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مدیر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش :

معادالت انرژي

مدیرعامل توتال :به ترامپ گفتم در برجام بماند

مدیر شرکت توتال گفت :در ضیافت نهاری که در ماه ژانویه در داووس
برگ��زار ش��د و ترامپ نیز در آن حضور داش��ت ،از رئی��س جمهوری آمریکا
خواست تا در توافق هسته ای باقی بماند.
به گزارش تس��نیم به نقل از وال اس��تریت ژورنال ،پاتریک پویان ،مدیر
شرکت توتال گفت ،در ضیافت نهاری که در ماه ژانویه در داووس برگزار شد
و ترامپ نیز در آن حضور داش��ت ،از رئیس جمهوری آمریکا خواس��ته تا در
توافق هسته ای باقی بماند.
وی افزود :زمانی که من ش��انس این را داشتم که در یک ضیافت نهار با
رئیس جمهوری آمریکا شرکت کنم ،سوالی (در مورد ایران) پرسیدم.
من اس��تداللم را مطرح کردم ،اما سوال این است که ما چه مقدار زمان
به اصالح طلبان (در ایران) می دهیم؟ من فکر می کنم ترامپ داشت گوش
می کرد .اما این بدان معنا نیست که او با سخنان من موافق است.
توتال در جوالی س��ال گذش��ته یک قرارداد چن��د میلیارد دالری برای
توس��عه فاز بعدی میدان گازی پارس جنوبی با ای��ران امضا کرد و به اولین
شرکت بزرگ انرژی غربی تبدیل شد که بعد از اجرای برجام با تهران قرارداد
امضا می کند.
پوی��ان تاکید کرد ک��ه توتال «کام�لا متعهد» به این پروژه اس��ت ،اما
اظهار داشت که این شرکت «راه های مختلفی برای خروج» از این قرارداد
در صورت وضع مجدد تحریم ها دارد.
مدیر ش��رکت توتال تصریح کرد :اگر چهارچوب کار و قواعد بازی تغییر
کند ،البته ما نیز باید در ارزیابی هایمان تجدید نظر کنیم.
مدیر عامل شرکت ملی نفتکش:

پیکر شهدای سانچی سه شنبه شب به کشور
منتقل میشود

مدیر عامل ش��رکت ملی نفتکش گفت :پیکر شهدای سانچی سه شنبه
شب با پرواز ماهان به کشور منتقل میشود.
سیروس کیان ارثی در گفتوگو با ایلنا از انتقال سه پیکر شناسایی شده
ش��هدای سانچی در سه شنبه ش��ب خبر داد و گفت :با نماینده خودمان در
چین تماس گرفتم تمام مراحل قانونی تقریبا تمام شده و قرار است پیکرها
با پرواز ماهان به سمت کشور حرکت داده شود.
وی افزود :البته بحث انتقال پیکرها بستگی به مقرارات پروازی و مباحث
قانونی نیز دارد ولی قول دادهاند که سه شنبه به کشور انتقال داده شوند.
مدیر عامل ش��رکت ملی نفتکش درباره اعزام غواص نیز بیان کرد :اعزام
غواص بس��تگی به شرایط چین ،تصمیم س��ازمانهایی که بررسی میکنند،
می��زان آالیندگی ها ،مباحث آب و هوایی و زیس��ت محیطی دارد.وی ادامه
داد :ما با ش��رکتهای غواصی بزرگ دنیا که در شرایط سخت تا عمق 300
متر غواص میفرستند مذاکرات خودمان را انجام دادهایم ولی بستگی به این
دارد که اجازه داده شود .هر زمان که دستور بدهند ما اقدام میکنیم.
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میزان گوگرد بنزین مدت کوتاهی اندکی
باالتر از استاندارد بود

مدیر تولید ش��رکت مل��ی پاالیش
و پخ��ش گفت:تعویض کاتالیس��تهای
پاالیش��گاه امام خمینی موجب ش��د تا
م��دت کوتاهی می��زان گوگ��رد بنزین
اندکی باالتر از استاندارد رود.
س��عید مداح م��روج ،مدی��ر تولید
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش
ف��رآورده های نفت��ی درگفتگو با مهر با
تاکید بر یکسان سازی تعاریف در ارتباط
با مفهوم کالنش��هر ،گف��ت :در مقطعی
کاتالیست ها ی پاالیشگاه امام خمینی
(ره) نیاز به تعویض داش��ت .این نیاز در
حالی بود که امکان قطع تولید آن وجود
نداش��ت چرا که تامین نیاز روزانه کشور
به بنزین را نمی توان با خلل مواجه کرد.
وی ادامه داد :دراین شرایط تالش کردیم
تا می��زان گوگرد موجود در بنزین را در
واحدهای قبل از ورودبه واحد کاتالیست
کاهش دهیم تا بنزین با کمترین گوگرد
وارد بخش کاتالیستی شده و در نتیجه
میزان گوگرد موجود در بخش خروجی
کاه��ش یابد.این مقام مس��وول با اعالم
اینک��ه بی��ش از  ۴۰روز اس��ت که این
مش��کل در پاالیش��گاه ام��ام خمین��ی
(ره) حل ش��ده اس��ت ،افزود :توانستیم
کاتالیست های این پاالیشگاه را تعویض
کرده و چرخه تولید بنزین یورو ۴در آن
را به روال سابق برگردانیم .به این ترتیب
به نظرمی رسد این گفته رییس سازمان

