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رهرب انقالب در دیدار رئیس و منایندگان مجلس خربگان:

«اقتداراقتصادی»ازارکاناقتدارکشوراست
رهبر انقاب اس��امی «اقتدار اقتص��ادی» را از
ارکان اقتدار کشور عنوان و خاطرنشان کردند :اگر
بر اثر بیمباالتی و سیاس��تهای غلط ،ارزش پول
ملی روز بروز تنزل یافت و در این زمینه عقبگرد
و پسرفتی داشتیم ،خبرگان باید از دولت ،مجلس
و دستگاههای مسئول ،مطالبهگری کند.
محور بیانات حضرت آیت اهلل خامنهای در دیدار
رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان به ش��رح زیر
است:
مجلس خبرگان باید با تشکیل یک هیأت اندیشه
ورز که دارای نگاه کان و راهبردی و عمیق باشد،
به بررس��ی چگونگی حرکت انقاب اس��امی در
 ۳۸س��ال گذشته به س��مت اهداف اصلی خود و
پیشرفتها ،توقفها و احیاناً پسرفتها در این مسیر
بپردازد و براساس جمع بندی خود از دستگاههای
مختلف مطالبهگری کند.
سخنان سخیف ،زشت ،ابلهانه ،آشفته و سراسر
غیرواقعی رئیس جمهور امریکا ناشی از قدرت نبود،
ِ
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بلکه ناشی از عصبانیت ،درماندگی و سبک مغزی
اس��ت زیرا امریکاییها از اینکه نقشههای چندین
س��اله آنها در منطقه غرب آس��یا ،با حضور مؤثر
جمهوری اس��امی ایران ،نقش بر آب شده است،
به شدت ناراحت و عصبانی هستند.
مجلس خبرگان مجلسی استثنایی و بینظیر از
لحاظ ترکیب ،کارکرد و وظایف است؛ این مجلس
در کنار وظایف کنونی آن ،باید یک نگاه و ارزیابی
کان و راهبردی به مسیر و حرکت انقاب اسامی
داشته باشد .قوای سهگانه مأمور اداره کشور هستند
و بای��د کش��ور را انقابی اداره کنن��د اما مجلس
خبرگان باید با تش��کیل یک هیئت اندیش��هورز،
میزان پیشرفتها یا پسرفتها را در مسیر حرکت
به سمت اهداف انقاب ،ارزیابی ،و بر اساس آن از
دستگاههای مسئول ،مطالبه کند.
یکی از عناوین انقاب ما« ،نه ش��رقی نه غربی»
بود و امروز اگرچه قطب شرق وجود ندارد اما غرب
یعن��ی امریکا و دولتهای اروپایی با قدرت و قوت

وجود دارند« .نه غربی» یعنی در سیاست ،مجذوب
و ملح��ق و مطیع و تحتتأثیر غرب نباش��یم ،در
مسیر خواست آنها نیفتیم و کشور و فرهنگ آن را
از آمیختگی با فرهنگ منحط غرب پاالیش کنیم،
و مجل��س خبرگان باید در این خصوص ارزیابی و
مطالبهگریکند.
«اقتدار اقتصادی» از ارکان اقتدار کش��ور است.
از عناصر اصلی اقتدار اقتصادی« ،قدرت پول ملی
و قدرت خرید مردم» اس��ت ،بنابرای��ن اگر بر اثر
بیمباالتی و سیاس��تهای غلط ،ارزش پول ملی
روز ب��روز تنزل یاف��ت و در این زمینه عقبگرد و
پسرفتی داشتیم ،خبرگان باید از دولت ،مجلس و
دستگاههای مسئول ،مطالبهگری کند.
مس��ئله «عدالت ،مبارزه با فقر و تقسیم صحیح
ثروت» در زمره مسائل اصلی انقاب و مسائلی است
که نیازمند ارزیابی و مطالبهگری خبرگان اس��ت.
عدالت و توزیع درست ثروت در کشور ،مورد تأکید
اسام و متفاوت با حرفهای نادرست مارکسیستی

است و باید کشور را به نحوی اداره کرد که فاصله
فقیر و غنی یا همان چیزی که امروز در دنیا بعنوان
ضریب جینی مطرح است ،کاهش یابد.
«حفظ و حراست از روحیه و انگیزههای انقابی»
ش��رط تدوام انقاب اسامی اس��ت .بدون روحیه
انقابی ،زحمات و فداکاریها و خونهایی که مردم
در راه احیاء اس��ام دادند ،از بی��ن خواهد رفت و
اگر حکومتی هم بر س��ر کار باش��د ،آن حکومت،
جمهوری اس��امی نخواهد بود ،بنابراین خبرگان
بای��د از میزان انگیزه انقاب��ی در جامعه و عوامل
مقابله با آن ،ارزیابی داش��ته باشد و بر اساس آن،
مطالب��ه کند .کمک و حمایت از نیروهای انقابی
و حزباللهی نوعی مطالبهگری بر اس��اس نگاه به
انقابی کش��ور است .البته مسلم است که
حرکت
ِ
در این زمینه کش��ور پیش��رفت داشته و به عقب
نرفته است .مسئله «تدیّن مردم» مسئلهای مهم
اس��ت .تکرار این حرف از س��وی برخ��ی افراد که
«ما نمیخواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم»،
تعبیری نادرست و مغالطهآمیز است زیرا هیچکس
نمیخواهد مردم را به زور به بهشت ببرد اما باید از
راه و به شکل درست ،مسیر بهشت را به روی مردم
باز ،و آنها را به حرکت در آن مسیر ،تشویق کنیم.
فلسفه ارسال پیامبران ،هدایت مردم به بهشت و
دور کردن آنان از جهنم بوده است ،البته این حرف
هم که در اس��ام هیچ اجباری وجود ندارد ،حرف
درستی نیست و حدود شرعی در برخی موارد وجود
دارد .هیئت اندیشهورز مجلس خبرگان باید موارد
فوق و امثال آن را ارزیابی و بر اس��اس پیشرفت یا
عقبگرد در خصوص هر یک از آنها از دستگاهها
مطالب��ه کند و این عناوین مه��م را به گفتمان و
مطالبه عمومی مردم تبدیل کند ،زیرا رسیدگی به
این مس��ائل در شأن مجلس خبرگان است .آحاد
مردم و همچنین مس��ئوالن کش��ور بدانند ،حل
مشکات اعم از اقتصادی و فرهنگی ،تنها به دست
خو ِد مردم و اتکاء ب��ه توان و ظرفیتهای داخلی
امکانپذیر است و نه با اتکاء به بیگانه.
این موضوع باید آن قدر در جامعه تکرار شود تا
بصورت یک گفتمان رایج و قطعی درآید زیرا کشور،
جوانهای پرانگیزه و افراد توانا و صاحب فکر و ایده
و خاقیت در بخشهای مختلف تولیدی و علمی و
آموزشی دارد که باید از آنان استفاده شود.
بیگانه نمیتواند مشکات کشور را حل کند .من
نمیگویم با دنیا قطع رابطه کنیم و از اول انقاب
تا کنون همواره بر ارتباطات گسترده با دنیا تأکید
داش��تهام اما میگویم «پای قدرتمن��د خود را با
عصای بیگانه عوض نکنید»!
اش��کالی که نسبت به مذاکرات هستهای داشته

و داریم و مکرر نیز در جلسات با مسئوالن مطرح
کردیم این است که مذاکره اشکالی نداشت اما باید
در این مذاکره مراقبت و دقت الزم انجام میگرفت
تا اینگونه نباشد که هر غلطی که طرف مقابل انجام
بدهد ،نقض برجام محس��وب نش��ود اما هر اقدام
ایران ،نقض برجام محس��وب شود .باید با دنیا کار
کنی��م و الزام��ات آن را هم میپذیریم اما نباید به
بیگانه چشم دوخت.
در مقابل جمهوری اسامی ،جبههای از دشمنان
وجود دارد ،نظام اسامی به لطف خداوند ،تاکنون
به جبهه دش��من ضربه وارد ک��رده و آنها را عقب
رانده است و در آینده نیز به همین صورت خواهد
مقابل ما یک «نقطه»
ب��ود اما باید بدانیم ک��ه در
ِ
به عنوان دش��من قرار ندارد بلکه با یک «جبهه»
مواجهیم .یکی از دالیل اصلی عصبانیت بدخواهان
ملت ایران پیش��رفت روزافزون نظام اس��امی در
مسائل منطقهای و جهانی استِ .
علت نطق ابلهانه
و بس��یار زشت و سخیف و با ادبیات گانگستری و
آشفتگی رئیس
کابویی و سراسر دروغ محض و با
ِ
جمه��ور امریکا ،عصبانیت و درماندگی و س��بک
مغزی آنها است.
سخنان رئیس جمهور امریکا ،برای ملت امریکا
افتخارآمیز نبود و باید نخبگان امریکا ،از این سخنان
و داش��تن چنین رئیس جمهوری احس��اس شرم
کنند که این احساس شرم را نیز بیان کردهاند.
آمریکاییها از سالها قبل برای منطقه غرب آسیا
طراحی و نقشه داشتند و نام آن را هم «خاورمیانه
جدید» یا «خاورمیانه بزرگ» گذاشته بودند و سه
محور اصلی این طراحی نیز عراق ،سوریه و لبنان
بودند اما در هر سه کشور با شکست مواجه شدند.
براساس این طراحی قرار بود ،عراق با آن سابقه
کهن تاریخی و تمدنی و س��وریه به عنوان کانون
مقاومت و لبنان با جایگاه ویژه خود ،تحت سلطه و

نفوذ امریکا و رژیم صهیونیستی باشند.
اما اکنون واقعیات منطقه به گونهای دیگر است
زیرا آنها نتوانستند در لبنان کاری از پیش ببرند،
در عراق ،درس��ت بر عکس خواستهی آنها محقق
شده است و در سوریه به رغم جنایتهای بیشمار
امری��کا و متحدانش و قتل عام مردم این کش��ور
و حمایتهای گس��ترده از گروههای تروریس��تی
تکفیری ،در حال حاض��ر داعش به پایان راه خود
رسیده و گروههای تکفیری همچون جبهه النصرة،
منزوی شدهاند.
حضور و تأثیر جمهوری اس��امی ایران موجب
محقق نش��دن طراحیها و خواس��تهای امریکا و
رژیم صهیونیستی در منطقه شده است و همین،
دلیل عصبانیت آنهاست .برخی در تحلیلهای خود
ِ
اش��تباه نکنند زیرا مواضع امریکا به دلیل قدرت و
توانایی در مقابل ایران نیست بلکه کام ً
ا به دلیل
ضعف و شکست و عصبانیت اوست.
حضور جمهوری اس��امی در مسائل منطقه و
جهان موفقیت آمیز و عزتمندان��ه بوده ،باید این
عزت را با عقل و تدبیر و فکر درست ،و همچنین با
اشتباه نکردن در نحوه مراودات و تصمیم گیریها و
موضع گیریها ،حفظ کرد.
ای��ن عزت بواس��طه مجاهدت م��ردم و جوانان
و ریخته ش��دن خون ش��هدا به دست آمده است،
شهید عزیز محسن ُحججی یک نمونه بود و ما از
این نمونه ها در میان جوانان بسیار داریم و خداوند
متعال این نمونه را ب��ه دالیلی در مقابل دیدگان
برجس��ته کرد تا همه تسلیم این حقیقت شریف
ش��وند که انگیزه انقابی در میان جوان ،به فضل
الهی روز به روز در حال افزایش است.
درخواس��تهای بیشماری از س��وی جوانان از
طریق نامه و پیغام ،ب��رای اجازه حضور در جبهه
دفاع از حرم و مبارزه با دش��من وج��ود دارد .این
همان انگیزههای رو ب��ه افزایش انقابی در میان
جوانان اس��ت و چنین انگیزههایی در ش��رایطی
که عوامل بازدارنده و وسوس��ه گر همچون فضای
مجازی وجود دارد ،نش��انگر معجزه و لطف الهی
است .ماه محرم ماه امام حسین علیهالسام و ماه
همه ارزشهای متبلور در وجود مقدس آن حضرت
همچون جهاد ،ش��هادت ،اخاص ،وفا ،گذش��ت،
اهتمام به حفظ دین خدا و ایس��تادگی در مقابل
قدرتهای معارض دین است .این حادثه در طول
زمان زندهتر شده و گرامیداشت این حماسه عظیم،
هر سال نسبت به قبل ،پرشورتر و گستردهتر است
که همین موضوع دربردارنده پیام و معنای خاصی
اس��ت و به فضل الهی این جریان به رهبری امام
حسین (ع) ،در دنیا پیش خواهد رفت.
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رییسجمهوردرسازمانمللمطرحکرد:

آمادگیایرانبرایکمکبهامنیتانرژیجهانی
رییس جمهور اعتدال را منش و روش ملت بزرگ ایران دانس��ت و با تاکید بر اینکه دنیا و ایران مس��یر صلح را برگزیده اند و برجام مس��یر صلح اس��ت ،تصریح کرد :ایران با
برخورداری از بزرگترین ذخایر گازی جهان و نفت فراوان ،آمادگی دارد که در یک همکاری بلندمدت ،به امنیت انرژی جهانی کمک کند و با سرمایهگذاری مشترک در زیرساختهای
حمل و نقل دریایی ،ریلی و جادهای ،ظرفیت کریدورهای ترانزیت بینالمللی را ارتقاء بخشد .مهمترین محورهای سخنان حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جمع سران
کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به این شرح است:

در ای��ن بزرگ تری��ن تریب��ون بینالمللی ،با
صدای بلند اعام میکنم ،که اعتدال منش و روش
ملت بزرگ ایران اس��ت .اعتدال نه انزواطلبی است
و نه اس��تیاجویی؛ اعتدال نه بیتفاوتی اس��ت و نه
پرخاشگری.
رویک��رد م��ا صلحخواهی و حمای��ت از حقوق
ملتهاس��ت .ما ظلم را نمیپسندیم و از مظلوم دفاع
میکنیم .ما تهدید نمیکنیم و تهدید را از جانب هیچ
کس و هیچ قدرتی نمیپذیریم .زبان ما ،زبان کرامت
است و زبان تهدید را برنمیتابیم .ما اهل مذاکرهایم ،اما
از موضع برابر و احترام متقابل ،و با رویکرد برد  -برد.
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در دنیای امروز صلح ،امنیت ،ثبات و پیشرفت
کش��ورها در ه��م تنیده ش��دهاند .نمیش��ود مردم
فلسطین توسط رژیمی شرور و نژادپرست از کمترین
حقوق انسانی محروم باشند و غاصبان این سرزمین
در امنیت؟ نمیشود مسلمانان در یمن ،سوریه ،عراق،
بحرین ،افغانس��تان ،میانمار ،و مناطق دیگر در فقر،
جنگ و درگیری زندگی کنند و عدهای گمان کنند
ک��ه میتوانند امنیت و رفاه و توس��عه بلندمدت در
کشورهای خود داشته باشند.
ایران از گذشته ،پرچم دار تسامح در حق ادیان
و اقوام مختلف بوده است .ما همان ملتی هستیم که

یهودیان را از رنج اسارت بابلی نجات دادیم؛ ارمنیان
مس��یحی را با آغوش باز در میان خویش ،پذیرفتیم
و در می��ان خود یک "ق��اره فرهنگی" و تنوعی کم
نظی��ر از اق��وام و ادیان را جای دادهای��م .این همان
ایران اس��ت که همواره از مظلومان دفاع کرده است؛
قرنها پیش مدافع حقوق یهودی��ان و اکنون مدافع
حقوق فلس��طینیان است .ایران همان ایران حقجو
و آرامشطلب است.
ما امروز در صف مقدم مبارزه با تروریسم و تندروی
مذهبی در خاورمیانه قرار داریم .نه از موضع فرقهای و
قومی ،که از موضعی انسانی ،اخاقی و راهبردی.

ای��ران نه میخواه��د ،امپراتوری تاریخ��یاش را احیا کند و نه
میخواهد ،مذهب رسمیاش را حاکم کند و نه میخواهد انقابش را با
زور سرنیزه صادر کند .ما به استواری فرهنگمان ،حقیقت مذهبمان
و اصال��ت انقابمان آن قدر باور داریم که ،هرگز نمیخواهیم آنها را
چونان اهداف استعماری جدید بر کوله سربازان صادر کنیم .ما برای
ترویج فرهنگ و تمدن و مذهب و انقابمان ،به قلبها وارد میشویم و با
عقلها سخن میگوییم .شعر میخوانیم و با حکمت سخن میگوییم.
سفیران ما ،شاعران ،عارفان و حکیمانمان هستند .ما با مولوی تا این
سوی اقیانوس اطلس را در نوردیدهایم .ما با سعدی در دل آسیا نفوذ
کردهای��م .ما با حافظ جه��ان را فتح کرده ایم پس چه نیازی ،به فتح
جدید داریم؟!
اعت��دال از طرف ملتی اس��ت که نه فق��ط در بیان ،که در عمل
به آنها پایبند بوده اس��ت .برجام ،بهترین نشانه صدق ادعای ما است.
برجام حاصل بیش از دو س��ال مذاکرات فشرده است که نتیجه آن،
مورد حمایت ش��ورای امنیت ملل متحد ،و جامعه جهانی قرار گرفت
و به صورت بخش��ی از قطعنامه  22۳1شورای امنیت در آمد .برجام
متعلق به یک یا دو کشور نیست ،برجام سند شورای امنیت ،و متعلق
به کل جامعه بینالمللی است.
برجام ایجاد یک تعامل نو در مناس��بات جدید جهانی اس��ت.
تعاملی مبتنی بر مش��ارکت و س��ازندگی دوجانبه ،میان ما و جهان.
ما درهای تعامل و همکاری را گش��ودهایم .ما دهها قرارداد توسعه با
دولتهای توس��عهیافته شرق و غرب بستهایم .متاسفانه برخی خود
را از ای��ن امکان تازه محروم کردند .به خود تحریمی دس��ت زدند و
حال با احساس غبن ،فکر میکنند فریب خوردهاند .در حالیکه ما نه
فریب خوردهایم و نه کسی را فریب دادهایم .ما سطح برنامه هستهای
خود را ،خود تعیین کردهایم .ما بازدارندگی هس��تهای را نه از ساح
هس��تهای ک��ه از دانش و مهمت��ر از آن از مقاومت ملت بزرگ خود
بدس��ت آوردهایم .این هنر و تکنیک ماست .آنها میخواستند ساح
نداش��ته اتمی را از ایران ،س��لب کنند ،و البته ما از سلب چیزی که
نداشتهایم و مدعی آن هم نبودهایم ،ابایی نداریم .نمی توان پذیرفت
رژیم غاصب صهیونیستی که با ساح هستهایاش منطقه و جهان را
تهدید میکند و متعهد به هیچ مقررات و نظارت بینالمللی نیست،
ملتهای صلحطلب را نصیحت کند.
به صراحت میگویم که جمهوری اسامی ایران اولین کشوری
نخواه��د بود ک��ه برجام را نقض کن��د ولی در مواجه��ه با نقض آن
عکسالعملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد .اگر این توافق به دست
«نااهان عرصه سیاست» از بین برود ،مایه تأسف است و دنیا فرصت
بزرگی را از دست خواهد داد؛ اما چنین اقدامی هرگز قادر نخواهد بود
جمهوری اسامی ایران را از مسیر پیشرفت و تعالی خود باز دارد.
دولت جدید آمریکا با پیمان شکنی و نقض تعهدات بین المللی،
فقط اعتبار جهانی خود را میشکند و اعتماد دولتها و ملتها نسبت
به هر گونه مذاکره و تعهدات آینده خود را از دست میدهد.
ادبیات جاهانه ،زش��ت ،کینهتوزانه و مشحون از اطاعات غلط
و اتهامات بیپایه از زبان رییس جمهور آمریکا علیه ملت ایران دیروز
در این مجمع محترم شنیده شد ،نه تنها این گونه سخنها در شأن
سازمان ملل نبود ،بلکه در تقابل با خواسته امروز همه ملتها از این
اجاس است ،یعنی اتحاد دولتها برای مقابله با جنگ و تروریسم.
در همین جا اعام میکنم که توان دفاعی جمهوری اس��امی

من در این جایگاه جهانی،
به سخنگویی از سوی
ملتی مهامننواز ایران،
از همه آنها که صلح و
امنیت و پیرشفت را در
سایه مشارکت و همکاری
ملتهاجستجومیکنند،
برای سفر به ایران و
مشارکت در این آینده
پرامید ،دعوت میکنم.

ایران ،از جمله توانمندیهای موش��کی ،تنها جنبه
دفاعی و بازدارندگی داشته و برای حفظ صلح و ثبات
در منطق��ه ،و جلوگی��ری از ماجراجویی بیخردان،
هدفگذاری ش��ده است .مردم شهرهای مختلف ما
در جنگ تحمیلی هش��ت ساله ،قربانی موشکهای
دوربرد رژیم صدام بودند و ما هرگز اجازه تکرار چنین
جاهطلبیهای فاجعهبار را نخواهیم داد.
من ب��ه صراحت اع��ام میکنم ک��ه مداخله
خارجی و تعیین تکلیف برای مردم منطقه ،نتیجهای
جز تداوم و گسترش بحران برجای نخواهد گذاشت.
بحرانهای س��وریه ،یمن و بحری��ن راه حل نظامی
ندارند و تنها از طریق توقف خشونت و پذیرش رای و
نظر مردم پایانپذیر است.
دولت آمریکا باید برای مردم خود توضیح دهد
ک��ه چرا با صرف صدها میلی��ارد دالر از داراییهای
ملت خود و ملتهای منطقه به جای آنکه به ثبات
و امنیت کمک کند ،موجب قتل ،فقر ،ویرانی ،رشد
تروریس��م و افراطیگری در منطقه و جهان ش��ده
است.
ایران با برخ��ورداری از بزرگترین ذخایر گازی
جهان و نفت فراوان ،آمادگی دارد که در یک همکاری
بلندمدت ،به امنیت ان��رژی جهانی کمک کند و با
سرمایهگذاری مشترک در زیرساختهای حمل و نقل
دریایی ،ریلی و جادهای ،ظرفیت کریدورهای ترانزیت
بینالمللی را ارتقاء بخش��د .تقویت زیرساختهای
اقتصادی در حوزههای گازرس��انی ،شبکههای برق
و ارتباط��ات ریلی و جادهای ،ام��کان تولید ارزان با
دسترس��ی به بازار بزرگ ملی و منطق��های را برای
پروژههای متنوع صنعتی فراهم کرده است .اینک با
فراهم آمدن فضای حقوقی مناسب ،هیأتهای متعدد
سرمایهگذاران خارجی به ایران روی آوردهاند که به
امضای روزافزون قراردادهای بزرگ س��رمایهگذاری
مش��ترک و تأمین مالی در حوزههای مختلف منجر
شده است.
عزم ملت ایران بر ساختن ایرانی آزاد و پیشرو،
و مشارکت در توسعه منطقهای امن و آرام ،بر مبنای
اخاق و احترام به حقوق بین الملل اس��ت و در این
راه ،از مش��ارکت و همکاری همه س��رمایه گذاران و
صاحبان اندیش��ه و ابتکار در سراسر جهان استقبال
میکند .من در این جایگاه جهانی ،به سخنگویی از
سوی ملتی مهماننواز ایران ،از همه آنها که صلح و
امنیت و پیش��رفت را در سایه مشارکت و همکاری
ملتها جس��تجو میکنند ،برای س��فر ب��ه ایران و
مشارکت در این آینده پرامید ،دعوت میکنم.
ما میتوانیم با باور به تصمیم چهار س��ال قبل
خود در این مجمع عمومی ،برای ایجاد جهانی عاری
از خشونت و افراط ،گفتمان تحمیل ،یکجانبه گرایی،
ارعاب و جنگ را به منطق گفتگو ،همافزایی و صلح
تبدیل کنیم؛ تا صدای اعتدال ،تنها صدای غالب در
جهان باشد.
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نرشیهپولتیکودرمقالهایعنوانکرد؛
تندروها می خواهند باردیگر فش��ارهای اقتصادی
ک��ه ایران پیش از حصول توافق هس��تهای ایران
با آنها مواج��ه بود ،را دوباره اعمال کنند .نش��ریه
پولتیکو در مقالهای با تحلیل فضای حاکم بر عرصه
بینالملل��ی مینویس��د :دولت ترام��پ میخواهد
فش��ارهای اقتص��ادی را افزایش ده��د اما به نظر
میرس��د ک��ه همراه ک��ردن دولته��ای اروپایی و
آس��یایی در ای��ن مس��یر چندان محتمل نیس��ت.
برهمین اساس این کشور مجبور است که تدابیر

راه دشوار ترامپ بـــرای
یافــنتمتحدانیدرراهمنع
خــریدنفتایراندرجهان

یک جانبهای علیه تهران اعمال کند که این تدابیر
نیز به احتمال بسیار برای مسدود کردن راه رو به
جلو اقتصاد ایران بی تاثیر خواهد بود .در حالیکه
ض��رب االجل ترامپ تا چن��د روز آینده برای اعالم
اینکه در توافق هس��تهای می ماند یا نه ،به پایان
می رس��د ،دولت آمریکا نش��ان داده اس��ت که به
دنبال اتخ��اذ رویکرد تندتر و ش��دیدتر علیه این
توافق است.
ای��ن رویک��رد ش��دیدتر آمریکا می تواند ش��امل
تحریمهای جدید علیه تهران و یا اعمال تحریمهای
گذش��ته و پیش از اجرای برجام باشد .دیگر امضا
کنندگان این توافق (بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،چین
و روسیه) به شدت از حفظ توافق هستهای حمایت
میکنند و به صراحت اع��الم کردند که مخالف هر
گون��ه اعمال تحریمهای گذش��ته و خروج از برجام
هستند.
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سانازرضایی
مرتجم

با این حال دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود
در نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل  ،توافق هسته ای ایران و 5+1
را یک��ی از بدترین توافقهای یکجانب��ه ای اعام کرد که آمریکا آن را
پذیرفته است .مقامات دولت آمریکا از جمله نیکی هیلی نماینده آمریکا
در س��ازمان ملل اعام کردند که ایران روح برجام را نقض کرده اس��ت.
آنه��ا بر این باورند که اعام اینکه ایران به اصول برجام پایبند نیس��ت،
میتواند میزان قدرت واشنگتن بر تهران را افزایش دهد.
اگ��ر دونالد ترام��پ بتواند توافق با ای��ران را رد صاحیت کند در این
صورت بر اس��اس قوانین آمریکا کنگره در طول شصت روز باید در این
ب��اره تصمیم بگیرد که تحریمهایی که با امضای توافق در س��ال 2015
لغو ش��ده بود ،را بازگرداند یا نه .بر اس��اس توافق امضا شده تحریمهای
اعمالی علیه برنامه هسته ایران لغو شد و اموال مسدود شده این کشور
آزاد شد.
برخی از تندروهای مخالف توافق هس��تهای ایران در کنگره به دنبال
اعمال تحریمهای گذشته هستند به این امید که پنج سال گذشته این
تحریمها توانس��تند فش��ار اقتصادی علیه ایران وارد کرده و تهران را به
میز مذاکره آورد .یکی از تدابیر س��ختگیرانه اتخاذ ش��ده در آن زمان

ای��ن بود که کش��ورهای دیگر خریدار نفت ای��ران به طور قابل
توجه��ی خرید نفت را کاهش دادند زیرا در صورت عدم کاهش
با تحریمهای آمریکا مواجه میشدند.
همین تدبی��ر به تنهایی هزینهای برابر ب��ا دهها میلیارد دالر
س��االنه برای ایران ب��ه همراه داش��ت که این می��زان مبلغ از
درآمدهای نفتی ای��ران کاهش یافت اما دولت ترامپ نمیتواند
آنگونه که باراک اوباما ،رئیسجمهور پیش��ین آمریکا در س��ال
 2012ب��ا محدود ک��ردن صادرات نفت خام ای��ران اقتصاد این
کش��ور را تحت فشار قرار داد ،عمل کند .آن تحریمها توانستند
باعث کاهش صادرات نفت ایران از حدود  2.5میلیون بشکه در
هر روز به کمتر از  1.5میلیون بشکه روزانه شود.
ای��ن تحریمها بنا به چند دلیل موفقی��ت آمیز بودند .در آن
زمان کش��ورهای اروپایی و آس��یایی از رویکرد آمریکا حمایت
ک��رده و به م��وازات این تحریمها ،تحریمه��ای یک جانبه اروپا
نیز تاثیر بیش��تری علی��ه صادرات ای��ران را میدهد .همچنین
دیپلماتهای آمریکایی با چرب زبانی از کشورهای خریدار نفت
ایران مانند چین ،هند ،کره جنوبی درخواس��ت کرده بودند که
میزان خرید نفت ایران را کاهش و یا قطع کنند .این دیپلماتها
ب��ه طور موفقیتآمیزی آنه��ا را متقاعد به اعمال محدودیت در
خرید نفت ایران کرده بودند.
ام��ا از زمان آغاز  2016ب��ا لغو تحریمها علی��ه ایران ،بخش
اعظم��ی از س��هم خود در بازار نفت جهان��ی را بازپس گرفت و
در ماه اوت امس��ال میزان تولید نفت این کشور به باالترین حد
رس��ید ۳.۸( .میلیون بش��که روزانه) در ح��ال حاضر ایران 2.5
میلیون بش��که روزانه به خریداران سنتی خود میفروشد .اروپا
مهمترین مقص��د نفت ایران بعد از چین ،هن��د ،کره جنوبی و
ژاپن اس��ت .در همین راستا کارشناسان انرژی و مقامات دولت
پیشین آمریکا با اش��اره به پیشرفت ایران پس از اجرای برجام
بر این باورند که هیچ راهی ب��رای بازگرداندن غول چراغ جادو
وجود ندارد.
جیس��ون بوردوف ،مش��اور پیش��ین انرژی در کاخ سفید در
دوران ریاس��ت جمهوری باراک اوباما و رئیس مرکز سیاس��ت
انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا بر این باور است ،احتمال اینکه
دولت ترامپ بتواند توافق هس��تهای ایران را رد صاحیت کند،
باالست اما غیرمحتمل است که دیگر تحریمها همانند گذشته
تاثیرات سابق را داشته باشد .زمانی که اوباما تحریمهایی مبنی
ب��ر کاهش درآمدهای نفتی علیه ایران اعمال کرد ،کش��ورهای
خارجی میدانس��تند که با انجام یک فداکاری موقت میتوانند
ایران را مجبور کنند که درباره سرنوش��ت برنامه هس��تهایاش
پ��ای میز مذاکره بیاید و دراین ب��اره گفتوگو کند .در این باره
ریچارد نفیو که به عنوان کارشناس امور تحریمها در تیم مذاکره
کننده آمریکا در توافق هس��تهای ایران حضور داشت ،میگوید،
مهمترین مس��اله در این تحریمها این بود که ما نمیخواستیم
این تحریم ها تا ابد ادامه یابد .ما میخواس��تیم که یک روز این
تحریمها پایان یابد.
اما دونالد ترامپ و برخی از حامیان تندرواش به نظر میرسد
که به دنبال یک رژیم تحریمی بدون هیچگونه هدف دیپلماتیک
مش��خصی و تنها برای سختتر کردن شرایط برای فروش نفت
ایران به کشورهای اروپایی و آسیایی هستند .این در حالی است
که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها اعام کرده اس��ت ایران

