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رهبر معظم انقاب اس�امی صبح روز یکش�نبه 21 
آذرماه در دی�دار جمعی از پرس�تاران و خانواده های 
ش�هدای مدافع س�امت، رفت�ار و س�خنان حضرت 
زینب کبری )س�ام اهلل علیها( را نشان دهنده و تجّلی 
عظمت و ق�درت روحی، معن�وی و عقانی جنس زن 
خواندند و با تبیی�ن ابعاد مختلف »ارزش پرس�تاری 
و س�ختی ها و تلخی های این شغل ش�ریف«، تقویت 
جامعه پرس�تاری در زوایای گوناگون را مطالبه اصلی 
پرس�تاران برش�مردند و تحقق این مطالبه منطقی را 
وظیفه مس�ئوالن و ضرورتی برای حال و آینده کشور 

و جامعه دانستند.
ایش�ان با تبریک والدت حضرت زین�ب )س( و روز 
پرس�تار به تک تک پرس�تاران و فعاالن حوزه درمان 
و س�امت، گفتند: بان�وی عظیم الش�أن کربا به همه 
بش�ریت و تاریخ اثبات کرده اس�ت که »زن« با وجود 
هم�ه ت�اش کوته فک�راِن گذش�ته و ح�ال از جمله 

غربی های مس�تبد برای تحقیر زن، می تواند اقیانوس 
عظیمی از صبر و تحم�ل، و قله بزرگی از خردمندی و 

تدبیر باشد.
رهب�ر انقاب صب�ر و بردباری حض�رت زینب )س( 
در مقاب�ل مصیبت ه�ا را غیرقابل توصی�ف خواندند 
و افزودن�د: »ایس�تادگی و تحمل ش�هادت 1۸ نفر از 
عزی�زان از جمله برادر بزرگ�وار و حجت خدا حضرت 
سیدالش�هدا و دو ت�ن از فرزن�دان حض�رت زینب«، 
»صبر در مقاب�ل اهانت ه�ای اراذل و اوباش�ی که آن 
بانوی با عزت خاندان رس�ول اهلل را مورد جسارت قرار 
می دادند«، »تحمل مس�ئولیت س�نگین جمع آوری و 
اداره دهها زن و کودک داغدار و مصیبت زده« و »صبر 
زیبا در پرس�تاری از ام�ام س�جاد )ع(« جلوه هایی از 
عظمت روحی و معنوی حض�رت زینب به عنوان یک 

زن است.
ایش�ان در تبیی�ن رفت�ار خردمندان�ه و ق�درت 

عقانی آن بان�وی بزرگ، به رفتار مدبرانه و س�خنان 
ش�گفت انگیز حضرت زینب در مقابل ح�ّکام جابر و 
یاوه گوی�ی همچ�ون ابن زی�اد و یزید اش�اره کردند و 
گفتند: آن اقتدار تاریخ�ی، در مقابل مردم جای خود 
را به تبیین و سخنانی سرزنش بار می دهد که بعدها به 

یکی از عوامل قیام تّوابین در کوفه منجر می شود.
رهبر انقاب »جهاد روایت و تبیین« را از دیگر ابعاد 
خردمن�دی و تدبیر عمیق حضرت زینب برش�مردند 
و افزودند: آن حضرت با روای�ت حقیقی، تأثیرگذار و 
ماندگاِر کربا، فرصت نداد روایت دش�من بر واقعیت 

غلبه کند.
ایشان با تکرار تأکیدات گذشته خود درباره ضرورت 
روایت حقیقِی »واقعی�ات جامعه، تاریخ انقاب، دفاع 
مقدس و حوادث گوناگون 42 س�ال اخیر« گفتند: اگر 
این کار نشود که در موارد متعدد نشده است، دشمن 
روای�ت تحریف آمیز و دروغ خ�ود را در افکار عمومی 

اگر حقایق را روایت نکنید دشمن
 با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض می کند

رهبر انقالب:
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جاری، و با عوض کردن ج�ای ظالم و مظلوم، اقدامات 
مستمر ظالمانه خود را توجیه می کند.

حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای در بخش دیگ�ری از 
سخنانشان درباره ارزشهای پرس�تاری گفتند: نقطه 
اصلی این ارزشها، کمک به انسان نیازمند یعنی بیمار 
است که در همه مسائل، نیازمند توجه و یارِی پرستار 

است.
رهبر انقاب، پرستاری را موجب اجر مضاعف الهی 
دانس�تند و افزودند: ایجاد امنیت خاط�ر برای بیمار، 
نزدیکان بیمار و همه مردم از دیگر ارزشهای برجسته 
پرس�تاری است و جامعه پرس�تاری در واقع به گردن 

همه ملت حق دارد.
ایشان با اشاره به خوشحالی مستکبران عالم از رنج 
ملت ایران ک�ه در حوادثی نظیر »کمک به صدام برای 
بمباران ش�یمیایی و ایجاد درد عمی�ق و رنج جانکاه 
برای مردم ش�هرهای مرزی ایران« و نیز در مس�ائلی 
مانن�د »تحریم داروی�ی ملت ای�ران« کامًا آش�کار 
ش�ده اس�ت، افزودند: با توجه به ای�ن واقعیات وقتی 
پرس�تاران، با تاش و ایثار، لبخند ب�ر لبان بیماران و 
نزدیکان شان می نشانند، در حقیقت در حال مجاهدت 
در مقابل استکبار کینه توز هستند که این کار، ارزش 

مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسامی است.
رهبر انقاب در ادامه، طبیعت کار پرس�تاری یعنی 
»مشاهده درد و رنج بیماران و مراقبت شبانه روزی از 
آنان« را تلخ و س�خت خواندن�د و گفتند: در بعضی از 
مقاطع مانند دوره دفاع مقدس و یا کرونا این سختی ها 

چند برابر شده است.
حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای افزودن�د: همچنانکه 
در دوران جن�گ تحمیلی، پزش�کان و پرس�تاران و 
امدادگ�ران در زیر بمب�اران کار می کردن�د، در دوره 
کرونا نیز پرس�تاران ب�ا افزایش س�اعات کار، کاهش 
مرخصی ها، حض�ور در بیمارس�تان در ایام تعطیات 
ن�وروز، و مش�اهده دردناک م�رگ و میر بیم�اران و 
همکاران، سختی هایی مضاعف، و خطر ابتا به بیماری 

مهلک را تحمل کردند.
ایش�ان با تأکید بر اینکه ملت باید این سختی ها را 
درک و آنه�ا را ارزش�گذاری کند، حض�ور طیف هایی 
همچون دانش�جویان، طاب و جوان�ان برای کمک به 
پرس�تاران در دوره کرونا را از جمله حقایق درخشان 
برش�مردند و افزودند: این تعهد و احساس مسئولیت 
که در مقاطع مختلفی همچون مبارزات دوران انقاب 
و دفاع مقدس نیز بروز یافته بود، نشان دهنده هویت 

پر نشاط، پر تحرک و با وجدان ملت ایران است.
رهبر انقاب، حرکت عظیم علمی کش�ور را نش�انه 
و محصول�ی از ای�ن هوی�ت رویش س�از دانس�تند و 
خاطرنشان کردند: قهرمانانی مانند شهیدان سلیمانی، 
فخری زاده و ش�هریاری از درون این حقیقت و هویت 

عظیم بیرون می آیند.
ایش�ان، با اش�اره به خأل روایت هنری از سختی ها 
و دش�واری های کار پرس�تاری، و زمینه ها و مایه های 

هنری فراوان ب�رای پرداختن به ای�ن حوادث گفتند: 
هنرمن�دان مس�ئول و متعهد به می�دان بیایند و این 
س�رمایه عظیم فرهنگ�ی را در قالب ان�واع هنرها به 

نمایش بگذارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س�پس موضوع مطالبات 
پرس�تاران را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: مطالبه 
اصل�ی پرس�تاران در ی�ک جمل�ه »تقوی�ت جامعه 
پرستاری« است که ضرورتی برای حال و آینده کشور 

به شمار می رود.
ایشان افزودند: قضیه کرونا نشان داد که اگر جامعه 
پرس�تاری تقویت نش�ود، در بزنگاهها ضربه خواهیم 

خورد.
رهبر انقاب، »اجرای قان�ون تعرفه گذاری خدمات 
پرس�تاری« را از جمله مطالبات مش�خص پرستاران 
خواندند و با اش�اره به تأکیدات س�ابق خ�ود در این 
زمینه گفتند: این قانون 14 سال قبل تصویب شده اما 
متأسفانه تا روزهای آخر دولت قبل حتی آیین نامه های 
اجرای آن تنظیم نش�ده ب�ود که اص�رار دارم در این 
دولت، وزارت بهداش�ت مسئله تعرفه گذاری را دنبال 

و اجرا کند.
»کمبود پرس�تار و لزوم تکمیل سرانه آن نسبت به 
تخت های بیمارس�تانی«، و »مس�ئله امنیت شغلی« 
دو مطالبه دیگری بود که رهب�ر انقاب تحقق آنها را 
ضروری دانستند و گفتند: در برخی مقاطع از جمله در 
دوره کرونا فراخوان هایی برای کار پرستاری داده شده 
اس�ت اما با پرس�تاران قراردادهای کوتاه مدت بسته 
شده و پس از مدتی آنها را مرخص کرده اند در حالی که 
پرستار باید امنیت شغلی داشته باشد و نباید همچون 

کارگر فصلی به آن نگاه شود.
»بازسازی شبکه بهداشت کشور« و »توزیع عادالنه 
پزش�ک« دو موضوع دیگری بود ک�ه رهبر انقاب در 

خصوص نظام سامت بیان کردند.
ایشان با اش�اره به آثار و دستاوردهای بسیار خوب 
نظام س�امت در دهه ۶0 و اوایل ده�ه ۷0 با تمرکز بر 
مقوله بهداشت و پیشگیری، خاطرنشان کردند: البته 
درمان الزم است اما پیشگیری بهتر از آن است و باید 
ش�بکه بهداشت، بازسازی و تقویت ش�ود تا با هزینه 

کمتر، سامت مردم بیشتر تأمین شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، توزیع پزشک در مناطق 
مختلف را ناعادالنه دانستند و افزودند: درباره مسئله 
کمبود یا کافی بودن پزش�ک اظهارنظ�ر نمی کنم اما 
توزیع پزشک در مناطق مختلف کشور عادالنه نیست 

که این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد.
رهب�ر انق�اب در پای�ان سخنانش�ان، ت�وکل به 
پ�روردگار قادر یعنی کار و ت�اش در عین اعتماد به 
وعده ی برکت و ی�اری الهی را در هم�ه امور زندگی 
و کش�ور راهگش�ا خواندند و ابراز امی�دواری کردند 
فردای ملت ایران بهتر از امروز آن باش�د و خداوند، 
ملت ایران را در همه عرصه های مواجهه با دش�منان 

پیروز و سربلند سازد.
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حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی تحقق رشد ۸ 
درصدی را هدف گیری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و 

تحقق آن را نیازمند تالش همگان عنوان کرد.
سید ابراهیم رئیس��ی یکشنبه ۲۱ آذر ماه هنگام 
تقدی��م الیحه بودج��ه سال ۱۴۰۱ کل کش��ور به 
مجلس شورای اسالمی گفت: امیدوارم با دقت نظر 
و کمک نمایندگان بر غن��ای الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
افزوده ش��ود و ان ش��ا اهلل بودجه ای درشان و گره 

گشای مسائل کشور ارائه شود.
رئیس جمهور با اش��اره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری نس��بت به اصالح ساختار بودجه و ارتقای 
سرمایه گذاری و اشتغال اظهارداشت: امروز یکی از 
محوری ترین مس��ائل کشور و مطالبه مردم، مساله 
اش��تغال است و در کنار آن اص��الح نظام بانکی و 
بهبود فضای کس��ب و کار همواره مورد تاکید بوده 

و هست.
رئیس��ی با بیان اینک��ه در آسیب ش��ناسی های 
اقتصادی کش��ور، شاهد رش��د اقتصادی کاهنده، 
بی ثباتی اقتصادی، تورم فزاین��ده، نامتوازن بودن 
توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه ریزی، 
هس��تیم،  گف��ت: این ش��رایط اقتض��ا می کند که 

بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامه ریزی برای 
آنچه که باید انجام شود، داشته باشیم.

 رئیس جمهور گفت: اش��کال جدی که در قبل 
هم��ه را رنج می داد این بود که اقتص��اد را به اراده 
بیگانگان گره زده بودند و لذا با وجود ظرفیت های 
بس��یاری که در کش��ور وجود دارد، به ویژه نیروی 
انس��انی متراکم و ذخایر ارزش��مندی که کش��ور 
بحمداهلل در جای جای خود دارد، مشکالت جدی 

اقتصادی داشتیم.
رئیسی با اشاره به اینکه عدم برابری میزان جذب 
سرمایه گذاری به نسبت استهالک، رشد اقتصادی 
در ح��د ۴ دهم درص��د و افزای��ش هزینه های ۱۰ 
برابری، م��ردم، نمایندگان و همه کس��انی که این 
شرایط را می بینند و دغدغه مشکالت مردم را دارند، 
رنج می دهد،  اظهار داش��ت: اولین هدف در بودجه 
۱۴۰۱ ثب��ات اقتصادی است. اقتص��اد باید از ثبات 
بهره مند شود که این ثبات بتواند برای تولیدکننده، 

مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد.
 رئیسی افزود: الزمه ثبات اقتصادی این است، که 
بودجه ای ارائه کنیم که کس��ری نداشته باشد. اگر 
کسری بودجه وجود داش��ته باشد خود این مساله 

ریش��ه بسیاری مش��کالت در کش��ور خواهد شد. 
نکته دوم مس��اله انضباط بانک هاست. بانک ها باید 
منضبط اداره ش��وند. بانک مرک��زی منضبط اداره 
ش��ود. این انضباط در نظام پولی و مالی کش��ور به 

ویژه انضباط در بانک ها مورد تاکید است.
رئیس��ی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از 
بانک مرک��زی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. 
برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکالت 
جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه 
ما در این چند ماهه دولت هم تالش کردیم بتوانیم 
دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم 

و این آثارش را در کاهش تورم نشان می دهد.
 رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه این رویه تا تک 
رقمی ش��دن تورم ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: 
این امید را داریم که تورم که اکنون دو رقمی است 
و خاط��ر مردم و فعاالن اقتص��ادی و همه را نگران 
کرده ب��ه یک ت��ورم حداقلی و کاهش��ی تبدیل و 

شرایط مناسبی در کشور ایجاد شود.
رئیس��ی خاطرنش��ان کرد: این نکت��ه را از نظر 
دور نمی دانی��م که این اتفاق ب��ا بودجه ای که ارائه 
ش��ده محقق ش��ود، منتها اجرای این بودجه نگاه 

هدف گیری بودجه ۱۴۰۱ تحقق رشد ۸ درصدی است
رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه بودجه به مجلس:
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ملی می طلبد. اگر نگاه بخش��ی به آن بشود، این اتفاق نمی افتد. 
سازمان ه��ای مختل��ف، نمایندگ��ان و دستگاه ه��ای مختل��ف، 
نمایندگان عزیز، باید نگاه، نگاِه کاماًل ملی باشد برای اینکه رشد 

اقتصادی ۸ درصدی هدف گیری شده و اتفاق بیفتد.
رئیس جمه��ور با اش��اره به اینک��ه نکته دوم در ای��ن بودجه 
هدف گیری رش��د ۸ درصدی است که تحقق آن تالش همگان 
را می طلبد، گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان پذیر 
است؟ به دنبال آن هس��تیم تا سه و نیم درصد رشد مورد نظر از 
محل افزایش بهره وری و چهارم و نیم درصد آن از محل افزایش 
سرمایه گ��ذاری اتفاق بیفتد. این امکان پذی��ر است، فقط کار و 

تالش و برنامه ریزی می خواهد.
رئیس��ی با یادآوری اینک��ه هدف دوم بودج��ه ۱۴۰۱ تضمین 
رش��د اقتصادی است که به هدف رشد ۸ درصدی برسیم، اضافه 
کرد: نکته سوم به عنوان هدف بودجه ۱۴۰۱، مس��أله عدالت در 
توزیع ظرفیت ها و امکانات در کشور است. در حال حاضر توزیع 

ناعادالنه است و باید متوازن شود.
رئیس جمه��ور تصریح ک��رد: طبیعت��اً اینجا مس��أله آمایش 
سرزمینی حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. امروز مس��أله اجرای 
عدالت، مسأله بسیار مهمی است. باید عدالت را محور قرار دهیم 

و توسعه را در بخش های مختلف متوازن کنیم.
رئیسی با اش��اره به اهتمام دولت برای حمایت از تولید، گفت: 
برای حمایت از واحدهای صنف��ی آسیب دیده از کرونا که تعداد 
قابل توجهی هستند، کاهش ۵ واحد درصد از مالیات پیش بینی 
ش��ده است. رئیس جمهور افزود: نوسانات بورس خیلی ها را رنج 
می دهد و در این زمینه اگر مدیریت تقویت صندوق تثبیت، فعال 
شود، می تواند به پش��توانه ای برای کس��انی که در بورس سهام 

دارند بویژه کسانی که سهام خرد دارند، تبدیل شود.
رئی��س جمهور با بیان اینکه مش��کل دیگر موض��وع مدیریت 
نقدینگ��ی است که همواره نس��بت ب��ه آن تأکید ش��ده است، 
گفت: نقدینگی باید مدیریت ش��ود. باید تالش کنیم از تحمیل 
هزینه ه��ای دولت و نظام بانکی جلوگیری کنیم؛ دست در جیب 
م��ردم کردن. این موضوع باید در بودج��ه ۱۴۰۱ کاماًل مدیریت 
شود و این اتفاق ناگوار که اقتصاد کشور همواره از آن رنج می برد، 

تکرار نشود.

 رئیس��ی ب��ر ض��رورت اص��الح نظ��ام حمایتی و 
جلوگیری از هدر رفتن ارز در دست دالالن به جای 
تخصیص عواید آن به حمایت از معیشت مردم تاکید 
کرد و افزود: بعض��ی از پول ها را ک��ه ردیابی کنیم، 
مش��خص می ش��ود به جای اینکه به سفره و زندگی 
مردم برسد، در داللی از بین رفته است و سوداگران 
با سوداگری خودشان نگذاشتند این پول دست مردم 

برسد. این را باید برنامه ریزی کرد.
رئیسی با اش��اره به اینکه در تدوین الیحه بودجه 
۱۴۰۱ از تمامی بخش های کش��ور خواسته شده تا 
بگوین��د چه سهمی می توانن��د در تحقق اهداف این 
الیحه داشته باشند، تصریح کرد: از باب مثال عرض 
می کنم بخ��ش ساختمان برای رسیدن به این هدف 
رش��د اقتصادی ۸ درصدی که ع��رض کردم، معادل 
۱۱, ۴ درص��د، بخش کش��اورزی مع��ادل ۹ درصد، 
بخش صنایع معادل ۱۲.۶ درص��د، بخش نفت خام 
و سای��ر معادن مع��ادل ۷.۹ درصد و بخ��ش انرژی 
مع��ادل ۵ درص��د برنام��ه ارائه کرده ان��د. همچنین 
بخش خدمات و دیگ��ر بخش ها، تمامی دستگاه ها و 

وزارتخانه ها، برنامه ارائه داده اند.
 رئی��س جمهور نکته بس��یار مهم دیگر را مس��اله 
عادالنه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت نسبت 
به تمام��ی کارکنان و حقوق بگی��ران از خزانه عنوان 
و خاطرنش��ان کرد: منظ��ور فقط کارکن��ان رسمی 
نیس��ت، هر کس به ن��ام دول��ت و از خزانه عمومی 
استفاده می کند، چه عنوان شرکتی دارد، چه عنوان 
رسمی، پیمانی، خرید خدم��ت، باالخره این باید به 
شکل عادالنه باشد. رئیسی گفت: االن در هر کوی و 
برزنی که می رویم ب��ه این قضیه اعتراض وجود دارد 
که چرا فالنی با اینکه مدرک تحصیلی ما مشابه هم 
است یا مثاًل مدرک تحصیلی من از فالنی باالتر است 
و در یک ات��اق کار می کنیم، اما چن��د نوع پرداخت 
نسبت به افرادی که نه در یک اداره بلکه در یک اتاق 
هس��تند وجود دارد. واقعاً سامان یافتن این قضیه از 

مسائل بسیار ضروری کشور است.
رئیس جمهور اضافه کرد: فکر می کنم این از مسائلی 
است که شما نمایندگان و مردم را رنج می دهد و باید 
ایجاد نظام پرداخت عادالن��ه را با قوت دنبال کنیم و 
بدانیم در این قضیه ممکن است عده ای کمی ناراحت 
ش��وند، اما در این قضیه برای ما مالک رضایت عموم 
مردم و ن��ه رضایت خواص اس��ت. ممکن است چند 
نفری حقوق خ��ود را از دست بدهن��د، ممکن است 

حقوق آنها کم شود، چه کنیم؟
رئیس��ی با طرح این سؤال که آی��ا رضایت خدا را 
که به ما اجرای عدالت و کس��ب رضایت مردم را امر 
کرده دنبال می کنیم ی��ا چند نفری که ممکن است 
حقوق شان مقداری کاهش پیدا کند؟، اظهار داشت: 
حتماً باید دنبال این هدف باش��یم و به نظرم در این 
رابط��ه می توانیم با همکاری مجلس انش��اءاهلل نظام 

عادالنه پرداخت را در کشور پایدار کنیم.

رئیسی: در بودجه ۱۴۰۱ 
استقراض از بانک 

مرکزی و افزایش پایه 
پولی خط قرمز است. 

برنامه این است که این 
اتفاق نیفتد چون 

مشکالت جدی برای 
اقتصاد کشور ایجاد 

می کند. کما اینکه ما در 
این چند ماهه دولت هم 

تالش کردیم بتوانیم 
دولت را بدون استقراض 

از بانک مرکزی اداره 
کنیم و این آثارش را در 

کاهش تورم نشان 
می دهد
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دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت در نامه ای به رییس جمهور با بیان اینکه الزام پاالیشگاه های خصوصی به 
تحویل وکیوم باتوم بدون دریافت وجه و در مقابل نفت خام، عملیات مالی آنها را دچار اختال می کند گفت که در این صورت 
احتمال به مخاطره افتادن استمرار تولید فرآورده های نفتی استراتژیک مانند بنزین و نفت گاز وجود دارد. وی از رییسی خواست 
دستور حذف این بند از الیحه بودجه را بدهد تا دستگاه های اجرایی قیر مورد نیاز خود را مشابه سایر مصالح ساختمانی مستقیمًا 

از بازار تهیه کنند.

مشروح این نامه را در زیر می خوانید:
جناب حجت االسالم سیدابراهیم رییسی

رییس جمهور محترم
با سالم

 احتراماً باستحضار می رساند این انجمن به عنوان نماینده صنفی بخش غیر دولتی صنعت پاالیش کشور نکات 
زیر را در خصوص بند )ز( تبصره )۱( الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تکلیف وزارت نفت به تحویل ۱۵۰ هزار میلیار ریال 

وکیوم باتوم به دستگاه های اجرایی، قابل توجه می داند. خواهشمند است دستور فرمائید مورد رسیدگی قرار گیرد.
تجربه سنوات گذش��ته نش��ان می دهد قیر و وکیوم باتوم تهاتری زمینه بروز فس��اد را فراهم می آورد. 

گزارش های متعدد در این خصوص توسط دستگاه های امنیتی و نظارتی صادر شده است.01
تأمین قیر دستگاه های اجرایی با این روش موجب ایجاد ش��رایط غیر رقابتی و غیر شفاف در معامالت 

دولتی می شود.02
تعداد ۸ پاالیشگاه از پاالیشگاه از ده پاالیشگاه کشور به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 

قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده اند. لذا وزارت نفت فاقد وکیوم باتوم و قیر به منظور اجرای 03
این بند است.

۸ پاالیشگاه واگذار شده به بخش خصوصی شامل پاالیش��گاه های اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، 
ستاره خلیج فارس، شیراز، کرمانشاه و الوان مجموعاً مسئولیت تصفیه روزانه ۲ میلیون بشکه نفت خام 04

و میعانات گازی و تأمین سوخت مورد نیاز کشور را بر عهده دارند و الزام آنها به تحویل وکیوم باتوم بدون دریافت 
وج��ه و در مقابل نفت خام، عملیات مالی آنها را دچار اختالل ک��رده و احتمال به مخاطره افتادن استمرار تولید 

فرآورده های نفتی استراتژیک مانند بنزین و نفت گاز وجود دارد.
تحویل وکیوم باتوم با این روش به ناچار خارج از فرآیند و ساز و کار بورس انجام می شود و مغایر با اهداف 

کلی نظام و تقویت بورس و شفافیت در معامالت می شود.05
در حال حاضر پاالیشگاه های کش��ور به علت فزونی فرآورده های تحویلی نسبت به خوراک دریافتی از 

ش��رکت مالی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران طلبکار هس��تند و آن ش��رکت به علت کمبود 06
نقدینگی قادر به تسویه بدهی خود نیست. تحویل وکیوم باتوم با این روش موجب افزایش مطالبات پاالیشگاه ها از 

شرکت ملی پاالیش و پخش شده و مشکالت مالی را مضاعف می کند.
اعم��ال این روش موجب خروج ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از پاالیش��گاه ها و کاهش سرمایه در 

گردش آنها شده و موجب می شود که پاالیشگاه ها قادر به انجام تعهدات خود در قبال کارکنان )حقوق و 07
دستمزد(، پیمانکاران، سازمان امور مالیاتی و سایر ذی نفعان نباشند.

با توجه به اینکه سهام پاالیش��گاه ها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود احتمال کاهش قیمت 
سهام آنها و اختالل در بازار سهام وجود دارد.08

اعمال این روش موجب کاهش سودآوری پاالیشگاه ها می شود. سهامداران عمده پاالیشگاه ها سازمان 
تأمین اجتماعی، سهام عدالت و سایر صندوق های بازنشستگی هستند.09

با توجه به موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمائید این بند از الیحه بودجه حذف و دستگاه های اجرایی قیر 
مورد نیاز خود را مشابه سایر مصالح ساختمانی از قبیل سیمان، تیر آهن و میلگرد مستقیماً از بازار تهیه کنند.

نامه ای به
رییس جمهور

ناصر عاشوری
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

پاالیش نفت
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اساسی برداشته شده و سرمایه گذاری هایی نیز انجام شده 
است. مهم تری��ن استراتژی ما در این چش��م انداز، توسعه 
ارزش  در ش��رکت های زی��ر مجموعه و خل��ق ارزش های 
مش��ترکی است که مناف��ع ذی نفعان دو ط��رف را به طور 
متوازن تأمی��ن می کند. در این راه از پتانس��یل های بالقوه 
طرفین استفاده خواهیم کرد و آینده روش��نی را برای این 

هلدینگ رقم خواهیم زد.
در حال حاضر ش��رکت پاالیش نفت اصفهان ۴3 درصد 
سهام پتروش��یمی اصفهان و ۱۷ درصد سهام شرکت نفت 
سپاه��ان را خری��داری کرده اس��ت و از آنجای��ی که تمام 
خوراک پتروش��یمی و به طور تقریبی ۱۰۰ درصد خوراک 
شرکت نفت سپاهان را تأمین می کند، تبدیل  شدن آن به 
پتروپاالیش و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی که به 
پاالیشگاه وابسته هس��تند و خوراک خود را از این مجتمع 
عظیم صنعتی دریافت می کنند، مزیت ه��ای فراوانی دارد 
و در کنار تأمین نی��از  سایر صنایع، بقا و رش��د مجموعه، 
به واسط��ه یکپارچه سازی اهداف و پتانس��یل ها، تضمین 

بیشتری خواهد داشت.

گام های اساسی برای تبدیل پاالیشگاه به هلدینگ 
پتروپاالیشی بزرگ كشور برداشته شده است

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با تشریح استراتژی های هدف گذاری این شرکت گفت که در خصوص تبدیل شدن پاالیشگاه اصفهان به هلدینگ پتروپاالیشی بزرگ کشور 
نیز گام های اساس�ی برداش�ته شده و سرمایه گذاری هایی نیز انجام شده است. مرتضی ابراهیمی همچنین بهینه سازی و تولید محصوالت دوستدار محیط زیست را از مهم ترین 
دغدغه های پاالیشگاه اصفهان عنوان کرد و طرح های اجرایی شده این شرکت در جهت صرفه جویی انرژی از جمله برق و آب را مورد اشاره قرار داد. او با اشاره به ارتباط پاالیشگاه 
اصفهان با 500 شرکت سازنده داخلی در جهت حمایت از ساخت داخل گفت: اکنون با قاطعیت می توان گفت تحریم دشمن تبدیل به فرصت در جهت خودکفائی و قطع وابستگی 

در کلیه امور و پیشرفت شده است. مشروح گفت وگو با مرتضی ابراهیمی را در زیر می خوانید:

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

چه چشم اندازی در زمینه حركت شركت 
پاالی���ش نف���ت اصفه���ان ب���ه س���وی ی���ک 

شرکت پتروپاالیشی وجود دارد؟
 در ابت��دا بای��د بگویم در حال حاض��ر ۸۵ درصد 
تولیدات ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان ۶ فرآورده 
اصلی بنزین، نفت سفی��د، نفت کوره، نفت گاز، گاز 
مایع و سوخت های جت است که این نوع فرآورده ها 
به منظور تس��ویه بهای نفت خام خریداری ش��ده به 
دولت تحویل می ش��ود. ۱۵ درصد دیگر که ش��امل 
بیش از 3۰ نوع فرآورده ویژه و غیر اصلی می ش��ود، 
در اختیار ش��رکت ق��رار دارد؛ پاالیش��گاه اصفهان 
همچنین خ��وراک صنایع پایین دس��ت کوچک و 
بزرگی مانند نفت سپاهان، نفت جی، پتروش��یمی 
اراک، پتروش��یمی اصفهان، صنایع شیمیایی ایران 
و شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی را نیز 

تأمین می کند.
 در خصوص تبدیل ش��دن پاالیش��گاه اصفهان به 
هلدینگ پتروپاالیش��ی بزرگ کش��ور نیز گام های 

پروژه های بهبود فرآیند 
با هدف تولید سوخت 

مطابق با استانداردهای 
روز دنیا، احداث مسیر 

راه آهن و اتصال به 
شبكه ریلی سراسری 

كشور در جهت ارسال 
محصوالت و كاهش 

تردد تانكرهای حمل و 
نقل، اجرای پیش 

تصفیه پساب و ... نیز 
از طرح های در حال 

پیگیری هستند

۷نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 22  آذر 1400
Oil Refining Industry Employers Association



آب- ح��ذف روش آبیاری غرقابی و جایگزین کردن آبیاری تحت 
فشار و آبیاری قطره ای- خرید دستگاه پایش آنالین پارامترهای 
فاضالب بهداشتی )آناالیزر پساب( در جهت اندازه گیری و ارسال 

آنالین اطالعات به سازمان حفاظت محیط زیست.
همچنین پروژه های بهبود فرآیند با هدف تولید سوخت مطابق 
با استانداردهای روز دنیا، احداث مسیر راه آهن و اتصال به شبکه 
ریلی سراسری کشور در جهت ارسال محصوالت و کاهش تردد 
تانکرهای حمل و نقل، اجرای پیش تصفیه پس��اب، احداث برج 
خنک کننده جدی��د هیبریدی، احداث واح��د HERO با هدف 
افزایش بازدهی و راندمان واح��د بازیافت، احداث واحد ZLD در 
جهت بازیابی و استفاده کامل از آب های شور، مشارکت در طرح 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان و اصالح برج های خنک کننده 

موجود نیز از طرح های در حال پیگیری هستند.
این را هم اضافه کنم؛ این ش��رکت که از س��ال ۸۶ تاکنون به 
بخش خصوصی واگذار ش��ده است در کن��ار عرضه فرآورده های 
ویژه مانند آیزوریس��ایکل، وکیوم باتوم، لوبکات سنگین، گوگرد، 
انواع حالل ه��ا در دو بخش بورس کاال و ان��رژی در حال حاضر 
محصوالت خود را به ۱۰ کش��ور صادر می کن��د و قصد افزایش 

گسترۀ فعالیت خویش در این زمینه را دارد.

ب���ا توج���ه ب���ه ش���یوع ویروس کرون���ا، چ���ه اقداماتی در 
پاالیش���گاه اصفهان جهت پیش���گیری و مقابله با آن 

انجام داده اید؟
از اواخر سال ۹۸ با توجه به ش��یوع ویروس کرونا این ش��رکت 
در کنار توزیع ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی ۹ میلیارد تومان به شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان کمک مالی کرده است. همچنین زمانی که در کشور نیاز 
به ماده ضدعفونی کننده افزایش پیدا کرده بود این شرکت مولتی 
اکس��یدان تولیدی را به سازمان ها و ادارات متقاضی اصفهان ارائه 
می کرد. تهیه بسته های بهداشتی مانند ماسک، دستکش التکس 
و م��واد ضدعفونی کننده به بیمارستان ها، اه��داء ۲۵۰۰ تبلت به 
دانش آموزان نیازمند، توزیع بیش از ۲۰۰۰ بس��ته معیشتی بین 
نیازمندان استان و... از جمله فعالیت های شرکت در این مدت بود. 
خوش��بختانه با وجود محدودیت های بازار انرژی در دوران کرونا، 

سودآوری پاالیشگاه اصفهان در سال ۹۹ بهتر از سال ۹۸ بود.

