 
ــگاه ميعانات گازى دنيا خواهد  به عنوان بزرگ ترين پااليش
بود كه در سال 1394 عمليات اجرايى آن شروع شده است. 
ــى ميعانات گازى،  اين طرح با هدف جلوگيرى از خام فروش
ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايى احداث مى شود. محصوالت 
ــامل گاز مايع تصفيه شده،  اصلى پااليشگاه هاى سيراف ش
نفتاى سبك و سنگين تصفيه شده، سوخت جت و نفت گاز 
(مطابق با استاندارد يورو 5) است كه ظرفيت توليد ساالنه 
ــت پااليشگاه حدود 20 ميليون تن در  آنها در مجموع هش
ــال خواهد بود. كه بدين ترتيب پااليشگاه هاى ميعانات  س
ــيراف حدود 22 درصد به ظرفيت پااليشى كشور  گازى س

اضافه خواهند كرد.

 خالصــی از خام فروشــی، ورود بــه عرصه صادرات 
فرآورده

ظرفيت فعلى پااليشى كشور بدون در نظر گرفتن پااليشگاه 
ستاره خليج فارس در حدود 1/8 ميليون بشكه است. اگر طرح 
فراگير پااليشى سيراف با ظرفيت 460 هزار بشكه اى در روز را 
نيز به مجموعه پااليشگاه هاى در حال تأسيس كشور (حدود 
1/7 ميليون بشكه) اضافه كنيم، نزديك به 2/2 ميليون بشكه، 

ــور وجود دارد. از  طرح پااليشى در شرف بهره بردارى در كش
مجموع اين دو عدد به ظرفيت چهار ميليون بشكه اى در روز 
مى رسيم كه تقريباً معادل با ظرفيت توليد نفت خام و ميعانات 
در كشور است. با تكميل اين پروژه ها، كشور در مسير فروش 
فرآورده به جاى خام فروشى قرار مى گيرد. مسيرى كه عالوه بر 
ايجاد ارزش افزوده و درآمد باالتر، كشور را از واردات فرآورده به 
صادرات كننده آن تبديل مى كند. همچنين با تكميل زنجيره 
ارزش اين صنعت، توليد و اشتغالزايى در پايين دست صنعت 
نفت نيز افزايش خواهد يافت. اما شايد مهم ترين تأثير آن در 
بحث مربوط به تحريم هاى حوزه فروش نفت براى ايران باشد 
چراكه على رغم توافق برجام، سايه تحريم، على الخصوص فروش 
نفت، كماكان بر سر كشور ما وجود دارد. صادرات فرآورده نسبت 
به نفت خام از اين جهت حائز اهميت است كه محدوديت در 
تعداد و نوع مشتريان كه على القاعده پااليشگاه هاى معدودى 
ــتند را از بين مى برد.  ــخص هس در دنيا با گريد خوراك مش
در فروش فرآورده هاى نفتى، تعداد مشتريان از ده ها مورد به 
ــد كه اين مساله، اولين عامل در  هزاران مورد بدل خواهد ش
خنثى سازى تحريم خواهد بود. همچنين محموله هاى فروش 
فرآورده قابليت فروش جزئى تر نسبت به نفت خام را بخصوص 
در سطح منطقه فراهم مى كند كه همين خرد شدن و تعدد 
محموله هاى فرآورده نيز عامل ديگرى براى كاهش احتمال 

شناسايى و تحريم هاى مربوطه خواهد بود. منبع: جام جم

صادرات فرآورده 
نسبت به نفت خام 

از این جهت حائز 
اهمیت است که 

محدودیت در تعداد 
و نوع مشرتیان 
که علی القاعده 
پاالیشگاه های 

معدودی در دنیا 
با گرید خوراک 

مشخص هستند را از 
بین می برد
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ــتى به قلم جان هانا،  ــريه فارن پالسى در يادداش نش
ــعار «نخست  تناقض تحريم هاى ضد ايرانى ترامپ با ش
ــى كرده  آمريكا» و امنيت انرژى اياالت متحده را بررس
است. به نوشته اين نشريه، دولت ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا، پس از خروج از برجام در ماه مه با يك دوگانگى 
ــو، دولت آمريكا اميدوار  ــده؛ از يك س جدى رو به رو ش
است با وضع دوباره تحريم هاى نفتى و رساندن صادرات 
ــار اقتصادى را به دولت  نفت ايران به صفر، حداكثر فش

جمهورى اسالمى وارد كند.
ــت»، در بازار جهانى نفت كه  ــه گزارش «پااليش نف ب
اكنون به دليل اختال ل هاى ژئوپوليتيك در ونزوئال، ليبى 
و نيجريه با تهديد كمبود عرضه روبه رو است، حذف نفت 
ــديد قيمت در ماه هاى  ايران مى تواند موجب جهش ش
آينده شود و احتماالً خسارت شديدى به اقتصاد جهان 

و آمريكا وارد كند.
ــتان و  ــالش براى مهار اين خطر، ترامپ با عربس در ت
ــت مازاد توليد،  ــر توليدكنندگان نفت داراى ظرفي ديگ
تبانى كرده است تا با افزايش توليد، افت عرضه نفت ايران 
را جبران كنند. با اين همه دولت آمريكا همچنين نشان 
داده كه شايد الزم باشد با تجويز ادامه بخشى از صادرات 
ــار حداكثرى  نفت ايران پس از ماه نوامبر، از هجوم فش

خود عقب نشينى كند.
اين وضع بايد هر كارشناس امنيت ملى آمريكا را نگران 
كند. هدف آمريكا براى محروم كردن ايران از درآمدهاى 
نفتى، به شدت به دليل آسيب پذيرى اقتصاد آمريكا در 

برابر نوسان بازار نفت، با مانع رو به رو مى شود. آمريكا در 
ــرمايه  جايگاهى نامطلوب قرار گرفته، به گونه اى كه س
ديپلماتيك خود را با خواهش از امثال عربستان و روسيه 
ــورهاى نفتى هزينه مى كند تا سياست اين  و ديگر كش
ــور را نجات دهند و بدتر از آن، اين است كه آمريكا  كش
وادار مى شود از اجراى كامل سياست خود عقب بنشيند 
و ايرانى ها را براى مقاومت در برابر ديپلماسى زورگويانه 

آمريكا، از منابع بهترى برخوردار مى كند.
اين مسأله كه وابستگى آمريكا به نفت به طور مرتب 
ــرى درباره امنيت ملى آمريكا تأثير منفى  بر تصميم گي
ــت  ــت. در دوره دوم رياس مى گذارد، چيز جديدى نيس
ــوش، در رده هاى باالى دولت  ــورى جورج دبليو ب جمه
ــاره احتمال تحريم بانك مركزى  آمريكا بحث هايى درب
ــاوران  ــده بود، اما مش و درآمدهاى نفتى ايران مطرح ش
ــال پيامدهاى منفى اين  ــران درباره احتم اقتصادى نگ
ــد اقتصادى آمريكا، اين بحث ها را مسكوت  اقدام بر رش
گذاشتند. در دوران سه رئيس جمهور آمريكا نيز زمزمه ها 
ــت از افراط  ــه دليل حماي ــتان ب درباره مجازات عربس
ــه دليل ترس از تأثير منفى  ــان در اطراف جهان، ب گراي
اين مجازات ها بر مسائلى همچون همكارى عربستان در 

تثبيت بازار نفت، مسكوت گذاشته شدند.
ــور  دولت آمريكا اميدوار بود كه جهش نفتى اين كش
در دهه گذشته مى تواند اين سازوكار را به طور بنيادين 
ــتگى كمتر به واردات نفت، به  تغيير دهد. قرار بود وابس
ويژه نفت خاورميانه، آمريكا را براى پيگيرى منافع امنيت 

تحريم نفتى؛ فشار به ايران يا گل به خودى آمريكا؟

ــترى برخوردار كند.  ملى خود، از آزادى بيش
اين مسأله تا حدى تأثيرگذار بوده است. چند 
سال پس از آن كه دولت بوش از تحريم ايران 
چشم پوشى كرد، دولت اوباما ماشه را كشيد و 
ضمن پرهيز از كمبود شديد عرضه، توانست 
ــادرات نفت ايران را به نصف كاهش دهد.  ص
امروز نيز مسأله اصلى دولت ترامپ اين نيست 
كه آيا بايد صادرات نفت ايران را هدف گرفت 
يا نه، بلكه مسأله اصلى، ميزان و زمان بندى 
ــت. افزايش توليد نفت آمريكا  اين حمله اس
تقريباً بى گمان ضربه گير خوبى براى كمك به 

مهار جهش شديد قيمت فراهم كرده است.
با اين همه، اكنون روشن است كه انقالب 
توليد نفت شيل كه شايد بزرگ ترين جهش 
توليد نفت در تاريخ است، همچنان تا زدودن 
ــيب پذيرى آمريكا در برابر تحوالت بازار  آس
ــى در پيش دارد. حتى  جهانى، راهى طوالن
ــت آمريكا به رقم  ــيدن توليد نف با وجود رس
ــكه در روز، نقش  چشمگير 11 ميليون بش
ــر عكس،  ــت. ب ــده اس اوپك بى اهميت نش
ــيه از  ــد اوپك با همكارى روس كاهش تولي
ــه دو برابر  ــالدى تاكنون ب ــال 2016 مي س
كردن قيمت نفت كمك كرده است. اكنون 
نيز عملى بودن راهبرد آمريكا براى حداكثر 
كردن فشار بر ايران، حداقل تا حدى، وابسته 
به موافقت روسيه و عربستان با كنار گذاشتن 

محدوديت توليد است.
ــكا، اقتصاد  ــابقه نفت در آمري توليد بى س
اين كشور را در برابر پيامدهاى اختالل هاى 
توليد در مناطق دوردست جهان، ايمن نكرده 
است. افزون بر اختالل در عرضه نفت از سوى 
ــورهايى همچون ونزوئال و ليبى، حتى  كش
ــبب شده  تهديد كاهش توليد نفت ايران س
ــمارى روزافزون از تحليلگران پيش بينى  ش
ــاالى 100 دالر را  ــت ب ــت قيمت نف بازگش
ــت كه اقتصاد  مطرح كنند. واقعيت اين اس
ــك غافلگيرى، با  ــكا همچنان تنها با ي آمري
جهش نابودكننده قيمت نفت رو به رو خواهد 
ــرايط، درباره استمرار عرضه  ــد. در اين ش ش
روزانه سه ميليون بشكه نفت از سوى عراق، 
به ويژه با توجه به ناآرامى هاى اخير در جنوب 
ــور، چطور مى توان مطمئن بود؟ به  اين كش
ــرورت وجود  ــد همه اينها بر ض نظر مى رس
يك راهبرد انرژى در آمريكا تأكيد مى كنند 
كه هدف از آن، پايان دادن به آسيب پذيرى 
ــديد در  ــان ش ــديد آمريكا در برابر نوس ش
بازارهاى جهانى است. در كوتاه مدت، آمريكا 
بايد سياست هايى اتخاذ كند كه از گسترش 
ــود، اما در  ــتمر توليد داخلى حمايت ش مس
بلندمدت، هدف واقعى بايد شكستن انحصار 
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نفت در بخش حمل ونقل آمريكا باشد كه 70 درصد 
ــود اختصاص داده  ــكا را به خ ــرف نفت آمري از مص
ــوخت هاى جايگزين مبتنى بر محصوالتى  است. س
ــوند، همانند  كه به طور كامل در آمريكا توليد مى ش
ــكلى روزافزون  ذرت، گاز طبيعى و برق، امروز به ش
در دسترس و رقابت پذير هستند. همچنين بر خالف 
ــكلى عمده در برابر خشونت،  بازار نفت، آن ها به ش
آشوب و بى ثباتى كه در كشورهاى توليدكننده نفت 
ــت، مصون هستند. اين سوخت ها،  جهان حاكم اس
ــد توليد داخلى نفت آمريكا، لياقت ايجاد يك  همانن
ــده و بهره ورانه را دارند كه از  محيط قانونى تدبير ش

توانايى آنها براى رقابت، حمايت كند.
ــوى ديگر، بسيارى معتقدند كه تحريم نفتى  از س
آمريكا ضد ايران با چالش ها و پيامدهاى قابل توجهى 
ــت ايران از  ــت كه در عمل طرح حذف نف روبه روس
ــاند.  ــت بكش ــاى جهانى را مى تواند به شكس بازاره
ــته كه ترامپ كه به  ــعل در اين باره نوش نشريه مش
صورت يكجانبه از توافق هسته اى با ايران خارج شده، 
اعالم كرده است همه توان خود را براى جلوگيرى از 
ــت. هدف اصلى  فروش نفت ايران به كار خواهد بس
ــادرات نفت ايران را از  ــت كه ص دولت ترامپ اين اس
ماه نوامبر 2018 به صفر برساند تا از اين طريق بتواند 
سياست هاى خود را تحميل كند. تحريم هاى جديد 
ــد كه در دور  ــرايطى اعمال خواهند ش آمريكا در ش
پيشين تحريم ها در سال 2012، مشتريان نفتى ايران 
هر شش ماه يك بار با كاهش 20 درصدى خريد نفت 
ايران، از تحريم ها معاف مى شدند، اما هم اكنون دولت 
ــدور نفت ايران به صورت  ترامپ تصميم به قطع ص
ــه از افزايش  ــت. چنين موضوعى ك كامل گرفته اس
رويكرد يكجانبه گرايانه آمريكا در سطح نظام بين الملل 
ــت دارد، با چالش ها و پيامدهاى قابل توجهى  حكاي
ــت ايران از  ــت كه در عمل طرح حذف نف روبه روس

بازارهاى جهانى را مى تواند به شكست بكشاند.
ــترده ديپلماتيك  اگر چه دولت آمريكا تالش گس
ــد از طريق قطع صدور نفت  ــه راه انداخته تا بتوان ب
ايران، فشارهاى بى سابقه  به تهران وارد كند، اما قواعد 
حاكم بر بازارهاى جهانى به هيچ وجه از سياست هاى 
واشنگتن تبعيت نمى كند. بر اين اساس، خط مشى 
ــورد اعمال تحريم نفتى ايران به  دولت آمريكا در م
ــى روبه رو  ــخص با چالش هاى اساس چند دليل مش

خواهد شد:
افزايـش قيمـت نفـت: صادرنكردن يا  ۱
ــه معناى  ــت ايران ب ــش صدور نف كاه
ــت و اين  ــاى جهانى اس ــه در بازاره ــش عرض كاه
ــوك به بازارها و افزايش  نتيجه اى جز وارد شدن ش
قيمت انرژى نخواهد داشت. در واقع حذف يا كاهش 
نفت صادراتى ايران ممكن است بازارهاى جهانى را 
ــديد قرار دهد كه از زمان بحران نفتى  در تنگناى ش
ــته است؛ بحرانى كه نتيجه آن  تا امروز سابقه نداش
ــك مخالفت  ــت و بى ش ــاد بر قيمت هاس ــار زي فش

ــورهاى بزرگ به ويژه مصرف كنندگانى همچون  كش
چين و كشورهاى اروپايى را به دنبال خواهد داشت.

هم اكنون  مناسـب:  جايگزيـن  نبـود  ۲
صادرات نفت ايران حدود 2, 5 ميليون 
ــت. اگر چه آمريكا اعالم كرده كه  ــكه در روز اس بش
ــاى جهانى را به  ــكل در بازاره تالش مى كند تا مش
ــاند و براى جبران شكاف ناشى از آن به  حداقل برس
عربستان و برخى كشورهاى عربى تكيه كرده است، 
ــورى از جمله  ــت كه هيچ كش ــا واقعيت آن اس ام
ــعودى نمى تواند در كوتاه مدت، جاى  ــتان س عربس
ــى نفت ايران را در بازارهاى جهانى پر كند، زيرا  خال
ــوردارى از  ــتان مبنى بر برخ ــاى عربس ــاره ادع درب
ــت در روز  ــكه نف ــش 2 ميليون بش ــت افزاي ظرفي
ــى اگر چنين  ــود دارد و حت ــاى جدى وج ترديده

ــد، باز هم سعودى ها  ظرفيتى نيز وجود داشته باش
ناگزير به كسب همراهى ديگر كشورهاى عضو اوپك 
ــازمان  ــر اعضاى اين س ــتند و بدون جلب نظ هس
ــود را در چنين  ــاره توليد نفت خ ــد يك ب نمى توانن

حجمى افزايش دهند.
ــوى ديگر، بازارهاى جهانى به دليل شرايط   از س
جنگى حاكم بر ليبى و اوضاع سياسى آشفته ونزوئال 
نيز با كمبود نفت روبه رو هستند و اگر كاهش توليد 
نفت كشورهايى همچون آنگوال و نيجريه نيز در نظر 
گرفته شود، صادر نشدن نفت ايران به خأليى در بازار 
ــود كه نمى توان به سادگى جاى آن را  منتهى مى ش
ــود، باز  پر كرد. حتى اگر اين خأل در گذر زمان پر ش
ــوك بزرگى در  ــم در كوتاه مدت و ميان مدت، ش ه

قيمت ها به وجود خواهد آورد.

پيروى نكردن مصرف كنندگان: هنگامى  ۳
ــه طرح آمريكا براى حذف نفت ايران  ك
ــن خبر مخالفت  ــد، اي ــاى جهانى اعالم ش از بازاره
كشورهاى بسيارى از جمله هند، چين، ژاپن و كره 
جنوبى را به همراه داشت كه جزو مصرف كنندگان 
ــتند. واقعيت آن است كه در  سنتى نفت ايران هس
دور پيشين تحريم ها نيز اين كشورها نشان دادند در 
ــد خريد. آنچه در  ــرايطى از ايران نفت خواهن هر ش
شرايط كنونى، موضع خريداران سنتى نفت ايران را 
ــردن اروپا از تحريم هاى  تقويت مى كند، پيروى نك
ــنهادى اتحاديه اروپا به  ــت. اگر بسته پيش آمريكاس
ــد نفت و  ــون خري ــائلى همچ ــى، مس ــرف ايران ط

ــود، آنگاه نه تنها مشتريان  ــامل ش حمل ونقل را ش
آسيايى، بلكه مشتريان اروپايى نيز همچنان به خريد 

نفت از ايران ادامه مى دهند.