مطابق با اصول توافق هستهای رفتار کرده و
به این توافق پایبند بوده است.
متیو رید ،مشاور امور انرژی در واشنگتن
میگوید ،ترامپ نمیتواند به سال ، 2012
زمانی که محمود احمدی نژاد ،رئیسجمهور
پیش��ین ایران بر س��ر کار بود بازگردد .زیرا
احم��دی ن��ژاد کار منزوی ک��ردن ایران را
آس��ان کرده ب��ود و اتحادیه اروپا دوس��ت
داشت که در این زمین بازی کند.
اما اکنون دونالد ترامپ برای اعمال دوباره
تحریمهای یک جانبه آمری��کا علیه ایران،
باید تمام مشتریانی که نفت خام این کشور
را میخرند ،مورد تهدید قرار دهد .در مقابل
این درخواس��ت ممکن اس��ت یک مقاومت
جهانی به خصوص از سوی متحدان آمریکا
ایجاد کند .نبود اجم��اع بینالمللی یکی از
بزرگترین تفاوتهای موج��ود میان دوران
کنونی با پنج سال گذشته است .به خصوص
در آن دوران تحریمهای یک جانبه اروپا در
حوزه های کش��تیرانی ،بیمه دریانوردی و
صادرات نفت تهران مورد هدف قرار گرفتند.
بوردف در این باره میگوید ،در حال حاضر
ب��ه نظر میرس��د که ی��ا هیچ کش��ور و یا
کشورهای بسیار کمی به تحریمهای آمریکا
علیه ایران بپیوندند .بحران کره شمالی نیز
به توافق هس��تهای ای��ران ،پیچیدگیهای
خاصی بخشیده است .در سال  2012و پس
از آن آمریکا میتوانست خریداران آسیایی
مانند چین ،کره جنوب��ی و ژاپن وادار کند
ک��ه خرید نفت ایران را محدود کنند .انجام
این کار برای آمریکا بنا به دالیلی آسان بود؛
اول اینک��ه آمریکا خود تولی��د کننده نفت
بوده و میتوانست از آنها حمایت کند .دوم
واش��نگتن تحت تهدید حمله هس��تهای از
سوی پیونگ یانگ قرار نداشت.
مخالفان توافق هس��تهای ایران در آمریکا
اصرار میکنند که مخالفت با ترامپ از سوی
اروپا ،روسیه و چین ممکن است فشارهایی بر
اقتصاد آنها وارد کند .زمانی که آمریکا اجرای
دوب��اره تحریمها را امضا کند ش��رکتهای
خارج��ی و اروپایی مجبور خواهند بود میان
بازار ایران و بازار آمریکا یکی را انتخاب کرده
و آنها به طور غیرقابل اجتنابی دور ماندن از
بازار ایران را انتخاب خواهند کرد.
ریچارد گلدب��رگ ،یکی از منتقدان توافق
ایران اعام میکند ،این مساله بسیار "غیرقابل
واقعی" اس��ت که تصور کنید ش��رکتهای
اروپایی و دیگر شرکتهای خارجی علیرغم
ریسک از دست دادن آمریکا تجارت خود را
ب��ا ایران حفظ کند .گلدب��رگ که به عنوان

مشاور ارش��د یکی از س��ناتورهای پیشین
جمهوریخ��واه آمریکا فعالیت کرده اس��ت
میگوی��د ،هر عقل س��لیمی توصیه خواهد
کرد ک��ه آنها با آمری��کا فعالیت و همکاری
کنن��د .اما نکته مهم در این باره این اس��ت
زمانی این دوراهی اتفاق می افتد که آمریکا
بخواهد یک جن��گ تجاری با متحدانش در
این ب��اره آغاز کند .در ده��ه  1990آمریکا
تهدید کرد هر شرکتی را که سرمایهگذاری
بزرگی در صنعت نفتی و گازی ایران داشته
باش��د مورد تحریم قرار خواهد داد .شرکت
نفتی توتال فرانس��ه و دیگر ش��رکتها این
تحریمه��ا را ب��ه چالش کش��یده و اتحادیه
اروپا آمری��کا را تهدید کرد که این مس��اله
را در س��ازمان تجاری جهان مورد بررسی و
گفتوگو قرار خواهد داد .دیوید او سولیوان
نماینده اتحادیه اروپا در واشنگتن در پاسخ
به این س��وال که اتحادیه اروپ��ا در صورت
اعمال دوب��اره تحریمها از س��وی آمریکا و
مورد مج��ازات ق��رار گرفتن ش��رکتهای
اروپایی که در ایران سرمایهگذاری کردهاند ،
چه موضعی اتخاذ خواهد کرد ،میگوید من
هیچ تردیدی ندارم که اگر سناریو اجرا شود
که هنوز اجرای آن مشخص نیست ،اتحادیه
اروپا برای حفظ منافع مش��روع شرکتهای
خود با تم��ام ابزار موجود خواهد جنگید .او
سولیوان در نشس��تی در اندیشکده شورای
آتانتی��ک اعام کرد :اتحادی��ه اروپا منتظر
اس��ت ببیند که آمریکا چه تصمیمی درباره
این تحریمها و توافق هس��تهای ایران اتخاذ
خواهد کرد .به طور کلی کارشناسان بر این
باورند که دولت ترام��پ از طریق تهدید به
بازگشت تحریمهای پیش از برجام  ،تاش
میکند ک��ه امتیازات بیش��تری از ایران به
دست آورد.
رید مشاور امور انرژی در واشنگتن اضافه
می کند :آمریکا نمیتواند دوباره این توافق
هستهای را انجام دهد اما میتواند به دنبال
گفتوگو های جدید درباره برخی از مفاد آن
که به نظر آنها معیوب و ناقص است ،باشد.
دیپلماته��ای غربی اعام م��ی کنند ،در
حال حاضر ایران بازگشایی مذاکرات درباره
برنامه هستهای را منتفی دانسته و واشنگتن
هنوز امتیاز یا پیش��نهادی ارائه نکرده است
که بتواند تهران را تشویق به انجام مذاکرات
دوباره کن��د .چندی قبل حس��ن روحانی،
رئیسجمه��ور ایران در تهران اعام کرد :به
آنه��ا صراحت و قاطعیت اعام ش��د که که
توافق هس��تهای نمیتواند م��ورد مذاکرات
دوباره قرار گیرد.
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سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392
از س��وی مق��ام معظم رهب��ری ابالغ ش��د ،وظایف
دستگاهها و نهادها نیز در این زمینه مشخص شد و
حتی در این زمینه ستادی نیز تشکیل شد .بیشک
هدف از ابالغ سیاس��تهای کل��ی اصل  44قانون
اساس��ی حمای��ت از تولید داخلی ،قطع وابس��تگی
ب��ه واردات ،حمای��ت از ص��ادرات و اه��داف کالن
اقتصادی دیگر بود.
مدت چهار س��ال از ابالغ این سیاس��تها گذشته
اس��ت اما تاکنون اق��دام شایس��ته و درخوری در
جه��ت اج��رای این سیاس��تها ندیدهای��م و آنچه

گفتوگوبادومنايندهويككارشناسمالياتی

اخذ مالیات با شیوه فعلی از توان
و اراده پاالیشگاهها خارج است

بیش��تر از همه به چش��م میخورد ،ع��دم حمایت
جدی از تولید داخلی و روند رو به گس��ترش ورود
محصوالت خارجی به کشور است.
نق��ش پاالیش��گاهها در اقنص��اد کش��ور و اجرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نقشی تأثیرگذار
و غیر قابل انکار است ،اما آیا متناسب با این نقش
و سهمی که آنها در افزایش تولید داخلی دارند ،از
آنها حمایت میشود؟
ب��دون ش��ک نق��ش و جای��گاه پاالیش��گاهها در
سرمایهگذاری در کش��ور ،نقشی بیبدیل است و
قطعا ً بدون حمایت از اینگونه سرمایهگذاریها در
کشوری همچون ایران که از منابع عظیم نفت و گاز
برخوردار است ،هیچگاه نمیتوانیم به شاخصهای
رشد و توسعه متوازن اقتصادی برسیم.

مریمرضازاده
روزنامهنگار

بحث اخذ مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است طبق قانون مصوب
مجلس شورای اسامی به جای اینکه در آخر زنجیره تولید اخذ شود ،در
اواسط زنجیره تولید از برخی واحدهای تولیدی ،از جمله پاالیشگاهها ،اخذ
میش��ود ،باعث ایجاد مش��کاتی برای این واحدهای تولیدی شده است
و آنه��ا را ب��ا چالشهای عدیده و جدی برای ادامه حیات اقتصادیش��ان
مواجه کرده است و این موضوع بارها و بارها از طرف مدیران پاالیشگاهها
با مس��ئوالن سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین در کمیسیون انرژی
مجلس ش��ورای اسامی مطرح شده اما متأس��فانه توجهی جدی به آن
صورت نگرفته است .حل این مشکل و اصاح قانون در این زمینه مستلزم
توجه جدی دولت و همچنین مجلس است که اگر به موقع به آن رسیدگی
نشود قطعاً باعث تعطیلی برخی از پاالیشگاهها خواهد شد.

محمود شــکری ،عضو کمیســیون اقتصادی
مجلسشــورایاســالمی،دراینزمینهبهنرشیه
«پاالیش» می گوید:
«پاالیش��گاهها محصوالت خود را به شرکت نفت
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میدهند تا ش��رکت نفت توزیع کن��د ،چراکه آنها
خودشان نمیتوانند مستقیما محصوالتشان را توزیع
کنند .پاالیشگاهها تولیدات خود را به شرکت پخش
و پاالیش فرآوردههای نفتی میدهند و این شرکت
هم این نفت را میفروشد.
ما ش��اهد این هس��تیم ک��ه ش��رکت پاالیش و
پخش که این محصوالت را میفروش��د ،مالیاتی در
ای��ن زمینه پرداخت نمیکند و در پی این مش��کل
پاالیش��گاههای خصوصی و دولتی باید جریمه این
عدم پرداخت مالیات را بدهند.
در جلسهای پاالیشگاهها این مشکل را با ما طرح
کردند و قرار ش��د در جلس��های با حضور مسئوالن
س��ازمان مالیاتی و پاالیش��گاهها و شرکت پخش و
پاالیش راهکاری برای حل این مش��کل بیاندیشیم
و به نتیجه مثبتی برسیم.
ای��ن جرای��م س��ختی ک��ه س��ازمان مالیاتی از
پاالیشگاهها اخذ میکند موضوعی است که ربطی به
این پاالیش��گاهها ندارد و از اراده و اختیار آنها خارج
است یعنی پرداختکننده ،سازمان دیگری است اما
صاحبان پاالیشگاهها را جریمه میکنند که این کار
از نظر ما به دور از عدالت است.
یک��ی از جایگاههای س��رمایهگذاری اقتصادی ما
پاالیشگاهها هس��تند ،ما چون هم مواد اولیه و هم
ذخایر زیرزمینی داریم باید پاالیش��گاهها را تشویق
کنیم و از بستههای حمایتی برای انها استفاده کنیم
ت��ا آنه��ا بتوانند به خوبی نقش خ��ود را در تولید و
اقتصاد کشور بازی کنند.
پاالیشگاهها نقش بسیار موثر و اجتنابناپذیری در
افزایش آمار اشتغال و همچنین فراهم آوردن زمینه
برای اشتغال در سایر بخشها در کشور دارند .قطعا
س��رمایهگذاری در این بخش باید جزو اولویتهای
نخس��ت دولتها باش��د و در عین حال مجلس نیز
ه��ر جا که الزم باش��د نق��ش حمایتی خ��ود را از
پاالیشگاهها داشته باشد و کوتاهی و قصوری دولت و
مجلس وجود نداشته باشد.
ما نباید پاالیش��گاهها را ب��ا قوانینی که ابهام دارد
اذیت کنیم و س��ختگیرانه با آنها برخورد کنیم .این
درست نیس��ت و به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود
و قطعا با این رویکرد سختگیرانه و غیر کارشناسی
برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نیز به مشکل
برمیخوریم.
اینک��ه م��ا پاالیش��گاهها را برای ع��دم پرداخت
مالیات از طرف ش��رکت پاالی��ش و پخش جریمه
کنیم ،قطعا به ضرر تولید در کشور است و در واقع
جریمهه��ای غیر واقعی که از آنها گرفته میش��ود
به ناحق اس��ت .حت��ی ما دیدهایم ش��رکت پخش
و پاالیش با تاخیر پول پاالیش��گاهها را میهد و این
مش��کل نیز باید به شکلی اساس��ی و برای همیشه
حل شود.

هدایتاللــه خادمــی،
یکــی دیگــر از اعضــای
کمیســیون انــرژی مجلس
شورایاسالمی،درگفتوگو
با نرشیه «پاالیش» در این باره میگوید:

«برای اینکه صنعتی سودده باشد باید از تکنولوژی
روز اس��تفاده کند ،از مدیرت خوبی برخوردار باشد،
بتواند بازاریاب��ی کنند و نیروی وفادار به س��ازمان
داشته باش��ند تا بتوانند کار را به خوبی انجام دهد
و فرقی نمیکند پتروش��یمی و پاالیشگاهها یا دیگر
حوزهها باشند.
در بخش پاالیش��گاهها ما متاسفانه بعد از انقاب
نگاهمان به سمت ساخت و نصب پاالیشگاهها نبوده
است و به همین دلیل نیز خیلی ضرر کردهایم یعنی
اگر پاالیشگاهها را داشتیم ،میتوانستیم موادمان را
به جای اینکه خام بفروشیم به بنزین و دهها فرآورده
ب��ا ارزش تبدیل کنیم ت��ا این حد خودم��ان را به
خامفروشی و ارزانفروشی وابسته نکنیم.
پاالیش��گاهی همانند پاالیش��گاه آبادان چنددهه
قدم��ت دارد و در این چند ده��ه فقط تولید کرده
است .در این چند دهه بدون اینکه به این پاالیشگاه
رسیدگی شود و بازسازی اساسی شود یا آن را ارتقا
دهند ،به فعالیت خود ادامه داده است.
زمانی که پاالیش��گاه آبادان طراحی شد نیاز بود
حجم وی��ژهای از تولیدات این پاالیش��گاه مازوت
باش��د چون آن زمان سوخت کشتیها مازوت بود
و نیاز بود این پاالیش��گاه مازوت برای کشتیهای
انگلیس��ی تولید کند و االن مازوت بیارزشترین
فراورده اس��ت یعنی قیمت مازت از نفت خام هم
کمتر بوده اس��ت .وقتی این پاالیش��گاه هنوز ۳0
درصد از تولیداتش
مازوت اس��ت پس این پاالیشگاه سودده نیست و
باید این پاالیش��گاه بازس��ازی و ارتقا پیدا کند و تا
زمانی که این پاالیشگاه بتواند بنزین یورو  4تولید
کند باید پشتیبانیهای الزم را برای ادامه فعالیتش
داش��ته باشیم و هیچ فشاری بر روی این پاالیشگاه
نیاوریم .کارخانهها ،ش��رکتها و پاالیش��گاههای ما
بای��د کیفیت و کاراییش��ان را ب��اال ببرند و قیمت
نهایی تولید محصولش��ان را پایین بیاورند و به فکر
صادرات نیز باشند و فقط به فکر داخل نباشد ،یعنی
نگاهشان صادراتی هم باشد .در شرایط فعلی ما باید
پاالیشگاهها را مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهیم

یعنی باید شرکت پخش و پاالیش این پاالیشگاهها
را حمایت کند ،این پاالیش��گاهها دهها سال به این
کشور کمک کردهاند و االن فرسوده شدهاند .اگر قرار
است مالیاتی را که باید خود شرکت پاالیش و پخش
پرداخت کند ،این پاالیشگاهها پرداخت کنند ،قطعا
آنها ضررده میشوند و امکان ادامه حیات اقتصادی
را در ادامه نخواهند داشت.
م��ا در کمیس��یون ان��رژی قطعا جلس��های را با
مس��ئوالن پاالیش و پخ��ش ،س��ازمان مالیاتی و
پاالیش��گاهها در راس��تای حمایت از پاالیش��گاهها
خواهی��م داش��ت .ما ن��ه تنها در پی حل مش��کل
پاالیشگاهها در بخش مالیات هستیم ،بلکه مسائلی
همچ��ون ارتقاء این پاالیش��گاهها را نیز در مدنظر
داریم و در این راس��تا مجلس ش��ورای اسامی ،تا
سروسامان گرفتن مشکات این پاالیشگاها ،نقش
حمایتی خود از آنها را ایفا خواهد کرد.

امیر اســالم ریحانزاده ،كارشناس مالیاتی نیز
در این رابطه به نرشیه «پاالیش» میگوید:

«سالهاست که در کش��وربحث عدم وابستگی به
بودج��ه نفتی را مطرح می ش��ود و این موضوع در
برخی برهه ها از سوی کارشناسان اقتصادی کشور
به عنوان یک هشدار مطرح شده اما در هیچ مقطعی
به این مهم توجه کلفی صورت نگرفته است.
ش��رط ع��دم وابس��تگی بودجه به نفت ،کس��ب
درآمدهای مالیاتی اس��ت ،با سیستم فعلی مالیاتی
در کش��ور نه تنه��ا هیچگاه این مه��م محقق نمی
ش��ود بلکه ممکن اس��ت نظام اقتصادی کشور را با
چالش جدی مواجه کن��د؛ به هر حال اصاح نظام
مالیاتی در کش��ور امری اس��ت که هم��ت دولت و
مجلس را میطلبد .قطعا اخذ مالیاتهای مستقیم و
غیرمستقیم میتواند ما را در تحقق اقتصاد مقاومتی
کمک کند اما آنچه که در این میان باید به آن توجه
شود بحث حمایت از تولید داخلی است که متاسفانه
در این میان گاهی ش��اهد بی مهریهای به تولید
کنندگان و واحدهای تولیدی هستیم.
پاالیشگاهها سهم بسیار خوب و مستقیمی را در
بحث تولیدات داخلی دارند که با توجه به این نقش
و سهم آنها در اقتصاد مقاومتی باید انواع حمایتها
از سوی حاکمیت از آنها صورت گیرد.
اخذ مالیات در وسط زنجیره تولید موضوعی است
که این واحدهای تولیدی را چندسالی است با چالش
جدی مواجهه کرده است و باعث نگرانیهای جدی
نس��بت به آینده فعالیت اقتص��ادی این واحدهای
تولیدی شده است.
اصاح ای��ن س��اختار همت مجلس و س��ازمان
مالیاتی را میطلبد که باید به صورت کارشناسی و با
راهکارهای عملیاتی این مشکل را حل کنند ،چراکه
حل این مشکل به معنی حمایت از تولید داخلی و
توجه به اقتصاد مقاومتی است».
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یادداشتنارصعاشوری،دبريكلانجمنصنفیكارفرمايیصنعتپااليشنفتكشور

اولویت و مشکالت پیش روی صنعت پاالیش نفت
با عنایت به واگذاری پاالیشگاههای کشور به بخش خصوصی مشکاتی را
در پیش رو دارد – و البته بخش مهمی از این مشکات در زمان گذشته و
قبل از واگذاریها نیز وجود داش��ته است  -باید برای برونرفت این صنعت
از این مش��کات ،با تفکر ملی و حفظ منافع کشور ،بر مشکات فائق آمد.
تا همگام و بهروز ش��دن پاالیش��گاههای کشور بر اس��اس تفکر جهادی و
خودکفایی و رفع نیاز کشور از مشتقات نفتی ،راه سختی پیش رو داریم که
الزمه طی کردن این راه ،همت ملی و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای
است؛ بنابراین در ادامه بررسی مشکات پیش روی این صنعت موارد زیر به
نظر میرسد که سرنوشتساز باشد و میتواند رفع آنان و حل مشکل در این
بنگاهها را داش��ته باشد و قطعاً بر صورتهای مالی شرکتها اثرات مثبت و
سوددهی را نشان خواهد داد.
• یکی از موارد مهم ،بحث توزین و هزینههای جانبی آن اس��ت .به دلیل
اینکه مواد نفتی همانند دیگر کاالها نیست ،برای توزیع و توزین هزینههای
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این امر مترتب میگردد که در فروش باید محاس��به ش��ود و جهت این امر
هماهنگی و توجیه و در صورت نیاز اصاح قوانین ضروری به نظر میرسد.
• یکی از موارد ،فروش نیابتی و توزیع فرآوردهها و کارمزد است که ضرورت
دارد و نحوه قرارداد و تبدیل آن به قرارداد قطعی تبدیل شود و روابط فیمابین
شفافتر باشد .در این زمینه معاون محترم برنامهریزی و نظارت وزارت نفت
میتواند نقش تعیینکنندهای داش��ته باش��د .با توجه به حجم قابل توجه
فرآوردههای صادراتی و بنکرینگ کارمزد مورد مطالبه بسیار قابل توجه است.
• یکی دیگر از مسائل قابل توجه ،بحث روابط (بین دولت و پاالیشگاهها)
اس��ت که نیاز ب��ه تدوین و اصاح دس��تورالعمل رگات��وری دارد .این امر
مستلزم رایزنی و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی و سایر
س��ازمانهای ذیربط است .امید است با همکاری وزارت نفت و شرکتهای
پخش و پاالیش بر این مشکات فائق آمده و آیندهای روشنتر را در پیش
رو داشته باشیم.

نرگسرسولی
روزنامهنگار

دیداربهوقتروسها
گزارشی از انعقاد قرارداد نفتی ایران و روسیه و اجالس مجمع کشورهای صادر کننده گاز در مسکو
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رفت و آمدهای وزرای نفتی ایران و روسیه همواره مورد
توجه خاص بوده است و زمانی که این تردد دو طرفه بیشتر
میشود ،قطعا توجه بیشتری را نیز جلب میکند؛ موضوعی
که حداقل در سالهای اخیر با توجه به تصمیمات مهمی
که در پس دیدارهای دوجانبه گرفته شده ،بر اهمیت این
دیدارها نیز افزوده است.
ایران و روسیه دو همسایه دوست و استراتژیست یکدیگر
محس��وب میش��وند که بدون هیچ پردهپوش��ی از منافع
یکدیگر دفاع میکنند و در طی س��الهای گذشته منافع
گره خوردهای در حوزه نفت با یکدیگر برقرار کردهاند و حاال
دو قدرت انرژی دنیا منافع بهم تنیده شده بیشتری دارند.
در راس��تای این منافع به تازگی با امضای تفاهمنامهای،
شرکت نفتی لوک اویل روسیه مطالعاتی اکتشافی در بخش
ایرانی دریای خزر را برعهده گرفته است؛ تفاهم نامهای که
در حض��ور بیژن زنگنه وزیر نفت زمانی که برای حضور در
نوزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز
( )GECFبه مسکو رفته بود امضا شد .
این اس��ناد پس از چند ماه مذاکره درباره اکتش��افهای
زمینشناختی در بخش جنوبی دریای خزر امضا شدهاند.
در مذاکرات انجام ش��ده در روسیه ،دو طرف بر گسترش
همکاریه��ا در حوزهه��ای مختلف نفتی تاکی��د کردند،
مدیرعام��ل ل��وک اوی��ل تاکید ک��رد که برای گس��ترش
همکاریهای نفتی در بخشهای مختلف ،عاقه دو جانبه
وجود دارد.
در عین حال بیژن نام��دار زنگنه نیز با تاکید بر اهمیت
همکاریهای نفتی ایران و روس��یه ،نشست جیییسیاف
در مسکو و همچنین همافزایی دو کشور در این عرصهها را
برای تقویت همکاریها تاثیرگذار برشمرد.
نوزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو
جیییس��یاف که به ریاست الکس��اندر نواک ،وزیر انرژی
روس��یه ،برگزار ش��د از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت .از
آنجایی که ریاس��ت دورهای مجمع کشورهای صادرکننده
گاز امس��ال ( )201۷به عهده روسیه بوده ،از این رو مسکو
میزبان نشس��ت نوزدهم وزارتی این مجمع شده است .در
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ایران و روسیه دو همسایه
دوست و اسرتاتژیست
یكدیگرمحسوبمیشوند
كه بدون هیچ پردهپوشی
از منافع یكدیگر دفاع
میكنند و در طی
سالهای گذشته منافع گره
خوردهای در حوزه نفت
با یكدیگر برقرار كردهاند
و حاال دو قدرت انرژی
دنیا منافع بهم تنیده شده
بیشرتیدارند

عین ح��ال با توجه ب��ه این که دوره دوم دوس��اله
دبیرکل��ی محمدحس��ین عادلی ،دبی��رکل کنونی
مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز سه ماه دیگر به
پایان میرس��د انتخاب دبی��رکل جدید این مجمع
مهمترین دس��تورکار نوزدهمین نشست وزارتی در
مس��کو بود .به همین جهت هم کشورهای روسیه
و لیبی نامزدهای خود را برای احراز پست دبیرکلی
ای��ن مجمع معرفی کردند و به این ترتیب پس از 4
س��ال دبیرکلی نماینده ایران در اوپک گازی ،با رای
اعضا یوری سنتیورین معاون وزیر انرژی روسیه ،دبیر
کل مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز شد.
دبیرکل مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز ،برای
یک دوره دو س��اله انتخاب میشود و با توافق اعضا
برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است .پیش
از این سنتیورین اعام کرده بود در صورت انتخاب
دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز از سمت
خود در وزارت انرژی روسیه کنارهگیری میکند.

خانه آخر تهاتر

اگر چه از نشست دوجانبه خبر خاصی منتشر نشد
اما در حاش��یه این نشس��ت روسها از زمان اجرای
طرح س��ه س��اله ایران و روسیه خبر دادند که چند
سالی است مسکوت مانده است.
باالخره بعد از نزدیک به سه سال از نخستینباری
که موض��وع تهاتر کاال و نفت بین ایران و روس��یه
به صورت جدی مطرح شد ،الکس��اندر نواک ،وزیر
انرژی روسیه گفته است« :توافق منعقده بین ایران و
روسیه برای ارسال کاال به ایران در برابر خرید نفت از
این کشور در یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.
برنامه تهاتر کاال در برابر نفت ایران و روسیه اگر چه
در ابتدای طرح آن در سال  2014هر بار به نحوی از
سوی یکی از مقامات مسوول ایرانی و روسی تکذیب
میش��د یا در م��ورد آن اظهارنظ��ر خاصی صورت
نمیگرفت اما این روزها به یکی از برنامههای جدی
دو کشور مبدل شده است .این امر زمانی جدیتر از
قبل به نظر رس��ید که سفرهای وزیر نفت دو کشور
بیشتر از قبل شد و خبرهای در گوشی از توافقها و
جلس��ات مذاکره در این مورد میداد .نیم نگاهی به
روال گذشته بر موضوع تهاتر نفت در برابر کاال نشان
میدهد که این قرارداد در سال  2014بین دو طرف
به امضا رس��یده است 22 .دی ماه سال  92بود که
رویترز در گزارش��ی خبر از مذاکرات فشرده ایران و
روس��یه برای تهاتر کاال با نفت را داد و وزارت نفت
سریعا این خبر را تکذیب کرد.
در آن زمان و در ش��رایطی که خبرگزاری رویترز
مدعی شده ایران و روس��یه در حال مذاکره درباره
مبادله نفت در برابر کاال هس��تند که مدیرکل وقت
روابط عمومی وزارت نفت ،عق��د هرگونه قرارداد و
توافقنامه میان ایران و روسیه را برای معامله پایاپای
نفت و کاال تکذیب کرده اس��ت .در آن زمان رویترز

نوش��ت :سه نفر از منابع روس��ی و ایرانی نزدیک به
مذاکرات اعام کردهاند که دو کشور در حال مذاکره
درباره جزیی��ات نهایی این معامله هس��تند که بر
اس��اس آن مس��کو روزانه بالغ بر  500هزار بش��که
از نفت ای��ران را به ازای ص��ادرات کاال و تجهیزات
خریداری خواهد کرد .این در حالی است که رویترز
عاوه ب��ر درج این خبر روی خروج��ی اخبار خود
حتی از ابراز نگرانی قانونگذاران امریکایی درباره این
قرارداد سخن گفته بود .بر این اساس به گفته یکی از
قانونگذاران ایاالت متحده ،این موضوع تعهد مسکو
نسبت به پایان دادن به برنامه هستهای ایران را زیر
سوال میبرد.

تقویت حضور ایران در بازار نفت

در هم��ان روزها گری س��امور ،رییس یک گروه
مخالف برنامه هس��تهای ایران و کارش��ناس سابق
سازمان منع گسترش ساحهای هستهای در دولت
اوباما گفته بود :این امر به این بس��تگی دارد که آیا
روس��یه توافق تهاتر را قبل از نهایی شدن توافقنامه
ژنو اجرا خواهد کرد یا خیر ،زیرا این مس��اله عائم
بسیار منفی در بر دارد .خرید روزانه  500هزار بشکه
نفت ایران توسط روسیه باعث افزایش صادرات نفت
ایران ب��ه میزان  50درصد و تقوی��ت اقتصاد ایران
خواهد شد .با توجه به قیمتهای کنونی نفت ،ایران
ماهانه با این قرارداد چند میلیارد دالر درآمد خواهد
داش��ت .یک مقام ایرانی گفت :ایران راهی را برای
صادرات بیش��تر نفت پیدا کرده و این دلیل امضای
این قرارداد است .روسیه نیز یک تجارت بسیار بزرگ
با همس��ایه خود خواهد داش��ت و ایران میتواند بر
مش��کات خود در زمینه ص��ادرات نفت غلبه کند.
هن��وز جزییاتی درباره تجهی��زات و کاالهایی که از
روس��یه به ایران منتقل خواهد ش��د ،منتشر نشده
است .با توجه به اینکه روسیه یک صادرکننده بزرگ
نفت است ،نفت ایران احتماال از طرف روسیه صادر
خواهد شد و کاالها و تجهیزات روسی نیز در عوض
به ایران منتقل میشود .در حال حاضر بخش عمده
صادرات نفت ایران به آسیا صورت میگیرد .چین به
عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران در سال 201۳
روزانه حدود  420هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد.
برخاف دیگر خریداران نفت ای��ران ،چین واردات
نفت از ایران را تحت فشار امریکا کاهش نداده است.
دیگر خریداران آسیایی نفت ایران شامل ژاپن ،کره
و هن��د واردات نفت خود از ایران را کاهش دادهاند.
همچنین ترکیه واردات نفت از ایران را کاهش داده
و آفریقای جنوبی متوقف کرده اس��ت .هرچند که
درهمان زمان وزارت نفت این موضوع را تکذیب کرد
اما سفرهای متعدد وزرای نفت دو کشور موجب شد
تا بحثها برای انجام این توافق جدیتر باشد.