پاالیشگاه اصفهان در زمینه مسئولیت اجتماعی در 
بخش ه���ای اقتص���ادی، اجتماع���ی و فرهنگ���ی چ���ه 

اقداماتی انجام داده است؟
مسئولیت های اجتماعی شرکت پاالیش نفت اصفهان با فعالیت 
سازمان گره خ��ورده و درهم آمیخته است. پاالیش��گاه اصفهان 
به عنوان یک��ی از بزرگ ترین و استراتژیک ترین صنایع کش��ور 
در کنار انجام وظیفه تأمین سوخت م��ورد نیاز جامعه و مردم با 
کیفیت های استاندارد، هزاران میلیارد در جهت کمک  به اجرای 
پروژه های عمرانی استان اصفهان اعم از اصفهان، ش��اهین شهر، 
خمینی شهر، اداره های بهزیستی استان، کمک به آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد )اصفهان(، کمک به هموطنان سیل زده سال های 
گذشته، بازسازی مدرسه در مناطق زلزله زده، کمک به فرهنگیان 

و دانش آموزان مستمند و... هزینه کرده است.
 اش��تغال زایی  در ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفه��ان از دیگر 

چه برنامه های توسعه ای برای پاالیشگاه 
داش���ته اید و چ���ه برنامه های���ی در دس���ت 

اقدام دارید؟
 بهینه س��ازی و تولید محصوالت دوستدار محیط 
زیس��ت یک��ی از مهم ترین دغدغه های پاالیش��گاه 
است که در این مس��یر طرح ه��ای زیادی در جهت 
صرفه جویی انرژی از جمله برق، آب و... اجرایی شده 

و می شود.
احداث مجتمع بنزین سازی با هدف تولید بنزین 
طبق استاندارده��ای یورو ۵، راه ان��دازی واحدهای 
تقطی��ر و گ��از مای��ع ش��ماره 3 با ه��دف کاهش 
تنگناهای عملیاتی و کاهش ب��ار ترافیکی خوراک 
نفت خام در واحدهای تقطیر و احداث واحد گرانول 
)جامدسازی( گوگ��رد تولیدی با هدف جامدسازی، 
انبارش و بس��ته بندی گوگرد طب��ق استانداردهای 
زیس��ت محیطی از پروژه های شرکت در این زمینه 
بوده است. این ش��رکت همچنین به منظور تأمین 
برق واحدهای عملیاتی خود و با هدف تأمین کمبود 
برق مورد نی��از واحدهای عملیاتی پاالیش��گاه، باال 
بردن قابلیت اطمینان، پایداری و ایمنی شبکه برق 
پاالیش��گاه، کاهش آب مصرفی پاالیش��گاه و صرفه 
 MW۶۰ جوی��ی در مصرف انرژی اقدام ب��ه خرید
دیماند از شرکت برق منطقه ای اصفهان کرده است. 
اجرای این طرح در قالب دو پروژه، خط انتقال ۲3۰ 
کیلوول��ت هوائی دومداره از نیروگاه ش��هید محمد 
منتظری به پاالیشگاه اصفهان با طول تقریبی ۵/۵ 
کیلومتر و پس��ت فش��ار ق��وی ۲3۰/33 کیلوولت 
اجرا ش��ده است. در سال جاری نی��ز احداث پروژه 
تصفیه گازوئیل را در دست اقدام داریم که انش��اا... 
سال آینده به بهره برداری می رسد. پروژه ارزش��مند 
دیگری نیز در حال اجرا داریم با عنوان گوگردزدایی 
از ته مانده برج های تقطیر که پیش بینی می شود در 

سال ۱۴۰3 به اتمام برسد.
با توجه به بحران آب و در جهت مصرف بهینه این 
مایه حیات نی��ز پروژه های زی��ادی را اجرا کرده ایم؛ 
تصفیه و بازگردانی 3۲۰ متر مکعب در ساعت پساب 
ارسالی از واحدهای عملیاتی در تصفیه خانه صنعتی-

تصفیه و بازگردانی ۴۰۰ متر مکعب در ساعت پساب 
تصفیه خانه صنعتی، بویلرها و برج های خنک کننده 
در واحد اسمز معکوس )RO(-تصفیه ۴۰ متر مکعب 
در ساعت فاضالب بهداشتی و استفاده برای آبیاری 
فضای سبز غیر مثمر-بهینه سازی واحد بازیافت آب 
توسط نصب سیس��تم کالریفای��ر، RO و UF- بهره 
برداری از واحد RO5 در جهت استفاده از پساب واحد 
RO- بهره برداری از پروژه تصفیه خانه پساب شهری 

)استفاده از آب خاکستری( با ظرفیت تقریبی ۷۵۰ 
متر مکع��ب در ساعت به منظور استفاده در مصارف 
صنعتی- عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان 
حفاظت محیط زیست در جهت پایش آالینده های 

برای نخستین بار در 
تاریخ صنعت پاالیش 

نفت ایران  و با حمایت 
از متخصصان ایرانی 

موفق شدیم به دانش 
فنی و تولید 

استراتژیک ترین 
کاتالیست تولید بنزین 

دست پیدا كنیم كه 
نتیجه آن بومی شدن 

کاتالیست بنزین واحد 
ایزومریزاسیون 

پاالیشگاه اصفهان بود 
و در نهایت در سال 9۴، 
موفق به بهره برداری از 

مجتمع بنزین سازی 
شدیم
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فعالیت های شرکت در جهت انجام مسئولیت های اجتماعی بوده 
است. از آنجایی که مهمترین سرمایه یک شرکت، منابع انسانی آن 
است و توجه ویژه به آن نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای آینده 
سازمان محسوب می شود، این شرکت فرآیند جذب نیروی خود را 
به صورت علمی، نظام مند و بر پایه شایس��تگی و با هدف تناسب 
بیش��تر ش��غل و ش��اغل طراحی کرده است. به عنوان مثال سال 
گذش��ته در بخش های مختلف عملیاتی و بهره برداری ۴۰۰ نفر از 
طریق آزمون کتبی، طی مراحل مصاحبه فنی و تخصصی، ارزیابی 

روانشناختی و تست ورزش، به استخدام شرکت درآمده اند.

در زمین���ه تولی���د کم���ی و کیف���ی و افزای���ش ظرفی���ت چه 
برنامه های���ی اج���را ش���ده و چ���ه برنامه های���ی در آین���ده 

دارید؟
پاالیش��گاه اصفهان در  بدو راه اندازی که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی و در دهه فجر ۱3۵۸ به دست متخصصان داخلی صورت 
گرفت و در هم��ان زمان به خاط��ر به روز  ب��ودن تجهیزاتش به 
پاالیش��گاه طالیی ملقب ش��ده بود، با ظرفیت اسمی  ۲۰۰/۰۰۰ 
بش��که نفت خام در روز فعالی��ت می کرد. در ط��ول ۸ سال دفاع 
مقدس با توجه به حمالت پی درپی دشمن به صنایع و نیاز کشور 
به سوخ��ت، با انجام صدها پروژه خ��رد و کالن، ظرفیت عملیاتی 
این پاالیش��گاه تا م��رز ۹۰ درصد طراحی اولی��ه، افزایش یافت و 
بدی��ن ترتیب برگ زرین توان عملیات��ی روزانه بیش از 3۷۰۰۰۰ 
بش��که، در تاریخ پرافتخار این پاالیشگاه و صنعت نفت ایران ثبت 
ش��د. البته تحقق افزایش ظرفیت عملیاتی واحدهای بهره برداری 
پاالیشگاه اصفهان منجر به تنگناهائی در بخش های مختلف این 
واحد پاالیش��ی نیز ش��د که در راستای حل معضالت، پروژه های 

گوناگونی در قالب طرح تکمیلی و بهبود اجرا شد. 
در خصوص افزایش خوراک باید عرض کنم پاالیشگاه هیچگونه 
برنامه ای برای افزایش ظرفیت خوراک ندارد، بلکه بیشتر به سمت 
ارتقای کیفیت محصوالت حرکت می کند و در این مسیر  با احداث 
واحدهای جدید و به روز به دنب��ال کاهش خوراک خود است. در 
بخش ارتقای کیفی محصوالت، پروژه های زیادی تعریف شده که 
به برخی از اهداف خود در این زمینه دست یافته ایم؛ برای نخستین 
بار در تاریخ صنعت پاالیش نفت ایران  و با حمایت از متخصصان 
ایرانی موفق شدیم به دانش فنی و تولید استراتژیک ترین کاتالیست 
تولید بنزین دست پیدا کنیم که نتیجه آن بومی شدن کاتالیست 
بنزین واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اصفهان بود و در نهایت در 
سال ۹۴، موفق به بهره برداری از مجتمع بنزین سازی ش��دیم؛ به 
ط��وری که در حال حاض��ر ۱۲ میلیون لیتر بنزی��ن در روز طبق 
استاندارد بین المللی یورو ۵ تولید ش��ده و از طریق شرکت پخش 
نیاز ۱۶ استان تأمین می شود. گازوئیل تولیدی روزانه پاالیشگاه، 
بالغ بر ۲۰ میلیون لیتراست که در جهت حفظ محیط زیس��ت و 
کاهش آالیندگی ها، ح��دود ۴ میلیون لیتر آن طب��ق استاندارد 
بین المللی یورو ۵ و ویژه اتوبوسرانی تولید می شود. ان شاا...  از سال 
آینده نیز با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل، تولید این محصول به 

طور کامل یورو ۵ خواهد شد.

در زمین���ه خودکفای���ی و حمای���ت از س���اخت داخ���ل ت���ا 
کن���ون چ���ه اقدامات���ی ص���ورت گرفت���ه اس���ت و چ���ه 

برنامه هایی در دست اقدام دارید؟

در راستای مقابل��ه با انحصارطلبی و تحریم زدایی 
دشمنان ایران اسالمی، این شرکت به دست توانمند 
کارش��ناسان خود توانس��ته است تجهیزات مهم و 
ارزشمندی را به صورت بومی درآورد؛ در حال حاضر 
بیش از ۸۰ تجهیزات این شرکت بومی شده و امید 
است در سال ه��ای آتی تمام تجهیزات پاالیش��گاه 
اصفهان در داخل تولید شود تا ضمن کاهش مصارف 

ارزی،  وابستگی به خارج از کشور  به صفر برسد. 
در جهت حمایت از ساخت داخل با بیش از ۵۰۰ 
شرکت سازنده داخلی ارتباط داریم و تاکنون با این 
روش قطعات بسیار مهم و ارزشمندی ساخته شده 
که با نمونه ه��ای خارجی قابل رقابت است. به بیانی 
دیگر با وجود تحریم های ظالمانه و جهت دار صورت 
گرفته علیه کش��ور عزیزمان ایران، شرایط مطلوبی 
فراهم آمده تا ما بیش از گذش��ته بر توانمندی های 
متخصصان و سازندگان داخلی تکیه کنیم و بسیج 
تمام��ی امکان��ات و تخصص و تج��ارب در کیفیت 
و ارتقای فعالیت ها سبب ش��ده ت��ا ساخت قطعات 
خاص مذکور نخس��تین بار در پاالیش��گاه اصفهان 
انجام شود و اکنون با قاطعیت می توان گفت تحریم 
دشمن تبدیل به فرصت در جهت خودکفائی و قطع 

وابستگی در کلیه امور و پیشرفت شده است.

ش���ده  هدف گ���ذاری  اس���تراتژی های 
پاالیش���گاه اصفهان چیس���ت و چطور به 

آنها دست خواهید یافت؟
شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان یک شرکت 
پاالیشی بزرگ خصوصی در انجام پروژه های ارتقای 
کیفی و افزای��ش راندمان فعالیت خود و خدمات به 
همکاران  و سهامداران برنامه ه��ای مدون و علمی 
را دنب��ال می کند. هیئ��ت مدیره ش��رکت مصمم 
است در راه خدمت به جامعه و توسعه و پیش��رفت 
روزافزون، ضمن حف��ظ و ارتقای ارزش های بنیادی 
ش��رکت، به استراتژی های هدف گذاری شده دست 
یابد؛ تداوم و تسریع در امر اجرای طرح بهبود فرآیند 
بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان، بهبود رضایتمندی 
مشتریان، کارکنان و سایر طرف های ذی نفع، کاهش 
یا حذف ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا 
حد قابل تحمل، ارتق��ای کمی و کیفی محصوالت، 
بهینه س��ازی و اصالح فرآینده��ا، استفاده بهینه از 
منابع در راستای اصالح الگوی مصرف، پیش��گیری 
از آلودگی های زیس��ت محیطی، مدیریت و ارتقای 
دانش فنی کارکن��ان، ترویج فرهنگ مش��ارکت و 
کارگروه��ی در راست��ای تحقق اه��داف سازمانی و 
افزایش، به��ره وری، پای��ش و اندازه گیری عملکرد، 
تجزی��ه و تحلیل نتایج و بهبود مس��تمر معیارهای 
اثربخش��ی فرآیندها، ساماندهی قراردادها، مراودات 
مال��ی و تعامل اثرگذار با صنایع همج��وار، اصالح و 
تکمیل نرخ های خدمات و عرضه های غیرخدماتی 

هم جهت با طرح هدفمندسازی یارانه ها.

پاالیشگاه اصفهان به 
عنوان یكی از 
بزرگ ترین و 

استراتژیك ترین صنایع 
كشور در كنار انجام 

وظیفه تأمین سوخت 
مورد نیاز جامعه و مردم 

با كیفیت های 
استاندارد، هزاران 

میلیارد در جهت كمک  
به اجرای پروژه های 

عمرانی استان اصفهان 
اعم از اصفهان، شاهین 

شهر، خمینی شهر، 
اداره های بهزیستی 

استان، كمك به آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد 

)اصفهان(، كمك به 
هموطنان سیل زده 
سال های گذشته، 

بازسازی مدرسه در 
مناطق زلزله زده، كمك 

به فرهنگیان و دانش 
آموزان مستمند و... 

هزینه كرده است

9نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 22  آذر 1400
Oil Refining Industry Employers Association



ب���ا توج���ه ب���ه ش���یوع وی���روس كرونا، چ���ه اقداماتی در 
پاالیش���گاه ته���ران جه���ت پیش���گیری و مقابل���ه ب���ا آن 

انجام داده اید؟
اجرای دستورالعمل های ابالغی ستاد مرکزی پیشگیری و 
مقابله با ویروس کووید ۱۹ در صنعت نفت در قالب برگزاری 
جلسات ستاد کرونا، کمیته سالمت و بهداشت، کمیته عالی 
HSE و اجرای آن در سطح ش��رکت با صرف اعتباری بالغ بر 

۸۵ میلیارد ریال محور اقدامات شرکت پاالیش نفت تهران 
در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا بوده است. این 
شرکت جزو اولین ش��رکت های نفتی کشور بود که اقدام به 
واکسیناسیون کارکنان خود کرد. بدین منظور با غربالگری و 
تریاژ بیش از 3۰۰۰ نفر داوطلب، تعمیرات اساسی واحدهای 
مختلف در طول ش��یوع این بیماری ص��ورت گرفته است. 
بیماریابی، ثبت اطالعات کارکنان مشکوک، محتمل و مبتال، 
همچنین پیگیری تکمیل درمان و بازگشت بکار ایشان و ثبت 
کلیه استعالجی های کارکنان به ص��ورت ارفاقی در سامانه 
حضور و غیاب جهت جلوگی��ری از ازدحام حضور در تأمین 
اجتماعی و مراکز بیمه، هماهنگی با اورژانس جنوب تهران 
و بیمارستان های ریفرال کرونا در منطقه جنوب و شهر ری 
جهت اعزام افراد مش��کوک به کرونا ویروس جدید و تسریع 
فرآین��د اعزام کارکن��ان پیمانکاری، تعطیل��ی موقت انجام 
معاینات دوره ای کارکنان در شرایط خاص و انجام معاینات 
طب کار با رعایت فاصله گ��ذاری، پیش بینی افزایش تعداد 
سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان در زمان تعمیرات اساسی و 
سرویس های پر ازدحام جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 

حمایت پاالیشگاه تهران از ساخت داخل 
در راستای مقاومت در برابر تحریم ها

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران با تشریح مهم ترین برنامه های این شرکت در سال جاری گفت: شرکت پاالیش 
نفت تهران جهت حصول به مقاصد خودکفایی و مقاومت در مقابل تکانه های حاصل از تحریم های ظالمانه دشمنان و 
شتاب بخشیدن به ساخت داخل تجهیزات استراتژیک پاالیشی، از چندین سال قبل حمایت از ساخت داخل را در 

دستور کار خود قرار داده است.
حامد آرمان فر همچنین افزایش تولید روزانه 150 تن گوگرد گرانوله با هدف خلق ارزش زیست محیطی، تولید 5 میلیون 
لیتر در روز نفت س�فید یورو چهار، ۷ میلیون لیتر در روز بنزین پاک مطابق با اس�تانداردهای وزارت نفت و تولید 14 
میلیون لیتر در روز گازوئیل یورو 5، در س�ال گذش�ته را از دیگر اقدامات این شرکت در راستای ایفای مسئولیتهای 

اجتماعی برشمرد.
مشروح گفت وگو با حامد آرمان فر را در زیر می خوانید:

از آغاز س���ال ۱399 و ش���ش ماه نخس���ت امس���ال چه برنامه ای در خصوص س���رمایه گذاری 
داشته اید؟

در سال ۱3۹۹ و براساس مصوبه هیات مدیره شرکت، کمیته سرمایه گذاری تشکیل و مقرر شد پرتفوی 
سرمایه گذاری های شرکت بر اساس نظرات کارشناسی کمیته سرمایه گذاری ایجاد شود. مطابق مصوبات 
کمیته سرمایه گذاری و تأیید هیات مدیره ش��رکت، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت تشکیل پرتفوی 
سرمایه گذاری اختصاص و اقداماتی چون سرمایه گذاری در سهام شرکت های زنجیره ارزش صنعت پاالیش 
نفت، سرمایه گ��ذاری در صندوق های سهامی و همچنین صندوق های درآمد ثابت و تش��کیل صندوق 

بازارگردانی سهام شرکت براساس مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت.
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تریاژ کلیه کارکنان مش��کوک پس از مرخصی و استعالجی پس از 
بازگشت به ش��رکت و اجرای دستورالعمل بازگشت بکار شاغلین و 
انجام تست PCR توسط آزمایشگاه طرف قرارداد با بهداشت و درمان 
صنعت نفت جهت کارکنان پیمانکاری و کارکنان قرارداد مستقیم به 
منظور کاهش هزینه های کرونا بر کارکنان. همچنین انجام عملیات 
ضدعفونی، الزامات پیش��گیری و اقدامات مؤثر برای مقابله با شیوع 
وی��روس کرونا، لغو کلیه دوره های آموزش��ی حض��وری و برگزاری 
جلسات و دوره های آموزشی به صورت مجازی و غیرحضوری، نظارت 
بر فرآیند تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی در آشپزخانه ها و رستوران 
شرکت، راه اندازی خط تولید آب ژاول و توزیع ماهانه قرص ویتامین 
D بین کارکنان تنها بخشی از اقدامات شرکت پاالیش نفت تهران 

پیرامون مقابله با بیماری کرونا بوده است.
خاطر نش��ان می کند انجام این اقدامات، زمینه ای شد تا شرکت 
پاالیش نفت تهران به عنوان اولین ش��رکت پاالیش��ی کش��ور در 
سال گذش��ته تعمیرات اساسی خود را با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی با موفقیت به انجام برساند.

پاالیش���گاه ته���ران در زمین���ه مس���ئولیت اجتماع���ی در 
بخش ه���ای اقتص���ادی، اجتماع���ی و فرهنگ���ی چ���ه 

اقدلملتی کرده است؟
نصب ایستگاه هواشناسی و سنجش پارامترهای هوای محیطی 
جامعه محلی همجوار با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال، با هدف 
کنترل و پایش هوای محیطی جوامع محلی همجوار، مشارکت در 
تأمین و تکمیل ش��بکه آب رسانی کهریزک و باقرشهر جهت حل 
ریش��ه ای موضوع آب جوامع محلی همجوار که از طریق همکاری 
پاالیش��گاه تهران با آبفای استان تهران در راستای مسئولیت های 
اجتماعی با تخصیص اعتب��اری به مبلغ ۱۹۰ میلیارد ریال، صورت 
پذیرفته است. کمک به تأمین آب ش��رب اهالی همجوار شرکت با 
تهیه و تحویل یک دستگاه واتر پمپ کوپل ش��ده ی پمپ ایران به 
همراه ش��اسی و الکترو موتور و متعلقات آن به دهیاری عظیم آباد 
جهت تأمین آب شرب و کشاورزی اهالی روستای همجوار شرکت با 

صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال.
 انجام طرح جایگزینی پساب تصفیه شده شهری با آب شهری در 
پاالیشگاه تهران جهت مقابله با بحران کم آبی و مدیریت در کاهش 
استفاده از آب های شیرین با صرف اعتباری بالغ بر ۸۹۰ میلیارد ریال 
بعالوه ۱۰ میلیون ی��ورو با هدف مدیریت آب، بهینه سازی مصرف 
انرژی در سال ۱3۹۹ و استفاده حداکثری از سوخت گازی و حذف 
سوخت مایع، از طریق فرهنگ سازی و اصالح ساختار فرآیندی در 
واحدهای عملیاتی شرکت، که باعث کاهش مصرف انرژی به میزان 
۱,۱ درصد و صرفه جویی مستقیم 3۷۱۴ میلیارد ریالی، بخشی از 
اقدامات این شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی بوده 
است. عالوه بر آن همکاری با نهادهای علمی به ویژه دانش��گاه ها و 
شرکت های دانش بنیان، همکاری با دانشگاه امیرکبیر در خصوص 
تجاری سازی دانش فنی ساخت دستگاه پرتابل تصفیه کننده آب های 
آلوده به مواد نفتی با استفاده از تکنولوژی نوین پرکن های پلیمری 
و همکاری با پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران زیر نظر وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری جهت بدست آوردن دانش فنی آپ گریدینگ با 
استفاده از تکنولوژی شکست کاتالیستی بستر سیال با شدت باال، 
تحت عنوان تجاری HSFCC، انجام کمک های مؤمنانه نظیر کمک 
به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان تهران ش��هرستان ری، 

برگزاری رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه ش��رکت 
پاالیش نفت تهران، کمک به کانون شوراهای اسالمی 
شهرستان ری و ارسال کمک شامل اقالم خوراکی و 
بهداشتی به مناطق سیل زده جنوب کشور را می توان 
از دیگر اقدامات شرکت پاالیش نفت تهران در زمینه 
همکاری در امور اجتماعی و اقدامات بش��ر دوستانه 
توصیف ک��رد. احداث واحده��ای تصفیه هیدروژنی 
نفتای سنگین )Naphtha Hydro Treating(، احداث 
 Benzene( احداث واحد اش��باع بن��زن ،CCR واحد
Saturation(، اح��داث واحد اتان زدایی از گاز مایع و 

احداث واحده��ای )Utility و Offsite( دستاوردهایی 
چون کاهش بنزن موجود در بنزین نهایی پاالیشگاه 
از ۱/۷ به ۱ درصد حجم��ی، ارتقای عدد آرام سوزی 
بنزین نهای��ی پاالیش��گاه از ۸۷ ب��ه ۹۱، ممانعت و 
جلوگیری از انتشار آالینده های گازی SOx با اجرای 
طرح های بهبود کیفیت محصوالت پاالیشگاه )بنزین 
و گازوئی��ل( و افزایش تولید روزان��ه ۱۵۰ تن گوگرد 
گرانوله با هدف خلق ارزش زیست محیطی، تولید ۵ 
میلیون لیتر در روز نفت سفید یورو ۴, ۷ میلیون لیتر 
در روز بنزین پاک مطابق با استانداردهای وزارت نفت 
و تولید ۱۴ میلیون لیت��ر در روز گازوئیل یورو ۵، در 
سال گذشته را می توان از دیگر اقدامات این شرکت در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود برشمرد.

خاط��ر نش��ان می کن��د در پنجمی��ن همای��ش 
مس��ئولیت های اجتماعی صنعت نفت کش��ور که با 
شعار نظام نامه، چارچوب عمل مسئولیت اجتماعی 
صنعت نفت، در دی ماه سال گذشته به مدت دو روز 
برگزار شد، شرکت پاالیش نفت تهران با تدوین و ارائه 
اولین گزارش پایداری و مسئولیت اجتماعی منطبق 
بر استاندارد GRI، توانس��ت تندیس طالیی برترین 
 )CSR( گزارش پایداری به عنوان عالی ترین نش��ان
صنعت نفت را از بین ۹۷ شرکت ارائه دهنده گزارش، 

از آن خود سازد.

در زمین���ه تولی���د كم���ی و كیف���ی و افزایش 
ظرفیت چه برنامه هایی دارید؟

شرکت پاالیش نفت تهران هیچگونه طرح افزایش 
ظرفیت ن��دارد لک��ن در خص��وص ارتق��ای کیفی 
محصوالت یکی از طرح های بزرگ پاالیشگاه تهران 
که در زمره پروژه های بزرگ )مگاپ��روژه( رده بندی 
می شود طرح تبدیل ته مانده برج خأل، به محصوالت 
باارزش تر است. ش��ایان ذکر است ب��ا توجه به مقدار 
فلزات و ناخالصی های بسیار باال در ته مانده برج خأل، 
این خوراک جهت پاالیش نیاز به تکنولوژی های بسیار 

پیچیده دارد.
طرح مذکور عالوه بر افزایش حاشیه سود پاالیشگاه 
تهران، تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی سوخت های 
فسیلی با گوگرد باال دارد و می توان گفت که این طرح 
یکی از طرح های پاالیشگاه با رویکرد زیست محیطی 
است و از سوی دیگر موجب تولید محصوالت با ارزش 

تأمین تجهیزات حیاتی 
و قطعات یدكی آن ها با 

توجه به شرایط فعلی 
كشور و وجود 

تحریم های ظالمانه در 
عرصه های مالی و 

صنعتی، امری حساس 
جهت استمرار تولید و 

ارتقای كیفیت 
محصوالت در 

پاالیشگاه است. 
براساس تجارب پیشین 
و موجود، هرگاه تدابیر 

مدیریتی و پشتكار 
نیروهای فنی و 

متخصص، اراده به 
قطع وابستگی و نیل به 
مرزهای دانش و فناوری 
داشتند، ثمرات و نتایج 

برجسته ای به دست 
آمده است
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زمین مناسب جهت احداث منازل برای کارکنان معزز شرکت در 
قالب تعاونی برای رفاه حال کارکنان در دستور کار شرکت است.

تاكن���ون چ���ه اقدامات���ی در زمینه خودكفایی و حمایت 
از س���اخت داخ���ل ص���ورت گرفته و چ���ه برنامه هایی در 

دست اقدام دارید؟
تأمین تجهیزات حیاتی و قطعات یدکی آن ها با توجه به شرایط 
فعلی کش��ور و وجود تحریم های ظالمان��ه در عرصه های مالی و 
صنعتی، امری حس��اس جهت استمرار تولی��د و ارتقای کیفیت 
محصوالت در پاالیشگاه است. براساس تجارب پیشین و موجود، 
هرگاه تدابیر مدیریتی و پش��تکار نیروهای فنی و متخصص، اراده 
به قطع وابستگی و نیل به مرزهای دانش و فناوری داشتند، ثمرات 
و نتایج برجسته ای به دست آمده است. انگیزه های سرشار، ذهن 
خالق، فکر ط��راح و تجارب متراکم بومی، همواره در گذار صنعت 
داخلی از فراز و نش��یب های گوناگون و موان��ع پیش رو، منجر به 
ظهور ایده ها و تولید محصوالت کامالً بومی شده است. لذا اتکا به 
توانمندی سازندگان داخلی و بهره گیری از امکانات ساخت داخل 
می تواند کش��ور را از این کارزار به سالمت به سرمنزل شکوفایی و 

آبادانی برساند.
شرکت پاالیش نفت تهران نیز جهت حصول به مقاصد خودکفایی 
و مقاومت در مقابل تکانه های حاصل از تحریم های ظالمانه دشمنان 
و شتاب بخشیدن به ساخت داخل تجهیزات استراتژیک پاالیشی، 
از چندین سال قبل حمایت از ساخت داخل را در دستور کار خود 
قرار داده است که از دستاوردهای آن می توان به تولید داخلی انواع 
مواد شیمیایی و کاتالیس��ت ها، قطعات و تجهیزات ثابت و دوار از 
جمل��ه روتور توربین ها، ل��وازم یدکی تلمبه های مه��م و حیاتی( 
High speed و...)، کولره��ای هوایی، انواع میترها، قطعات کوره ها 

و ظروف، کمپرسورها، میکس��ر مخازن و ... اش��اره کرد؛ به طوری 
که طی سه سال گذش��ته ح��دود ۱۲۲۰ قلم به تع��داد ۹۸,۵۵۰ 
قطعه لوازم یدکی، ۱۵۷ قل��م به مقدار حدود ۱۵۰۰ تن انواع مواد 
شیمیایی و کاتالیست و ۹۲۶ قلم به تیراژ بیش از ۱,۸۰۰,۰۰۰ عدد 

از اقالم عمومی از تولیدات سازندگان داخلی تأمین شده است.
از دیگر اقدامات انجام شده شرکت پاالیش نفت تهران، ایجاد و 
عملیاتی کردن ساختار سازمانی امور مهندسی و ساخت داخل بوده 
است که تهیه اسکوپ مهندسی و بازرسی، بررسی پیشنهادات فنی 
و گواهینامه های متریالی، تهیه نقشه ساخت و مدل های سه بعدی، 
اب��ر نقاط از قطعات پیچی��ده جهت ارائه ب��ه سازندگان به منظور 

باالتری می شود. مطالعات اولیه طرح مذکور با شرکت 
ژاپن��ی JGC در س��ال ۱3۹۴ )با خ��وراک مخلوط 
۴۰ درص��د Atmospheric Residue و ۶۰ درص��د 
Vacuum Residue( آغ��از ش��د. الزم بذکر است با 

توجه به اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۰ و بر اساس پروتکل 
سازمان بین المللی دریان��وردی )IMO( فروش نفت 
کوره با گوگرد بیشتر از ۰,۵وزنی به کشتی ها جهت 
سوخت مصرفی ممنوع شد و عنایت به کاهش قیمت 
جهانی نفت کوره با گوگرد ب��اال ) HSFO(، ضرورت 
اجرای طرح مذکور به عنوان یکی از الویت های اصلی 
پاالیشگاه بیش از پیش شده است. و بر این اساس پس 
 ،Vacuum Residue از تغییر خوراک به ۱۰۰ درصد
مطالعات و اخذ مجوزهای مورد نیاز با سرعت از طریق 
ش��رکت های داخلی و خارجی در حال انجام است و 
طبق برنامه، پیش بینی می شود طرح مذکور تا پایان 

سال ۱۴۰۶ به بهره برداری برسد.