ــزون بر  مخالفـت توليدكننـدگان: اف ۴
مصرف كنندگان كه از حذف يا كاهش 
ــيارى از  ــتند، بس ــى ايران نگران هس نفت صادرات
ــورهاى توليدكننده نفت نيز در اين باره نگرانى  كش
ــتند. براى  ــن رويدادى مخالف هس ــد و با چني دارن
ــيه در  ــوف، نماينده روس ــل اوليان ــه، ميخائي نمون
ــازمان  ــازمان هاى بين المللى در وين از جمله س س
كشورهاى صادرككنده نفت (اوپك) با اعالم مخالفت 
ــكو با وضع تحريم هاى يكجانبه ايران، خواستار  مس
استمرار صادرات نفت اين كشور شده و به صراحت 
اعالم كرده است كه نفت ايران به بازار جهانى ثبات 

مى بخشد.
ــرده بود  ــاز اعالم ك ــه آمريكا در آغ ــى ك در حال
ــدارد هيچ معافيت يا مجوز خاصى در زمينه  قصد ن
صادرات نفت ايران در نظر بگيرد و چنين موضوعى 
ــار به منظور دستيابى به اهداف و  را براى اعمال فش
ــيار حياتى توصيف كرده بود،  منافع ملى آمريكا بس
ــت مصرف كنندگان ناگزير به  ــا گذر زمان و مقاوم ب
ــد؛ به نحوى كه  ــينى از طرح اوليه خود ش عقب نش
ــود معافيت هايى را براى  ــده ناگزير خواهد ب در آين
ــورهاى مصرف كننده نفت ايران همچون هند،  كش
ــن، كره جنوبى و چين در نظر گيرد. در واقع اگر  ژاپ
ــت به چنين اقدامى نزند، با مقاومت اين  آمريكا دس
كشورها روبه رو مى شود. هم اكنون اقدام هاى يكجانبه 
ــاالت متحده عليه ايران از هيچ اجماعى در جهان  اي
برخوردار نيست و حتى متحدان اروپايى آمريكا نيز 
ــتند. كشورهاى  حاضر به پذيرش اين تحريم ها نيس
واردكننده نفت ايران تنها در صورتى شرايط يكجانبه 
آمريكا براى قطع واردات نفت خود از ايران را خواهند 
ــراى تأمين نيازهاى  ــه تضمين الزم را ب پذيرفت ك
انرژى خود داشته باشند، حال آنكه در شرايط كنونى 

چنين تضمينى در عمل وجود ندارد.
ــوى ديگر در داخل آمريكا نيز افزايش قيمت  از س
ــش از حد حامل هاى  ــه افزايش بي ــت مى تواند ب نف
انرژى از جمله بنزين منجر شود كه نقش مستقيم 
ــردم دارد. با توجه به در پيش  ــى روزمره م در زندگ
بودن انتخابات ميان دوره اى كنگره آمريكا در 6 نوامبر 
ــت به اقدامى بزند كه  2018، اگر دولت ترامپ دس

قيمت نفت افزايش پيدا كند، با خطر حتمى شكست 
جمهورى خواهان در انتخابات مواجه مى شود. چنين 
ــى براى ترامپ كه تالش دارد خود را رئيس  موضوع
ــه يك معضل عمده  ــان دهد، ب جمهورى موفق نش
ــار نفتى به ايران،  ــده است، زيرا نبود فش تبديل ش
ــش روبه رو مى كند و  ــت خارجى اش را با چال سياس
اعمال فشار نيز مى تواند سرانجام به شكست حزب 

متبوع او در انتخابات منتهى شود.

27نـشريه پااليش نـفت  شماره 9   شهريور 97

Oil Refining Industry Employers Association



ش
اخبار پاالی

جلسه هم انديشى روساى روابط عمومى شركت هاى خصوصى  پااليش نفت در تبريز

تولید ۶ میلیون لیرت گازوئیل با استاندارد یورو ۵ در 
پاالیشگاه تربیز

مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز از توليد 6 ميليون 
ليتر گازوئيل با استاندارد يورو 5 در اين پااليشگاه خبر 
داد.  به گزارش «پااليش نفت»، غالمرضا باقرى ديزج 
ــت گاز آماده بهره  ــروژه تصفيه هيدروژنى نف گفت: پ
بردارى رسمى در هفته دولت است. وى توليد نفت گاز 
ــتاندارد يورو 5 به ميزان 6 ميليون ليتر در روز و  با اس
ــتانداردهاى روغن پايه كالس 2 را از  روغن پايه با اس
مزاياى بهره بردارى از اين واحد برشمرد.  باقرى ديزج 
ــه كالس 2 در حال حاضر به  با بيان اينكه روغن پاي
عنوان يك محصول وارداتى محسوب مى شود، تصريح 
كرد: با توليد اين محصول ما مى توانيم بخش عمده اى 
از نياز كشور را تأمين كنيم. مديرعامل شركت پااليش 
نفت تبريز همچنين اظهار داشت: پروژه تصفيه نفت 
گاز صرفاً يك پروژه زيست محيطى است كه بر اساس 
الزامات زيست محيطى و دستور حاكميتى مكلف به 

اجراى آن شديم.
ــط پيمانكار داخلى در   وى ادامه داد: اين پروژه توس
ــانس و طراحى پايه آن  ــت كه اخذ ليس حال اجراس
ــركت خارجى انجام شد اما طراحى  ــط يك ش توس
ــركت  ــط ش تفضيلى و كارهاى اجرايى خريد توس
ــركت پااليش  داخلى و نظارت نيروهاى توانمند ش
نفت تبريز در حال انجام است.  باقرى ظرفيت توليد 
ــكه  واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز را 30 هزار بش
ــرمايه مورد نياز اجراى  در روز عنوان كرد و افزود: س
ــد كه با  ــد بالغ بر 70 ميليون يورو مى باش اين واح
ــاى جانبى مورد نياز مانند تأمين آب خنك  پروژه ه
كننده، تصفيه واحدهاى انتهايى واحد گوگرد سازى 
و توليد هيدروژن خالص در يك واحد PSA به حدود 

100 ميليون يورو بالغ خواهد شد.

ــتاندارد كل   وى تاكيد كرد: با اجراى اين پروژه، اس
محصوالت توليدى پااليشگاه تبريز از يورو 2 به يورو 

5 ارتقاء مى يابد.

عاشوری: صنعت پاالیش کشور به دنبال افزایش 
تولید مستمر و با کیفیت است

ــى  دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش
ــور 35 هزار  گفت: گردش مالى صنعت پااليش كش
ميليارد تومان در سال است كه شركت هاى پااليشى 
با همه مشكالت موجود، همچنان به دنبال افزايش 

توليد به طور مستمر و با كيفيت باال هستند.
به گزارش «پااليش نفت»، ناصر عاشورى در نشست 
ــران روابط عمومى  ــى مدي ــى و هم انديش هماهنگ
ــور كه در پااليشگاه تبريز برگزار  پااليشگاه هاى كش
شد، افزود: اين انجمن تكميل كننده زنجيره خدمات 
ــركت ملى پااليش و  ــاى وزارت نفت، ش و فعاليت ه
پخش و به طور كلى دولت در بخش صنعت پااليش 
ــور است. وى با بيان اينكه در مواردى كه وزارت  كش
نفت و شركت ملى پااليش و پخش به لحاظ قانونى 
و حقوقى نمى توانند ورود كنند، انجمن درصدد حل 
مشكالت برمى آيد، ادامه داد: هدف مشترك بخش 
دولتى و خصوصى توسعه و توليد و ارتقاى توليد در 
ــورى تاكيد كرد:  ــور است. عاش صنعت پااليش كش
ــور به عنوان يك بنگاه اقتصادى  پااليشگاه هاى كش
ــودآور باشند تا بتوانند از قبال آن هزينه هاى  بايد س

توليد، نيروى انسانى و ماليات پرداخت كنند. 
دبير كل انجمن صنفى پااليشگاه هاى كشور بر اهميت 
به نيروى انسانى در شركت هاى پااليشى نيز تاكيد و 
ــانى تمام سرمايه اصلى يك  تصريح كرد: منابع انس
مجموعه به حساب مى آيد كه رشد توليد با كيفيت 
در سايه توجه به امور نيروى انسانى شكل مى گيرد.  
ــته به  ــاره به اينكه نيروها بايد خود را وابس وى با اش
ــگاه بدانند گفت: براى داشتن يك  صنعت و پااليش
مجموعه نيروى انسانى متبحر و با انگيزه بايد نكاتى 
از قبيل ارتقاى پلكانى، انجام تنبيه و تشويق بر اساس 
معيارهاى مديريتى صحيح رعايت شود. عاشورى با 
بيان اينكه بايد اصل صرفه جويى در شركت ها رعايت 
ــى يك اصل مقدم  ــود، گفت: موضوع صرفه جوي ش

ــت كه نبايد به خاطر آن اصل انگيزه را در نيروى  اس
انسانى فدا كنيم.

رضورت افزایــش انســجام میان بخــش دولتی و 
خصوصی

ــت زيبا اسماعيلى، رئيس روابط  در ادامه اين نشس
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى  عمومى ش
نفتى نيز گفت: با شكل گيرى انجمن صنفى انسجام 
بيشترى ميان بخش خصوصى و دولتى شكل گرفته 
ــجام در روابط عمومى هاى آن نيز قابل  كه اين انس

مشاهده است.
وى با تاكيد بر اينكه پااليش و پخش يكى از افتخارات 
صنعت نفت كشور است، افزود: با بهره گيرى از علوم 
و فنون جديد در روابط عمومى ها بايد نسبت به اقناع 
افكار عمومى و تبيين تالش ها و دشوارى هاى صنعت 
ــماعيلى  ــترى كرد. اس پااليش و پخش تالش بيش
يادآورى كرد: شركت ملى پااليش و پخش به عنوان 
تنها مجموعه اى كه با مردم ارتباط مستقيم دارد، بايد 
ــد كه تاكنون به ويژه در ماه هاى اخير  پاسخگو باش

همينطور بوده است. 
ــكلى  ــاره به اينكه در حال حاضر هيچ مش وى با اش
ــوخت كشور وجود ندارد،  در زمينه توليد و توزيع س
ادامه داد: روابط عمومى ها بايد براى آسودگى خاطر 
شهروندان اخبار موثق در رابطه با توليد و توزيع را از 
ــانى هاى صحيح و به موقع منتشر  طريق اطالع رس
ــى ارتباطات به قدرى تغيير  ــد زيرا دنياى كنون كنن
ــانى به صورت  ــت كه هر خبر و اطالع رس كرده اس
ــد. در اين نشست روساى روابط  آنى و لحظه اى باش
عمومى هريك از پااليشگاه هاى واگذار شده به بخش 
ــى گزارش عملكرد خود را به ويژه در بخش  خصوص
ــئوليت هاى اجتماعى ارائه كردند. همچنين از  مس
سه نفر از كاركنان زحمتكش پااليشگاه تبريز كه از 
سوى انجن صنفى كارفرمايى پااليشگاهى به عنوان 

برگزيده انتخاب شده بودند، قدردانى شد.
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توليد نفت گاز يورو 5 در كشور افزايش يافت

ايران در مرز بومى سازى توليد كاتاليست هاى پااليشگاهى قرار گرفت

مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــژه وزير نفت مبنى بر رعايت  نفتى، گفت: تاكيد وي
ــهروندى و اصول زيست محيطى سبب به  حقوق ش
ــيدن پروژه هاى مهم از جمله افزايش توليد  ثمر رس

نفت گاز يورو 5 در كشور شد.
به گزارش «پااليش نفت» به نقل از شانا، عليرضا 
ــائل  صادق آبادى گفت: توجه ويژه وزير نفت به مس
زيست محيطى و مسئوليت هاى اجتماعى، به تسريع 
ــاى ارتقاى  ــيدن طرح ه ــدازى و به ثمر رس در راه ان
ــور در حوزه پااليش و  كيفيت نفت گاز توليدى كش

پخش منتهى شد.
ــروژه ارتقاى توليد  ــراى پ ــا بيان اين كه اج وى ب
ــگاه هاى تبريز، اصفهان  ــت نفت گاز در پااليش كيفي
ــتاوردهاى مهم دولت در  و بندرعباس به عنوان دس
اين حوزه معرفى مى شود، اظهار كرد: به زودى شاهد 
ــاى افزايش كيفيت و  ــمى از طرح ه بهره بردارى رس
كميت نفت گاز با استاندارد يورو 5 در پااليشگاه  هاى 

تبريز و بندرعباس خواهيم بود.
ــگاه تبريز  ــاره به اين كه پااليش صادق آبادى با اش

روزانه 6 ميليون ليتر، پااليشگاه اصفهان 16 ميليون 
ليتر و پااليشگاه بندرعباس 12 ميليون ليتر نفت گاز 
با استاندارد يورو 5 توليد مى كنند، تاكيد كرد: اجراى 

اين پروژه ها با حمايت مستقيم و توجه ويژه وزير نفت 
ــهروندى و استانداردهاى  مبنى بر رعايت حقوق ش

زيست محيطى به نتيجه رسيده است.

ايران با اتكا به توانمندى  متخصصان داخلى در مرز خودكفايى توليد كاتاليست هاى 
صنعتى قرار گرفت.

به گزارش «پااليش نفت»، على زيار، مدير بازرگانى شركت ملى پااليش و پخش 
ــت هاى  ــاى نفتى گفت: هم اكنون در توليد بيش از 80 درصد كاتاليس فرآورده ه
ــده ايم و با دستيابى صد درصدى به دانش فنى  ــگاهى خودكفا ش موردنياز پااليش

همه كاتاليست هاى مورد نياز، توليد صنعتى 20 درصد باقيمانده نيز به زودى آغاز 
مى شود.

وى با اشاره به اين كه هم اكنون در حال همكارى با توليدكنندگان داخلى هستيم 
ــتند، افزود: نمونه هاى  و توليدكننده ها نيز در حال تجهيز خطوط توليد خود هس
موردنياز در مقياس آزمايشگاهى توليد و آزمايش هاى الزم در مقياس پايلوت نيز 
با موفقيت انجام شده و پيش بينى مى كنيم توليد صنعتى اين 20 درصد باقيمانده 

امسال به نتيجه برسد.
ــى و مجموعه هاى  ــازندگان داخل ــره اى از س ــاره به همكارى زنجي ــار با اش زي
ــازى كاتاليست هاى موردنياز  ــگاهى، پژوهشى و آزمايشگاهى در داخلى س پااليش
ــت هاى موردنياز در ريفورمينگ بخار، اكسيد روى،  صنعت پااليش گفت: كاتاليس
مركاپتان زدا، بازيابى گوگرد، ايزومريزاسيون، نفتا ريفورمينگ، هايدروتريتينگ ديزل 
و نفت سفيد هم اكنون با حمايت مديريت بازرگانى شركت ملى پااليش و پخش 

فرآورده هاى نفتى و با همكارى شركت هاى داخلى به توليد رسيده اند.
ــى تاكيد كرد:  ــش و پخش فرآورده هاى نفت ــركت ملى پاالي مدير بازرگانى ش
كاتاليست هاى مهم و حساس واحدهاى RCD و RFCC از طريق واردات تأمين 
ــتى صنعت  ــود، اما به زودى با توليد صنعتى آنها، نياز ما در بخش كاتاليس مى ش

پااليش به طور كامل برطرف مى شود.

ل 16 ا ا گا اال ل 6ل 6 ا6ا ا ا ا

ا ال كا ل ا ك ل ا ا ا كا اا ا ا

افزايش توليد بنزين تا 107 ميليون ليتر در سال 97
وى همچنين به برنامه هاى حمايتى شركت ملى 
ــراى افزايش  ــش فرآورده هاى نفتى ب پااليش و پخ
ــور خبر داد و  ــى توليد بنزين در كش ظرفيت كنون
گفت: با فعال شدن فاز سوم پااليشگاه ميعانات گازى 

ستاره خليج فارس ظرفيت نهايى توليد بنزين كشور 
به حدود 107 ميليون ليتر در روز مى رسد.

ــت: در توليد، انتقال و توزيع  معاون وزير نفت گف
ــركت  بنزين و ديگر فرآورده هاى نفتى، مجموعه ش

ــبانه روز  ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ش
در حال فعاليت هستند تا مشكلى در تأمين سوخت 

شهروندان به وجود نيايد.
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معاون وزير نفت: دولت برنامه اى براى تغيير قيمت يا سهميه بندى بنزين اعالم نكرده است
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ضمن تاكيد بر توليد 
ــتمر بنزين در سراسر كشور، گفت: دولت و مجلس شوراى اسالمى  و توزيع مس
تاكنون تصميمى درباره تغيير قيمت بنزين نگرفته اند. به گزارش «پااليش نفت»، 
ــيه بازديد از يك جايگاه عرضه بنزين در جاده آمل  عليرضا صادق آبادى در حاش
به محمودآباد اظهار كرد: هيچ گونه مشكلى در توليد و توزيع بنزين مورد نياز در 

جايگاه هاى عرضه سوخت وجود ندارد. 
وى توليد روزانه بنزين در 10 پااليشگاه كشور را بيش از 90 ميليون ليتر اعالم 
كرد و ادامه داد: اين مقدار توليد در نيمه نخست پارسال، 63 ميليون ليتر و سه 
ــاه پايانى 96 حدود 78 ميليون ليتر بود و هم اكنون به حدود 90 ميليون ليتر  م

رسيده است. 
ــاى نفتى گفت: هم اكنون  ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده ه مديرعامل ش
تأمين بنزين مورد نياز استان هاى شمالى با خطوط لوله سراسرى از پااليشگاه هاى 
توليدى كشور به سارى و رشت منتقل مى شود و با نفتكش هاى جاده پيما به انبار 

نفت چالوس در غرب مازندران حمل مى شود.
صادق آبادى، خبر تعطيلى جايگاه هاى عرضه بنزين در غرب مازندران را رد كرد 
و افزود: هيچ يك از جايگاه هاى عرضه سوخت در غرب مازندران و گيالن تعطيل 

نيست و حتى 40 ميليون ليتر بنزين مازاد نيز از طريق خطوط لوله سراسرى به 
ــت. وى تاكيد كرد: به هيچ وجه كمبود  ــارى و رشت تزريق شده اس انبارهاى س
بنزين در شمال و در كل كشور وجود ندارد و مردم نيز هيچ نگرانى و دغدغه اى 

بابت تأمين بنزين مصرفى نداشته باشند.

ا ل ل ط ط ط ا ا ا ل ل 4

آغاز تعميرات اساسى مشعل هيدروكربنى پااليشگاه نفت بندرعباس
ــعل هيدروكربنى شماره 2  تعميرات اساسى مش
ــتورالعمل  ــگاه نفت بندرعباس مطابق با دس پااليش
ــد. به گزارش  ــعل آغاز ش تعميرات دوره اى اين مش
«پااليش نفت»، اين پااليشگاه داراى هشت مشعل 
شامل پنج مشعل هيدروكربنى، دو مشعل گازهاى 
ــعل گازهاى مخازن LPG است  اسيدى و يك مش
-ME كه مطابق با برنامه، تعميرات اساسى مشعل
25002 كه يكى از مشعل هاى اصلى و هيدروكربنى 

پااليشگاه بندرعباس است در مدت 40 روز با تالش 
ــت بندرعباس اجرا  ــركت پااليش نف متخصصان ش
مى شود. مدير عمليات شركت پااليش نفت بندرعباس 
گفت: در اين تعميرات اساسى كليه مسيرهاى منتهى 
 A ــرف مايع گير خط ــعل به همراه چهار ظ به مش

 25031-V 25021 و-V واحد مشعل با شماره هاى
ــروف V-25025 و V- 25026 پس  و همچنين ظ
ــردن درب ورودى ظروف (MAN WAY) و  از باز ك
ــوى داخل آنها و آماده كردن  تميزكارى و شست وش
ــى و ضخامت سنجى قرار  شرايط ايمن مورد بازرس
ــمت هايى كه دچار خوردگى و كاهش  گرفته و قس

ضخامت شده اند تعويض مى شود.
ــعل پس  رمضانپور افزود: بخش بااليى (TIP) مش
ــگاه منتقل  ــازى به كارگاه مركزى پااليش ازپياده س
شد و در بازرسى اوليه كه از سوى همكاران بازرسى 
ــوز  ــد عايق نس ــخص ش ــى صورت گرفت، مش فن
ــه در بخش بااليى  ــل بدن (REFRACTORY) داخ

مشعل تخريب شده كه مقرر شد با عايق هاى نسوز 

جديد جايگزين شود. 
وى گفت: بر اساس گزارش بازرسى بيش از نيمى 
ــار و همچنين نازل هاى مربوطه  از رينگ تزريق بخ
نيز داراى ترك است كه برنامه ساخت و تعويض آنها 
نيز در دستور كار است. بر اساس اين گزارش مشعل 
ــى ME-25002 داراى 90 متر طول و  هيدروكربن

ظرفيت 830 تن گاز در ساعت است.
ــركت پااليش نفت بندرعباس با  مدير عمليات ش
ــكات ايمنى در تعميرات  ــد بر اولويت رعايت ن تاكي
ــخت  ــرايط س تصريح كرد: با وجود گرماى هوا و ش
كارى، با تالش و همت متخصصان پااليشگاه سعى 
ــبت به  ــود اين تعميرات در زمان كمترى نس مى ش

زمان تعيين شده اجرا شود.