اس��تاندارد ب��ر اس��اس آزمای��ش های
پیش��ین اس��ت و در صورتی که اکنون
آزمای��ش ه��ای الزم را انج��ام دهن��د
ب��ی ش��ک می��زان گوگرد موج��ود در
بنزی��ن ته��ران کمت��ر از  ۵۰پی.پی.ام
است.بر اس��اس گفته های مداح مروج،
میزان گوگرد موجود در بنزین تولیدی
پاالیش��گاه ش��ازند اراک کمت��ر از ۴۵
 ،ppmپاالیش��گاه اصفهان کمتر از ۲۵
 ،ppmپاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس
کمت��ر از  ppm ۵و پاالیش��گاه تبری��ز
کمتر از  ppm ۱۰اس��ت که ارقام قابل

آغاز سوآپ نفت
ایران و عراق از میدان
کرکوک

قبول و حتی کمتراز میزانی هستند که
سازمان ملی اس��تاندارد به عنوان محور
تعیین کرده است.
مدیر تولید شرکت پاالیش و پخش
فرآورده ه��ای نفتی درباره میزان اکتان
موجود دربنزی��ن تهران نیز توضیح داد:
در برخی موارد بنزین از طریق خط لوله
به پایتخت انتقال می یابد و از آن جایی
که نمی توان لوله انتقال را با هوا پر کرد
برای ایجاد فشار برای انتقال بنزین گاهی
در لوله انتقال شاهد وجود فرآورده های
سبک تر هس��تیم تا فشار الزم را ایجاد

کند .البته مس��وولین این امر به شدت
مراقب هستند تا استانداردهای الزم در
زمین��ه اکتان در بنزین عرضه ش��ده در
تهران استاندارد باش��د.وی ضمن تایید
کیفی��ت بنزین عرضه ش��ده در تهران،
بیان داشت :میزان اکتان بنزین معمولی
عرضه ش��ده در جایگاه های کالنش��هر
تهران  ۹۱و میزان اکتان بنزین س��وپر
 ۹۵اس��ت .البته اخالف ارقام مربوط به
اکتان در دامنه  ۰.۲درصد طبیعی بوده
ک��ه مربوط ب��ه خطای ثبت می ش��ود.
ب��ه طور کلی تعیین ای��ن ارقام با توجه
به اینکه به عوامل متفاوتی از دس��تگاه
نمونه گیری تا خطای انس��انی بستگی
دارد می تواند متفاوت نیز گزارش شود
ام��ا این تفاوت نباید بیش از  ۰.۲درصد
باشد.
این مقام مس��وول درب��اره وضعیت
تولید بنزین ی��ورو ۴پاالیش��گاه تهران
نی��ز گفت :ط��رح تولی��د بنزی��ن یورو
 ۴در ای��ن پاالیش��گاه جزء ط��رح های
توس��عه ای آن به ش��مار می رود که در
حال انجام اس��ت .البت��ه بنزین تولیدی
این پاالیشگاه از کیفیت باالیی برخوردار
اس��ت .به طورمثال میزان اکتان آن در
دامن��ه  ۸۸تا  ۹۰اس��ت اما چون میزان
بنزن موجود در آن  ۱.۵تا  ۱.۶اس��ت به
هی��چ عن��وان آن را وارد چرخه مصرف
نمی کنیم.

رویترز به نقل از مقامات کرکوک اعالم کرد :سوآپ نفت بین ایران و عراق از میدان کرکوک به میزان  ۶۰هزار بشکه در روز
از ماه جاری آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،مقامات کرکوک اعالم کردند که نفت میدان کرکوک این ماه به ایران خواهد رسید .عراق و
ایران در ماه دسامبر توافق کردند که روزانه  ۶۰هزار بشکه نفت سوآپ داشته باشند ،این میزان نفت قرار است از میدان کرکوک
توسط تانکرها و کامیونها به پاالیشگاهی در کرمانشاه ارسال شود.
هفته گذشته نیروهای امنیتی عراق اقدامات الزم برای تأمین مسیر تردد تانکرها و کامیونها برای ارسال محمولههای نفتی
را آماده کردند .قرار بود هفته گذش��ته محمولههای نفتی از میدان کرکوک به ایران ارس��ال شود که به تأخیر افتاده است و هنوز
توضیحاتی درباره این تأخیر از سوی مقامات دو کشور ارائه نشده است.
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§Éb/Y ÉY|/Æ´¿:¹Z/ÆeY - Ì¼« ÉZ ÉZfÁ-[MÁ|¿ZÌ»– Ê]£ ½ZnËZ]}M Ê¿Z¿ Ä] sZf
{§Z/] Á Ê{Y{ ºfy ¹ÔY Z] Á Ã{Z ·Y ©Â§ d«Á { ©Â§ xËZf] ÃZ³{Y{:Z°{³ - Êz Z
.|ËZ¼¿ Ê» ÉYLZ¿Y Ä] c{Z^» ¶Ë} s] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY

ÃZ³{Y{ ÉY

{ ÉY|/Æ´¿ /]ËY{ Ä·Z 30 d·Z¨¯ |Ì« Ä] {YM sZf§ |¿§ É|¼v» Ê¸ |Ì ¹ZÆeY Ây
POLICE Z» Ä] ÉbY ¦¯ Ê»Zf¿Y m» Y³ Ä] dËZÀ Z] ÃZ³{Y{ Zn» Ì£ ÉbY
½{Â/] ½YÂ/m Á ºÆf/» d»Y|¿ ¹ÔY Ä] dËZÀ Z] v» Ê]Zf¿Y Ã] ÃZ³{Y{ Ä¸m { ºÆf» Y«Y Á
Á Ê»Ô/Y cYZ/n» ½Â¿Z/« 19Á38Á37 Ã{Z» {ZÀfY Ä] ^u cYZn» ¦Ì¨ze Äm{ ®Ë Z] ÉÁ
»¹Ô/Y Á {Z/ ^/u {Z» 5 ¶¼ve Ä] ºÆf» dÌ»Â°v» Ä] º°u cZ¼Æ» Á sÔ ½Â¿Z« 12 Ã{Z
¶/]Z« Á 20 d¸Æ» ¥ Á ÉÂu Ã{Z ÉY.{Â Ê» ^ d·Á{ ¨¿ Ä] Ä§Â°» ÉbY
.|Z] Ê» ½ZfY ¿ |Ë|ne º¯Zv» { YfY
Á [MÁ|¿ZÌ» 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  ÌW
-3721/¦·Y.¹112

{{Y

{É|^ »Y§ - [Ô¬¿Y ÃZ³{Y

{Ä»Z¿{Y

½Zf/Æ Éf/³{Y{(Ê«Â¬u)Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ µÁY Ä^  9509982210101017 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
{»½Y|À] Ê¿Z¿ Ä] Ê¿YÁ{ Ä¨Ë º¿Zy :½ZÅYÂy - 9609972210101151 ÊËZÆ¿ ºÌ¼e |¿ÁZ
- µÂ/Æn» Ê¿Z/¿ Ä/] Ê/»Ô£ ×Y|Y ÉZ«M :Ã|¿YÂy - ÊËZ µÀ» 2 Ê]£ ZË {ZÌÀ] Æ
ÄmÁ dYÂy { Ä] ©Ô:ÄfYÂy