چ���ه برنامه های���ی ب���رای بهب���ود ش���رایط 
كاركنان پاالیشگاه دارید؟

از مهمترین اقدامات برای بهبود ش��رایط کارکنان 
می توان به افزایش حقوق کارکنان قرار داد مستقیم و 
پیمانکار از ابتدای اسفندماه ۱3۹۹ )۲۰% فوق العاده 
محرومیت زندگ��ی و ۱۰% فوق الع��اده کارگاهی(، 
افزایش حق خصوصی سازی کارکنان رسمی از ابتدای 
سال ۱۴۰۰، اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر )حدود 
۱۵% پایه حقوق( برای ۱۰۰ نفر از رزمندگان داوطلب 
و غیر داوطلب ش��رکت، جایگزین ک��ردن نرم افزار و 
سخت افزار سیستم تردد کارکنان با استقرار تجهیزات 
روزآمد تشخیص چهره، تالش در برقراری تعادل کار 
و زندگ��ی کارکنان با کاهش ساعات حضور ایش��ان 
بعد از وقت موظف اداری )اضافه کاری( در ش��رکت و 
پرداخت مبلغ جبرانی به تناسب کارکرد به ایشان در 
قبال آن، پرداخت پاداش های انگیزشی به کارکنان در 
خصوص موفقیت های سازمانی و مناسبت های ملی و 
مذهبی، بکارگیری وسایل ورزشی به روز و پیشرفته 

در سالن های ورزشی شرکت و ... اشاره کرد.
عالوه بر آن تنوع بخش��ی در ش��یوه های آموزشی 
و یادگیری، با توجه به ش��یوع بیم��اری کرونا، نظیر 
برگ��زاری وبیناره��ا، طرح ه��ای کتاب  خوانی، تولید 
محتوای آموزشی آفالین و بر قراری سامانه آزمون های 
غیرحضوری و ایجاد تعامالت دو سویه آموزشی آنالین 
با شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت های تابعه آن 
در برگزاری دوره های آموزشی آنالین مشترک برای 

توانمند سازی کارکنان را می توان برشمرد.
همچنی��ن در راستای بهب��ود ش��رایط کارکنان 
معزز ش��رکت بررسی و آسیب شناسی نظام حقوق 
و دستم��زد و فرایند طبقه بندی مش��اغل کارکنان 
پیمانکار و قرارداد مس��تقیم در دستورکار است تا در 
صورت نیاز نس��بت به بهبود و اصالح آن اقدام شود. 
ضمناً با توجه به سیاست های کالن دولت، تخصیص 

احداث واحد جدید 
CCR و واحدهای 

كاهش بنزن از بنزین 
تولیدی پاالیشگاه و اتان 
زدایی از گاز مایع، طرح 

جایگزینی برق 
واحدهای قدیمی 

پاالیشگاه از توربین های 
بخاری )STG( به 
توربین های گازی 

)GTG+HRSG( با برق 
پشتیبان، احداث واحد 

تولید حالل نرمال 
هگزان و پروژه تصفیه 

آب مهم ترین 
برنامه های شركت 

پاالیش نفت تهران در 
سال جاری هستند.
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تولیدات آتی، بخشی از حوزه فعالیت های امور مذکور 
است ک��ه در این ارتباط در دهه فجر سال گذش��ته، 
نمایش��گاه »دستاورهای ساخت داخل« در شرکت 
پاالیش نفت تهران برگزار شد و گوشه هایی از اقدامات 
آن بخش در معرض دید همکاران محترم و سازندگان 

داخلی قرار گرفت.
ساخ��ت نمایش��گاه دائمی قطع��ات یدکی جهت 
نمایش و ارائه محصوالت داخل��ی که برای اولین بار 
تولید ش��ده اند و ش��ناسایی، بازدید، ارزیابی و رتبه 
بندی بیش از ۲۶۰ ش��رکت تولید کننده داخلی در 
زمینه های مختلف مورد نیاز تجهیزات پاالیشگاهی از 
دیگر خدمات بارز امور مهندسی و ساخت داخل این 

شرکت است.
از برنامه ه��ای آتی ش��رکت پاالیش نف��ت تهران، 
تولید قطعات و تجهی��زات برقی، ابزار دقیق، قطعات 
 )section Hot( داغ  قس��مت های  و   High Tech

توربین های گازی، انواع مواد ش��یمیایی و ... است که 
به منظور حصول به شرایط ایده ال، در صدد تکمیل و 
چابک سازی چارت سازمانی این واحد بوده به نحوی 
که بتوان به تولید نقشه ساخت در پاالیشگاه، تعیین 
مش��خصات متریال قطعات و همچنین جهت گیری 
به منظور تس��ریع در سفارش��ات برق، ابزار دقیق و 
مواد ش��یمیایی اقدام کند. یقیناً این مهم در شرایط 
وجود تحریم های ظالمانه و موانع تحمیلی دشمنان 
قسم خورده، صرفاً با تکیه بر تالش و همت ستودنی 
تالشگران خس��تگی ناپذیر داخلی رقم خورده است. 
انتظار می رود تداوم این واقعیت بشارت دهنده رونق 
اقتصادی و رشد و بالندگی صنعتی در مسیر تقویت 
ع��زت و اعتماد به نف��س ملی و قطع وابس��تگی به 

بیگانگان باشد.
درخصوص اقدامات محیط زیستی طی سال ۱3۹۹ 
و شش ماهه نخست امسال چه برنامه ها و اقداماتی را 

انجام داده اید و چه دستاوردهایی حاصل شده است؟
-نصب آناالیزر بر روی دودکش ۹ کوره پاالیشگاه به 
منظور پایش پارامترهای آالیندگی، انجام پایش های 
محیط زیستی در قالب طرح خود اظهاری در پایش 
بر روی خروجی دودکش ه��ا، هوای محیطی، صوت 
محیط زیستی، خاک، آب زیرزمینی و خروجی تصفیه 
خانه پس��اب، مدیریت کارگروه عال��ی، اصلی و فنی 
کنترل و پاکسازی آلودگی آب زیر زمینی در منطقه 

تاسیسات صنعتی صورت پذیرفته
-استحص��ال مواد نفتی از چاه ه��ای استحصال به 
منظور پاکسازی آب زیر زمینی و استفاده از خدمات 
مشاور دانش��گاهی جهت پایش پلوم آلودگی، پایش 
آلودگی آب زیر زمینی با حفاری ۶۰ حلقه چاه گمانه 

اکتشافی در منطقه حدود 3۶ کیلومتر
 -نص��ب ایس��تگاه سنج��ش ه��وای محیط��ی و 
تاسیسات هواشناسی در باقر شهر، تهیه گزارش های 
آم��اری محیط زیس��تی فصل��ی و سالیان��ه مطابق 
دستورالعمل های ابالغی جهت ارس��ال به مدیریت 

HSE ستاد پاالیش و پخ��ش، وزارت نفت و سازمان 

حفاظت محیط زیست، به روزآوری جنبه های محیط 
زیستی واحد های عملیاتی و ستادی مطابق تغییرات 
ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، انج��ام ارزیاب��ی چرخ��ه عمر 

محصوالت
 برگزاری دوره های آموزش��ی محیط زیستی به 
صورت وبینار جه��ت افزایش سطح دانش همکاران، 
ممیزی های دوره ای از واحدهای عملیاتی و پیگیری 
مغایرت های زیست محیطی، همکاری با HSE وزارت 

.IPS نفت در تهیه استانداردهای
 بروز رسانی مدیریت پس��ماندهای ش��رکت با 
اتصال به سامانه IRANEMP سازمان حفاظت محیط 
زیست، تهیه الزامات محیط زیست مربوط به پروژه ها 
و دستورکارهای شرکت، تهیه الزامات محیط زیست 
مربوط به خریدها و تهیه مواد مصرفی پاالیش��گاه و 
 PHA شناسایی ریسک های محیط زیستی با نرم افزار
PRO را می ت��وان از اهم اقدامات زیس��ت محیطی 

ش��رکت پاالیش نفت تهران از ابتدای سال ۱3۹۹ تا 
۶ ماه اول سال جاری برشمرد.

چه برنامه های توس���عه ای طی ش���ش ماه 
نخست امسال داشته اید و تا پایان سال 

چه برنامه هایی در دست اقدام دارید؟
احداث واحد جدید CCR و واحدهای کاهش بنزن 
از بنزین تولیدی پاالیش��گاه و اتان زدایی از گاز مایع، 
ط��رح جایگزینی برق واحدهای قدیمی پاالیش��گاه 
از توربین های بخ��اری )STG( به توربین های گازی 
)GTG+HRSG( با برق پشتیبان، احداث واحد تولید 
حالل نرمال هگ��زان و پروژه تصفی��ه آب مهم ترین 
برنامه های شرکت پاالیش نفت تهران در سال جاری 

هستند.

درخص���وص افزایش به���ره وری و كاهش 
مص���رف حامل ه���ای ان���رژی ش���ركت طی 
س���ال ۱399 و ش���ش ماه���ه نخس���ت امس���ال چ���ه 
برنامه ه���ا و اقدامات���ی را انج���ام داده ای���د و چ���ه 

دستاوردهایی حاصل شده است؟
مهم ترین اقدامات انجام شده شرکت پاالیش نفت 
تهران درخصوص افزایش بهره وری و کاهش مصرف 

حامل های انرژی عبارتند از:
جایگزینی ب��رق واحده��ای کنترل یک 

ش��مالی از توربین های بخاری )STG( به 01
)GTG+HRSG( توربین های گازی

در نظ��ر گرفت��ن تمهی��دات الزم جهت 
تس��ریع در انجام پروژه »جایگزینی برق 02

واحدهای قدیمی پاالیش��گاه از توربین های بخاری 
)STG( به توربین های گازی )GTG+HRSG( با برق 

پشتیبان شهر«.
پیاده سازی سیس��تم مدیری��ت انرژی بر 

03 ISO 50001:2018 اساس ویرایش جدید

توسط پرسنل شرکت.
حذف کامل سوخت مایع سبک و سنگین 

مصرفی ش��رکت از طری��ق جایگزینی با 04
سوخت گاز طبیعی.

تشکیل جلس��ات کارگروه عالی مدیریت 
انرژی به منظور: پایش مداوم عملکرد انرژی 05

ش��رکت، پیگیری و بررسی پروژه ه��ای بهینه سازی 
انرژی، بررسی هزینه های انرژی و سود ناخالص شرکت، 
پایش مداوم سوخت مایع مصرفی در راستای استفاده 

حداکثری از سوخت گازی و حذف سوخت مایع و ...
ارتقای داش��بورد عملیات روزانه و پایش 

مداوم و روزانه ش��اخص کلیدی عملکرد 06
انرژی در سطح کالن پاالیشگاه و در سطح واحدهای 

عملیاتی.
ب��رای  انگیزش��ی  مش��وق های  ایج��اد 

بهینه سازی مصرف ان��رژی در واحدهای 07
عملیاتی و معرفی و تشویق واحدهای عملیاتی برتر در 

حوزه انرژی به صورت ماهیانه.
استان��دارد  کتابچ��ه  ترجم��ه 

ISO 50004:2020 با موضوع »راهنمای 08

 اجرا، نگه��داری و بهبود سیس��تم مدیری��ت انرژی
ISO 50001:2018« در راستای مسئولیت اجتماعی 

شرکت.
بهینه س��ازی مص��رف ان��رژی واحدهای 

عملیاتی با پایش روزانه شاخص های انرژی 09
تدوین شده در سطح کالن شرکت و سطح واحدهای 

عملیاتی.
رفع نواقص مربوط به عایق کاری، مدیریت 

تله های بخار و رفع نشتی های بخار.10
انج��ام کالیبراسی��ون دوره ای و منظ��م 

تجهیزات ابزار دقیقی مرتبط با انرژی.11
پایش م��داوم کوره ها، دیگ ه��ای بخار و 

سایر تجهیزات انرژی بر بارز.12
برنامه ریزی و انج��ام ممیزی های فنی و 

سیستمی مدیریت انرژی.13

مهم تری���ن دس���تاوردهای حاص���ل ش���ده از ای���ن 
بخش عبارتند از:

 ح��ذف کامل سوخ��ت مایع سب��ک و سنگین 
مصرفی ش��رکت از طریق جایگزینی با سوخت گاز 

طبیعی.
 کاهش انتشار آالینده Co2 به میزان ۵۰۰۰۰ تن 

در سال.
 کاهش انتش��ار آالینده So2 به میزان ۲۵۰۰ تن 

در سال.
 بهبود در عملکرد انرژی شرکت به میزان ۱,۱ درصد.

 صرفه جویی ناشی از بهینه سازی مصرف انرژی به 
میزان 3۷۱۴ میلیارد ریال در سال.

 کاهش هزینه های اجتماعی ب��ه میزان ۱۰۲۰ 
میلیارد ریال در سال.
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 اجرای موفقیت آمیز طرح افزایش ظرفیت
وی ادام��ه داد: اج��رای موفقی��ت آمی��ز مرحله 
نخس��ت طرح افزایش ظرفیت واحد ۷۱ پاالیشگاه 
ست��اره خلیج فارس ب��ا تکیه بر ت��وان و کارگروهی 
جوانان متخصص ایرانی در بزرگ ترین پاالیش��گاه 
میعانات گازی جهان از جمله گام ها و دستاوردهای 
ارزش��مندی است ک��ه در راستای افزای��ش تولید 

فرآورده های نفتی محقق شد.
دادور افزود: با عنایت ب��ه اینکه واحدهای تقطیر 
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس به صورت مس��تمر و 
بدون هیچ گونه تعمیرات اساس��ی چندین سال در 
سرویس بوده ان��د، اهمیت استمرار تولید حداکثری 
در این پاالیشگاه و نیاز کشور به استحصال حداکثری 
گاز از میدان  مش��ترک پارس جنوب��ی و همچنین 
تأمین امنیت سبد سوخت امری حیاتی در صنعت 

نفت کشور به شمار می رود که با تکیه بر توان فنی 
متخصصان جوان این پاالیشگاه در تابستان امسال 

نیز توانستیم این مهم را فراهم آوریم.
وی ب��ا بیان اینک��ه در اجرای این پ��روژه کلیدی 
در پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس، طرحی مبتکرانه 
برای نخستین مرتبه در صنعت نفت کشور صورت 
گرفت، خاطرنشان کرد: در راستای تعهد به استمرار 
عملی��ات تولید اج��رای تعمیرات اساس��ی بر روی 
کوره های واحدهای تقطی��ر بدون از سرویس خارج 
ش��دن واحدهای عملیاتی در راستای پیشگیری از 

زیان های حاصل از توقف تولید صورت گرفت.

 حفظ سرمایه های ملی کشور
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از دیگر 
دستاوردهای این طرح به کاهش ضایعات و فلرینگ 

در راستای حفظ سرمایه های ملی کشور اشاره کرد 
و گفت: با اجرای این طرح در واحد ۷۱ پاالیش��گاه 
ستاره خلیج فارس افزایش ظرفیت پاالیشی از ۱۲۰ 
به ۱۵۰ هزار بشکه در روز انجامید که این دستاورد 
منجر ب��ه افزایش بهره وری و سود آوری پاالیش��گاه 

شد.
وی در ادامه بیان کرد: هم اکنون اجرای پروژه های 
مختل��ف در راستای بهبود فرآیندها در پاالیش��گاه 
ستاره خلیج فارس در جریان است که پروژه ایستگاه 
گاز شمالی، ایس��تگاه تقویت فش��ار میان مسیری 
کال، ایس��تگاه میترینگ خطوط ف��رآورده، تأمین 
و نصب پکی��ج نیتروژن، ساختمان ت��ردد کارکنان 
پاالیش��گاه، ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره سازی 
یک میلیون بشکه ای، پروژه کمپرسور ۷۲۵۲ و پروژه 
انبار مرکزی از مهم تری��ن آن هاست که می تواند به 

درخشش ستاره خلیج فارس 
در راستای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها برای رونق تولید

در گفت وگو با دادور مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مطرح شد؛

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اقدامات جهادی جوانان کارآزموده ی ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس در شرایط طاقت فرسا و شیوع ویروس کرونا را ستود و به تشریح این دستاوردها 
پرداخت. محمدعلی دادور در گفت وگویی ضمن عرض خداقوت به مدیران، مهندسان و کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج فارس که با همت و تاش، استمرار ایمن عملیات تولید را در بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازی جهان ممکن کرده اند، ابراز کرد: همان طور که در ابتدای سال فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری سال به عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را کلید راه 

اقدامات خود در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس قرار دادیم، مسیر خود را پیش گرفته ایم تا با افزایش ظرفیت تولید در راستای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید گام برداریم.
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پش��تیبانی از تولید و مانع زدایی در ذخیره سازی و انتقال فرآورده  
کمک شایانی کند.

دادور تصری��ح کرد: در اج��رای پروژه ها هدف گ��ذاری ما در این 
راست��ا بوده است که با تکیه  بر دانش بوم��ی و القای خودباوری در 
تولیدکنندگ��ان ایرانی با همکاری ش��رکت های توانمند داخلی و 

طرح های در دست اقدام را پیش بری کنیم.

 ایجاد فرصت های بیشتر فروش در شرق آسیا
وی عن��وان ک��رد: حفظ موقعیت استراتژیک ش��رکت، رش��د و 
گس��ترش فعالیت های صادرات��ی در سطح ب��ازار رقابتی موجود 
با مذاک��ره و تقویت کانال ه��ای بازاریابی برای ورود ب��ه بازارهای 
ش��رق آسیا و ایجاد فرصت جذب مشتریان جدید در شرایطی که 
تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان شدیدتر از گذشته اعمال 
ش��ده است، تأثیر به سزایی در تسهیل روند ارزآوری به کشور و به 
دنبال آن دستیابی به اهداف ارزش��مند شرکت نفت ستاره خلیج 

فارس داشته است.

 ستاره خلیج فارس پیشرو در عمل به مسئولیت اجتماعی
مدیرعامل ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس عنوان کرد: شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس در ایفای مس��ئولیت های اجتماعی پیشرو 
ب��وده است و عالوه بر وظیفه ی ذاتی خ��ود مبنی بر تأمین امنیت 
سبد سوخت ایران اسالمی و تولید نیمی از فرآورده های استراتژیک 
صادراتی و موردنیاز کش��ور، عمل به مس��ئولیت های اجتماعی را 
هم��واره مدنظر قرار داده و سعی داش��ته است تا به عنوان صنعتی 

نمونه با نگاه به جوامع محلی نقش آفرینی کند.
وی در تشریح گوشه ای از این اقدامات اظهار کرد: ادامه ی ساخت 

بیمارست��ان ۲۶۴ تختخواب��ی نف��ت ستاره 
خلیج ف��ارس، اه��دای بی��ش از ۲۴۰ تخت 
بیمارستان��ی، ۱۰ تخ��ت ICU، ۱۰ دستگاه 
مانیت��ور عالئ��م حیاتی بیم��ار، ۱۶ دستگاه 
ساکش��ن جراحی و دو دستگ��اه بالدگاز به 
ش��بکه ی درم��ان هرمزگان، مش��ارکت در 
اجرای طرح پیک سایی ش��بکه بندرعباس، 
تأمین ب��رق و آب موردنیاز آب ش��یرین کن 
یک میلیون مترمکعب��ی بندرعباس، کمک 
به آزادس��ازی زندانی��ان جرائم غی��ر عمد، 
توانمندسازی نیروهای بومی با آموزش های 
تخصصی، به کارگیری نخبگان برتر استانی در 
پاالیشگاه در راستای ایجاد انگیزه در جامعه ی 
علمی هرمزگ��ان، کاهش ب��ار مراجعات بر 
شبکه درمانی شهر بندرعباس با ایجاد مرکز 
تخصصی درمان و ده ها اقدام دیگر نش��ان از 
جدیت ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس در 
ایجاد توسعه ی پایدار در جنوب کشور و نگاه 

ویژه به جوامع محلی است.

شفافیت سازمانی
دادور با اشاره به مدیریت تمام منابع مالی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بانک های 

هرمزگان، خاطرنشان کرد:
در حال حاضر ما با بس��یاری از بانک های 
استان هرمزگان همکاری نزدیک و مراودات 
قابل توجهی داری��م و می توانیم اعالم کنیم 
که تمام عملیات بانکی این ش��رکت، عالوه 
بر شعبه بانک تجارت توسط باجه اختصاصی 
بانک مل��ت در پاالیش��گاه و دیگر بانک های 
هرمزگان انجام می ش��ود و این امر بار دیگر 
تعهد ستاره خلیج فارس را نسبت به اقتصاد 

کشور و استان هرمزگان به اثبات می رساند.
وی افزود: شفافیت عنصر کلیدی نهادینه 
ش��ده در بدنه اجرایی ش��رکت نفت ستاره 
خلیج فارس است و با توجه به حضور هیئت 
بازرسی سازمان بازرسی استان هرمزگان در 
پاالیش��گاه، این نکته حائز اهمیت است که 
سال های متمادی تمامی اطالعات شرکت به 

صورت شفاف و کامل ارائه شده است.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در پایان ضمن سپاس مجدد از مجاهدت های 
کارکنان این شرکت و خانواده ایشان، گفت: 
جوانان کارآزموده ابرپاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس با همت و ک��ار جهادی وظیفه خطیر 
تأمین امنیت سبد سوخت کشور در شرایط 
تحریم ه��ای خصمانه استکب��ار جهانی را بر 
عه��ده دارند و ت��ا کنون توانس��ته اند غیرت 
و توان داخلی ایرانی��ان را به جهانیان اثبات 

کنند.

در راستای تعهد به 
استمرار عملیات تولید 

اجرای تعمیرات اساسی 
بر روی کوره های 

واحدهای تقطیر بدون 
از سرویس خارج شدن 
واحدهای عملیاتی در 

راستای پیشگیری از 
زیان های حاصل از 
توقف تولید صورت 

گرفت
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 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با تبریک 
هفته پژوهش و فناوری با اشاره به اقدامات این شرکت 
با تکیه بر پژوهش و فعالیتهای علمی گفت: در نخستین 
گام و تنها یک دهه پس از راه اندازی، در س�ال 13۸۷ با 
ت�اش نیروهای متعهد و متخصص داخلی، در طرحی 
تحت عنوان پروژه رفع تنگناهای واحدهای تقطیر 01 و 
۷1 و اعمال تغییراتی در این واحدها، ظرفیت پاالیشی 
این ش�رکت به 320 هزار بش�که در روز افزایش یافت 
که نقش بسیار موثری در افزایش فرآورده های تولیدی 
از جمله بنزین و نف�ت گاز همگام با افزایش نیاز جامعه 

داشت.
مهندس هاش�م نامور افزود: یکی از اقدامات شاخص 
در اس�تفاده از ظرفیته�ا و پتانس�یل های موج�ود در 
پاالیش�گاه نفت بندرعباس ک�ه البته نش�ان از دانش 
تخصصی و اش�راف کام�ل عملیاتی کارکنان ش�رکت 
پاالیش نفت بندرعباس اس�ت، اج�رای طرح مبتکرانه 

افزایش 30 هزار بشکه ای ظرفیت پاالیش در دو مرحله 
در س�ال های 1391 و 1399 در واحدهای تقطیر و واحد 
کاهش گرانروی و دس�تیابی به ظرفی�ت پاالیش 350 
هزار بش�که در روز بود که نکته حائز اهمیت در اجرای 
این طرح خاقانه، اجرای آن بدون س�رمایه گذاری های 
مرسوم بود که خود معادل ۶00 میلیون دالر صرفه جویی 
اقتص�ادی و همچنین افزای�ش فرآورده ه�ای تولیدی 
ب�ه میزان 4 میلیون و ۶00 هزار لیتر در روز مش�تمل بر 
نفتای سنگین، بنزین و نفت گاز بود که عاوه بر افزایش 
ظرفیت تولید، می توان بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود 

عملکرد اقتصادی، اس�تفاده حداکث�ری از ظرفیتهای 
داخل�ی و کاهش آالینده های زیس�ت محیطی را نیز از 

دیگر دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد.
وی گام مهم دیگر شرکت پاالیش نفت بندرعباس را 
حرکت به سمت کیفی سازی محصوالت تولیدی مطابق 
با اس�تانداردهای جهانی با نگاه توسعه محور و افزایش 
تولید و خودکفایی کشور در تولید فرآورده های بنزین و 
نفت گاز و امکان صادرات فرآورده های تولیدی با توجه 
به قرارگیری این شرکت در مجاورت شاهراه اقتصادی 

پژوهش و اعتماد به دانش ایرانی
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان کرد:

 مبنای توسعه و تولید تنها پاالیشگاه نفت خام سنگین کشور
با نگاهی به تاریخچه پاالیشگاه های کشور که در زمینه پاالیش نفت خام فعال هستند متوجه می شویم که آخرین پاالیشگاه نفت ساخته شده در کشور و البته نخستین پاالیشگاه که پس از انقاب 
شکوهمند اسامی ساخته شد، شرکت پاالیش نفت بندرعباس است که به منظور تأمین بخشی از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و همچنین امکان صدور فرآورده های مازاد با ظرفیت پاالیش 

232 هزار بشکه در روز در سال 13۷۶ راه اندازی شد.
اما چرا می توان شرکت پاالیش نفت بندرعباس را نماد تخصص و دانش ایرانی با تکیه بر پژوهش های علمی در زمینه پاالیش نفت در کشور دانست؟

پاالیشگاه نفت بندرعباس مدرن ترین و تنها پاالیشگاهی است که قادر به تصفیه نفت خام سنگین و فوق سنگین در کشور و خاورمیانه است و همچنین تنها پاالیشگاهی است که ساخت و نصب 
آن توسط پیمانکاران ایرانی انجام شده است.

با نگاهی به اقدامات اجرا شده در این پاالیشگاه مشاهده می شود که در طول حدود ربع قرن فعالیت شبانه روزی این پاالیشگاه عاوه بر جلوگیری از هرگونه توقف و یا کاهش در تولید، با توجه به تغییر 
الگوی تولید و مصرف محصوالت نفتی کشور از محصوالت میان تقطیر به بنزین با ارزش افزوده بیشتر و در راستای پاسخ به این نیاز روز افزون و نیز ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی بر اساس الزامات 

زیست محیطی و استانداردهای بین المللی، برنامه های متنوعی برای افزایش ظرفیت پاالیش و همچنین بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی تعریف و پس از تصویب به مرحله اجراء در آمده است.
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صورت گرفته و با توجه به چش�م انداز تعریف شده در 
این ش�رکت که دس�تیابی به جایگاه برتر پاالیش نفت 
ایران در بهره وری و کیفیت فرآورده ها اس�ت، می توان 
گفت برای قطار توس�عه در پاالیشگاه نفت بندرعباس 
ایس�تگاه پایانی تعریف نش�ده اس�ت و پروژه ارتقای 
کیفیت محصوالت س�نگین ب�ا محوری�ت تولید کک 
اسفنجی، پروژه بزرگ و استراتژیک دیگری است که در 
حاضر در این شرکت در حال پیگیری و اجرا است که دو 
هدف مه�م کاهش نفت کوره و تبدیل آن به محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتر و همچنین تولید کک اسفنجی 
مورد نیاز صنایع آلومینیوم سازی کشور که هم اکنون 
از خارج از کش�ور تأمین می ش�ود، در این طرح دنبال 

می شود.
مهندس نامور گفت: یکی از دستاوردهای مهم اجرای 
این طرح بومی س�ازی دانش فنی است چرا که فناوری 
اجرای ای�ن طرح تنها در اختیار چند کش�ور قرار دارد 
که به واس�طه تحریمهای ظالمانه علیه ایران اس�امی، 
تقاضای همکاری در رابطه با این طرح از سوی کشورهای 
مورد نظر از جمله شرکت های ژاپنی، کره جنوبی و چینی 
رد ش�د که در نهایت متخصصان جوان شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس با تکیه و اعتماد به تجربه و دانش ایرانی 
و همکاری پژوهش�گاه صنعت نفت با انج�ام مطالعات 
گسترده و اجرای طرح در چند مرحله در ابعاد کوچک تر 
و به صورت پایلوت حرکت برای طراحی و س�اخت این 

پروژه ملی را آغاز کردند.
وی اف�زود: صنع�ت پاالیش نفت با توج�ه به اهمیت 
و نقش آن در اقتصاد کش�ور و تأثیر مستقیم بر جامعه 
همواره به عنوان یک صنعت اس�تراتژیک مطرح بوده 
اس�ت که کوچکترین خلل در روند فعالیت آن و تولید 
فرآورده های نفتی می تواند منجر به بحران های اجتماعی 

ش�ود و به همین دلیل بسیاری از دش�منان جمهوری 
اسامی ایران سعی کردند تا با اعمال تحریمهای سخت 
و نابراب�ر، به این صنعت حیاتی ضرب�ه وارد کنند، اما به 
همت متخصصان و تاش�گران صنعت نفت و استمرار 
فعالیتهای پژوهشی، بسیاری از محدودیت ها تبدیل به 
فرصت شده است که نمونه های متعدد از این موفقیتها را 

می توان در شرکت پاالیش نفت بندرعباس دید.
مدیرعامل ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس در ادامه 
با اش�اره به طرح های علمی و پژوهش�ی که با موفقیت 
در این شرکت به اجرا درآمده است، گفت: تولید اسید 
کلریدریک صنایع پاالیش�گاهی برای نخستین بار در 
کشور در راس�تای قطع وابستگی به خارج، نمونه یکی 
از این موفقیت ها اس�ت که با اعتماد بر توان و تخصص 
داخلی، با خلوص و فش�ار باال که مورد استفاده صنایع 
پاالیشگاهی و پتروش�یمی ها است، در پاالیشگاه نفت 
بندرعباس تولید ش�د. تا پیش از آن اسید کلریدریک 
با ویژگی و استانداردهای الزم در کشور تولید نمی شد 
و در آس�یا تنها کشورهای چین و هند تولید کننده آن 

محسوب می شدند.
مهن�دس نامور ب�ا اش�اره به اهمی�ت تولید اس�ید 
کلریدریک گازی در تولید با کیفیت فرآورده های نفتی 
از جمله بنزین تصریح کرد: در پنجمین جشنواره ملی 
ن�وآوری محصول برتر ایرانی که ب�ا هدف جهش تولید 
و حمای�ت از نوآوری های داخلی در دانش�گاه صنعتی 
شریف تهران برگزار شد، طرح تولید اسید کلریدریک 
گازی پاالیشگاه نفت بندرعباس که به منظور استفاده 
در پروژه افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و نفت 
گاز این ش�رکت با نوآوری و خاقی�ت متخصصان این 
پاالیشگاه تولید شد، به عنوان محصول برتر ایرانی در 

سال 1399 لوح زرین این جشنواره را دریافت کرد.
وی در ادام�ه افزود: س�اخت کنت�رل کننده گرمکن 
بخ�ش احیای کاتالیس�ت واح�د جدید بنزین س�ازی 
پاالیش�گاه نفت بندرعباس نیز اقدام ارزشمند دیگری 
بود ک�ه برای نخس�تین بار در کش�ور در این ش�رکت 

خلیج فارس و فرصت حضور در بازارهای جهانی عنوان 
کرد و بیان داش�ت: در ای�ن رابطه طرح مل�ی افزایش 
ظرفیت تولید و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز با احداث 
واحده�ای جدید مطابق با فناوری ه�ای روز جهانی در 
این پاالیش�گاه به اج�را درآمد و در بهمن س�ال 9۷ به 
طور کام�ل مورد بهره برداری قرار گرفت که با تکمیل و 
راه اندازی این طرح، کیفیت بنزین تولیدی به استاندارد 
یورو 5 و کیفیت نفت گاز تولیدی به اس�تاندارد یورو 4 

ارتقاء یافت.
مدیرعامل ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس تصریح 
کرد: با توجه به پتانسیلهای موجود در شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس و با نگاه مدیریت�ی و برنامه ریزی های 
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رس�یدند را نیز بخش دیگری از نتیجه اعتماد ب�ه متخصصان متعهد و 
پرتاش این شرکت عنوان کرد.

مهن�دس نامور بیان داش�ت: به طور کل�ی یکی از سیاس�تهای مهم 
ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس حمایت از توان ساخت داخل و حرکت 
در جهت بومی سازی بس�یاری از قطعات مهم و حساس پاالیشگاهی با 
نگاه پژوهشی است که عاوه بر حفظ منابع و صیانت از سرمایه های ملی 
منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، منجر به جلوگیری از خروج ارز 
از کش�ور، خوداتکایی و قطع وابستگی به خارج و همچنین بومی سازی 
فناوری های روز دنیا، کاهش هزینه های تولید و افزایش اعتماد به نفس 
در بین جوانان و متخصصان می ش�ود و شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در راستای حمایت از توان و ساخت داخل تاکنون بالغ بر ۶۸00 قلم کاال 
را بدون داشتن نقش�ه های اولیه و تنها با استفاده از مهندسی معکوس 
توانسته است بومی سازی کند که بیش از ۷00 میلیارد ریال صرفه جویی 

اقتصادی به همراه داشته است.
درحال حاضر ح�دود 1۸ درصد پاالیش نفت خام کش�ور و به تبع آن 
تولید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور در پاالیشگاه نفت بندرعباس 
انجام می ش�ود و این ش�رکت همواره تاش کرده اس�ت ب�ا بهره مندی 
از ظرفیت ه�ای موج�ود، س�هم قابل ماحظه خ�ود را در تأمین س�بد 
انرژی کش�ور حفظ و ارتقاء بخش�د. فعالیت های مستمر و تاش شبانه 
روزی و سخت کوش�انه کارکن�ان ش�رکت پاالیش نف�ت بندرعباس به 
عنوان ارزشمندترین سرمایه س�ازمانی، توانسته قلب تپنده این قطب 
انرژی کش�ور را همواره زنده و پویا نگاه داش�ته و از خود گذشتگی ها و 
فداکاری های تحس�ین برانگیز مجموعه انس�انی این شرکت بیشترین 
بازدهی و اثر بخشی را در فرآیند تولید و زنجیره تأمین فرآورده های نفتی 
مورد نیاز کشور خلق کرده و افق های روشنی را در روند موفقیت های این 

شرکت ترسیم کرده است.

ساخته ش�د. این قطعه الکتریکی که درایور تایرستور 
)THYRISTOR DRIVER( نامیده می شود، وظیفه 
کنترل گرمکن مربوط به بخش احیای کاتالیست واحد 
بنزین س�ازی جدید پاالیش�گاه را بر عهده دارد که به 
دلیل بروز اش�کال فنی در این قطعه واحد احیاء از مدار 
خارج ش�د که با توجه به عدم امکان تأمین سریع آن از 
کشور سازنده و همچنین زمان محدود 4۸ ساعته برای 
به مدار برگرداندن بخش احیای کاتالیست، متخصصان 
پاالیش�گاه نفت بندرعباس با تحلی�ل عملکرد قطعه، 
بصورت مبتکرانه نس�بت به طراحی آن اقدام کردند و 
قطعه مش�ابه آن را ساختند و با بکارگیری به موقع این 
قطعه، مانع از توقف ناخواسته واحد بنزین سازی بدلیل 

عدم دسترسی به قطعات یدکی شدند.
مدیرعامل ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس، طراحی 
و س�اخت دس�تگاه اتص�ال مج�دد الکتروموتورهای 
صنعتی، طراحی و ساخت سیستم اعام و اطفای حریق 
توربین های گازی، طراحی و ساخت سامانه ارتباطی بین 
سیستم اندازه گیری مخازن )TGS( با سیستم یکپارچه 
کنترل فرآیند )DCS( پاالیشگاه، طراحی و ساخت نرم 
افزار محاس�بات مهندس�ی واحدهای آب، برق و بخار 
صنایع پاالیش�گاهی و بس�یاری از طرح ه�ای خاقانه 
دیگر که بیشتر آنها برای نخستین بار در کشور با تاش 
مهندس�ان جوان این شرکت س�اخته و به بهره برداری 

گام مهم دیگر شرکت 
پاالیش نفت 

بندرعباس حرکت به 
سمت کیفی سازی 
محصوالت تولیدی 

مطابق با استانداردهای 
جهانی با نگاه توسعه 

محور و افزایش تولید و 
خودکفایی کشور در 

تولید فرآورده های بنزین 
و نفت گاز و امکان 

صادرات فرآورده های 
تولیدی و فرصت حضور 

در بازارهای جهانی 
است
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مدل س���ازی کم���ی کیفیت خ���وراک میعانات 
گازی پارس جنوبی

»روح اهلل وقاری« در این گفت وگو در تش��ریح 
ای��ن اقدام��ات عنوان ک��رد: یک��ی از مهم ترین 
دغدغه ه��ای ش��رکت در خص��وص خ��وراک 
ارسالی از مجتمع گاز پ��ارس جنوبی، تغییر در 
مشخصات کیفی میعانات گازی نسبت به آنالیز 
طراحی است که تاکنون تأثی��ر قابل توجهی بر 
هیدروکربن مارجین پاالیش��گاه داشته است. از 
این رو، به منظور تخمی��ن قیمت واقعی خوراک 
دریافت��ی از مجتمع گاز پ��ارس جنوبی، در این 
م��دت مهم ترین عوام��ل تأثیرگذار ب��ر کیفیت 
میعانات گازی شناسایی و ضریب تغییر کیفیت 

خوراک در قالب مدل سازی کمی ارائه شد.