عاشورى: نقشى در قيمت گذارى فرآورده ها نداريم
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش 
ــگاه ها خصوصى  ــت: على رغم اينكه پااليش نفت گف
هستند اما براساس تكليف قانونى، مقيد به تبعيت از 

قيمت هايى هستند كه دولت تعيين مى كند.
ناصر عاشورى در گفت وگو با خبرگزارى صداوسيما 
ــى در تعيين قيمت  ــگاه ها نقش با بيان اينكه پااليش
فرآورده ها ندارند، درباره اقدام اخير شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى در خصوص افزايش قيمت 
خوراك صنايع پايين دستى نفت اظهارداشت: براساس 
ماده 71 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت 
ــت گذارى فرآورده هاى نفتى به  مصوب مجلس قيم

عهده وزارت نفت و به طور ويژه شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى است.

وى با بيان اينكه هيچ يك از پااليشگاه ها نه دولتى 
و نه خصوصى حق قيمت گذارى فرآورده هاى نفتى را 
ندارند، گفت: بر اساس قانون، كشف قيمت پايه توسط 
دولت صورت مى گيرد و پااليشگاه ها فرآورده هاى ويژه 
را بر مبناى قيمت پايه براى عرضه در بورس كاال ارائه 

مى كنند.
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش 
ــودش را دارد،  ــازوكار خ نفت با بيان اينكه بورس س
افزود: در بورس براساس عرضه و تقاضا، پااليشگاه ها 

ــر از قيمت پايه  ــر تا 10 درصد باالت مجازند حداكث
تعيين شده،  فرآورده هاى خود را به مشتريان عرضه 
كنند. بنابراين تنها 10درصد قيمت خوراك صنايع 

پايين دستى نفت در بورس تعيين مى شود.
ــگاه ها و  ــه پااليش ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــورى ب عاش
ــى  ــاى نفتى هيچ نقش ــاى فرآورده ه توليدكننده ه
ــگاه ها تنها  ــد، گفت: پااليش ــذارى ندارن در قيمت گ
ــتند و فرآورده هاى اصلى  ــده فرآورده هس توليدكنن
نظير بنزين و گازوئيل براساس قانون در اختيار دولت 
ــده و فرآورده هاى فرعى شامل خوراك  ــته ش گذاش

صنايع پايين دستى در بورس عرضه مى شوند.
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توتال رسماً ايران را ترك كرد

پااليشگاه كرمانشاه از ليست شركت هاى ماده 141 قانون تجارت خارج شد

وزير نفت گفت كه توتال به صورت رسمى قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى را ترك كرده است. 
به گزارش «پااليش نفت»، بيژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، درباره آخرين وضعيت قرارداد 
توسعه فاز 11 پارس جنوبى، گفت: توتال به صورت رسمى قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى را 
ترك كرده و بيش از 2 ماه است كه اعالم كرده از قرارداد خارج مى شود. وزير نفت درباره جايگزين 
ــركت فرانسوى توتال در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى تصريح كرد: در حال حاضر فرآيند  ش
جايگزينى شركت ديگر در حال انجام است. پس از انتشار اين خبر شركت فرانسوى نفت و گاز توتال 
هم در بيانيه اى به طور رسمى خروج از پروژه چندين ميليارد دالرى توسعه ميدان گاز پارس جنوبى 
ــينوپك» چين مى تواند در صورت  ــركت «س را تأييد كرد. توتال اعالم كرد با خروج از اين پروژه، ش

تمايل اين پروژه را ادامه دهد.

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت پااليش نفت كرمانشاه برگزار شد.
ــه مجمع عمومى عادى ساليانه اين شركت در  به گزارش «پااليش نفت»، جلس
خصوص تصويب صورتهاى مالى منتهى به 29 اسفند 96 در تاريخ 25 تير ماه برگزار 
شد كه نتايج اين جلسه نشان دهنده موفقيت و سودآورى اين شركت پس از گذشت 
ــال است. درپى تالش هاى پرسنل سخت كوش و مديريت هدفمند بخش  چند س

ــوددهى شركت پااليش نفت كرمانشاه  خصوصى، نتايج صورت هاى مالى بيانگر س
ــركت هاى قرار گرفته در ماده 141 قانون تجارت  ــركت از ليست ش بوده و اين ش
(شركت هاى زيان ده) خارج شده است. شركت پااليش نفت كرمانشاه در تاريخ 20 

دى ماه سال 95 به بخش خصوصى واگذار شد و عملكرد مثبت شركت در طول اين 
مدت نشان از موفقيت همه جانبه پااليشگاه كرمانشاه دارد.

معاون وزير نفت تاكيد كرد: ضرورت تسريع در اجراى تصفيه هيدروژنى نفت گاز پااليشگاه اصفهان

ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى  معاون وزير نفت و مديرعامل ش
ــان، بر ضرورت بهره بردارى هرچه  ــركت پااليش نفت اصفه ايران طى بازديد از ش

سريعتر از پروژه واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز اين پااليشگاه تاكيد كرد.
به گزارش «پااليش نفت»، عليرضا صادق آبادى در بازديد از پااليشگاه اصفهان، 

تداوم توليد در اين پااليشگاه را ضرورى دانست و گفت: اهميت پروژه هاى مرتبط 
ــگاه و واحد تصفيه هيدوژنى نفت گاز به منظور توليد اين محصول با  با اين پااليش

استاندارد يورو 4 بسيار زياد است.
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، اين  به گفته مديرعامل ش

پروژه ملى بايد هر چه زودتر به اتمام و بهره بردارى برسد.
ــابق شركت پااليش نفت اصفهان نيز به وضع پروژه هاى در دست  مديرعامل س
اجراى اين پااليشگاه اشاره كرد و افزود: طرح واحدهاى تقطير 3 و تصفيه هيدروژنى 
نفت گاز از مهم ترين آن هاست. لطفعلى چاوشى با اشاره به واحدهاى به بهره بردارى 
ــازى فرآيند  ــال 86 طرح بهبود و بهينه س ــگاه گفت: از س ــيده در اين پااليش رس
پااليشگاه اصفهان آغاز شد اما در سال 87 كه پااليشگاه به بخش خصوصى واگذار 
شد به دليل نبود اعتبار، پروژه هاى عمده طرح به حالت تعليق درآمد؛ با اين حال 
ــال 92 دو واحد مجتمع بنزين سازى به بهره بردارى رسيد. وى اضافه كرد:  در س
ــيون (واحد سوم مجتمع) به دليل نبود كاتاليست متوقف شد تا  واحد ايزومريزاس
اينكه توانستيم كاتاليست مورد نياز را كه تكنولوژى ساخت آن تا آن زمان تنها در 
اختيار دو كشور آمريكا و فرانسه بود، بومى سازى كرده و موفق به بهره بردارى كامل 

از طرح مذكور در سال 94 شويم.

ا آ ف اال ل ك ل ا ا

مديرعامل جديد شركت پااليش نفت اصفهان معرفى شد
ــا صادق آبادى،  ــور عليرض ــا حض ــمى ب در مراس
ــش و پخش و معاون  ــركت ملى پاالي مديرعامل ش
وزير، مديران عامل قديم و جديد پااليشگاه اصفهان 
ــدند. به گزارش «پااليش نفت»،  توديع و معارفه ش
در اين مراسم كه سه شنبه، نهم مرداد 97 در محل 
ــگاه اصفهان برگزار شد، مرتضى ابراهيمى به  پااليش
عنوان مديرعامل جديد جايگزين لطفعلى چاوشى 
شد. بر اساس اين گزارش همچنين چاوشى به عنوان 

رئيس هيأت مديره پااليشگاه اصفهان انتخاب شد.

ــان اينكه براى  ــم با بي صادق آبادى در اين مراس
ــت گاز بايد تالش  ــدازى واحد ارتقاى توليد نف راه ان
بيشترى شود، گفت: نتيجه راه اندازى اين واحد توليد 
20 ميليون ليتر نفت گاز با كيفيت يورو 4 خواهد بود. 

وى افزود: شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــد اجراى  ــريع رون ــر نظارت، در تس ــى عالوه ب نفت
پروژه هاى پااليشگاه نيز همكارى خواهد كرد. به گفته 
صادق آبادى ارتقاى پااليشگاه و افزايش سودآورى از 

جمله وظايف مديرعامل محسوب مى شود.
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حيات پااليشگاه اصفهان در گرو اجراى طرح بهينه سازى است
ــود فرايند توليد  ــازى و بهب ــراى طرح بهينه س اج
ــگاه اصفهان ضرورى به نظر مى رسد و ادامه  پااليش
حيات اين پااليشگاه وابسته به اجراى اين طرح است.

ــت»، مديرعامل وقت  ــش نف ــزارش «پاالي ــه گ ب
ــداف كلى اجراى  ــركت پااليش نفت اصفهان، اه ش
ــگاه  ــازى و بهبود فرايند توليد پااليش طرح بهينه س
ــگاه  ــان را، ارتقاى كيفيت محصوالت پااليش اصفه
ــتاندارد يورو 5 براى پاسخگويى به نياز  مطابق با اس
ــور، كاهش آالينده هاى زيست محيطى، كاهش  كش
ــگاه و تثبيت ظرفيت آن از  خوراك نفت خام پااليش
ــكه به 360 هزار بشكه در روز، افزايش  375 هزار بش

توليد محصوالت سبك به ويژه بنزين و كاهش توليد 
ــنگين (نفت كوره) و همچنين توليد  محصوالت س
ــوپر  ــامل پروپيلن و بنزين س ــوالت جديد ش محص
برشمرد و افزود: قراردادهاى اجراى طرح بهينه سازى 
ــگاه اصفهان از سال 86  و بهبود فرايند توليد پااليش

امضاء ولى اجراى آن متوقف مانده است.
ــدن اين طرح را  ــى، علت اصلى اجراى نش چاووش
هزينه باالى آن اعالم كرد و گفت: براى اجراى طرح 
ــبك  ــوره به محصوالت با ارزش و س تبديل نفت ك
همچون بنزين و گازوئيل به حدود 2 ميليارد دالر نياز 
ــت. او افزود: هزينه اجراى اين طرح با درآمدهاى  اس
ــركت پااليش نفت اصفهان تأمين نخواهد شد و  ش
ــى از آن از طريق سهامداران  ــت كه بخش انتظار اس

تأمين شود.
ــده اى از  ــه نفت كوره بخش عم ــا بيان اينك وى ب
ــت كه گوگرد بااليى  ــگاه اس محصوالت اين پااليش
دارد گفت: بخشى از آن در طول سال ها در كوره هاى 
پااليشگاه اصفهان و بخشى ديگر نيز در نيروگاه هاى 
ــتفاده مى شد زيرا هيچ دغدغه  توليد برق كشور اس
ــتفاده از آن  ــت محيطى و ممنوعيتى براى اس زيس
ــائل زيست  ــت اما به تدريج به دليل مس وجود نداش
ــتفاده از نفت كوره  محيطى و رعايت الزامات آن، اس
ــت؛ به طوريكه پااليشگاه  محدود و ممنوع شده اس
اصفهان براى رعايت الزامات زيست محيطى در ابتدا 
تمامى مشعل هاى كوره هاى گازسوز خود را جايگزين 

مشعل هاى سوخت مايع كرده است.
ــهيد محمد  ــداث نيروگاه ش ــى، دليل اح چاووش
منتظرى در كنار پااليشگاه اصفهان را استفاده از نفت 
كوره توليدى پااليشگاه دانست و افزود: نيروگاه شهيد 
محمد منتظرى اصفهان در طول 30 سال از نفت كوره 
پااليشگاه براى توليد برق استفاده مى كرد اما به دليل 
ممنوعيت ها و رعايت الزامات زيست محيطى، تمام 
مشعل هاى سوخت نفت كوره اين نيروگاه در سال 92 
ــد. اين پااليشگاه  پلمپ و گاز جايگزين نفت كوره ش
ــراى ادامه حيات خود فقط چند روز مى تواند نفت  ب
ــازى كند و اگر نفت كوره  كوره توليدى را ذخيره س
توليدى برداشت و يا استفاده نشود مجبور به تعطيلى 

پااليشگاه هستيم و به همين دليل به سمت صادرات 
نفت كوره اقدام كرديم.

مدير عامل سابق شركت پااليش نفت اصفهان ادامه 
داد: در حال حاضر بخشى از نفت كوره پااليشگاه صادر 
مى شود اما از سال 2020 ميالدى و بر اساس قوانين 
ــور  بين الملل اجازه فروش نفت كوره در خارج از كش
ــت و اين مساله يكى از حساس ترين  را نخواهيم داش

مسائل شركت پااليش نفت اصفهان است.
ــاله فكرى  ــى گفت: اگر براى حل اين مس چاووش
نشود، نفت كوره توليدى پااليشگاه نه در داخل كشور 
قابل مصرف بوده و نه در خارج از كشور قابل فروش 
است و با توقف توليد روبرو خواهيم شد. اين پااليشگاه 
در سال 1352 به صورت مشترك توسط يك شركت 
ــال 1358 توسط  آمريكايى و آلمانى طراحى و در س
ــد و به بهره بردارى  ــان داخلى راه اندازى ش متخصص
ــتفاده شده در  ــيد. تكنولوژى و الگوى توليد اس رس
طراحى اين پااليشگاه براى توليد فرآورده هاى نفتى 
مربوط به حدود 45 سال پيش است كه به طور قطع 

هچ كدام از آنها جوابگوى نياز امروز نيست.
ــگاه اصفهان براى نوسازى  وى با بيان اينكه پااليش
و آمادگى براى مقابله با تهديدهاى كنونى و احتمالى 
ــران كم آبى، برنامه بلند  ــش روى آن از جمله بح پي
ــت گفت:  ــم انداز تعريف كرده اس و راهبردى و چش
شركت پااليش نفت اصفهان در افق 1400 با تكيه بر 
ارزش هاى سازمانى، سرمايه هاى انسانى و استفاده از 
فن آورى هاى نوين در راستاى تأمين منافع سهامداران 
و ساير ذينفعان و دستيابى به استانداردهاى جهانى 
فرآورده ها و زيست محيطى، سرآمد شركت هاى توليد 

كننده فرآورده هاى نفتى كشور خواهد بود.
ــى در ادامه با اشاره به اينكه صنعت پااليش  چاوش
نفت وابستگى شديدى به آب دارد افزود: منبع اصلى 
تأمين كننده آب پااليشگاه اصفهان روخانه زاينده رود 
بوده كه به دليل خشك شدن آن، منبع اصلى تأمين 
ــت. ميزان حقابه پااليشگاه  ــت داده اس آب را از دس
اصفهان از زاينده رود 10 ميليون متر مكعب در سال 

است. 

از سال 58 كه اين پااليشگاه به بهره بردارى رسيد، 
اين حقابه از طريق تلمبه خانه اى در شهر ُدرچه تأمين 
مى شد و هيچ دغه خاصى در اين رابطه وجود نداشت 
اما با خشك شدن زاينده رود بايد به فكر منابع جديد 

آبى داشته باشيم.
مديرعامل پيشين شركت پااليش نفت اصفهان با 
بيان اينكه اين شركت از گذشته تاكنون درباره كاهش 
مصرف آب حساسيت هايى داشته است، مصرف آب 
ــته را 9,5 ميليون  ــگاه اصفهان در سال گذش پااليش
ــال اعالم كرد و افزود: برغم افزايش  متر مكعب در س
ــدازى واحدهاى جديد، ميزان  ظرفيت توليد و راه ان
ــراى برنامه هاى كاهش  ــگاه با اج مصرف آب پااليش
ــال جاري  مصرف آب به 8 ميليون متر مكعب در س

كاهش يافته است.
ــركت پااليش نفت  ــاره به اينكه ش ــى با اش چاوش
اصفهان درسال 89 طرح مطالعاتى استفاده از پساب 
را در شركت تعريف كرد گفت: اين شركت به عنوان 
نخستين شركت در استان قرارداد استفاده از پساب را 
در سال 92 امضاء كرد كه خط انتقال آن اجرا شده و 

تصفيه خانه آن هم در حال ساخت است.
ــه جويى در مصرف آب و اجراى طرح هاى  او، صرف
جديد براى تأمين آب را از اهداف شركت اعالم كرد 
ــرف آب، تعريف  ــزود: الزمه صرفه جويى در مص و اف
ــراى ادامه حيات  ــت و ب ــاى جديد ديگر اس طرح ه
پااليشگاه اصفهان شايد در آينده نزديك مجبور شويم 
ــاركت  ــاى انتقال آب از خليج فارس مش در طرح ه
كنيم. وى با بيان اينكه اين پااليشگاه در سال 96 هر 
مترمكعب آب را به طور متوسط حدود 1000 تومان 
مى خريد گفت: با احتساب مصرف ساليانه 8 ميليون 
متر مكعب آب، اين شركت پارسال 8 ميليارد تومان 
بابت مصرف آب هزينه پرداخت كرده است. پااليشگاه 
ــراى برخى  ــه صورت مقطعى و ب ــال ب اصفهان امس
مصارف، هر متر مكعب آب را تا 2500 تومان خريده 
است كه اين مساله تهديدى براى شركت محسوب 
مى شود و بايد با اجراى طرح هاى مهم، مصرف آب را 

در پااليشگاه به شدت كاهش دهيم.

ا ا ل ل گا ااال گا اال ا ك ال58 8ا
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تعميرات اساسي 3 واحد عملياتي مهم شركت پااليش نفت اصفهان

تعميرات اساسى واحدهاى تقطير، كاهش گرانروي و گاز مايع شماره دو شركت 
پااليش نفت اصفهان انجام شد.

ــركت پااليش نفت  ــت»، مدير نگهدارى و تعميرات ش ــه گزارش «پااليش نف ب
ــي، با  ــر درباره اين تعميرات گفته بود: همزمان با تعميرات اساس اصفهان پيش ت
ــك و نياز به ارتباطات عملياتي  ــه به راه اندازي واحد تقطير 3 در آينده نزدي توج
ــه واحد تقطير شركت، خطوط لوله ارتباطي در طي اين تعميرات اساسي  بين س
اجرا مي شود. همچنين پروژه روزميني كردن مسير آب هاي خنك كننده واحدهاي 

تقطير، كاهش گرانروي و گاز مايع نيز انجام مي پذيرد.
ــرايط بحراني آب  عليرضا قزوينى زاده گفت: اين تعميرات كه در فصل گرما و ش
صورت گرفته، با همكاري كاركنان شركت به همراه 1000 نفر نيروي پيمانكاري 

(جذب موقت) بدون وقفه و تعطيلي ادامه داشته است.