سکوت در مقابل جزییات

ای��ن ماج��را ادامه یافت اما هیچ��گاه هیچ یک از
طرفین از جزییات بیشتر این توافق خبری را منتشر
نکردن��د و تنه��ا موضوع ش��فاف در خصوص تهاتر
کاال با نفت بی��ن ایران و روس��یه موضوع صادرات
روزانه  100هزار بش��که نفت از ایران به روس��یه و
صادرات س��االنه  5میلیون تن کاال به ایران اس��ت
این در حالی اس��ت که ایران و روس��یه پیش از این
نیز با وضع تعرفه ترجیحی بین دو کش��ور س��عی
کردند تا س��طح مبادالت میان دو کشور را افزایش
دهند اما با وجود اس��تقبال خوب بخش خصوصی
برای ش��راکت در افزایش مبادالت تجاری میان دو
کشور اما هیچگاه سطح روابط تجاری میان دو طرف
آن طور که ب��اب میل بخش خصوصی بود افزایش
نیافت و این بخش هم��واره از عدم همراهی بخش
دولت��ی با بخش خصوصی گایهمند بود .در همین
حال برخی مناب��ع آگاه معتقدند که این قرارداد در
دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و با زیر
سوال رفتن صرفه اقتصادیاش متوقف شده است و
بعدا با توجه ب��ه برنامههای افزایش حضور ایران در
بازار صادراتی نف��ت و افزایش فروش نفت ایران در
دستور کار جدیتر قرار گرفته و اجرایی شده است.
به گونهای که در مه 201۷بیژن نامدار زنگنه ،وزیر
نفت ایران گفته است ،تهران و مسکو موافقتنامهای
را به امضا رساندهاند که به موجب آن تهران در مقابل
دریافت کاال به مسکو نفت خواهد فروخت.
نواک هم پیشتر گفته بود ،حجم نفتی که قرار است
از ایران خریداری شود 100 ،هزار بشکه در روز است
که به  5میلیون تن در س��ال میرسد .وی همچنین
گفته ب��ود ،ش��رکت بازرگانی دولتی پرومیس��یری
ایمپورت روس��یه از دولت این کشور موظف شده تا

خرید نف��ت از ایران در قالب این موافقتنامه را انجام
دهد .آندری لوگانس��کی ،نماینده تجاری روسیه در
ایران گفته ،روسیه میتواند در چارچوب این برنامه 45
میلیارد دالر کاال به ایران عرضه کند .ایران و روسیه در
طی سالهای اخیر اتحاد قدرتمندی را تشکیل داده و
تاشهای خود برای تقویت همکاریها در زمینههای
دفاعی ،تجاری و تعامات فرهنگی را افزایش دادهاند.
حج��م مبادالت تجاری بین دو کش��ور بعد از توافق
هستهای و لغو تحریمها افزایش یافته است .حتی در
پروسه زمانی هم ،آندری لوگانسکی ،نماینده تجاری
روس��یه در ایران گفته بود که رقم کل کاالهایی که
روسیه ممکن است در قالب برنامه نفت در برابر کاال
به ایران ارسال کند ،احتماال ساالنه به  45میلیارد دالر
خواهد رسید.

 ٥٠درصد نقد؟

در ش��رایطی که هیچ ی��ک از طرفین از جزییات
بیش��تر این توافق خبری منتش��ر نمیکنند منابع
آگاه دو ط��رف از رایزنیه��ای مختلف در مورد این
تهاتر خبر میدهند و حتی برخی اعام میکنند که
احتمال اینکه روسها  50درصد توافق انجام شده را
به صورت نقدی پرداخت کنند وجود دارد؛ چرا که
بنا به اظهارات کارشناسان اقتصادی روسها کاالی
خاص��ی ندارند که بتوانند در مقاب��ل نفت به ایران
صادر کنند به همین دلیل برخی خبرها حکایت از
پرداخت نقدی روسها را تقویت میکند .اما تاکنون
با وجود اینکه نواک خبر رس��می برای آغاز تهاتر از
ماه آینده را اعام کرده است اما مقامات ایرانی هیچ
اظهارنظری در مورد جزییات بیش��تر نداش��تهاند و
حتی این موضوع را تایید یا تکذیب نکردهاند.
نشریه پاالیش نـفت شماره  4آبان 96

13

Oil Refining Industry Employers Association

آسیبهایتوسعهنیافنت
پارسجنوبی

قراردادهای  ۳5ماهه توسعه پارس جنوبی با هدف جبران عقبماندگی
چند دههای ایران در برداشت از این میدان مشترک با پیمانکاران مختلف
داخلی امضا ش��د .کار توسعه بیش��تر فازهای پارس جنوبی تا به امروز
پایان یافته و بهرهبرداری از آن آغاز ش��ده اس��ت .همچنین در مقایسه
میزان برداشت و الگوی کنونی توسعه پارس جنوبی و گنبدشمالی (بخش
قطری میدان مشترک پارس جنوبی) میتوان گفت که برداشت ایران با
برداشت قطر برابر است؛ هرچند بیش از  60درصد ذخیره میدان در گنبد
شمالی واقع شده است .قطر تصمیم دارد با توسعه همه فازهای میدان
خود ،به زودی برداشت را تا  ۳0درصد باال ببرد .کاری که برای مدت 20
س��ال آن را متوقف کرده بود .اما توسعه فازهای باقیمانده در ایران جدا
از تاخیرهای موجود در بهرهبرداری و مش��کات به وجود آمده به دلیل
تحریمها؛ از منظری دیگر قابل نقد است که تاکنون کمتر از این زاویه به
آن پرداخته شده است .منظر نخست ،همان مگاپروژههای همزمان است؛
آن هم در مقطعی که هنوز کشور آماده انجام آن نبود .شاید آماده نبودن
صنعت نفت ایران برای انجام چند مگاپروژه بیشتر از کاستیهای دیگر
به صنعت کشور آسیب زد .بدیهی است هر مجموعه ،ظرفیت مشخصی
برای کارکرد و حفظ حداقل کیفیت مطلوب دارد .کافی اس��ت بیش از
ظرفیت مجموعه به آن منابع تزریق یا وظیفههای خارج از توان موجود
به آن محول شود.
در این صورت س��اختار از نظم و تعادل خارج شده و زیان و آسیب بر
جای میگذارد .این اتفاق به روشنی با قراردادهای  ۳5ماهه برای صنعت
نفت ایران به وقوع پیوست.
منظر دوم ،نبود دکلهای حفاری کافی است .برای صنعت نفت 100
سالهای که جز چهار دکل قدیمی ،در عمل «جکآپ» در اختیار نداشت،
آغاز همزم��ان حفاری چند فاز و وقوع تحریمه��ای همزمان به مفهوم
کمبود ش��دید دکلهای دریایی بود .همین موضوع سبب شد که پای
واردات دکلهای چینی با کیفیت پایین به ایران باز شود و فرصت خوبی
برای دالالن پدید آید .با احتساب ضرر و زیان هزینه دکلهای گمشده،
عدد قابل توجهی به عنوان ضرر و آسیب حاصل میآید.
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در آغاز توسعه فازهای
گازی پارس جنوبی تنها
از چند رشکت به عنوان
توسعهدهنده دریایی یاد
میشد ،اما رقابت برای
به دست آوردن منافع
رسشار توسعه فازها در
ایران و وسوسه حضور
در این چالش سبب شد
تا هر رشکتی که رانت
کافی برای برنده شدن
در مناقصهها را داشت
با به خدمت گرفنت
حداقل نیروی انسانی
الزم برای پیشربد یک
پروژه حفاری و استفاده
از برنامههای به جامانده
از حفاریهای پیشن،
خود را به عنوان یک
توسعهدهنده مطرح کند

واردات ح��دود  10دکل دریای��ی (ک��ه برخی تا
امروز نتوانس��ته حتی به اندازه هزینه صرف ش��ده
کار ب��رای صنعت نف��ت ایران انجام دهد) نش��ان از
نبود دوراندیشی اقتصادی و برنامهای مشخص برای
محاس��به س��ود و زیان به خدمت گرفتن دکلهای
دریایی در ش��رکتهای ایران��ی دارد .منظر دیگر را
بای��د به وجود آمدن «ش��رکتهای توس��عهدهنده
خلقالس��اعه» دانس��ت .در آغ��از توس��عه فازهای
گازی پارس جنوبی تنها از چند ش��رکت به عنوان
توس��عهدهنده دریایی یاد میشد ،اما رقابت برای به
دس��ت آوردن منافع سرشار توسعه فازها در ایران و
وسوسه حضور در این چالش سبب شد تا هر شرکتی
که رانت کافی برای برنده شدن در مناقصهها را داشت
با به خدمت گرفتن حداقل نیروی انسانی الزم برای
پیشبرد یک پروژه حفاری و استفاده از برنامههای به
جامانده از حفاریهای پیشن ،خود را به عنوان یک
توسعهدهنده مطرح کند.
حاص��ل این وضع چی��زی نبود ج��ز اینکه انجام
میلیاردها دالر پروژه ،تنها چند شرکت توسعهدهنده
نا کارآمد برای صنعت نفت ایران باقی گذاشت .این
در حالی اس��ت که با یک برنامهریزی منظم و دقیق
پس از این مقدار هزینه ،این امکان وجود داشت که
چند ش��رکت معظم و پرقدرت  E&Pپدید میآمد
ک��ه افزون بر بهرهمندی از دانش روزآمد اکتش��اف،
حفاری ،بهرهبرداری و ازدیاد برداشت ،در عمل حتی
توان ایفای نقش در کنسرس��یومهای خارجی را نیز
میداشتند.
اما آنچه امروز در اختیار اس��ت ،تنها شرکتهایی
هستند که تصویرشان از صنعت نفت تنها حفر زمین
اس��ت .توسعه فازهای پارس جنوبی فرصتی بود که
میشد از آن برای توسعه زیرساختهای صنعت نفت
کشور نیز استفاده شود .اما آیا پس از آن دوران (یعنی
در دوران پسابرجام که زمزمه حضور غولهای بزرگ
و حضور ایرانیها در کنسرسیوم شنیده میشود) این
نقص برطرف شده اس��ت؟ جواب منفی است .حال
آنکه ش��رکتهای فوق در عمل نه نیروی انس��انی
مناس��ب و کافی دارن��د و نه س��رمایه و دانش این
حوزه را تجمیع کردهاند .ش��اید اگر این شرکتها به
فعالیت اصلی و تخصصی خود میپرداختند ،آنگاه در
این چرخه توس��عه و تولید ،جایگاه قابل قبولی پیدا
میکردند (برای مثال ش��اید بعضی از این شرکتها
دکل دار بهتری باشند تا توسعهدهنده ).به هر حال
اکنون زمان مناسبی است که بتوانند با ارتقای ابزار و
نیروی انسانی و سرمایه خود ،به امور تخصصی تری
نظیر دکل داری و خدمات حفاری بپردازند تا از این
طریق در سطح جهانی مطرح و مورد قبول برندهای
دنیا شوند .بدون ش��ک این مهم روش مناسبتری
برای پیدا کردن جایگاه آنها در اجرای الگوی جدید
قراردادهای نفتی خواهد بود.
سعید ساویز ،کارشناس انرژی

حسین هرمزی
روزنامهنگار

روزهاییبرایسهعنصـ ِرفراموششده
واژه «کیفی��ت» در معنای لغ��وی« ،چگونگی»
را بی��ان میکند ام��ا در زبان تولی��د و تجارت ،به
«میزان مرغوب و مطلوب ب��ودن کاال یا خدمات»
اطاق میش��ود .در واقع هرچه یک کاال مرغوبتر
و ارائه خدمات ،مطلوبتر باشد ،اصطاحاً میگوییم
آن کاال ی��ا خدمات کیفیت باالیی دارد یا باکیفیت
است.
چالش کیفیت ،چالش مهم و فراگیری اس��ت و
بویژه در سالهای اخیر که مسأله حمایت از تولیدات
و برندهای داخلی بیش از پیش رواج یافته و هر روز
بر اهمیت آن تأکید میشود ،بیشتر از گذشته مهم
تلقی میشود .این اهمیت در تقویم ملی کشورمان
نی��ز نمود پیدا کرده اس��ت ،بطوریکه  1۸آبان هر
س��ال به نام روز ملی کیفیت نامگذاری ش��ده و در
تقویم کش��ورمان ثبت و ضبط ش��ده اس��ت .البته
مانند بسیاری از روزها ،نامگذاریها و مناسبتهای
کشور ،متأس��فانه برونداد این اهمیتدهی ،بیشتر
به برگزاری همایشها ،سمینارها و جلسات و گفت
و ش��نود درباره اینکه کیفیت در زندگی امروز بشر
چقدر مهم است ،محدود میشود.
هر س��اله در روز  1۸آبان یا یک��ی دو روز قبل و
بعد از آن ،مراس��می برگزار میش��ود و به برترین
س��ازمانهای ایرانی جوایزی اه��دا و از آنها تقدیر
و تجلیل میش��ود .این جوایز معموالً به طور کلی
در بخشهای مختلفی شامل سازمانها ،بنگاههای
اقتصادی ب��زرگ ،واحدهای عملیاتی ،مؤسس��ات

بخش عمومی ،بنگاههای کوچک و متوسط مستقل
و بنگاههای کوچک و متوسط وابسته اهدا میشود
و به جوایز اهدای��ی ،جایزه ملی کیفیت میگویند.
عالیترین مرجع تصمیمگیری در حوزة جایزه ملی
کیفیت ایران ،شورای سیاستگذاری است و مطابق
نظامنامۀ جایزه ،دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران
مستقر در مؤسسه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران مجری جایزه محسوب میشود و کلیه عملیات
اجرایی مرتبط با جایزه را عهدهدار است .یک کمیته
فنی نیز متشکل از  21نفر کارشناس متخصص در
زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی ،دبیرخانه
و ش��ورای سیاستگذاری را در طرحریزی و اجرای
ملی کیفیت ایران یاری میکنند.
گذشته از اینها ،اغلب برنامه و طرحریزی مشخص
دیگری در این زمینه وجود ندارد .کیفیت ،اصوالً به
مفهوم دستیابی به استاندارهای از پیش تعیین شده
است؛ اس��تانداردهایی که در بخشها و حوزههای
مختلف ،تعاریف متفاوتی دارد .به طور کلی ش��اید
بتوان تعریفی س��اده از آنچ��ه در ذهن عموم مردم
به عنوان «اس��تاندارد» نقش بس��ته است ارائه داد.
اس��تاندارد همان چیزی است که رعایتش موجب
دستیابی به کاال یا خدماتی مطلوبتر برای زندگی
بشر میش��ود .یک گام پیشتر ،رعایت مؤلفههای
اس��تاندارد در حوزة نیروی انس��انی اس��ت؛ همان
نیرویی که رکن اساس��ی در هر سازمانی محسوب
انسانی استاندارد
میشود و در نتیجه وجود نیروهای
ِ

میتواند سازمانی استاندارد را ایجاد کند.
برخاف تصور بسیاری از افراد ،مفهوم استاندارد
مرب��وط به امروز و دیروز نیس��ت بلکه بیش از یک
قرن است که در کشور ما چنین مفهومی پا گرفته
و مطرح ش��ده است .هرچند سازمانی تحت عنوان
سازمان ملی استاندارد با این شکل و شمایل فعلی
به کمتر از نیم قرن پیش بازمیگردد ،اما نخستین
بار در س��ال  1۳04هجری شمس��ی بود که اولین
قانون در این باره در ایران به تصویب رسید .تصویب
قانون اوزان و مقیاسها نخس��تین حرکت رسمی
در رابطه با رسمیتبخش��ی به مفهوم اس��تاندارد و
اهمیت دهی به آن بوده اس��ت که در سال 1۳04
صورت گرفت 2۸ .س��ال بعد از آن ،یک بخش تازة
آزمایش��گاهی در ذیل اداره بازرگانی ایران تأسیس
ش��د که مأموری��ت آن ،کنترل کااله��ای وارداتی،
صادراتی و تولیدات داخلی کشور بود .این نخستین
تشکیات رسمی در رابطه با استاندارد در کشورمان
بود .هفت س��ال بعد یعنی در سال  1۳۳9هجری
شمسی نیز قانون «اجازه ت ُاسیس مؤسسه استاندارد
ایران» در چند ماده به تصویب مجلس شورای ملی
هویتی بیشتری به این
رسید تا رسمیت و استقال
ِ
مفهو ِم زندگی مدرن اعطا شود .بعد از پایان جنگ
تحمیلی نیز با تصویب مجلس ش��ورای اس��امی
اجازه انتقال این مؤسس��ه به مجموعههای ذیربط
دولتی داده ش��د تا س��ازمانی که ام��روز به این نام
میشناسیم ،شکل بگیرد.
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چنین تاریخچ��های ،میطلبد که وضع بهتری را
در رابطه با استاندارد در کشورمان شاهد باشیم اما
در بس��یاری از بخشها چنین نیست .بهروز نشدن
قوانی��ن در این حوزه ،عدم اعطای اس��تقال کافی
به سازمان ملی اس��تاندارد ،فقدان ضمانت اجرایی
و قانون��ی الزم در حوزهه��ای فعالی��ت و مأموریت
این سازمان ،عدم نظارت کافی از سوی بخشهای
دولتی و نظارتی ،پیچیدگی زیاد در ساختار اعطای
مجوز برای راهاندازی بنگاهه��ای تولیدی ،تجاری،
خدمات��ی و اقتص��ادی ،واردات بیروی��ۀ کاالهای
حس معیوب رقاب��ت با این کاالهای
کمکیفی��ت و ِ
نس��بی درهای
بودن
کمکیفیت در داخل ،بس��ته
ِ
ِ
کش��ور (بیش��تر به لحاظ اقتص��ادی) در مقاطعی
از زمان ک��ه موجب عدم تبادل دان��ش و تجربه و
فناوری شده است ،فقدان ارتباط صحیح و کارآمد
میان صنعت و دانش��گاه و همچنین عدم حمایت
الزم و کافی از س��وی دولت و بخشهای مرتبط با
ای��ن حوزههای اقتصادی ،از جمله مهمترین دالیل
کمکیفیت بودن کاالها و خدمات داخلی در بسیاری
از حوزهها محسوب میشود.
از سوی دیگر ،برخی سازمانها و برندهای داخلی
ک��ه گاه از قدیم االیام مش��غول فعالی��ت بودهاند و
برخی هم در چند س��ال اخیر پا به عرصه فعالیت
گذاش��تهاند نش��ان میدهد اگر صاحبان اندیشه و
سرمایه و کارآفرینان کشورمان بخواهند ،می توانند
به عرصه رقاب��ت با برندهای معتب��ر خارجی وارد
شوند و کاال و خدمات باکیفیتی را به مشتریان ارائه
دهند .بخش��ی از این مسأله که چرا اغلب برندهای
داخلی ،مشتری را از موهبت کیفیت برخوردار نمی
کنند هم به خود صاحبان این بنگاهها و سازمانها
برمیگردد .وقتی رقاب��ت برای ارائه کیفیت بهتر و
برتر جای خود را به رقابت برای کس��ب سود باالتر
و کمزحمتتر بدهد ،ایجاد چنین وضعیتی غیرقابل
پیشبینی نیست.
یکی از مواردی که در کش��ورهای توسعهیافته از
آن به عنوان یکی از پایههای اساس��ی کیفیت یاد
میکنند اما در کش��ور ما کمتر به آن اهمیت داده
میش��ود ،آمار و برنامهریزی است .اتفاقاً در همین
ایام هم روزی به همین نام در تقویم ملیمان داریم.
یک��م آبان م��اه روز ملی آمار و برنامهریزی اس��ت؛
روزی که یادآوری میکند این دو مسأله چقدر مهم
است؛ مسائلی که کام ً
ا به یکدیگر وابستهاند .اغین
وابستگی تا جدی اس��ت که گفته میشود توسعه
متوازن ب��دون برنامهری��زی و برنامهریزی صحیح
ب��دون اتکا به آمار و ارقام دقی��ق ،عم ً
ا امکانپذیر
نیست.
آمار ،رکن مهم برنامهریزی به ش��مار میرود ،به
طوری که بدون دستیابی به آمارهای متقن ،هرگونه
برنامهریزی تنها حیف و میل کردن اموال عمومی
محسوب میش��ود .بکارگیری آمارهای صحیح در
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برنامهری��زی ،هزینهها را کاه��ش میدهد و از بروز
خطرهایی که در هر برنامهای امکان بروز آن است،
جلوگیری میکند .بنابراین نباید به این موضوع به
چشم کاری غیرعلمی ،س��وگیرانه یا سطحی نگاه
کرد؛ چراکه ارائه آمارهای غلط یا جانبدارانه ،نه تنها
سازمان
یک مدیر را نس��بت به واقعیات موجود در
ِ
خود بیاطاع میکند بلکه ب��ا ارائه اطاعات غلط
به او ،ضعفهای موجود در آن س��ازمان را پوشش
میدهد؛ کاری که در خوشبینانهترین حالت ،شبیه
خالی کردن زبالههای خانه در زیر فرش است!
معم��والً برای انج��ام سرش��ماریها و طرحهای
آمارگیری ،هزینههای باالیی تخصیص مییابد و در
صورتی که نتایج سرش��ماریها یا طرحهای آماری
نتواند به اطاعات صحیح دست یابد ،نه تنها بدبینی
را افزای��ش میدهد بلکه بهواس��طه هزینههایی از
جیب مردم که نتایجی هم در بر نداشته ،در سطح
کان خود میتواند زمینههای فروپاشی تعامل میان
مردم و مسئوالن را افزایش دهد .هزینههای اجرای
چنین طرحهایی ،از جمله دالیلی است که موجب
میشود بس��یاری از مدیران از خیر این پژوهشها
بگذرند؛ تصمیمی نادرست که میتواند یک سازمان
را به ورطه نابودی و ورشکس��تگی بکش��اند .دوری
از این گونه هزینهه��ا ،معموالً نام صرفهجوییها را
یدک میکش��ند ،اما در واقع مانند این اس��ت که
یک گردان نظامی ،برای شناسایی دشمن و تأمین
امنیت خود هزینه نکند و ادعا کند که آن هزینهها
را صرفهجویی میکند .نتیج��ه ،نابودی آن گردان
خواهد بود.
چنین دیدگاه غلطی از سوی بسیاری از مدیران
دولتی و غیردولتی موجب شده است تا فعالیت در
حوزه آمار ،سرشماری و پژوهشهایی از این دست،
کاری سودآور نباشد چراکه سفارشات در این حوزه
بسیار اندک است .بدین ترتیب ،تعداد شرکتهای
فعال در این زمینه به ش��دت پایین بوده ،کاریابی
برای فارغالتحصیان رشتههای آمار و مرتبط با آمار
سخت اس��ت و در نتیجه تقاضای دانشگاهها برای
تعداد ورودیهای این رشتهها نیز به نسبت خیلی
از رشتههای دیگر ،کمتر است .این سیکل معیوب،
سبب شده تا آمار و برنامهریزی صحیح در ایران با
مشکات جدی مواجه باشد.
یکی از دالیلی که اعتماد عمومی به مقوله آمار را
کمرنگتر کرده ،سوءاستفاده دولتهای مختلف از
این مسأله است .دستکاری در شاخصهای آماری
ِ
دولت وقت،
و تغیی��ر نتایج این پژوهشها ب��ه نفع
مسألهای اس��ت که بویژه در دوران دولتهای نهم
و ده��م حتی ص��دای نمایندگان مجلس ش��ورای
اسامی را هم درآورده بود .متأسفانه سیاسی کردن
این پژوهشه��ا ،که قاعدتاً باید اموری علمی تلقی
شوند ،باعث شده است که بسیاری از مردم به ارائه
این آمارها بیاعتماد ش��وند و شوربختانه برخی از

مدیران دولتی و غیردولتی کش��ور نیز به ورطه این
این بیاعتمادی افتادهاند .کاش الاقل به بهانه این که
روزی به این نام در تقویم ملی کشورمان گنجانده
ش��ده اس��ت ،کمی بیش��تر در زمینه اهمیتدهی
به مقول��ه نظرس��نجی ،سرش��ماری ،آمارگیری و
پژوهشه��ای آماری و به تب��ع آن ،برنامهریزی بر
اساس نتایج صحیح و غیرسوگیرانۀ این پژوهشها
فرهنگسازی ش��ود .حتی بیراه نیست اگر قوانین
موج��ود در این زمین��ه بازنگری ش��ود و الاقل در
گام نخست ،س��ازمانها و ادارات دولتی را به انجام
چنین پژوهشهایی در خال دورههای منظم ،ملزم
کنند.
یکی از چیزهایی ک��ه میتواند مدیران را مجاب
کند که بیشتر به فکر برنامهریزی ،مدیریت صحیح
مبتنی بر آمار و ارقام درست و در نتیجه ارائه کاال و
خدمات باکیفیتتر بیفتند ،در نظر گرفتن خواست
و توقع مش��تری اس��ت؛ خواه این مشتری خارجی
باشد یا داخلی ،خواه مشتریان خُ رد باشند یا کان.
زمانی که محور فعالیتها در ارائه خدمات ،نیازها و
انتظارات مشتریها باشد خدمت ارائه شده به آنها
موجب جلب اعتماد و رضایتشان خواهد شد .برای
جلب اعتماد و رضایت مشتریهای خارجی نیاز به
انگیزه و درگیر شدن مشتریهای داخلی یا کارکنان
اس��ت .کارکنان یا مالکان فرآیندها که بیش��ترین
اط��اع را از عملکرد فرآیندها دارند زمانی که آنها
در تصمیمگیریها بیشترین نقش را داشتند و ابزار
الزم برای فعالیتهای ارتق��ای کیفیت برای آنها
فراهم باشد ،انگیزه الزم را پیدا میکنند.
گفته میشود که پاسخگویی به نیازها و انتظارات
مشتریان داخلی باید در راستای نیازها و انتظارات
مش��تریهای خارجی باشد .بهبود روشهای انجام
کار س��بب کاهش دوبارهکاریها ،کارهای اضافی،
ات��اف منابع ،کاهش مخ��ارج کنترل کیفیت و در
نهایت باعث کاهش هزینه خواهد شد .دالیل دیگر
برای کیفیت ،اثربخش��ی ،مناس��ب بودن و کارآیی
است که از عناصر اساسی یک نظام و مراقبت کیفی
محسوب میشوند.
 14اکتبر برابر با  22مهرماه روز جهانی استاندارد
اس��ت .از سوی دیگر  1۸آبان هم روز ملی کیفیت
نامگذاری شده اس��ت ،در این میان ،یکم آبان ماه
هم در تقویم کش��ورمان با عن��وان روز ملی آمار و
برنامهریزی نامگذاری ش��ده اس��ت .درست است
که هم��واره ای��ن انتق��اد را وارد میدانیم که چرا
مناس��بتهای ما به مراس��م و همایش و جلس��ه
مح��دود میش��ود ،ام��ا کاش این فاصل��ۀ حدودا ً
یکماهه را که سه مناس��بت مرتبط در آن وجود
دارد ،به عنوان ماهی برای ارتقاء کیفیت برندهای
داخل��ی در نظر میگرفتند ت��ا همین حرفزدنها
درباره این موضوع حیاتی هم بیش��تر از یک روز و
دو روز ادامه داشته باشد.

نشستهماندیشیمدیرانروابطعمومیرشکتهایخصوصیپاالیشنفت

درفضایتعاملیازحقوقرشکتهایخصوصیدفاعمیکنیم
نشس��ت هماهنگی و هم اندیش��ی مدیران روابط
عمومی شرکتهای خصوصی پاالیش نفت سه شنبه
هجدهم مهرماه در محل انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پاالیش نفت برگزار شد .به گزارش "پاالیش"
ناصر عاش��وری دبیر کل انجم��ن صنفی کارفرمایی
صنعت پاالیش نفت در جمع مدیران روابط عمومی
پاالیشگاههای خصوصی با تاکید بر ضرورت تشریک
مس��اعی و انتقال تجارب روابط عمومی ها در جهت
تقویت سیاستهای انجمن اظهار کرد :روابط عمومی
ها نق��ش تاثیرگ��ذاری در تحقق اهداف س��ازمانی
دارند و باید س��خنگوی س��ازمان خود باش��ند و در
کنار مدیریتها در جلس��ات حضور داشته باشند تا
در جریان امور ق��رار گیرند .وی با تاکید بر ضرورت
نگاه همه جانبه روابط عمومی ها به محیط کسب و
کار تصریح کرد :روابط عمومی پاالیشگاه ها همچنین
می توانند در مواردی مثل بحرانهای کارگری ایفای
نق��ش کنند و ن��گاه مثبتی به مجموعه پرس��نل و
کارگران بدهند .عاشوری اضافه کرد :سیاست ما این
است که در پاالیشگاههای خصوصی نیروهای جوان
تحصیلکرده را برای مناصب مدیریتی شناسایی کنیم
و پرورش دهیم تا درآینده بتوانند جایگزین مدیران
ش��وند .دبیرکل انجمن صنف��ی کارفرمایی صنعت
پاالیش نفت با بیان اینکه صنعت پاالیش نفت منهای
دولت نمی تواند به اهداف خود دست یابد  ،در عین
حال باید گفت ضمن حفظ استقال و خودکفایی از
اهرمهای و اختیارات وزارت نفت و پخش و پاالیش
به نحو شایسته استفاده کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت وجود قوانین حمایتی برای
پاالیشگاههای خصوصی ،اضافه کرد :در عین حالی

که پاالیشگاههای ما خصوصی شده اند و از زیر سایه
دول��ت بیرون آمده اند ام��ا قوانین نفت باید برای ما
ساری و جاری باشد .ما نه دولتی هستیم و نه کاما
خصوصی ش��ده ایم .در واقع در حال گذار از دولتی
به خصوصی هستیم که به آن خصولتی می گویند.
بنابراین باید با تعامل ،هماهنگی و هم اندیش��ی به
مرحله خصوصی شدن برسیم.
عاشوری ادامه داد :دولت ها همیشه خود را حاکم
میدانند و می خواهند برخورد آمرانه داشته باشند و
خیلی جاها قانون را به نفع خود تفس��یر می کنند.
بنابراین باید با منطق جلو برویم و در فضای تعاملی
از حقوق ش��رکتهای خصوصی دفاع کنیم .دبیرکل
انجم��ن صنف��ی کارفرمایی صنع��ت پاالیش نفت
تصریح کرد :در حال حاضر  ۸0درصد س��هم بازار را
پاالیشگاههای خصوصی تامین می کنند و ما سعی
خواهیم کرد تا سالهای آتی در اصاح قوانین حوزه
پاالیش تغییرات اساس��ی صورت دهیم تا پاالیشگاه
ها به نحو شایسته س��ودده شوند .البته باید در این
زمینه با منطق و قانون جلو برویم و کاری کنیم که
خوراک پاالیش��گاه ها به نحوی تامین شود که برای
آنها سوددهی داشته باشد.