ارائه داشبورد مدیریتی بورس انرژی ایران
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فرآورده های 
ویژه ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس در بورس 
انرژی ایران عرضه و معامله می ش��ود. به همین 
منظور، در حوزه توسعه کسب و کار، با بهره گیری 
از تکنیک های علوم داده، بازار محصوالت مرتبط 
با نفتا و حالل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
و در نهایت طی ش��ش گام مطالعاتی، داشبورد 
بورس انرژی ایران تهیه شد. این داشبورد جایگاه 
ش��رکت را در بین سایر شرکت های پاالیشی به 
نمایش می گذارد و تصویری منسجم  از روند بازار 

و وضعیت رقبا ارائه می دهد.

تقوی���ت و ارتق���ای اثربخش���ی ش���رکت ب���ا 
شناسایی و مدیریت ریسک

 وقاری افزود: شناسایی و مدیریت ریسک یکی 
از روش های نوین است که برای تقویت و ارتقای 
اثربخشی شرکت ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. 
هدف از اجرای مدیریت ریسک، رصد، تحلیل و 
پاسخ به ریس��ک ها است تا ریسک های منفی را 
کاهش داده و از ریس��ک های مثب��ت در جهت 

منافع شرکت بهره برداری کند.
وی ادامه داد: ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس 
در راستای راهب��رد و اهداف کالن خود مبنی بر 

ش��ناسایی، ارزیابی، پاسخگویی و پایش ریس��ک هاي عملیاتی، راهبردي، مالی، فناوري اطالعات و حقوقی به 
صورت یکپارچه، برای اولین بار واحد مدیریت ریس��ک را به صورت مس��تقل در چارت سازمانی خود معرفی 

کرده است.

طرح تقطیر میعانات گازی بدون کوره حرارتی
معاون برنامه ریزی و توسعه ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس ابراز کرد: مطابق با رسالت اصلی پاالیشگاه در 
یکی از حس��اس ترین برهه های تاریخ کش��ور به هیچ وجه امکان از سرویس خارج کردن واحدهای تقطیر به 
منظور تعمیرات اساسی کوره ها وجود نداش��ت لذا با دستور مدیرعامل محترم بررسی و ارائه طرحی به منظور 

جایگزینی و از سرویس خارج کردن کوره های مذکور در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: از همین رو با مدل سازی کامل واحد تقطیر و تهیه نقشه های فرآیندی جدید پس از اجرای کامل 
طرح، برای اولین بار راه اندازی مجدد واحد تقطیر بدون کوره H-۰۱۰۲ و به کمک مبدل بخار با ظرفیت ۱۵۰ 
هزار بش��که در روز میعانات گازی تحقق یافت و انجام هرگونه تعمیرات اساسی بر روی کوره بدون محدودیت 

زمانی امکان پذیر شد.

انعقاد قرارداد با مجری ممیزی خارجی
وق��اری بیان کرد: با توج��ه به اینکه سازمان در گام های پایانی استقرار سیس��تم مدیری��ت یکپارچه است، 
برای تس��ریع در روند و جلوگیری از اتالف زمان، پس از بررسی های انجام ش��ده و جمع آوری اطالعات سایر 
پاالیش��گاه-ها با برگزاری مناقصه از ش��رکت های معتبر دعوت به عمل آمد و ضمن اخذ مدارک و مستندات 
مربوطه و بررسی های کارش��ناسی در خصوص صالحیت و سوابق ش��رکت کنندگان، شرکت مجری ممیزی 

خارجی را انتخاب کردیم و در حال برنامه ریزی های الزم برای برگزاری ممیزی در پاییز امسال هستیم.

برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت های تولید در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در گفت وگو با معاونت برنامه ریزی و توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مطرح شد؛

معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت نفت ستاره خلیج فارس به منظور پیشبرد اهداف 
تعالی س�ازمانی با همکاری واحدهای زیرمجموعه خود ش�امل مدیریت کسب و کار، 
مدیریت ریس�ک، مدیریت برنامه ریزی، مدیریت توسعه و پژوهش و همچنین واحد 
مهندسی سیستم ها و بهره وری در تاش است با استفاده از ظرفیت های موجود خود 

از قبیل پویایی و توانمندی نیروهای جوان و متخصص در راستای اهداف کان شرکت 
و در مسیر چشم انداز و مأموریت های محوله گام بردارد. به منظور آگاهی از مهم ترین 
فعالیت های این واحد به گفتگو با معاون برنامه ریزی و توس�عه ش�رکت نفت س�تاره 

خلیج فارس پرداختیم.
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معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: 
ارتقای ظرفیت تولید و ذخیره س��ازی فرآورده ها با 
ص��رف کمترین زمان و هزین��ه از اهم فعالیت ها در 
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس است که پیش��رفت 
فیزیکی پروژه های مورد اش��اره در فصل تابس��تان 

جاری از روند چشم گیری برخوردار بوده است.
سروش ذیگل��ری با بی��ان استقرار م��دل تعالی 
نگهداری و تعمیرات همگام با دانش روز در راستای 
ارتقای ش��اخص های کلی��دی عملک��رد در بخش 
نگهداری و تعمیرات، ابراز کرد: اجرای سیستم های 
پیش��رفته بازرسی فنی و تعمی��رات و نگهداری بر 
مبن��ای اصول علم��ی و روزآمد ب��ا افزایش قابلیت 
اطمین��ان در تمامی سطوح و مناب��ع در واحدهای 
عملیاتی پاالیش��گاه ست��اره خلیج ف��ارس و انجام 
کنترل های الزم به منظور افزایش بهره وری، کارایی 
و پای��داری تولی��د و صرفه جوی��ی در مصرف لوازم 
یدک��ی و هزینه های جاری بر اساس ش��اخص های 
مدون استاندارد را پیوسته مد نظر داشته ایم تا با نگاه 

به افق های دور همواره به  عنوان صنعتی پیش��رو و 
سرآمد در تراز جهانی قرار داشته باشیم.

وی اف��زود: انج��ام مطالعات مهندس��ی و اجرای 
طرح افزای��ش ظرفیت و رفع گلوگاه ه��ای فازهای 
سه گانه ی پاالیش��گاه در راست��ای افزایش ظرفیت 
تولی��د و ذخیره سازی فرآورده ه��ا با صرف کمترین 
زمان و هزینه از اهم فعالیت ها در پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس است که مطابق با برنامه زمان بندی در 

حال انجام است.
ذیگل��ری در تش��ریح اقدامات معاون��ت تولید در 
تابستان امسال، ادامه داد: با عنایت به اینکه واحدهای 
تقطیر پاالیش��گاه ست��اره خلیج فارس ب��ه صورت 
مستمر و بدون هیچ گونه تعمیرات اساسی چندین 
سال در سرویس بوده اند، لزوم حفظ استمرار تولید 
در ابر پاالیشگاه میعانات گازی جهان و نیاز کشور به 
استحصال حداکثری از میدان مشترک گازی پارس 

جنوبی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.
وی اضاف��ه کرد: با توجه ب��ه در پیش بودن فصل 

سرما و اهمیت تأمین گاز در کشور، کارکنان پرتالش 
و متعهد ش��رکت نفت ستاره خلیج ف��ارس در خط 
مقدم جنگ اقتصادی در راستای حفظ و صیانت از 
منافع ملی و عمل به منوی��ات مقام معظم رهبری 
باألخص در خصوص پشتیبانی ها و رفع موانع تولید 
از هیچ جان فش��انی و اقدام جهادی همانند گذشته 
دریغ نکردند و مرحله نخست طرح افزایش ظرفیت 
واحد ۷۱ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را با موفقیت 

به سرانجام رساندند.
معاون تولید ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس در 
خصوص دستاوردهای بزرگ این اقدام، خاطرنشان 
کرد: تعهد به استمرار ایمن عملیات تولید برای اجرای 
تعمیرات اساسی بر روی کوره های واحدهای تقطیر 
ب��دون از سرویس خارج ش��دن واحدهای عملیاتی 
در راستای پیش��گیری از زیان های حاصل از توقف 
تولید در این واحد پاالیشی، دستاورد ملی سترگی 
به ش��مار می رفت که با انجام مطالعات مهندسی و 
بازطراحی واحدهای تقطیر برای نخستین مرتبه در 

افزایش ظرفیت تولید و ذخیره سازی فرآورده ها 
با صرف کمترین زمان و هزینه
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تعمیرات اساسی پاالیشگاهی صورت گرفت.
وی با بیان عدم همکاری و پاسخگویی ش��رکت سازنده خارجی 
نس��بت به تأمین تجهیزات پکیج تبری��د واحد اکتنای��زر فاز دو 
پاالیش��گاه ستاره خلی��ج فارس، اضاف��ه کرد: به دلی��ل این عدم 
همکاری با استفاده از دانش فنی متخصصان پاالیش��گاه میعانات 
گ��ازی ست��اره خلیج ف��ارس ب��ه بازمهندسی و طراح��ی تمامی 
تجهیزات پکیج مورد اش��اره پرداختیم که این مهم نقش بسزایی 
در کاهش ضایعات پاالیش��گاه داش��ت و باید گفت انجام عملیات 
مذکور با ش��رایط اعمال تحریم های ظالمانه استکبار جهانی علیه 
کشورمان دستاورد بزرگی محسوب شده که خود به ارتقای دانش 

و توانمندی های بومی انجامیده است.
ذیگلری با بیان اینک��ه تالش برای نیل به توسع��ه ی متوازن و 
پایدار، بدون در نظر گرفتن مباحث زیست محیطی و بهینه سازی 
مصرف انرژی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و تحقق چشم انداز شرکت بر آن شده ایم تا 
به همت کارکنان کوشا و متخصص شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
بهینه س��ازی مصرف مناب��ع از یک س��و و کاه��ش آلودگی های 
زیست محیطی از سوی دیگر را به صورت مستمر دنبال و به  عنوان 
فرهنگ  سازمانی در شرکت نفت ستاره خلیج فارس نهادینه کنیم.

معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس اضافه کرد: فرهنگ 
سازی در حوزه محیط زیس��ت با اجرای طرح جمعه های سبز که 
با همکاری و مشارکت تمامی پرسنل پاالیشگاه انجام می پذیرد از 
نکات حائز اهمیتی است که نشان از توجه وافر همکاران به مقوله 

صیانت از محیط زیست دارد.
وی عنوان ک��رد: نمونه برداری و آزمایش پس��اب های خروجی 
پاالیش��گاه و مقایس��ه نتایج با استانداردهای ش��رکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی و سازمان حفاظت محیط زیست، انجام 
سرویس های دوره ای و کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری گازهای 
خروجی از دودکش کوره ها و تعبیه تجهیزات پایش و اندازه گیری 
لحظه ای و بازدی��د و نظارت بر مدیریت پس��ماندهای تولیدی از 
جمله دیگر فعالیت ها در حوزه حفظ محیط زیس��ت در پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس بوده است.
ذیگلری افزود: اجرای پروژه ه��ای مطالعاتی در راستای افزایش 
ظرفی��ت و رفع گلوگاه ه��ای عملیاتی با انجام پ��روژه منحصر به 
ف��رد CFD به منظور بررس��ی دینامیکی عملک��رد بویلرها و ارائه 
راهکارهای عملیاتی با صحه گ��ذاری بر نتایج مدل سازی به وسیله 

داده های واقعی و با استفاده از تجهیزات پیشرفته 
که برای اولین بار در کشور صورت پذیرفته است، 
از دیگ��ر دستاوردهای اخی��ر متخصصان جوان 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به شمار می رود.
وی ادام��ه داد: پای��ش مس��تمر پارامتره��ای 
عملیاتی و انجام اصالح��ات اساسی در راستای 
بهینه سازی فرآیندها و پیش��رفت فیزیکی قابل 
توجه مراحل راه اندازی ایستگاه میترینگ برای 
اندازه گی��ری دقیق تر فرآورده ه��ای خروجی از 
پاالیش��گاه با هدف صیان��ت از سرمایه های ملی 
در ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس از اقداماتی 
است که در تابستان امسال با تکیه بر توان فنی 
متخصصان ابر پاالیش��گاه میعانات گازی جهان 

صورت گرفته است.
معاون تولید ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس 
اضافه کرد: اجرای سیس��تم های مدیریت تغییر 
در تمامی واحدهای ستادی و عملیاتی و اجرای 
تکنیک های بهبود مستمر با رعایت همه جانبه 
الزام��ات ایمن��ی از جمل��ه Simops و ارزیابی 
ریس��ک فعالیت ها با توجه به در سرویس بودن 
واحدهای عملیاتی از دیگر اقدامات ارزشمندی 
است که در شرکت نفت ستاره خلیج فارس مورد 
توجه ق��رار گرفته تا ایمن��ی و استمرار عملیات 
تولید بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان 

تضمین شود.
وی اف��زود: بومی سازی سیس��تم های کنترل 
توربین های ۵۰ مگاواتی برای اولین بار در کشور 
به همت متخصصان پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
ص��ورت گرفته است که این دست��اورد نیز اقدام 
ش��گرفی در صنعت نفت ایران به شمار می رود و 
راه خودکفایی در طراحی و ساخت سیستم های 

کنترل بومی را هموار کرده است.
ذیگل��ری اضافه کرد: ب��ا آرزوی سالمتی برای 
خانواده بزرگ ستاره خلیج فارس که با گمنامی 
در ش��رایط سخت عملیاتی و همچنین ش��یوع 
ویروس کرونا به صورت بی وقفه و شبانه روزی در 
گرمای طاقت فرسا با ازخودگذشتگی، جان فشانی 
و فداکاری، دوش��ادوش یکدیگر تضمین امنیت 
سبد سوخت کشور را به ارمغان می آورند تشکر و 

قدردانی می کنم.
وی در پای��ان گف��ت: امی��د اس��ت ب��ه یاری 
خداوند متعال، توجه��ات حضرت ولیعصر )عج( 
و هدایت ه��ای داهیان��ه ی مقام معظ��م رهبری 
بتوانیم در جوار پهنه ی نیلگون خلیج همیش��ه 
فارس و در قلب تپنده جبهه ی اقتصادی کش��ور 
در راستای خدمت به ملت عزیز ایران اسالمی و 
هم استانی های گران قدرمان در استان هرمزگان 
گام برداریم و اقدامات همکاران ما بیش ازپیش به 
عزت، سربلندی و قرار گرفتن کشور عزیزمان بر 

بلندای قله های توسعه و پیشرفت بیانجامد.

اجرای سیستم های 
مدیریت تغییر در 
تمامی واحدهای 

ستادی و عملیاتی و 
اجرای تکنیک های 

بهبود مستمر با رعایت 
همه جانبه الزامات 

ایمنی از جمله 
Simops و ارزیابی 

ریسک فعالیت ها با 
توجه به در سرویس 

بودن واحدهای 
عملیاتی از دیگر 

اقدامات ارزشمندی 
است که در شرکت 

نفت ستاره خلیج 
فارس مورد توجه قرار 

گرفته تا ایمنی و 
استمرار عملیات تولید 
بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان 

تضمین شود
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به همت متخصصین ش��رکت پاالی��ش نفت امام 
خمینی )ره( ش��ازند و پژوهشگاه صنعت نفت، برای 
اولین ب��ار در کش��ور عملیات تعمیر، هیدروتس��ت 
و بارگی��ری کاتالیس��ت رآکت��ور V-۶3۲ به دست 
متخصصین ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند و پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد و این رآکتور 

با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت.
سال ۱3۹۵ در زمان تعمی��رات اساسی و در حین 
بازرسی رآکتورها، وجود اشکال و ترک های عمیق در 
یکی از نازل های رآکتور V-632 مش��اهده و منجر به 

عدم استفاده از آن شد.
مهندس فرهی رییس اداره بازرسی در توضیحات 
تکمیلی این اتف��اق گفت: چون رآکت��ور مذکور در 
دسته رآکتورهای جداره ضخیم قرار داشت و تجربه 
انجام تعمیرات ترک های عمیق ب��ر روی این دسته 
از رآکتورها در سطح جهانی مح��دود و گزارش های 
ارائه شده در این خصوص بس��یار اندک بود و تجربه 
اینگونه تعمیرات در داخل کشور نیز محدود به تعمیر 
ترک های سطحی و ترک های به وجود آمده بر روی 
پوش��ش داخلی )Clad( راکتورها بود، تصمیم بر آن 
ش��د که رآکتور مذکور از سرویس خارج و در فرصت 

مناسب تعمیرات الزم بر روی آن انجام شود.
او افزود: هرچند تعمیرات این رآکتور از اولویت های 
پاالیشگاه محسوب می شد اما به دلیل ابعاد رآکتور و 
در سرویس ب��ودن دو رآکتور مجاور آن، عماًل امکان 
خروج رآکت��ور مذک��ور از سایت پاالیش��گاه وجود 
نداش��ت؛ لذا امکان تعمیر رآکت��ور V-632 در محل 
سایت پاالیش��گاه در یک مناقص��ه بین المللي مورد 

بررسی قرار گرفت. 
بدی��ن منظور ب��ا ش��رکت هاي معتب��ر داخلي و 
خارجي نظیر ماش��ین سازي اراک، رآکتورساز اهواز، 

Industrius از کشور کرواسي، CR از نیوزلند، AXO از 

ایتالیا و... مکاتبات الزم انجام شد و در نهایت پیشنهاد 
 Industrius فني شرکت هاي ماش��ین سازي اراک و
کرواسي مورد تأیید قرار گرفت که پس از بازگشایي 
پاکات مالي، شرکت ماشین سازي اراک برنده مناقصه 

تعمیر رآکتور ۶3۲ اعالم شد.
او با اشاره به شروع تحریم هاي اقتصادي جدید علیه 
ایران گفت: پس از ش��روع به کار تعمی��رات رآکتور، 
ش��رکت ماشین سازي به دلیل مش��کالت مربوط به 
انتقال ارز و تحریم ها و عدم امکان اخذ تأییدیه براي 
 ASME روش تعمیر و عدم حضور ناظران مورد تأیید

در ایران، عملیات تعمیر را متوقف کرد.
رییس بازرسی اف��زود: اما از آنجا که رآکتور مذکور 
ارزش عملیاتی و اقتصادی باالیی داش��ت، قراردادي 
فی مابین شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند 
با پژوهش��گاه صنعت نفت جهت مشاوره و نظارت بر 
تعمیر رآکتور منعقد و مقرر شد روش تعمیر از سوي 
پژوهشگاه صنعت نفت ارائه ش��ود و شرکت ماشین 
س��ازي اراک آن را تحت نظارت پژوهش��گاه اجرایي 
کند. مهندس فرهی با تش��کر از همه عوامل اجرایی 
از جمله مدیریت پاالیش��گاه همک��اران در خدمات 
فنی و مهندسی و تعمیرات و پژوهش��گاه و ش��رکت 
ماش��ین سازی افزود: خدا را شاکریم که این تالش ها 
جواب داد و موفق ش��دیم برای اولین بار در کش��ور 
تعمیر رآکت��ور V-۶3۲ را از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ در 
دس��ت اقدام قرار دهیم که این ک��ار در اوایل مهرماه 
سال جاری با انجام عملیات هیدروتست با موفقیت به 
پایان رسید و عملیات بارگیري کاتالیست در رآکتور 
مذکور در جریان تعمیرات اساسي سال ۱۴۰۰ انجام 
و با پایان تعمیرات اساسي، این رآکتور در مدار تولید 

قرار گرفت.

عملیات تعمیر رآکتور 
V-632 به دست 
متخصصین شرکت 
پاالیش نفت امام 
خمینی )ره( شازند 
و پژوهشگاه صنعت 
نفت انجام شد

برای اولین بار در کشور؛
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بازدید دبیرکل انجمن صنفی پاالیش نفت از پاالیشگاه آفتاب

 به دنبال عضویت شرکت پاالیش نفت آفتاب در انجمن صنفی کارفرمائی صنعت 
پاالیش نفت، ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به 
اتفاق مهندس تنگستانی مدیر مالی، و رنجبر مدیر روابط عمومی انجمن کار فرمایی 
صنعت پاالیش نفت کشور دوشنبه ۱۷ آبان از مجموعه شرکت پاالیش نفت آفتاب 

در بندر عباس بازدید کردند.
در این بازدید، میهمانان به اتفاق تعدادی از مدیران ارش��د این مجموعه، ابتدا از 
واحد مخازن این ش��رکت واقع در شمال پاالیش��گاه بندر عباس بازدید کردند و در 
جریان نحوه دریافت و انتقال خوراک  توسط خطوط لوله اختصاصی از پاالیش��گاه 
بندرعباس به مخازن نگهداری، بارگیری و حمل به واحدهای پاالیشی نفت آفتاب در 

شهرک صنعتی خلیج فارس قرار گرفتند.
      در ادامه عاشوری و هیات همراه با ارائه توضیحات مدیران ارشد این شرکت در 
جریان تولید واحدهای پاالیشی شامل هیدروکربن های سبک و سنگین، حالل ها و 
انواع قیر شرکت پاالیش نفت آفتاب در شهرک صنعتی خلیج فارس بندر عباس قرار 
گرفتند.   همچنین طی نشستی در خصوص طرح های توسعه، چالش ها و افزایش 

ظرفیت تولید ۲۰ هزار بش��که ای طی ماه  های آینده ش��رکت پاالیش نفت آفتاب 
توضیحات الزم ارائه شد.

بازدید مدیر پذیرش فرابورس از شرکت پاالیش نفت آفتاب

مدیر پذی��رش و کارش��ناسان فراب��ورس ایران، 
دوشنبه ۲۶ مهر از واحدهای تولیدی، طرح های آتی 
و امکانات بندری شرکت پاالیش نفت آفتاب در بندر 

عباس بازدید کردند.
در سال ۱3۹۹ هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت 
آفتاب با توجه به پتانس��یل های موجود این شرکت 
در حوزه های پاالیش��ی، طرح های توسعه ارزشمند 
متن��وع و همچنی��ن تولی��د و سودآوری مس��تمر 

در سال ه��ای گذش��ته متناسب ب��ا استانداردهای 
ش��رکت های بورسی، آغاز فرایند پذیرش بورس را 

مصوب کرد.
در همی��ن راستا و ب��ا توجه به تدوی��ن امیدنامه 
ش��رکت به منظور ورود به بازار اول فرابورس، کابلی 
مدیر پذیرش فرابورس ایران و کارشناسان همراه به 
اتفاق مدیران ارشد شرکت، طی بازدید از واحدهای 
مختلف ب��ا فراینده��ای تأمین، تولی��د و صادرات، 

ظرفیت ه��ا و طرح های توسعه این مجموعه آش��نا 
شدند.

همچنی��ن بازدیدکنندگ��ان از مخ��ازن ذخی��ره 
میعانات گازی، واحدهای شیرین سازی، تولید انواع 
هیدروکربن، بس��ته بندی، خطوط لوله اختصاصی 
تأمین خوراک، واحدهای تولید انواع قیر، طرح های 
توسعه و امکانات و مخازن بندری در اسکله ش��هید 

رجائی بازدید کردند.
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اخبار پاالی

آغاز به کار پروژه تولید و بسته بندی قیر صادراتی در پاالیشگاه آفتاب

    پروژه واحد جدید تولید و بس��ته بندی قیر صادراتی پاالیشگاه آفتاب با حضور 
استاندار، نماینده استان و عضو کمسیون انرژی مجلس، فرماندار، مدیرکل سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان و جمعی از مدیران ش��رکت پاالیش نفت 

آفتاب در سایت شمالی پاالیشگاه بندرعباس افتتاح شد.
      این واحد پائین دستی شرکت پاالیش نفت آفتاب با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در 
سال و افزایش ظرفیت تا 3۵۰ هزار تن تا یکسال آینده، اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ نفر 
بصورت مستقیم و ۱۵۰ نفر غیر مستقیم، در زمینی با مساحت ۱۷ هزار متر مربع و 

سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیار ریال به بهره برداری رسید.  
 ش��رکت پاالیش نفت آفتاب در اردیبهشت سال ۱3۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. 
این ش��رکت بزرگترین پاالیشگاه صد در صد خصوصی کشور است که با استفاده از 
ایده های خالق و نوین مدیریتی و سرمایه انس��انی خود توانس��ته در فهرست ۱۰۰ 

شرکت اول و ۱۰ صادر کننده برتر کشور قرار گیرد.

بومی سازی 69۰۰ قطعه پاالیشگاهی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس
در بازدید اعضای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از پاالیشگاه نفت بندرعباس مطرح شد؛

معاون بازرگانی ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس 
گفت: تاکنون در این ش��رکت بالغ بر ۶۹۰۰ قطعه 
از طریق مهندسی معکوس، داخلی سازی و فناوری 

آن بومی سازی شده است.
مهندس بهرام پور در بازدید ش��رکت های دانش 
بنیان و عضو پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 
از پاالیش��گاه نفت بندرعب��اس اف��زود: حمایت از 
ساخت داخ��ل و تولیدکنندگان داخلی در راستای 
کمک به استمرار تولید، از سیاست های پاالیش��گاه 

نفت بندرعباس است.
وی بیان داش��ت: سالیانه در حدود ۱۵۰ قطعه به 
روش مهندسی معکوس در ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس با همکاری ش��رکت های دانش بنیان و 

تولید کنندگان داخلی بومی سازی می شود.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز 
در این دیدار گفت: اقدامات ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس در حوزه پژوهش و اعتماد به شرکت ها و 

تولیدکنندگان داخلی قابل توجه است.

دکت��ر واعظی با بیان اینکه ه��دف از این بازدید 
آش��نایی با اقدام��ات فناوران��ه و ظرفیت های این 
بخش در ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس است 
افزود: ش��رکت های فعال در پ��ارک علم و فناوری 
شرکت های تولیدی توانمندی هستند که افزایش 
ارتباط آنه��ا با صنایع از جمله ش��رکت های نفتی 
می توان��د در تأمی��ن ک��اال و قطعات م��ورد نیاز و 
همچنین جلوگیری از وابستگی به خارج از کشور 

بسیار مؤثر باشد.
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اجرای طرح های پدافند غیرعامل با هدف حفظ تولید پایدار در شرکت پاالیش نفت بندرعباس

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: در یک سال گذشته ۲۵ رزمایش 
میدانی داخلی و مش��ترک با صنایع غرب بندرعباس، ش��رکت های نفتی استان و 
کارگروه انرژی پدافند غیرعامل استان هرمزگان به منظور حفظ آمادگی و افزایش 

توان مقابله در پاالیشگاه بندرعباس اجرا شده است.
مهندس هاش��م نامور با تشریح عملکرد این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل در 
یک سال گذش��ته گفت: اجرای اقدامات و برنامه ری��زی درکلیه حوزه های مختلف 
پدافند غیرعامل عمومی، سایبری، زیستی، شیمیایی، کالبدی و اقتصادی به منظور 
افزایش توان عملیاتی برای حفظ تولید مس��تمر به صورت سالیانه در این شرکت 

پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه هدف نهایی از پدافند غیرعامل در این شرکت تولید پایدار انرژی و 
فرآورده های مورد نیاز کشور است تاکید کرد: در این مدت با ساماندهی، برنامه ریزی 
و آموزش های تخصصی و ایجاد آگاهی بخش��ی سع��ی در افزایش توان کارکنان در 
حوزه پدافند غیرعامل ش��ده است و به این منظور ۴۶ دوره تخصصی و ۲۶۵۶ نفر- 

ساعت آموزش تخصصی برای کارکنان در پاالیشگاه بندرعباس برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با بیان اینکه ترویج فرهنگ، آموزش 
و اجرای طرح های پدافند غیرعامل می تواند موجب افزایش آمادگی دفاعی، حفظ 
پایداری و کاهش آسیب پذیری در سازمان ش��ود، گفت: ب��ا هدف آموزش و به روز 
بودن و رعایت آخرین استانداردهای آمادگی برای شرایط اضطراری، کتاب راهنمای 
مقابله با شرایط اضطراری متناسب با هر واحد عملیاتی در این شرکت تدوین و در 

اختیار کارکنان قرار گرفته است.
مهندس نامور افزود: برگزاری رزمایش های مش��ترک یکی از عوامل مؤثر و مهم 
ب��رای حفظ آمادگی و همچنین افزایش هماهنگی در بی��ن صنایع بزرگ در غرب 

بندرعباس است و برای این منظور در چند نوبت و با توجه به صنایع حیاتی که در 
هرمزگان وجود دارد، رزمایش های مش��ترک طراحی و اجرا می شود که امسال نیز 

پدافند شیمیایی با مشارکت کلیه صنایع غرب بندرعباس برگزار شد.
وی بیان داش��ت: پیاده سازی تفاهم نامه همکاری در شرایط اضطراری و بحرانی 
محلی، منطقه ای و استانی، پیاده سازی مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی و اجرای 
راهکارهای پدافند غیرعامل، برای اولین بار در بین ش��رکت های پاالیشی کشور و 
همچنین راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات تیم امداد و نجات، تجهیز و راه اندازی 
تیم HAZMAT و راه اندازی انجمن علمی پدافندغیرعامل از جمله مهمترین اقدامات 

انجام شده پدافند غیرعامل در شرکت پاالیش نفت بندرعباس است.

بزرگ ترین رزمایش مشترک پدافند شیمیایی با مشارکت شرکت پاالیش نفت بندرعباس در بندر شهید رجایی

بزرگ ترین رزمایش اطفای حریق و مهار نش��ت مواد ش��یمیایی با مش��ارکت 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعب��اس و دیگر صنایع منطقه در بندر ش��هید رجایی 

برگزار شد.
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با حضور صنایع مستقر در غرب بندرعباس 
و با هدف ارزیابی میزان آمادگی منطقه، رزمایش اطفای حریق و مهار نشت مواد 

شیمیایی در یکی از پایانه های کانتینری بندر شهید رجایی برگزار شد.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس و فرمانده ارش��د پدافند غیرعامل 
صنایع غ��رب گفت: با توج��ه به اهمیت و حس��اسیت صنایع مس��تقر در غرب 
بندرعباس به لحاظ استراتژیک، اقتصادی و تولید انرژی، حفظ آمادگی و واکنش 
سریع در مواقع اضطراری با رویک��رد افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری 

تاسیسات، تجهیزات و مراکز حیاتی در این منطقه اهمیت بسیار باالیی دارد.
مهندس هاشم نامور افزود: این رزمایش یکی از بزرگترین رزمایش های پدافندی 
مقابله با نشت مواد شیمیایی بود که با هدف مصونیت بخشی، ایمن سازی، کاهش 
آسیب پذیری زیرساخت ها، مراکز و صنایع شیمیایی و پاسخ پدافندی به حوادث 
و مخاطرات ش��یمیایی و همچنین حفاظت از سرمایه انسانی و محیط زیست در 

برابر تهدیدهای شیمیایی برگزار شد.
وی بیان داش��ت: ارتق��ای توانمندی تیم ه��ای امدادی در پاس��خ به حوادث، 
هماهنگی بیش��تر بین دستگاه  های امدادرسان و صنای��ع، ارتقای آمادگی بویژه 
در مقابله با حوادث ش��یمیایی و تاب آوری زیرساخت ها و تأسیسات و تداوم ارائه 

خدمات ضروری از دیگر اهداف این رزمایش بود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با اشاره به لزوم تداوم رزمایش های 

مش��ترک به ویژه در بنادر و صنایع بزرگ منطقه برای آمادگی مقابله با هرگونه 
تهدید گفت: در این رزمایش مشترک شرکت های پاالیش نفت بندرعباس، نفت 
ستاره خلیج فارس، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، منطقه ویژه اقتصادی 

خلیج فارس و جمعیت هالل احمر هرمزگان حضور داشتند.
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اجرای بیش از 3۰ برنامه در پاالیشگاه بندرعباس به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت پاالیش نفت بندرعباس از اجرای 
بیش از 3۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل در این شرکت خبر داد.

مهندس جعفر اوشال گفت: برنامه های اجرا ش��ده در هفته پدافند غیرعامل در 
محورهای آموزشی، پیشگیری، افزایش آمادگی و تاب آوری برنامه ریزی و اجرا شد.