ــان اينكه در اين تعميرات  ــگاه اصفهان، با بي مدير نگهدارى و تعميرات پااليش
ــي، روابط  ــرات، بهره برداري، HSE، خدمات فني - مهندس ــي، ادارات تعمي اساس
ــته اند، اظهار كرد:  ــت و خدمات عمومي و اجتماعي همكاري داش عمومي، حراس
ــي 24 ساعته و با كليه نفرات و تجهيزات اداره تعميرات انجام  كار تعميرات اساس
ــري نيروهاي متخصص، مجرب و  ــام تالش بر اين بوده كه با به كارگي ــده و تم ش
كارآزموده از تمام بخش هاي اداره تعميرات و استفاده حداكثري از زمان و امكانات 
شركت عليرغم حجم زياد و سنگين كارهاي تعميراتي با رعايت كليه اصول ايمني 

و زيست محيطي، زمان انجام به حداقل برسد.
ــت خواند و اظهار كرد:  ــيار با اهمي ــى زاده واحدهاى مورد تعميرات را بس قزوين
خوراك واحد تقطير شماره 2 اين شركت، به طور متوسط روزانه 140 هزار بشكه 
است كه توليدات آن گاز مايع، بنزين سبك، بنزين خام، گازوئيل سبك و سنگين 
ــركت نفت سپاهان و شركت نفت جي است و  و خوراك واحدهاي آيزوماكس، ش
واحد گاز مايع شماره 2 نيز با دريافت خوراك 12 هزار بشكه در روز، گاز مايع توليد 
مي كند. همچنين خوراك واحد كاهش گرانروي شماره 2، روزانه 40 هزار بشكه و 

توليدات آن گاز مايع، هات اويل، بنزين و تار است.

ك ا ا گا ا گ كا ط ا ا ا ا ا

از ابتداى سال 97 تاكنون توليد بنزين ايران 50 درصد افزايش يافت
ــد 50  ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران از رش مديرعامل ش
درصدى توليد بنزين كشور از ابتداى سال 97 تاكنون نسبت به نيمه نخست سال 

96 خبر داد.

ــيه بازديد از پروژه ملى  به گزارش «پااليش نفت»، عليرضا صادق آبادى در حاش
پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس گفت: از ابتداى امسال تاكنون به طور 
ميانگين روزانه 93 ميليون ليتر بنزين در كشور توليد شده است كه در مقايسه با 

مدت مشابه سال 96، حدود 50 درصد رشد نشان مى دهد.
ــت سال قبل   ــش ماه نخس ــور در ش وى افزود: ميانگين توليد روزانه بنزين كش
ــه ماه پايانى همان سال با افتتاح فاز نخست  63 ميليون ليتر در روز بود كه در س

پااليشگاه ستاره خليج فارس به روزانه 78 ميليون ليتر افزايش يافت. خوشبختانه 
در توليد بنزين موردنياز كشور به خودكفايى رسيده ايم.

ــه 27, 5 ميليون ليتر بنزين در  ــه طور ميانگين روزان ــاس اين گزارش، ب بر اس
پااليشگاه ستاره خليج فارس توليد مى شود كه با بهره بردارى از فاز سوم پااليشگاه 
ــال و توليد روزانه 30 ميليون ليتر بنزين در اين  ــتاره خليج فارس تا پايان امس س

پااليشگاه، بنزين توليدى در كشور به روزانه 107 ميليون ليتر مى رسد.
توليد بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس به روزانه 40 ميليون ليتر مى رسد

مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى گفت: با بهره بردارى 
از فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس توليد بنزين در اين پااليشگاه به محدوده 
ــد. صادق آبادى افزود: توليد بنزين كشور در مرداد  40 ميليون ليتر در روز مى رس

ماه به طور ميانگين 93 ميليون ليتر در روز بود كه تقريباً از مصرف باالتر است، اما 
تفاوت توليد و مصرف آن قدر نيست كه فعالً در بحث صادرات به كار گرفته شود و 

بنزين مازاد توليدى به ذخاير راهبردى كشور افزوده مى شود.
وى با بيان اين كه فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس از سه واحد تقطير تصفيه 
هيدروژنى نفتا و واحدبنزين سازى و ايزومريزاسيون تشكيل شده است، تاكيد كرد: 
واحد نخست كه واحد تقطير است به طور كامل به بهره بردارى رسيده است، به اين 

ــكه خوراك بيشتر به اين پااليشگاه تزريق  معنا كه مى توانيم روزانه 120 هزار بش
كنيم و به ظرفيت توليد 360 هزار بشكه در روز برسيم.

معاون وزير نفت در امور پااليش گفت: مقدار توليد بنزين در اين پااليشگاه پس 
ــده بود كه با افزايش تقاضا  از بهره بردارى از فاز دوم آن 26 ميليون ليتر تثبيت ش
ــتانى، 1, 5 ميليون ليتر به  براى بنزين با توجه به همزمانى با ايام تعطيالت تابس
توليد بنزين پااليشگاه اضافه شد و به 27.5 ميليون ليتر در روز رسيد كه اين ميزان 
ــهريور ماه باز هم افزايش مى يابد و به 30 ميليون ليتر در روز خواهد  از ابتداى ش
رسيد. مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس نيز از رسيدن مقدار توليد بنزين اين 

پااليشگاه به 27 ميليون و 500 هزار ليتر در روز خبر داد.
محمد على دادور با بيان اينكه توليد بنزين پااليشگاه ستاره خليج فارس تا پايان 
شهريورماه به 30 ميليون ليتر در روز مى رسد، افزود: توليد اين پااليشگاه درشرايط 
پايدارى قرار دارد و امروز (11 مردادماه) از 26 ميليون ليتر به 27 ميليون و 500 

هزار ليتر در روز رسيد.

گا اال ا اك ك ا 12 ا ا ك ا
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امضاى قرارداد زيست محيطى پااليشگاه تبريز با شركت آلمانى
ــركت پااليش نفت تبريز از امضاى  مديرعامل ش
ــركت با كنسرسيومى  قرارداد همكارى بين اين ش
ــركت ايرانى  ــركت آلمانى و ش ــكل از يك ش متش
ــه گزارش «پااليش  ــا پتروگاز ايليا خبر داد. ب كيمي
نفت»، غالمرضا باقرى ديزج اظهار كرد: اين قرارداد 
همكارى براى بازيافت گازهاى انتهايى گوگردسازى 

شركت پااليش نفت تبريز منعقد شده است.
ــكارى به مدت 24  ــه داد: اين پروژه هم وى ادام
ــتاى اهداف  ــار 12 ميليون دالر در راس ــاه با اعتب م
زيست محيطى شركت اجرا مى شود. باقرى ظرفيت 
واحد بازيافت گازهاى انتهايى را متناسب با ظرفيت 

ــازى (110 تن در روز) عنوان كرد و  واحد گوگردس
ــدف افزايش راندمان بازيافت  گفت: اين پروژه با ه
گوگرد و افزايش توان استحصال گوگرد اجرا مى شود. 
ــد فرآورده هاى  ــه اينكه 90 درص ــاره ب باقرى با اش
ــگاه تبريز خدماتى است، اظهار كرد: شركت  پااليش
ــا و پروژه هاى  ــت تبريز در انجام طرح ه پااليش نف
ــبت به موضوعات زيست محيطى  مختلف خود نس

توجه ويژه دارد.
ــده با  ــاس توافق نامة منعقدش ــر اس ــت: ب وى گف
ــركت همگام و  ــهر تبريز، اين ش ــهردارى كالنش ش
همزمان با اجراى طرح هاى زيست محيطى پااليشگاه 

جهت ارتقاء كيفى فرآورده هاى توليدى، توسعه فضاى 
سبز در 10 هكتار از زمين هاى شركت و اطراف آن را 

بصورت درختكارى در دست انجام دارد.

آ

 سهام پااليشگاه ستاره خليج فارس در بورس عرضه مى شود

ــتور رئيس جمهور براى عرضه سهام  به دنبال دس
ــج فارس در  ــتاره خلي ــگاه ميعانات گازى س پااليش
بورس، ملزومات ورود سهام اين پااليشگاه به بورس 

فراهم مى شود.
ــت»، محمود مخدومى -  ــه گزارش «پااليش نف ب
ــركت تاپيكو - روز 19 تيرماه در آيين  مديرعامل ش
ــركت به بورس اوراق  ــالروز ورود اين ش پنجمين س
ــن روحانى، رئيس  ــت: دكتر حس ــادار تهران گف به
جمهورى در مراسم افتتاح پااليشگاه ميعانات گازى 
ــا ملزومات ورود  ــتور داد ت ــتاره خليج فارس دس س
ــود، بنابراين  ــركت به بورس فراهم ش سهام اين ش
بالفاصله پس از اين دستور با همكارى سازمان تأمين 
اجتماعى و شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى 
ــهام پااليشگاه ستاره خليج  (شستا) طرح عرضه س

ــتور كار قرار گرفت تا امكان  فارس به بورس در دس
عرضه سهام اين پااليشگاه فراهم شود.

ــهامدار ديگر پااليشگاه  وى افزود: اميدواريم دو س

ــتاره خليج فارس از جمله شركت ملى پااليش و  س
پخش فرآورده هاى نفتى ايران با مالكيت 18 درصد از 
سهام اين پااليشگاه، همكارى الزم براى عرضه سهام 

در بورس اوراق بهادار را داشته باشند.
مختومى ادامه داد: به منظور امكان حضور بيشتر 
ــى با توليد  ــرمايه و نقدينگ ــردم در بازارهاى س م
مستمر، استقبال اوليه از طرف بازار سرمايه نسبت 
به عرضه سهام پااليشگاه ستاره خليج فارس انجام 

شده است.
مديرعامل تاپيكو اعالم كرد: فاز سوم ستاره خليج 
فارس تا پايان امسال به بهره بردارى آزمايشى مى رسد 
ــال 98 مورد بهره بردارى  ــت س ــه ماه نخس و در س
رسمى قرار مى گيرد. مخدومى همچنين از اختصاص 
سرمايه گذارى 700 ميليون يورويى به پروژه ساخت 

و تكميل پااليشگاه ستاره خليج فارس خبرداد.
ــگاه ميعانات گازى  ــا تاكيد بر اين كه پااليش وى ب
ستاره خليج فارس سبب مى شود كه كشور از واردات 

بنزين بى نياز شود، ادامه داد: تا پايان امسال فاز سوم 
پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس راه اندازى 
ــود كه اين سه فاز در كنار يكديگر 50 درصد  مى ش
ــش مى دهند و ديگر  ــور را پوش بنزين توليدى كش
ــر بنزين مورد نياز  ــگاه ها نيز 50 درصد ديگ پااليش

كشور را تأمين مى كنند.
مديرعامل تاپيكو با اشاره به عزم وزارت نفت در 
دو سال اخير براى راه اندازى اين پروژه ملى اظهار 
ــاهد پيشرفت  كرد: در دولت يازدهم و دوازدهم ش
ــاخت اين پروژه عظيم بوديم  خيره كننده روند س
ــت و دوم اين پااليشگاه با  ــرانجام فاز نخس كه س
ــورو 5 كه مطابق  ــن يورو 4 و ي ــدف توليد بنزي ه
ــتانداردهاى روزآمد اروپاست راه اندازى شده  با اس
است و اكنون روزانه 24 ميليون ليتر بنزين در اين 

دو فاز توليد مى شود.
ــركت به بازار  ــهام اين ش مخدومى درباره ورود س
بورس اوراق بهادار گفت: يك شركت بورسى نسبت 
ــى الزام هاى متفاوتى دارد  به يك شركت غير بورس
ــود تا سهام خود را در  ــبب مى ش و همين الزام ها س

فرصت هاى معينى به بازار بورس عرضه كند. 
براساس دستور رئيس جمهورى در مراسم افتتاح 
فاز دوم پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس 
ــهام اين پااليشگاه در بورس،  مبنى بر الزام عرضه س
پيگيرى هاى الزم براى اجراى اين دستور انجام شده و 
از آنجا كه پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس 
يك پروژه ملى به شمار مى آيد، بدون شك مساعدت 

دولت را به دنبال دارد. 
نتهى به پايان سال 96 تهيه و به گروه حسابرسى 
ــت كه تا پايان تيرماه صورت هاى  ــده اس نيز ارائه ش
مالى تائيد و سپس منتشر خواهند شد. بر اساس اين 
گزارش، تاييكو با 49 درصد سهم يكى از سهامداران 
ــگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس  عمده پااليش

است.

ا ا االال ل ك ل ا فا ل ا
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نيروهاى ستاره خليج فارس جزو جوان ترين هاى صنعت پااليش ايران هستند
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با اشاره به نقش تاثير گذار 
ــگاه ستاره خليج فارس گفت: دهه هفتادى ها با  جوانان در راه اندازى دو فاز پااليش
ــگاه  ــتند تجهيزاتى را در كارگاه پااليش چالش هاى بزرگى روبه رو بودند، اما توانس
طراحى و راه اندازى كنند كه تأمين آن از خارج كشور، بهره بردارى از ستاره خليج 

فارس را حدود دو سال به تأخير مى انداخت.
به گزارش «پااليش نفت»، عليرضا صادق آبادى درباره حضور جوانان در پيشبرد 
راه اندازى پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس گفت: اطمينان دارم نيروهاى 
پااليشگاه ستاره خليج فارس در زمره جوان ترين نيروهاى صنعت پااليش هستند. 
اين جوانان با چالش هاى بسيار بزرگى روبه رو شدند، اما از آنجا كه ميدان تجربه در 

كنار يك اتاق فكر خوب در اختيارشان قرار گرفت، رشد بسيار خوبى داشتند.
ــى، تجهيزات را به ما ندادند، يا در راه اندازى  ــازندگان اساس وى افزود: دو تا از س
تجهيزات شركت نكردند. شايد باورنكردنى باشد، اما يكى از اين تجهيزات در مدت 

سه هفته در كارگاه پااليشگاه ستاره خليج فارس ساخته شد.
به گفته صادق آبادى، ساخت اين تجهيز كه يكى از تجهيزات بسيار اساسى واحد 
سى سى آر و اكتانايزر است، با ريسك بسيار زياد انجام شد، زيرا اگر سيستم كنترل 
تجهيزات دوار اين پروژه كه ازسوى كاركنان پااليشگاه ستاره خليج فارس طراحى 
شده جواب نمى داد، ماشين دوار بى استفاده باقى  مى ماند. معاون وزير نفت در امور 
ــت پااليشگاه ستاره خليج فارس را 24  پااليش و پخش، ميزان توليد دو فاز نخس

ميليون ليتر در روز اعالم كرد و ادامه داد: اكنون از ظرفيت مازاد اين دو فاز استفاده 
و روزانه 26 ميليون ليتر بنزين توليد مى كنيم. صادق آبادى با بيان اين كه بسيارى 
از كاركنان پااليشگاه ستاره خليج فارس متولدين سال هاى 67 تا 74 يا همان دهه 
هفتادى ها هستند، اظهار كرد: حتى در گروه تشكيل شده براى طراحى سيستم 
ــين هاى دوار، درصد بااليى از كاركنان جوانان متولد دهه 70 بودند و  كنترل ماش

موفقيت ساخت اين تجهيز، براساس تجربه جوانان حاصل شد.

ا ا فا ا ا ا ف ظ ا اك ا ا ا ك ال ا ل ل

ستاره خليج فارس از خروج 5, 4 ميليارد دالر از كشور جلوگيرى كرد

ــتاره خليج فارس از زمان افتتاح فاز نخست آن در  ــگاه ميعانات گازى س پااليش
ارديبهشت پارسال تا امروز، در بحبوحه شدت گرفتن تب ارزى در كشور، از خروج 

5, 4 ميليارد دالر ارز جلوگيرى كرده است.

ــتاره خليج فارس، بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات  به گزارش «پااليش نفت»، س
گازى دنيا در ايران و با ظرفيت 360 ميليون ليتر به طور رسمى با حضور حسن 
روحانى، رئيس جمهورى افتتاح شد؛ پااليشگاهى كه اكنون روزانه حدود 15 ميليون 
ــور ارز  ــه فرآورده بنزين، نفت گاز و گاز مايع آن در كش دالر تنها از بابت توليد س

ذخيره مى شود.
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى در 
ــانا گفت: پااليشگاه ستاره خليج فارس در فاز نخست روزانه  اين باره به خبرنگار ش
24 ميليون ليتر بنزين يورو 5 و 6 ميليون ليتر فرآورده ميان تقطير تحويل مى دهد 

كه اگر ارزش هر ليتر را 50 سنت در نظر بگيريم، مجموع آن برابر با 15 ميليون 
دالر در روز مى شود.

ــگاه از زمان افتتاح فاز نخست آن از سوى  عليرضا صادق آبادى افزود: اين پااليش
رئيس جمهورى تاكنون 3 ميليارد و 700 ميليون ليتر بنزين،  يك ميليارد و 700 
ميليون ليتر نفت گاز، 500 ميليون ليتر گاز مايع و 9 ميليارد ليتر ساير فرآورده را 

توليد كرده است.
به گفته وى، مجموع اين توليدات، ارزشى حدود 5 ميليارد و 400 ميليون دالر 

داشته كه به همين ميزان، از خروج ارز جلوگيرى شده است.
ــد 24 ميليون ليتر بنزين و 6 ميليون ليتر  ــاون وزير نفت، تصريح كرد: تولي مع
ــروج ارز، مهم ترين تأثير مثبت و  ــا كيفيت و همچنين جلوگيرى از خ نفت گاز ب
مستقيم پااليشگاه ستاره خليج فارس براى مردم و كشور بوده كه به طور مستقيم 

ايجاد شده است.
فاز دوم پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس روز هفتم تيرماه با ظرفيت 
توليد 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5، با حضور حسن روحانى رئيس جمهور و بيژن 

نامدار زنگنه وزير نفت، افتتاح شد.