در این نشس��ت مجتهدزاده مدی��ر روابط عمومی
پاالیشگاه بندرعباس بر ضرورت حضور جمعی روابط
عمومی پاالیشگاههای خصوصی در نمایشگاه ها در
راستای تقویت برد تبلیغاتی آنها تاکید کرد.
جعفری ،مدیر روابط عمومی پاالیشگاه تهران نیز
با اشاره به اهمیت استقال پاالیشگاههای خصوصی
از دولت ،یادآور ش��د :ما باید دیدگاه خود را از اینکه
دنبال دولت باش��یم جدا کنی��م و اگر می خواهیم
خصوصی باشیم به بخش بازرگانی توجه کنیم چرا
که موتور پیشران ما بازرگانی است.
خفایی ،مدیر روابط عمومی پاالیشگاه تبریز هم در
این نشست با بیان اینکه قوانین حمایتی صریحی از
پاالیش��گاه ها وجود ندارد و پاالیش و پخش با نگاه
تحکمی با پاالیشگاه ها برخورد می کند ،گفت :من
معتق��دم ما در کن��ار وزارت نفت می توانیم قوی تر
عم��ل کنیم و باید از س��ایه نفت و پاالیش و پخش
برای تقویت بدنه خود استفاده کنیم.
کاظم��ی مدیر رواب��ط عمومی پاالیش��گاه الوان،
کاووس��ی مدیر روابط عمومی پاالیش��گاه ش��یراز و
حاجیان مدیر روابط عمومی پاالیشگاه اصفهان نیز
در ادامه بر ضرورت همفکری مدیران روابط عمومی
پاالیش��گاههای خصوصی در راستای تقویت اهداف
سازمانی خود تاکید کردند .راهاندازی کانال تلگرامی
انجم��ن صنف��ی کافرمایی صنع��ت پاالیش نفت و
خبرنامه الکترونیک نیز از دیگر موارد مطروحه در این
نشست بود .رنجبر مدیر روابط عمومی انجمن صنفی
کارفرمای��ی صنعت پاالیش نفت نی��ز در پایان این
نشس��ت خواستار تداوم همفکری و نشست مدیران
روابط عمومی پاالیشگاههای خصوصی شد.
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اقتصادمقاومتی،تولید،اشتغال،نفت

با توجه به نامگذاری سال  139۶با عنوان «اقتصاد مقاومتی ،تولید � اشتغال» از سوی رهبر معظم انقالب ،ابالغ بستههای رونق تولید و اشتغال از سوی ستاد محترم
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین اولویتهای صنعت نفت ،برنامهها و پروژههای زیر از سوی وزیر محترم نفت به عنوان اولویتهای سال  139۶شرکت بهینه سازی
مصرف سوخت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی تعیین و به این شرکت ابالغ شده است:

 .1پ��روژه بیع متقابل نوس��ازی  5هزار دس��تگاه
کامیون و کشنده فرسوده باالی  10تن
 .2پروژه بیع متقابل جایگزینی  ۳هزار دس��تگاه
اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز
 .3پروژه بیع متقابل جایگزینی  20هزار تاکسی و
ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال
 .4پ��روژه بیع متقاب��ل افزایش کارای��ی ۳0هزار
موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمانهای کشور
 .5پ��روژه بیع متقابل برقدار کردن  10هزار حلقه
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چاه و تلمبه آب کشاورزی
 .6برنامه کنترل نرخ رشد مصرف حاملهای انرژی
با همکاری وزارت نیرو
خاصه ای از اهم عملکرد برنامهها و پروژههای ذکر
شده ،پیشرفتهای حاصله و برنامه اجرایی شرکت
بهینه سازی مصرف سوخت در قالب اقتصاد مقاومتی
را می توان به شرح ذیل برشمرد:

بیع متقابل نوسازی  ۵هزار دستگاه کامیون

و کشنده فرسوده باالی  ۱۰تن

پروژه نوس��ازی  5هزار دستگاه کامیون و کشنده
فرس��وده ،با هدف کاهش مصرف نفت گاز و ارتقای
راندمان ناوگان س��نگین حمل و نقل باری کش��ور،
کاهش مصرف سوخت و آلودگیهای زیست محیطی
متناظر با جابه جایی بار جاده از طریق «طرح نوسازی
 65هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی 10
تن با عمر باالتر از  ۳5سال» اجرایی شده است.
زیرساختهای ایجاد شده در مسیر اجرایی شدن

همچنین قرارداد  2100دس��تگاه کش��نده باالی  26تن با
شرکت سایپا دیزل در ماه گذشته منعقد شده است.
چهار ش��رکت سرمایه گذار عامل صرفه جویی به استناد
قراردادهای پشتیبان با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای ،بانکها یا متقاضیان آماده انعقاد قرارداد هستند و مراحل
انعقاد قراردادهای نوسازی 6400دستگاه کامیون نیز نهایی
شده است.

بیــع متقابــل جایگزینی  ۳هزار دســتگاه اتوبوس
فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز

بر اساس آمار رشکت
مدیریت منابع آب ایران،
افزون بر  ۲۰۰هزار حلقه
چاه کشاورزی دیزلی
دارای پروانه بهره برداری
معترب در کشور وجود
دارد که از سوخت نفت
گاز برای تأمین انرژی
پمپهای آب استفاده
می کنند

طرح یاد ش��ده عبارتند از :برگزاری همه فراخوانها
و شناسایی تامین کنندگان و سرمایه گذاران ،تهیه
پیشنوی��س قراردادها و اخذ تاییدیه ش��رکت ملی
نفت ایران ،تهیه طرح اندازه گیری و صحه گذاری و
محاسبات صرفه جویی انرژی ،طراحی سامانه اجرای
پروژه ،تدوین گردشهای کاری و نقش��ه فرایندها،
تهیه دس��تورعملهای گردش مالی ط��رح و ایجاد
امکان ارتباط با وب س��رویس س��ازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای.
عاوه بر ایجاد زیرساختهای الزم ،قرارداد نوسازی
 5هزار دس��تگاه کش��نده ب��االی  26تن با مجتمع
صنعتی ماموت امضا شده که تاکنون نوسازی 590
دس��تگاه کامیون در این قرارداد انجام ش��ده است.

این پ��روژه ،مرحله اول اجرای طرح «جایگزینی  1۷هزار
اتوبوس شهری فرسوده دیزلی با اتوبوسهای گازسوز» است
که در چارچوب ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی بر اساس مصوبه
شورای محترم اقتصاد و اصاحیههای آن ،مبنی بر پرداخت
یارانه صرفه جویی س��وخت با هدف ارتق��ای حمل و نقل
شهری ،کاهش مصرف سوخت و آلودگیهای زیست محیطی
اجرایی می شود .تعهد بازپرداخت مبالغ صرفه جویی شده
از طریق اجرای مصوبه فوق با اعام شهرداریهای متقاضی
و تایید وزارت نفت ایران ،از طریق منابع ناش��ی از صادرات
(کاهش واردات) س��وخت مایع صرفه جویی شده تا سقف
تعهدات دولت به ازای هر کیلومتر پیمایش در زمان پرداخت
به شرکتهای سرمایه گذار عامل صرفه جویی طرف قرارداد
با شهرداریها /شرکتهای واحد اتوبوسرانی یا عناوین مشابه
مورد تایید ش��هرداری ذیربط به مدت  ۷س��ال به ازای هر
اتوبوس پرداخت خواهد شد.
در خص��وص این ط��رح ،زیر س��اختهای الزم از جمله
طراحی س��امانه اجرای پروژه ،تدوی��ن گردشهای کاری،
تهیه پیشنویس قراردادها و اخذ تاییدیه شرکت ملی نفت
ایران ،تهیه طرح اندازه گیری و صحه گذاری و محاس��بات
صرفه جویی انرژی ،برگزاری فراخوانها و شناسایی تامین
کنندگان و سرمایه گذاران جهت اجرایی شدن طرح ،ایجاد
ش��ده و بر اساس مذاکرات صورت گرفته با اتوبوسرانیهای
شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز و اراک ،مراحل انعقاد
قراردادهای نوس��ازی  1994دس��تگاه اتوبوس نهایی شده
است.

بیــعمتقابــلجایگزینــی ۲۰هــزارتاکســیوون
فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیامیش باال

جایگزنی  20هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسیهای
پایه گازسوز فاز نخست طرح «جایگزینی  140هزار تاکسی
فرسوده با تاکسی پایه گازسوز هیبریدی/الکتریکی با پیمایش
باال» است .این طرح با اهداف کاهش مصرف بنزین ،ارتقای
راندمان پیمایش تاکسیهای درون شهری و کاهش انتشار
آالیندههای زیست محیطی اجرا خواهد شد .در این طرح،
تاکس��یهای پایه گازسوز/هیبریدی/تمام الکتریکی جدید،
جایگزین تاکس��یهای فرس��وده در حال تردد شده و وارد
شبکه حمل و نقل درون شهری خواهند شد.
با ورود این تعداد تاکس��ی جدید ،تاکسیهای فرسوده که
دارای عمر بیش از  10سال هستند ،از چرخه حمل و نقل
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خارج خواهند شد.
از اقدام��ات انج��ام ش��ده در خص��وص ایج��اد
زیرساختهای اجرایی این طرح می توان به طراحی
س��امانه اجرای پروژه ،تهیه پیشنوی��س قراردادها
و اخذ تاییدیه ش��رکت ملی نف��ت ایران ،تهیه طرح
اندازهگیری و صحه گذاری و محاسبات صرفه جویی
انرژی و مذاکره با ش��رکتهای خودروساز به منظور
تولید تاکسیهای پایه گازسوز با پیمایش باال اشاره
کرد.
ع��اوه بر ایج��اد زیرس��اختهای الزم ،ق��رارداد
جایگزینی  10هزار دس��تگاه تاکسی (شامل  2هزار
دستگاه تاکسی صندوق دار پایه گاز سوز /هیبریدی/
الکتریکی و  ۸هزار دستگاه تاکسی ون پایه گاز سوز)
میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و اتحادیه
تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور به امضا رسیده
و طبق مذاکرات صورت گرفته 4 ،شرکت عامل صرفه
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جوی��ی ،آماده انعقاد قرارداد ب��ا اتحادیه تعاونیهای
سراسری تاکسیرانی کشور /تهران هستند.

بیــع متقابــل افزایــش کارایــی ۳۰هــزار
موتورخانهوســامانهگرمایشــیساختامنهای
کشور

این پروژه ف��از اول از طرح افزای��ش کارایی 600
هزار موتورخانه و س��امانه گرمایشی است که در آن
مقرر شده نسبت به بهینه سازی سیستمهای حرارت
مرکزی (موتورخانه) در حال کار در  500هزار واحد
ساختمان مس��کونی و  100هزار واحد ساختمانی
تجاری -اداری در کشور اقدام شود.
از اقدامه��ای انج��ام ش��ده در مس��یر ایج��اد
زیرس��اختهای الزم برای اجرایی ش��دن این طرح
عبارتن��د از :طراحی و راه اندازی زیر س��امانه طرح
ارتق��ای کارای��ی موتورخانهها ،تهی��ه پیش نویس

نمونه قراردادها /موافقتنامههای موضوع طرح و اخذ
تأییدیه ،مدیریت حقوقی و مالی شرکت ملی نفت و
وزارت نفت ،تهیه طرح اندازه گیری و صحه گذاری
و محاسبات صرفه جویی انرژی ،شناسایی و ثبت نام
سرمایه گذاران،تأمین کنندگان و متقاضیان اجرای
طرح ،اخذ وب س��رویسهای اطاعات مش��ترکان
گاز از ش��رکت ملی گاز ایران و « ساجار» از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و اطاعات هواشناسی،
آموزش ناظران بازرسی اندازه گیری و صحه گذاری
طرح ،تهیه دستورعمل گردش مالی طرح و اباغ آن
از سوی وزارت نفت ،ارزیابی سرمایه گذاران ،تأمین
کنندگان و ناظران طرح ،تهیه دستورعملهای فنی
و اجرایی طرح.
عاوه بر ایجاد زیرساختهای الزم ،تفاهم نامههای
همکاری به ش��رح ذیل منعقد شده و انجام مراحل
انعقاد قرارداد با  10سرمایه گذار عامل صرفه جویی
معادل  16هزار موتورخانه با س��رمایه گذاری بالغ بر
 6۳میلیون دالر به شرح ذیل نهایی شده است.
عقد تفاهمنامه با وزارت دفاع برای جذب سرمایه
گذار و اج��رای طرح در  50ه��زار واحد موتورخانه
ساختمانهای اداری و مسکونی زیر مجموعه وزارت
دفاع و کلیه نیروهای مسلح
عقد تفاهم نامه همکاری با اتحادیههای هتلداران
مشهد و هتل -آپارتمان داران و مهمانپذیران استان
خراسان رضوی برای سرمایه گذاری در طرح
عقد تفاهمنامه همکاری با کنسرس��یوم همیار
اول برای اجرای سیستم  CCHPدر ساختمانهای
هدف
عقد تفاهم نامه همکاری ارتقای راندمان موتور
خانههای کش��ور بین ش��رکت بهینه سازی مصرف
س��وخت و شرکت پوریا از شرکتهای زیر مجموعه
گروه اقتصادی عرش
انعق��اد تفاه��م نامه هم��کاری اج��رای طرح
افزای��ش کارایی موتورخانهها با هدف ممیزی انرژی
س��اختمانها و اج��رای ط��رح افزای��ش کارایی در
موتورخانهه��ای س��اختمانهای اداری و عمومی و
خدماتی ،همچنین مس��کونی مورد تقاضای مستقر
در استان اصفهان میان شرکت بهینه سازی مصرف
سوخت و س��ازمانهای مرتبط در استان اصفهان (
استانداری اصفهان ،شرکت گاز استان اصفهان ،اداره
کل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان ،سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان اصفهان)

بیــع متقابــل برق دار کــردن ۱۰هزار حلقه
چاه و تلمبه آب کشاورزی

بر اس��اس آمار ش��رکت مدیریت منابع آب ایران،
افزون بر  200هزار حلقه چاه کشاورزی دیزلی دارای
پروانه بهره برداری معتبر در کشور وجود دارد که از
س��وخت نفت گاز برای تأمین انرژی پمپهای آب
اس��تفاده می کنند .با توجه به اینکه دولت سالیانه

هزینه زیادی بابت یارانه س��وخت تحویلی به کشاورزان پرداخت می
کند و کشاورزان برای بهره برداری از چاههای دیزلی مشقتهای زیادی
تحمل می کنند ،طرح برقدار کردن چاههای کش��اورزی به تصویب
ش��ورای محترم اقتصاد رس��ید و در قالب ماده  12قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر در س��ال  1۳94اصاح و تنفیذ ش��د .برقدار کردن
 10هراز حلقه چاه کش��اورزی که از س��وخت نف��ت گاز برای تامین
انرژی پمپهای آب استفاده می کنند ،به عنوان فاز نخست این طرح
به ش��مار می رود .در این طرح س��رمایه گذاران عامل صرفه جویی،
با س��رمایه گذاری روی چاههای کش��اورزی دیزلی دارای پروانه بهره
برداری معتبر ،نس��بت به برقی کردن آنها از چهار روش اس��تفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر (انرژی خورشید و انرژی باد) ،شبکه سراسری
برق و ژنراتورهای گازسوز اقدام و از محل صرفه جویی سوخت تحقق
یافته به مدت  ۸سال ،یارانه صرفه جویی سوخت دریافت می کنند.
مسئولیت معرفی چاههای کشاورزی و اولویت بندی مناطق مربوطه،
طبق مصوبه شورای محترم اقتصاد به عهده وزارت نیرو و با همکاری
وزارت جهاد کشاورزی است.
در خصوص اقدامهای انجام ش��ده برای اجرایی شدن این طرح می
توان به ایجاد زیرس��اختهای الزم از جمله طراحی س��امانه اجرای
پروژه ،تهیه نمونه قرارداد شرکت بهینه سازی با سرمایه گذار و نمونه
توافقنامه س��رمایه گذار با مالک چاه و اخذ تاییدیه شرکت ملی نفت
ایران ،تهیه طرح اندازه گیری و صحه گذاری ،احراز صاحیت برخی
سرمایه گذاران از سوی وزارت نفت و شناسایی عوامل اجرایی بیرونی
پروژه از قبیل س��رمایه گ��ذاران ،تأمین کنندگان تجهیزات و ناظران
اشاره کرد .همچنین تفاهمنامه مشترک میان شرکت بهینه سازی،
ش��رکت ملی پخش ،معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ،معاونت آب و
آبفای وزارت نیرو و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ،منعقد
شده و فهرس��ت چاههای قابل برقدار کردن که از سوی معاونت آب
آبفای وزارت نیرو به ش��رکت بهینه س��ازی اعام می شود ،در دست
تکمیل است.
مذاکره با اس��تانداری و س��ازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در
راستای برق دار کردن تلمبههای آب مزارع پرورش میگو و شیات و
چاههای کشاورزی استان بوشهر ،تشکیل کارگروهی متشکل از شرکت
پخش مناطق ،سازمانهای آب استانی و ادارات ذیربط جهاد کشاورزی

برای تعیین سهمیه سوخت هر چاه و تعیین اولویت
اجرای طرح در  25اس��تان از سوی شرکت مدیریت
منابع آب (وزارت نیرو) از دیگر اقدامهای انجام شده
برای اجرایی شدن این طرح است.
افزون بر اقدامهای یاد ش��ده ،تفاهمنامه همکاری
میان ش��رکت بهینه س��ازی و ش��رکت جهاد نصر
در خص��وص اج��رای طرح ب��رق دار ک��ردن چاهها
و تلمبهه��ای آب کش��اورزی در  50هزار حلقه چاه
منعقد شده و طرح پایلوت برقدار کردن  100حلقه
چاه کشاورزی با راهکار اتصال به شبکه برق سراسری
در دست انجام است.

جایگزنی  ۲۰هزار
دستگاه تاکسی فرسوده
با تاکسیهای پایه
گازسوز فاز نخست طرح
«جایگزینی  ۱۴۰هزار
تاکسی فرسوده با تاکسی
پایه گازسوز هیربیدی/
الکرتیکی با پیامیش باال»
است .طرح بیع متقابل
جایگزینی  ۲۰هزار تاکسی
و ون فرسوده با تاکسی
پایه گازسوز با پیامیش باال
با اهداف کاهش مرصف
بنزین ،ارتقای راندمان
پیامیشتاکسیهای
درون شهری و کاهش
انتشار آالیندههای زیست
محیطی اجرا خواهد شد.

برنامــه کنرتل نرخ رشــد مرصف حاملهای
انرژی با همکاری وزارت نیرو

پ��س از اب��اغ برنام��ه کنترل نرخ رش��د مصرف
حاملهای انرژی به ش��رکت بهینه سازی به عنوان
یکی از برنامههای اولویت دار سال  ،96واحد مدیریت
انرژی و اصاح الگوی مصرف در این شرکت تشکیل
شده و اهم فعالیتهای الزم برای انجام این مهم به
شرح ذیل است:
اجرای مفاد قانون اصاح الگوی مصرف انرژی در
حیطه وظایف وزارت نفت
تدوین اجرایی کردن م��دل قراردادهای صرفه
جویی انرژی در کشور
تدوی��ن و اجرایی کردن س��از و کارهای قانونی
توسعه شرکتهای خدمات انرژی
تدوین و اجرای آیین نامهها و دستورعملهای
صرف��ه جویی و بهینه س��ازی مصرف س��وخت در
ساختمان و سایر بخشهای مصرف به همراه الگوهای
نمونه
اقدامهای اجرایی پیاده سازی سیستم مدیریت
انرژی در کلیه واحدهای عملیاتی صنعت نفت
توس��عه ن��رم افزاره��ای پایش جری��ان انرژی
باالدستی صنعت نفت
تهیه بستههای سیاستی سبد بهینه سوخت در
بخشهایمختلف
پیگیری و اعمال جدی استانداردها و معیارهای
مصرف انرژی در بخشهای صنعت و حمل و نقل
در پایان امی��دوارم اجرای شایس��ته ،همه جانبه
و ج��دی ماموریتهای اباغی اقتص��اد مقاومتی و
پروژههای اولویت دار ش��رکت بهینه سازی ،زمینه
مناسب برای صرفه جویی موثر در مصرف حاملهای
انرژی ،کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای ،کاهش
هدررفت ،تلفات و هزینهها شود و فرصتهای سرمایه
گذاری ایجاد شده در قالب ماده  12قانون رفع موانع
تولید به رشد اقتصادی و رونق هر چه بیشتر تولید و
اشتغال در کشور منتهی شود.
علی وکیلی ،مدیر عامل شرکت
بهینه سازی مصرف سوخت
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با حکم وزیر نفت؛ علیرضا صادق آبادی مدیرعامل رشکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی شد
وزیر نفت با ص��دور حکمی علیرضا صادق آبادی
را ب��ه عنوان معاون وزیر و مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی منصوب کرد.
به گزارش "پاالیش" ،در حکم بیژن زنگنه خطاب
ب��ه علیرضا صادق آبادی آمده اس��ت« :با عنایت به
تعهد ،تجربه و تخصص جنابعالی ،بدین وس��یله به
عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخش فراورده های نفتی ایران منصوب می شوید.
از خداوند متعال ادامه توفیقات جنابعالی را در انجام
وظایف محوله مسئلت دارد».
وزیر نفت همچنین در حکم جداگانه ای خطاب
ب��ه عباس کاظمی آورده اس��ت« :اکنون که پس از
چهار س��ال تاش صادقانه در سمت معاونت وزیر و

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفت��ی ای��ران ،متقاض��ی خاتمه بخش��یدن به این
مسئولیت میباش��ید ،جا دارد صمیمانه از خدمات
ارزش��مند جنابعال��ی بهوی��ژه در افزایش کیفیت و
کمیت بنزین و نفتگاز مصرفی کشور و عبور موفق
از تنگناها ،تقدیر و تشکر کنم .بدینوسیله جنابعالی
را به عنوان مشاور وزیر منصوب مینمایم و اطمینان
دارم که به عنوان یکی از برجستهترین متخصصان
امر پاالیش نفت در کش��ور حامی و هادی مدیران
جدید ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش خواهید بود.
از خداون��د قادر متعال ادام��ه توفیقات جنابعالی را
مسئلت دارم ».وزیر نفت همچنین با صدور حکمی،
علیرضا صادق آبادی را برای مدت سه سال به عنوان

عضو اصلی هیئت مدیره ش��رکت مل��ی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران منصوب کرد .صادق
آبادی دانشجوی دکترای مدیریت عالی کسب و کار،
فوق لیس��انس و لیسانس مهندسی مکانیک است.
وی از س��ال  9۳تاکنون مدیرعام��ل و نایب رئیس
هیئت مدیره ش��رکت زیرس��اخت فراگیر پاالیشی
س��یراف بوده اس��ت .همچنین از دیگر سمتهای
وی در گذش��ته میت��وان ب��ه نای��ب رئیس هیئت
مدیره پتروشیمی مرجان ،عضو اصلی هیئت مدیره
س��ازمان منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس ،مدیریت
پروژههای پایین دستی شرکت انرژی دانا ،عضویت
در هیئت مدیره موسسه مطالعات بین المللی نفت و
مدیرعاملی شرکت توان نیروی آراد اشاره کرد.

پاسخزنگنهبهپیامتربیکنارصعاشوری
وزیر نفت در یادداش��ت کوتاهی از پیام تبریک ناصر عاش��وری دبیرکل انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به مناس��بت کسب کرسی وزارت نفت در
دولت دوازدهم قدردانی کرد.
در متن پاسخ زنگنه به پیام تبریک ناصر عاشوری آمده است:
«پیام تبریک جنابعالی به مناسبت رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای

اسامی به اینجانب واصل شد.
ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از ابراز لطف آن جناب ،امید است با استعانت
از الطاف بیکران الهی و همت واالی کارکنان صدیق صنعت نفت بتوانیم به اهداف
و برنامههای توس��عهای دولت تدبیر و امید برای ترقی و آبادانی کشور جامه عمل
بپوشانیم .بیژن زنگنه»

در نشست انجمن صنفی صنعت پاالیش عنوان شد؛ پیرشفت 99/۵درصدی پروژه اختالط روغن پاالیشگاه تربیز
پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایي صنعت پاالیش نفت با
حضور اکثریت اعضاء در تبریز برگزار شد .در این جلسه که بیست و سوم شهریور
ماه برگزار ش��د گزارشی از عملکرد انجمن توسط عاشوری دبیر کل به اعضاء ارائه
شد .سپس رئیس هیئت مدیره مشکات و چالشهای پیش روی صنعت پاالیش
نفت را برشمرد.
به گزارش "پاالیش" پروژه اختاط روغن پاالیشگاه تبریز با  99/5درصد پیشرفت
به زودی تکمیل میشود .این طرح که با اعتبار  15میلیون یورو در حال اجراست ،از
خرداد سال  9۳آغاز شده که تا پایان مرداد ماه گذشته بیش از  99درصد پیشرفت
داش��ته است .با اجرای پروژه روغن س��ازی پاالیشگاه نفت تبریز ،تولید با ظرفیت
 ۳0-40هزار تن در س��ال ،تولی��د روغن موتورهای دیزلی و بنزینی تک گریدی و
چند گریدی ،تولید روغنهای صنعتی و ضد یخ امکان پذیر خواهد شد .بر اساس
این گزارش در نشست هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش که
آخر هفته گذشته برگزار شد ،ناصر عاشوری ،دبیرکل انجمن ،گزارشی از عملکرد این

انجمن ،مشکات ،چالشها و راههای برون رفت از آن را به اعضا ارائه کرد .در همین
جلسه غامرضا باقری دیزج عضو هیئت مدیره انجمن و مدیر عامل پاالیشگاه تبریز
از طرحهای توسعهای و پروژههای در دست اقدام در این پاالیشگاه گزارشی ارائه کرد
و درباره پروژه روغن سازی آخرین اطاعات را ارائه داد.

کسبمدالطالیمسابقاتبیناملللیکاراتهتوسطکارمندپاالیشگاهتربیز
کارمند پاالیشگاه تبریز موفق به کسب مدال طای
مسابقات بین المللی کاراته شد.
" احمد جاهد خطیبی " کارمند ش��رکت پاالیش
نفت تبریز موفق به کسب مدال طای مسابقات بین
المللی کاراته گرامیداشت شهدای مدافع حریم اهل
بیت عصمت و طهارت شد.
مس��ابقات بین المللی کاراته گرامیداشت شهدای
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مدافع حری��م اهل بیت عصمت و طهارت  2۳و 24
ش��هریور ماه در تبریز برگزار شد و تیم کاراته ایران
با کس��ب  ۷0مدال طا ،عنوان قهرمانی اولین دوره
مسابقات بین المللی را کسب کرد .در این مسابقات
پس از ایران ،جمهوری آذربایجان با کسب  ۳0مدال
طا دوم و کشور افغانستان و عراق با کسب  20مدال
طا به طور مشترک سوم شدند.

در این مس��ابقات  ۸00ورزش��کار از کش��ورهای
ایران ،ترکیه ،افغانستان ،عراق ،جمهوری آذربایجان،
گرجستان ،س��وریه ،یمن و لبنان به میزبانی تبریز
در چهار رش��ته کومیته ،کوبودو ،سابمیش��ن و کاتا
در شش رده س��نی خردساالن ،نونهاالن ،نوجوانان،
جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان در این مسابقات
حضور داشتند.

پاالیشگاه الوان رتبه نخست ایمنی و آتش نشانی را در بین رشکتهای پاالیشی کشور کسب کرد
با ثبت رکود  1۷.5میلیون نفر س��اعت کار بدون
حادثه؛ پاالیش��گاه الوان رتبه نخست ایمنی و آتش
نشانی را در بین شرکتهای پاالیشی کشور کسب
کرد .ش��رکت پاالیش نفت الوان با ثبت رکورد  5ر
 1۷میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه تا پایان سال
 1۳95و  19میلیون نفر ساعت تا پایان شهریور ماه
 1۳96رتبه نخست ایمنی و آتش نشانی را در بین
شرکتهای پاالیشی کسب کرد.
پاالیش��گاه الوان ب��ر اس��اس ارزیابیهای صورت
گرفته از س��وی مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی کشور رتبه نخست حوزه ایمنی و آتش نشانی
سال  96را از آن خود کرد.
ارزیابیها بر اساس شاخصهای مختلفی از جمله
س��اعت کارکرد بدون حادثه کارکن��ان ،عدم وقوع
آتش س��وزی ،تعداد حوادث ناتوان کننده و جزئی،
مباحث ترافیکی ،دورههای آموزش��ی برگزار شده و
فرهنگسازیهای انجام شده ،صورت میگیرد.
مدیر عامل پاالیش��گاه الوان در خصوص کس��ب
موفقیت فوق گفت :تا کنون  19میلیون نفر ساعت
کار بدون حادثه ناتوانکننده در شرکت سپری شده

که امید است در سال جاری ،با رعایت بیش از پیش
مقررات و دستورالعملهای ایمنی ،همچنان شاهد
موفقیت روز افزون این شرکت باشیم.
محم��د عل��ی اخب��اری همچنین به بخش��ی از
فعالیتهای واحد ایمنی و آتش نش��انی اشاره کرد
و افزود :فعالیتهای ایمن��ی در  ۳بخش آموزش و
فرهنگ س��ازی در زمینه ایمنی ،اقدامات کنترلی و
پیشگیری از حوادث و آمادگی و واکنش در شرایط
اضطراری انجام میشود.
اخباری با بیان اینکه در خصوص اقدامات کنترلی
و پیشگیری از حوادث نیز فعالیتهای خوبی صورت
گرفته ،اظهارداشت :تش��کیل کمیتههای حفاظت
فنی و کمیتههای بررس��ی حوادث به منظور ریشه
یابی علل حوادث و پیشگیری از آنها و ارزیابی ایمنی
سالیانه از واحدهای عملیاتی و کارگاهی با همکاری
هیئت بازرسان براساس سیستم ایمنی و بهداشت
حرفهای و انتخاب کارکنان برتر از واحدها و انتخاب
واحدهای نمونه اول تا س��وم به منظور ایجاد انگیزه
در کارکنان در زمینه ایمنی از برنامههای این بخش
است ،ضمن اینکه بازرسیهای ویژه ،دورهای ،موردی
و ارزیابی واحدهای پاالیش��گاه از نظر آمار حوادث و

رعایت مقررات ایمنی و اقدامات در راستای اعتای
فرهنگ ایمنی در سازمان شامل آموزشهای ایمنی،
پوس��ترها ،عائم هش��دار دهنده ایمنی و ...به طور
مطلوب انجام میشود.
مدیر عامل پاالیشگاه الوان در خصوص آمادگی و
واکنش در ش��رایط اضطراری نیز گفت :این شرکت
با انجام مانورهای واکنش در ش��رایط اضطراری در
واحدهای عملیاتی طبق جدول زمان بندی و تهیه
گ��زارش از عملی��ات و ط��رح در کمیته تخصصی
واکنش در ش��رایط اضطراری برای رفع نقاط ضعف
و کمبودهای احتمالی برنامه ریزی میکند ،همچنین
به طور مداوم با حضور مسوولین ایمنی و آتش نشانی
شرکتهای همجوار ،جلسات مشترک تشکیل داده
و هماهنگی در خصوص همکاری و کمک رس��انی
متقابل در شرایط غیرمترقبه و بحرانی انجام میشود.
اخباری در خاتمه عنوان کرد :اقدامات انجام شده ،در
راستای نهادینه کردن فرهنگ رفتار ایمن در شرکت
اس��ت که خوش��بختانه با برنامهه��ا و آموزشهای
اجرا ش��ده در این بخش و توجه و مسئولیتپذیری
کارکنان در پاالیش��گاه الوان ،رعایت ایمنی به یک
فرهنگ سازمانی در شرکت تبدیل شده است.
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تعمیراتاساسیواحدایزومریزاسیونپاالیشگاهتهرانکلیدخورد
نخستینتعمیراتاساسیواحدجدیدایزومریزاسون
شرکت پاالیش نفت تهران از روز شنبه  15مهر ماه
آغاز شد.
به گزارش "پاالی��ش" ،محمد قربان فیض آبادی،
رئیس طرح و برنامه ریزی تعمیرات پاالیشگاه تهران
گفت :تعمیرات اساس��ی واحد جدید ایزومریزاسون
شرکت پاالیش نفت تهران از روز شنبه ( 15مهرماه)
آغاز شده است و  45روز دیگر پایان مییابد.
وی ه��دف از این تعمی��رات اساس��ی را افزایش
سطح دسترس��ی تجهیزات و حفظ ظرفیت تولید،
ارائه محصوالت و خدمات پایدار عنوان کرد و افزود:
تعمیرات اساسی یادشده با هماهنگی و همکاری همه
واحدهای پاالیشگاه تهران در حال انجام است.