ÃZ³{Y{ ÉY

{ º/°u Á| ÄfYÂy Ä] Ê»Ô£ ×Y|Y ÉZ«M dÌ§ Ä] Ê¿YÁ{ Ä¨Ë º¿Zy ÉÂ{ Ây
]Ä/¬¨¿ e Á kÁ Âe f» Ê³|¿ e Zv· Ä] ½ZÅYÂy ½{¯ Ä¬¸» Ä] Ã|¿YÂy ¹Y·Y Ä
Ä/] 1393 µZ { dY Ê|» ½ZÅYÂy Ä¯ tÌÂe ¾ËY Ä], ku Á  { kÁ Â«Á Á ÄmÁ
¬| ¿dY Ã|¿ d^i ½Z|¬ ½Zf¿Z¤§Y Â¯ Z^eY Y Á{ Å ½Âq Á Ã|»M { Ã|¿YÂy ºWY{ sZ°
f/» Ê³|/¿ ¶^« ºÌ¿Á µZ°ËYÁ Ã{Y|Ì¼¿Y ÉÁ Ä¬¨¿Á ÄfY{ |z»{YÂ» {ZÌfY Ã|¿YÂy ½Âq
ÃZ/³{Y{ d/Y Ã{/¯ s YZu ÉÂ{ Á Äf§³Y« kuÁ{ ÉÁY~· dY Ã{¯ eY
]ºWY{ dÌmÁ Ä¬¸ cZ^iY dÆmY É{ÂÆZWY|f]Y ½ZÅYÂy Ä°ÀËY Ä]¿Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂeZ
ÃZ°¿|¬Y¼f/YÁ Â«Á Ä] Ä¯ Ã{Â¼¿Zu ÃZ³{Y{{ Ã|¿YÂyÁY ¾Ì] ºWY{ Ê ÃZ°¿|¬ {Z¬ ¿YÁ
»~¯d/·Ó{ ©Â/§ Â/Â» dv/ Ä/]Ì¿ dYÂy{Y{ dÂÌa ÄË{ZÆfYÁ |¿Y Ã{Y{ ÊÅYÂ³ Â
{{Z/ÌfY /] Ê/À^» ÉÁ ÉZ/{Y dv/ Ä/] Ä¯ Ã{¯Zu ÃZ³{Y{{Y É{ÂÆ ½ZÅYÂy Ì¿Á{Y
|kuÁ/{ Ä/mÁ Â/«Á kÁ /Âe Ä¬¨¿ eÁ f» Ê³|¿ eÁ Zf§ LÂÁ|Ë
½Z/ÅYÂy ÉZ/{Y dv |ËÂ» Ì¿ ¾ÌmÁ f» d»Z«Y ¶v» Éf¿Ô¯ Y³Á|¿Y Ã{Y{ ÊÅYÂ³
Ä/mÁ Â/«ÁÁ kÁ /Âe Ä/mÁ Ä/¬¨¿ eÁ f» Ê³|¿ e YuYZ] ÃZ³{Y{ Y~· dY
{¾/» Z/¼°uÁ ¶/ÅY ¾/» Z¼°uYÂj ]Z§ Z¼ÆÀÌ] ©Z¬ ºf¨y ½YÁ)) Ä¨Ë ÄËM ZY] kuÁ
Y ÂÂ» Ã{YÂ¿Zy dËZ¼u ½Â¿Z«28Á27 {YÂ»Á((YÌ^y Z¼Ì¸ ½Z¯ ×Y ª§ÂË ZuÔY |ËË ½Y ZÆ¸ÅY
]©Ô/Y ½Z/ÅYÂy ¥Y/¿Y Ä/] nÀ» \zfÀ»Á [ÂÀ» ½YÁY{ Ôe Z»YÁ Ã{Â¼¿YmY ÉÁY{ Ä
¿|Á34Á29 Á28Á27 Á4Á1 {YÂ»Y|Àf/»Á Äf/¿Y{ {YÁY ½Z/ÅYÂy ÉÂ/{ ÃZ/³{Y{ Y~· dY Ã
Á20 Á19 {YÂ/»Á ½Y/ËY Ê»Ô/Y ÉÂ/Æ¼m Ê¿|» ½Â¿Z«7 Ã{Z»Á Ã{YÂ¿Zy dËZ¼u ½Â¿Z« 39Á37
½Â¿Z«163Á156Á155{YÂ»Á ½Zf¿Z¤§Y Ê»ÔY ÉÂÆ¼m Ê¿|» ½Â¿Z« 201Á193Á191Á135 Á131
Ê» ¹ÔYÁ{Z ½ZÅYÂy ½{¯ Ä¬¸» Ä] kÁ ¹Y·Y Ä] º°u ½Zf¿Z¤§Y ÌÌe ¶ÅY ÄÌz µYÂuY
¿¼Á Ä/¬¨¿ Á {Y|/¿ ÊËZ/{Y ÄËÌÆm {Â» Á |À¯ Ê» µ~] ©Ô µZ^« { Y {Ây ÄËÆ» ÄmÁ.|ËZ
Z/^fY c|» Á ¸y ¾WZ] ©Ô Â¿ |¿Y|¿ Ê¯f» |¿§ ¾ÌmÁ |À¯ Ê» µ|] Y ¶j¼·Y cmY
{ ÃZ³{Y{ dY Ê»Zm§ ÉY ¡Ô]Y ZË Á ÊÅYÂz»Zm§ d¸Æ» ÉZ¬¿Y xËZe Y ÃZ» 6 ©Ô º°u
½{/¯ Ä/¬¸» Ä] ¹Y|«Y Àf¼¼·Y Ê·Á º¯Zv·Y [Z] Y ÄmÁ Ã{¯ Ä¬¸» Y kÁ ¥Z°ÀY cÂ
ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« Ê «YÁ ¡Ô]Y xËZe Y Á dÌ] Á Ê]ZÌ£ ÉY ÉY.|ËZ¼¿ Ê» ÄmÁ
b/ Á ½Y/Æe ½ZfY ¿ |Ë|ne ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy ¿ |Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] ¥ b Á
.dY Â¯ Ê·Z ½YÂË{ { ÊÅYÂy ¹Zm§ ¶]Z« Á dÌ] ¥
- |¿ÁZ»{ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ µÁY Ä^  ÌW
-3687/¦·Y.¹1316