آ فا ا اف ا ا فا ل ا گا ا ا گا اال

پيام تسليت  رئيس روابط عمومى انجمن در پى گذشت رئيس روابط عمومى پااليشگاه شيراز
ــت پااليش نفت، در پيامى  ــس روابط عمومى انجمن صنفى كارفرمايى صنع رئي
درگذشت رئيس روابط عمومى پااليشگاه شيراز را تسليت گفت. به گزارش «پااليش 
نفت»، رئيس روابط عمومى انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش نفت، درگذشت 
محمد كاووسى فر، رئيس روابط عمومى پااليشگاه شيراز را تسليت گفت. متن اين پيام 

ــرح است: «درگذشت همكار خدوم و زحمتكش شركت پااليش نفت شيراز  بدين ش
شادروان حاج محمد كاوسي فر را به خانواده معزز و داغديده و همكاران تالشگر صنعت 
پااليش نفت تسليت عرض نموده و براى آن مرحوم از درگاه خداوند متعال رحمت و 

غفران واسعه الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت مى نمايم».
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بهره بردارى از واحد گرانول سازى گوگرد شركت پااليش نفت بندرعباس
واحد گرانول سازى گوگرد پااليشگاه نفت بندرعباس با ظرفيت 250 تن در روز 

به بهره بردارى رسيد.
به گزارش «پااليش نفت»، واحد گرانول سازى گوگرد از طرح هاى جانبى پروژه 
ملى طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت بنزين و گازوئيل شركت پااليش نفت 
بندرعباس است كه با تالش و همت متخصصان پااليشگاه بندرعباس بطور كامل 

به بهره بردارى رسيد.
در فرآيند گرانوله كردن، گوگرد مذاب به دانه هاى گرانول با دانه بندى مشخص 

تبديل مى شود.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: واحد گرانول سازى در راستاى 
حذف آثار مخرب زيست محيطى ذرات گوگرد در هوا و با هدف كاهش آالينده هاى 

زيست محيطى، با ظرفيت توليد 250 تن در روز گوگرد گرانول راه اندازى شد.
هاشم نامور با اشاره به اينكه در اين واحد، گرانول گوگرد با قطر دو تا شش ميلى 
متر و با امكان بارگيرى به شكل فله و بسته بندى توليد مى شود، افزود: تا پيش از 
اين، گوگرد توليدى پااليشگاه به صورت كلوخه به بازار عرضه مى شد كه عالوه بر 
آلودگى زيست محيطى ناشى از پراكنده شدن به شكل غبار گوگردى، بازار عرضه 
آن نيز محدود بود. وى گفت: با راه اندازى واحد گرانول سازى، كل گوگرد توليدى در 
پااليشگاه بندرعباس به صورت گرانول كه داراى ارزش افزوده بيشترى است توليد 
مى شود و در بخش بسته بندى نيز، با توجه به نياز مشريان امكان بسته بندى گوگرد 

گرانول شده در بسته هاى 50 كيلوگرمى و يك تنى وجود دارد.
ــركت پااليش نفت بندرعباس توليد مى شود كه با  روزانه 130 تن گوگرد در ش
ــروژه ملى افزايش ظرفيت و بهبود  ــدن واحد بازيافت گوگرد جديد در پ اضافه ش
ــت توليد روزانه 120 تن  ــگاه بندرعباس با ظرفي كيفيت بنزين و گازوئيل پااليش
ــن در روز افزايش  ــگاه به 250 ت ــرد، مجموع گوگرد توليدى در اين پااليش گوگ

مى يابد.

ا ك گ ل ك 5 ا ل ا گ

بهره بردارى از سامانه پايش گازهاي خروجي شركت پااليش نفت بندرعباس

سامانه آنالين پايش گازهاي خروجي دودكش هاي 
ــا موفقيت به  ــت بندرعباس ب ــركت پااليش نف ش

بهره بردارى رسيد.
ــامانه آنالين پايش  به گزارش «پااليش نفت»، س
ــگاه  ــاي خروجي بر روي پنج دودكش پااليش گازه
ــت و با توجه  ــده اس بندرعباس نصب و راه اندازى ش
به دسترسى اداره كل محيط زيست استان هرمزگان 
گازهاى خروجى دودكش هاى متصل به اين سامانه 

بصورت مستمر پايش مى شوند.
ــت، ايمنى و محيط زيست شركت  رئيس بهداش
ــن طرح با هدف  ــش نفت بندرعباس گفت: اي پاالي

ــش آالينده هاي  ــرل و كاه ــتمر، كنت ــش مس پاي
زيست محيطي و حفظ آن در محدوده مجاز طراحى 

و اجرا شده است.
خاورسنگري با اشاره به اينكه پااليشگاه بندرعباس 
ــامانه در بين پااليشگاه هاى كشور،  در نصب اين س
ــور است، افزود: اين  جزو پااليشگاه هاي پيشرو كش
پروژه مشتمل بر خريد و نصب پنج دستگاه آنااليزر 
و قطعات جانبي مورد نياز و تهيه امكانات الزم براى 
كاليبره كردن آنااليزر و همچنين لوله كشي لوله هاي 
ــيون  ــول هاي گاز مرجع و هوا براى كاليبراس كپس
ــى، بخار و  ــور آنااليزر، هواي تزريق ــم سنس و تنظي

ــال آنالين اطالعات به اداره  متعلقات مربوطه و ارس
كل محيط زيست هرمزگان است.

ــت، ايمنى و محيط زيست شركت  رئيس بهداش
ــون كليه  ــاس گفت: هم اكن ــت بندرعب پااليش نف
آنااليزرها تأمين، نصب و با موفقيت راه اندازي شده اند 

و در حال بهره بردارى است.
ــش آالينده هاي  ــرد: تجهيزات پاي وى تصريح ك
ــگاه بندرعباس نصب  زيست محيطي كه در پااليش
ــتگاه هاي اندازه گيري  شده است، در مقايسه با دس
آلودگي مشابه از دقت و حساسيت باالتري برخوردار 
است و پارامترهايي مانند گازها، ذرات خروجي و دما 

را به طور آنالين پايش مي كند.
ــه هم اكنون با مراقبت  ــنگرى با بيان اينك خاورس
ــار  ــت محيطي ميزان انتش و اجراي طرح هاي زيس
آالينده ها در پااليشگاه نفت بندرعباس كمتر از حد 
استاندارد است، افزود: با اقدامات صورت گرفته ميزان 
ــاي SO_X و NO_X و همچنين  ــار گازه انتش
ميزان انتشار گاز CO بسيار كمتر از استانداردهاي 

تعيين شده از سوى سازمان محيط زيست است.
ــيار  ــتگاه س وى اظهار كرد: نصب و راه اندازي ايس
ــنجش آاليندها با قابليت اندازه گيري 14  و ثابت س
پارامتر از آالينده هاي زيست محيطي و شش پارامتر 
هواشناسي، كاهش ضايعات، طرح تصفيه و بازيافت 
ــامانه پايش آلودگي  ــاى حوضچه تبخير، س لجن ه
ــعه فضاي سبز از ديگر طرح هاى  آب و خاك و توس
اجرا شده در پااليشگاه بندرعباس به منظور حفظ و 

صيانت از محيط زيست است.

ا ك ا گا ا ال آ ا اا آال كا ل ك ا
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برگزاري رزمايش مقابله با آتش و امداد و نجات در پااليشگاه بندرعباس

رزمايش مقابله با آتش و امداد و نجات مصدوم، به منظور حفظ آمادگي و ارتقاء 
ــركت پااليش نفت بندرعباس برگزار  توان مقابله با بحران، در واحد تقطير 71 ش
شد. به گزارش «پااليش نفت»، اين رزمايش به منظور شناخت نقاط آسيب پذير و 

پيامدهاي ناشي از انفجار و آتش سوزي، سنجش سطح آمادگي نفرات و كافى بودن 
تجهيزات با حضور نيروهاي آتش نشاني، بهره بردارى، حراست، ايمني، مركز سالمت 

كار و پدافند غير عامل و مديريت بحران برگزار شد.
مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: افزايش توان عملياتي و قدرت 
ــرعت عمل  ــراري، ارزيابي توانايي و س ــرايط اضط ــئوالن در ش تصميم گيري مس
گروه هاي امدادي و بهره بردارى، اطمينان از آماده به كار بودن وسايل و تجهيزات، 
ــتورالعمل هاي H.S.E و تيم هاي كاري، شناسايي نقاط قوت، ضعف و  ارزيابى دس

ارزيابي عملكرد از مهمترين اهداف برگزاري اين رزمايش بود.
ــرعت در برقراري ارتباط صحيح، حضور به موقع تيم هاي  هاشم نامور افزود: س
آتش نشاني و امداد و نجات در محل حادثه، نجات مصدوم، تخليه محوطه، كنترل و 
اطفاء حريق و انجام اقدامات اوليه الزم از سوي همكاران اورژانس و انتقال مصدومان 

از ديگر برنامه هاي تعيين شده در اين رزمايش بود.
وي گفت: وجود هماهنگي هاي الزم گروه هاي شركت كننده، عملكرد خوب تيم 
بهره بردارى و همچنين عملكرد سريع و مؤثر تيم آتش نشانى از نقاط قوت رزمايش 

بود.

ا ا گ ا آ ظ ظ ا ا ا آ ا ل ا ا

واحد تصفيه نفت گاز طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت پااليشگاه نفت بندرعباس آماده بهره بردارى شد
ــگاه نفت  ــد تصفيه نفت گاز طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت پااليش واح

بندرعباس آماده بهره بردارى شد
ــت گاز طرح ارتقاء كيفيت  ــش نفت»، كوره واحد تصفيه نف ــه گزارش «پاالي ب
محصوالت نفتى پااليشگاه نفت بندرعباس با تالش شبانه روزى متخصصان اين 

شركت در گرماى 50 درجه هواى هرمزگان با موفقيت راه اندازى شد.
واحد تصفيه نفت گاز با هيدروژن يكى از واحدهاى طرح افزايش ظرفيت توليد 
و بهبود كيفيت پااليشگاه بندرعباس با ظرفيت روزانه 50 هزار بشكه است كه در 
مرحله نهايى تكميل عمليات اجرايى و پيش راه اندازى قرار دارد و با كاهش گوگرد 
موجود در نفت گاز به كمتر از PPM 50 موجب توليد نفت گاز با استاندارد يورو 
4 مى شود. مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس گفت: واحد تصفيه نفت گاز 
ــت كه كوره شماره يك با موفقيت راه اندازى شد و  هيدروژنى داراى دو كوره اس

كوره شماره دو نيز در حال آماده سازى نهايى براى راه اندازى است.
مهندس هاشم نامور با بيان اينكه كوره بخش مهمى از واحد است كه ايمنى و 
اتصال درست آن با اتاق كنترل از اهميت بااليى برخوردار است، افزود: با تالش و 
همت شبانه روزى متخصصان پااليشگاه همه اتصاالت ابزار دقيق، بخش سوخت، 
اتصاالت داخلى، بازرسى هاى مكانيكال و قسمت هاى راهبرى كوره با رعايت كامل 
ايمنى و بر اساس استانداردهاى فنى با موفقيت اجرا و به منظور راه اندازى تحويل 

واحد بهره بردار و مهندسى پااليش شد. 
ــيال تا حدود  ــت س ــا عملكرد كوره ها نيز گفت: در كوره نخس ــه ب وى در رابط
380 درجه سانتيگراد حرارت داده مى شود و سپس سيال وارد راكتور شده و در 

راكتورها گوگرد از سيال جدا و پس از آن سيال وارد كوره دوم مى شود و گوگرد 
ــولفور هيدروژن از آن خارج  ــكل س در اين كوره با هيدروژن واكنش داده و به ش
مى شود. مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس با اشاره به اين نكته كه واحد 
تصفيه نفت گاز هيدروژنى به طور كلى در مرحله تكميل عمليات اجرايى و پيش 
ــهاى اين واحد شامل راكتورها و همچنين  راه اندازى قرار دارد، افزود: ديگر بخش

كمپرسور گاز گردشى آن نيز در مراحل نهايى آماده سازى قرار دارند.
ــت و  ــتهاى راكتورها آماده بارگيرى اس ــور تصريح كرد: كاتاليس ــدس نام مهن
ــازى براى آزمايش سرعت چرخش  ــور گاز گردشى نيز در حال آماده س كمپرس
ــرايط كلى طرح افزايش ظرفيت توليد و بهبود كيفيت  ــت. وى در رابطه با ش اس
ــرفت فيزيكى اين طرح 80 درصد است. مديرعامل  بنزين گفت: هم اكنون پيش

ــازى و بخش تصفيه  ــركت پااليش نفت بندرعباس افزود: واحدهاى بنزين س ش
نفتاى سبك و واحد ايزومريزاسيون اين طرح با تالش كاركنان متعهد و متخصص 
پااليشگاه بندرعباس در سال گذشته به بهره بردارى رسيد و واحد گرانول سازى 
ــد و هم اكنون نيز واحد تصفيه نفت گاز  ــته راه اندازى ش گوگرد نيز در ماه گذش
ــازى و واحد آمين و بازيافت گوگرد نيز در  ــى در مراحل پايانى آماده س هيدروژن

حال تكميل شدن است. 
ــار  ــت توليد بنزين، كاهش انتش ــت: افزايش ظرفي ــور بيان داش ــدس نام مهن
آالينده هاى زيست محيطى، بهبود عملكرد اقتصادى، بهينه سازى مصرف انرژى، 
ــتفاده حداكثرى از ظرفيتها، فراهم شدن زمينه اشتغال و ارتقاى سطح دانش  اس
ــانى از مزاياى بهره بردارى از اين طرح است. شركت پااليش  و تجربه نيروى انس
نفت بندرعباس با ظرفيت اسمى پااليش روزانه 350 هزار بشكه نفت خام سنگين 
ــور به انرژى و فرآورده هاى  و ميعانات گازى، در حال حاضر 18 درصد از نياز كش
نفتى را تأمين مى كند كه فرآورده هاى توليدى آن در دو گروه اصلى و ويژه طبقه 

بندى مى شود. 
محصوالت اصلى شامل گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، سوخت جت، نفت گاز و 
نفت كوره است كه مطابق مقررات به وزارت نفت تحويل داده مى شود. محصوالت 
فرعى نيز شامل حالل 402، وكيوم باتوم، وكيوم سالپس، آيزوريسايكل، لوبكات 

سنگين و گوگرد است كه از طريق بورس كاال و انرژى عرضه مى شود.

ا ا ا اف ا اال ك
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ــتهالك يك  ــا بيان اين كه عمر اس ــر نفت ب  وزي
واحد پااليشگاهى حداقل 30 سال است، گفت: «ما 
ــگاه هايى در كشور داريم كه 80 تا 90 سال  پااليش
ــازى و بازسازى  عمر كردند و منابع كافى براى نوس

آنها وجود ندارد.»
ــت»، بيژن نامدار زنگنه  ــه گزارش «پااليش نف  ب
ــخگويى به  ــرداد ماه براى پاس ــنبه 29 م كه يكش
ــؤال عليرضا محجوب نماينده تهران درباره علت  س
ــوزى هاى مكرر در پااليشگاه ها در مجلس  آتش س
ــف از حوادث رخ  حضور يافته بود، ضمن ابراز تأس
ــگاه تهران،  داده در صنعت نفت خصوصاً در پااليش
ــروكار  ــمى س گفت: «در صنعت نفت ما با مواد س
ــد منجر به مرگ  ــاق آنها مى توان داريم كه استنش
ــار باال انجام  ــود يا در مواردى كار با مواد در فش ش

مى شود.»
ــوخت  ــزود: «ما نزديك 6000 جايگاه س  وى اف
مايع و سيان جى داريم و روزانه ميليون ها نفر براى 
دريافت خدمات به آن مراجعه مى كنند. همچنين 
27 ميليون مشترك گاز داريم و مردم مرتب از گاز 

ــتفاده مى كنند. عالوه بر اين 60 واحد  طبيعى اس
پتروشيمى باالدستى و 10 پااليشگاه عظيم داريم 
ــه 90 ميليون ليتر بنزين و 80 ميليون ليتر  و روزان
گازوئيل مصرف مى شود. اين كار بزرگى است كه در 

سطح خوب ايمنى انجام مى شود.»

ــام كار در وزارت تعاون كه  ــه داد: «ادغ  وى ادام
طيف وسيعى از فعاليت هاى متنوع اقتصادى به آن 
ــده باعث شده توجه به ايمنى كار كم شود.  داده ش
مسئول قانونى حفاظت كار، وزارت كار است و تمام 
كارخانه هاى متعلق به وزارت نفت هم بايد از سوى 
ــه وزارت نفت بايد از  ــود. البت وزارت كار نظارت ش
منظر مالكيت نظارت كند، اما خصوصى سازى هاى 
ــكالت زيادى را براى ما  بدون حساب و كتاب مش

ايجاد كرده است.»
 وزير نفت با بيان اين كه در هنگام خصوصى سازى 
ــازوكار الزم براى نظارت پيش بينى نشده، اظهار  س
ــى  ــركت هاى پااليش ــرادى در ش ــرد: «بعضاً اف ك
ــى ندارند و  ــئوليت مى گيرند كه تخصص كاف مس
ــيمى را به تأخير  ــگاه و پتروش يا تعميرات پااليش

مى اندازند و اينها باعث ايجاد خطر مى شود.
 ابزار ما هم خوراك پااليشگاه است كه اگر آن را 
قطع كنيم خودمان متضرر مى شويم، ضمن اينكه 
ــت وزارت كار است نه وزارت  قدرت حاكمه در دس

نفت.»
ــگاه تهران متعلق به   زنگنه با بيان اين كه پااليش
ــهام عدالت است، اظهار كرد: «من اخيراً به وزير  س
ــهام عدالت را اداره كنيد.  اقتصاد گفتم خودتان س
ــال عمر كرده و واحدهايى  پااليشگاه تهران 56 س
ــال عمر كردند در حالى كه  ــت كه 80 تا 90 س اس

ــتهالك يك واحد پااليشگاهى حداكثر 30  عمر اس
سال است. بسيارى از پااليشگاه ها مستهلك شده اند 
ــات جنوب هم 10 مورد سوراخ شدن  و در تاسيس
ــازى و نوسازى آن  لوله داريم كه منابعى براى بازس

وجود ندارد.»
ــا را از جمله  ــدم ايفاى نقش مؤثر بيمه ه  وى ع
مشكالت دراين حوزه عنوان و خاطرنشان كرد: «در 
همه دنيا ايمنى را از طريق بيمه اعمال مى كنند، اما 
بيمه هاى ما بر رفتار شركت ها نظارت ندارند. يكى 
ــت در زمان بروز حادثه  ــكالت ديگر اين اس از مش
ــوزى  ما فرمانده ميدان نداريم. البته بعد از آتش س
ــينا تصميم گرفتيم آموزش هايى در اين  بوعلى س
زمينه بدهيم. همچنين در سال 1393 شوراى عالى 
HSE در وزارت نفت به راه افتاد و با وزارت كار هم 

ــم. همچنين ما بعد از  ــه اى امضاء كردي موافقت نام
ــى هايى داريم، با متخلفان برخورد  هر حادثه بررس
ــاعت ها وقت مى گذارم و  مى كنيم و من شخصاً س

دستورالعمل هاى الزم را ابالغ مى كنم.»
ــوزى هاى مهم   زنگنه با بيان اين كه وقوع آتش س
ــدت  در صنعت نفت، تكرار پذيرى آن و ضريب ش
ــته كاهش يافته، اظهار  حوادث در سال هاى گذش
ــا انضباط، آموزش  ــت كه ب كرد: «تالش ما اين اس
و ابالغ استانداردها بتوانيم همچنان اين حوادث را 

كاهش دهيم.»