وی ادامه داد :تعویض کاتالیستهای حاوی پاتین
راکتورهای  1۸51A/B-Rکه از سوی یک شرکت
داخلی و با پیگیری واحد مدیریت بازرگانی شرکت
ساخته و ارسال شده است ،یکی از مهمترین اقدامها
در این تعمیرات اساسی محسوب میشود.
ب��ه گفته فی��ض آبادی ،لوله کش��ی اب��زار دقیق
تجهیزات ،نصب پلت فرم جدید و توس��عه آن برای
ظروف و برجها ،الک کردن کاتالیس��تهای راکتور
 1۸01-Rو ب��رج  1۸51-Vنی��ز از دیگر اقدامهای
مهم این تعمیرات اساسی است.
رئیس ط��رح و برنامه ریزی تعمیرات پاالیش��گاه
ته��ران با تاکی��د بر رعای��ت اصول ایمن��ی در این
تعمیرات اساسی ،اظهار کرد :این تعمیرات بهصورت

ش��بانه روزی ،در دو شیفت کاری و با  25هزار نفر/
روز انجام میشود.
وی ب��ا تاکید بر ایمنی به عنوان اولویت نخس��ت،
تصریح کرد :کارکنان پ��س از گذراندن دوره ایمنی
 OSHAبا رویکرد ایمنی ،کیفیت و سرعت مشغول
انجام تعمیرات هستند.
ظرفیت واحد ایزومریزاسیون روزانه حدود  2میلیون
و  ۸60هزار لیتر بنزین بدون گوگرد (زیر )10PPM
و طبق استاندارد یورو  5و وظیفه آن افزون بر تولید
گاز مایع ( ،)LPGتولید بنزین عاری از ترکیبات مضر
آروماتیک (از جمله بنزن) و همچنین افزایش اکتان
بنزین از طریق شاخه دار کردن ترکیبات پارافینی تا
عدد  ۸۸است.

کسب مقام اول رشته پژوهش در جشنواره نوجوان خوارزمی
فاطمه ظهوریراد ،فرزند همکار ش��اغل در شرکت پاالیش نفت الوان مقام اول
رشته پژوهش در جشنواره نوجوان خوارزمی در سطح کشور را کسب کرد.
سومین جشنواره نوجوان خوارزمی ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه شامل
 6محور زبان و ادبیات فارس��ی ،مس��ابقات آزمایشگاهی ،زبان انگلیسی ،پژوهش،
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دست سازه و کار و فناوری (بازارچههای دانش آموزی) و در  4سطح آموزشگاهی،
منطقهای ،اس��تانی و کشوری برگزار شد .این دانش آموزان با  29۳دانش آموز در
مدت دو روز باهم به رقابت علمی پرداختند .س��ومین جشنواره نوجوان خوارزمی
مرحله کشوری از  25تا  2۷مرداد در مشهد مقدس برگزار شد.

تعبيهسيستمروغنگريدررشكتپااليشنفتاصفهان
با رویکرد زیست محیطي ،به منظور عاري نمودن
آب ورودي به دیگ بخار از روغنهای محلول در آب
شرکت پاالیش نفت اصفهان و با هدف افزایش طول
عمر و بازدهي دیگ بخار و صرفه جویي قابل توجه
در مصرف آب ،پروژه طراحي ،تهیه ،ساخت و نصب
سیس��تم روغن گیر بر روي مسیر آب مقطر گرم و
جمع کننده روغن مخزن  2104واحد آب صنعتي
به صورت (E.P.Cکلید در دس��ت) در این ش��رکت
احداث گردید.
به گزارش "پاالیش" ،رئیس برنامه ریزی و کنترل
پروژههای شرکت پاالیش نفت اصفهان ،با اعام خبر
فوق افزود :این ش��رکت با باور بر توان و پتانس��یل
متخصص��ان داخل��ي در جهت رفع نی��از صنایع ،از
طراحي تا س��اخت سیس��تم حذف روغن از آب در
صنعت را به یکي از شرکتهاي توانمند کشور واگذار
نمود که خوشبختانه این اعتماد نتیجه داد.
علی محمد یس��لیاني گفت :شرکت پاالیش نفت
اصفهان در حال حاض��ر داراي حدودا ً 250CMH
آب مقطر گرم است که از واحدهای عملیاتی جمع
آوري ش��ده و پ��س از عبور از س��ه ع��دد روغنگیر
(فیلتر آنتراس��یتي به همراه تزریق فاک) روغن آن
جدا ش��ده و سپس آب مقطر گرم در مخزني جمع
آوري ش��ده و به عنوان بخشي از آب تغذیه بویلرها
استفاده میگردد .با توجه به اینکه سیستم روغنگیر
قبلي پاالیشگاه ظرفیت الزم و کارائي مناسب براي

جداس��ازي کامل روغن موج��ود در آب مقطر گرم
و رس��انیدن آن ب��ه مقادیر کمت��ر از  PPM 0.5را
نداش��ت ،سیس��تم موجود با پروژه حذف روغن که
شامل سیستم کواالسر (سه مرحله فیلتر انتراسیت،
رزین ،کربن فعال) میباشد ،جایگزین گردید.
وی با اش��اره به بازگش��ت کمتر از  ۳سال سرمایه
انجام شده ،این پروژه را در زمره پروژههای رده اول و
سودآور صنعتي دانست و اظهار داشت :سود اقتصادي
حاصل از جلوگیري از دورریز آب کندانس ،به گونهای
است که بازگشت سرمایه اولیه طرح حدود  1سال و
 4ماه برآورد شده است.
یسلیانی افزایش طول عمر تجهیزات تصفیه آب و
تولی��د بخار را از ویژگیهای این طرح توصیف نمود
و گفت :با توجه به بازگش��ت و استفاده مجدد از آب
کندان��س ،تجهیزات تصفی��ه آب و تولید بخار با بار
کمتري کار کرده و در نتیجه عمر مفید آنها افزایش
خواهد یاف��ت؛ درصورت برگش��ت آب کندانس به
میزان تقریبي  50درصد ،طول عمر مفید تجهیزات
مرتبط به طور تقریبي  2برابر خواهد شد.
رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژههای ش��رکت
پاالی��ش نفت اصفهان ادام��ه داد :کاهش آالیندگي
زیس��ت محیطي از مزایاي مهم این طرح اس��ت به
طوري که ح��ذف روغن از آب کندانس برگش��تي
موجب جلوگیري از دور ریز آن شده و بدین ترتیب
کاهش آالیندگي کلي پاالیشگاه را به دنبال خواهد

داش��ت که این حرکت بر دیدگاه مدیریت ش��رکت
مبني بر س��ر لوحه بودن برنام��ه کاهش آالیندگي
پاالیشگاه اصفهان به عنوان پاالیشگاه طایي صحه
میگذارد.
افزای��ش طول عمر و تأسیس��ات تولید آب مقطر
مورد نیاز دیگ بخار ،افزایش راندمان حرارتي دیگ
بخار ،بهبود و ارتقاء سطح عملکرد زیست محیطي،
صرفه جویي اقتصادي کان ناش��ي از افزایش طول
عمر مفید کاري دیگ بخار و تأسیس��ات تولید آب
مقطر ،به ویژه با توجه به باال بودن قیمت آنها از دیگر
مزایاي این طرح محسوب میشود.
گفتنی است پروژه حاضر شامل این موارد میباشد:
طراحي ،خرید ،نصب و راه اندازي سیستم روغنگیر
هاي کواالس��ر شامل س��ه مرحله فیلتر آنتراسیتي،
فیلترهاي رزیني و فیلترهای کربن فعال جهت آب
مقطر گرم پاالیش��گاه به گونهای ک��ه میزان روغن
موج��وددر خروجي سیس��تم روغنگیر ه��ا به زیر
 0.5ppmمیرساند و همچنین استفاده از سیستم
عمل آس��ان و اتوماتیک براي فیلترهاي آنتراسیتي،
فیلترهاي رزین��ي و فیلترهاي کربن فعال و کاهش
هزین��ه تعمیرات و نگهداري سیس��تم موجود و نیز
کاهش نیروهاي عملیات و بهره برداري مورد استفاده
جهت کنترل تزریق مواد ش��یمیایي و یا شستشوي
معکوس نمودن دستي سیستم فیلترهاي آنتراسیتي،
فیلترهای رزیني و فیلترهاي کربن فعال.
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طرحتحقیقوتفحص ازنحوهواگذاریپاالیشگاهکرمانشاهبهبخشخصوصیتصویبشد
نماین��ده م��ردم در خانه ملت با ط��رح تحقیق و
تفحص از نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه به بخش
خصوصی موافقت کردند.
به گزارش "پاالیش" نمایندگان در جلس��ه علنی
یکش��نبه 16 ،مهرماه مجلس ش��ورای اس��امی با
طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پاالیش��گاه
کرمانشاه به بخش خصوصی با  161رأی موافق25 ،
رأی مخالف و  9رأی ممتنع از مجموع  21۷نماینده
حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح گزارش
کمیس��یون اقتصادی در خصوص ط��رح تحقیق و
تفح��ص از نحوه واگذاری پاالیش��گاه کرمانش��اه به

بخش خصوصی گفت :طرح مذکور بر اساس نامهای
که تعدادی از نمایندگان که عمدتاً مربوط به استان
کرمانشاه بودند به کمیس��یون اقتصادی ارجاع شد
که بر اساس ماده  214آیین نامه داخلی مجلس در
جلسهای مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده م��ردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای
اس��امی تصریح کرد :بر این اساس در جلسه برگزار
ش��ده مورخ  25تیر  96و مذاکرات صورت گرفته و
پیشنهادات ارائه شده از سوی نمایندگان و همچنین
پاسخ رئیس سازمان خصوصی س��ازی نهایتاً طرح
تحقیق و تفحص تصویب شد.
وی با اش��اره به اهداف و محورهای طرح تحقیق

و تفحص از نحوه واگذاری پاالیش��گاه کرمانش��اه به
بخش خصوصی گفت :عدم اجرای قوانین و مقررات
در خصوص اهلیت خریدار ،قیمتگذاری غیرواقعی
س��هام شرکت پاالیشگاه کرمانش��اه ،وجود تخلفات
مدیریتی در قب��ل و حین واگ��ذاری و عدم اجرای
قانون در خصوص نگهداری کارکنان شرکت از جمله
اهداف و محورهای طرح مذکور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی
خاطر نش��ان کرد :با توجه به م��اده  214آییننامه
داخل��ی مجلس گزارش طرح تحقی��ق و تفحص از
نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی
به صحن علنی ارائه خواهد شد.

کسبدومدالطالاملپیادورزشیناشنوایانتوسطکریمنوظهور
"کریم نوظه��ور" فرزند یکی از کارکنان ش��رکت
پاالیش نفت تبریز دو م��دال طای دومین المپیاد
فرهنگی  -ورزش��ی ناشنوایان کش��ور را ازا آن خود
کرد.
دومی��ن المپیاد فرهنگی  -ورزش��ی ناش��نوایان
با نام غدیر و یادواره ش��هید محس��ن حججی در 9
رش��ته ورزشی بدمینتون ،تکواندو ،تنیس روی میز،
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دوومیدانی ،کاراته ،تیراندازی و شنا (آقایان و بانوان)
و کشتی آزاد و فرنگی و فوتسال (آقایان) به میزبانی
هیأت ورزشهای ناشنوایان استان یزد برگزار شد.
در این مس��ابقات کریم نوظهور توانست دو مدال
طای مس��ابقات دو میدانی در رشته  10هزار متر
م��دال طا و در رش��ته پنج هزار مت��ر را از آن خود
کند .در این المپیاد فرهنگی و ورزشی تیم تهران با

 15مدال طا 11 ،نقره و  9برنز قهرمان ش��د و تیم
خراس��ان رضوی با  10طا ۸ ،نق��ره و  9برنز نایب
قهرمان شد و تیم اردبیل با  10طا ۷ ،نقره و  6برنز
بر سکوی سوم ایستاد.
تیمهای اصفهان ،کرمانشاه ،فارس ،البرز ،آذربایجان
شرقی ،یزد و مازندران نیز ردههای چهارم تا دهم را
به خود اختصاص دادند.

وزیر نفت :در برداشت از میان مشرتک غرب کارون از عراق عقب نیستیم
بیژن زنگنه وزیر نفت ،روز یکشنبه 22 ،مهرماه ،در برنامه زنده تلویزیونی «حاال
خورش��ید» ،درباره وضع ایران در میدانهای مشترک ،با اشاره به میدان مشترک
گازی پارس جنوبی بهعنوان مهمترین ثروت مشترک ایران گفت :مقدار برداشت از
این میدان در سال  ۸4با قطر برابر شد ،اما پس از آن بیش از  10سال عقب افتادیم
و پارسال خوشبختانه برداشت روزانه گاز از این میدان مشترک با قطر برابر شد .با
این حال در برداشت تجمعی همچنان از آنها عقب هستیم زیرا قطر تولید گاز از این
میدان را زودتر آغاز کرده است .زنگنه همچنین تصریح کرد :میدانهای منطقه غرب
کارون مهمترین مخازن مشترک نفتی ما با عراق است که در برداشت از این میدانها
از کشور همسایه عقبتر نیستیم.
وزیر نفت در پاسخ به پرسش مجری این برنامه ،درباره این که چرا در سیستم نفت
مدیر جوان نداریم و جوانگرایی در نفت لحاظ نش��ده است و هر وقت از مدیری در
نفت صحبت میشود حدود  50تا  60سال سن دارد ،توضیح داد :در سالهای اخیر
بسیار تاش کردیم جوانگرایی در نفت اتفاق بیفتد ،هم اکنون به موضوع جوانگرایی
در سطوح مختلف نفت بسیار توجه میشود زیرا نیروهای جوان در خیلی از سمتها
میتوانند مؤثر باشند .او با بیان این که ،در این باره برخی اشکاالت ساختاری وجود
دارد که در حال برطرف کردن آنها هستیم ،تصریح کرد :هم اکنون تعداد زیادی از
مدیران شرکت ملی نفت جوان هستند ،پیشتر اعام کردم که میانگین جوانانی که
قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی را به ثمر رساندند ۳0 ،سال بوده و این موضوع
بسیار مهم است ،ضمن این که مذاکره با شرکتهای خارجی برای قراردادهای نفتی
را نیز همین جوانان برعهده دارند.
وزیر نفت درباره تأمین سوخت زمستانی با اشاره به این که تمهیدات الزم در این
زمینه اندیشیده شده است ،یادآور شد 9۳ :تا  94درصد جمعیت کشور هم اکنون

تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند و «گاز» سوخت نخست مصرفی در کشور
است .همچنین برای نیروگاهها در فصل سرد سال سوخت مایع در نظر گرفته شده
است و سعی کردیم تا آنجا که الزم است ذخایر سوخت مایع را تأمین و پر کنیم اما
امیدواریم مشکلی نداشته باشیم.
زنگنه با بیان این که همیش��ه گفتهام که مردم ما منابع س��وختی کشور را هدر
ندهند ،تاکید کرد :با انجام خیلی از کارهای س��اده میتوان از هدر رفت س��وخت
جلوگیری کرد ،من خیلی وقته��ا که پنجرهها را باز میکنند می گویم دارید دالر
میس��وزانید .چرا پنجره باید باز باش��د؟ به جای این که درجه حرارت را کم کنند
پنجره را باز میکنند .ما زیاد انرژی هدر میدهیم که بخشی از این موضوع با آموزش
قابل حل است.

مدیرعامل رشکتملیپاالیشو پخش فرآوردههای نفتی :تکمیل ۳فازپاالیشگاهستاره خلیجفارس از اولویتهایماست
مدیرعامل جدید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران،
تکمیل  ۳فاز پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس را از اولویتها و برنامههای
جدید خود اعام کرد .علیرضا صادق آبادی (یکش��نبه 2۳ ،مهرماه) در
جلسه تودیع مدیرعامل پیشین و معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،گفت :تکمیل پروژه ساخت پاالیشگاه
میعانات گازی س��تاره خلیج فارس یک��ی از مهمترین اولویتهای بنده
اس��ت؛ زیرا با این اقدام مسیر برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای
بنزین در کشور که از وظایف اصلی این شرکت است ،تسهیل میشود.
وی ادامه داد :تکمیل هر س��ه فاز پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس و
بهرهبرداری از آن میتواند بار امنیتی و روانی تأمین بنزین را در شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران کاهش دهد.
صادق آبادی ،فراهم کردن فضای کس��ب و کار برای بخش خصوصی
را مهم ارزیابی کرد و افزود :صنعت پاالیش کشور به منابع مالی ارزی با
نرخ بهره پایین و بازپرداخت طوالنی نیاز دارد که این موضوع میتواند از
طریق فاینانس خارجی تأمین شود .او افزود :زمانی میتوانیم طرحهای
توسعهای (به جز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس) را به سرانجام برسانیم که
شرایط برای فاینانس خارجی در این صنعت فراهم شده باشد .مدیرعامل
جدید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،با تاکید بر اینکه
تصدیگری دولت باید در صنع��ت پاالیش کاهش یابد ،گفت :در هیچ
کجا ،بخش دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند و شرایط باید به
نحوی مهیا شود که پاالیشگاههای کشور به یکی از بزرگترین برندهای
ما تبدیل شوند.
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تدوینپیامنهمسانخدماتفنیدرصنعتنفت

به منظور وحدت رویه و راهنمایی کارفرمایان و پیمانکاران در تکمیل و تنظیم
اسناد پیمان بکارگرفته شده در صنعت نفت ،پیمان همسان خدمات فنی در صنعت
نفت تدوین شده و به زودی اباغ خواهد شد .بر اساس اعام معاونت ضوابط فنی

و مهندسی اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها ،کارگروهی تخصصی
به منظور تدوین و همسانسازی "اسناد پیمان خدمات فنی در صنعت نفت" و به
اس��تناد "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" از اوایل سال  1۳96تشکیل شده
اس��ت .این کارگروه با اس��تفاده از تجارب فنی و حقوقی شرکتهای تابعه وزارت
نفت نظیر ش��رکتهای نفت و گاز پارس ،نف��ت مناطق مرکزی ایران ،نفت فات
قاره ایران ،نفت خزر ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ،مناطق نفتخیز جنوب،
بهرهبرداری نفت و گاز ش��رق ،پایانههای نفتی ایران ،انتقال گاز ایران ،مهندسی و
توسعه گاز ایران ،خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،ملی حفاری ایران ،مهندسی و
توسعه نفت ،مهندسی و ساختمان نفت ایران تشکیل و تاکنون  6جلسه کارشناسی
با حضور نمایندگان شرکتهای مذکور برگزار شده است .اولین سند پیمان همسان
در صنعت نفت در سال  1۳۸1با عنوان سند همسان پیمانهای ( EPCمهندسی،
تأمین کاال و س��اختمان به صورت توام) تدوین گردید و پس از آن اسناد همسان
دیگری همچون س��ند همس��ان پیمانهای  ،EP، PCخدم��ات مدیریت طرح،
خدمات مشاورهای در صنعت نفت ،تعمیرات پایشگاهها و تاسیسات ،تدوین و به
شرکتهای تابعه وزارت نفت اباغ شد.

روایت رسانههای خارجی از بازار نفت ایران پس از سخنان ترامپ؛ افزایش صادرات نفت و میعانات ادامه دارد
ش��رکتهای بزرگ نفتی جهان از جمله گلنکور و
ویتول معتقدند که تش��دید تحریمهای آمریکا علیه
تهران ممکن اس��ت مشتریان نفت ایران را بترساند،
اما اختالی در عرضه نفت این کشور به اروپا به وجود
نخواهد آورد.
به گزارش ایرنا« ،ایان تایلور» مدیر ارش��د شرکت
«ویتول» در هفتهای که گذش��ت ،اعام کرد که اگر
ترامپ برجام را تائید نکند ،این اقدام بی تأثیر نخواهد
بود اما بعید است اروپاییها با او همراهی کنند ،بنابراین
احتماالً تأثیر این اقدام محدود خواهد بود« .پاتریک
پویان» مدیرعامل ش��رکت توتال فرانسه نیز دراین
باره گفت که این ش��رکت حت��ی در صورت تصمیم
آمریکا به بازگرداندن تحریمها علیه تهران برای ادامه
پروژه گازی با ایران تاش میکند .وی گفت که این
پروژه برای فرانس��ه اولویت دارد و صنعت نفت ایران
نیز اکنون در حال رشدی تدریجی و صادرات نفت و
میعانات افزایش نشان داده است.
رویترز در هفتهای که گذش��ت گزارش کرد :طبق
آمار گمرکی ،واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه
سپتامبر به یک میلیون و  ۸۳0هزار تن معادل 446
هزار و  14۸بشکه در روز رسید که این میزان بیشترین
رقم در  6ماه گذشته به شمار میرود .واردات نفت کره
جنوبی از ایران در مقطع یادشده  22.۸درصد بیشتر
از مدت مشابه پارسال است .پیش بینی میشود که
صادرات نفت بس��یار سبک ایران معروف به میعانات
نیز در ماه نوامبر نس��بت به ماه اکتبر که پایینترین
رقم  5ماه اخیر را به ثبت رس��اند ،با یک درصد رشد
به  29۷هزار بشکه در روز برسد ،اما عملیات تعمیرات
در یک میدان نفتی مهم ایران همچنان میزان عرضه
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را محدود خواهد س��اخت .این می��زان در ماه جاری
می��ادی  295هزار بش��که در روز اس��ت .صادرات
میعانات که در تولید محصوالت پتروشیمی استفاده
دارد ،بعد از اتمام عملیات تعمیرات به  450هزار بشکه
در روز باز خواهد گشت ،هرچند که این رقم همچنان
پایینتر از میانگین صادرات روزانه  550هزار بشکهای
میعانات ایران در  15ماه گذشته خواهد بود.
پایگاه اینترنتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپ��ک) و منابع ثانوی این س��ازمان ،در هفته اخیر
حجم تولید نفت ایران را در ماه سپتامبر نسبت به ماه

اوت با  900هزار بش��که در روز افزایش ۳ ،میلیون و
 ۸2۷هزار بشکه در روز اعام کردند .این رقم پایینتر
از  ۳میلیون و  ۸۳0هزار بش��کهای است که ایران در
ماه ژوئیه تولید کرده بود .گرچه آمارهای ارائه ش��ده
از س��وی دولت ایران (منابع اولیه) نشان میدهد که
حجم تولید نفت این کشور در ماه سپتامبر با  ۳هزار
بشکه افزایش به  ۳میلیون و  ۸4۸هزار بشکه در روز
رس��یده بود .ایران میکوش��د در پساتحریم ،تولید و
ص��ادرات نفت خود را افزایش دهد و به میزان پیش
از تحریمها برساند.

چین بیشرتین افزایش ماهانه واردات نفت از سال  ۲۰۰6از ایران را ثبت کرد
میزان واردات نفت چین از ایران در ماه اوت امسال
به سه میلیون و  ۳40هزار تن رسید که این باالترین
میزان واردات ماهانه نفت چین از ایران از سال 2006
میادی به این طرف اس��ت .به گزارش ایرنا ،به نقل
از نش��ریه هنگ کنگی مورنینگ پست ،شی جین
پینگ رییس جمهوری خلق چین برنامه همکاری
 25ساله با ایران را تصویب کرده است که بر اساس
آن میزان تبادالت تجاری دو کشور و ارزش تجارت
مشترک آنها تا یک دهه دیگر ممکن است به حدود
 600میلیارد دالر برس��د و به گفته رییس جمهور
چین مناس��بات دوستانه این کشور با ایران در همه
فصول مطلوب بوده و هر دو کش��ور از آزمایشهای
روابط دوستانه سربلند بیرون آمدهاند .ایران و چین
یک قرارداد هم در ماه ژانویه امضا کردند که به نوشته
این روزنامه ارزش آن سه میلیارد دالر است که برای
توسعه پاالیش��گاهی ایران توسط چین منعقد شده
است .بانک صادرات و واردات چین موسوم به اکزیم
بانک اعام کرده که نزدیک به هشت میلیارد و 500
میلیون دالر را به صورت وام و اعتبار برای اجرای 26
طرح در ایران اختصاص داده است.

به نوش��ته این نش��ریه ،ایران و چین دارای روابط
بسیار گسترده تجاری هستند و قراردادی هم برای
توس��عه میدان گازی بس��تهاند که توتال هم در آن
مش��ارکت دارد و ارزش آن به چهار میلیارد و ۸00

میلیون دالر میرس��د .ایران یک صادر کننده بزرگ
نفت در دنیا به حساب میآید و در دو سال گذشته
میزان فروش نفت این کش��ور ب��ه چین دایما رو به
افزایش گذاشته است.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پرتوشیمی :آغاز گشایش ال .سی برای صادرات پرتوشیمی به اروپا
احسان باقریان نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان
نفت ،گاز و پتروشیمی گفت :به تازگی یک شرکت
پتروش��یمی ایران موفق به گشایش اعتبار اسنادی
(آل .س��ی) در اروپا ش��ده است که این موضوع ،گام
مهمی ب��رای ایجاد تحول در ص��ادرات محصوالت
پتروشیمی به شمار میرود.
به گزارش ارانیکو ،باقریان با اشاره به تهدیدات جدید
دولت آمریکا نسبت به مناسبات اقتصادی ایران گفت:
در دوران تحریم ،بخش خصوصی توانست به خوبی
کار ص��ادرات را پیگیری کند ،باید بخش خصوصی
کشور به حدی قوی شود که هر چه رئیس جمهوری

آمریکا صحبت کند ،تاثیری در صادرات و مناسبات
اقتصادی کشور نداش��ته باشد .نایب رئیس اتحادیه
صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی درباره میزان
صادرات محصوالت از طریق اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی گف��ت :ارزش کل صادرات حدود
هفت میلیارد دالر بوده که  ۳.5میلیارد آن متعلق به
محصوالت پتروشیمی و  1.5میلیارد دالر مربوط به
هیدروکربورها بوده است .باقریان ادامه داد :کشورهای
آس��یای میانه ،شرق اروپا ،آمریکای جنوبی و التین،
آفریقا ،عراق و افغانس��تان از جمل��ه بازارهای اصلی
صادرات محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی

کشور هس��تند .نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان
نفت ،گاز و پتروش��یمی ادامه داد :میزان تولید قیر
کشور پنج میلیون تن در سال است که  2.2میلیون
تن آن به صادرات اختصاص دارد.
وی با انتق��اد از عرضه قیر تهات��ری گفت :میزان
قیر تهاتری (تحویل توس��ط دستگاههای دولتی به
پیمانکاران) حدود چهار میلیون تن در سال است در
حالی که میزان مصرف قیر در کش��ور به این میزان
نیست و باید اصاح ش��ود زیرا به بازار صادرات قیر
لطمه می زند .نای��ب رئیس اتحادیه صادرکنندگان
نفت ،گاز و پتروش��یمی به افزایش صادرات متانول
کشور اشاره کرد و گفت :اکنون تولید ساالنه متانول
 5.5میلیون تن اس��ت که سال آینده به  11میلیون
افزایش مییابد و در سال  2020میزان صادرات این
محصول به تنهایی  1۷میلیون تن خواهد بود.
وی با بیان اینکه رقابت مخرب واحدهای داخلی از
چالشهای صادرات کشور است ،افزود :این واحدها
برای گس��ترش بازار صادراتی خود اقدام به تخریب
سایر شرکتهای ایرانی میکنند .نایب رئیس اتحادیه
صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی ادامه داد :برای
حل این مشکل ،تصمیم به ایجاد کنسرسیوم صادراتی
گرفته شده است که میتواند تا حدی مشکل را رفع
کند .باقریان خاطر نشان کرد :البته راهکار اصلی حل
این مشکات ،ایجاد نهاد رگوالتوری (تنظیم بخشی)
در محصوالت مختلف است.
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در هفدهمین دوره جام برتر HSEرشکت ملی پاالیش و پخش صورت گرفت؛

موفقیترشکتپاالیشنفتبندرعباسدرکسب
رتبهاولپدافندغیرعامل
در مراسم معارفه معاون وزیر نفت
در امور پاالیش و پخش؛

زنگنهمهمرتیناولویتهایصنعت
پاالیشکشورراتبیینکرد

شرکت پاالیش نفت بندرعباس رتبه اول پدافند غیرعامل هفدهمین دوره جام برتر
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی کشور را
کسب کرد .به گزارش «پاالیش» در هفدهمین دوره جام برتر ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست که با حضور شرکتهای برگزیده پاالیشی ،پخش فرآورده های نفتی ،خطوط لوله
و مخابرات و ملی مهندسی در حوزه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در تهران برگزار
شد ،پاالیشگاه نفت بندرعباس رتبه برتر پدافند غیرعامل سال  95را از آن خود کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت :آموزش ،اجرای برنامه های فرهنگی،
پروژه در راس��تای برنامه های پدافند غیرعامل ،طرح جامع پدافند غیرعامل و رزمایش
در سه سطح محلی  ،منطقه ای و استانی از اقدامات موفق پاالیشگاه نفت بندرعباس در
حوزه پدافند غیر عامل است.
مهندس نامور با اشاره به اینکه شرکت پاالیش نفت بندرعباس در پدافند غیر عامل
به یک بلوغ فکری رسیده است افزود :هدف پدافند غیرعامل پیشگیری و جلوگیری از
بحران و در صورت بروز بحران افزایش تاب آوری است و این تفکر در کل بدنه پاالیشگاه
نفت بندرعباس جاری است.
وی با تشریح اقدامات در حوزه پدافند غیر عامل در پاالیشگاه نفت بندرعباس گفت :در
سال گذشته به منظور افزایش آمادگی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی برای
برطرف سازی نقاط قابل بهبود  1۸رزمایش در شرکت پاالیش نفت بندرعباس برگزار
شد .مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس تصریح کرد :اجرای بیش از  ۸0درصد
پروژه های خروجی طراحی مفهومی پدافند غیر عامل با توجه به شناسایی تهدیدها و
امکانات موجود در راستای کاهش تهدیدات ،راه اندازی تیم واکنش سریع و تیم امداد
نجات در پاالیش��گاه و تدوین  60دستورالعمل واکنش س��ریع در شرایط اضطراری از
اقدامات موثر و موفق پاالیشگاه نفت بندرعباس در سال  95در حوزه پدافند غیر عامل
است .مهندس نامور افزود :در سال گذشته به منظور ارتقاء فرهنگ و آشنایی کارکنان و
خانواده ها با موضوع پدافند غیر عامل بیش از  11هزار نفر ساعت آموزش نیز برگزار شد.
وی گفت :مقاوم س��ازی کامل واحد های عملیاتی ،احداث مخزن  ۳1هزار متر مکعبی
آب آتش نشانی ،حضور در کارگروه انرژی پدافند غیر عامل استان ،برگزاری همایش هم
اندیشی روسای پدافند غیر عامل در سطح وزارت نفت برای نخستین بار از دیگر برنامه
های اجرا شده در شرکت پاالیش نفت بندرعباس در حوزه پدافند غیر عامل است.
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وزیر نفت مهمترین اولویتهای ش��رکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی را تبیین کرد و گفت :توزیع س��وخت با کیفیت
در کانش��هرها مهمترین دس��تاورد دوران مدیریت آقای کاظمی
است .به گزارش "پاالیش" ،بیژن زنگنه (عصر یکشنبه 2۳ ،مهرماه)
در نشس��ت تکریم عباس کاظمی و معارفه علیرضا صادق آبادی،
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی اظهار
کرد :ما یک قرار چهار س��اله با آقای کاظمی داشتیم که ایشان با
وفاداری و وظیفه شناس��ی به بهترین نح��و آن را اجرایی کردند و
اکنون سرافراز و سربلند هستند.
وی با بی��ان این که در دوران مدیری��ت آقای کاظمی کارهای
مهمی در صنعت پاالیش کشور انجام شد ،تصریح کرد :بهبود وضع
سوخترسانی به ش��هرهای بزرگ یکی از مهمترین اقدامها بوده
است که تحقق این مهم ،محصول توانمندی و تجربه ارزشمندشان
در صنعت پاالیش بود .وزیر نفت از کاظمی بهعنوان برجستهترین
چهرههای عرصه صنع��ت پاالیش نام برد و گفت :صنعت پاالیش

نس��بت به دیگر بخشهای صنعت نفت همیشه در
سطح باالتری قرار داشت ،زیرا نخستین بخشی که
ملی شد و ایرانیان مسئولیت آن را به عهده گرفتند،
صنعت پاالیش بود.