وی با تش��ریح برنامه های هفته پدافند غیرعامل افزود: هدف از اجرای برنامه های 
پدافن��دی عالوه بر کاه��ش آسیب پذیری، ایم��ن سازی زیرساخت ه��ا و افزایش 
بازدارندگی و تولید قدرت پاسخ گویی به تهدیدات در حوزه های پدافند غیرعامل و 

تداوم فعالیت های ضروری از جمله استمرار تولید است.
رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت پاالیش نفت بندرعباس با بیان 
اینکه بخشی از برنامه های اجرا شده با نگاه پدافند مردم محور و همچنین سالمت 
است، بیان داش��ت: در هفته پدافند غیرعامل عالوه بر ارسال مطالب آموزشی برای 
کارکنان و خانواده ها به ش��کل پمفلت و کتابچه، برای دان��ش آموزان نیز با رعایت 

دستورالعمل های مقابله با کرونا دوره آموزشی برگزار شد.
مهندس اوشال افزود: برگزاری اولین و بزرگترین رزمایش مشترک سال با موضوع 
پدافند ش��یمیایی با مش��ارکت کلیه صنایع غرب بندرعباس و رزمایش دورمیزی 
رزمایش انفجار و آتش سوزی در مخازن نفت خام، برگزاری مس��ابقه کتابخوانی با 
عنوان »راهنمای مقابله با شرایط اضطراری« در بین کارکنان و خانواده ها و همچنین 
ش��هر بندرعباس با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی، برگزاری نمایش��گاه 
مجازی بر روی ش��بکه داخلی، برگزاری سیزدهمین نشس��ت کارگروه تخصصی 
پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری صنایع غرب استان، برگزاری شصتمین 
جلسه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت، نصب بنر، استند و پوستر 

در حوزه پدافند غیرعامل برای افزایش آگاهی عمومی در شرکت، شهرک مروارید 
و ش��هر بندرعباس و تقدیر از کادر درمان شرکت پاالیش نفت بندرعباس از جمله 
برنامه های اجرا شده به منظور گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در شرکت پاالیش 

نفت بندرعباس است.
وی با اش��اره به برخی برنامه های در دست اجرا در حوزه پدافند غیر عامل گفت: 
پیاده سازی استاندارد مدیریت بحران، بروز رسانی و تهیه مطالعات مفهومی پدافند 
غیر عامل منطقه )ج( و )د(، اجرای طرح ایستگاه آتش نشانی و فوریت های پزشکی 
صنایع غ��رب بندرعباس و برگزاری رزمایش های داخلی و مش��ترک از برنامه های 

پدافندی شرکت پاالیش نفت بندرعباس تا پایان امسال است.

کسب نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس به پاس عملکرد 
شایسته در حوزه مسئولیت اجتماعی نشان سفیر و 

مروج مسئولیت اجتماعی را کسب کرد.
با ه��دف کمک به اعت��الی ایفای مس��ئولیت ها 
اجتماعی در سازمان ها و بهینه سازی آن ها با اجرای 
ممی��زی، ارزیابی و تقدی��ر از سازمان های فعال در 
زمینه مسئولیت اجتماعی، نخستین دوره جشنواره 
روابط عمومی و مس��ئولیت اجتماعی برگزار ش��د. 
این جش��نواره با هدف بهبود و ارتقای فعالیت های 
مس��ئولیت اجتماع��ی در سازمان ها و ش��رکت ها، 
تقویت مؤلفه های��ی همچون پاسخگویی اجتماعی، 
بهبود تعامل با ذی نفعان داخلی و خارجی، پایداری 
فعالیت های مس��ئولیت اجتماعی و نگ��اه فراتر از 
کمک های خیریه ای، توسط مؤسسه فرهنگی روابط 

عمومی آرمان برگزار شد.
در این جش��نواره، به ارتباط بی��ن روابط عمومی 
و حوزه مس��ئولیت اجتماعی توجه ش��ده بود و در 
ارزیابی ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روش��مند 
با ذی نفعان مختلف سازمان و پیاده سازی الگوهای 
بین المللی در فضای کسب و کار ایرانی، مدنظر قرار 

داشت.
ش��رکت نفت ست��اره خلی��ج ف��ارس در ایفای 

مس��ئولیت های اجتماعی همواره پیشرو بوده است 
و عالوه ب��ر وظیف��ه ی ذاتی خود مبن��ی بر تأمین 
امنیت سبد سوخت ایران اسالمی و تولید نیمی از 
فرآورده های استراتژیک صادراتی و موردنیاز کشور، 
عمل به مسئولیت های اجتماعی را مدنظر قرار داده 
و سعی داشته است تا به  عنوان صنعتی نمونه با نگاه 

به جوامع محلی نقش آفرینی کند.

ادامه ی ساخ��ت بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی نفت 
ست��اره خلیج فارس، اه��دای بی��ش از ۲۴۰ تخت 
بیمارستانی، ۱۰ تخ��ت ICU، ۱۰ دستگاه مانیتور 
عالئم حیاتی بیمار، ۱۶ دستگاه ساکش��ن جراحی 
و دو دستگاه بالدگاز به ش��بکه ی درمان هرمزگان، 
مش��ارکت در اج��رای ط��رح پی��ک سایی ش��بکه 
بندرعباس، تأمین برق و آب موردنیاز آب شیرین کن 
ی��ک میلی��ون مترمکعب��ی بندرعب��اس، کمک به 
آزادسازی زندانیان جرائ��م غیرعمد، توانمندسازی 
نیروهای بومی با آموزش های تخصصی، به کارگیری 
نخبگان برتر استانی در پاالیشگاه در راستای ایجاد 
انگی��زه در جامع��ه ی علمی هرمزگ��ان، کاهش بار 
مراجعات بر شبکه درمانی شهر بندرعباس با ایجاد 
مرک��ز تخصصی درمان و ده ها اقدام دیگر نش��ان از 
جدیت ش��رکت نفت ستاره خلیج ف��ارس در ایجاد 
توسع��ه ی پایدار در جنوب کش��ور و نگ��اه ویژه به 

جوامع محلی است.
در ای��ن مراسم، به پ��اس عملکرد شایس��ته در 
حوزه مسئولیت اجتماعی، نش��ان عالی مسئولیت 
اجتماعی به شرکت نفت ستاره خلیج فارس و نشان 
سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی، به »محمدعلی 
دادور« مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

اهدا شد.
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شرکت نفت ستاره خلیج فارس موفق به کسب نشان مدیریت سبز شد

مدیر HSSED ش��رکت نفت ست��اره خلیج فارس گفت: ش��رکت نف��ت ستاره 
خلیج فارس با مصرف بهینه منابع و کاهش حداکثری آلودگی ها موفق به اخذ نشان 

مدیریت سبز شد.
»مهرداد دهداری« بیان کرد: شرکت نفت ستاره خلیج فارس با پیاده سازی قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
در راستای عمل به مس��ئولیت های اجتماعی در زمینه حفاظت از محیط زیست، با 
هدف کاهش میزان انتش��ار گازهای گلخانه ای رویکردهای نوینی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین سنجش هایی که صنایع نفتی در دوران اخیر در 
دستور کار خود دارند مدیریت سبز است، ابراز کرد: مدیریت سبز به مفهوم همگرایی 
مس��ئولیت های اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی است که این رویکرد در 

چند بعد قابل اندازه گیری و کنترل است.
دهداری توسعه مصرف بهینه منابع در صنعت از ستاد تا عملیات را یکی از حوزه ها 
در زمینه مدیریت سبز برشمرد و افزود: حوزه هایی مانند انرژی، آب، تجهیزات اداری، 

حمل ونقل، پسماند، مواد اولیه و ... همواره در شرکت نفت ستاره خلیج فارس پایش 
و بهینه سازی می شوند.

مدیر HSSED ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس اضافه کرد: ش��رکت نفت ستاره 
خلیج فارس با تکیه بر رویکرد مدیریت سبز با مصرف بهینه منابع و کاهش حداکثری 

آلودگی ها امسال نیز توانست نشان مدیریت سبز را اخذ کند.
وی با تأکید بر این نکته که کنترل و کاهش هرچه بهتر و مؤثرتر آالینده های هوا 
در سرلوحه ی برنامه های پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس قرار دارد، ادامه داد: یکی از 
گام های رسیدن به این اهداف بررسی انتشار آالینده های تولیدی و شناسایی نحوه 
پراکنش آالینده ها است و در این راستا مدل سازی تأثیر هوای خروجی دودکش های 
پاالیشگاه بر جوامع هم جوار با بهره گیری از دانش و تخصص برجسته ترین اساتید 
دانشگاه ها زیر نظر اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان صورت گرفته است که 
نتایج تحقیقات مربوطه حاکی از عدم تأثیر منفی هوای خروجی از منابع احتراقی 

پاالیشگاه بر هوای منطقه است.
دهداری خاطرنش��ان کرد: از دیگر اقدامات زیس��ت محیطی پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس احداث تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی با ظرفیت ۲۷۵ متر مکعب در 
ساعت است که شامل تصفیه آب های حاوی مواد هیدروکربنی، شیمیایی و فاضالب 
بهداشتی است و در راستای حفاظت از محیط زیست پایش مستمر آب تصفیه شده، 
مطابقت آن با استانداردهای سازمان محیط زیست به صورت لحظه ای و آزمایش آب 
برگشت به دریا از پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس به صورت روزانه توسط آزمایشگاه 

معتمد محیط زیست نیز صورت می گیرد.
مدیر HSSED ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان با بیان اینکه همواره به 
دنبال کاهش آلودگی های زیست محیطی هستیم و اجرای پروژه ها در این راستا را 
دنبال می کنیم، ابراز کرد: همواره تمام توان خود را در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی در زمینه حفاظت از محیط زیست به کار گرفته ایم و الزم به ذکر است از 
زمان بهره برداری شرکت نفت ستاره خلیج فارس تمامی شاخص های زیست محیطی 

آب برگشت به دریا از این پاالیشگاه در حد استاندارد گزارش شده است.

درخشش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بازارهای بین المللی
مدیر بازاریابی و فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس از عرضه ی موفق و با رقابت 
دو فرآورده ویژه ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان در رینگ بین الملل بورس انرژی 

ایران خبر داد.
»رضا کارآمد« در تش��ریح عرض��ه موفق دو ف��رآورده ویژه ش��رکت نفت ستاره 
خلیج فارس در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران، بیان کرد: این عرضه با حجم ۹۰ 
هزار متریک تن نفتای سبک و ۷۰ هزار متریک تن نفتای میانی صورت پذیرفت که با 

استقبال فعاالن بازار بین المللی مواجه شد.
وی ادامه داد: کماکان قیمت فروش نفتای پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس باالترین 
قیمت صادراتی فروش نفتا در ایران است و این فروش از تثبیت بازار فرآورده نفتای 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بازارهای بین المللی حکایت دارد.
کارآمد افزود: ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس به سبب حجم تولید، با توان و عملکرد 
خوب کارگروه ویژه قیمت گذاری فرآورده و به کارگیری از الگوریتم های نوین جهانی 
برای پیش بینی قیمت ها، برنامه ریزی مدون و تحلیل و رصد بازار هدف، اصلی ترین 
تعیین کننده ی قیمت فرآورده های ویژه به خصوص نفتا در بورس انرژی به ش��مار 
می رود. مدیر بازاریابی و فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس، عرضه ی فرآورده ها 
در بورس انرژی را سبب شفافیت بیشتر در نحوه ی فروش محصوالت دانست و تأکید 
کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های اصولی و استفاده از تمام ظرفیت های صادراتی شاهد 

فعالیت گسترده تر و درخشش بیشتر ستاره خلیج فارس در بورس انرژی باشیم.
کارآمد خاطرنشان کرد: شرکت نفت ستاره خلیج فارس همواره حمایت از تولید و 
پشتیبانی خوراک به پتروشیمی های داخلی را وظیفه خود می داند و با برنامه ریزی های 
دقیق و جلسات متعدد گروهی، همچون گذشته آمادگی  کامل برای فروش  محصوالت 

به پتروشیمی های بزرگ و کوچک را دارد.
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پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نمونه مدیریت جهادی در کشور است
محسن رضایی:

معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از بازدید از دستاوردهای جهادی تالش��گران 
عرصه صنعت نفت در ابرپاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، این مجموعه را 

یکی از نمونه های مدیریت جهادی در کشور برشمرد.
محسن رضایی در بازدید از دستاوردهای جهادی تالشگران بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان با بیان اینکه پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس یکی از نمونه های 
مدیریت جهادی در کش��ور م��ا در عرصه صنعت اس��ت، ابراز ک��رد: زمانی بنا بود 
خارجی ها با ایجاد کنس��رسیوم چند کش��ور اروپایی این مجموعه را بسازند، اما در 

تحریم های اقتصادی ساخت این پروژه را رها کردند و از کشور رفتند.
وی ادام��ه داد: پ��س از آن جوانان کش��ور آستین هم��ت را باال زدن��د و یکی از 
پیچیده ترین پاالیش��گاه های مدرن روز جهان را در این محل ساختند که در حال 
حاضر بیش از ۴۵ میلیون لیتر بنزین و تعداد زیادی فرآورده دیگر را تولید و به مردم 

عرضه می کند.
رضایی خاطرنشان کرد: اکنون مردم، کشور و دولت ما از دستاوردهای این پروژه 

ملی بهره می گیرند و از این کار بزرگی که صورت گرفته است استفاده می کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: مهم تر از هر چیز دیگر دانش فنی است 
که ما در ساختن این نوع پاالیشگاه ها به دست آورده ایم و در شرایط حال، جوانان با 
تجربه و دارای دانش کامل در زمینه احداث و راه اندازی پاالیشگاه های مدرن فرآوری 

میعانات گ��ازی را در اختیار داریم و تعداد زی��ادی از چنین واحدهایی را می توانیم 
بسازیم و صادرات بهتری از انرژی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: صادرات خام نفت و گاز آتش زدن به ثروت ملی کش��ور است 
که با ساخت چنین پاالیشگاه هایی می توانیم از ضایع شدن این نوع مواد خام و ثروت 

کشور جلوگیری به عمل آوریم.

تعمیرات اساسی شرکت پاالیش نفت شیراز به اتمام رسیده است

تعمیرات اساسی واحدهای هیدروژن، آیزوماکس، 
آمین، گوگردسازی و آب ترش پاالیشگاه شیراز بدون 

هیچ حادثه ای با موفقیت تمام به پایان رسید.
رئیس نگهداری و تعمیرات اساسی این ش��رکت با 
بیان اینکه تعمیرات اساسی واحدهای مربوطه با وجود 
شرایط خاص حاکم به دلیل شیوع بیماری کرونا و الزام 
به رعایت پروتکل های بهداشتی با جذب ۴۵۰ نفر نیرو، 
توسط دو پیمانکار تعمیراتی، پشتیبانی و حمل و نقل 

سنگین عالوه بر نیروهای جاری شرکت به صورت ۲۴ 
ساعته در دو نوبت کاری ۱۲ ساعته با موفقیت به اتمام 
رسید و واحدهای مربوطه هم اکنون در ح���ال بهره 

برداری هستند.
مهندس طباطبائی اف��زود: این تعمیرات اساسی را 
می توان متمایز از سایر تعمی��رات اساسی های قبلی 
عنوان ک��رد و دلی��ل آن حجم کاره��ای اضافی که 
 Debutanizer مهم ترین آن تعویض قس��متی از برج

واح��د آیزوماکس )V-۶۱۰(، ب��رج Absorber واحد 
آمین )V-۸۰۵( و Surface Condensate مربوط به 

ژنراتور تولید بخار واحد Utility پاالیشگاه بود.
وی ب��ا اعالم این خبر گفت الزم به ذکر است هر دو 
ظرف V-۶۱۰ و V-۸۰۵ با کلیه ی متعلقات داخلی و 
خارجی توسط کارکنان شرکت پاالیش نفت شیراز و 
در کارگاه مرکزی شرکت ساخته شده و پس از نصب 

به بهره برداری رسید.
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مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت شیراز منصوب شد
حمیدرضا دهقان مدیرعامل پاالیشگاه شیراز شد

گزارش ساخت مبدل حرارتی Surface Condenser واحد آب، برق و بخار شرکت پاالیش نفت شیراز

برای نخس��تین بار طرح تعویض مبدل حرارت��ی Surface Condenser ژنراتور 
بخاری واحد آب و برق و بخار شرکت پاالیش نفت شیراز در دستور کار قرار گرفت.

به علت قدمت این پاالیش��گاه که بی��ش از ۵۰ سال از تأسی��س آن می گذرد و 
مشکالت ناشی از نشتی مبدل حرارتی واحد آب و برق و بخار که امکان تأمین این 
نوع قطعات و خرید از کشورهای بیگانه به دلیل تحریمهای ظالمانه میسر نبوده است 
که با برنامه ریزی کارش��ناسان اداره خدمات فنی و مهندسی و تعمیرات و به همت 
متخصصان داخلی قرارداد ساخت مبدل فوق از طریق مناقصه عمومی با شرکت فاتح 
صنعت کیمیا منعقد شد که این شرکت با مهندسی معکوس طراحی و ساخت آن را 

در مدت ۱۲ ماه انجام و تحویل کرد.
به گفته رئیس خدمات فن��ی و مهندسی، در طی مراح��ل ساخت این مبدل 
حرارت��ی که با نظ��ارت مس��تقیم و مداوم ب��ر طراحی و ساخت مب��دل توسط 
کارشناسان و متخصصان پاالیشگاه شیراز انجام پذیرفت و با همکاری تنگاتنگ 
ش��رکت فاتح صنعت کیمیا مبدل فوق ساخته و تحویل پاالیش��گاه شیراز شد و 
این ش��رکت با تکیه بر توان فنی و ایجاد خودب��اوری در مجموعه خدمات فنی و 
مهندسی و اداره تعمیرات پاالیشگاه در راستای نصب مبدل که نیاز به مالحظات 

خاص فنی دارد انجام گرفته شد.
این دستگاه مبدل حرارتی با باالترین استاندارد توسط شرکت فاتح صنعت کیمیا 

ساخته شد.
ضمناً ساخت این مبدل انحصاراً توسط شرکت های خارجی با هزینههای زیادی 
صورت می گرفته که مشخصات Surface Condenser مربوط به مولد بخاری B به 

شرح ذیل است:
 وزن: ۱۰۵۴۱ کیلوگرم

 ابعاد: ۴۴۴۱ × ۲۲۰۰ × 3۲۵۵ میلیمتر
 مبلغ قرارداد: ۱۴۶۴۰۰ یورو

 ظرفیت حرارتی مبدل: ۶۷۵3 میلیون کالری در ساعت
 نوع مبدل: توربینی

 شروع پیمان: ۱3۹۹/۴/۲۱
 زمان تحویل: ۱۴۰۰/۶/۱۷

کسب تندیس برتر
از سوی پاالیشگاه شیراز در یک همایش

در جریان همایش شرکت های سرمایه گذاری غدیر، شرکت پاالیش نفت شیراز موفق شد تندیس 
برتر این هولدینگ سرمایه گذاری را کس��ب کند. این ش��رکت همچنین در بین کلیه ش��رکت های 

سرمایه گذاری غدیر، سومین شرکت برتر در سال ۱3۹۹ شد.

مراسم تکریم از بابک طاووسی مدیرعامل پیش��ین ش��رکت پاالیش نفت شیراز و 
معارفه حمیدرضا دهقان به عنوان مدیر جدید این ش��رکت هفتم مهر ماه با حضور 
محمودی مدیرعامل ش��رکت گروه گس��ترش نفت و گاز پارسیان و افش��ون معاون 
هماهنگی ام��ور اقتصادی استانداری فارس به همراه جمعی از مدیران و روسای این 

شرکت برگزار شد.
در پای��ان این مراسم حکم انتصاب حمیدرضا دهقان ب��ه عنوان مدیرعامل جدید 
ش��رکت پاالیش نفت شیراز قرائت ش��د و از زحمات بابک طاووسی در دوره تصدی 

سمت مدیر عاملی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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بیش از 2۰۰۰ دوره آموزشی در شركت پاالیش نفت اصفهان برگزار شده است
در سال ج��اری بیش از ۲۰۰۰ دوره آموزش��ی برنامه ریزی و اجرا ش��ده است که 
نمایانگر توجه شرکت پاالیش نفت اصفهان به آموزش کارکنان به عنوان سرمایه های 

انسانی سازمان است.
رئیس آموزش و تجهیز سرمایه های انسانی شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
اینکه برگزاری دورۀ آموزشی برای جامعه صنعت نفت ضرورتی اجتناب ناپذیراست، 
گفت: نقش آموزش هدفمند در توانمندسازی جامعه از طریق پذیرش دانش��جو 
برای طی کردن دوره های کارآموزی، صنعت نف��ت و سطح علمی کارکنان غیر 

قابل انکار است.
فرش��ته مش��هدی میزان آموزش کارکنان شرکت در هش��ت ماه سال جاری را 
۱۷۲۸3۰ نفرساعت در زمینه های دوره ه��ای عمومی، مدیریتی، فنی تخصصی و 
HSE ک��ه ۱۱۵3۹۰ نفرساعت آن آزم��ون محور بوده است، اعالم ک��رد و افزود: با 

توجه به اهمیت HSE درپاالیشگاه در همین مدت برای پیمانکاران شرکت ۶3۰3 
نفرساعت دوره آموزش��ی برگزار شده است و در همین حوزه پیش بینی می شود تا 

پایان سال ۵۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شود.
وی هزینه درتوانمندسازی کارکنان پاالیشگاه را سرمایه گذاری در ارتقای سطح 
کیفی فرآیندها و فعالیت ها عنوان کرد و گفت: اگر همه همکاران توانمند باش��ند 

بدون شک گامی بلند به سوی پیشبرد اهداف متعالی شرکت خواهد بود.
مشهدی درادامه با اشاره به شیوع کرونا در دو سال گذشته، اظهار داشت: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به پشتوانه چند دهه تجربه موفق آموزشی و در راستای تعهد 
و وظیف��ه خود در امر آموزش و با توجه به ش��رایط جامعه و ضرورت های ناش��ی از 
گسترش ویروس کرونا با شعار »آموزش تعطیل نیست« با دارا بودن زیر ساخت های 
مناسب و مدرسان حرفه ای و با تجربه، حیطه آموزش های مجازی و آنالین خود را 

در سطح شرکت گسترش داده و امکان برگزاری کالس های آنالین برای همکاران 
را فراهم کرده است.

وی از فراهم بودن زیرساخت آموزش��ی به صورت حضوری و مجازی در ش��رکت 
خبرداد و گفت: زیرساخت هر گونه آموزش بر اساس طراحی دوره های آموزشی در 

کمترین زمان ممکن امکان پذیراست.
رئیس آموزش و تجهیز سرمایه های انسانی شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزاری 
دوره های آموزش��ی حضوری را به دلیل تعامالت نزدیک تر و ح��ذف پارازیت های 
آموزش��ی و محیطی، مطلوب تر ارزیاب��ی کرد و افزود: تجربه نش��ان داده دوره های 
آموزشی حضوری نسبت به دوره های مجازی تأثیرگذارتر هستند، از این رو با کاهش 

روند شیوع ویروس کرونا امکانات و زیرساخت های الزم در این امر نیز تأمین است.

پاالیشگاه اصفهان پیشگام در حوزه پتروپاالیش کشور

حرکت امروزه کشورهای پیشرفته دنیا به سمت ایجاد واحدهای پتروپاالیشی 
)تجمیع واحدهای پتروشیمی و پاالیش��گاهی( است و این روند اهمیت ویژه آن 
را نش��ان می دهد. افزایش حاش��یه سودآوری فرآورش خوراک، کاهش آلودگی، 
کاهش هزینه تأمین خوراک و سای��ر هزینه های عملیاتی و مدیریت یکپارچه از 

مزایای پتروپاالیش محسوب می شود.
 ش��رکت پاالیش نفت اصفهان بعد از تبریز توانس��ته دومین شرکت پاالیشی 
باش��د که در زمینه پتروپاالیش ش��دن گام بردارد و برای تبدیل ش��دن به هاب 
بزرگ انرژی در کش��ور برنامه ریزی کند. معاون مالی و اقتصادی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان گفت: در چش��م انداز این ش��رکت مبنی بر تبدیل شدن به یکی از 

هلدینگ های موفق پتروپاالیشی کش��ور، افق بلند مدتی طراحی شده است. در 
این مسیر نیز گام های اساسی برداشته شده و سرمایهگذاری هایی نیز انجام شده 
است؛ مهم ترین استراتژی ما در این چش��م انداز، توسعه ارزش  در ش��رکت های 
زیرمجموعه و خلق ارزشهای مشترکی است که منافع ذینفعان را به طور متوازن 
تأمین می کند و به طور حتم در این راه با استفاده از پتانسیل های بالقوه طرفین، 

آینده روشنی را برای این هلدینگ رقم خواهیم زد.
مهدی صرامی با اشاره به اینکه پاالیشگاه اصفهان یکی از بزرگترین پاالیشگاه های 
کش��ور به ش��مار می رود که تنوع زیادی در محصوالت دارد و سودآوری و تداوم 
آن ب��ا توجه به بورسی بودن، رهی��ن متنوع سازی سب��د درآمدهای عملیاتی و 
غیرعملیاتی است، ادامه داد: برای افزایش حاش��یه سود پاالیش��گاه و سودآوری 
سهامداری، تاکنون موفق به خرید ۴۴ درصد از سهام پتروش��یمی اصفهان و ۱۷ 

درصد سهام نفت سپاهان شدهایم. 
از آنجاییکه ۱۰۰ درصد خوراک پتروشیمی اصفهان و تقریباً تمام خوراک نفت 
سپاهان از سوی پاالیشگاه تأمین می ش��ود و محصوالت بسیار متنوعی در سبد 

عرضه خود داریم، می توانیم از این فرصت در بورس نیز استفاده کنیم. 
وی یکی از مزایای تبدیل ش��دن به پتروپاالیش را دستیابی به استانداردهای 
زیس��ت محیطی و تولید محص��والت دوستدار محیط زیس��ت توصیف کرد و 
اظهار داشت: پاالیش��گاه اصفهان از سال های گذشته همسو با برنامه های خود 
پروژه های زیس��ت محیطی و اقتصادی زی��ادی را در برنامه های خود قرار داده 
است تا محصوالت تولی��دی اش را در حد استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ ارتقاء 

دهد. 

محصوالت تولیدی پاالیشگاه ها متنوع می شود
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بیش از ۸۰ درصد تجهیزات شرکت پاالیش نفت اصفهان بومی شده است

در راست��ای مقابله با انحصار طلب��ی و تحریم زدایی دش��منان ایران اسالمی، 
این ش��رکت به دست توانمند کارشناسان خود توانس��ته است تجهیزات مهم و 

ارزشمندی را به صورت بومی درآورد؛ در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد تجهیزات 
این ش��رکت بومی ش��ده و امید است در سال های آتی تمام تجهیزات پاالیشگاه 
اصفهان در داخل تولید شود تا ضمن کاهش مصارف ارزی،  وابستگی به خارج از 

کشور به صفر برسد.
در جهت حمایت از ساخت داخل با بیش از ۵۰۰ شرکت سازنده داخلی ارتباط 
داریم و تاکنون با این روش قطعات بس��یار مهم و ارزشمندی ساخته شده که با 

نمونه های خارجی قابل رقابت است.
 به بیانی دیگر با وجود تحریم های ظالمانه و جهت دارصورت گرفته علیه کشور 
عزیزمان ایران، شرایط مطلوبی فراهم آمده تا ما بیش از گذشته بر توانمندی های 
متخصصان و سازندگان داخلی تکیه کنیم و بس��یج تمامی امکانات و تخصص و 
تجارب در کیفیت و ارتقای فعالیت ها سبب شده تا ساخت قطعات خاص مذکور 
نخستین بار برای پاالیشگاه اصفهان انجام شود و اکنون با قاطعیت می توان گفت 
تحریم دش��من تبدیل به فرصت در جهت خودکفایی و قطع وابستگی در کلیه 

امور و پیشرفت شده است.

سیستم بازیابی گاز LPG از گازهای خروجی در شرکت پاالیش نفت اصفهان احداث می شود

بازدید مدیر عامل شركت پاالیش نفت تهران از پارک علم و فناوری پردیس

پروژه ه��ای ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفه��ان با 
رویکرد زیس��ت محیطی در قال��ب دو طرح بهبود و 
بهینه سازی فرآیند )طرح جامع( و پروژه های حفظ 
ظرفیت انجام می ش��ود. مدیر پروژه سیستم بازیابی 
گاز LPG ش��رکت پاالی��ش نفت اصفه��ان افزود: 
طرح جامع ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد 
زیست محیطی و ارتقای کیفیت محصوالت مطابق 
با استانداردهای یورو ۵، بهبود فرآیندهای عملیاتی 
در واحدهای موجود و افزایش ضریب ایمنی واحدها 
و تبدیل محص��والت سنگین و ک��م ارزش )ته مانده 
برج های تقطیر( به محصوالت سبک و باارزش بسیار 

باال انجام می شود.

امی��د آقابابای��ی در ادامه گف��ت: پروژه های حفظ 
ظرفیت نیز ب��ا هدف ارتقای سط��ح ایمنی واحدها 
و رف��ع مش��کالت و تنگناهای عملیات��ی واحدهای 
تولی��دی، ایجاد زیرساخت ه��ای الزم و بهینه سازی 

واحده��ا عملیات��ی در جه��ت حفظ ت��داوم تولید، 
احداث تأسیسات برای امکان توسعه فروش، احداث 
زیرساخت ها برای تأمی��ن یوتیلیتی های موردنیاز و 

افزایش راندمان واحدها در حال اجراست.
وی با بیان اینکه یکی از این پروژه ها در قالب حفظ 
ظرفیت طراحی خرید و نصب سیس��تم بازیابی گاز 
LPG از گازه��ای خروج��ی است، ه��دف از اجرای 

طرح را بازیابی گ��از LPG و گاز هیدروژن از گازهای 
خروجی واحد ایزومریزاسیون اع��الم کرد. آقابابایی 
هزینه پروژه را برابر 3۲۹ میلیارد ریال و ۵/3 میلیون 
یورو عنوان کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود 

این طرح تا بهمن ماه سال آینده به اتمام برسد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران جهت تأمین نیازهای فناورانه و بومی سازی 
اقالم راهبردی از ظرفیت های پارک علم و فناوری پردیس بازدید کرد.

مهندس آرمان فر مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران به همراه رؤسای خدمات 
فنی مهندسی، منطقه »ج« و پژوهش و فناوری این شرکت ضمن بازدید از مجموعه 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در پارک علم و فناوری پردیس، پیرامون 
نحوه همکاری های دوجانبه و تأمین نیازهای فناورانه و بومی سازی اقالم راهبردی 

شرکت پاالیش نفت تهران با این مسئوالن این مجموعه بحث و تبادل نظر کرد.
در جریان این بازدید از برخی شرکت های دانش بنیان و مراحل تولید محصوالت 
آنان و همچنین زیرساخت های تحقیقاتی این مجموعه بازدید و نشستی با حضور 
مسئوالن فن بازار پارک علم فناوری و هیئت بازدید کننده پاالیشگاه برگزار شد که 

در آن توانایی ها و زمینه همکاری هر دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در خصوص جایگاه و مأموریت ملی پ��ارک فناوری پردیس در توسعه 
اقتصاد دانش بنی��ان در صنعت نفت و ظرفیت ها و زیرساخت های ایجاد ش��ده در 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری پارک در زنجیره ارزش محصوالت پاالیش��گاه تهران 
گفتگو به عمل آمد. بنا بر اعالم محمود نیکبخت رئیس پژوهش و فناوری شرکت 

پاالیش نفت تهران، پاالیش��گاه تهران قبالً به صورت موردی از برخی ظرفیت های 
پارک جهت تأمین کاالهای مهم از جمله کاتالیس��ت های مورد نیاز خود به صورت 
فعالیت های پژوهشی مشترک استفاده کرده است که انتظار می رود در آینده نزدیک 

این سطح همکاری های دوجانبه گسترش یابد.
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پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در شركت پاالیش نفت تهران

تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس جنوبی، هیدروژن و بازیافت گوگرد شرکت 
پاالیش نفت تهران با موفقیت خاتمه یافت.

مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران با اعالم این خبر گفت: تعمیرات اساسی 
واحدهای آیزوماکس، هیدروژن و آمین شماره ۱ و آب ترش و بازیافت گوگرد شماره 
۲ شرکت پاالیش نفت تهران با تالش ش��بانه روزی کارکنان ضمن رعایت تمامی 

پروتکل های بهداشتی با موفقیت خاتمه یافت و واحدها به مدار تولید بازگشتند.
 E-434 خیری ادام��ه داد: در این تعمیرات اساسی ۵ دستگ��اه فن های هوایی
تعوی��ض و همچنی��ن V-1603 و 2V901 تعوی��ض ش��د و در واح��د هیدروژن 
کاتالیس��ت V-802B تعویض ش��د. همچنین تعمیرات اساس��ی حوضچه مذاب 
گوگرد و تعمیرات اساسی کوره H-801 از دیگر اقدامات قابل ذکر در این تعمیرات 

اساسی بود.
وی افزود: تعمیرات اساسی یک فرایند تعمیرات پیشگیرانه است که به بیان دقیق تر 
می توان آن را بازگردانی واحد به شرایط قابل اطمینان برای یک دوره عملکرد طوالنی 
مدت در نظر گرفت. در تعمیرات اساسی، کلیه تجهیزات موجود در واحد باز شده و 
از تمام قسمت های تجهیزات بازرسی به عمل می آید و پس از آن تعمیر یا تعویض 
قطعات و خطوط انتقال طبق درخواست ادارات بهره برداری و بازرسی فنی مبتنی بر 
دستور کارهای صادر شده انجام می گیرند. همچنین در هر دوره از تعمیرات اساسی 
اقدامات بهبودی که در شرایط عملیات واحد قابل انجام نیستند نیز نصب و راه اندازی 
می شوند. در واقع در پایان هر دوره تعمیرات اساسی، واحد برای یک دوره عملکرد با 

کیفیت مطلوب تضمین می شود.
خیری در خاتمه از آغاز تعمیرات اساسی واحد کاهش گرانروی از ۷ آذرماه به مدت 

۲۰ روز خبر داد.
گفتنی است واحد آیزوماکس ش��رکت پاالیش نفت تهران ب��ا ظرفیت ۱۷ هزار 
بشکه در روز آیزوفید حاصل از برج تقطیر در خالء را به محصوالت با کیفیت شامل 
گازوئیل، نفت سفید، نفتای سنگین، نفتای سبک، حالل، گاز مایع و آیزوریسایکل 

تبدیل می کند.

الگو برداری شركت صنایع هواپیماسازی ایران از سامانه مدیریت دانش شركت پاالیش نفت تهران

با الگو برداری شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 
ش��مار ش��رکت های الگو ب��ردار از مدیریت دانش 
شرکت پاالیش نفت تهران به ۸۱ شرکت و سازمان 
بزرگ ایرانی رسید.  نشست نماینده مدیرعامل در 
امور مدیریت دانش و کارش��ناسان شرکت پاالیش 
نفت تهران با مس��ئولین و راهبران مدیریت دانش 
شرکت صنایع هواپیماسازی ایران در حالی برگزار 
شد که تا پیش از این ۸۰ سازمان و شرکت معتبر 
از سامانه مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت تهران 

الگو برداری کردند.
در ای��ن نشس��ت پیرام��ون نحوه پی��اده سازی 
مدیری��ت دانش، مس��ائل و چالش ه��ای فرهنگی 
و انگیزش��ی مربوطه و نیز رویکردهای اجرا ش��ده 

در مقول��ه مدیریت دانش بحث و تبادل نظر ش��د. 
همچنی��ن در خصوص بازدی��د متقابل تیم توسعه 
سرمایه ه��ای انس��انی و مدیریت دانش ش��رکت 
پاالیش نفت تهران از آن سازمان و تعامالت دانشی 

بیشتر نیز هماهنگی های الزم به عمل آمد.
از نگاه مس��ئولین مدیریت دانش صنایع هواپیما 
سازی، رم��ز موفقیت مدیریت دانش در ش��رکت 
پاالیش نفت تهران به عنوان یکی از ش��رکت های 
سرآمد کش��ور در این زمینه، اهتمام مدیران ارشد 
به ایج��اد فرهنگ یادگیری و انگی��زش کارکنان و 
ایج��اد یکپارچگی سیس��تمی با اتص��ال مدیریت 
دانش به اهداف استراتژیک و چش��م انداز سازمان 
و همچنین ارتباط آن با سایر سیس��تم های تعالی 

از طریق تدوین نقش��ه استراتژی مدیریت دانش با 
پ��رورش ۶۲ نفر از مهندسان دانش ادارات مختلف 

تبیین شد.
گفتنی است صنایع هواپیماسازی جزو ۴ صنعت 
پیچیده دنیا است و ش��رکت صنایع هواپیماسازی 
ایران )واقع در اصفهان( با حدود ۴۰۰۰ نفر پرسنل 
با تجربه و دانش��ی و با در اختیار داشتن تجهیزات 
روزآمد و انواع سیس��تم های ش��بیه ساز آموزشی، 
از ش��رکت های مط��رح بوده ک��ه ب��ا دستیابی به 
فناوری های نوین و High Tec و اشاعه آن به سایر 
صنایع از جمله صنعت نفت در کشور پیشرو است.

شایان ذکر است مدیریت دانش شرکت پاالیش 
نفت تهران از سال ۱3۸۷ آغاز به کار کرده و تاکنون 
ضمن برخورداری از روند روبه رش��د همیشگی به 
ویژه در سال های اخیر به واسطه همکاری و توجه 
جدی مدیران، مس��ئوالن و کارکنان به عنوان یک 
مزیت رقابتی و پشتیبان استراتژی ها، به طور ویژه 
مورد توج��ه ارزیابان، ممیزان و سازمان های ایرانی 

قرارگرفته است.
 قباًل سازمان هایی نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح، قرارگاه سازندگ��ی خاتم االنبیا، 
صنای��ع ش��یمیایی پارچی��ن، صنایع ش��یمیایی 
اصفهان، عالوه بر ش��رکت هایی دیگر با حضور در 
این مجموعه نفتی از مدیریت دانش این ش��رکت 

الگوبرداری کرده اند.
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استاندار تهران از شرکت پاالیش نفت تهران بازدید کرد

محسن منصوری با حضور در ش��رکت پاالیش نفت تهران ضمن بازدید از پروژه 
 )CCR( بهینه سازی فرآیند و ارتقای کمی و کیفی کل بنزین تولیدی در قالب پروژه
به عنوان بزرگترین پروژه زیس��ت محیطی پایتخت، شمال و شمال شرق کشور با 

آرمان فر مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت و گو کرد.
در این بازدید مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران با اشاره به اینکه با راه اندازی 
طرح بهینه سازی فرآین��د و ارتقای کمی و کیفی، امکان تولید بنزین یورو ۵ فراهم 

می شود، گفت: اجرای این طرح باعث رفع مشکالت و معضالت انباشتگی و افزایش 
ظرفیت خوراک پاالیشگاه و در نهایت منجر به افزایش تولید بنزین خواهد شد.

وی اف��زود: مهم ترین اقدام��ات اجرای این طرح ش��امل اح��داث واحد تصفیه 
هیدروژنی نفتای سنگین با هدف گوگردزدایی با ظرفیت ۱۶ هزار بش��که در روز، 
احداث واحد CCR با هدف ارتقای عدد آرام سوزی نهایی پاالیش��گاه از ۸۷ به ۹۱ 
با ظرفیت ۱۴ هزار بش��که در روز و احداث واحد اشباع بنزن با هدف کاهش بنزن 
موجود در بنزین نهایی پاالیش��گاه با ظرفیت ۲۴ هزار بشکه در روز و احداث واحد 

اتان زدایی و غیره است.
شایان ذکر است  این طرح در راستای ارتقای کیفیت محیط زیستی فرآورده بنزین 
تولیدی شرکت، مطابق با استاندارد یورو ۵، افزایش بنزین تولیدی شرکت پاالیش 
نفت تهران به میزان ۱۴ درصد با کیفیت استان��دارد یورو ۵ و افزایش سودآوری به 
میزان برآوردی ۱ دالر به ازای هر بشکه نفت خام دریافتی با تکیه بر توان داخلی و با 

اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو اجرا می شود.
در این نشست استاندار تهران ضمن قدردانی از تالش های کلیه کارکنان شرکت، 
در خصوص اخذ مجوزهای الزم جه��ت راه اندازی پروژه های کیفی سازی )RCD( و 
تخصیص زمین مناسب جهت احداث منازل برای اقشار کارکنان این شرکت در قالب 
تعاونی جهت رفاه حال آنان که مورد درخواست و تاکید مدیرعامل شرکت پاالیش 

نفت تهران بود قول مساعدت و همکاری داد.

تجلیل از شرکت پاالیش نفت تبریز به عنوان واحد نمونه صنعت و معدن
پاالیش��گاه ها یکی از راهبردی ترین تاسیسات هر کشور هستند که نقش زیادی 
در افزایش تولید ناخالص داخلی و خلق ثروت برای کش��ور دارند. در واقع می توان 
گفت صنایع پاالیشی، اساس و بنیان همه صنایع کشورند، چرا که بدون انرژی تولید 
شده توسط پاالیشگاهها، هیچ بخش��ی در صنعت قادر به فعالیت و تولید نخواهد 
بود. نقش پاالیشگاهها در تأمین مستمر انرژی کشور، لزوم توجه ویژه به این بخش 
استراتژیک را بیش از پیش می کند. شرکت پاالیش نفت تبریز یکی از شرکت های 
موفق پاالیش��گاهی در کشور است، که با فعالیت ش��بانه روزی، همراه با توجه به 
مسائل محیط زیس��تی توانس��ته  نقش اساسی در تأمین انرژی استان آذربایجان 

شرقی و کشور ایفا کند.
شرکت پاالیش نفت تبریز در سال ۱3۵3 توسط شرکت UOP طراحی و توسط 
ش��رکت Snamprogetti در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار جنوب غربی شهر تبریز 
احداث ش��د. این شرکت در بهمن سال ۱3۵۶ با ظرفیت اسمی ۸۰ هزار بشکه در 
روز راه اندازی شد و با تالش متخصصین داخلی در سال ۱3۷۱ ظرفیت اسمی آن 

به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.
در سال ۱3۷۷ براساس سیاست های ج��اری وزارت نفت، ساختار سازمانی این 
مجتمع پاالیشی تغییر یافته و در قالب شرکتی و تحت عنوان شرکت پاالیش نفت 

تبریز به کار خود ادامه داد.
این ش��رکت در سال ۱3۸۷ به سهامی عام تبدیل شد و دو سال بعد در راستای 
سیاست های کلی ابالغ��ی از سوی مقام معظم رهبری و اج��رای اصل ۴۴  قانون 
اساسی در سازمان بورس و اوراق بهادار کش��ور پذیرش شد. شرکت پاالیش نفت 
تبریز هم اکنون سهم ح��دود ۷ درصدی از توان تصفیه نفت خام کل کش��ور را به 
خود اختصاص داده و تأمین بخش��ی از سوخت موردنیاز شمال غرب کشور شامل 
استان های آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان را بر عهده دارد. 
نفت خام مورد نیاز شرکت به میزان ۱۱۰ هزار بشکه در روز از میادین نفتی جنوب 

کشور توسط خط لوله تأمین می شود.

پاالیش نفت تبریز با تأمین خوراک، تولید و عرضه فرآورده های پتروپاالیشی مورد 
نیاز مش��تریان با استانداردهای کیفی روز یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه 
است و تالش می کند تا با توسعه پایدار و سیستمی کسب و کار از طریق مدیریت 
زنجیره تأمین، معماری برند و ارتقای کیفی محصوالت با تأکید بر توان مندی ها و 
پتانس��یل های داخلی به یکی از ده شرکت برتر پتروپاالیشی آسیا با اعتبار جهانی 

تبدیل شود.
عملکرد درخش��ان پاالیش نفت تبریز در تأمین مستمر انرژی برای شمال غرب 
کشور، تولید و عرضه محصوالت متنوع پتروپاالیشی، اتکا به توان متخصصان داخلی 
و توجه به مسائل زیست محیطی در تولید محصوالت و اجرای طرح های توسعه ای 
سبب شد تا این واحد پاالیشی به عنوان واحد نمونه صنعت و معدن انتخاب شده و 
در مراسمی که به همین مناسبت در یازدهم آذرماه در مرکز همایش های بین المللی 
خاوران تبریز برگزار شد، از مدیرعامل این مجموعه، مهندس غالمرضا باقری دیزج 

تجلیل و قدردانی شود.

همزمان با گرامیداشت روز صنعت و معدن صورت گرفت؛
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سمینار تهدیدات و آسیب پذیری صنایع شیمیایی با رویکرد صنایع نفت وگاز در پاالیشگاه تبریز برگزار شد

سمینار تهدیدات و آسیب پذیری صنایع شیمیایی با رویکرد صنایع نفت و گاز از 
منظر پدافند غیرعامل به میزبانی ش��رکت پاالیش نفت تبریز و با حضور مدیران و 

کارشناسان حوزه فرماندهی پدافند غیرعامل منطقه کوجوار برگزار شد.
امیرحس��ین علمشاهی، مدیر HSEQ ش��رکت پاالیش نفت تبریز با اعالم این 
خبر اظهار ک��رد: سیاست ها و اهداف کلی پدافند غیرعامل در ش��رکت پاالیش 
نفت تبریز در دو محور کاه��ش آسیب پذیری فرآیندی و غیرفرآیندی و حصول 
اطمینان از مدیریت ش��رایط اضطراری با برگزاری مانورهای دورمیزی و میدانی 

متمرکز است.
وی ادام��ه داد: انجام مطالع��ات اطمینان سنجی و بازنگری نق��اط تجمع امن و 
مس��یرهای فرار ایمن در شرایط اضطراری، تقویت ناوگان آتش نش��انی، راه اندازی 
سامانه های اعالن نشت و حریق و ش��ناسایی و ارزیابی ریسک واحدهای فرآیندی 

بخشی از برنامه های انجام شده و در دست اقدام این شرکت هستند.
وی خاطرنشان کرد: نصب سامانه اعالن نشت گاز در واحدهای فرآیندی، اقدام در 
خصوص ایستگاه دوم آتش نشانی، به سازی و مقاوم سازی اتاقک کلرزنی، پیاده سازی 
سیس��تم واکنش در ش��رایط اضطراری و ش��ناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک 
واحدهای فرآیندی، یوتیلیتی و مخازن در راستای جاری سازی نمونه ای از اقدامات 

کالن آتی پاالیشگاه هستند.
دکتر مجید علی زاده، مدیر ارشد گروه کاسپین، عضو انجمن ایمنی آمریکا، کانادا 

و انگلس��تان سخنران اصلی این سمینار بود و مدعوی��ن آن نیز از مدیریت پدافند 
غیرعامل استانداری آذربایجان ش��رقی و مس��ئولین صنایع تحت پوش��ش حوزه 

فرماندهی مسئولین پدافند غیرعامل حوزه کوجوار بودند.
گفتنی است؛ واژه شناسی پدافند غیر عامل، قوانین و استاندارد، انواع مخاطرات و 
آسیب پذیری خطرات، روش THIRA و برنامه ریکاوری حوادث از محورهای اصلی 

این سمینار بودند.

تعمیرات اساسی واحد ۱3۰۰ شركت پاالیش نفت الوان کلید خورد

عملیات اجرایی اورهال واحد ۱3۰۰ پاالیش نفت الوان با تکیه بر توان مهندسان 
و متخصصان این پاالیشگاه آغاز شد.

در راستای تولید پایدار در پاالیشگاه، اجرای تعمیرات اساسی مطابق با برنامه از قبل 
تدوین ش��ده براساس هماهنگی های صورت گرفته با شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی و با کسب مجوزهای الزم برای یک بازه ۴۰ روزه برنامه ریزی و از اول 

آذر ماه امسال شروع شد.
مهندس کیانی معاون مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت الوان در تشریح مراحل 
و جزئیات این برنامه کاری اعالم کرد: با وجود تراکم و حجم فوق العاده سنگین کار 
و گس��تردگی عرصه، پرمخاطره بودن عملیات تعمیرات اساسی، سازوکار مناسب و 
تمهیدات الزم با بهره گیری و استفاده از کلیه امکانات برای این عملیات برنامه ریزی 
شده است، تا با بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهای تعمیراتی و رعایت الزامات 

ایمنی، این پروسه تعمیرات اساسی صورت گیرد.

او در ادامه اف��زود: هدف اصلی از انجام تعمیرات اساسی، آم��اده سازی واحدهای 
عملیاتی موردنظر برای ادامه کارکرد مستمر و ش��بانه روزی طی یک دوره فعالیت 

بعدی تولید و تأمین فرآورده های نفتی با کیفیت مناسب است.
معاون مدیر عملیات ش��رکت پاالیش نفت الوان تأکید ک��رد: باتوجه به دقت و 
حساسیت عملیات اجرای در تعمیرات اساسی واحد ۱3۰۰ پاالیشگاه نفت الوان، 
کلیه سیس��تم های برقی و ابزار دقیق، ظروف و برج ه��ا، ُمبدل ها، فن های هوایی، 
کولره��ای آبی، خطوط لوله، پمپ ه��ا و کمپرسورها، ایس��تگاه های کنترل برق و 
سیستم فِلِر مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و تعمیرات مورد نیاز بر روی آنها 

انجام می شود.
وی افزود: به منظور اجرای این تعمیرات اساسی کلیه برنامه ریزی فرآیندی، اجرایی 
و تهیه کاالها، اجن��اس، تجهیزات و دستگاه های مورد نی��از تعمیرات با تالش های 
مجاهدانه همکارانم در امور بازرگانی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های داخلی کشور 
تأمین ش��ده است. مهندس کیانی با اش��اره به انجام کار در دو شیفت به صورت 
ش��بانه روزی به منظور حداکثر بهره گیری بهینه و مطلوب از اوقات ش��بانه روز و 
بهره وری بیش��تر اضافه کرد: در اجرای این تعمیرات اساسی از خدمات ۲۵۰ نفر 
نیروی بیرون از ش��رکت و ۵۵۰ نفر از نیروهای داخلی شرکت و در مجموع ۸۰۰ 

نفر نیروی اجرایی استفاده می شود.
همچنین مهندس گشمردی رئیس HSE شرکت پاالیش نفت الوان، لزوم انجام 
تعمیرات اساس��ی را عالوه بر تولید پایدار، افزایش ضریب ایمنی برش��مرد، و گفت: 
پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار مدنظر 
کارش��ناسان ایمنی است. وی تصریح کرد: واحدهایی ک��ه برای تعمیرات اساسی از 
سرویس خارج می شوند با همکاری واحدهای مختلف و پس از صدور مجوزهای الزم 

شروع به فعالیت های تعمیراتی خواهند کرد.
مهندس گشمردی اعالم کرد: انجام هر عملیات براساس دستورکارها و پرمیت های 
صادر شده و با نظارت همکاران  HSE انجام می پذیرد و همچنین همکاران آتش نشانی 

نیز با تجهیزات کامل در محل تعمیرات اساسی حضور مستمر دارند.
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گزارشی از عملکرد منطقه یک شرکت پاالیش نفت تبریز

 رئیس منطقه یک شرکت پاالیش نفت تبریز با بیان اینکه در پاالیشگاه های نفت، 
واحد تقطیر به عنوان واحد مادر شناخته می شود، گفت: ظرفیت یک پاالیشگاه را 
ب��ا ظرفیت خوراک واحد تقطیر بیان می کنند و کارکرد تمامی واحدهای فرآیندی 

وابسته به عملکرد این واحد است.
حسن ش��ریف مهر در رابطه با منطقه یک شرکت اظهار کرد: منطقه یک شرکت 
پاالیش نفت تبریز شامل پنج واحد فرایندی است که مهمترین آن، واحد تقطیر در 
فش��ار جّو و واحد تقطیر در خأل است؛ نفت خام استخراجی از چاه های نفت بعد از 
انجام برخی عملیات، از طریق خط لوله به پاالیش��گاه ارسال و در مخازن نفت خام 
ذخیره شده و پس از تخلیه آب و امالح و نمونه گیری برای کنترل کیفیت آن به واحد 

تقطیر ارسال می شود.
وی ادام��ه داد: نف��ت خام ماده ی ارزش��مندی است که در واح��د تقطیر توسط 
روش های فیزیکی و عمدتاً بر اساس اختالف نقطه جوش ترکیبات آن، نس��بت به 

استحصال محصوالت اصلی و میانی اقدام می شود.
شریف مهر خاطرنشان کرد: طراحی اولیه ی پاالیشگاه برای ۸۰ هزار بشکه در روز 
بود که در سال های اخیر به همت متخصصین و همکاران شرکت به ۱۱۰ هزار بشکه 
افزایش یافته است؛ نفت خام ذخیره شده در مخازن ناخالصی هایی دارد که با اینکه 
مقادیر آن کم است، اما هزینه های باالیی را به واحدهای پاالیش��ی بخصوص از نظر 

خوردگی تحمیل می کند، لذا باید نسبت به جداسازی آنها اقدام کرد.
وی یادآور شد: از جمله این ناخالصی ها می توان به نمک های معدنی اشاره کرد که 
روش اصلی مورد استفاده برای این منظور شست وشوی نمک ها با استفاده از آب و 

استفاده از نمک زداهای با میدان الکتریکی و سایر تمهیدات پوششی است.
وی گفت: روش تقطیر به دو روش تقطیر در فش��ار اتمسفریک و تقطیر در خالء 

انجام می شود؛ در تقطیر در فشار اتمسفری، نفت خام در مبدل های حرارتی در اثر 
تبادل با محصوالت گ��رم خروجی از برج، دمای آن افزایش یافت��ه و با دمای ۲۴۰ 
الی ۲۵۰ درجه سانتی گراد وارد کوره می ش��ود که سپس دم��ای آن تا 3۵۰ درجه 

سانتی گراد افزایش یافته و وارد برج اتمسفریک می شود.
وی بیان کرد: فرآورده های برج تقطیر در فش��ار جو عبارتند از محصوالت باالی 
برج شامل: گازهای سبک، گاز مایع، نفتای سبک و سنگین، محصوالت میانی برج 
شامل نفتای امتزاج، حالل AW402، نفت سفید، نفت گاز و محصوالت ته مانده برج، 

خوراک واحد تقطیر در خالء محسوب می شوند.
رئیس منطقه یک ش��رکت پاالیش نفت تبریز ادامه داد: ته مانده برج تقطیر که 
سنگین ترین ترکیبات هیدروکربنی را دارد و دارای مواد باارزشی است، در دما و فشار 
موجود در قسمت اتمس��فر قابل جداسازی نبوده و وارد برج خأل می شود تا در برج 
خالء با کاهش فش��ار توسط اجکتورها، امکان کراکینگ از بین رفته و مواد با ارزش 

جدا شوند.
 وی متذک��ر ش��د: از محصوالت برج خ��أل می توان ب��ه گازوئیل قس��مت خأل،
 ISO FEED به عن��وان خوراک واح��د آیزوماک��س، LD1 و LD2 بعنوان خوراک 
واحدهای روغن سازی، دو محصول انتهایی برج خأل )SLOPWAX( به عنوان قسمتی 
از خوراک واحد کاهش گرانروی و یا به عنوان سوخت استفاده می شود و ته مانده برج 
تحت عنوان وکیوم باتوم که عمدتاً برای تأمین خوراک واحد کاهش گرانروی به کار 
می رود، برای تولید محصول نفت کوره و بخشی از آن به عنوان خوراک واحد آسفالت 

جهت تولید انواع قیر ارسال می شود.
وی گفت: یکی دیگر از واحدهای این منطقه، واحد کاهش گرانروی است که کار 
آن بر اساس کراکینگ حرارتی بوده و مولکول های سنگین در اثر حرارت شکس��ته 
ش��ده و به مواد سبک تر و گاز تبدیل می شود؛ محصول اصلی این واحد، ماده اصلی 
نفت کوره تحت عنوان TAR، بنزین نامرغوب )گوگرددار( و مقادیری گازهای سبک 
است که بنزین نامرغوب در مخازن ذخیره شده و به عنوان قسمتی از خوراک واحد 

بنزین سازی یا واحد تصفیه نفت گاز استفاده می شود.
شریف مهر خاطرنشان کرد: طی پروژه CROS به منظور افزایش راندمان کارکرد 
فرآیند و کاهش چش��مگیر انرژی در این واحد تجهیزی بنام سوکردرام نصب شده 
است که واحدهای گاز مایع، مرکاپتان زدایی از نفتای سبک، مرکاپتان زدایی از گاز 

مایع و واحد تولید NAHS و سایر واحدهای منطقه مذکور را شامل می شود.
وی در پایان بیان کرد: منطقه یک ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز ۵۰ نفر پرسنل 
دارد که شامل رئیس منطقه، معاون و ۴۸ نفر است که به صورت نوبت کاری فعالیت 
می کنند و اکثر همکاران را نیروهای جوان، تحصیل کرده و آموزش دیده تش��کیل 

می دهند.

تندیس سومین کنگره »مدیران حرفه ای ایران« برای پاالیشگاه الوان

تندیس سومین کنگره سراسری »مدیران حرفه ای ایران« به مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت الوان اعطا شد.

در سومین کنگره سراسری مدیران حرفه ای ایران »شرکت پاالیش نفت الوان« 
خوب درخشید و توانست تندیس این کنگره را از آن خود کند.

گفتنی است که این کنگره جهت تقدیر و استفاده از تجارب رهبران بنگاه های 
اقتصادی فعال و ش��خصیت های حقیقی و حقوقی که پشتوانه مدیریت حرفه ای 
و موفقی داش��تند که به این واسطه توانس��ته بودند باعث تحول، توسعه و رشد 
اقتص��ادی مجموعه تحت مدیریت خویش ش��وند برگزار ش��د و از آنها در مرکز 

همایش های بین المللی صدا و سیما تقدیر به عمل آمد.
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ش
اخبار پاالی

اعضای کمیسیون انرژی مجلس از پاالیش نفت الوان بازدید کردند

اعضای کمیسیون انرژی مجلس با حضور در منطقه 
نفتی جزی��ره الوان استان هرمزگ��ان ضمن بررسی 
روند اجرای تعمیرات اساسی و محل اجرای طرح های 
توسعه ای پاالیش��گاه، وضعیت تأمین سوخت و رفع 

چالش های مربوط به آن را بررسی کردند.
اعضای کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی 
۱۸ آذر ط��ی بازدید یک روزه خ��ود از منطقه نفتی 
الوان به منظور بررسی اج��رای طرح های توسعه ای 
ش��رکت پاالیش نفت الوان و بازدید از شرکت نفت 

فالت قاره وارد جزیره الوان استان هرمزگان شدند.
هیأت رئیس��ه و اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
ش��ورای اسالمی را در سفر به جزیره الوان؛ »محمد 
علی عالی��ی« مدیر کل اج��رای سیاست های اصل 
۴۴، تنظیم روابط  ومقررات بازار، معاونت برنامه ریزی 
وزارت نفت، »علیرضا مهدی زاده« مدیرعامل شرکت 
نفت فالت قاره ایران، »دکتر عاشوری« دبیر انجمن 
صنف��ی کارفرمای��ی صنعت پاالیش نفت کش��ور و 
همچنی��ن مدیران ارش��د نفتی، رئیس ف��الت قاره 
منطقه الوان و »مدیران شرکت پاالیش نفت الوان« 

همراهی کردند.
روند تولی��د فرآورده های نفتی »ش��رکت پاالیش 
نفت الوان« و فعالیت تأسیسات نفتی و گازی »فالت 
قاره« در جزیره الوان را اعضای کمیس��یون انرژی و 

هیأت همراه مورد بررسی قرار دادند.
هدف از سفر کمیس��یون انرژی کمک به تسریع 
پروژه های توسعه ای نفتی و بررسی مش��کالت این 

صنعت و محیط پیرامونی آن بود.
 مهندس اخباری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
الوان ب��ا بیان اینک��ه جزیره الوان ب��ا دارا بودن یک 
موقعیت بس��یار استراتژی��ک در خلیج فارس نقش 
مهم��ی در تأمین فرآورده های نفت��ی و صادرات آن 
در کش��ور را دارد، خاطر نشان کرد: انشااهلل توسعه و 
ایجاد اشتغال پایدار در غرب استان هرمزگان با انجام 

طرح های توسعه ای ش��رکت پاالیش نفت الوان رقم 
خواهد خورد.

وی افزود: با ش��روع عملیات اجرای��ی ساخت فاز 
جدید ش��رکت پاالیش نف��ت الوان و راه اندازی این 
پروژه برای افزایش ظرفیت پاالیشگاهی »مستقیم و 
غیرمستقیم« برای ۲۰ هزار نفر شغل ایجاد می کند 
در کنار آن اشتغال به کار بومیان در این روند نقش به 

سزایی در پروسه ساخت پاالیشگاه دارد.
مهن��دس اخباری تش��ریح ک��رد: بع��د از اتمام 
پروژه ب��رای کل م��ردم بوم��ی است��ان هرمزگان 
امتیازات ویژه ای در استخدام و اش��تغال به کار در 
فاز جدید پاالیش��گاه در نظر گرفته می شود پیش 
بینی کارش��ناسان طراح ساخت این پروژه اشتغال 
پایداری برای حدود ۵ هزار نفر به صورت مستقیم 
است که طی برنامه  زمانبندی در اجرا و پیش��رفت 

پروژه نفرات را به کار می گیریم.
ش��ایان ذک��ر است ط��ی بازدید مردم��ی اعضای 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از دهکده 
مس��کونی جزیره الوان و نیازسنج��ی از مردم برای 
ارتق��ای سطح زندگ��ی بومیان این جزی��ره »دکتر 
فری��دون حس��نوند« رئیس کمیس��یون ان��رژی و 
»دکتر احمد مرادی« نائب رئیس این کمیس��یون با 
اکثریت آرا دیگر اعضای کمیسیون انرژی در راستای 
محرومیت زدایی و بهبود کیفیت زندگی مردم جزیره 
به ش��رح ذی��ل اعتباراتی را تصوی��ب و بصورت نقد 

اختصاص دادند؛
 ساخت مدرسه ۶ کالسه

 احداث زمین چمن مصنوعی
 اعتب��ار ۲ میلی��ارد تومان جهت اح��داث پارک 

محله ای
 اعتبار ۲ میلی��ارد تومان جهت تکمیل و تجهیز 

خانه بهداشت
 اعتب��ار ۱ میلیارد تومان جه��ت تکمیل وسایل 

آموزشی
 اعتبار ۱ میلی��ارد تومان جه��ت تأمین وسایل 

ورزشی
 ساخت غسالخانه

 اه��دای ۵۰۰ تن قیر یا معادل ریالی آن به مردم 
جزیره الوان جهت آسفالت معابر

  اشتغال کلیه افراد بیکار در جزیره الوان که جمعاً 
۵۰ نفر هس��تند ودر ش��رکت های نفتی این جزیره 

جذب خواهند شد.
 تأمین تجهیزات دندانپزشکی

گفتنی است در پایان این جلسه مهندس اخباری 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت الوان اعالم کرد به 
زودی ۲۵ نفر از جوان��ان جویای کار الوانی را جذب 

پاالیشگاه می کنیم.
ش��رکت پاالیش نفت الوان نزدیک به ۱۴۰۰ نفر 
پرسنل دارد ک��ه از این تعداد 3۲۰ نف��ر از آن جزو 
بومیان جزیره الوان هستند و جمعیت جزیره ۱۲۱۴ 
نفر است. این پاالیش��گاه در انجام مس��ئولیت های 
اجتماعی در ارتقای زیرساخ��ت و محرومیت زدایی 
پروژه های ریز و درش��ت مختلف��ی را در طی ۹ ماه 
گذشته کلید زده، از جمله ساخت اسکله مسافربری 
و گردشگری شهید حاج قاسم سلیمانی که تکمیل 

شده و به اتمام رسیده است.
گلزار شهدا و فضای تفریحی گردشگری پیرامون 
آن که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مستقر 
کردن پزش��ک و تجهی��ز درمانگاه بنا ب��ه اعالم نیاز 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه، 
همچنین طبق روال گذش��ته تداوم روند تأمین آب 
آش��امیدنی و گاز »رایگان« مورد نیاز اهالی و دادن 
خدمات ترابری )پرواز و کشتی( برای ساکنین جزیره 
الوان به صورت رایگان و موارد بسیار زیاد دیگری را 
کمتر از یکسال گذش��ته انجام داده و در حال انجام 

است.
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سرپرست شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند منصوب شد

در مراسم��ی ب��ا حض��ور مهندس 
ساالری مع��اون وزیر نف��ت در امور 
پاالی��ش و پخش، مهن��دس مجید 
غالمحس��ین  جایگزی��ن  رجب��ی 
رمضانپور به عنوان سرپرست شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند 

معرفی شد.

دراین مراسم مهندس زیار جانشین 
معاون وزیر، دکتر رجبی فرماندار و امام 
جمعه های شهرستان شازند، مدیران 
خطوط لول��ه و پخ��ش فرآورده های 
نفتی استان مرکزی، مدیران و روسای 
ادارات عملیاتی و ستادی پاالیش��گاه 

شازند حضور داشتند.

مع��اون وزی��ر نف��ت و مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش در 
مراس��م معارف��ه سرپرس��ت جدید 
پاالیش��گاه امام خمینی )ره( ش��ازند 
گفت: دفع توطئ��ه حمله سایبری به 
سامانه سوخت به لطف فداکاری های 
پرسنل وظیفه شناس صنعت نفت با 

موفقیت انجام شد. از دیگر سو اقدام 
ش��جاعانه دلیرمردان سپاه پاسداران 
در بازپ��س گیری محمول��ه نفتی به 
سرقت رفته کشور و توقیف نفتکش 
متخلف، علی رغم حضور ناوهای ارتش 
تروریس��تی آمریکا، نش��ان داد ایران 
اسالمی در داخل و در بیرون از مرزها 
در اوج آمادگی و اقتدار به سر می برد.

وی گفت: حمله سایبری تهدیدی 
ب��ود که ب��ه فرص��ت تبدیل ش��د و 
آمادگی مقابله با بحران های مش��ابه 
را در مجموع��ه افزایش داد. مهندس 
ساالری اف��زود: در تدوین اساسنامه 
جدید شرکت پاالیش و پخش، سود 
محوری را جایگزین سوخت محوری 

و توسعه را رکن اصلی قرار دادیم.