زنگنه در مجلس:

تالش وزارت نفت براى كاهش حوادث
فعاليت هاى نفتى در سطح خوب ايمنى انجام مى شود
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اين جمله كه دولت يازدهم ميراث شومى را از دو دولت قبلى خود دريافت كرده، تبديل به يك كليشه شده و مثل هر كليشة ديگر، 
تكرار آن موجب لوث شدن گزاره و از دست رفتن ميزان تأثيرگذارى آن شده و مى شود. اين نخستين اشتباه دولت حست روحانى 
از سال 1392 بود. آن زمان كه مردم ايران مشكالت اقتصادى ناشى از تحريم و بويژه سوءمديريت داخلى مخصوصاً در قوه مجريه را 
با پوست و گوشت و استخوان خود درك مى كردند، دولتمردان كابينة يازدهم به جاى تكرار چنين گزاره هاى دستخورده اى كه تنها يك 
معنى كلى و گاه شائبه برانگيز (شائبة انداختِن مشكالت به گردن ديگران) از آن دريافت مى شود، بايد به بيان جزئياتى از اين ميراث 
نامبارك و چگونگى از دست رفتن سرمايه هاى كشور در طول هشت سال قبل از خود مى پرداختند و با مطرح كردن مثال ها و نمونه هايى 
ملموس و محســوس براى عموم مردم، ســعى مى كردند واقعيت هاى موجود يا الاقل بخش هايى از آن را براى ملت بشــكافند، اما نه 
ژنرال هاى دولت تدبير و اميد و نه شخص رئيس جمهور توصيه هاى دلسوزان كشور و دولت را آنطور كه بايد، جدى نگرفتند و حاال هم 

ديگر دير است درباره گذشته اى كه پنج سال از آن عبور كرده ايم سخن بگوييم. 
بويژه آنكه خاطرمان باشد متاسفانه ما مردمى با حافظه تاريخى كوتاه مدت هستيم و اغلب ما به راحتى فراموش كرده ايم كه در سال هاى 
نه چندان دور، چه بر سر منابع انسانى، مالى و حتى زيرساختى كشورمان آمده بود و روحانى و مديرانش ادارة كشور را در چه وضعيتى 
تحويل گرفتند؛ آن هم امروز كه با افزايش يكبارة مشكالت اقتصادى، گويا ديگر خوِد رئيس جمهور هم تمايلى ندارد اصرار كند كه 

كابينه اش، كابينة ژنرال هاست.

چالش هاى اقتصادى فعلى و پيش روى دولت

روزنامه نگار

حسین  هرمزی

39نـشريه پااليش نـفت  شماره 9   شهريور 97

Oil Refining Industry Employers Association



دولت دوازدهم يك سال قبل در شرايطى كارش را 
آغاز كرد كه انتظار مى رفت تجربة چهار ساِل قبلش را 
به اندوخته اى ارزشمند تبديل كرده باشد اما خيلى زود 
ورق برگشت و شش ماه بعد، وضعيتى در اقتصاد ايران 
آغاز شد كه امروز مى توان آن را «بحران اقتصادى» 
ناميد؛ بحرانى كه به طور كلى مى توان گفت حاصل 
چهار عامل اصلى است: فشارهاى خارجى، اشتباهات 
ــى، موازى كارى هاى برخى نهادهاى  مديريتِى داخل
ــب نهادهاى نظارتى و  داخلى، عدم همكارى مناس
قضايى با تصميمات دولت. هرچند قصد اين مرقومه 
باز كردِن اين چهار عامل نيست و تحليل و تفسير آن 
فرصتى بيش مى طلبد، اما به اختصار مى توان گفت 
كه افزايش فشارها از سوى آمريكا و برخى متحدان 
منطقه اى اش يكى از داليل وضعيت اقتصادى امروز 

كشور ما محسوب مى شود، اما از سوى ديگر برخى 
تصميمات اشتباه و عملكرد ديرهنگام دولت تغييرات 
در حوزه مديريت اقتصادى كشور و كنترل بازار قطعاً 
ــت. با اين حال،  ــرايط فعلى مؤثر بوده اس در بروز ش
ــر داخلى را گردن قوه  نمى توان تمام قصور و تقصي
مجريه انداخت؛ چه آنكه امروز تقريباً همه مى دانند 
ــا و ارگان ها كه  ــت و موازى كارى برخى نهاده دخال
متاسفانه گاه سر از برخى نهادهاى نظامى درمى آورند 
در اقتصاد كشورمان بى تأثير نبوده و نيست. در ضمن، 
نكتة مهمى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه 
گاه دولت براى كنترل بازار و برخورد با رانت و تقلب 
و تخلف، تصيمات جدى و درستى اتخاذ مى كند اما 
ــچ قواى قهريه و انتظامى در اختيار  چون تقريباً هي
ــى تصميماتش ضمانت  ــدارد نمى تواند براى برخ ن
ــتى فراهم كند. اينجاست كه نهادهاى  اجرايى درس

ــد به كمك  ــى و بويژه قضايى باي ــى، انتظام نظارت
ــور بيايند و با قاطعيت به اجراى برخى  دولت و كش
ــت هاى دولت نظارت و كمك كند اما به نظر  سياس
ــد گاه برخى سياسى كارى ها و تعلل ها جايى  مى رس
براى ارجحيت دادِن نمافع ملى بر منافع گروهى باقى 

نمى گذارد.
ــا چالش هاى اقتصادى  ــه هر حال، امروز دولت ب ب
ــتغال كه از  ــت؛ چالش هايى مثل اش زيادى روبروس
ــته، مشكالتى نظير نوسانات ارزى  ديروز وجود داش
ــت و پنجه نرم مى كند  كه امروز همچنان با آن دس
ــديدتر آمريكا  ــى نظير تحريم هاى تازه و ش و چالش
كه قرار است طى سه ماه آينده اعمال شود. توضيح 
ــر از گزارش هاى  ــه در بخش هايى از موارد زي اين ك

دنياى اقتصاد كمك گرفته شده است.

ایجاد اشتغال ۱
ــت حال حاضر  ــد ظرفي به نظر مى رس
ــتغال براى نزديك به سه  اقتصاد ما قادر به ايجاد اش
ميليون نفر بيكار كنونى نيست و از طرفى بايد اشاره 
كرد كه با آغاز سال 1398 متولدين سال هاى آغازين 
دهه 80  نيز به متقاضيان شغل اضافه خواهند شد و 
اين كار را براى دولت دوازدهم مشكل تر خواهد كرد؛ 
بنابراين ايجاد اشتغال و رفع معضل بيكارى را شايد 
بتوان يكى از چالش هاى مهم دولت دوازدهم دانست. 
ــته نيز وجود داشته،  ــال هاى گذش اين معضل از س
ــكل را براى دولت بدتر  ــا دو عامل اصلى، اين مش ام
مى كند؛ نخست اينكه وضع اقتصادى ماه هاى اخير 
همان اندك رونق بخش هاى توليدى و خدماتى را به 
تعليق برده و دوم آنكه افزايش فشارهاى خارجى در 

ماه هاى آتى مى تواند ايجاد اشتغال را براى روحانى و 
كابينه اش سخت تر كند.

مشکالت تلنبارشدۀ نظام بانکی ۲
ــكارى و بهبود  ــل بي ــل معض براى ح
وضعيت اشتغال در كشور، دولت نيازمند آن است كه 
فضاى كسب و كار را بهبود ببخشد و مشكالت بخش 
خصوصى را برطرف كند. يكى از مهمترين مشكالت 
بخش خصوصى، تأمين مناسب منابع مالى است كه 
ــاد ايران بار عمده اين تأمين منابع مالى بر  در اقتص
دوش بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى است. با اين 
حال، در بسيارى از نظرسنجى هاى انجام شده توسط 
ــز پژوهش هاى مجلس،  ــرى چون مرك مراكز معتب
صاحبان كسب و كارها دسترسى به تسهيالت بانكى 
را به عنوان بزرگترين مشكل كسب و كارهاى خود 
ــر و كار  ــرح كرده اند و حتى مردم عادى نيز س مط
ــتن با بانك و مؤسسات مالى را گاه طاقت فرسا  داش
ــت كه در سال هاى اخير  مى دانند. اين در حالى اس
ــهيالت ناكارآمد به خصوص در انتهاى دهه  ارائة تس
ــده كه بانك  ها ميراث  دار بسيارى از  1380 باعث ش

ــند. در حال حاضر نظام بانكى كشور  مشكالت باش
ــوندگى دارايى  ها  به طور جدى از بيمارى عدم نقد ش
ــزرگ، در قالب يك  ــايى ب ــرد و اين نارس رنج مى ب
ــالل مهم در تأمين مالى فعاليت هاى اقتصادى،  اخت
باعث شده كه يكى از مهم ترين چالش هاى اقتصادى 
ــور، اصالح نظام بانكى باشد؛ كارى كه در دوران  كش
دولت يازدهم و رياست ولى اهللا سيف بر بانك مركزى 
تالش هايى براى آن انجام شد و حتى حسن روحانى 
ــى و اعتبارى  ــات مال ــتادگى در برابر مؤسس «ايس
غيرمجاز كه به ايجاد انضباط بيشتر و قاعده مند شدن 
اين مؤسسات منجر شد» را از «خدمات ارزنده» دوره 
مديريت او بر بانك مركزى دانسته بود، اما همچنان 
اين بانك ها و مؤسسات جزو مشكالت اقتصاد ايران 
ــوند. نظام بانكى كشور با مشكالت  محسوب مى ش
ديگرى همچون قرار گرفتن برخى بانك ها در آستانه 
ورشكستگى، فشار فقها درباره ربوى بودن بانك ها و 
ماجراهاى مؤسسات غيرمجاز دست به گريبان است 
كه بايد ديد همتى - رئيس جديد بانك مركزى - چه 

برنامه هايى براى حل اين مشكالت خواهد داشت.

فساد اقتصادی ۳
ــه دولت  ــادى ديگرى ك ــش اقتص چال
دوازدهم با آن روبه روست، همان چالش مهمى است 
ــور درگير آن است يعنى  كه كل نظام اقتصادى كش
ــادهاى اقتصادى؛ فسادهايى كه بر پيكره  مسألة فس
ــدى را وارد آورده  ــه ضربات ج ــاد مردم جامع اعتم
است. ماجراهاى حقوق هاى نجومى، امالك نجومى، 
ــوه از جمله موارد اصلى  ــا و پرداخت رش اختالس ه
است كه در تعريف فساد اقتصادى گنجانده مى شود 
و با استناد به گزارش هاى رسانه ها و نظرسنجى هاى 
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ــز معتبر اين موارد در بيش از يك دهه اخير به  مراك
ــتناد  وضوح افزايش يافته اند. به عنوان نمونه و با اس
ــوراى  ــنجى مركز پژوهش هاى مجلس ش به نظرس
اسالمى، پرداخت رشوه در ادارات دولتى جزو يكى از 
سه مشكل اصلى كسب و كارها بوده و طبق آخرين 
ــوه در كشور، روندى  گزارش اين مركز، پرداخت رش
صعودى و رو به افزايش داشته است. خطر گسترش 
بى اعتمادى عمومى به دليل افزايش مفاسد مالى و 
ــطح كالن و مخصوصاً از سوى  اقتصادى بويژه در س
ــاد  برخى مقامات نيز مى تواند جزو اثرات منفى فس
اقتصادى محسوب شود؛ چنانچه در ماجراى انصراف 
اختيارِى مردم از دريافت يارانه هاى نقدى شاهد بوديم 
كه با وجود تبليغات گسترده براى ترغيب خانواده ها 
به انصراف و حتى درخواست مراجع تقليد بابت اين 
مسأله، بخش بسيار زيادى از دريافت كنندگان يارانه 
ــدند  نقدى به حاكميت اعتماد نكردند و حاضر نش
براى دريافت مبالغ تعيين شده به عنوان يارانه نقدى، 
ــان مى دهد برخى كشورها  ثبت نام نكنند. تاريخ نش
ــراى خروج از  ــى در دوران گذار ب ــره جنوب مثل ك
ــان تكيه كردند و  ــران اقتصادى خود به مردمش بح
ــتند طالهايشان را با شرايطى به دولت  از آنها خواس
واگذار كنند اما به نظر مى رسد با اين سطح از اعتماد 
ــاد اقتصادِى  ــى از آن نتيجة فس ــى كه بخش عموم
مشهود در سيستم اقتصادى كشور است، شايد نتوان 

به راحتى به چنين نقطة اتكايى اميد داشت.

هدفمندی یارانه ها ۴
بيش از هفت سال از هدفمندى يارانه  ها 
ــته و با وجود اعطاى حدود 250 هزار ميليارد  گذش
ــدى، هنوز مزاياى اين  ــان در قالب يارانه هاى نق توم
طرح در افزايش رفاه خانوارها، آشكار نشده است. در 
ــال براى هزينه  هاى يارانه  اين خصوص، دولت هر س
نقدى، منابعى را در نظر مى گيرد كه بودجه كشور را 
تحت تأثير قرار مى  دهد و سهم پرداخت  هاى عمرانى 
ــعه  اى دولت كاهش مى  يابد. از نگاه بسيارى از  و توس
كارشناسان، اقدامات شش سال گذشته، بيش از آنكه 
ــد،  اهداف هدفمند كردن يارانه  ها را تأمين كرده باش
ــدى به نقدى تغيير  ــكل يارانه  ها را از غيرنق تنها ش
ــت. در اين خصوص بسيارى از كارشناسان  داده اس
اقتصادى معتقدند دولت نبايد يارانه  هاى نقدى را به 
تمام گروه  هاى درآمدى به شكل يكسان توزيع كند. 
ــدف يارانه  هاى نقدى  ــون در اين روش، جامعه ه چ
ــه محرومان. تداوم  ــوند و ن عموم مردم تعريف مى  ش
اعطاى يارانه ها، نمى تواند تصميم درستى باشد و بايد 
ديد دولت با موضوع هدفمندى يارانه ها و مشكالت آن 

چگونه برخورد مى كند.

بدهی های دولت ۵
وزير اقتصاد در سال 1396 اعالم كرده بود 
كه ميزان بدهى دولت 700 هزار ميليارد است كه اين 

رقم شامل بدهى هاى دولت، بدهى شركت هاى دولتى 
و بدهى دولت به شركت هاى دولتى است. بدهى اى 
كه با توجه به آخرين گزارش مركز آمار پيرامون توليد 
ناخالص داخلى معادل حدود 60 درصِد توليد ناخالص 
ــاس اعالم وزارت  ــت. البته بر اس ــور اس داخلى كش
ــور  اقتصاد، حجم بدهى ها معضل اصلى اقتصاد كش
ما نيست بلكه معضل اصلى، مشخص نبودن ميزان 
دقيق بدهى هاى دولت و تركيب آن است؛ معضلى كه 
مى تواند موجب ركود در بازپرداخت بدهى ها و تعميق 
كمبود نقدينگى در اقتصاد شود. بنابراين مى توان يكى 
ــاى مهم اقتصادى دولت يازدهم را بدهى  از چالش ه
دولت و از همه مهمتر، مشخص نبودن ميزان دقيق و 

تركيب آن عنوان كرد.

۶ صندوق های بازنشستگی
ــا عنوان  ــاس يافته  هاى كتابى ب ــر اس ب
ــتى نظام تأمين اجتماعى چند اليه  ــناد سياس «اس
ــر شده،  ــوى وزارت تعاون منتش ــور» كه از س كش
«صندوق هاى بازنشستگى طى دو دهه گذشته براى 

تأمين مالى با مشكالت جدى روب رو بوده اند. افزايش 
ــتابنده مصرف بلندمدت،  انباشت بدهى دولت و  ش
كارفرمايان به اين صندوق  ها، افزايش نسبت جمعيت 
مستمرى بگير به جمعيت بيمه  پرداز و تغييرات مكرر 
مقطعى در قوانين و مقررات از جمله مسائلى است كه 
اين صندوق  ها را با چالش روبرو كرده است؛ بنابراين، 
ــخگويى به نيازهاى جامعه و  ــو براى پاس از يك س
ــوى  ــش نظام تأمين اجتماعى و از س ــعه پوش توس
ديگر به منظور تقويت بنيان  هاى مالى صندوق  هاى 
ــه اين  ــور جدى ب ــه  ط ــت ب ــتگى الزم اس بازنشس
ــود». از سوى ديگر تصميم  هايى  موضوع پرداخته ش
ــت و مجلس به صندوق  ها تحميل  ــوى دول كه از س
ــود، مانند قوانين بازنشستگى پيش از موعد،  مى  ش
طرح تحول سالمت، ورود گروه  هاى بيمه  اى مشمول 
معافيت دولت، تحميل پروژه  هاى تكليفى در بخش 

سرمايه  گذارى و ديگر قوانين و مقرراتى كه داراى بار 
مالى بر صندوق  هاى بازنشستگى هستند، نيز باعث 
شده مشكالت اين صندوق  ها افزايش يابد. نامناسب 
بودن شرايط و متغيرهاى اقتصادى و اجتماعى هم 
ــاد وضعيت موجود  ــت كه در ايج عامل ديگرى اس
مؤثر بوده و منابع درآمدى اين صندوق ها را كاهش 
ــرايط موجب شده تداوم  داده است. مجموع اين ش
ــد موجود، منجر به ايجاد بحران در صندوق  هاى  رون

بازنشستگى شود.

رسمایه گذاری خارجی ۷
ــال هاى  ــه مى دانيم در س همانگونه ك
ــاى اقتصادى و كاهش قيمت  اخير بخاطر تحريم ه
نفت، درآمدهاى نفتى كشور به شدت كاهش يافته 
است. دولت دوازدهم براى آنكه بتواند رشد اقتصادى 
ــت كه به جذب  ــد نيازمند آن اس باال را تداوم بخش
سرمايه هاى خارجى تن دهد. اما دولت دوازدهم براى 
جذب سرمايه هاى خارجى با مشكالتى جدى روبرو 
است. شايد مهمترين مشكل در جذب سرمايه هاى 
ــرمايه گذاران خارجى  ــان س ــدم اطمين خارجى ع
ــت. با وجود آنكه بعد از  ــرايط موجود ايران اس از ش
اجرايى شدن برجام شاهد حضور هيات هاى اقتصادى 
زيادى از سرتاسر جهان بوده ايم اما اين رفت وآمدهاى 
هيأت هاى خارجى به سرمايه گذارى باال و كافى و مورد 
نياز كشور منجر نشده است. هرچند در همين مدت 
اتفاقات خوبى در اين زمينه رخ داده و نمى توان انتظار 
داشت جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجى يك شبه 
اتفاق بيفتد، اما درست در زمانى كه پالس هاى مثبت 
بيشترى از سوى اين سرمايه گذاران دريافت مى شد، 
ــپ در آمريكا و بعد هم  ــدن دونالد ترام روى كار آم
ــورش از برجام، فشارها روى ايران  اعالم خروج كش
ــيارى از پروژه هاى داخلى  ــش يافت و حاال بس افزاي
منتظر روشن شدن تكليف وضعيت جديد كشور و 
ــورهاى اروپايى براى حضور يا  تصميمات عملِى كش
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عدم حضور در ايران هستند. بدين ترتيب قطعاً يكى 
از چالش هاى مهم دولت دوازدهم كه از ماه هاى اخير 
آغاز شده و تا ماه ها و شايد سال هاى بعد ادامه داشته 

باشد، چالش جذب سرمايه گذارى خارجى است.