توزیع سوخت باکیفیت در کالنشهرها

وزی��ر نفت با تاکید بر این که کار توزیع س��وخت
با کیفیت باال در ش��هرهای بزرگ ب��ا هدف اجرای
تعهدهای زیس��ت محیطی بوده است ،تصریح کرد:
سامت جمع زیادی از هموطنانمان را کیفیت باالی
سوخت تضمین میکند و خیلی از بیماریها را دور
میکند .وی با اش��اره به کارهای بزرگی که در حوزه
پخش فرآوردههای نفتی ش��ده اس��ت ،یادآور شد:
سوخترسانی به موقع به نیروگاهها و شهروندان ،کار
سخت و سنگینی است که به نحو احسن انجام شد.
زنگنه با بیان این که ما در توسعه صنعت پاالیش،
بخش��ی از آن کارهایی که نیاز بود را انجام دادیم و
بخشی نیز به دلیل واگذاری به بخش خصوصی اجرا
نشده است ،ادامه داد :طرح افزایش کمیت و کیفیت
فرآوردههای نفتی در پاالیش��گاه آبادان به س��امان
رس��یده و کار آن در حال انجام اس��ت .وی ،از حوزه
پخش فرآوردههای نفتی بهعنوان پیشخوان شرکت
مل��ی پاالیش و پخش فرآوردهه��ای نفتی نام برد و
گفت :در این بخش ،موضوع برندینگ را داشتیم که
باید کامل شود.
زنگنه به موضوع خصوصی س��ازی ش��رکت ملی
پخ��ش فرآوردههای نفتی نیز اش��اره ک��رد و گفت:
واگذاری ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به
بخش خصوص��ی باید آنگونه ک��ه در مصوبه دولت
آمده ،اجرایی ش��ود و مسئولیت این شرکت باید در
اندازه انبارهای اصلی باشد و این به بدان معناست که
باید کیفیت خدمات به مردم افزایش یابد.

جسارت جوانان باالست

وزیر نفت به بازنشستگی آقای کاظمی اشاره کرد
و با بیان این که سه سال از مدت زمان بازنشستگی
آق��ای کاظمی گذش��ته بود ،تصریح ک��رد :تصمیم
داش��تم با توجه به قولی که رئیس جمهوری در باره
جوانگرای��ی به مردم داده ب��ود یک نیروی جوان را
به عنوان مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی منصوب کنم.
وی ب��ا بیان این که وقتی از نیروی جوان صحبت
میکنیم منظور فقط س��ن نیست ،بلکه خود فرد و
توانمندی او هم مهم است ،گفت :ما چه بخواهیم چه
نخواهیم پیر شدهایم.
زنگنه با خواندن این ش��عر «چ��ون جوان بودمی
همی گفتم ،ش��یر ،ش��یر اس��ت گر چه پیر ب َود ...
حال چون پیر گش��تم گویم ،پیر ،پیر است اگر چه
ش��یر ب َود» اظهار کرد :پیر بودن یک واقعیت است.
جوانی نعمت بزرگ خدادادی است و جوانان از نظر

خاقیت ،نوآوری ،تحرک ،ریسک پذیری و جسارت
با نیروهای باتجربه فرق دارند.
وی خط��اب به هم ردههای س��نی خود گفت :ما
نسلی هستیم که در ش��رایط خوبی آموزش دیدیم
و کار ی��اد گرفتی��م و باید این آموزش را به نس��ل
بعد منتقل کنی��م ،باید قبول کنیم که زمان زیادی
نداریم.
زنگنه ادامه داد :همان طور که یک پدر کاری را به
فرزندش واگذار میکند ما هم باید این کار را واگذار
کنیم .چنانچه فرزند اشتباه کند پدر ،فرزندش را از
خانه بی��رون نمیکند و کمک میکند که فرزندش
کار را یاد بگی��رد ،البته فرزند هم باید احترام پدر را
نگه دارد.
وزی��ر نفت با بیان این مقدمه عن��وان کرد :من به
آقای کاظمی گفتم که انتظ��ار دارم به آقای صادق
آبادی همانند فرزند خود نگاه کنید و مطمئن هستم
اینگونه نیز خواهد شد .ضمن این که به آقای صادق
آب��ادی نیز میگویم به آقای کاظمی و دیگر بزرگان
بخ��ش پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی به عنوان
پدر و برادر بزرگ خود نگاه کند.

از انتقادها به خود عنوان کرد و گفت :من این انتقاد
را قبول دارم ،هم اکنون سن برخی از نخست وزیران
و وزیران در دنیا زیر  50سال است.

صادق آبادی و آشنایی با وزیر نفت

زنگنه در ادامه با اشاره به سابقه آشنایی با مدیرعامل
جدید ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآوردههای
نفتی ،اظهار کرد :آقای صادق آبادی از س��ال 1۳۸5
شاگرد من در مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد بود
و در باره موضوع پایاننامه با من مشورت کرد.
من موضوع پاالیش نفت فوق س��نگین را از منظر
اقتصادی پیشنهاد دادم و روی این موضوع کار کرد.
در جلسه دفاع وی ،آقای غنیمی فرد که در آن مقطع
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران بودند نیز
حضور داشتند.
وی هم��کاری با صادق آبادی را من��وط به دوران
دانش��جویی ندانس��ت و گفت :این همکاری پس از
دوران دانش��جویی ادامه یاف��ت و وی پیش از دوران
وزارت��م در دولت یازدهم با من همکاری می کردند
و ایده اجرای طرح فراگیر پاالیشی سیراف برای آن
دوران است.

یارانه ،اولویت نخست پاالیش و پخش

انتقادها را می پذیرم

زنگنه با بیان این که اینگونه نیست که فردی که
به عنوان مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی انتخاب ش��ده عامه دهر باش��د
بلکه یک فرد عادی است ،تصریح کرد :البته این فرد
برای قرار گرفتن در این جایگاه شایستگیهای داشته
است ،ضمن این که افراد عادی با دوستی و در کنار
هم می توانند کارهای بزرگی انجام دهند.
وی ،فرار از بازنشستگی را غیرممکن دانست و یادآور
شد :به رئیس جمهوری اصرار کردم که به جای من
یک جوان به عنوان وزیر نفت معرفی کند و حتی یک
نفر را پیشنهاد دادم و گفتم ابتکار ،نوآوری و جسارت
جوانان بیش��تر است اما ایشان نپذیرفتند .وزیر نفت
به مشکات س��اختاری صنعت نفت نیز اشاره کرد
و گفت :این س��اختار میگوید س��ن نیروها باید باال
باش��د .وقتی برای برخی از سمتها رتبه (Grade
 D( Dگذاش��ته میشود یعنی باید سابقه  ۳0سال
کار در صنعت نفت داشته باشد .زنگنه ،پرورش ندادن
تعدادی جوان برای سپردن پست وزارت نفت را یکی

وزیر نفت در ادامه مهمترین اولویت ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی را پرداخت به
موقع یارانه عنوان ک��رد و گفت :پرداخت نکردن به
موقع یارانه سبب ایجاد مشکاتی در کشور میشود.
وی از تکمیل پاالیش��گاه س��تاره خلی��ج فارس و
توسعه پاالیشگاه س��یراف بهعنوان اولویتهای دوم
و س��وم نام ب��رد و گفت :اولویت چهارم در ش��رکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی نوس��ازی و
بهسازی پاالیشگاههاس��ت ،ساالنه سه هزار میلیارد
تومان تخفیف برای نوسازی و بهسازی به پاالیشگاهها
داده میشود.
زنگن��ه از کاهش تولی��د مازوت در پاالیش��گاهها
هم بهعنوان دیگر اولویت ن��ام برد و توضیح داد :در
سالهای آینده گرفتار مازوت با سولفور باال خواهیم
ب��ود که برای این موضوع مجموع��های از راه حلها
دنبال میشود و وقت زیادی برای اجرایی کردن این
راه حلها نداریم.
وزیر نفت در پایان اظهار امیدواری کرد که صنعت
پاالیش و پخش همانند گذشته سربلند و سرپا باشد
و بتوان��د برای صنعت نفت همانگون��ه که در دوران
جنگ تحمیلی خدمات بزرگی کرد ،خدمت کند.
زنگنه از صادق آبادی بهعنوان سومین مدیرعامل
شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی در دوران
 12س��ال وزارت خود بر نفت نام برد و گفت :آقایان
آقایی و کاظم��ی دو معاون من در پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی بودند.
منبع :خبرگزاری شانا
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توضیحاتوزارتنفتدربارهشایعهاستخدامفرزندیکمنایندهمجلس
وزارت نفت درپی مطالب منتشر شده درباره فرزند
یک��ی از نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کرد .به
گزارش ایس��نا ،در این توضیحات آمده است :درپی
انتشار مطالبی در برخی رسانهها از جمله رسانه ملی
درباره اس��تخدام فرزند یک��ی از نمایندگان محترم
مجلس شورای اس��امی ،توضیحاتی را برای تنویر
افکار عمومی به اطاع میرسانیم.
 .1فرد مورد نظر متولد  1۳5۸دارای دکتری شیمی
(ش��یمی فیزیک) کارمند رس��می وزارت آموزش و
پرورش (دانشگاه فرهنگیان) با حدود  1۸سابقه کار،
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با
 19س��ال سابقه تدریس ،اس��تادیار پایه  ۸و سالها
فعالیت تحقیقاتی و پژوهش��ی در زمینه نانو داروها،
کاتالیستها و حذف آالیندههای شیمیایی ،مؤلف 5
کتاب و دهها مقاله علمی و پژوهش��ی چاپ شده در
 ISIو سایر مجات علمی معتبر بینالمللی است.
 .2مش��ارالیها با توجه به رشته تحصیلی و سوابق
علمی خود طی نامهای تقاضای انتقال به پژوهشگاه
صنعت نفت را مینماید.
 .۳در تاریخ  2۸/0۸/1۳95وزیر محترم نفت خطاب
به معاون امور حقوقی و مجلس پینوشت میفرمایند:
"آقای دکتر بازرگانی اگر پژوهشگاه به خدمات ایشان
نی��از دارد اعام کنید تا ابتدا با مأموریت و س��پس
انتقال ایشان موافقت شود".
 .4مراتب به رییس پژوهشگاه نفت اعام میشود

و ایش��ان در تاریخ  1۳95/09/24طی نامه ش��ماره
 19۷196۷نیاز پژوهشگاه به خدمات ایشان را اعام
میکند.
 .5نامب��رده پ��س از آغاز به کار در پژوهش��گاه به
ص��وت مأمور ،تقاضای انتقال دائم میکند و با توجه
ب��ه رضایت از عملکرد ایش��ان مراتب مورد موافقت
پژوهشگاه قرار میگیرد.
در نتیجه چنانکه مشخص شد فرد مورد نظر اساساً در
زمانانتقال،کارمنددولت(دانشگاهفرهنگیانوابستهبه
وزارت آموزش و پرورش) با  1۸سال سابقه کار ،دارای
دکتری شیمی و استادیار پایه  ۸بوده است و بر اساس

تأیید نیاز به خدمات ایشان توسط پژوهشگاه صنعت
نفت ،ابتدا به این پژوهشگاه مأمور و سپس انتقال پیدا
میکند و اساساً استخدامی در کار نبوده و طرح موضوع
استخدام ایشان به کلی نادرست و انحرافی است.
 .6در ش��رایطی که موضوع اش��تغال ب��ه یکی از
چالشهای پی��شروی جامعه تبدیل ش��ده برخی
حساسیتها در این باره قابل درک و احترام است ،اما
تقلیل سطح موضوع یا ابزار قرار دادن آن برای تسویه
حسابهای سیاسی و به حاشیه بردن دستگاههای
اجرایی بیگمان موضوعی نیست که اهل انصاف بر
آن مهر تأیید بزنند.

عراق از BPخواست فوراً میادین نفتی کرکوک را توسعه دهد
روز چهارشنبه 26 ،مهرماه و چند روز پس از آنکه نیروهای
حام��ی دولت عراق کنترل منطقه کرکوک را از کردها پس
گرفتن��د ،دولت عراق از از بریتیش پترولیوم خواس��ت فورا ً
میادین نفتی شهر کرکوک را توسعه دهد.
به گزارش مهر به نقل از سیانبیس��ی ،روز چهارشنبه،
پ��س از این که نیروهای دولتی در اوایل این هفته میادی
کنت��رل منطقه کرک��وک را از کردها پ��س گرفتند ،دولت
عراق از از بریتیش پترولیوم خواس��ت ف��ورا ً میادین نفتی
شهر کرکوک را توسعه دهد .روز دوشنبه نیروهای عراقی با
عقبنشینی کردها ،تقریباً تمامی استان کرکوک را به کنترل
خود درآوردند.
گزارشات حاکی از این اس��ت که بغداد به دنبال دو برابر
کردن خروجی نفت کرکوک اس��ت ت��ا آن را به بیش از 1
میلیون بشکه در روز برس��اند و برای این کار از غول انرژی
انگلستان ،بریتیش پترولیوم خواسته تا کار توسعه این میادین
را سریعتر به انجام برساند .در بیانیهای که روز چهارشنبه 26
مهرماه ،توسط وزارت نفت عراق منتشر شده ،آمده است که
وزیر نفت عراق ،جبار العیبی از  BPخواس��ته است تا فورا ً
برنامهای را برای توسعه میادین نفتی کرکوک ارائه کند.
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مزایا و زوایای قرارداد  1.6میلیارد یورویی شـرکت پاالیش
نفت تبریز ،از زبان باقری دیزج ،مدیرعامل شرکت:

خـونتـازه
در رگهای
پـاالیشگاه
 40ســاله
مردادماه امس��ال و پس از یک سال مطالعات امکانسنجی فنی
 -اقتصادی ،سرانجام توافقنامه همکاری شرکت  SKکره جنوبی

و شرکت پاالیش نفت تبریز در تهران به امضای طرفین رسید.
این توافقنامه که هدف از آن بهینهسازی پاالیشگاه تبریز است،
ب��ا حضور رئیس پارلمان کره جنوبی ،مع��اون وزیر نفت در امور
پاالیش و پخش ،استاندار آذربایجان شرقی و مسئوالن 3شرکت
پاالیش نفت تبریز ،طراحی و ساختمان نفت ایران و مهندسی و
س��اختمان  SKکره جنوبی ،بین این  3شرکت و با اعالم آمادگی
اگزیم بانک کره در حمایت از این پروژه به صورت  HOAنهایی
ش��د .با امضای این توافقنامه ،شرکت  SKکره جنوبی از طریق
فاینانس اگزیم بانک کره 1.۶،میلیارد یورو در پروژه بهینهسازی
پاالیشگاه تبریز سرمایه گذاری میکند .یکی از مهمترین اهداف
این توافقنامه نیز تبدیل نفت کوره تولیدی پاالیشگاه تبریز به
فرآوردههای با ارزش باالتر مطابق استاندارد یورو  5است.
قراردادی که توافقنامه آن ،به امضای طرفین رسیده 48 ،ماهه
ب��وده و ب��ه موجب آن نفت ک��وره از  20درص��د ظرفیت فعلی
پاالیش��گاه تبریز به کمتر از  2درصد خواهد رس��ید .همچنین
ب��ه موجب این قرارداد ارتقای کیفی فرآوردههای پاالیگاه نفت
تبریز از جمله بنزین ،گازوئیل ،تأسیسات گوگردزدایی و دیگر
تأسیسات این پاالیشگاه وارد فاز اجرایی و عملیاتی میشود.
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پاالیشگاه  ۴۰ساله

غام�رضا باق��ری دی�زج ،مدیرعامل ش��رک��ت
پاالیش نفت تبریز ،درباره این پاالیشگاه که یکی از
 9پاالیشگاه قدیمی کشور است ،میگوید« :داشتن
حدود  50درصد س��هام پتروشیمی تبریز ،همجوار
ب��ودن با  5کش��ور و تولید محصوالت ب��ا برند این
شرکت را از جمله جذابیتهای شرکت پاالیش نفت
تبریز برای سرمایهگذاران خارجی است و با اجرای
این توافقنامه ،این شرکت وارد بازار منطقه و جهان
برای فروش فرآوردههای تولیدی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز درباره پیشینه
و جایگاه این پاالیشگاه با اشاره به طراحی آن در سال
 1۳5۳از س��وی ش��رکت  UOPآمریکا و طراحی
تفصیلی آن از س��وی ش��رکت Snamprogetti
ایتالیا و س��رانجام احداث پاالیش��گاه در بهمن ماه
 1۳56با ظرفیت اسمی پاالیش  ۸0هزار بشکه نفت
در روز ،توضیح داد« :در سال  1۳۷1ظرفیت پاالیش
نفت این ش��رکت در بخش باالدستي به  110هزار
بشکه در روز افزایش یافت و از سال  1۳۸9به عنوان
یک شرکت خصوصی به فعالیت خود ادامه میدهد.
این ش��رکت هم اکنون دارای  15واحد پاالیش��ی
ب��رای انجام فرایند تصفیه نفت خام و تبدیل آن به
فراوردهه��ای نفتی و  ۸واحد س��رویسهای جانبی
برای پشتیبانی از فرایند تولید است .شرکت پاالیش
نفت تبریز سهم  ۷درصدی در صنایع پاالیشی ایران
دارد 90 .درص��د تولیدات این ش��رکت برای تأمین
س��وخت است و  10درصد باقی مانده هم به عنوان
فرآوردههای ویژه و براي تأمین خوراک صنایع پائین
دستي در بورس عرضه میشود».
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تا نیمه ســال  97کل بنزین پاالیشــگاه تربیز
به استاندارد یورو  ۴و  ۵میرسد

باقری دیزج همچنین درباره علت و اهداف انعقاد
توافقنامه اخیر با شرکت کرهای ،به قدمت  40ساله
پاالیشگاه اشاره کرد و گفت« :براساس طراحی اولیه
انجام ش��ده  ۳0درصد محصوالت ما نفت کوره بود
که از طریق یک خط زیرزمینی مستقیم به نیروگاه
حرارتی تبریز منتقل میش��د؛ اما با گذشت زمان و
ارتقای شرایط و الزامات زیست محیطی و همچنین
براس��اس مصوبات ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ،ما نیز همانند  9شرکت پاالیش
نفت خام ایران مکلف ش��دیم ت��ا تولید نفت کوره
خ��ود را به زیر  10درصد و همزمان کیفیت س��ایر
محصوالت را که ناشی از کاهش نفت کوره افزایش
مییابند به س��طح یورو  5رس��انده و میزان گوگرد
هم به نیم درصد وزن��ی در نفت کوره کاهش یابد.
برهمین اساس طرحهای توسعهای پاالیشگاه از سال
 1۳۸6ش��روع شد و در نخستین گام ،احداث واحد
بنزینسازی جدید در دستور کار قرار گرفت که در
سال  1۳92با هزینه  265میلیون یورو این واحد در
مدار بهرهب��رداری قرار گرفت .هم اکنون  ۳5درصد
بنزین تولیدی پاالیشگاه مطابق با استانداردهای یورو
 4است .برای رساندن مابقی بنزین تولیدی به سطح
استاندارد یورو  4تا پایان امسال و در صورت به نتیجه
رسیدن طرح ابتکاري استفاده از واحد بنزین سازي
قدیمي ،واحد ایزومریزاسیون وارد مدار میشود ،به
این ترتیب تا پایان امس��ال و یا حداکثر نیمه سال
 1۳9۷کل تولید بنزین شرکت پاالیش نفت تبریز
با اس��تاندارد یورو  4و  5عرضه میش��ود .همچنین
پروژه تصفیه نفت گاز یا همان بهبود کیفیت تولید

نفت گاز هم با سرمایهگذاری  100میلیون یورو (۷0
میلیون یورو پ��روژه اصلي و  ۳0میلیون یورو پروژه
جانبي) بهمن ماه امسال به بهرهبرداری میرسد که
اس��تاندارد تولید این فراروده را به استاندارد یورو 4
میرساند .اما بهبود کیفیت تولید نفت کوره و تبدیل
آن به فرآوردههای سبکتر به سرمایه گذاری کانی
نی��از دارد ،امکان س��رمایهگذاری صرفاً بر روی این
پروژه برای ما مقدور نبود؛ بنابراین به دنبال گرفتن
خط اعتباری با بهره بانکی پایینتر رفتیم .بر همین
اس��اس پس از اجرای برجام در دولت یازدهم ما نیز
مذاکرات خود را با چند ش��رکت ،از جمله  SKکره
جنوب��ی که عاوه بر تکنولوژی بهینهس��ازی تولید
نفت کوره توان فاینانس پروژه را داش��تند ،ش��روع
کردیم .از یکسال پیش مطالعات امکانسنجی برای
بهبود کیفیت تولید نفت کوره شروع شد در همین
مدت حدود  ۳۷الگو برای پاالیش��گاه ارائه ش��د که
جذابترین مدل انتخاب شد».

رسمایه گذاری خارجی با تضمین استفاده از
تولیدات ایرانی

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز همچنین
درباره مزایای مدل قراردادی که با ش��رکت کرهای
منعقد ش��ده ،اف��زود« :در کنار مدل پیش��نهادی،
فاینانس پروژه برای ما اهمیت باالیی داش��ت؛ یکی
از دالیل انتخاب این شرکتها مشخص بودن منابع
فاینانس آنه��ا بود؛ در واقع بع��د از اجرای برجام با
ش��رکتهایی که پتانس��یل دریافت خط اعتباری
داشتند مذاکره کردیم .در نهایت کره جنوبی که از
طریق اگزیم بانک به دنبال تأمین خط اعتباری بود
موفق به اخ�ذ موافقتها در این زمینه ش��د .به این

کنیم و به این ترتیب محصوالت تولیدی پتروشیمی به بازارهای اروپایی
صادر میشود .در واقع میتوانیم واحدهای پایین دستی را توسعه دهیم ،در
این بخش سرمایهگذاران میتوانند به راحتی ورود کنند .نکته دیگر اینکه،
ما جزو نخستین شرکتهای پاالیشی در ایران هستیم که مجوز برند را در
حیطه نفت گاز و بنزین از شرکت ملی پاالیش وپخش فرآوردههای نفتی
دریافت کردیم شرکتهای چند ملیتی میتوانند محصوالت باکیفیت ما
را با برند خودمان تهیه کرده و به جایگاههایی که در جوار مرز ش��رکت
پاالیش نفت تبریز قرار دارند ،عرضه کنند».
او همچنین با اشاره به اینکه ما پایگاه فنی منطقه شمال غرب ایران
هستیم و طی سالهای اخیر تجربه و دانش فنی ما افزایش یافته ،افزود:
«از نظر س��خت افزاری پیشرفتهترین آزمایشگاهها را در فاز پاالیشی و
روغن سازی در اختی��ار داریم که در ایران منحصربه فرد است .ضمن
این که به هیچ عنوان نگران بازار نیستیم؛ زیرا شرکتهای چندملیتی
تمایل دارند ت��ا روغنهای موتور و بنزین جایگاههاي نزدیک مرز را از
ما تأمین کنند؛ فکر میکنم با امضای این توافقنامه در آینده میتوانیم
در بازار منطقه حضور فعالتری داشته باشیم و محصوالتمان را با برند
خودمان به بازارهای جهانی صادر کنیم».

افزایشتولیدبنزینوکاهشگوگردمحصوالتتربیز،ادامهدارد

ترتیب موافقتنام��ه  1.6میلیارد یورویی میان ایران و کره جنوبی به
منظور بهینهس��ازی تولید ش��رکت پاالیش نفت تبریز امضا شد که
مدت زمان اجرای آن هم  4۸ماه است».
باقری دیزج با اشاره به اینکه حداقل  ۷5درصد از منابع اجرای این
پروژه از طریق اگزیم بانک کره تأمین میشود ،تصریح کرد« :با این
وجود در قرارداد ذکر کردهایم که حداقل  51درصد تأمین تجهیزات
و کمکهای فنی باید از ایران تأمین ش��ود و تجهیزاتی که در داخل
ایران امکان ساخت آن وجود دارد ،وارد نشوند .مث ً
ا در پروژه بنزین
س��ازی پاالیشگاه که در سال  1۳۸6اجرا شد ،بیشتر ماشین آالت و
راکتورها را وارد کردیم ،اما اکنون در پروژههاي در دست اجرا و آتي
همه مبدلهای حرارتی و راکتورها در ایران س��اخته میشود .بیشتر
پمپهای مورد نیاز را از ش��رکتهای ایرانی تأمین میش��ود و تنها
تجهیزات و ماش��ین آالتي را وارد میکنیم که امکان ساخت آنها در
ایران وجود ندارد».