سیستم اعالم و اطفا حریق برای اولین بار در ایران با همکاری متخصصین ابزاردقیق پاالیشگاه شازند ساخته شد

کارت CPU سیس��تم اعالم و اطفای حری��ق برای اولین ب��ار در ایران به دست 
توانمند مهندسین ایرانی شرکت مدار رایانه پویا با همکاری و همفکری متخصصین 

ابزاردقیق پاالیشگاه طراحی و ساخته شد.
علیرضا خدابخشی رئیس مهندسی عمومی پاالیش��گاه در این خصوص گفت: 
تجهیزات متنوعی از سیس��تم های کنترل، متناسب با تکنولوژی روز دنیا در حال 
بهره ب��رداری است تا بدینوسیله با عملکرد پایدار و صحیح این سیس��تم ها، گامی 
مؤثر در تولید فرآورده های نفتی برداشته شود. در همین راستا با تالش و همفکری 
همکاران و متخصصین شرکت مدار رایانه پویا توانستیم برای اولین بار در راستای 
بومی سازی تکنولوژی و صرفه جویی اقتصادی نس��بت به ساخت، کارت پردازنده 

 CPU 2401()موجود در سایت پاالیشگاه( SES سیستم اعالم و اطفاء حریق برند
Facility CARD( اقدم و در این مهم خودکفا شویم.

وی گفت: دستیابی به این مهم نتیجه همک��اری نزدیک پرسنل تعمیرات ابزار 
دقیق، مهندسی ابزار دقیق و ش��رکت م��دار رایانه در طول م��دت تحقیق بوده و 

شایسته تقدیر است.
براساس این گزارش برای ساخت ده عدد کارت مذکور در حدود ش��ش میلیارد 
ریال صرفه جویی شده و هزینه تمام شده 3۰ درصد نمونه اصلی است. از آنجا که 
این کارت در صنایع نفت گاز کاربرد دارد در صورت حمایت مسؤالن صنعت نفت 

پتانسیل جلوگیری از خروج مقادیر قابل توجهی ارز در شرایط فعلی وجود دارد.

با حضور مهندس ساالری معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش؛
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ش
اخبار پاالی

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه گفت که نفت کوره 
تولیدی پاالیشگاه کرمانش��اه از بهترین انواع تولیدی توسط پاالیشگاه های کشور 

است.
فریدون یاسمی در جلسه روز ۱۷ آذر ستاد بحران استان کرمانشاه با بیان اینکه 
هم اکنون به صورت روزانه و مستمر سوخت کافی در اختیار نیروگاه های برق استان 
قرار می گیرد، اظهار کرد: ذخیره اکثر نیروگاه ها در حال تکمیل شدن است و از نظر 

تأمین سوخت نیروگاه ها در صدر کشور هستیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ درصد سوختی که تحویل نیروگاه ها می شود از 
طریق نفت کش ها است که گاهی مشکالتی به همراه دارد، یادآور شد: دو سال است 
پیگیریم سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از طریق خط لوله به آنها برسد که در صورت 
تحقق کار بزرگی است. به گفته یاسمی، برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه های 
استان هم از ظرفیت پاالیشگاه کرمانشاه و هم از ظرفیت استان های دیگر استفاده 
می شود. وی نفت کوره )مازوت( تولیدی پاالیشگاه کرمانشاه را یکی از بهترین انواع 
مازوت تولیدی توسط پاالیشگاه های کشور دانس��ت و عنوان کرد: این نفت کوره 

پایین ترین میزان گوگرد را دارد و از همین رو آالیندگی آن بسیار کمتر است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه همچنین از آمادگی 
برای تأمین سوخت مورد نیاز ژنراتورها برای صنایع و ادارات خبر داد تا در صورت 

محدودیت و قطع برق با مشکل کمتری مواجه شوند.

عاشوری:تعمیرات پاالیشگاه ها، علت اصلی کاهش تولید بنزین است

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت با اش��اره به 3 دلیل کل��ی کاهش تولید بنزین 
گفت: امکان جایگزینی و افزای��ش تولید بنزین در 
کش��ور وجود دارد ولی افزایش ظرفیت پاالیش��ی 

نیازمند برنامه ریزی است.
ناصر عاشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
علت کاهش تولید بنزین در کش��ور گفت: در حال 
حاضر آم��ار دقیق��ی از تولید بنزین پاالیش��گاه ها 

ندارم ولی ب��ه طور کلی کاهش تولید بنزین یا سایر 
فراورده ها ب��ه دالیل مختلفی می توان��د رخ دهد و 

حاصل یک دلیل تنها نیست.
وی افزود: یک��ی از دالیل اصلی که می تواند باعث 
کاهش ت��ا ۲۹ درصد باعث کاهش ش��ود، اوورهال 
ی��ا همان تعمی��رات اساسی پاالیش��گاه ها است. به 
طور مثال در روزهای گذش��ته ما از پاالیشگاه های 
بندرعباس و اراک بازدید کردیم و مش��اهده کردیم 

که چگونه بیش از ۲ هزار نفر این پروژه سنگین را در 
کمتر از یک ماه باید انجام دهند.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پاالیش 
ادامه داد: افزون بر این دلیل باید توجه داش��ت که 
پاالیش��گاه ها ۶ فراورده اصلی و بیش از ۴۰ فراورده 
ویژه را تولید می کنند که در حالت عادی هم بعضی 
وقت ها دستور می آید که تولید یک محصول مانند 

بنزین را کم کنید و فالن محصول را افزایش دهید.
 این بحث با توجه به نیاز کش��ور تعیین می شود. 
عاش��وری در تش��ریح دلیل سوم گف��ت: همچنین 
ظرفیت ذخیره سازی انبارها هم از دیگر دالیلی است 
که باعث تغییر در تولید پاالیشگاه ها می شود. به طور 
مثال گاهی ظرفی��ت ذخیره سازی لوبکات یا VB پر 
می شود و مسئولین پاالیشگاه تصمیم می گیرد که 

فرآورده دیگری را جایگزین کند.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا ب��ا توجه به 
افزایش مص��رف در پایان سال، امکان افزایش تولید 
بنزین وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: در پاالیشگاه ها 
می توانی��م فراورده ها را با ه��م جایگزین کنیم ولی 
امک��ان افزایش ظرفیت نهایی تولی��د وجود ندارد و 
دولت اگر چنین انتظاری داشته باشد قادر به برآورده 
کردن آن نیس��تیم و برای افزایش ظرفیت پاالیشی 
نیاز به برنامه ریزی بلند مدت است. عاشوری در پاسخ 
به سوالی مبنی بر وضعیت صادرات فراورده های نفتی 
گفت: ص��ادرات در تمامی فراورده های نفتی جریان 
دارد، ولی راج��ع به ۶ فراورده اصلی که مدیریت آن 

در اختیار دولت است اطالعاتی نداریم.

نفت کوره تولیدی پاالیشگاه کرمانشاه از بهترین انواع تولیدی توسط پاالیشگاه های کشور است
مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه:
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ایران یک��ی از تولیدکنندگان اصل��ی نفت کوره 

کارشناس ارشد MBA بازاریابی و 
فروش مواد نفتی/ پاالیشگاه شیراز

حمید رازقیان جهرمی

گوگ��رد باال ب��وده و قب��ل از تحریم ه��ا، یکی از 
صادرکنندگان اصلی تلق��ی می گردید. براساس 
داده های شرکت ورتکسکا )VORTEXA( از سال 
۲۰۱۷ تاکن��ون روزانه حدود ۲۰۰ هزار بش��که 

کاهشی بوده است.
ای��ران در سال ۲۰۱۷ روزانه ۲۴۰ هزار بش��که 
از ای��ن محصول را صادر می کرد. ام��ا از آن زمان 
تاکنون صادرات هر ساله به طور مداوم روند نزولی داش��ته و آمار ۱۸۱ هزار بشکه 
در روز در سال ۲۰۱۸ و ۱۵۵ هزار بشکه در روز در ۲۰۱۹ و ۸۵۷۰۰ بشکه در روز 

در ۲۰۲۰ و 3۹ هزار در سال جاری را ثبت کرده است.

اگر پیش��رفت غیر منتظره ای در مذاکرات وین رخ دهد، ایران می تواند صادرات 

نفت کوره باالی خود را افزایش دهد. صادرات این محصول از ایران پس از خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای در س��ال ۲۰۱۸ و اعمال مج��دد تحریم ها، ۸3 درصد 

کاهش داشته است.
این میزان براساس تخمین ها و ردیابی کش��تی ها صورت گرفت��ه، زیرا ارزیابی 
میزان صادرات ایران به دلیل مش��خص نبودن مسیریک سری از کشتی ها امری 
پیچیده است. نفت کش هایی که جزء ناوگان ش��رکت کشتیرانی ایران هستند، 

معموالً در طی سفرها گیرنده های خود را خاموش می کنند.
براساس تخمین های بازار ب��رای قبل از ۲۰۱۸، حداقل ۵۰ درصد از ۸% تا ۱/۱ 
میلی��ون تن در ماه )۵/۲ تا ۷/۱ میلیون بش��که در ماه( نفت ک��وره گوگرد باالی 
فروخته ش��ده در مرکز اصلی سوخت رسانی دریایی غرب آسیا در فجیره امارات 

متحده مرتبط با ایران بوده است. 
براساس داده های )vortexa( در سال جاری، حتی با وجود تحریم ها ۶۲ درصد 
از صادرات نفت کوره گوگرد باالی ایران از طریق واسطه ها مسیر خود به امارات را 

پیدا کرده و تنها ۸ درصد آن به سنگاپور صادر شده است.
اگر مذاکرات در وین موفق تلقی شود و تحریم ها کاهش یابند، ایران قادر خواهد 
بود صادرات خود به غرب آسیا و مناطق آسیا- اقیانوسیه افزایش داده که احتماالً 
این امر حاش��یه سودهای پاالیش��گاهی و برتری های قیمتی را تحت فش��ار قرار 

خواهد داد.
تحریم ها ایران را با ذخائر نفت کوره اضافه مواجه کرده و ناچاراً نرخ بهره برداری، 
کاهش این محصول را به جای گ��از طبیعی، برای کاربردهای ارزی قابل استفاده 

خواهد نمود.

تحلیل و بررسی زنجیره نفت کوره، وکیوم باتوم، قیر
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منطقه خلیج فارس بعد از روی کارآمدن پاالیشگاه 
الزور کویت با ظرفیت ۶۱۵ هزار بشکه در روز از سال 
آتی، با عرضه بیش از حد مواجه خواهد نمود. با روی 
کارآمدن این واحد به تولیدات منطقه ای، نفت کوره 
گوگرد باال ۲۱۵ هزار بش��که در روز افزایش خواهد 

یافت.
هر چند پاالیش��گاههای داخل در راستای بهینه 
سازی تولیدات، رویک��رد کاهش و حذف نفت کوره 
را برنامه ری��زی نموده اند و امید جایگزینی و تبدیل 
به محصوالت جدید مورد نیاز کشور در دستور کار 
دارند و در صورت کمرنگ ش��دن تحریم ها، موازنه 

تولید و مصرف برقرارخواهدگردید.
به عنوان نمونه، پاالیش��گاه بندرعب��اس در سال 
۱3۹۸ تفاهم نامه تبدیل نفت کوره به کک اسفنجی 
با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و با هدف تأمین 
نیاز صنایع فوالد کشور و بی اثر کردن تحریم ها در 
ای��ن بخش امضاء نم��وده و در سال ج��اری مرحله 
بازبین��ی نقش��ه های )P&ID Review metting( در 
راستای انجام پروژه طراحی پایه طرح ارتقای کیفیت 
محصوالت سنگین می باشد. بنا به اظهار کارشناسان 
پاالیش��گاه بندرعباس طراحی پایه این واحدها در 
داخل کش��ور و با تکیه بر توان و دانش کارشناسان 

و متخصصان داخلی و شرایط سخت موجود حاکی 
از تحریم در حال انجام است. طراحی پایه واحدهای 
فرآین��دی محصوالت سنگین ب��ا محوریت احداث 
واحد کک سازی با هدف اصلی رفع نیازهای داخلی، 
جلوگیری از خام فروشی، افزایش سودآوری و تنوع 

محصوالت و ایجاد اشتغال اجرا خواهد شد.
در گزارش��ی که از خبرگزاری مهر آمده، صنعت 
کش��تیرانی به لطف سوخت دریایی ارزان تر و افت 
قابل توجه قیمت ها در اروپا حاصل فروپاشی توافق 
اوپک پالس و کاهش تقاضا در اثر ویروس کرونا بوده 

و در آرامش بسر می برد.
کاهش تقاض��ا در حالی سایه طوالن��ی خود را بر 
صنعت دریانوردی انداخته که بی��م آن می رفت، با 
اجرای استانداردهای 2020IMO و هجوم فعاالن بازار 
سوخت دریایی ب��ه انبار کردن سوخت های سازگار، 
وضعیت نامطلوبی در انتظار صنعت کشتیرانی باشد، 
ای��ن در حالی است که طبق بررسی های موسس��ه 
Platts قیم��ت سوخ��ت کم سولفور کش��تی ها در 

روتردام به عن��وان قطب سوخت رسانی اروپا، در اثر 
کاهش تقاضا و افزایش عرضه و اثرات کرونا بس��یار 

کاهش یافته است.
استفاده از سوخت کم سولفور با میزان مجاز 3/۵ 

در نگاه اول این سئوال 
مطرح می شود که چرا 
قیمت وکیوم باتوم که 

ماده اولیه قیر مورد نیاز 
آسفالت معابر بین 
شهری، روستاها و 

شهرهای کشور، 
بایستی تحت تأثیر 

نوسانات قیمت نفت 
در بازارهای بین الملل 
و یا نرخ دالر در سامانه 
نیما باشد، به نحوی که 

قیمت فرآورده قیر از 
اردیبهشت سال ۱399 

تا آبان ۱۴۰۰ حدود 9 
برابر افزایش مواجه 

بوده است
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درصد در مرحله نخستین و سپس ۰/۵ درصد برای 
کش��تی ها، یکی از مؤلفه های مؤث��ر بوده که توسط 
سازمان بین المللی دریانوردی IMO از سال ۲۰۲۰ 
می��الدی تبدیل به اجبار ش��ده اس��ت. رعایت این 
استاندارد از چند سال قبل به تمامی کش��ورها و با 
هدف استفاده در کشتی ها ابالغ ش��ده بود، لکن از 
آنجایی که تقاضای جدی ب��رای این مدل سوخت 
که گرانتر از سوخت با سولفور باالی ۱۰ درصد است 
وجود نداشت، پاالیش��گاه های دنیا به طور جدی به 

تولید این محصول نپرداخته بودند.
ب��ا آغ��از س��ال ۲۰۲۰ می��الدی کم ک��م تقاضا 
کشتی ها برای این نوع سوخت روبه فزونی گذاشت 
و پاالیش��گاه های سراسر دنیاز تولی��د سوخت کم 
سولفور را وارد برنامه تولیدی خود کرده و همزمان 
کشتی ها نس��بت به نصب اسکرابر اقدام نموده، که 
طبیعتاً نیازمند سرمایه گذاری و تغییر ساختاری در 

روند تولید فرآورده های پاالیشی خواهد بود.
خاورمیانه به عن��وان یک��ی از پرترددترین نقاط 
دریایی دنیا از این قاعده مستثنا نبوده، البته در این 
منطقه ایران تنها تولید کننده نفت کوره با سولفور 
3/۵ درصد است و باقی کشورها اقدام به واردات این 
فرآورده از خارج از منطقه می کنند که همین اقدام 

هزینه های حمل و نقل آنها را افزایش داده است.
با توجه به ای��ن نکته که تنه��ا تولیدکننده نفت 
کوره با گوگرد نیم درصد در کش��ور پاالیشگاه اراک 
می باش��د و این مهم به دلیل وجود واحد RCD که 
امکان تولید نفتکوره کم سولفور را مهیا ساخته، لذا 
تولید چنین محصولی در کش��ور بدون ایجاد واحد 
فرآیندی مقدور نخواهد ب��ود و هزینه های سرمایه 

گذاری تولید نیز باال خواهد بود.

چالش وکیوم باتوم
یکی از چالش  هایی که همواره بازار داخلی وکیوم 
باتوم با آن مواجه بوده مربوط به این موضوع است که 
چرا با وجود آنکه کشور برخوردار از ذخائر نفتی بوده 
همچنین پاالیشگاههای کشور نیز از ظرفیت کافی و 
یا حتی مازاد وکیوم باتوم برخوردار می باشند، قیمت 

این محصول ته مانده برج خالء باال می باشد.
ظرفیت تولید وکیوم باتوم در کشور حدود ۵/۵ تا 
۶ میلیون تن بوده و ساالنه کمتر از دو میلیون تن از 

وکیوم باتوم جهت تولید قیر به مصرف داخل کشور 
می رسد.

قیم��ت وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر می باش��د، 
جه��ت مصارف داخل��ی، تابعی از قیم��ت نفتکوره 
سنگین فوب خلی��ج فارس و متوس��ط نرخ خرید 
و ف��روش ارز دالر در سامان��ه نیما بان��ک مرکزی 
می باش��د. در نگاه اول این سئوال مطرح می ش��ود 
که چرا قیمت وکی��وم باتوم که ماده اولیه قیر مورد 
نیاز آسفالت معابر بین شهری، روستاها و شهرهای 
کشور، بایستی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت در 
بازاره��ای بین الملل و یا ن��رخ دالر در سامانه نیما 
باشد، به نحوی که قیمت فرآورده قیر از اردیبهشت 
س��ال ۱3۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ ح��دود ۹ برابر افزایش 
مواج��ه بوده اس��ت. هرچن��د تطاب��ق قیمت های 
صادراتی با قیمت ه��ای بین المللی ضروری است و 
بایس��تی تمام تمهیدات توسط تولید کننده نهایی 
و صادر کنندگان در جهت نزدیک نمودن نرخهای 
فروش صادرات��ی به نرخ های بی��ن المللی با لحاظ 
نمودن کرایه های حم��ل و تعرفه های ترجیحی به 
منظور ایج��اد امکان رقابت پذی��ری در نظر گرفته 
شده، لکن خوشبختانه در چند سال اخیر به دلیل 
مدیریت و تشکل های صنفی قیر مشاهده می شود، 
فاصله نرخ های فروش صادراتی ایران با سایر بازارها 

به کمترین میزان ممکن رسیده است.
اما روی دیگ��ر سکه بازار قیر مرب��وط به مصرف 
داخلی است، که شرایط بسیار متفاوت از بازارهای 
بین المللی دارد، چراکه بالغ بر ۹۵ درصد مصارف قیر 
کش��ور مربوط به آسفات و کمتر از ۵ درصد مرتبط 
با صنایع ایزوگام و عایق کاری لوله ها وسایر مصارف 
می باش��د. همچنین از مجموع مصارف آسفالت نیز 
بی��ش از ۹۵ درصد آن مرتبط ب��ا زیرساخت ها و و 
راههای بین ش��هری و درون شهری و روستاها می 
باش��دو الزم است با توجه به محدویت بودجه های 
عمرانی و همچنین لزوم استف��اده از منابع داخلی 
در ایج��اد و نگه��داری راهها ب��ا پایین ترین قیمت 
ممک��ن در اختیار دستگاههای ذینف��ع قرار گیرد، 
ب��ه نحوی که تنها در بخش راه��داری، عدم تأمین 
به موقع قیر به دلی��ل محدودیت های منابع، باعث 
افزایش تصاعدی هزینه ه��ای نگهداری در سالهای 

آتی خواهد شد.

 این روزه��ا زمزمه تغییر فرم��ول قیمت گذاری 
وکی��وم بات��وم و بالنتیج��ه قیر، مس��تقل از قیمت 
نفتکوره و نف��ت سفید فوب خلیج فارس و نرخ دالر 
درسامانه نیما به گ��وش می رسد و به نوعی در حال 
رایزنی س��از و کار حراج باز بورس کاال جهت تعیین 
نرخ وکیوم باتوم و به تبع آن تغییرقیمت قیر در بازار 

خواهد شد.
لذا ارائه راهکار انتش��ار اوراق اخزاء در سال ۱3۹۹ 
پیشنهاد شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت، لکن 
نتیجه قابل قبولی در پی نداش��ت و در ادامه روش 
ساله��ای قبل به عنوان قیرتهات��ری در سال ۱۴۰۰ 
مطابق بند )ز( تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 
تصویب و اختصاص سهمیه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال 
مورد تأیید نهایی قرار گرفت. )معادل دو میلیون تن 

قیر در سال(
در روزهای اخیر قیمت ماده اولیه )وکیوم باتوم( و 
در نتیجه محصول نهایی قیر در بورس کاال با افزایش 
قیمت حدوداً ده میلیون ریال نسبت به سه ماه قبل 
در هر تن مواجه ش��ده و از ۷۱ میلیون ریال به ۸۱ 
میلیون ریال به ازای هر تن رسی��ده است. افزایش 
قیمت قیر و فرآورده های نفتی در پی افزایش قیمت 

جهانی نفت خام رخ داده است.
ن��رخ قیر در بورس ک��اال متأث��ر از قیمت جهانی 
نفت و اثر آن ب��ر قیمت پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز 
و معامالت تهاتری دولت تعیین می ش��ود از این رو 
نمی توان رش��د قیمت قیر را در بورس کاال ناش��ی 
از رفتار غیرمنطق��ی و غیر عقالنی خری��داران و با 

رقابت های غیر معقول داشت.
برخی از کارشناسان بورس روند سفارش و خرید 
قیر از بورس کاال را شفاف نمی دانند و بر این اعتقادند 
که در مواردی خریداران ب��ا ثبت سفارش های غیر 
منطقی، به افزایش تقاضای قیر در بورس کاال و در 

نتیجه افزایش قیمت آن دامن زده اند.

راهکار عملی و کارشناسی قیر
پیش��نهاد کارش��ناسان اقتصادی ب��رای اصالح و 
یا حذف قیر تهاتری این است که پاالیش��گاهها در 
بس��تری ش��فاف )مثل بورس کاال( قیم��ت رقابتی 
وکیوم بات��وم را عرضه کنند. قیرس��ازان در همین 
فضای رقابتی اقدام ب��ه خرید وی بی )وکیوم باتوم( 

کرده و محصول نهایی
)قیر( را در همان بس��تر ش��فاف با قیمتی رقابتی 
عرضه و راهسازان و پیمانکاران برای خرید آن اقدام 

کنند.
از سوی دیگر ش��رکت ملی نفت نیز درآمد فروش 
نفت خام به پاالیش��گاهها برای تولی��د وی بی را به 
سازمان برنامه و بودجه داده و این سازمان براساس 
پیش��رفت فیزیکی پ��روژه، منابع مال��ی در اختیار 
دستگاههای مجری پروژه های عمرانی و آنها نیز در 

اختیار پیمانکاران قرار دهند.
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رئیس آموزش و تجهیز سرمایه های 
انسانی و مدیریت دانش شركت 

پاالیش نفت تهران

فرشید مؤمنی فراهانی

ام��روزه بهره گی��ری از اب��زار مدیری��ت دانش به 
عنوان یار استراتژیک سازمان، کاتالیزور یادگیری و 
رویکردی مؤثر برای مسئله یابی و حل مسائل دیگر 

یک انتخاب نبوده، بلکه یک الزام است.
استق��رار و جاری سازی نظ��ام مدیریت دانش در 
سازمان ه��ا دستاوردهای گرانبهای��ی دارد که از آن 
جمل��ه می توان به امکان مس��تندسازی، انتش��ار و 
بکاربست تجربیات )به عنوان یکی از مهمترین منابع 
یادگیری کارکنان(، پیشگیری از حوادث و تجربیات 
تلخ، ایجاد ساختاری نظام مند ب��رای استعدادیابی، 
تش��ویق و انگی��زش سرمایه های انس��انی، ارتقای 
فرهنگ یادگی��ری مادام العمر و بهبود مس��تمر در 
سازمان، ایجاد حافظه دائمی و پایدار برای دانش ها 
و تجربیات ارزش��مند و جلوگیری از سندرم آلزایمر 

سازمانی، ارتقای فرهنگ بهره وری و... اشاره کرد.
خوش��بختانه امروزه ش��اهد استقبال روز افزون 
سازمان های ایران��ی برای استق��رار و بهره گیری از 
نظام کارآمد مدیریت دانش هستیم، اما سازمان های 

پیشرو به دالیل گوناگون چندان تمایلی به بازگویی 
چالش ها و تسهیم تجربیات شکست خود در زمینه 

مدیریت دانش ندارند.
این در حالی است که برای مدیران و سازمان هایی 
که قصد استقرار مدیری��ت دانش را دارند، بازخوانی 
تجربی��ات ناموفق مدیریت دان��ش در سازمان های 
مختلف و آگاهی از عوامل شکست، در کنار شناخت 

و تقویت عوامل موفقیت 
می تواند فعالیت ه��ای مدیریت دانش را در مقابل 

شکست، از پیش واکسینه کند.
مقاله حاضر براساس تجربیات ارزش��مند »نیک 
میلیتون« مشاور بین المللی حوزه مدیریت دانش و 
مدیر دانش اسبق ش��رکت BP در نروژ و تلفیقی از 
تجربیات سیزده ساله شرکت پاالیش نفت تهران در 
استقرار و جاری سازی نظام مدیریت دانش و با هدف 
بیان مهمترین تنگناها، گلوگاه ها و عوامل پنهانی که 
مجریان مدیریت دان��ش سازمان ها در عمل مواجه 
هستند تهیه و تنظیم شده و از استعاره »دام« برای 

مهمترین چالش های متداول استفاده شده است.

مدیریت دانش با تمركز بر كس���ب و كار 
ایجاد نشده باشد01

مدیریت دانش نمی تواند به خودی خود در خالء 
ایجاد ش��ده و یا سازی مستقل بزند، بلکه باید برای 
حل مسائل سازمانی و کمک به اخذ تصمیمات بهتر 

و یا انجام بهتر، سریع ت��ر و ارزان تر امور پیاده سازی 
ش��ود. تا زمانی که به افراد نش��ان ندهیم که بهبود 
اش��تراک دانش چگونه به کس��ب و کار آنان کمک 
می کند، نمی توانیم صرفاً ب��ا بیان این عبارت که ما 

نیاز به بهبود اشتراک دانش داریم به جایی برسیم.
مدیریت دانش باید با چشم انداز و استراتژی های 
سازمان لینک ب��وده و سعی در تأمی��ن دانش های 
م��ورد نیاز جهت تحقق این اه��داف، استراتژی ها و 

چشم اندازها کند.

مدیری���ت دان���ش با كس���ب و كار عجین و 
یكپارچه نشده باشد02

بسیاری از برنامه های مدیریت دانش اصوالً زمان 
زیادی دوام نمی آورن��د و از بین می روند، چرا که به 
ش��کل کامل در بطن کس��ب و کار روزمره عجین 
نشده اند. مدیریت دانش می باید جهت تداوم با سایر 
سیستم ها و فرآیندها یکپارچه و به دیگر سیستم ها 
لینک ش��ود. روزینا وب��ر )۲۰۰۷( معتقد است که 
مدیریت دانش بایس��تی در بافت فرآیندی سازمان 

تنیده شود.
مدیری��ت دانش می بای��د برروی میز ک��ار افراد و 
به عنوان فعالیتی دائم��ی و روزمره قرار گیرد. البته 
ش��ایان ذکر است که موفقیت در ترکی��ب و ادغام 
کامل مدیری��ت دانش با کل سازم��ان نیازمند یک 

حامی سطح باال است.

۱2 دام مدیریت دانش
بررسی عوامل شكست و عدم موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها
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ناتوانی در جلب حمایت مدیریت ارشد
اصوالً »حمایت مدیریت ارشد« به عنوان 03

بزرگترین پیش��ران و محرک )در ص��ورت وجود( و 
همچنین بزرگترین مانع 

)در ص��ورت عدم وجود( بر س��ر راه پیاده سازی و 
تداوم موفق مدیریت دانش شناخته می شود.

ذکر این نکته نی��ز ضروری است ک��ه حمایت از 
مدیری��ت دانش نمی تواند صرفاً کالمی باش��د بلکه 
برای نتیجه بخش بودن باید عالوه بر یک پشتیبانی 
سیاسی دائمی و مس��تمر قبل از دستیابی به نتایج 
ملموس، منابع کافی به آن اختصاص یابد، فرآیندها 
و خط مش��ی ها تغییر کند، نتایج به وضوح تعریف 

شوند و مسئولیت ها به درستی تعیین شوند.

 ع���دم تمرك���ز ب���ر دانش كلیدی )بحرانی( و 
ارزشمند04

منظور از حوزه دانشی بحرانی یا دانش های بحرانی، 
حوزه هایی از دانش هس��تند که در صورت توجه و 
تمرکز بر آنها پیش��رفت قاب��ل توجهی در دستیابی 
سازمان به اهداف و برنامه های راهبردی اش صورت 

می پذیرد، بنابراین 
اولوی��ت بن��دی دانش ه��ا کاماًل ض��روری است 
و اولوی��ت در مدیری��ت دان��ش بای��د پرداختن به 
دانش های بحرانی باشد نه مدیریت همه دانش های 
سازمان. بنابراین بهترین حوزه ها برای پرداختن به 
آنها حوزه ه��ای مرتبط با چش��م انداز، استراتژی ها، 
برنامه های بهبود، ش��اخص های کلیدی فرآیندها، 

نوآوری در محصوالت، خدمات و... است.
به ط��ور تجربی و بر اساس اص��ل پارتو )۸۰/۲۰( 
معموالً حوزه های دانش��ی بحرانی چیزی در حدود 
بیس��ت درص��د از کل حوزه های دانش��ی براساس 

درخت دانش های سازمان را شامل می شوند.

نکت��ه دیگر، لزوم توج��ه به محت��وای دانش ها و 
مدیریت محتوا است. شایسته است ضمن شناسایی، 
دسته بندی و تعری��ف انواع دانش ه��ای مورد نظر 
سازمان، ساختار استانداردی برای هر یک از دسته 
بندی دانش ها )به عنوان مث��ال دانش های حاصل 
از تجرب��ه، دانش های اقتباسی، دانش های حاصل از 
پژوهش، دانش مشتری، شناسایی رقبا و...( تعیین 
ش��ده و همچنین معیاره��ا و ش��اخص هایی برای 
ارزش��یابی کیفی این دانش ها توس��ط خبرگان هر 

حوزه، پیش از انتشار، تعریف و مشخص شود.

ناتوان���ی در ارائ���ه نتای���ج ملم���وس و قاب���ل 
سنجش05

ب��رای موفقیت روز اف��زون مدیری��ت دانش باید 
ارزش ها و مزایای حاصل از فعالیت های دانش��ی را 
به طور دائم به اطالع سایر ذی نفعان و اعضا برسانید. 
هم مدیران ارشد و هم دانش گران باید نتایج حاصل 
را به وضوح مش��اهده کنند. این مورد، عامل مهمی 
در انگیزش و تداوم فعالیت ها و حمایت های ایشان 

به شمار می آید.

ش��ما می باید مدیران ارشد و نیز کاربران نهایی را 
مد نظر داشته، نتایج ملموس و ارزش های مورد نظر 

هر گروه را تأمین و به ایشان گزارش کنید.

ع���دم توج���ه یكس���ان ب���ه ۴ محرك اصلی 
مدیریت دانش06

چهار محرک یا مؤلفه اصلی سازنده مدیریت دانش 
عبارتند از: »فرآینده��ا«، »فناوری ها«، »نقش ها و 
مسئولیت ها« و »حاکمیت« که در ادامه به تشریح 

هر کدام می پردازیم.

۱-6-فرآیندها
نظیر فرآیندهای ثب��ت و ضبط دانش، اخذ دانش 
خبرگان )KA(، بازنگری های پس از اقدام )AAR( و 

. ...
• اگر فرآیندها برای مدیریت دانش وجود نداشته 
باش��ند، کس��ی نمی داند چه کاری را و چگونه باید 
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انجام دهد.
2-6- فناوری ها

نظیر نرم افزار مدیریت دانش، پورتال ها، موتورهای 
جستجو و....

• اگ��ر فن��اوری الزم برای مدیری��ت دانش وجود 
نداش��ته باش��د، ابزاری برای افراد وجود نداش��ته و 
مدیریت دان��ش از ح��وزه ف��ردی و درون واحدی 

گسترده تر نخواهد شد.
3-6- نقش ها و مسئولیت ها

نظیر مدیر دانش، کمیته راهبری، راهبران دانشی 
 )COP’s( انجمن ه��ای خبرگی ،)مهندسان دانش(

و...
•  اگر نقش ها و مس��ئولیت های افراد مش��خص 
نباشد، مدیریت دانش وظیفه کسی نیست و وظایف 
مربوطه توزیع و فراگیر نشده و صرفاً به وظایفی برای 
تیم مدیریت دانش تبدیل می شود که در این صورت 
به دلیل افزایش سریع حجم وظایف و فعالیت ها، این 

تیم نیز از هم می پاشد.
۴-6- حاكمیت

مش��ی ها،  و  خ��ط  س��ازی،  یکپارچ��ه  نظی��ر 
دستورالعمل ها، مشوق ها، بیان انتظارات رهبران از 

دانشگران، شاخص ها و...
• اگر حاکمیت مناسب وجود نداشته باشد، کسی 
نقطه پای��ان را نمی بیند و افراد به مدیریت دانش به 
عنوان فعالیتی اختیاری می نگرند و کسی زمانش را 

به فعالیت های اختیاری اختصاص نخواهد داد.
بنابراین باید ای��ن چهار محرک ی��ا مؤلفه اصلی 
مدیریت دان��ش را به مثاب��ه چهار پایه ب��رای میز 

مدیریت دانش دانست. اگر هر کدام از این مولفه ها 
بر بقیه برت��ری یابد، پیاده سازی و ت��داوم مدیریت 
دان��ش با لرزش و بی ثباتی روبرو خواهد ش��د. البته 
با نگاه به تجربیات به دست آمده در سازمان ها و در 
گذر زمان اغلب به دو پایه »نقش ها« و »حاکمیت« 
نسبت به دو پایه دیگر کمتر توجه شده و این عامل 
مهمی اس��ت که برنامه ه��ای مدیریت دان��ش را با 
چالش مواجه ک��رده )وبر،۲۰۰۷(. حتی در برخی از 
موارد متاسفانه مشاهده شده که به یک پایه )مؤلفه( 
تقریباً تا ده برابر، نس��بت به سایر پایه ها )مولفه ها( 
توجه شده که نتیجه آن مدیریت دانشی نامتوازن و 

ناپایدار خواهد بود.