نظام ارزی ۸
ــور، در بيش از يك دهه  نظام ارزى كش
ــن صحنه  هاى اقتصاد  ــته، يكى از پررويداد تري گذش
ــت. اگرچه در چهار سال دولت يازدهم، روند  بوده اس
ــبتاً باثباتى در بازار ارز مشاهده شده بود، اما اين  نس
ثبات نسبى ناگهان با حجم كم سابقه اى از بى ثباتى 
ــد كه بخش زيادى از بازار  ــانات آنى روبرو ش و نوس
ــكوت و ركودى عميق فرو برده است.  كشور را به س
ــت بانك مركزى و روى  اخيراً و در پى تغيير در رياس
كار آمدن همتى به جاى سيف، هيأت دولت و بانك 
ــالمى ايران تصميمات تازه اى  مركزى جمهورى اس
براى تزريق ثبات در بازار ارز اعالم و اعمال كرده اما با 
وجود تأثير مثبِت آنِى اين تصميمات - كه همزمان با 
اعالم تحريم هاى تازه آمريكا عليه ايران ابالغ شد - به 
نظر مى رسد راهى شايد طوالنى تا بالفعل شدن واقعى 
اين سياست ها پيش رو باشد. يكى از تصميمات دولت 
ــال هاى اخير، تغييرات نرخ ارز  حسن روحانى در س
متناسب با تورم سال  هاى گذشته بوده، در حالى كه 
ــال گذشته، نرخ تورم به  طور متوسط در  در چهار س
ــد داشته، اما افزايش نرخ ارز  هر سال 15 درصد رش
ــاس، بسيارى از  كمتر از اين رقم بوده و بر همين اس
كارشناسان معتقد بودند آينده نرخ ارز افزايشى خواهد 
بود؛ اتفاقى كه خيلى زود به وقوع پيوست و نرخى كه 
دولت يازدهم چند سال تالش كرده بود تا به صورت 
دستورى آن را كنترل كند، ناگهان با افزايشى شديد و 
كم سابقه روبرو شد. از سوى ديگر، يافته  هاى معتبرى 
ــان مى دهد كه براى حمايت از توليد و صادرات  نش
الزم است نرخ ارز اسمى حتى به اندازه بيشتر از نرخ 
تورم رشد كند. اين در حالى است كه ثابت نگه داشتن 

نرخ ارز در سال  هاى گذشته، باعث تضعيف صادرات 
و تقويت واردات شده است. يكى ديگر از چالش هاى 
ــت. در اين  نظام ارزى، چند نرخى بودن قيمت  هاس
ــت يازدهم نيز  ــان معتقدند دول خصوص كارشناس
ــازى ارزى را در دو سال اخير  ــت يكسان  س مى  توانس
عملياتى كند؛ امرى كه محقق نشد تا در نهايت، كار 
به سپردن نرخ ثانوية ارز به بازار كشيده شد؛ تصميمى 
كه شايد امروز و در ماه هاى آتى تأثير روانى نامناسبى 
ــر عموم مردم و حتى توليدكنندگان و تجار بگذارد  ب
ــك دورة گذار - و در صورتى كه  اما احتماالً بعد از ي
دولت بتواند سياست هاى كنترلى خود در بازار اوليه را 
ــتى به اجرا درآورد و در ضمن حمايت عملى  به درس
از توليد و صادرات را در دستور كار جدى قرار دهد - 

مى تواند به رونق توليد و تجارت بيانجامد.

مسکن ۹
طى دهه هاى اخير بخش مسكن همواره 
ــاى اقتصادى  ــى از مهمترين بخش ه به عنوان يك
مطرح بوده است. اين بخش داراى ارتباط قوى پسين 
و پيشين با ساير بخش هاى اقتصادى است و غير از 
اينكه يكى از دغدغه هاى جديد خانواده ها محسوب 
ــتقيم و غيرمستقيم با  ــود، بخاطر ارتباط مس مى ش
بخش هاى متنوعى از صنايع و بازار، در اقتصاد كشور 
تاثيرگذار بوده و هست. اين ارتباط قوى باعث شده 
است تا ساير بخش هاى اقتصادى تحت تأثير ركود و 
رونق بخش مسكن قرار گيرند و متعاقباً بخش مسكن 
ــانات ساير بخش هاى اقتصادى  نيز تحت تأثير نوس
ــال 1392 وارد  قرار گيرد. اين بازار تقريباً از اوايل س
دوره ركود شد و تا اواخر سال 1396 اين ركود ادامه 
داشت و بعد همچون بازار ارز و ديگر قيمت ها ناگهان 
دستخوش تغييرات صعودى قيمت شد. با توجه به 
ــكن و ركود اخير در اين بخش و  اهميت بخش مس
ــاير بخش هاى اقتصادى و  همچنين تأثير آن بر س
سپس اوج گيرى بازار مسكن در ماه هاى اخير، به نظر 

ــد يكى از چالش هاى جدى بر سر راه دولت  مى رس
ــود و بايد ديد كه  ــكن خواهد ب دوازدهم، بخش مس
دولت دوازدهم در ادامه مسير خود چه راهكارهايى را 

براى اين بخش خواهد داشت.

محیط زیست ۱۰
يكى از اشتباهات استراتژيك بلندمدت 
در حوزه سياست  گذارى كشور، نگاه رفاهى كوتاه مدت 
ــيار ارزان  و توزيع  محور از طريق عرضه مجانى يا بس
ــن و گرانبها ترين منبع طبيعى آن يعنى  كمياب  تري
ــت از اهميت  ــوى ديگر غفل ــت. از س ــوده اس آب ب
تعيين  كننده ظرفيت  هاى زيست محيطى براى ادامه 
ــات جامعه، محيط زندگى اقتصادى و اجتماعى  حي
ــاخته است.  مردم ايران را با چالش جدى مواجه س
مشكالت زيست  محيطى و منابع طبيعى هم رديف 
ــتغال  ــد اقتصادى و اش مباحث بااهميتى مانند رش
ــاء اهميت آن پايدارى و موجوديت  قرار دارند و منش
ــت. بنابراين وجود مشكالت  ــرزمين اس كشور و س
ــر از چالش هاى  ــت محيطى مى تواند يكى ديگ زيس

موجود بر سر راه دولت باشد.

تحریم ۱۱
بعد از آنكه آمريكا به صورت يك طرفه از 
برجام خارج شد، سياست افزايش فشار بر جمهورى 
اسالمى ايران را به طور جدى در دستور كار خود قرار 
داد. براى اين منظور، ترامپ اعالم كرد كه تحريم هاى 
«فلج كننده»اى را عليه كشورمان اعمال خواهند كرد؛ 
تحريم هايى كه سيستم بانكى، فروش نفت و قراردادهاى 
تجارى شركت هاى خارجى با ايران، تنها بخشى از آن 
را شامل مى شود و همين مسأله نگرانى هاى تازه اى را 
در اقتصاد آشفتة اين روزهاى ايران پديد آورده است. 
ــور تاثيرگذار بوده و  اين مسأله نه تنها بر اقتصاد كش
ــت داخلى و خارجى كشور را هم  هست، بلكه سياس
ــتخوش چالش هايى كرده است. امروز بسيارى از  دس
ــاى يازدهم و دوازدهم كه از  مخالفان داخلى دولت ه
ابتدا معترِض برجام بودند، صدايشان را بلندتر كرده اند 
ــعى دارند اصل «مذاكره» و «توافق» را زيرسؤال  و س
ببرند. متاسفانه اين ديدگاه به بخشى از عموم جامعه 
هم تسرى پيدا كرده و با توجه به نارضايتى هاى باالى 
موجود از شرايط اقتصادى و معيشتى كشور، سخت 
است به آنها بقبوالنيم كه اينها جزو اصول و افتخارات 
سياست حارجى كشور است و نبايد با تصميم يكطرفه 
و غيرقانونى آمريكا كل دستاوردهاى برجام را ناديده 
بگيريم. همين فشارها و نارضايتى ها موجب شده كه 
تحركاتى در داخل عليه دولت و حتى كل نظام آغاز 
شود و چالشى تازه را پيش پاى دولت دوازدهم بگذارد. 
ــت كه بايد بتواند از  حاال اين دولت آقاى روحانى اس
ــور كند و بار ديگر  ــالمت عب چالش تازة تحريم به س
اعتماد عمومى را به سمت خود و كل حاكميت جلب 

كند.
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تير و مرداد امسال با التهابات بازار 
ارز، سكه و خودرو از يك طرف و بروز 
مشكل آب و برق و تجمعات پراكنده 
اعتراضى در نقاط مختلف كشـور از 
سوى ديگر، تابستانى داغ را رقم زد. 
در ادامه، مهم تريـن رويدادهاى اين 

ايام را مرور مى كنيم:

تابســـــتان 
تشـــــــــنه، 
خـــــاموش
و گـــــــــران

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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 اعرتاض در بازار
ــرانجام صداى  ــا در بازار ارز، س پرش قيمت ه
بازاريان تهران را درآورد و بازار پايتخت را چهارم 
تيرماه به تعطيلى كشاند. البته اين اعتراض ها روز 
ــد كه بامداد چهارم  ــوم از بازار موبايل آغاز ش س
تير، وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات اقدام به 
انتشار فهرست شركت هايى كرد كه با ارز دولتى 
موبايل وارد كرده اند. انتشار اين فهرست، سرآغاز 
مطالبه گرى براى شفافيت در اين زمينه شد، تا 
ــه وزارت صنعت،  آنجا كه رئيس جمهورى نيز ب
معدن و تجارت دستور داد فهرست واردكنندگان 
كاال با ارز دولتى را منتشر كند. تجمعات اعتراضى 
به مدت يك روز ادامه داشت و در نهايت فعاليت 

بازار به حالت عادى بازگشت.

 بقای اردوغان در ترکیه
با برگزارى انتخابات زودهنگام در تركيه و تغيير 
ــى اين كشور از پارلمانى به رياستى،  نظام سياس
رجب طيب اردوغان روز 4 تير با كسب اكثريت 
ــد.  ــت جمهورى تركيه ابقا ش آرا در مقام رياس
مهم ترين رقيب او در اين انتخابات، محرم اينجه 
ــه دميرتاش از داخل زندان  و دميرتاش بودند ك

كانديدا شده بود!

 بی آبی در آبادان و خرمشهر
ــورى و كمبود آب در  اوايل تيرماه، مشكل ش
خرمشهر و آبادان، به سمت بحرانى شدن رفت و 
موجب وقوع برخى اعتراضات شد. اين اعتراضات، 
شامگاه شنبه 9 تيرماه به درگيرى انجاميد و در 
نهايت با شكسته شدن شيشه واحدهاى تجارى 
و پرتاب سنگ و شليك گاز اشك آور و تيراندازى 
هوايى خاتمه يافت. با ادامه يافتن مشكل آب در 
ــى براى كمك به  ــهر و آبادان، پويش هاي خرمش
ــكل گرفت و نهايتاً پس از  ــهرها ش مردم اين ش
ــهر و  چند روز با همكارى مردم آبادان و خرمش
تالش مسئوالن، شورى آب در اين دو شهرستان 
ــتاندارد رسيد و مشكل كم آبى در اين  به حد اس

مناطق تا حد زيادى برطرف شد.

 روحانی در اروپا
ــران در صدر يك  ــالمى اي رئيس جمهورى اس
ــى و اقتصادى و به دعوت  هيات بلند پايه سياس
ــوئيس، عصر دوشنبه  ــمى رئيس جمهور س رس
ــد و مورد استقبال رسمى  11 تير وارد زوريخ ش

ــفر از  ــى خود قرار گرفت. اين س همتاى سوئيس
ــت كه اولين سفر  آن جهت اهميت بااليى داش
روحانى به اروپا پس از خروج آمريكا از برجام بود. 
ــفر،  يكى از مهم ترين اظهارات روحانى در اين س
در جمع ايرانيان مقيم سوئيس بود كه اعالم كرد 
«امكان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ايران 

صادر نشود». اين سخنان به منزله تهديدى مبنى 
بر مسدود ساختن تنگه هرمز از سوى ايران تلقى 
ــد و بسيارى در داخل از اين سخنان استقبال  ش
كردند و آن را مقتدرانه خواندند. بحث بستن تنگه 
ــوژه خبرى بود اما تب آن به  هرمز تا چند روز س
ــش كرد. ظريف نيز در گفت وگويى  تدريج فروك
تاكيد كرد كه اين اظهارات، واكنشى طبيعى به 
ــگ روانى آمريكا بود. رئيس جمهورى پس از  جن

سوئيس به اتريش نيز سفر كرد.

 رسقت در آسامن
ــا در دو ماه اخير،  يكى از جنجالى ترين خبره
ــازمان پدافند  ــه رئيس س ــب ب اظهارات منتس
غيرعامل كشور بود كه ادعايى مبنى بر دزديدن 
ابرها توسط دشمنان را بيان كرد. براساس آنچه 
ــردار غالمرضا  ــر كردند، س خبرگزارى ها منتش
جاللى در سومين كنفرانس ملى پدافند غيرعامل 
ــاورزى گفت: تيم هاى مشتركى از  در بخش كش
اسرائيل و يكى از كشورهاى همسايه، ابرهاى در 
حال ورود به ايران را غيربارور مى كنند؛ عالوه بر 
ــن ما با بحث ابردزدى و برف دزدى نيز مواجه  اي

هستيم.
او افزود: در اين مطالعه طى چهارسال گذشته 
ارتفاعات افغانستان تا مديترانه مورد بررسى قرار 
گرفته است؛ نتيجه اينكه همه ارتفاعات باالى دو 
ــزار و 200 متر در اين محدوده پر از برف ولى  ه

ارتفاعات ما خشك بوده است.
اين ادعا از سوى برخى مراجع رسمى از جمله 
ــى و مركز ملى تحقيقات و  ــازمان هواشناس س
ــد و 13 تيرماه نيز  ــات بارورى ابرها رد ش مطالع
روابط عمومى سازمان پدافند غيرعامل اعالم كرد 
كه برخالف فضاسازى هاى صورت گرفته، موضوع 
مورد اشاره در سخنرانى رياست سازمان پدافند 
ــرقت ابرها و تغييرات  غيرعامل كشور درباره س
عامدانه اقليمى صرفاً يك نگاه آينده نگرانه  علمى 
ــت و الزاماً به معناى رقم خوردن آن در  بوده اس

مقطع كنونى نيست.

 خاموشی در کشور
ــع برق را  ــبكه توزي ــور، ش افزايش دما در كش
ــيد تا آنجا كه ياد و خاطره سال هاى  چالش كش
دهه شصت و هفتاد زنده شد و مردم بار ديگر با 

خاموشى هاى برنامه ريزى شده مواجه شدند. ابتدا 
قطع برق در مناطق مختلف كشور بدون اطالع 
قبلى بود اما با بلند شدن صداى اعتراضات، نهايتاً 
ساعات خاموشى در چند استان كشور به صورت 
مشخص اعالم شد تا مردم تكليف خود را بدانند. 
ــى ها از حدود 13 تير به اوج رسيد اما از  خاموش

اواسط مردادماه از ميزان آن كاسته شد.

 سلطان سکه در دام
ــالم كرد مردى  ــود كه پليس اع ــاه ب 13 تيرم

ــاله را با دو تن سكه دستگير كرده است.  57 س

ــال ها قبل با  ــن خبر آمده بود اين فرد از س در اي
همكارى نوچه هاى خود اقدام به جمع آورى سكه 
ــده  ــازار كرده و موجب افزايش قيمت آن ش از ب
است. البته اين خبر بعدها از سوى دادستان كل 
كشور تكذيب شد و حتى كار به آنجا كشيد كه 
ــتان كل تهديد به اعالم جرم عليه رئيس  دادس
پليس پايتخت كرد. همچنان ابعاد مختلف اين 

خبر، پنهان است.

 تغییر ساعت کار در ادارات
ــى هاى پى در پى،  ــش گرما و خاموش با افزاي
نهايتاً استاندار تهران 26 تيرماه اعالم كرد كه به 
ــاعت كار ادارات از 6  احتمال زياد از اول مرداد س
و 30 صبح آغاز خواهد شد و تا ساعت 14 ادامه 

خواهد داشت؛ احتمالى كه اجرايى شد.
او همچنين گفته بود: براى ما ساعت يك تا 14 
ــت و اگر در بقيه ساعت ها مصرف  عصر مهم اس

برق وجود داشته باشد، موردى ندارد.

 دستور رهرب انقالب به روحانی
ــيد كه رهبر معظم انقالب در  14 تير خبر رس

ــده  ــه اى ضمن ابراز نگرانى از اخبار منتشرش نام
درخصوص واگذارى ارز و سكه در ماه هاى اخير 
و ابهاماتى كه در افكار عمومى ايجاد كرده است، 
ــد كه ضمن  ــتور داده ان ــه رئيس جمهورى دس ب
ــيدگى به موضوع، گزارش دقيقى تهيه و به  رس

محضر ايشان ارسال شود.

 تخلف در واردات خودرو
ــاد اقتصادى  ــيون مبارزه با فس رئيس فراكس
ــاس گزارش  مجلس، 14 تير اعالم كرد كه بر اس
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دستگاه هاى امنيتى بيش از 100 هزار خودرو با 
تخلف وارد كشور شده است.

امير خجسته گفت: بيش از آنكه ثبت سفارش 
خودرو ممنوع شود 5 خانواده، خودروهاى لوكس 
وارد كرده بودند كه پس از اعالم ممنوعيت شش 

ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.
ــف در واردات  ــرآغاز پرونده تخل اين خبر، س
ــازمان بازرسى نيز اعالم  ــد. رئيس س خودرو ش
كرده بود كه با هك شدن سايت وزارت صنعت، 
ــور  هزاران خودرو به صورت غيرقانونى وارد كش
ــت. بر سر اين موضوع بين دولت و قوه  شده اس
ــود دارد و در حال حاضر،  ــه اختالف وج قضايي
ــعبه ويژه اى براى رسيدگى به آن در دستگاه  ش

قضايى اختصاص يافته است.

 طناب دار بر گردن ۸ عضو داعش
ــالم كرد 8  ــتانى تهران اع ــاه، دادس 16 تيرم

عضو داعش كه از عوامل هماهنگ كننده حمله 
ــالمى در خردادماه سال  ــوراى اس به مجلس ش

گذشته بودند، به دار مجازات آويخته شدند.

 اعرتافات جنجالی در تلویزیون
ــيه اى بود  ــرآغاز يك اتفاق حاش 19 تيرماه س

كه صداوسيما رقم زد. تلويزيون در مستندى به 
ــه»، گريه ها و اعتراف هاى دخترى را  نام «بيراه
ــار فيلم  پخش كرد كه به اتهام رقصيدن و انتش
ــده بود. پخش  ــتاگرام بازداشت ش آن در اينس
ــيارى را در  اين اعترافات، واكنش هاى منفى بس
فضاى حقيقى و مجازى به دنبال داشت تا آنجا 
كه دستگاه قضايى و نيروى انتظامى، پاى خود 
را از اين قضيه كنار كشيدند و تمام تقصيرها را 

برعهده صداوسيما دانستند.

 حادثه در غار
ــر 11 تا 16 ساله عضو تيم فوتبال  دوازده پس

ــاله خود  ــه همراه مربى 25 س «Moo Pa» ب

براى يك سفر تفريحى يك روزه به داخل غارى 
ــارش باران و ورود  ــد رفته بودند كه با ب در تايلن
سيالب در آن گرفتار شدند. از زمان ناپديد شدن 
آنان، يك عمليات گسترده بين المللى متشكل 
ــورهاى تايلند، استراليا، آمريكا، بريتانيا و  از كش
ــد. پمپ هاى آب  چين براى نجات آنان آغاز ش
ــر آب را از داخل  ــاعت حدود 10 هزار ليت هر س
ــان نيروى دريايى در  ــار تخليه كردند و غواص غ
ــدند تا ردى  چند نوبت وارد غار «تام لوانگ» ش
از گمشدگان بيابند. نهايتاً اين دانش آموزان 19 

تيرماه نجات يافتند.