آخرین حلقه بهینهسازی تولید در پاالیشگاه تربیز

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با تاکید براینکه این قرارداد،
ا آخرین قرارداد این پاالیشگاه با شرکتهای خارجی بوده و فع ً
فع ً
ا قرار
نیست از این پس قرارداد دیگری برای توسعه پاالیشگاه با شرکتهای
خارجی منعقد ش��ود ،درباره علت این امر گفت« :این بخش آخرین
حلقه بهینهسازی تولید در شرکت پاالیش نفت تبریز است؛ اما فکر
میکنم از پنج س��ال آینده در واحدهای پتروشیمي نیازمند جذب
سرمایهگذار خارجی باشیم .البته شرکت  SKدر این زمینه هم وارد
فاز مطالعات امکانسنجی شده ،ولی این مطالعه به معنای این نیست
که قرار است توس��عه این قسمت را هم به کرهایها واگذار کنیم ما
میخواهیم همکاریهای خود را با شرکتهای دیگر توسعه دهیم».
باقری دیزج با تاکید بر مزایای ویژه پتروشیمی تبریز ،درباره این مزایا
نیز توضیح داد« :ما با داشتن حدود  50درصد سهام پتروشیمی تبریز،
در صورت وجود هرگونه محصول مازاد با تغییر الگو به راحتی میتوانیم
فرآوردههاي مازاد پاالیشگاه را به محصوالت باارزش پتروشیمی تبدیل

به گفته باقری دیزج ،تا س��ال  1۳92این ش��رکت هش��ت محصول
تولی��د میکرد که طی چهارس��ال اخیر با اضافه ش��دن پنج محصول
به  1۳محصول رس��یده اس��ت .او میگوید« :بنا داریم تا پایان امسال
هفت محصول دیگر ب��ه تولیداتمان اضافه کرده و تنوع محصولمان را
ب��ه  20برس��انیم به این ترتیب مزیت رقابتی ما نی��ز افزایش مییابد،
براساس قانون ،تولیدات ما ابتدا به بازارهای داخلی عرضه میشود؛ پس
از آن محصوالتمان با برند ش��رکت پاالیش نفت تبریز به جایگاههایی
که مس��تقیم زیر نظر ما هستند عرضه میش��ود؛ در فاز آخر بنا داریم
چنانچه تولید محصولمان بیش از نیاز داخلی باشد ،آنها را صادر کنیم.
این نکته هم الزم به ذکر اس��ت که ش��رکت پاالیش نفت تبریز تنها
پاالیش��گاهی است که تا پایان امس��ال روغن پایه را با برند خود تولید
میکند و پس از آن به تنوع در تولید روغن پایه خواهیم پرداخت».
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز همچنین درباره میزان تولید
فعلی بنزین در این پاالیشگاه گفت« :تا سال  1۳92روزانه  2میلیون و
 900هزار لیتر بنزین تولید میکردیم که اکنون به حداقل  ۳میلیون
و  ۸00هزار لیتر در روز رسیده است .همچنین روزانه حدود  6میلیون
لیتر نفتگاز تولید میکنیم ».او در ادامه از برنامههای پاالیش��گاه برای
کاهش گوگرد موجود در محصوالت نیز خبر داد و در این باره توضیح
داد« :اح��داث واح��د جدید تصفیه نفت گاز ب��ه منظور کاهش میزان
سولفور محصول نفت گاز (از  ۷000پي پیام فعلي به زیر  50پي پیام)
و افزایش ظرفیت واحد استحصال گوگرد از  60تن در روز به  104تن
در دست اقدام است و در سال جاري به بهره برداري میرسند».
گفتنی است که در ماههای اخیر ،شرکت پاالیش نفت تبریز از بین
 54کش��ور برتر دنیا ،در مراس��م معرفی برترین پروژههای اجرا ش��ده
مدیریتی دنیا ،موفق به کس��ب رتب��ه دوم و دریافت مدال نقره جایزه
کنستانتین سال  201۷از سوی شوراي بین المللي مشاوران مدیریت
( )ICMCIش��د .این جایزه هر ساله به صورت مشترک به مشاوران
مدیریت و ش��رکتهایي که توانستهاند با همکاري مؤثر دو جانبه و با
به کارگیري روشه��اي نو آورانه در حوزهه��اي مدیریت IT،و ICT
تحوالت اساسي ایجاد کنند ،اهدا میشود.
منبع :ایران پترولیوم
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مراحل طراحی و ساخت پاالیشگاه نفت
ش��یراز از سال  1349ش��روع شد و
در س��ال  1352به اتمام رس��ید و در
همان سال نیز مورد بهرهبرداری قرار
گرفت .واحدهای این شرکت پاالیشی
شامل واحد تقطیر در جو ،واحد تقطیر
در خأل ،واحد غلظت شکن ،تصفیه نفتا
و تبدیل کاتالیس��تی (بنزینس��ازی)،
واحد تصفیه نفت سفید با هیدروژن،
واحد هیدروکراکر (آیزوماکس) ،واحد
هیدروژنسازی ،واحد تولید و تصفیه
گاز مای��ع ،واحدهای شیرینس��ازی و
س��ولفورزدایی نفت��ای س��بک و نفت
س��فید ،بازیافت گوگرد ،تصفیه گاز با
آمین و سولفورزدایی آب ترش ،واحد

مدیرعاملپاالیشگاهنفتشیراز:

قوانین مالیات بر ارزش افزوده
اصالح و شفاف شود

تصفیه پساب صنعتی ،واحدهای تولید
آب صنعت��ی ،ب��رق و بخ��ار و همچنین
مخازن مربوطه است.
در زم��ان جن��گ تحمیلی ،پاالیش��گاه
ش��یراز ک��ه از اهداف اصلی دش��من
محس��وب میش��د ،بارها م��ورد حمله
هوای��ی قرار گرفت که منج��ر به وارد
شدن خس��ارتهای بس��یار و شهادت
تعدادی از کارکنان آن شد ،اما به دلیل
لزوم تأمین نیازهای جبهه ،خسارتهای
وارده ه��ر ب��ار توس��ط کارکن��ان و
متخصصان این مجموعه بازسازی شد
و پاالیش��گاه بالفاصله با ظرفیت کامل
در سرویس قرار گرفت؛ به طوری که
این پاالیش��گاه عمال ً اجازه نداد ارسال
سوخت به جبههها قطع شود.
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الههحمیدیکیا
روزنامهنگار

مدیرعامل پاالیشگاه نفت شیراز در گفتوگو با نشریه «پاالیش» ،با اشاره
به ظرفیت این مجموعۀ پاالیش��ی ،میگوید :شرکت پاالیش نفت شیراز با
ظرفیت  40هزار بش��که در روز نفت خام (معادل  2میلیون تن در سال)،
توسط ش��رکت  UOPطراحی و س��اخت آن به وسیله شرکت ایتالیایی
 ،SNAMPROJFTTIتحت نظارت شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.
ب��ه گفتۀ عبدالرحیم ش��مسالدینی ،خوراک نفت خام این پاالیش��گاه
از طری��ق یک خط لوله  10اینچی به ط��ول  2۳0کیلومتر از منابع نفتی
گچساران تأمین میشود.
وی با اشاره به اینکه "پاالیشگاه شیراز در سال  1۳52توسط کارکنان و
متخصصین ایرانی مورد بهرهبرداری قرار گرفت" ،یادآور میش��ود :در طی
سالهای اخیر ،ظرفیت شرکت پاالیش نفت شیراز به  60هزار بشکه در روز
افزایش یافته است و خوراک جدید این پاالیشگاه نیز از طریق یک خط لوله
 10اینچی به طول  110کیلومتر از منابع نفتی سروستان و یک خط لوله ۸
اینچی به طول  22۷کیلومتر از منابع میعانات گازی داالن تأمین میشود.
مدیرعامل پاالیش��گاه نفت ش��یراز به فرآوردههای این مجموعه اش��اره
میکند و میافزاید :فرآوردههای پاالیش��گاه ش��یراز شامل هفت فرآورده
اصل��ی تحویلی به پخش یعنی بنزین موتور ،نفت س��فید ،نفت گاز ،نفت
کوره ،گاز مایع ،فت جت و بنزین جت و فرآوردههای نفتی فروش مستقیم

و قابل عرضه در بورس شامل  12فرآورده است که
شامل انواع قیرها ( ،)MC250 ،۸5/100 ،60/۷0و
کیوم باترم( ،جهت مصرف در کارخانه های آسفالت
سازی ،مصارف زیرسازی جادهها و ایزوگام)  ،آزوفید
و آیزوریس��ایکل (به عنوان مواد اولیه کارخانههای
روغن س��ازی) ،نفتای سبک و س��نگین (به عنوان
خ��وراک صنایع پتروش��یمی) ،ان��واع حالها (به
عنوان مواد اولیه صنایع آرایش��ی ،بهداشتی ،رنگ،
رزین و الستیک س��ازی) و گوگرد (مصارف باغات
و  )...میش��ود .شمسالدینی با بیان اینکه "شرکت
پاالیش نفت ش��یراز براس��اس رس��الت خویش در
تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کش��ور به همراه
بهینهس��ازی راندمان اقتصادی تولید و با همکاری
بخشهای فعال خود ،نیل به اهدافی را در برنامههای
خود قرار داده اس��ت" ،ای��ن اهداف را به این ترتیب
برمیشمارد -1 :بهبود کیفیت فرآوردههای بنزین و
نفت گاز مطابق استاندارد یورو  5با نصب واحدهای
جدید س��ولفورزدایی نفت گاز با هیدروژن ،تصفیه
نفتای س��بک و ایزومریزاسیون -2 ،کاهش مصرف
انرژی -۳ ،کاهش ضایع��ات مواد نفتی -4 ،کاهش
هزینههای تولید -5 ،کاربری تکنولوژیهای جدید
برای تولید بیش��تر و  -6افزایش سودآوری شرکت.
وی با اشاره به برخی افتخارات این شرکت ،میگوید:
ش��رکت پاالیش نف��ت ش��یراز موفق به اس��تقرار
سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامههای معتبر
جهان��ی در زمینهه��ای ISO-9001، ISO-14001،
 1۸001-OHSASشده است .همچنین این شرکت
در سال  1۳۸0به عنون صنعت برتر و برگزیده سبز
کش��ور ،در س��ال  1۳۸۳برنده جایزه ملی ساخت
کاال و تجهی��زات نفت و در س��ال  1۳۸4نیز موفق
به دریافت گواهینامه اهتمام به سرآمدی جایزه ملی
کیفیت ایران شده اس��ت .دریافت جایزه اهتمام به
کیفیت  INQAدر سال  1۳۸۸و کسب عنوان واحد
نمونه صنعت نفت در س��ال  ،1۳90دریافت نشان
کیفیت اروپ��ا ( )CEبرای تولید ان��واع فرآوردههای
قیر در س��ال  1۳94از افتخارات دیگر این ش��رکت
پاالیشی محسوب میشود.
به گفته ش��مسالدینی ،این شرکت مطابق اصل
 44قانون اساسی در سال  1۳91به بخش خصوصی
واگذار ش��د و هماکنون در راس��تای تولید بنزین و
نفتگاز یورو  4مطالعات طراحی و ساخت واحدهای

ایزومریزاسیون نفتای سبک و گوگرد زدایی نفتگاز
را در دستور کار دارد.
مدیرعامل پاالیش��گاه نفت شیراز در ادامه ،درباره
میزان حمایت دولت از پاالیشگاهها عنوان میکند:
در دهه  1۳۸0و قبل از خصوصی شدن پاالیشگاهها،
برای کلیه پاالیشگاههای کشور «طرح جامع» تدوین
و تصویب ش��د .به موجب این طرح ،افزایش ظریف
پاالیش��ی و همزمان افزایش کیفی��ت فرآوردههای
تولیدی آنها براساس استاندارد یورو  4پیشبینی شد
و به مرحله اجرا درآمد .تا قبل از واگذاری پاالیشگاهها
به بخش خصوصی طرح جامع اکثر پاالیشگاههای
کشور با سرمایهگذاری دولت شروع و با حمایتهای
دولت��ی به بهرهبرداری رس��ید ولیک��ن طرح جامع
پاالیشگاه ش��یراز منوط به احداث پاالیشگاه جدید
پارس ش��د و با توجه به اجرایی نشدن طرح احداث
پاالیشگاه جدید در نتیجه هیچگونه سرمایهگذاری
برای افزایش ظرفیت و کیفیت فرآوردههای تولیدی
پاالیشگاه موجود انجام نشده و به همین صورت به
بخش خصوصی واگذار شد.
وی ب��ه برخی مش��کات نی��ز اش��اره میکند و
میافزای��د :هماکنون بزرگترین چالش پاالیش��گاه
ش��یراز با قدمت  44ساله و سطح تکنولوژی نسبتا
پایین ،دستیابی به استاندارد یورو  4است که توسط
دولت و وزارت نفت به منظور کاهش اثرات زیس��ت
محیطی الزام شده است و با توجه به سرمایهبر بودن

«طرح جامع جدید» که توس��ط پاالیش��گاه شیراز
تدوین ش��ده و موجب کاهش نف��ت کوره تا میزان
شه درصد و افزایش کیفیت فرآوردهها و دستیابی به
اس��تاندارد یورو  4میشود ،الزم است دولت محترم
توجه ویژهای به این طرح داشته باشد و سرمایه الزم
را از طریق ابزارهای در اختیار دولت از قبیل صندوق
توسعه ملی فراهم کند.
شمسالدینی همچنین ،درباره تاثیر پاالیشگاهها
بر درآمد کشور و جلوگیری از خامفروشی و پیشبرد
اهداف اقتصاد مقاومتی ،تأکید میکند :جایگاه ویژه
پاالیش��گاههای کش��ور در تامین سوخت مورد نیاز
کشور بر همگان آشکار است .امروزه استمرار تولید
و فرآوردههای نفتی و امنیت حاصل از تولید داخلی
آنها ،دارای اهمیت اس��تراتژیک ملی و فرابخش��ی
اس��ت و این وظیفه خطیر برعهده پاالیش��گاهها از
جمله پاالیشگاه ش��یراز است .در سالهای گذشته
که بخشی از بنزین و نفت گاز مورد نیاز از خارج از
کش��ور تامین میشد ،عاوه بر خروج قابل ماحظه
ارز و سرمایه ملی از کشور ،امنیت ملی نیز از طریق
وابس��تگی به خارج از کشور دچار مخاطره میشد.
بنابراین بهترین روش اقتصاد مقاومتی ،تبدیل نفت
خام به فرآورده و تامین نیاز داخلی و صادرات مازاد
آن اس��ت که موجب افزایش درآمدهای کش��ور و
از هم��ه مهمتر ،ایجاد اش��تغال و رونق اقتصاد ملی
میش��ود .وی به یکی از مشکات اساسی در مسیر
فعالیت پاالیش��گاهها اش��اره میکن��د و میگوید:
مهمترین چالش پیش روی پاالیشگاه شیراز تامین
س��رمایه الزم ب��رای اجرای «ط��رح جامع جدید»
است که پیشتر اشاره کردم .بزرگترین مشکلی که
گریبانگیر کلیه پاالیشگاهها به ویژه از هنگام واگذاری
به بخش خصوصی شده ،مشکات مربوط به مالیات
بر ارزش افزوده ش��ش فرآورده اصلی اس��ت که به
دول��ت تحویل و بهای فروش و مالیات ارزش افزوده
آنها به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود و
با وجود تاشهای فراوان تاکنون به نتیجه مطلوب
نرسیده و کماکان عملیات تولید فرآوردههای نفتی
را دچار مخاطره میکند .مدیرعامل پاالیشگاه نفت
شیراز در پایان تأکید میکند :الزم است که از طریق
اصاح و شفافس��ازی قوانین و مقررات در رابطه با
مالیات بر ارزش افزوده ،این مش��کل برای همیشه
برطرف شود.
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ستارهخلیجفارسآمادهجذبرسمایههایخارجی
ایران پترولیوم /اگر نگوییم نام پاالیش��گاه س��تاره
خلی��ج ف��ارس را بیش��تر از پارس جنوب��ی از زبان
مس��ووالن صنعت نفت ایران ش��نیدهایم ،کمتر هم
نبوده است؛ پروژه مهمی که بیژن زنگنه ،وزیر نفت
ایران از همان نخستین روزهای کاری خود در وزارت
نفت دولت یازدهم آن را جزو اولویتها قرار داد و در
نهایت در روزهای پایانی دولت یازدهم بخشی از فاز
نخست این پاالیشگاه با تولید مستمر بنزین به بهره
برداری رسید .اهمیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
از آن جهت است که ایران را از واردات بنزین بی نیاز
میسازد و حتی در ردیف صادر کننده این محصول
باارزش قرار میدهد .در این میان زمان بهره برداری
از این پاالیشگاه فراتر از زمان تعیین شده بود که از
دالیل اصلی آن میتوان به تحریمها ،نبود مدیریت
درست ،سایق مختلف ،کمبود هزینه و  ...اشاره کرد،
ام��ا آنچه که در حال حاضر واقعیت دارد این اس��ت
که پروژه برای ادامه راه و بهره برداری کامل نیازمند
تزریق سرمایه است ،به طوریکه به گفته سید مرتضی
امامی ،مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای
بهره برداری کامل از این پاالیش��گاه به یک میلیارد
دالر سرمایه نیازمندیم.
هر چند راهکارهایی همچون صندوق توسعه ملی،
افزایش سرمایه از سوی سهامداران و فروش فرآورده
نفتی برای تأمین بخش��ی از س��رمایه مورد نیاز این
پاالیشگاه پیش بینی شده ،اما مدیران این پاالیشگاه
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از فاینانس و ورود سرمایه گذار خارجی نیز استقبال
میکنند.
امامی ،مدیرعامل پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس
معتقد اس��ت که ه��ر چند رکود اقتص��ادی بر دنیا
حاکم اس��ت ،اما پول آماده برای سرمایه گذاری در
ایران کم نیس��ت ،چرا که ایران در میان کشورهای
خاورمیانه از امنیت کامل و مناس��بی برخوردار بوده
و با اجرای برجام نیز تحریمها لغو شده است ،ضمن
اینکه تس��هیات خوبی نیز برای سرمایه گذاران در
نظر گرفته شده ،بنابراین موجی از عاقمندی برای
سرمایه گذاری در پروژههای ایران به ویژه در صنعت
نفت در میان سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی
به وجود آمده اس��ت ،به طوری ک��ه ما در چند ماه
گذش��ته با  ۷گروه خارجی برای سرمایه گذاری در
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ماقات
و مذاکره داشتهایم.
در این میان یادآور میش��ود که سرمایه گذاران و
شرکتهای خارجی برای حضور در پروژههای کشور
خواهان دریافت تضامینی هستند که پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس در این بخش با چالشهایی روبروست،
چرا که به گفته امامی که در حال حاضر دولت ایران
برنامهای برای ضمانت از طرحهای بخش خصوصی
ندارد و س��هامداران طرح باید ای��ن تضامین را ارائه
دهن��د که در حال حاضر امکان پذیر نیس��ت ،البته
برای فراهم ش��دن این موضوع به دنبال راهکارهایی

هس��تیم از جمله فروش فرآوردههای این پاالیشگاه
به عنوان تضمین و سرمایه گذاری مستقیم ،که در
این مسیر با سرمایه گذارانی از اروپا و آسیا مذاکراتی
داشتهایم و امیداوریم در آینده نزدیک نتایج خوبی در
این زمینه به دست آید.
تولید روزانه  6میلیون لیتر بنزین یورو 4
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس با ظرفیت تولید
اسمی روزانه  ۳6میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو
 4و  ،5تولید  14میلیون لیتر گازوئیل و سه محصول
سوخت جت ،آل پی جی و نفت سفید از حدود 11
سال پیش عملیات ساخت آن آغاز و در اردیبهشت
ماه س��ال  96بخشی از فاز نخست آن با توان تولید
روزان��ه  12میلیون لیتر بنزین ی��ورو  ،4چهار و نیم
میلیون لیتر گازوئیل یورو ،4روزانه یک میلیون لیتر
نفت سفید یورو  4و یک میلیون و  ۳00هزار لیتر گاز
مایع (الپیجی) یورو  4به بهره برداری رسید.
مدیرعامل پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس با بیان
اینکه این پاالیش��گاه میتوان��د  5محصول؛ بنزین،

گازوئیل ،س��وخت جت ،نفت س��فید و آل پی جی
تولید کند ،اظهار داش��ت :تمرک��ز اصلی ما با توجه
به اولویتهای وزارت نفت و موازنه منفی کش��ور در
تولی��د و مصرف بنزین ،تولید این فرآورده اس��ت .از
طرفی به دلیل اینکه  60درصد خوراک دریافتی این
پاالیش��گاه به بنزین تبدیل میشود ،بنابراین تولید

گازوئی��ل ،نفت س��فید و آل پی جی میزان کمتری
بوده ،البته نیاز کشور هم به این محصوالت در حال
حاضر کم است.
به گفت��ه امامی در فاز نخس��ت تاکن��ون (اواخر
شهریور)  ۷22میلیون لیتر بنزین 6۳0 ،میلیون لیتر
گازوئیل ،یک میلی��ارد و  514میلیوین لیتر نفتای

شیرین ،یک میلیارد  ۷22میلیون لیتر نفتای
ترش تولید شده است.
وی اف��زود :در حال حاضر روزانه  6میلیون
لیتر بنزین در این پاالیشگاه تولید میشود که
پیش بینی میشود طی روزهای آینده به 12
میلیون لیتر برسد ،ضمن اینکه در نیمه دوم
امس��ال به تولید پایدار و مطمئن  5فرآورده
اصلی این پاالیشگاه خواهیم رسید.
امامی درباره کیفیت فرآوردههای پاالیشگاه
س��تاره خلیج فارس نیز ی��ادآوری کرد که به
دلیل دریافت میعان��ات گازی با کیفیت باال،
فرآوردههای تولیدی این پاالیش��گاه زودتر از
انتظار به کیفیت استاندارد رسیده و هم اکنون
توان تولید فرآورده با اس��تاندار یورو  4و  5را
دارد .در حال حاضر بطور متوسط روزانه حدود
 60هزار بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی
به عنوان خوراک وارد این پاالیشگاه میشود.
شایان توجه است فاز دوم پاالیشگاه ستاره
خلی��ج فارس تا پایان س��ال  9۷و فاز س��وم
(فاز نهایی) تا پایان س��ال  9۸به بهره برداری
میرسد.
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کنگره نفت و نیرو و مباحث
باالدستینفتایران
س��ومین کنگ��ره راهب��ردی نف��ت و نیرو با
خبرهای متنوعی در حوزه باالدس��ت صنعت
نفت همراه بود؛ از بسته پنج میلیارد دالری
نگهداش��ت و افزایش تولید تا راهکارهای
جدید برای تامین منابع مالی و از برنامهریزی
برای مطالعه کل مخازن نفت و گاز تا فراهم
شدن امضای قرارداد احداث نخستین واحد
 FLNGدر کشور.
در کن��ار این خبرها ،ب��ار دیگر ظرفیتهای
هیدروکرب��وری ف��راوان ای��ران و ضرورت
بهرهمندی بهینه از این ظرفیتها از س��وی
مدیران صنعت نفت و کارشناسان داخلی و
خارجی مورد اشاره و تاکید قرار گرفت.
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بسته  5میلیارد دالری نگهداشت و افزایش تولید :وزیر نفت در سخنرانی
افتتاحیه کنگره راهبردی نفت و نیرو از تدوین این بسته خبر داد و هدف از
آن را اجرای پروژههای نگهداشت و افزایش تولید خواند .به گفته بیژن زنگنه،
این بسته احتماال از سال آینده در مسیر اجرا قرار میگیرد و اعتبار اجرای
هر یک از پروژههای تعریف شده حدود  ۳00میلیون دالر درنظر گرفته شده
اس��ت؛ پروژههایی که قرار است تنها شرکتهای داخلی برای اجرای آن به
میدان بیایند و در صورت نیاز از ش��ریک خارجی استفاده کنند .این بسته
یعنی یک ظرفیت کاری جدید برای شرکتهای ایرانی .به گفته علی کاردر،
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ،اوراق مشارکت ،منابع صندوق توسعه ملی و
تسهیات بانکی ،شرکتهای داخلی طرف قرارداد را در تامین منابع مالی در
این پروسه یاری میدهند.
انتشار اوراق مشارکت ریالی با پایه ارزی :کاردر در کنگره راهبردی نفت و
نیرو ،به راهکارهای مختلف تامین منابع مالی پروژههای صنعت نفت به ویژه
طرحهای بسته پنج میلیارد دالری نگهداشت و افزایش تولید اشاره کرد و از
انتشار اوراق مشارکت ریالی با پایه ارزی برای نخستین بار در کشور خبر داد.
راهکاری که هم میتواند مش��تریان اوراق مشارکت صنعت نفت را افزایش
دهد و هم میتواند گزینهای امن برای آن دسته از سرمایهگذاران باشد که
به خرید دالر تمایل دارند.
تعیین تکلیف تمام میادین مشـترک :البته پی��ش از این هم وزیر نفت

از تعیین تکلیف همه میدانهای مشترک در دولت
دوازده��م خبر داده بود و در کنگ��ره نفت و نیروی
امسال ،مجدد بر آن تاکید کرد .به نظر هم میرسد
با تفاهمنامههای امضا شده برای توسعه میدانها در
قالب قراردادهای جدید نفتی و زمزمههایی مبنی بر
توس��عه برخی میدانها از مح��ل منابع داخلی و در
قالب تدوین بس��تههای کاری  ،EPCدر چهار سال
پیش رو میتوان تکلیف همه میدانهای مشترک را
مشخص کرد.
 10قرارداد نفتی تا پایان سـال :در این کنگره ،بار
دیگر اعام ش��د که  10کارگروه موازی در ش��رکت
ملی نفت ایران ،مذاکرات توسعهای را در دستور کار
دارند و تا پایان س��ال 10 ،قرارداد نهایی خواهد شد.
امید است امضای تفاهمنامهها ،مطالعات و بخشی از
تاشهایی که در مسیر تعیین تکلیف میادین صورت
گرفته است ،با امضای این قراردادها هرچه زودتر به
ب��ار بنش��یند .آزادگان ،ی��اران ،آذر و برخی دیگر از
میادین غرب کشور ،محتملترین گزینههای امضای
قرارداد هس��تند .نفت ب��رای تعیین تکلیف میادین
توس��عه نیافته و افزایش برداشت از میادین در حال
بهرهبرداری راه درازی در پیش دارد و انتظار میرود با
نهایی شدن چند قرارداد در نیمه دوم امسال ،حرکت
صنعت نفت در مسیر توسعه میادین شتاب بیشتری
بگیرد.
ضریب بازیافت نفت ایران و الزامات :در س��ومین
کنگره راهبردی نفت و نیرو ،اعداد و ارقامی از ذخایر
نفت و گاز و متوس��ط ضریب بازیاف��ت نفت ،گاز و
میعانات گازی از س��وی مدی��ر برنامهریزی تلفیقی
ش��رکت ملی نفت اعام شد .کریم زبیدی گفت که
متوس��ط ضریب بازیافت نفت در ایران  24.6درصد
اس��ت که با میانگین ضریب بازیافت قابل قبول در
دنی��ا حدود  10درصد فاصل��ه دارد و اگر  10درصد
به ضریب بازیافت نفت کش��ور افزوده ش��ود ،ذخایر
باقیمانده نفت قابل اس��تحصال بالغ بر  ۷0میلیارد
بشکه بیشتر میش��ود .ازدیاد برداش��ت ،الزام امروز
صنعت نف��ت ایران اس��ت و با توجه ب��ه اینکه در
مطالعات ارائه ش��ده از سوی شرکتهای بینالمللی
ب��ه این موض��وع و راهکارهای تحق��ق آن به خوبی
توجه شده است ،میتوان به افزایش متوسط ضریب
بازیافت نفت در کش��ور طی سالهای آینده امیدوار
بود .غامرضا منوچهری ،معاون توسعه و مهندسی
ش��رکت ملی نفت هم در این کنگره از دستور وزیر
نفت برای مطالعه کل مخازن نفت و گاز کشور خبر
داد.
ضـرورت کاهـش هزینهها :نکته دیگ��ری که در
ای��ن کنگره مورد تاکید قرار گرفت ،ضرورت کاهش
هزینهها در ش��رکتهای وابس��ته به نف��ت و دیگر
ش��رکتهای فعال در این حوزه ب��ود .موضوعی که
منوچهری به آن اشاره کرد و گفت :با توجه به برآورد
به��ای  40تا  60دالری نفت طی پنج س��ال آینده،

وج��ود ذخایر عمده منابع غیرمتع��ارف در جهان و
رش��د انرژی های تجدیدپذیر ،باید اقتصاد خود را با
این واقعیتها و قیمتهای فعلی تطبیق دهیم .او از
وجود ذینفعان و ذیمدخان متعدد در بخش نفت
و گاز کشور ،به عنوان یکی از چالشهای پیش روی
توسعه صنعت نفت یاد کرد و متذکر شد که شرکت
ملی نفت ایران برای کارفرمایی طرحها و پروژههای
بزرگ��ی که در قالب قراردادهای جدید نفتی و دیگر
قراردادها اجرایی میشوند ،باید خود را بیش از پیش
آماده کند.
ظرفیتهـای قابـل توجـه اکتشـافی :در کنگره
راهبردی نفت و نیروی امسال ،ظرفیتهای اکتشافی
قابل توجه کشور و نرخ مطلوب جایگزینی اکتشاف
نسبت به تولید نفت و گاز هم مورد اشاره قرار گرفت.
س��یدصالح هندی ،مدیر امور اکتشاف شرکت ملی
نف��ت به این موضوع اش��اره کرد و ای��ن نکته را هم
یادآور ش��د که وضع ذخایر نامتعارف کشور مطلوب
است و اگر روزی ش��رایط ایجاب کند ،ایران در این
زمینه حرفهایی برای گفتن دارد.
میدان دادن به بخش خصوصی :رکنالدین جوادی،
رئیس شورای سیاستگذاری کنگره راهبردی نفت و
نیرو اب��راز امیدواری کرد که این کنگره بتواند بیش
از پی��ش در برقراری پیون��د بین بخش خصوصی و
دولتی نقشآفرین باشد .نگاهی به سیاستگذاریهای
صنع��ت نفت که در کنگره هم به آن اش��اره ش��د،
نش��ان میده��د زمینه ب��رای اس��تفاده حداکثری
از توانمندیه��ای داخل��ی و ظرفیته��ای بخ��ش
خصوصی فراهم اس��ت .افزون بر بسته پنج میلیارد
دالری طرحه��ا و پروژهه��ای نگهداش��ت و افزایش
تولید که ب��ازار کار خوبی برای فعاالن داخلی ایجاد
میکند ،سیاست همکاری با شرکتهای خصوصی
در اح��داث نیروگاهها ،آبش��یرینکنها ،مخازن و
اموری از این دس��ت در قالب قراردادهای مشارکت
دولتی-خصوص��ی ( )PPPو دیگر ان��واع قراردادی،
مورد استقبال شرکت ملی نفت قرار دارد .همکاری
ب��ا بخش خصوصی در احداث واحدهای  NGLهم
از این قاعده مستثنی نیست .چه آنکه کاردر در این

کنگره اعام کرد حتی این ش��رکت آمادگی دارد ،با
فعاالن پتروشیمی که به حوزه احداث کارخانههای
گاز و گاز مایع ورود کنند ،در فرآیند توسعه میادین
همکاری به عمل آورد .البته مدیرعامل شرکت ملی
نفت ،نکته مهمتری را هم متذکر شد و آن ،ضرورت
اهتمام شرکتهای داخلی به ارائه قیمتهای واقعی
بود .کاردر با اشاره به لغو مناقصه مخازن جاسک به
دلیل قیمتهای غیرواقعی ،هش��دار داد که اگر این
روال ادامه یابد ،شرکت ملی نفت بر خاف میل خود
ناگزیر خواهد بود اجرای این دست از پروژهها را هم
در دستور کار مستقیم خود قرار دهد .منوچهری هم
در بخشی از صحبتهای خود در نشست تخصصی
باالدست کنگره نفت و نیرو اشارهای به فعالیتهای
بخش خصوصی داش��ت و بر این واقعیت تاکید کرد
که تفاوت عمده بخ��ش خصوصی با بخش دولتی،
چابکی و س��اختار غیربورکراتیک است و باید از این
روند حمایت کرد.
احداث نخسـتین واحـد  FLNGدر کشـور :به
گفته وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
در کنگره نف��ت و نیرو ،مقدمات امضای این قرارداد
در دس��تور کار اس��ت و با امضا و اجرایی شدن آن،
نخستین واحد  FLNGبا ظرفیت نیم میلیون تن
در ایران احداث میشود .کاردر در توضیحات تکمیلی
اعام کرد که طرف قرارداد ،ش��رکتی نروژی است؛
قرارداد  20ساله است و فرمول قیمتگذاری از سوی
وزارت نفت تعیین و اباغ میشود.
دیدگاه نمایندگان شرکتهای خارجی :مخاطبان
کنگره نفت و نیروی امس��ال در جریان برگزاری دو
نشست در بخش باالدست صنعت نفت در این کنگره،
با دیدگاههای سخنرانان خارجی درباره ظرفیتهای
نفتی ایران هم آشنا شدند .تورستن کلمنس ،مشاور
ارشد مهندس��ی مخزن در شرکت  OMVاتریش
معتقد بود ایران میدانهای غنی و جذابی با ظرفیت
باال برای تولید نفت بیشتر دارد و به رغم اقدامهایی
که در زمینه ازدیاد برداشت نفت انجام داده ،همچنان
فرآیندی طوالنی در پیش دارد .مارکی انونیو ،معاون
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و مش��اور  ILFهم به
پتانسیلهای خوب صنعت نفت ایران در برخورداری
از کارشناس��ان و متخصصان و ظرفیتهای علمی و
دانشگاهی ،همچنین تمدن غنی ایران اشاره کرد و
منابع مالی را بزرگترین مشکل کشورمان در توسعه
صنعت نفت و گاز عنوان کرد .اینگوار دواسوند ،مشاور
ارشد انرژی و از مدیران پیشین شرکت استاتاویل
هم با اش��اره به اهمیت مس��ئله  IORو  EORدر
زمینه ازدیاد برداش��ت ،گفت :ضریب بازیافت برخی
چاههای ما بیش از  90درصد است در حالی که این
رقم در ایران حدود  ۳0درصد است .گنگستون ،قائم
مقام پتروچاینا هم جذابیت فراوان صنعت نفت ایران
را ت��ا حدود زیادی مرهون الگوی جدید قراردادهای
نفتی عنوان کرد.
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کاهش سود

داغترینهای
شهریورومهر؛

ازکاهشسود
تاتصمیمترامپ
گرچه تابس��تان به پای��ان رس��ید و پاییز آمد
اما همچنان هوای خبرها در تابس��تان مانده و
فضای رسانهای ،داغ است .در ادامه ،مهمترین
رویدادهای شهریور و مهر را مرور میکنیم:

 11شهریور ،نخستین روز اجرای مصوبه شورای
پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی بود؛
مصوبهای که دوم شهریور به تصویب شورای پول و
اعتبار رسید و مقرر شد که از یازدهم شهریور کلیه
بانکها و مؤسسات اعتباری نرخ سود علیالحساب
یک ساله را 15درصد و سود سپردههای کوتاهمدت
را  10درصد در نظر بگیرند.
ای��ن تصمیم ،صفهای طوالنی مقابل ش��عب
بانکها را پدید آورد؛ چنانکه طی روزهای هفتم،
هشتم و نهم شهریور ،درب برخی شعب تا پاسی
از شب به روی مردم باز بود و با ارسال پیامکهای
پیاپی ،مشتریان را به سپردهگذاری بیشتر ترغیب
میکردند.
در برخی شعب ،صفهای طوالنی پشت درهای
بسته شعبه مشاهده میشد و برخی از متصدیان
شعب ،به دلیل فشار باالی کاری بداخاقیهایی
را صورت میدادند؛ ضمن اینکه مردم ساعتها را
باید برای سپردن پول خود به نظام بانکی در انتظار
به سر میبردند بلکه بتوانند سود بیشتری بگیرند؛
غافل از اینکه باید حداقل روی صورتهای مالی و
ترازنامه برخی از بانکها تمرکزی کنند یا از افراد
مطلع در مورد وضعیت بانکهایی که پولشان را به
آنهامیسپارند،تحقیقکنند.
حال باید منتظر ماند و دید که نرخ س��ود چه
سرنوش��تی را در هفتهها و ماههای آینده خواهد
داشت و آیا بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار
تمکی��ن میکنند یا باز هم س��از خ��ود را کوک
خواهند کرد.