»É|¼v» Ê^fn

Á d¼u Á Ê¸ ½ZËZ«M Ä] ZyY ÊÆ³M
Ê¿ZÅ Ê´¼Å ÄÌ·Z Á ZÀÆ ZÅ º¿Zy

Ê « |À ºÌÀe dÆm ½YÆe 482 Ä¿Zyf§{ { Âu dÆm
]Á 1394/3/31 wÂ/» 9409972161200256 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ Ä] ÄmÂe Z
¹Z/°uY ÉYmY 1394/6/29 wÂ» 9601912196200016 Á§ ÊÆ³M
 ^½Y/Æe |/ |ÌÆ/ ÊËZ/« /¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 47 Ä
»½Y/Æe Á{ z] { «YÁ Ê¸Y 6586 Y Ê§ ®Ë Êf^i Ôa ÂÂ
]Ä/¿Zyf§{ { Á 10 c|/» ¥ ,Ê¿ZÅ d¼ º¿Zy Ä· ¹Â°v» ¨À
ÃY Ä/ Y /e ¾ÌËZ/a – Ê·Z¼/ ½YY|Za – ½YÆe { «YÁ ½YÆe 482
{ |/ËÁM ¶¼ ] Âu ¹Á{ Ä¬^ ®Ë Ôa µÁY ½Zf´Àe ^¿ ÄÌ|«Y
.{{³ Ê» µZ¼Y cY¬» ª§Á cÂ ¾ËY Ì£
{§½YÆe 482 Ä¿Zyf
{-3262/¦·Y.¹20361

{Ä»Z¿{Y

½Zf/Æ Éf³{Y{ (Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  9609982210200346 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
{»|/¿§ É|¼v» ÃZ ¾u ÉZ«M :½ZÅYÂy - 9609972210200725 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e |¿ÁZ
¸- 17 |uYÁ1 _ ZÌ¼Ì¯ ½Z¼fyZ d] ¾] ÉZÆf¿Y ÉZ¨£ ÉÂ¯ Ê·Z¼ ÄËZÌfyY w Ê¿Z¿ Ä] Ê
/ 153_0 Ê]£ Éf» 46w – ®»Z¿-½YÆe Ê¿Z¿ Ä] É|¼v» ÃZ ÄÆÌmÁ º¿Zy -1 :½Z³|¿YÂy
– Ê¯Z/Æf¿Y ÉZ/¨£ ÉÂ/¯– Ê·Z¼ ÉZÌfyY w ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] É|¼v» ÃZ Ê¨» ÉZ«M -2
_É|/¼v» ÃZ/ ¾Ë/¿ º¿Z/y -4 É|¼v» ÃZ ÄvÌ¸» º¿Zy -3 / ZÌ¼Ì¯ ½Z¼fyZ 17|uYÁ -1
ÃZ/ Ä¿YÁa º¿Zy -5 / 5|uYÁ – 3  4_-ËÁZ^ -À» Ê¨Ë w– ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] Ê´¼Å
»ÉZ/«M -6 / É|/¼v» ÃZ/ Ä¿YÁa-4 – 13 _– [Z]Y – ½YÁZÌ¿-½YÆe Ê¿Z¿ Ä] É|¼v
»Ä¯e ºÌ¬e :ÄfYÂy - Ê¿Z¿ Ä] É|¼v» ÃZ Êe