 عزای عمومی در سنندج
بامداد 20 تيرماه، تصادف يك دستگاه اتوبوس 
ــافربرى با يك تانكر حامل سوخت در شهر  مس

سنندج 11 كشته بر جاى گذاشت.
اين حادثه در مقابل ترمينال سنندج رخ داد.

ــا اتوبوس  ــوخت ب ــر حامل س ــورد تانك برخ
مسافربرى موجب حريق اتوبوس شد؛ امرى كه 
به نظر مى رسد مانع از خروج مسافران از اتوبوس 

شده است.
ــتان به دنبال اين حادثه در  استاندارى كردس
اين استان به مدت سه روز عزاى عمومى اعالم 

كرد.

 شکایت کم سابقه ایران از آمریکا
وزير امور خارجه كشورمان، 25 تيرماه توييت 
كرد: «امروز ايران به ديوان دادگسترى بين المللى 
ــكايت كرد تا آمريكا را به دليل اعمال مجدد  ش
ــخگو كند.  غيرقانونى تحريم هاى يكجانبه پاس
ايران در مواجهه با اهانت آمريكا به ديپلماسى و 
تعهدات قانونى، به حاكميت قانون متعهد است. 
ــت كه با عادت نقض قوانين بين المللى  الزم اس

توسط آمريكا مقابله شود».

ديوان دادگسترى بين المللى با صدور بيانيه اى 
ضمن تأييد اين توييت ظريف، اعالم كرد: «ايران 
بر سر اختالف خود با آمريكا در خصوص نقض 
ادعايى معاهده موّدت، روابط اقتصادى و حقوق 
كنسولى كه بين اين دو كشور منعقد شده بود، 
ــى كرده و اقدام موقت  عليه آمريكا اقدام حقوق

ديوان را خواستار شده است.»
ــدور رأيى  ــدام موقت ديوان، ص ــور از اق منظ
ــترى  ــوى ديوان دادگس ــزام آور و موقت از س ال
ــراى توقف تحريم هاى آمريكا عليه  بين المللى ب

ايران است.
در ادامه بيانيه ديوان، ابعاد شكايت جمهورى 
ــفافيت بيشترى  ــالمى ايران از آمريكا، با ش اس
ــكايت ايران به  ــده و آمده كه ش توضيح داده ش
دليل صدور فرمان اجرايى 18 ارديبهشت ترامپ 
ــتن تحريم هايى است كه بر اساس  براى بازگش

برجام، موقتاً تعليق (lift) شده بودند.
شكايت ايران 5 بندى است و طى آن از قضات 
ــل را اعالم  ــده كه موارد ذي ــته ش ديوان خواس

كنند:
ــت) آمريكا در  ــه 8 ِمى (18 ارديبهش - بياني
ــاى جديد عليه ايران،  خصوص اعمال تحريم ه
ــده موّدت  ــل معاه ــدات آمريكا ذي ــض تعه نق

(منعقده در سال 1955) است.
- آمريكا بايد بدون هيچ گونه تأخيرى، اقدامات 

آغاز شده از 8 ميرا متوقف كند.
ــد به اعمال  ــوراً از تهدي ــتى ف - آمريكا بايس

تحريم هاى جديد عليه ايران، دست بردارد.
- آمريكا بايد تضمين بدهد كه گامى در مسير 
ــن پرونده  ــوص اي دور زدن رأى دادگاه در خص

برنمى دارد.
ــارات وارده به شركت هاى  - آمريكا بايد خس
ــخيص ديوان، به صورت  ــاس تش ايرانى را بر اس

تمام و كمال جبران كند.

45نـشريه پااليش نـفت  شماره 9   شهريور 97

Oil Refining Industry Employers Association



 دیدار پوتین و ترامپ
والديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه و دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا روز دوشنبه 25 تير 
ــدار كردند.  ــت فنالند دي ــينكى پايتخ در هلس
رئيس جمهور روسيه در ابتداى اين نشست گفت: 
ــحالم كه با همتاى آمريكايى خود  «بسيار خوش
ديدار مى كنم و قصد دارم در اين نشست درباره 
ــيون روسيه و اياالت متحده  روابط ميان فدراس
ــان گفت وگو كنم». وى  ــكالت جه آمريكا و مش
ــه تماس هاى معمول خود ادامه  ادامه داد: «ما ب
مى دهيم- ما تلفنى نيز گفت وگو كرده و چندين 
بار نيز در حاشيه نشست هاى مختلف بين المللى 
ــه هم اكنون زمان آن  ــدار كرده بوديم اما البت دي
است كه با جزئيات بيشتر درباره روابط دوجانبه و 

درباره مسائل مختلف جهانى گفت وگو كنيم.»
ــت، برگزارى  ــز در ابتداى اين نشس ترامپ ني
ــى فوتبال  ــاى جام جهان ــز رقابت ه موفقيت آمي
ــيه  ــه رئيس جمهور روس ــيه را ب 2018 در روس

ــت. او در بخش ديگرى از اظهاراتش  تبريك گف
ــيه امر خوبى  تأكيد كرد كه «كنار آمدن با روس

است و بد نيست.»
ــانه هاى  اين ديدار، بازتاب هاى فراوانى در رس

جهان داشت.

 افشاگری درباره موسسه ثامن الحجج
يكى از روزنامه هاى صبح، 27 تيرماه در گزارشى 
به انتشار جزئياتى تازه از تخلفات موسسه مالى 
ــارى ثامن الحجج پرداخت و با ذكر برخى  و اعتب
ــه «م.م» و «الف. ع»،  ــف از جمل ــاى مخف نام ه
مدعى شد كه اين افراد به عنوان مجريان مشهور 
تلويزيون، وام هاى ميلياردى گرفته و باپرداخت 
ــاى مجازى پيچيد كه  ــد. كم كم در فض نكرده ان
ــان  ــور از اين دو نفر، مهران مديرى و احس منظ
عليخانى بوده اند. در پى اين ماجرا، تلويزيون در 
ــيد» با اجرا و تهيه كنندگى  برنامه «حاال خورش
رضا رشيدپور، فرصتى را در اختيار عليخانى براى 
ــرار داد اما مهران مديرى ترجيح  دفاع از خود ق
ــرا را از طريق قانونى پيگيرى كند و به  داد ماج
ــكايت روانه دادسراى  همين دليل براى اعالم ش
ــد. در حال حاضر جلسات  ــانه ش فرهنگ و رس
محاكمه متهمان پرونده موسسه ثامن الحجج در 

حال برگزارى است.

 بازگشت سپنتا
ــخيص مصلحت  30 تيرماه با رأى مجمع تش

نظام، «سپنتا نيكنام» منتخب زرتشتى شوراى 
ــوراى نگهبان عضويتش  ــهر يزد كه با نظر ش ش
به حالت تعليق درآمده بود، به شوراى اين شهر 
ــيار  ــت؛ اتفاقى كه در نوع خود رويداد بس بازگش

مهمى به شما مى آمد.

ــهر يزد  ــوراى ش ــتى ش حضور منتخب زرتش
ــى را ميان مجلس  ــورا اختالف نظرهاي در اين ش
شوراى اسالمى و شوراى نگهبان ايجاد كرده بود. 
ــوراى  در اين باره آيت اهللا يزدى از فقهاى عضو ش
نگهبان گفته بود كه فقهاى شورا به اتفاق به توقف 
فعاليت نيكنام رأى دادند و تصميم گيرى اقليت 
مذهبى براى مسلمانان خالف شرع است. آذر ماه 
سال گذشته نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
ــده  ــب كردند اقليت هاى دينى شناخته ش تصوي
ــى ساكن در شهرها و روستاهاى  در قانون اساس
كشور مى توانند نامزد انتخابات شوراهاى اسالمى 
همان شهر و روستا شوند. اين مسئله چون مورد 
ــوراى نگهبان و مجلس بود براى  اختالف بين ش
تصميم گيرى به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
فرستاده شد كه نهايتاً در جلسه 30 تير، اعضاى 
مجمع تصويب كردند كه عضويت سپنتا نيكنام 

در شوراى شهر يزد اشكالى ندارد.

 برکناری سیف
با افزايش انتقادات كارشناسان و تحوالت منفى 
ــكه و ارز، عبد الناصر همتى رئيس سابق  بازار س
ــيف در سمت  بيمه مركزى جايگزين ولى اهللا س

رئيس كل بانك مركزى شد.
ــت  پيش تر برخى گمانه زنى ها حاكى از بازگش
ــه كابينه و  ــابق اقتصاد ب ــى طيب نيا وزير س عل

نشستن بر كرسى رياست بانك مركزى بود.

طوالنی ترین خسوف قرن ۲۱
ــامگاه  ــن ماه گرفتگى قرن 21، ش طوالنى تري
ــاى بزرگى  ــرداد 1397 در بخش ه ــه 5 م جمع
ــيا، آفريقا، اروپا و آمريكاى  از ايران، استراليا، آس
جنوبى كه قابل رؤيت بود اتفاق افتاد. اين خسوف 
به عنوان مهم و زيباترين رويداد نجومى قرن در 
ــه 5 مردادماه آغاز و  ــاعت 21: 44: 47 جمع س
ــل 103 دقيقه به طول  ــان گرفت كام مدت زم
كشيد و در ساعت 03: 58: 37 ثانيه بامداد شنبه 

6 مرداد به پايان رسيد.

 قتل عام در باغ وحش مشهد
ــت و 4  ــف 4 تخته پوس اوايل مردادماه با كش
ــل آباد، فعاالن  ــر در باغ وحش وكي جمجمه بب
حقوق حيوانات و دادستانى مشهد به ماجرا ورود 

كردند. تحقيقات ادامه داشت تا اينكه يكشنبه 7 
مرداد، معاون اجتماعى دادستان مشهد از كشف 
دو تخته پوست يوزپلنگ در بازرسى كارشناسان 

از اين باغ وحش نيز خبر داد.
محمد بخشى محبى گفت: كارشناسان خبره اى 
براى بازرسى به باغ وحش مشهد اعزام شده و در 
ــى هاى خود از داخل يكى از انبارهاى باغ  بازرس
ــت يوزپلنگ كشف  وحش دو تخته ديگر از پوس

كرده اند.
ــار خبر كشته شدن هشت ببر در  در پى انتش
باغ وحش مشهد طى 10 ماه گذشته و مشكوك 
ــر كل حفاظت و مديريت  بودن مرگ آنها، مدي
ــازمان حفاظت محيط زيست با  صيد و شكار س
ــاره به اينكه در حال حاضر 15 قالده ببر در  اش
ــود دارد، تاكيد كرد: تلف  ــهد وج باغ وحش مش
ــت قالده ببر طى 10 ماه گذشته در  ــدن هش ش
اين باغ وحش تأييد نمى شود و تاكسيدرمى هاى 
يافت شده مربوط به ببرهاى تلف شده در سال هاى 

93 تا 97 است.

ــى فعاالن حقوق  ــت كه برخ اين در حالى اس
حيوانات معتقدند احتمال كشته شدن اين ببرها 

بر اثر عدم رسيدگى صحيح، بسيار قوى است.

 شهرام در بار عدس
ــهور اقتصادى در  ــهرام جزايرى متهم مش ش
ــور در يك  دهه 70، 7 مرداد هنگام خروج از كش
محموله قاچاق انسان در پوشش بار عدس توسط 

ماموران گمرك شناسايى و بازداشت شد.
ــتگيرى  ــرى هنگام دس ــود جزاي گفته مى ش
پيشنهاد رشوه يك ميليارد تومانى را به ماموران 
ــط ماموران رد شده  ــنهاد توس داده كه اين پيش

است.
ــه جزايرى پس از  ــود ك همچنين گفته مى ش
دستگيرى خود را يكى از اتباع كشور افغانستان 
معرفى مى كند و مى گويد قصد رفتن به تركيه را 

داشته است.
ــت به همراه 80 نفر ديگر از  وى بعد از بازداش
اتباع افغانستانى از سوى بازپرس دادسرا به طرد 
از كشور و بازگشت به افغانستان محكوم مى شود. 
ــاير اتباع  ــپس به همراه س ــهرام جزايرى س ش
بيگانه به محل نگهدارى اتباع فرستاده مى شود 
ــاون هنگ مرزى  ــب هنگام زمانى كه مع ــا ش ام
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ــت  ــدگان بوده اس در حال بازديد از بازداشت ش
ــك مى كند. اين مسئول هنگ مرزى  به وى ش
ــما قيافه ات آشناست و  به جزايرى مى گويد: ش
بعيد است كه افغانستانى باشى. شهرام جزايرى 
ــود خود را  ــايى هويتش آگاه مى ش كه به شناس
ــرده و به اين ترتيب علت و انگيزه اش  معرفى ك
براى خروج از كشورش را رفتن به كانادا عنوان 
مى كند. وى به مأموران مى گويد به علت بدهى 
مالياتى ممنوع الخروج هستم و نمى توانستم از 

كشور خارج شوم.

 دالر و سکه در اوج
ــازار، اين  ــكه در ب ــا افزايش قيمت ارز و س ب
قيمت ها اوايل مردادماه به اوج رسيد؛ تا آنجا كه 
ــتاد، دالر به  ــكه در مرز 4 ميليون تومان ايس س
ــزار تومان رفت و يورو هم 13 هزار  كانال 11 ه
تومان را تجربه كرد. اما اين قيمت ها مدت زيادى 
به طول نينجاميد و با رونمايى بسته جديد ارزى، 

قيمت ها فروكش كرد.

 سوپرایز ترامپ
ــامگاه  يكى از مهم ترين خبرهاى مردادماه، ش
ــتم اين ماه روى خروجى خبرگزارى ها قرار  هش
گرفت: «اعالم آمادگى ترامپ براى مذاكره بدون 
پيش شرط با ايران». رييس جمهورى آمريكا در 
كنفرانسى مطبوعاتى با نخست وزير ايتاليا درباره 
ــورمان  ــران و ديدار با مقامات كش مذاكره با اي
ــل دارد با مقام هاى ايرانى  تصريح كرد كه تماي

بدون هيچ پيش شرطى مالقات داشته باشد.
ــاعاتى بعد پمپئو وزير خارجه  با اين وجود، س
ــرد و در ادامه نيز  ــرر ك ــروطى را مق آمريكا ش
مقامات ايران، اين پيشنهاد را نوعى جنگ روانى 
ــنهاد ترامپ بر  ارزيابى كردند. با اين وجود، پيش
ــرداى آن روز  ــت و ف قيمت ها تأثير مثبت داش

كمى از التهاب قيمت ها كاسته شد.
ــپاه در واكنش به  ــردار جعفرى فرمانده س س
ــردم ايران با  ــپ اعالم كرد كه م ــنهاد ترام پيش
آمريكا مذاكره نخواهند كرد و على مطهرى نايب 
رئيس مجلس نيز در نامه اى به فرمانده سپاه، اين 

موضع گيرى را مورد انتقاد قرار داد.

 استعفای نوبخت
10 مردادماه، محمدباقر نوبخت كه بحث تغيير 

او و رفتنش از سازمان برنامه و بودجه داغ شده 
ــخنگويى دولت  بود، خبر كناره گيرى خود از س
ــتعفايش را داد. او ديگر  و موافقت روحانى با اس
ــت اما همچنان سكان دار  سخنگوى دولت نيس

سازمان برنامه و بودجه است.

 مهاجر متفکر، برنده فیلدز
فريدون درخشانى رياضى دان ايرانى كه پس از 
پناهندگى به انگلستان نام كوچر بيركار به معناى 
مهاجر متفكر را براى خود برگزيده است، به دليل 
فعاليت و پژوهش در زمينه هندسه جبرى برنده 
مدال فيلدز در شهر ريودوژانيروى برزيل شد. او 
ــت كه  دومين ايرانى پس از مريم ميرزاخانى اس

اين جايزه را دريافت كرده است.

 رو�ایی از بسته جدید ارزی
ــامگاه 14 مرداد، عبدالناصر همتى رئيس  ش
ــا حضور در يك برنامه زنده  كل بانك مركزى ب
ــته جديد ارزى دولت رونمايى  تلويزيونى از بس
ــته جديد، ارز همه كاالهاى  ــاس بس كرد. براس
ــمى تأمين مى شود.  ــى و دارو به نرخ رس اساس
ــد  ــدن و تجارت موظف ش ــت، مع وزارت صنع
فهرست كاالهاى مذكور را بازنگرى و به روز رسانى 
كرده و نظارت الزم را به منظور حصول اطمينان 
ــى و دارو بر مبناى نرخ  از توزيع كاالهاى اساس

ــمى از زمان ورود كاال تا عرضه آن در شبكه  رس
ــى به عمل آورد و همه صرافى هاى  خرده فروش
مجاز مى توانند در چارچوب انجام معامالت خرد 
نسبت به خريد ارز به صورت اسكناس با رعايت 
مقررات ارزى، بويژه مقررات مبارزه با پولشويى 

اقدام كنند.
ــب بعد از رونمايى از بسته  روحانى نيز يك ش
جديد ارزى با مردم گفت وگو كرد و اطمينان داد 
ــى با نوسانات نرخ ارز،  كه قيمت كاالهاى اساس

تغييرى نخواهد كرد.

 خداحافظی دو وزیر با کابینه
ــاون، كار و رفاه اجتماعى و وزير امور   وزير تع
اقتصادى و دارايى، دو وزيرى بودند كه در فاصله 
ــوى مجلس  ــه از يكديگر از س ــدود دو هفت ح
ــدند و هر دو نيز با نظر مجلس از  ــتيضاح ش اس

وزارتخانه هايشان رفتند.
ــى ربيعى بود كه 17 مرداد در  اولين وزير، عل
ــد؛ جلسه اى كه  جلسه اى پرتنش استيضاح ش
در آن، سخن از سوء استفاده برخى نمايندگان 
ــت در برابر  ــتيضاح به دليل مقاوم و ادعاى اس
باج گيرى ها توسط ربيعى مطرح شد. نهايتا هم 
مجلسى ها با 129 راى موافق و 111 راى مخالف، 
ــيروان محسنى  وزير كار را بيكار كردند و انوش
ــت  ــتى، سرپرس ــازمان بهزيس بندپى رئيس س

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى شد.
ــعود  ــد، مس ــتيضاح ش دومين وزيرى كه اس
كرباسيان وزير امور اقتصادى و دارايى بود كه روز 
4 شهريور در جلسه اى آرام تر از نشست استيضاح 
ربيعى، موفق نشد مجددا اعتماد مجلس را جلب 
كند و به اين ترتيب رحمت اهللا اكرمى، سرپرست 
وزارت امور اقتصادى و دارايى شد تا دولت گزينه 
ــن وزارتخانه به مجلس  ــراى اي ــى خود را ب اصل

معرفى كند.
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كارگران نمونه سه پااليشگاه در سال 96
پااليشگاه   شيراز

نجفى زاده

پااليشگاه   بندرعباس

محمد كبابى

پااليشگاه   تبريز

يداله اصغريان

پااليشگاه   شيراز

جنگ آزما

پااليشگاه   بندرعباس

فرزاد بابا زاده

پااليشگاه   تبريز

حامد فتح الهى فالحى

پااليشگاه   شيراز

آزاديخواه

پااليشگاه   بندرعباس

روح اله رعيت

پااليشگاه   تبريز

ميرحجت  حشمتى
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