مبببازی «اون»

روز یکش��نبه  12ش��هریور ،تلویزیون رسمی
کره ش��مالی اعام کرد که این کش��ور یک بمب
هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است.

حسامالدینقاموسمقدم
روزنامهنگار
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مطابق این بیانیه ،این بمب میتواند به صورت
کاهک روی موش��کهای قارهپیم��ا ()ICBM
نصب شود.
پیش از این ،منابع پس از اعام وقوع دستکم
دو زمینلرزه در نزدیکی س��ایت هس��تهای کره
شمالی واقع در شمال ش��رق این کشور ،از اقدام
پیونگیانگ برای انجام ششمین آزمایش هستهای
خود خبر دادند.
ابتدا سازمان زمینشناسی آمریکا اعام کرد که
زمینلرزهای به بزرگی  6.۳در مقیاس ریشتر را در
این منطقه این ثبت کرده است .دولت کره جنوبی
گفت :به نظر میرسد این زمینلرزه ناشی از انجام
آزمایش هستهای بوده است.
پس از آن ،مرکز لرزهنگاری چین اعام کرد که
زمینلرزه دومی با قدرت  4.6در مقیاس ریشتر را
به فاصله هشت دقیقه پس از زمینلرزه اول به ثبت
رسانده است که احتماال ناشی از انفجار بوده است.
در ژاپ��ن ،وزی��ر خارج��ه این کش��ور در جمع
خبرنگاران تأیید کرد که این زمینلرزه ناش��ی از
آزمایش هستهای بوده است .نخستوزیر «شینزو
آبه» گفت که کش��ورش یک آزمایش هس��تهای
دیگر را تحمل نخواهد کرد.
همزمان،خبرگزارییونهاپکرهجنوبیگفتکه
رئیسجمهور این کشور اعضای شورای امنیت ملی
خود را برای نشست اضطراری فرا خوانده است.
رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان کره جنوبی نیز
گفت که قدرت انفجار ششمین آزمایش هستهای
پیونگیانگ 1000 ،کیلوتن (معادل یک مگاتن)
بوده که این رقم قدرت انفجاری معادل چهار برابر
بمب هستهای منفجرشده آمریکا در شهر ناکازاکی
ژاپن است .خبرگزاری یونهاپ گزارش داده آزمایش
هس��تهای جدید 9.۸ ،بار قدرتمندتر از پنجمین
آزمایش هستهای کره شمالی بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش

به این رویداد در توئیتر خود نوشت« :کره شمالی یک آزمایش اتمی
بزرگ انجام داده است .الفاظ و اقدامات آنها همچنان خیلی خصمانه
و برای آمریکا ،خطرناک است».
او در توئیت دومش تصریح کرد« :کره ش��مالی یک کش��ور یاغی
است که به تهدیدی بزرگ تبدیل شده و مایه شرمساری چین شده
است؛ چینی که در تاش برای کمک کردن است اما موفقیت ناچیزی
داشته است».
ترامپ در توئیت سوم خود نیز نوشت« :کره جنوبی همانطور که
م��ن قبا به آنه��ا گفته بودم ،دارند به ای��ن موضوع پی میبرند که
صحبتهای آنها درباره دلجویی کردن از کره شمالی ،کارساز نخواهد
بود و آنها فقط یک چیز را میفهمند!»

مساوی تلخ

ملیپوشان فوتبال ایران در حالی که مسافر قطعی مسکو بودند ،روز
 14شهریور در آخرین دیدار خود در مقدماتی جام جهانی در مقابل
تیم ملی فوتبال سوریه نتوانستند به پیروزی برسند و در حالی که
چیزی تا پایان بازی نمانده بود ،بازی را با تساوی به پایان رساندند.
در این دیدار پرهیجان ابتدا سوریها از ایران پیش افتادند و سپس
بازیکنان ایران توانستند با دو گل از حریف خود پیش بیفتند اما در
وقتهای اضافه ،سوریها دومین گل خود را به ثمر رساندند و راهی
بازی پلیآف شدند؛ گرچه در آن بازی از استرالیا شکست خوردند و
از سفر به روسیه بازماندند.
 62هزار و  165تماش��اگر ،این بازی را از نزدیک دنبال میکردند.
یکی از مهمترین حواشی این دیدار،پیش از مسابقه پدید آمد؛ زمانی

پس از مدتها مناقشه،
سوم مهرماه مقارن با ۲۵
سپتامرب ،اقلیم کردستان
عراق برای جدایی این
منطقه از جمهوری
عراق ،همهپرسی
برگزار کرد .در ابتدا
برنامهریزی شده بود
که این همهپرسی در
سال  ۱۳9۳و در میانه
مناقشه بین حکومت
اقلیمی کردستان عراق
و حکومت فدرال عراق
برگزار شود.
کارشناسان ،رژیم
صهیونیستی را محرک
و حامی کردستان عراق
برای این اقدام قلمداد
میکنند

که برخی بانوان با هیجان و ش��ادی در ش��بکههای
اجتماعی اعام کردند توانس��تهاند بلیط بازی را تهیه
کنند اما این ش��ادی زمان زیادی نپایید و مسئوالن
فدراس��یون فوتبال اعام کردند اشتباه شده است و
بانوان نمیتوانند برای تماشای این بازی به استادیوم
برون��د! در این میان ،حضور برخی بانوان س��وری در
ورزش��گاه آزادی حت��ی بدون حج��اب ،واکنشها و
انتقادات زیادی را برانگیخت.
اشکان دژاگه در این دیدار توانست یک بازی دیدنی
را از خود به نمایش بگذارد .او توانست با حرکات و البته
پاسهای فوقالعاده خود ،بازیکنان را در موقعیتهای
خوبی قرار دهد .البته در زمانی که ایران از حریف خود
عقب بود نیز تاش وافر اشکان کاما به چشم میآمد؛
تاشی که در نهایت جواب داد.
سردار آزمون ،مرد دو گله این بازی نیز از بهترینهای
میدان بود .او که در این دیدار جاگیریهای مناسبی
داش��ت دو بار دروازه سوریه را فروریخت و یکی دو بار
دیگر نیز میتوانست گلزنی کند که این اتفاق نیفتاد.
اما در تیم سوریه نیز میتوان مهاجم زهردار این تیم
یعنی عمر السومه را یکی از بهترینهای میدان دانست.
او که در گل اول سوریه تاثیر مستقیم داشت و با شوت
خود مقدمات گلزنی تیمش را فراهم ساخت ،در گل
دوم هنر گلزنی خود را به نمایش گذاشت و توانست
بازی را به تساوی بکشاند.
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پیام صلح

حجتاالسام و المس��لمین دکتر حسن روحانی
رئیسجمهور کش��ورمان در هفتاد و دومین نشست
س��االنه مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد همانند
س��الهای قبل به ایراد سخنرانی پرداخت و بار دیگر
پیام صلح ملت ایران را به گوش جهان رساند.
او در بخش��ی از س��خنرانی خ��ود گف��ت :در این
بزرگترین تریبون بینالملل��ی ،با صدای بلند اعام
میکنم که اعتدال ،من��ش و روش ملت بزرگ ایران
اس��ت .اعتدال ،نه انزواطلبی است و نه استیاجویی.
اعتدال ،نه بیتفاوتی اس��ت و نه پرخاش��گری .مشی
اعتدال ،مشی صلح است اما صلحی عادالنه و جامع؛
ن��ه صلح برای ملتی و جن��گ و درگیری برای ملتی
دیگر .اعتدال ،آزادی و مردمساالری است اما به صورتی
شامل و فراگیر ،نه حمایت ظاهری از آزادی در یک جا
و پشتیبانی از دیکتاتوری در جای دیگر.
روحانی در این سخنرانی ،کنایهای هم به ترامپ زد
و گفت« :اعتدال ،همافزایی اندیشههاست و نه رقص
شمشیرها» .اشاره رئیسجمهور به سفر چندی قبل
رئیسجمهور آمریکا به عربستان سعودی و حضور در
مراسم رقص شمشیر با حکام این کشور بود.
او در ادامه ،مشی اعتدال را «زیباییآفرین» توصیف
کرد و گفت :ساحهای مرگبار صادراتی زیبا نیست،
صلح زیباست .تحریمهای ظالمانه زیبا نیست ،عدالت
زیباست.
روحانی همچنین تاکید کرد :رویکرد ما صلحخواهی
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و حمایت از حقوق ملتهاست .ما ظلم را نمیپسندیم
و از مظلوم دفاع میکنیم .ما تهدید نمیکنیم و تهدید
را از جانب هیچ کس نمیپذیریم .زبان ما زبان کرامت
است و زبان تهدید را برنمیتابیم .ما اهل مذاکرهایم اما
از موضع برابر و احترام متقابل و با رویکرد برد  -برد.
رئیسجمهور با بیان اینکه «در دنیای امروز صلح،
امنیت ،ثبات و پیشرفت کشورها در هم تنیده شدهاند»،
اظهار کرد :نمیش��ود مردم فلسطین توسط رژیمی
ش��رور و نژادپرست از کمترین حقوق انسانی محروم
باشند و غاصبان این س��رزمین در امنیت .نمیشود

یمن ،س��وریه ،عراق ،بحرین ،افغانستان ،میانمار و در
بسیاری مناطق دیگر در فقر و جنگ و درگیری زندگی
کنند و عدهای گمان کنند که میتوانند امنیت و رفاه و
توسعه بلندمدت در کشورهای خود داشته باشند.
روحانی یادآور ش��د :ای��ران از گذش��ته ،پرچمدار
تس��امح در حق ادیان و اقوام مختلف بوده اس��ت .ما
همان ملتی هس��تیم که یهودیان را از رنج اس��ارت
بابلی نجات دادیم ،ارمنیان مسیحی را با آغوش باز در
می��ان خویش پذیرفتیم و در می��ان خود یک «قارة
فرهنگی» و تنوعی کمنظیر از اق��وام و ادیان را جای
دادهایم .این همان ایران است که همواره از مظلومان
دفاع کرده است؛ قرنها پیش مدافع حقوق یهودیان
و اکنون مدافع حقوق فلسطینیان است .ایران همان
ایران حقجو و آرامشطلب است.
او به مبارزه کش��ورمان با تروریسم هم اشاره کرد و
گف��ت :ما امروز در صف مقدم مبارزه با تروریس��م و
تندروی مذهبی در خاورمیانه قرار داریم؛ نه از موضع
فرق��های و قومی ک��ه از موضعی انس��انی ،اخاقی و
استراتژیک .ایران نه میخواهد امپراتوری تاریخیاش
را احیا کند و نه می خواهد مذهب رسمیاش را حاکم
کن��د و نه میخواهد انقابش را با زور س��رنیزه صادر
کند .ما به اس��تواری فرهنگمان ،حقیقت مذهبمان
و اصال��ت انقابمان آنقدر ب��اور داریم که هرگز نمی
خواهیم آنها را چونان اهداف استعماری جدید بر کولۀ
سربازان صادر کنیم .ما برای ترویج فرهنگ و تمدن و
مذهب و انقابمان ،در قلبها وارد میشویم و با عقلها

سخن میگوئیم .شعر میخوانیم و با حکمت سخن
میگوئیم.
روحانی ،یادی هم از شاعران کهن سرزمینمان کرد
و گفت :س��فیران ما ،شاعران و عارفان و حکیمانمان
هس��تند .ما با مولوی تا این سوی اقیانوس اطلس را
درنوردیدهایم .ما با سعدی در دل آسیا نفوذ کردهایم.
ما با حافظ ،جهان را فتح کردهایم .پس چه نیازی دیگر
به فتح جدید داریم؟!

آخر خط

بامداد  29شهریور« ،اسماعیل» قاتل «آتنا اصانی»
دختربچه پارسآبادی در ایستگاه آخر زندگی خود در
مقابل چشمان ش��هروندان پارسآباد به دار مجازات
آویخته شد.
پرونده این فرد که آتنا دختر هفت ساله پارسآبادی
را پس از تج��اوز و قتل در منزلش مخفی کرده بود،
کمتر از سه ماه پس از کشف جسد ،با اعدام در ماءعام
مختومهشد.
دادگاه کیفری استان اردبیل متهم را از بابت تجاوز
به عنف محکوم به اعدام ،از بابت یک فقره قتل عمد
محکوم به قصاص نفس و از بابت س��رقت محکوم به
حبس و شاق و رد مال محکوم کرده بود.
این حکم  19شهریور ماه از سوی دیوان عالی کشور
ابرام و  10روز پس از تایید در دیوان عالی کش��ور به
اجرا درآمد« .اسماعیل» در لحظات پایانی زندگی خود
گفت که گرفتار شده و پشیمان است.

سورپرایز موشکی

روز  ۳1ش��هریور و در حالی که مراس��م س��الیانه
رژه نیروهای مس��لح با حضور رئیسجمهور در حال
برگزاری بود ،خبرگزاریها با انتشار خبری فوری اعام
کردند که از جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام
«خرمشهر» رونمایی شد.
در ابتدا ،هیچ جزئیاتی از ویژگیهای این موش��ک
منتشر نشد اما در ادامه ،س��ردار حاجیزاده فرمانده
نیروی هوافضای سپاه در حاشیه برگزاری رژه نیروهای
مسلح در تهران ،در اینباره گفت :این موشک ،دستاورد
جدیدی است که وزارت دفاع برای سپاه ساخته است.
وی افزود :موشک خرمشهر  2000کیلومتر برد دارد
و قابلیت حمل کاهک تا  1۸00کیلومتر را داراست
و میتوان��د بهجای یک کاهک ،چند کاهک حمل
کند.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه تصریح کرد :روند
آموزش موش��ک بالستیک خرمشهر ش��روع شده و
بهزودی در نیروی هوافضای سپاه عملیاتی میشود.
ابن رویداد در رسانههای داخلی و خارجی بازتابهای
زیادی داش��ت و واکنشهایی را نیز در سطح جهان
برانگیخت؛ چنانکه مایکل شاپیرو مشاور ارتباطات پل
رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به
این رونمایی در پیامي در صفحه توئیتر خود نوشت:

«این آزمایشهاي موش��کي بالس��تیک که بر اساس
برجام مجاز ش��مرده شده اس��ت از حجم نقصهاي
موجود در این توافق حکایت دارد».
بوریس جانس��ون وزیر امور خارجه انگلیس نیز در
پیامي در صفحه خود در توئیتر نوشت« :از گزارشها
درباره آزمایش موشکي ایران که نقض قطعنامه 22۳1
شوراي امنیت به شمار ميرود بسیار نگران هستیم».
جانس��ون اف��زود« :از ایران ميخواهی��م این گونه
اقدامات تحریکآمیز را متوقف کند».
همچنین شبکه تلویزیوني المیادین در خبري فوري
گزارش داد که شبکه  10تلویزیون اسرائیل اعام کرده
است موشک بالستیک خرمشهر ایران ،پیچیدهترین
چالش براي سامانه رهگیري موشکي اسرائیل است.

همهپرسی جدایی

پس از مدتها مناقش��ه ،سوم مهرماه مقارن با 25
سپتامبر ،اقلیم کردستان عراق برای جدایی این منطقه
از جمهوری عراق ،همهپرس��ی برگزار ک��رد .در ابتدا
برنامهریزی شده بود که این همهپرسی در سال 1۳9۳
و در میانه مناقشه بین حکومت اقلیمی کردستان عراق
و حکومت فدرال عراق برگزار شود.
کارشناسان ،رژیم صهیونیستی را محرک و حامی
کردستان عراق برای این اقدام قلمداد میکنند.
ایران ،عراق و ترکیه ،موضع بسیار محکمی علیه این
اقدام اتخاذ کردند و رفتوآمدها به اقلیم کردس��تان
بسیار محدود شد.
با عملیات مشترک نیروهای کرد و حکومت مرکزی
عراق برای آزادسازی موصل ،همهپرسی بارها اعام شد
و به تعویق افتاد ولی تا آوریل  201۷انتظار میرفت که
زمانی در س��ال  201۷برگزار شود .در  ۷ژوئن 201۷
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در جلسهای
با حزب دموکرات کردس��تان عراق ،اتحادیه میهنی

کردستان ،اتحادیه اسامی کردستان ،جنبش اسامی
کردستان ،حزب کمونیس��ت کردستان عراق ،حزب
زحمتکشان کردستان ،حزب کارگران و زحمتکشان
کردستان ،حزب اصاح و توسعه کردستان ،فهرست
ترکمانهایاربیلترکمانهایعراق،جبههترکمنهای
عراق ،جنبش دموکراتیک ترکمن ،فهرست ارمنی در
پارلمان کردستان ،جنبش دموکرات آشوری و مجلس
ملی کلدانی سریانی آشوری ،برگزاری همهپرسی در
تاریخ  ۳مهر  1۳96را تایید کرد.
مقامات ارشد نظامی ایران ،ترکیه و عراق فورا پس از
این همهپرسی ،وارد رایزنی شدند و تنشها میان دولت
عراق و بارزانی همچنان ادامه دارد.
آنسوتر در اروپا نیز بحث همهپرسی برای جدایی
کاتالونیا از اسپانیا نیز داغ است 9 .مهرماه مقارن با اول
اکتبر،همهپرسیاستقالکاتالونیاتوسطحکومتاین
منطقه برگزار شد.
فراخوان این همه پرسی در ژوئیه  201۷اعام و در
 6سپتامبر  201۷تأیید شد.
حامیان همهپرس��ی خواهان الزامآور بودن آنند ،با
اینکه چنین همهپرس��ی در چارچوب قانون اساسی
اسپانیاغیرقانونیاست.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا در  ۷سپتامبر فورا این
همهپرسی را معلق کرد و حکومت کاتالونیا اعام کرد
حکم دادگاه ب��رای کاتالونیا معتبر نبوده و رویه برای
جمعآوری حمایت  ۷50از  94۸شهرداری کاتالونیا از
جمله بارسلونا ادامه مییابد .این همهپرسی به بحران
قانوناساسیدراسپانیامنجرشدویکعملیاتپلیسی
برای توقف همهپرسی آغاز شد .طبق گزارش بخش
خدمات بهداش��ت و درمان کاتالونیا ۸40 ،نفر در اثر
ضربات پلیس اسپانیا و گارد مدنی به مراکز رأیگیری
در اول اکتبر زخمی شدند .همچنین نیروهای پلیس از
گلولههایالستیکیاستفادهکردند.
طبق اعام مسئوالن ایالتی 90 ،درصد از کسانی که
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موفق به شرکت در رأیگیری شده بودند ،به استقال
کاتالونیا رأی دادند .کارلس پوجدمون رییس حکومت
کاتالونیا در موضعگیریهای بعدی خود ،اس��تقال
کاتالونیا را منوط به تصمیم پارلمان اسپانیا کرد.

بدرقه باشکوه

شهید محس��ن حججی متولد تیرماه سال 1۳۷1
در نجفآب��اد اصفهان ،چند روز پیش از محرم  94به
سوریه اعزام شد و سه ماه در مناطق حلب و الذقیه با
رشادتهای خود از مردم این سرزمین در مقابل داعش
دفاع کرد .این شهید مدافع حرم برای دومین بار 2۷
تیر امسال به سوریه اعزام شد .او پس از حضور در نبرد
با دشمن در مرز س��وریه با عراق به اسارت نیروهای
تکفی��ری داعش درآمد و روز چهارش��نبه  1۸مرداد
امسال به شکل ناجوانمردانهای به شهادت رسید.
نحوه ش��هادت مظلومانه محسن حججی ،نام این
ش��هید را بر س��ر زبانها انداخت و موجی از اندوه و
عواطف را در جامعه به حرکت درآورد.
پیکر محس��ن حججی چندی بعد در جریان یک
تبادل ،تحویل ایران ش��د و مراسم تش��ییع او روز 5
مهرماه همزمان با ایام ش��هادت حض��رت اباعبداهلل
الحسین (ع) در میدان امام حسین (ع) تهران با حضور
باشکوه جمع زیادی از مردم و مسئوالن برگزار شد.
جمعیت چش��مگیری از ساعاتی قبل از ورود پیکر
محس��ن حججی ب��ه مراس��م ،با حض��ور در میدان
امامحسین (ع) در انتظار پیکر این شهید بود.
مردم عزادار تهران درحالی برای آخرینبار با شهید
حججی وداع کردند که دقایقی پس از سحرگاه  5مهر،
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رهبر معظم انقاب به مسجد امام حسین (ع) رفتند
و برای لحظاتی در کنار پیکر شهید محسن حججی
حض��ور یافتند و ضمن قرائت فاتحه ،برای این مدافع
حرم اهل بیت (ع) آرزوی علو درجات کردند.
ایشان همچنین دقایقی با خانواده این شهید عزیز به
دیدار و گفتوگو پرداختند و از مجاهدت آنان تقدیر
و تش��کر کردند و برایش��ان صبر و اجر از درگاه الهی
خواستارشدند.شبکههایمختلفرادیوییوتلویزیونی
مراسم تشییع پیکر این شهید مدافع حرم را به صورت
زنده پخش میکردند .در این مراسم ،مسئوالن کشوری
و لشکری از جمله علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اس��امی و آیتاهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه
حضور داشتند .همچنین حجتاالسام والمسلمین
شهیدی محاتی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران به عنوان نماینده رئیسجمهور
در این مراسم حضور یافت.
پیکر ش��هید حججی پس از انتق��ال به زادگاهش
نجفآباد اصفهان ،در دل خاک آرام گرفت.

یک شایعه ،یک بازداشت

از مدتی قبل ،یکی از کانالهای تلگرامی ضدانقاب
با انتش��ار شایعاتی مدعی ش��د که دختر رئیس قوه
قضاییه اقدام به جاسوس��ی کرده و بازداش��ت ش��ده
است .این ماجرا در رسانههای داخلی دنبال نمیشد
تا اینکه وزیر اطاعات ش��امگاه  11مهر ،برای اولین
بار به صورت رس��می به این شایعه پرداخت و گفت:
یگانه مرجع حرفهای تشخیص اقدامات جاسوسی در
کشور ،معاونت ضدجاسوسی وزارت اطاعات است که

ای��ن معاونت نیز هیچگونه اثری از اقداماتی که حتی
ظن جاسوس��ی در مورد آن وجود داشته باشد درباره
هیچی��ک از اعضای خانواده آی��تاهلل آملی الریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه مشاهده نکرده است.
او با بیان اینکه آنچه در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی در این زمینه منتشر شده ،صرفا تهمت بوده
و با هدف وارد آوردن آسیب به اعتماد مردم نسبت به
مسئوالن ارشد نظام مقدس جمهوری اسامی طرح
شده است ،تاکید کرد :خوشبختانه مردم هوشیار ایران
اسامی هیچگاه تحت تأثیر چنین دروغپردازیهای
سخیف ،خاف قواعد انسانی و فاقد صحت و صداقت
حرفهای رسانهای قرار نخواهند گرفت .وزیر اطاعات

درباره برخی ش��ایعات پیرامون دستور رئیسجمهور
برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای برخی کانالهای
تلگرامی مبنیبر اتهام جاسوسی یکی از بستگان رئیس
دستگاه قضایی نیز خاطرنشان کرد :این مطلب از اساس
دروغ بوده و طبعا تمام ادعاهای پیرامون آن نیز دروغ
و ناشی از خیالپردازیهای طراحان چنین شایعاتی
است .پس از این اظهارنظر ،رئیس قوه قضاییه نیز در
جمعدانشجویاندانشکدهعلومقضاییبرایاولینباربه
این موضوع پرداخت و گفت :دشمن با سیلی محکمی
که در فتنه  ۸۸و پروژه نفوذ از دستگاه قضایی خورده
است ،طبیعی اس��ت که علیه قوه قضاییه ،مسئوالن
دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه قضاییه شایعاتی
را منتشر کند .اخیرا نیز شاهد انتشار برخی شایعات
بودیم که عدهای به بنده گفتند به این شایعات پاسخ
بدهید .به عقیده من این شایعات ارزش پاسخگویی
ندارد .ش��ایعهپردازان که کاما شناسایی شدهاند و از
زمره اراذل و اوباش فراری فتنه ۸۸اند و اجیر بیگانگان
ش��دهاند و در ازای خباثت و سخافتکاریشان ،پول
دریافت میکنند حقیرتر از آن هس��تند که بخواهیم
پاسخی به آنان بدهیم .البته به اربابان آنها می گوییم
که اگر هدفتان عقبنش��ینی جمهوری اس��امی و
مس��ئوالن قضایی از خدمت به م��ردم و حفظ نظام
است ،بسیار در اشتباهید .مومن همچون کوه استوار
است .تاریخ از این مسائل زیاد دیده است .امیرمومنان،
علی بن ابیطالب (ع) که امیر همه عوالم بود ،به حدی
علیه ایشان تبلیغات مسموم وجود داشت که وقتی در
مسجد به شهادت رسیدند و خبر آن پیچید مردم شام
از یکدیگر می پرسیدند مگر علی نماز هم میخواند؟
این تبلیغات سخیف همیش��ه بوده است و نباید در
اس��تواری و استقامت مومن خدش��های وارد کند .در
ادامه ،سخنگوی دستگاه قضایی و بخشهای مختلف
خبری صداوسیما نیز به تکذیب این شایعه پرداختند.
ام��ا در همین ایام ،بامداد  14مهرماه خبر رس��ید که
مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور بازداشت شده است .معاون اول روحانی
در اولین واکنش به این خبر در اینستاگرام خود نوشت

که برادرش هیچگونه مسئولیت دولتی نداشته است
و اظهار امیدواری کرد که این ماجرا سیاس��ی نباشد
و عدالت ،مبارزه بافس��اد و حاکمیت قانون برای همه
یکس��ان اجرا شود .وی این مسئله را قابل پیشبینی
دانست و افزود :باید صبر کرد.
رئیس کل دادگس��تری استان تهران ،چند روز بعد
اعامکردکهمهدیجهانگیریدرکرماندستگیرشده
است و  1۸مهرماه نیز سردار غامعلی ابوحمزه فرمانده
سپاه ثاراهلل کرمان به گمانهزنیها پاسخ داد و در دیدار
با امام جمعه شهرس��تان بردسیر رسما اعام کرد که
سپاه اقدام به دستگیری برادر معاون اول رئیسجمهور
کرده است .برادر معاون اول رئیسجمهور ،بنیانگذار و
مؤسس بانک گردشگری و از فعاالن اقتصادی است.

تصمیم ترامپ

رییسجمهور آمریکا پس از کشوقوسهای فراوان
و ای��ن پا و آن پا کردنها و نس��بت دادن «بدترین»
تواف��ق تاریخ آمریکا به برجام در نهایت پس از حدود
 10ماه ،شامگاه  21مهر با اعامنکردن پایبندی ایران
به برجام برخاف گزارشهای آژانس ،نتوانست هزینه
خروج از برجام را بپذیرد و نهایتا توپ برجام را در زمین
کنگره انداخ��ت .دونالد ترامپ همچنین از قرار دادن
سپاه پاسداران انقاب اسامی در فهرست سازمانهای
تروریس��تی خودداری و صرفا به اعام تشدید برخی
تحریمها علیه سپاه بسنده کرد .ترامپ در سخنرانی
خود ،ایران را عامل جنگ در یمن و س��وریه دانست
و گف��ت :ایران با دخالتهای��ش در عراق باعث ایجاد
اختافات قومی و مذهبی در این منطقه شده است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین در بخش دیگری
از سخنانش درباره برجام یکی از نارساییهای برجام را
این دانست که مفاد آن به اندازه کافی اجرا نمیشود و
در مورد برنامه موشکی ایران ساکت است.
وی گفت :کنگره از همین االن برای برخورد با این
نارس��ایی وارد عمل ش��ده و به الیحه بازنگری برجام
چند تبص��ره اضافه خواهد کرد که جلوی ایران برای
تولید موش��ک قاره پیمای بالستیک را بگیرد .کنگره

کاری خواهد کرد که تحریمها علیه ایران به گونهای
اعام ش��ود که به صورت دائم از توسعه فعالیتهای
موش��کی ایران جلوگیری شود .ترامپ تاکید کرد که
اگر نتوانیم با کنگره و متحدان خود به توافق برسیم،
برجام لغو خواهد شد .من هر جا الزم بدانم به عنوان
رییسجمه��ور آمریکا میتوانم برجام را لغو کنم .وی
در ادام��ه گفت که پایبندی ایران ب��ه برجام را تایید
نمیکنیم و نخواهیم کرد و ما قدم در راه تروریس��م
نمیگذاریم بلکه با کنگره همکاری میکنیم تا نواقص
برجام برطرف شود .همچنین وی در ادامه سخنانش
درباره سیاستهایش در قبال ایران گفت :من بعد از
مشورت با متحدان خود استراتژیام علیه ایران را اعام
میکنم .ما کاری خواهیم کرد تا با اقدامات ایران مقابله
کنیم و تحریمهای جدید علیه ایران اعمال میکنیم و
جلوی تولید ساح این کشور را میگیریم.
م��ا این رژیم را محدود میکنی��م تا به هیچ وجه
به س��اح دست نیابد .س��خنان دونالد ترامپ که دو
هفته پیش زمزمههای آن به سراسر دنیا رسیده بود
و با واکنش جدی رهبران و مقامات و شخصیتهای
سیاسی مواجه ش��د .حسن روحانی رییسجمهوری
کشورمانجمعهشبدرسخنانیگفت:درصحبتهای
آقای ترامپ که در آن سیاستهای آمریکا درباره آن
تبیین شد ،جز فحاشی و مشتی از اتهامات واهی علیه
ملت ایران حرف دیگری وجود نداشت .وی گفت :من
رییسجمهور آمریکا را دعوت میکنم که هم تاریخ را
بهتر بخواند و هم جغرافیا را و هم نسبت به تعهدات
بینالمللی و هم راجع به ادب و اخاق و عرف جهانی
و بینالمللی؛ ظاهرا ایشان خبر ندارند که دولت آمریکا
دولت کودتا در شصت و چند سال پیش در این کشور
روی کار آورد و قدرت��ی بو دکه با پول و اعمال نفوذ و
استفاده از مزدوران خود حکومت قانونی این سرزمین
را سرنگون کرد.
منابع:
خبرگزاری دانش��جویان ایران (ایسنا) ،خبرگزاری
تس��نیم ،خبرگزاری میزان ،خبرگزاری بسیج ،شبکه
خبر ،تابناک ،سایت ورزش ۳
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