ÃZ³{Y{ ÉY

{ ZÅ º¿Zy,Êe», Ê¨» ½ZËZ«M dÌ§] É|¼v» ÃZ ¾u Ê»|Ë|¬e dYÂy{Y{ Ây
²¿Y| Ä¯e ºÌ¬e ÉZZ¬e ÄfYÂy Ä] É|¼v» ÃZ Ê´¼Å cÆ ¾Ë¿,Ä¿YÁa,ÄvÌ¸»,ÄÌmÁ
Z» ¹Â Á{ Á Ã|¿Z» Ê«Z] 933 Êf^i Ôa ²¿Y| Á ½YÆe { «YÁ 7022/2695 ÉZÅ Ôa
Ê/´¼Å ¾ÌÌY|/f» |/¿Y ÄfY{ ZÆY ½ZÅYÂy Ä¯ tÌÂe ¾ËY Z], |¿ÁZ»{ 1063 Ôa ²¿Y| Y
ÃZ ¹Âu» Ä¯ |Z] Ê» ÄfYÂy s Ä] ½ZËY eZ» |ÀZ] Ê» É|¼v» ÃZ Ê¸ ¹Âu» ÄiÁ
»ÃZ/ µÂf] ¿YÅYÂy Ä] Y|¿ÁZ»{1063 Ôa ²¿Y|Y Z» ¹ÂÁ{ eZÌu ½Z»{ É|¼v
»Y|/»Á cY|Àf/» Ä] ÄmÂeZ] ÃZ³{Y{.¹Y|¿ ÊËZ{Y Ây ¾ËY|W |¿Y Ã{Â¼¿ Y~³YÁ É|¼v
\/¸m Ä/] Â/À» d/ÌÅZ»{ ºÌ¼/e }Z/zeY Ä°ÀËYÁ ÂÂ» ½{Â] Êze Ä] ¿Á Ã| ÄWYY
¿¯\/zfÀ» ZÀ/Z¯Ze{Z ZÀ/Z¯ Ä/]»Y Z/mY Y«Y |Z] Ê» zf»Á ZÀZ
]½Z/Ì»Ze Z/ cÂ/{ ºÌ¬e ¦¸ze YÂ¿Y ZY] ¹Ó Ê]Á ÊuZ»Á ¶v» ÄÀËZ »Z
»¶Ë|/ e Ä/] ºÌ/¬e ¦/¸fz» YÂ¿Y ZY] Z ¹| cÂ{Á ºÌÀe Ä»Z¿ Z ¾ÌÌY|f
ZÀ/Z¯ Ä/¯ {Â ¹Ô£Y |¿Y|¿ ºÌ¬e dÌ¸]Z« Ä¯e Ä°¿ZÀq |ÀËZ¼¿ ¹ÔYY{Ây cY{ZÆÀÌa{ZË
»½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn»Á ½Z³|¿YÂy Âu ¹| ¶Ì·{ Ä]-1:|¿Y ÄfY{ ZÆY Â^» s Ä] \zfÀ
É|/¼v» ÃZ Ê¸ ¹Âu» cYÁZ] ª§YÂeÁ ZÁ t¸ dÆm Ä¸m ¾¯Z»Y ½Z³{^»Z¿Y É|uY
»¬|3695 Ôa ²¿Y|Á |¿ÁZ»{{ «YÁ Ã|¿Z» Ê«Z] Ê§ 933 Ôa ²¿Y| -2.|Ë{´¿ Á
§¾Ì/] ºÌ/¬e Z^«Z f» Á Y§Y dÌ¸]Z« ÄiÁ{Y| eÁ duZ» ½YÌ» Ä] ÄuÔ»Z] ½YÆe{ «YÁ Ê
Ä/] d^/¿Á gYÁ dËZ/Á Ë~/a cÂ/{Á.{Y|/¿ Y gYÁ ºÆ·Y|« ½YÌ» Ä] gYÁ
»½{Â/] ºÌ/¬eÁ ®Ì°¨e ¶]Z«Ì£Á»Y \¿YÂm ÄÌ¸¯ dËZZ]Á ½M{ ÊiY|uY ÉZÀ]Z] Ô»Y dÌ «Â
d¼/« ¥Ôf/yYÁ ½M ½{Â] ÊZ» Zv· Ä]Á Ê¿Â¿Z« ¿YÂ» {ÂmÁÁ ºÆ·Y|« ½YÌ» Ä] ZÅ Ôa
{ {Á ¶Ë|/ e ºÌ/¬e ¦/¸fz» YÂ¿Y ½{Y{Y« ¿|»Z] {ÂmÂ» dÌ «Â»{ ½M ¹|Á dÌ]Â£»Á
ÉZ/À]Z] ¡Z/] Ä « ®Ë ²¿Y|Y Z» ²¿Y{ Ä-1.{Â Ê»{ZÆÀÌa d¬§YÂ»Á Äv·Z» cÂ
É|/¼v» ÃZ/ Ê/e» ÉZ«M ºÆ{ |¿ÁZ»{Æ Y Ã|¿Z» Ê«Z] Ê§933 ÔaY ½M{ ÊiY|uY
«½M{ ÊiY|/uY ÉZ/À]Z] ¡Z/] Ä « ®Ë ²¿Y|Y Z» ²¿Y{ ºÅ{ Á{Á ²¿Y{ ®Ë-2.{Ì³ Y
²¿Y|Y Z» ²¿Y{ ºÅ{ -3.{Ì³Y« É|¼v» ÃZ Ê¨» ÉZ«M ºÆ{ ¹Â«» ÔaY
º/Å{ / -4{/Ì³ Y/« É|¼v» ÃZ ¾u ÉZ«M ºÆ{ ½M{ ÊiY|uY ÉZÀ]Z] ¡Z] Ä « ®Ë
{º¿Z/y ºÆ/ { ¹Â/«» Ô/a Å ½M { ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¡Z] Ä « ®Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y
»ÉZ/À] Z/] ¡Z/] Ä/ « ®Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ ºÅ{  -5 {Ì³ Y« É|¼v» ÃZ ÄvËZ
|/« Ã|¿Z» Ê«Z] -6 {Ì³ Y« É|¼v» ÃZ ¾Ë¿ º¿Zy ºÆ { ¹Â«» Ôa Å ½M { ÊiY|uY
\/f^i Ôa ²¿Y{  Y Z» ²¿Y{ ºÅ{  Á ²¿Y{ Ä Y|¬» Ä] É|¼v» ÃZ Ê¸ ºÆ·Y
¼º/Å{ Á ²¿Y{ ®Ë -1 :®»Z¿ ½YÆe { Êz] { «YÁ Ê¸Y 7022 Y Ê§ 3695 ÃZ
{ÉZ/«M ºÆ { ¹Â«» Ôa Y ½M { ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y{  Y Z» ²¿Y
Y ½M { ÊiY|/uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y {  Y Z» ²¿Y{ ®Ë -2É|¼v» ÃZ ¾u
®Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ ®Ë -3. {Ì³ Y« É|¼v» ÃZ ÄÆÌmÁ º¿Zy ºÆ { ¹Â«» Ôa
« {/Ì³ Y/« É|¼v» ÃZ Ä¿YÁa º¿Zy ºÆ { ¹Â«» Ôa Y ½M { gY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä
Z/Å º¿Zy ½YÆe 504 ÃZ¼ Ä¿Zy f§{ Ê¼ÌÀe 96/10/2-40271 ÃZ¼ Ê¼ |À \u Ä¯.
Z/] É|/¼v» ÃZ/ ¾u ÉZ«Ç Á É|¼v» ÃZ Ê´¼Å cÆ ¾u ÉZ«M Á Ä¿YÁa,ÄvÌ¸», ÄÆÌmÁ
ÃZ¼ Ä¿Zy f§{ Ê¼ÌÀe 85/3/3-1720 ÃZ¼ |À \mÂ» Ä] É|¼v» ÃZ Ê¨» Y d·Z¯Á
ÃZ/ ¾Ë¿ º¿Zy Á . |¿Y Ã{Â¼¿  |^« Z] dËZ ¹ÔY ZÀZ¯ ÄÌ¿ Ä] d^¿ ½YÆe 504
»Y Ê·Z/Y Ä»Z¿ Z] 96/10/21-96-2227 ÃZ¼ Ä] Ä^  f§{ Ä] Ã{YÁ ÄvËÓ \mÂ» ÄË É|¼v
¯µÂ/^« Y /e Z» ºÌ¬e \u ZÀZ¯ {ZÆÀÌa Á ZÀZ¯ ÄË¿ Ä¯ |¿Y Ã{Â¼¿ ¹ÔY Y{Z¿Z
{¶/¼ Ä/] ZÀ/Z¯ ÄË¿ Ä] Ê e Ì¿ É|¼v» ÃZ Êe» ÉZ«MÁ |¿Y|¿ ÊYfY Á |¿Y
¿¾Ì/WM ½Â¿Z/«198 Ã{Z/» Ä]|Àf/»Á Ìz/e{YÁÁ d]Zi ½ZÅYÂy ÉÂ{ ÃZ³{Y{ Y~¸§.|¿Y Ã{ÁZÌ
{eZ/» ºÌ/¬e Ä] º°u Ê^uÂ»Y ½Â¿Z«316Á315Á307Á300{YÂ» Ä] |¿|Àf»Á Ê¿|» Ê{Y
»½ZÌ^·Y|/ s/ Ä/] Éf/³{Y{ Ê¼/ ZÀZ¯ {ZÆÀÌa \u É|¼v» ÃZ Ê¸ ¹Âu
¶/]Z« Á20 ¥Á Ê]ZÌ£ É|¼v» ÃZ Êe» ÉZ«M Ä] d^¿ Ã{Z ÉY.|ËZ¼¿ ¹ÔYÁ{Z
¹/fv» ÃZ/³{Y{{ ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¶]Z«Á 20 ¥ ½Y Z¬¿YY aÁ ÃZ³{Y{ ¾ËY{ ÊÅYÂyYÁ
¶]Z« Á dÌ] ¥Á ÉÂu ½Z³|¿YÂy ËZ Ây{ |Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne ¹fv» ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy ¿ |Ë|ne
Êe{ZÌ – |¿ÁZ»{ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  ÌW -3688/¦·Y.¹1325

©Ô f§{ { Âu ÄËZyY ¡Ô]Y ÊÆ³M

¾ËY { \Z¼Æ |¿§ ÃZÀa É{Y°Ì¿ |¼v» ÉZ«M Z¼ ¼Å Ê¸ |¿§ d]Zi ÉÂ¿ Ê] Ê] º¿Zy
{§Y Ã{Z 9609972311900285 ÃZ¼ º°u ª^ Ä¯ Ã{Â¼¿ ©Ô dYÂy { Ã|»M Ä¿Zy f
 ^ÊYfY Z¼ Á |¿Y Ã{Â¼¿ {Z Y Z¼ ©Ô ÃZmY ½ZÀ¼ ½ZfÆ Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä
]|, º/°u Ã|ÀÀ¯ {Z Ä^  ½Z¼Å Y Ä¯ |Ë{Â] Ã{Y|¿ Â¯ Ê·Z ¿YÂË{ Á ½ZfY ¿ |Ë|ne ÃZ³{Y
« /f§{ ¾/ËY Ä] ©Ô ¹Zn¿Y ÉY] 1396049000606356 ÃZ¼ Ä»Z¿ ª^ Y º°u Á|·Y Ê
Y d/ËZ¼u ½Â¿Z/« 35 Ã{Z» ¶Ë} Ã^e 35 Ã{Z» ª^ {ÂÌ» ZyY Z¼] Y~· |¿{Â¼¿ ¡Ô]Y Ä¿Zy
®/Ë ¥) cÂ{ ©Ô Ä¤Ì ÉYmY dÆm dY ¹Ó ÄmÁ Âu ¹| cÂ { Ã{YÂ¿Zy
¹Y|/¯ /Å Ä/¯ Ä/r¿ZÀq |ËÂ/ Zu ©Ô ¹Zn¿Y ÉY] Ä¿Zy f§{ ¾ËY { ( dËÁ Y a Äf¨Å
Ê/À] /¼« w ½Z/¤»Y{ : {M .|/ |ÅYÂy ¹Zn¿Y ©Ô ¹fv» ÃZ³{Y{ Âf{ ª^ |ËÂ¿ Zu
. |ËÁZÌ] Y {Ây Y|» ½|»M d«Á { 5 Ôa ZËÂy ÄqÂ¯ ºZÅ
 {§É|Y {Â¼v» - f
-3731/96

یادداشت
جنگ نفتی آمریکا برای حذف ایران

قسمت دوم
در این میان ش��واهدی که نشان میدهد آفتاب بازار نفت در حال غروب
اس��ت ،کم نیس��ت .یکی از عالیم مهم غروب قریبالوقوع آفتاب صنعت نفت،
تصمیم عربستان برای فروش آرامکو است تا از محل درآمد آن ،اقتصادی برای
خود تعریف کند که وابسته به درآمدهای نفتی نباشد .سوال این است که اگر
قرار بود یکهتازی بازار نفت ادامه داشته باشد و ارزش آرامکو روز به روز افزایش
یابد ،آیا عربستان که به نظر نمیرسد فعال به پول این شرکت نیازی داشته باشد
آن را میفروشد؟ در سوی دیگر دنیا ،نروژ که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
نفت در اروپا محسوب میشود و حساب ذخیره ارزی هزار میلیارد دالری دارد
و تاکنون از محل این حس��اب در صنعت نفت جهان س��رمایهگذاری میکرد،
اخیرا ً تصمیم گرفته است وارد سرمایهگذاریهای صنعت نفت نشود و فقط در
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند.بر همین اساس معتقدم ما نیز
باید برای  10سال باقیمانده از عمر جهانی صنعت نفت برنامهریزی کنیم و در
گام اول ،پیش از تصویب نهایی الیحه بودجه س��ال آینده ،تالش خود را برای
به ثمر نشستن معدود اصالحات انجامشده در این الیحه و بهخصوص افزایش
قیم��ت حاملهای انرژی به کار گیریم؛ چراکه این اقدام ،مش��روط بر متعهد
مان��دن دولت به ص��رف منابع حاصل از آن ،میتواند منج��ر به وقوع اتفاقات
مثبت در بسیاری از حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور بهخصوص در حوزه
صنعت نفت اعم از باالدستی و پاییندستی شود .پیشنهاد من به مجلس دهم
این اس��ت که در تصویب الیحه بودجه  97با افزایش قیمت حاملهای انرژی
موافقت کند و مردم را نیز برای پذیرش این امر توجیه کند تا هم جلوی قاچاق
س��وخت گرفته شود و هم فرصتی فراهم آید که از محل درآمدهای حاصل از
این محل ،سطح رفاه اقشار ضعیف جامعه بهبود یابد و از سقوط ارزش ریال در
برابر دالر نیز جلوگیری شود.از سوی دیگر اگر مجلس دهم به اشتباه مجلس
هفتم برای تثبیت قیمت فرآوردههای نفتی تن ندهد و این ریسک را بپذیرد که
قیمت سوخت را افزایش دهد ،اوال دولت میتواند با دست یافتن به درآمدهای
جدید از این محل ،مالیات بخشهای مولد را کاهش دهد تا تولید جان بگیرد،
ضم��ن اینکه س��رمایهگذاری در بخشهای پاییندس��تی صنعت نفت مانند
پاالیش��ی پتروشیمی ،نیروگاهی و همچنین سایر حوزههای مربوط به انرژی،
مانند تولید و انتقال برق مقرونبهصرفه میشود و عالوه بر تشویق سرمایهگذار
داخل��ی برای حض��ور در این بخشها ،خارجیها نیز رغب��ت پیدا میکنند تا
بهصورت مشارکتی با طرفهای ایرانی در بخش پاییندستی صنعت نفت وارد
سرمایهگذاری شوند.در این شرایط سرمایهگذاری در حوزه پاییندستی صنعت
نفت ایران مقرون بهصرفه خواهد شد و این مسئله میتواند حضور سرمایهگذار
در صنایع باالدس��تی صنعت نفت را در حدود  10س��ال باقیمانده از اثرگذار
بودن صنعت نفت توجیهپذیر کند جدای از این مسئله از آنجا که ایران ،خود
بازار بزرگی برای مصرف انرژی اس��ت و همچنین دروازه مرکزی نیز محسوب
میشود ،سرمایهگذاری با چشمانداز  30ساله نیز در آن قابل توجیه خواهد بود؛
چراکه در حال حاضر کشورهای توسعهیافته به واسطه مسائل محیطزیستی،
به صنایع پیش��رفته دوره چهارم روی آوردهاند ک��ه آنها را به زودی از مصرف
سوختهای فسیلی بینیاز میکند اما ایران و اغلب کشورهای همسایه هنوز در
بند صنایع دوره اول و دوم ماندهاند و از آنجا که احتماال تا حدود سه دهه آینده
نمیتوانند به صورت گسترده صاحب تکنولوی پیشرفته شوند.
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