پیاده س���ازی تنه���ا بخش های���ی از راه ح���ل 
مدیریت دانش07

اغلب اوق��ات بواسطه برداش��ت های بیش از حد 
متفاوت و گاهاً اش��تباه سازمان ها از مفهوم و مقوله 
مدیری��ت دانش )نظیر حکایت فیل موالنا( و یا عدم 
شناخت کامل از مدیریت دانش و تمامی امکانات و 
ابزارهای آن، تنها یک عنصر یا یک بخش از مدیریت 
دان��ش و ابزارهای آن بکار گرفته می ش��ود. درست 
مثل آنکه تنها یکی از مواد اولیه تهیه غذا را در پخت 
آن استفاده کنیم و انتظار داشته باشیم غذا به طور 
کامل و با کیفیت آماده ش��ود. یا اینکه تنها سیستم 
گرمایش یک اتاق از یک ساختمان را بکار اندازیم و 

انتظار داشته باشیم کل ساختمان گرم شود.
به عنوان مثال: اگر صرفاً به ثبت و ضبط دانش ها 
و درس آموخته ها تاکید شود، افراد به جای برقراری 

ارتب��اط، تم��ام تالش خ��ود را صرف جم��ع آوری 
مس��تندات می کنند و نهایتاً در قبرستانی از محتوا 
)قبرست��ان درس آموخته ها( گرفتار می ش��وند که 
کس��ی نه به آنها سر می زند و ن��ه استفاده می کند. 
فرض دیگر، ولی مش��ابه، این اس��ت که تمام کاری 
که افراد باید انج��ام دهند صحبت کردن و برقراری 
ارتباط باش��د که این خود منتج به اشتراک گذاری 
دانش می ش��ود، بنابرای��ن افراد به دنب��ال برقراری 
ارتب��اط با یکدیگ��ر از طریق رسانه ه��ای اجتماعی 
می روند، اما باید توجه داش��ته باش��یم که دانش به 
خودی خود، بدون وجود ساختار و هدف مشخص و 

از پیش تعیین شده، تولید و تسهیم نمی شود.

مش���كل س���اختن بی���ش از ح���د مدیریت 
دانش برای كاركنان08

اگر ب��رای یادگیری و کار با یک اب��زار جدید نیاز 
باش��د تا افراد به محیط های جدیدی وارد ش��ده یا 
روش های خود را تغییر دهند آنگاه اغلب در فراگیر 
ش��دن آن ابزار با چالش روبرو خواهیم ش��د. باید تا 
آنجا که ممکن است ابزاره��ا و نرم افزارها را ساده و 
کاربر پسند کرده و با فرآیندهای کاری فعلی ادغام 

کنیم.
باید هر زمان که ابزار یا فرآیندی را با قابلیت های 
جدید در پورتال یا نرم اف��زار مدیریت دانش ایجاد 
می کنید، تا حد امکان موانع دسترسی و ورود به آنرا 
کاهش دهی��د و کار با آنرا ساده کنید و تالش کنید 
راه کارهای جدید را ب��ا راه کارهای فعلی و رویه های 

معمول منطبق کنید نه بالعکس.
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ع���دم پیاده س���ازی مدیری���ت دان���ش ب���ه 
صورت برنامه ای برای تغییر09

باید بدانیم که مدیریت دانش در واقع یک برنامه 
تغییر سازمانی یا تسهیل گر تغییرات سازمانی است 
و تنها به معنای خری��د و پیاده سازی یک سامانه و 
یا افزودن یک وظیفه به چهارچوب وظایف نیست، 
بلکه باید به دنب��ال تغییر نحوه تفک��ر افراد، تغییر 
اولویت ها و رویه های کاری، عادات فردی و سازمانی 
و خلق ارزش و نوآوری باش��د. تغیی��ر باید برنامه و 
پایان مناسبی داشته باشد و قلب ها و ذهن ها باید به 

مرور نسبت به آن تغییر پیدا کنند.

توج���ه ص���رف تی���م مدیری���ت دان���ش ب���ه 
اف���رادی ك���ه مدیریت دانش را پذیرفته اند 10

)توجه صرف به خودی ها(
تیم مدیریت دانش متشکل از افراد عالقمند است. 
آن ها ارزش مدیریت دانش را می دانند، چش��م انداز 

آن را درک
 می کنند و بر این باورند که بقیه هم به چشم انداز 
و درک آن ه��ا خواهن��د رسید. هنگام��ی که برای 
هدای��ت برنامه تغییر ب��ه سطح سازم��ان می روند، 
ش��روع به دیدار با دیگر اف��راد عالقمند می کنند و 
مش��غول بحث های جالب و هیجان انگیز می شوند. 
آنان بایستی از افراد عالقمند )خودی( گذر کرده و با 
سایر افراد سازمان نیز ارتباط برقرار کرده و ایشان را 

هم متقاعد و همراه سازند.
 تجرب��ه نش��ان داده که ش��اید ۱۵ درص��د افراد 
عالقمند باش��ند اما حدود ۷۰ درص��د کارکنان اگر 
در کارش��ان به مدیریت دانش نیاز داش��ته باشند و 
آنرا ک��ارا ببینند، به آن اهمی��ت می دهند )اکثریت 
خاموش( در غی��ر اینص��ورت و در مجموع چندان 
موضوع مهمی برایشان نیست و حدود ۱۵ درصد نیز 

ممکن است از آن متنفر بوده و حتی آنرا تهدیدآمیز 
پندارند. بنابراین آنچه مسلم است باید کاری کنیم 
که موافق��ان مدیریت دانش بکوش��ند ت��ا اکثریت 
خاموش را روش��ن و همراه سازند و اقدامات مخرب 

احتمالی گروه مخالف را رصد و کنترل کنند.

در  دان���ش  مدیری���ت  تی���م  شكس���ت 
همكاری با ذی نفعان اصلی11

باید با تمام گروه ها و افرادی که با ایشان مشارکت 
و همک��اری داری��م، نظام مند برخ��ورد کنیم. یکی 
از مراحل بس��یار مهم در طراحی اولی��ه استراتژی 
مدیریت دانش، تعیین سیستماتیک ذی نفعان اصلی 

و مدیریت دانش ذی نفعان است.

ذی نفعان احتمالی عبارتند از:
1- مدیر عامل.

2- تیم مدیریت ارشد.
3- مرددین سطح باال و ذی نفوذ در سازمان.

4- روسای واحدها و ادارات.
5- دانشگران.

۶- سازمان ه��ای بیرونی که با ایش��ان تعامالت 
گسترده کاری و اطالعاتی دارید.

شایس��ته است که تعامل مؤث��ر در مرحله ایجاد 
استرات��ژی مدیریت دان��ش و همچنی��ن در ادامه 

فعالیت های دانشی با این ذی نفعان برقرار شود. 
البته ذکر ای��ن نکته نیز ضروری است که تعامل 
با ذی نفع��ان مختلف، ب��ا نیازه��ا و خواسته های 
متف��اوت، ب��دان معنا نیس��ت که لزوم��اً هر آنچه 
 می خواهند را انجام دهی��م، بلکه به معنای تعامل 
سیستماتیک، ارتباطات، همراستایی و هماهنگی 

با ایشان است.

عدم صالحیت تیم مدیریت دانش
اگر مدیریت دانش برنامه و تسهیل گری 12

برای تغییرات سازمانی اس��ت، بنابراین اعضای تیم 
مدیریت دانش و راهبران دانشی )مهندسان دانش( 
باید خود عامل تسهیل گری و رهبری تغییر باشند. 
مدیر تیم )مدیر دانش( نیز باید عامل و باعث تغییر، 
رهبری بصیر، توانا، متعهد ب��وده و توانایی برقراری 
ارتباطی مؤثر با باالترین و پایین ترین سطوح سازمانی 
را داش��ته و از مج��وز، اختیارات و ق��درت کافی در 
حوزه خود برخوردار باشد. در بسیاری از موارد افراد 
تیم های مدیریت دانش، افرادی اش��تباهی برای این 
کار هستند که در بهترین حالت بیشتر با پایگاه های 
دانش بخش خود کار می کنند و صرفاً بر واحد خود 
متمرکز هس��تند. برخی از آنها کار با کامپیوتر را به 
کار و تعام��ل با افراد ترجیح می دهند و الهام بخش و 
ترغیب کننده نیستند. یادمان باشد که اعضای تیم 
مدیریت دانش باید آگاه، دلس��وز و متعهد بوده و با 
ذهن و قلب خود به مدیریت دانش باور داشته باشند 

و برای دیگران الهام بخش و ترغیب کننده باشند.
واقعیت آنس��ت که مدیریت دانش، مانند رهبری 
یک ارکس��تر است. باید با بخش ها و حوزه هایی که 
شریک ما هس��تند )تمامی اجزای سازمان( تعامل 

داشته و بین ایشان هماهنگی ایجاد کنیم.
در پایان باید اذعان کرد که پیدا کردن افراد مناسب 
برای تیم مدیریت دانش آسان نیست و در عین حال 

تغییر فرهنگ سازمانی هم کار آسانی نیست.

 نتیجه گیری:
برای استق��رار و جاری سازی موف��ق و مؤثر نظام 
مدیری��ت دانش در سازمان ه��ا، الزم است مدیران و 
متولیان استقرار و اجراء، از ش��ناختی دقیق و همه 
جانبه از مدیریت دان��ش و ابزارها و تکنیک های آن 
برخوردار بوده و ضمن همس��و کردن استراتژی ها و 
برنامه های مدیریت دانش ب��ا استراتژی ها و اهداف 
کالن سازمان و نی��ز اتصال و یکپارچه کردن فرآیند 
مدیریت دانش با سایر فرآینده��ا اقدامات الزم را به 
عمل آورند. همچنین از ایشان انتظار می رود ضمن 
حمایت دائم از فعالیت های دانشی به بهبود مستمر 
و خلق نتایج و تجربیات ارزشمند از طریق کارکنان 
پرداخته و ضمن به اش��تراک گذاری و تس��هیم این 
تجربیات در سطح سازمان، به طور دائم از دانش ها و 
تجربیات اقتباسی سایر سازمان ها نیز بهره مند شوند.

 منابع:
 1-Knowledge Manager’s handbook,Nick

.Milton

۲- مؤمنی فراهانی، فرش��ید، ۱3۹۵. ش��ناسایی 
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در ش��رکت 
پاالی��ش نفت تهران، نهمی��ن کنفرانس بین المللی 

مدیریت دانش.
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نفت کوره
نفت کوره به عنوان یکی از محصوالت نهایی پاالیش��گاه های نفت خام است که 
عمدت��اً از ترکیب کردن محصوالت سنگین و رقیق کننده هایی مانند نفت سفید 
تولید می شود که به علت دارا بودن هیدروکربن های سنگین و همچنین ترکیبات 
آالینده، قیمت پایین تری نسبت به نفت خام و سایر فرآورده های سبک آن دارد. 
لذا هرچه تولید این محصول درپاالیش��گاه های کش��ور کاهش یابد، حاشیه سود 

افزایش خواهد یافت.
ب��ا توجه به تبعیت ایران از کنوانس��یون مارپل و با در نظ��ر گرفتن الزام قانونی 
سازمان بین المللی دریانوردی IMO) International Maritime Organization( و 
قوانین جدید این سازمان )الزام تقلیل سوخت کوره مورد استفاده در ناوگان حمل 
و نقل دریایی از 3/۵ درصد محتوای گوگرد به ۰/۵ درصد از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ 
میالدی( لزوم کاهش تولید نفت کوره و کاهش میزان گوگرد آن، برای کش��ور و 

باالخص برای حیات پاالیشگاه ها بسیار حائز اهمیت است.
دهه آینده شاهد جابجایی اساسی در تعادل عرضه و تقاضای نفت کوره و دیگر 
محصوالت سنگی��ن خواهد بود. یکی از راه های ماندن در بازار رقابت در سال های 
آتی، تغییر مس��یر تولید فراورده های فعلی پاالیش نفت خام به تولید محصوالت 
پتروش��یمی است. نمودار الزام حد باالی گوگرد موج��ود در سوخت کوره ناوگان 
دریایی طی گذش��ت زمان ک��ه از سوی سازمان بین المللی ناوگ��ان دریایی اعمال 

می شود، مطابق شکل ۱ است.

شکل 1: نمودار اعمال الزام حد باالی گوگرد موجود در سوخت نفت کوره 
ناوگان دریایی طی گذشت زمان

در شکل ۲ پیش بینی روند مصرف و نوع سوخت دریایی مورد استفاده در صنعت 
حمل و نقل دریایی برای کشتی های اقیانوس پیما که در بنادر آمریکا سوختگیری 

کرده اند نشان داده شده است.

شکل 2: پیش بینی روند مصرف و نوع سوخت کشتی های اقیانوس پیما 
)سوخت گیری در بنادر آمریکا(

 جایگاه نفت کوره و ضرورت کاهش تولید آن درقوانین باالدستی کشور
در ای��ران با توجه به ضرورت پاالیش نفت خ��ام سنگین و نیمه سنگین ترش و 
باالخص در پاالیش��گاه بندرعباس که نفت خام فوق سنگین را پاالیش می کند، 
به اجبار محصول باقیمانده ترش تولید می شود که طی فرایند اختالط نهایتاً نفت 

کوره ترش و غیرمنطبق با الزام IMO در دسترس خواهد بود.
ل��ذا سرمایه گذاری روی کاه��ش تولید نفت کوره و تبدی��ل آن به فراورده های 
با ارزش افزوده بیش��تر به منظور کاهش تجمع این ف��رآورده در سبد محصوالت 
پاالیش��گاه ها اجتناب ناپذیر است که این مهم در پاالیشگاه بندرعباس بخشی از 

پروژه بزرگ ارتقای محصوالت سنگین به حساب می آید.
خوش��بختانه قوانین حمایتی متعددی به جهت ارائه راهکارهای مناسب برای 
حرکت به سمت کاهش تولید نفت کوره در قوانین باالدستی کش��ور به شرح زیر 

وجود دارد:

 ماده 59 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱389
 درخصوص کاه��ش تولید نفت ک��وره و حرکت به سم��ت فرآورده های میان 

مروری بر قوانین و سیاست های مرتبط با کاهش تولید نفت كوره در ایران

مدیر طراحی پایه واحدهای 
فرآیندی طرح ارتقای 

کیفیت محصوالت سنگین

امیرمحمد نصرآبادی

مدیر پرژه تولید روغن های پایه 
وهماهنگ كننده فنی طرح ارتقای 

کیفیت محصوالت سنگین

محسن پیرزاده

کارشناس ارشد فرآیند طرح 
ارتقای کیفیت محصوالت 

سنگین

فاطمه رستمی
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تقطیر، ماده ۵۹ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱3۸۹ اش��اره می کند 
که »دولت مکلف است با استفاده از منابع حاص��ل از صادرات نفت کوره مازاد بر 
مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مش��ارکت بخش خصوصی و یا از 
محل منابع عمومی در چهار چوب بودجه های سنواتی نسبت به ارتقای تکنولوژی 
و تکمیل زنجیره پاالیش نفت خام پاالیشگاه ها به گونه ای اقدام کند که ساالنه با 
کاهش تولید حداقل دو درصد )۲%( نفت کوره، ظرف پانزدده سال متوسط نفت 
کوره پاالیش��گاه ها را به حداکثر ۱۰% نفت خام تحویل��ی برساند و فرآورده های 
بنزی��ن، نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع و سایر فرآورده های برابر استاندارد جهانی 

تولید شود.«

ماده 59 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی
کاهش تولید حداق��ل دو درصد نفت کوره، ظرف پان��زده سال و رساندن 

متوسط تولید نفت کوره پاالیشگاه ها به حداکثر ۱۰% نفت خام تحویلی

بر اس��اس این قان��ون، دولت می بایس��ت از درآمدهای حاص��ل از فروش نفت 
کوره برای کاهش تولی��د این محصول استفاده کند اما بعد از گذش��ت ۱۱ سال 
از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره نس��بت به خوراک نفت خام 

پاالیشگاه های کشور بیش از ۲۰% باقی مانده است. 
)البته در شرایط عملیاتی مانند پاالیشگاه بندرعباس درصد سهم کوره درترکیب 
محصوالت باالتر از این مق��دار می  رسد.(، بر این اساس روزان��ه حدود ۲۵۰ هزار 
بشکه نفت خام بیشتر از مقدار معین شده در قانون، به نفت کوره تبدیل می شود. 
با احتس��اب اختالف قیمت بین نفت کوره و نفت خام ، ساالنه حدود ۱/۵ میلیارد 

دالر کاهش درآمد برای پاالیشگاه های کشور به همراه دارد.

ماده ۱28 قانون برنامه پنجم
اعطاء تس��هیالت در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش های 
خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پاالیش��گاه های موجود شامل بهینه 

سازی و بنزین سازی

ماده ۱28 قانون برنامه پنجم
راهک��ار دیگرکه برای حل این موضوع در قانون اش��اره ش��ده است، ماده ۱۲۸ 
قانون برنامه پنج��م است که به وزارت نفت اجازه می دهد از منابع ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش به »اعطای تس��هیالت در قالب وجوه اداره ش��ده برای سرمایه 
گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پاالیشگاه های موجود 

شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام کند.«

 تبصره 2 ماده ۱3 قانون رفع موانع تولید
همچنین در تبصره ۲ ماده ۱3 قانون رفع موانع تولید به ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش اجازه داده ش��ده اس��ت که »قیمت پای��ه نفت خ��ام و میعانات گازی 
عرضه ش��ده در بورس را ت��ا ۵% کمتر از ۹۵% فوب خلیج ف��ارس برای توسعه 
 پاالیشگاه های موجود یا احداث پاالیشگاه های جدید تا ده سال پس از بهره برداری

تعیین کند.
بر اساس این بند، ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی می تواند تا 
۱۰% نسبت به قیمت فوب به پاالیشگاه ها تخفیف بدهد تا بتواند طرح های توسعه 

خود را انجام دهند.

تبصره 2 ماده ۱3 قانون رفع موانع تولید
تخفیف قیمت نفت خام ت��ا ۱۰% برای توسعه پاالیش��گاه های موجود یا 

احداث پاالیشگاه های جدید تا ده سال پس از بهره برداری

به عنوان مثال برای پاالیش��گاه بندرعباس با ظرفیت پاالیش 3۵۰ هزار بشکه 
درروز نفت خام و با احتس��اب نفت ۵۵ دالری، ساالنه 33۷ میلیون دالر تخفیف 

فراهم می شود.

 قانون حمایت از توس���عه صنایع پایین دس���تی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی

راهکار بعدی استفاده از تسهیالت قانون "حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" می باشد. به موجب 
این قانون می توان از تس��هیالت دوره تنفس خوراک در طرح های توسعه ای بهره 
ب��رد بدین صورت که اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان ش��روع بهره 
برداری طرح دارای مج��وز )به تعداد روزی ک��ه ارزش آن معادل سرمایه گذاری 
ارزش گذاری ش��ده در مجوز صادر ش��ده طرح می باش��د( و از زمان شروع تولید 
پاالیشگاه/ پتروپاالیش��گاه با حداقل ۸۰% ظرفیت تولید فرآورده های مذکور در 

مجوز طرح آغاز می شود.

قان���ون حمای���ت از توس���عه صنای���ع پایی���ن دس���تی نفت خ���ام و میعانات 
گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

اعطای تسهیالت دوره تنفس خوراک )اعطای خوراک بدون دریافت بهای 
آن از زمان شروع بهره برداری طرح به تعداد روزی که ارزش آن معادل سرمایه 
گذاری ارزش گذاری شده در مجوز صادر شده باشد.( که از زمان شروع تولید 
پاالیشگاه/ پتروپاالیشگاه با حداقل ۸۰% ظرفیت تولید فرآورده های مذکور در 

مجوز طرح آغاز می شود.

درصد تولید نفت کوره در طرح های موضوع این قانون باید کمتر از ده درصد کل 
فرآورده های تولیدی آن طرح باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری
علی رغم تدوین و تصویب قوانین مرتبط در راستای ارتقای عملکرد مجتمع های 
پاالیش نفت در کشور، متاسفانه این بخش از صنعت نفت و گاز کماکان از وضعیت 
مطلوب خود فاصله قابل توجهی دارد و یکی از معضالت آن نیز پایین بودن ضریب 
پیچیدگ��ی مجتمع های پاالیش نفت و نتیجتاً تولی��د قابل توجه محصوالتی کم 

ارزش همچون نفت کوره است.
 از ط��رف دیگر با توجه به واگذاری این بنگاه ها به نهادهای غیردولتی و تعاونی، 
دولت نیز خود را مجری توسعه و ارتقای این بخش از صنعت نمی داند و سهامداران 
این بنگاه ها نیز تمایل و توان اج��رای طرح های توسعه ای را بدون حمایت و ورود 
مس��تقیم دولت ندارند، چرا ک��ه اجرای هریک از طرح های بهین��ه سازی نیاز به 
سرمایه گذاری قابل توجهی دارد که در سبد اولویت های پروژه ای سهامداران این 

شرکت ها تا حال حاضر نبوده است.
 این نکته نیز قابل اشاره است که سیاست گذاری و برنامه ریزی های جداگانه دو 
صنعت پاالیش و پتروشیمی نیز سبب شده است که فرصت های سرمایه گذاری 
در بخش صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاران جذاب تر از صنعت پاالیش نفت 
جلوه کند، لذا سرمایه های محدود مولد نی��ز به سمت فرصت های دارای بازدهی 
باالتر سرریز شده است. در هر حال صنعت پاالیش نیازمند سرمایه گذاری و توجه 

ویژه ای در هر سه الیه حاکمیت، مالکیت و مدیریت بنگاهی می باشد.
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ICF بتن مسلح با عایق پشم سنگ

بلوک بتنی پشم سنگ ICF چیست؟
سیستم بتن مسلح با عایق پشم سنگ )ICF( دیواری پرشونده با بتن هستند که 
قالب دیوارها دائمی بوده و بعد از بتن ریزی به عنوان جزئی از دیوار محس��وب شده 
و بصورت عایق حرارتی عمل می کند. این سیس��تم برای اولین بار در اوایل دهه ی 
۱۹۵۰ در کش��ور آلمان ابداع ش��د و پس از آن در اروپا و سپ��س در سراسر دنیا به 

سرعت گسترش یافت.
در حال حاضر بی��ش از ۸ درصد ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط در آمریکا 
و کانادا با این سیستم ساخته می شوند. )ICF( انقالبی در پیشرفت صنعت جهانی 
ساختمان برای ساختمان های مس��کونی، تج��اری و سازمانی اس��ت که استفاده 
روزافزون آن به دلیل راحتی بی نظیر آن، بهره وری انرژی و کاهش هزینه ها در قیاس 

با دیگر روش ها قابل توجه است.

پوشش ساختمانی با عملکرد باال:
از سال ۱۹۴۵ بلوک های بتنی، که در آنها از هیچ گونه فوم پلی استایرن )یونولیت( 
و پنل پشم سنگ استفاده نشده بود تبدیل به اصلی ترین سیستم ICF ساختمانی 
شد. پس از یک نوآوری این بلوک های بتنی با پانل های تخته ای پشم سنگ ترکیب 
و یک سیس��تم ICF جدید را به وجود آورد که ب��ه مراتب عملکرد بهتر، با دوام تر و 
صرفه جویی بیشتر در انرژی و هزینه را نسبت به دیگر سیستم های موجود در بازار 

فراهم کرد.
خصوصیاتی که پانل پشم سنگ برای این بتن ها فراهم کرد، به شرح زیر است:

 حفاظت در برابر آتش
 جذب و کاهش شدت صوت
 ساخته شدن از مواد بازیافتی

 پایداری در برابر رطوبت
این قالب های بتنی برای حذف کامل پل زدن های حرارتی بهینه ش��ده است و 

مزایای حرارتی ساختمان را به حداکثر می رساند.
کیفیت هوای درونی یکی دیگر از اجزای کلیدی پوشش ساختمان است زیرا این 
قالب ها آب را جذب نمی کند و سطح رطوبت را معتدل نگاه داشته و رشد کپک ها را 

مهار کرده و به شکل فعالی در ایجاد محیط زیست سالم نقش دارد.
John de Graauw می گوید »زمان انتخاب عایق مناسب برای استفاده در ساخت 

بلوک بتنی ما گزینه های زیادی داشتیم ولی پشم سنگ انتخاب طبیعی ما بود زیرا 
خصوصیات زیست محیطی مناسب داشته، گازی از خود متصاعد نکرده و مهمتر از 

همه محصولی طبیعی بوده و از سنگ تولید می شود«.
ترکیب پشم سنگ با بلوک های بتنی سبب گشته تا سیستم ICF بی نظیری خلق 
ش��ود که منحصر به فرد بوده و کیفیت ساختمان نهایی ساخته ش��ده با آن را باال 

می برد و سطح مناسبی از آسایش حرارتی را برای ساختمان فراهم می کند.
برای اطمینان از اینکه ساختمان تمام مزایا را پوشش دهد توسعه دهندگان باید 
به زوایا و ش��کل هندسی بنا در زمان طراحی ساختمان توجه ویژه ای داشته باشند 
شبیه سازی زاویه تابش خورشید برای سایه طبیعی و ویژگی های معماری را برای به 

حداکثر رساندن استفاده از انرژی ها طبیعی رایگان استفاده کنند.

 Rockwool Insulation - Mineral( عایق های پش���م س���نگ یا پش���م های معدنی
)Wools

پشم سنگ یا پشم معدنی ماده ای غیر ارگانیک و غیر فلزی است که از فیبرهای 
بسیار نازک سنگ های آتش فشانی مانند بازالت و دولومیت به همراه مقدار سرباره 
کوره های آهن ساخته می شود. این ترکیب بیش از ۹۷% محصول نهایی را تشکیل 
می دهد. مقدار ۲ تا 3 درصد از ترکیب را مواد ارگانیک شامل رزین های ترموست )به 

عنوان نگهدارنده و چسب( و مقدار کمی روغن تشکیل می دهند.
سن��گ در دمای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد ذوب ش��ده و بر روی غلتک هایی که با 
سرعت زیاد می چرخند ریخته می ش��ود. در این حالت سنگ مذاب به الیاف بسیار 
نازک به ضخامت ۶ الی ۱۰ میکرومتر تبدیل می شود. به این ترتیب پشم سنگ از 
دسته عایق های الیافی و فیبری محسوب می شود و خواص عایق حرارتی، صوتی و 

ضد آتش بسیار خوبی از خود نشان می دهد.
پش��م سنگ را می توان با چگالی ه��ای مختلف، ابعاد و اندازه ه��ای متفاوت و در 
شکل های متنوع تولید کرد. دامنه محصوالت پشم سنگ از پشم خام که به صورت 

مدیریت پسماندهای عایق پشم سنگ

کارشناس ارشد 
حفاظت محیط زیست

ندا عسکری

عایق های مس�تعمل حاصل از فعالیت های تعمیراتی در واحدهای عملیاتی 
پاالیش�گاه ها طی س�ال های اخیر به منظور جلوگیری از دفع غیر اصولی و 
پراکندگی ذرات معلق مضر آن برای انس�ان در هوای محیط، در محوطه های 
سلویجی امن و دور از دسترسی و تردد نگهداری می شوند. طبق بررسی های 
انجام شده با توجه به ماهیت آسیب رسانی به سیستم تنفسی انسان )از نظر 
بهداشتی جزء پسماندهای خطرناک طبقه بندی می شود( در خصوص نحوه 
دفع صحیح این پس�ماند گزینه های استاندارد و مش�خصی وجود ندارد و از 
طرفی روش دفن در لندفیل پس�ماند ویژه که روش مسئوالنه ای نیست هم 
پاسخگو نیست، فرآیند فروش به مراکز دفن )با توجه به بعد مسافتی که این 

مراکز با مبادی تولیدکننده دارند اجرایی و مقرون به صرفه نیست( و همچنین 
فروش این پس�ماند به شرکت های س�ازنده عایق ها )به دلیل اینکه فرآیند 
ذوب ک�ردن این عایق ها در درجه حرارت باال انجام می پذیرد( از نظر انرژی و 

هزینه برای آن شرکت ها مقرون به صرفه نیست.
یکی از روش هایی که در کشورهای توسعه یافته نسبت به مدیریت پسماندهای 
پشم سنگ اعمال می شود و ماهیت اجرایی دارد، بازیافت پسماندهای پشم 
سنگ به ش�کل ترکیبی با بتن است که بدلیل بدست آمدن مصالح بتنی با 
ظرفیت تنش های حرارتی باال می تواند در کارهای ساختمانی و عمرانی کاربرد 

داشته باشد.
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فله ای در محفظه دیواره ها وارد می شود تا به شکل های لوله ای، تخته ای، پتویی و لحافی گسترده بوده و محصوالت با یا بدون پوشش های خارجی عرضه می شوند.
کاربردهای عایق پش��م سنگ شامل صنعت ساخت و ساز، صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی، صنایعی که در آنها درجه حرارت بس��یار باالیی وجود دارد، کوره ها و اجاق ها، 

کانال های هوای گرم، گازهای شیمیایی و دودکش ها، مخازن روغن، دیگ های بخار و پاتیل های مذاب و زمینه های متنوع دیگر می شود.
ضریب مقاومت حرارتی پشم سنگ تا ۸ برابر بیشتر از بتون غیر مصلح است همچنین هزینه پشم سنگ از بسیاری از عایق های پلیمری یا ارگانیک کمتر و دردسترس ترین 

عایق برای صنایع داخلی محسوب می شود.

مشخصات عایق های پشم سنگ
استانداردواحدتوضیحمشخصه فیزیکی

--الیافیساختار
--زرد، قهوه ای، سفید، خاکستریرنگ
ASTM E679-بی بوبو

Kg/m3[ASTM D1622[متنوع 3۰     ۱۵۰چگالی

تخته ای و لوله ای صلب بوده لحافی و انعطاف پذیری
فله ای انعطاف پذیرند

-ASTM C209

Pa – [N/m2ASTM C 165 – C1621[بستگی به چگالی دارداستحکام فشاری

0C[ASTM C547 – C612 – C553[]-۵۰[   ]+۷۱۰[محدوده دمای کاری

N/APermASTM E96ضریب نفوذ رطوبت

N/AW/W %ASTM E96ضریب جذب رطوبت

۲۴۰C ۰,۰33ضریب انتقال حرارت در]W/m.0C[ASTM C518 – ASTM C335

۱۰۰۰C ۰,۰۴۴ضریب انتقال حرارت در]W/m.0C[ASTM C518 – ASTM C335

UV بسیار خوبمقاومت در مقابل-ASTM D1171

ASTM E84 - BS 476 Part 7-عایق ضدآتشانتشار اشتعال سطحی

--بسیار خوبمقاومت  شیمیایی

ضریب انتقال حرارت پشم سنگ )همانند همه مواد موجود در طبیعت( با افزایش دما، افزایش می یابد. ترکیب شیمیایی پشم سنگ عبارت است از: 

Compound Weight Compound Weight

Na2O 4.7% K2O 0.96%

SO3 0.12% Fe2O3 15%

TiO2 2.1% SiO2 33.1%

La & Lu 1%< CaO 19.5%

MgO 11.5% SrO 0.23%

Cl 0.33% Al2O3 11.7%

MnO 0.16%   

خواص پشم سرباره بس��یار نزدیک به پشم سنگ 
بوده و تنها تف��اوت آن در ماده تش��کیل دهنده آن 

است.
یکی از بزرگترین مزایای پشم سنگ این است که 
نه تنها پشم سنگ خواص عایق حرارتی بسیار خوبی 
دارد، بلکه به عنوان عایق صوت��ی و ضد آتش نیز به 
کار می رود. ساختار الیافی پشم های معدنی، خواص 
آکوستیک و جذب صوت بسیار خوبی برای این نوع 

عایق ها فراهم می آورد. 
همچنین مقاومت دمایی بسیار باالی پشم سنگ و 
خاصیت عدم انتشار دود و شعله آن، این نوع عایق ها 
را در زمره عایق های ضد آتش ق��رار می دهد. به این 
ترتیب پش��م سنگ به عنوان عایق حرارتی، صوتی و 

ضد آتش، بهترین نوع عایق برای ساختمان سازی، اعم 
از مسکونی، اداری، بیمارستان ها، مدارس، کتابخانه ها، 
ورزش��گاه ها، مس��اجد، رستوران ها و غیره محسوب 

می شود.
از دیگ��ر مزایای عمده پش��م سنگ در کش��ور ما، 
در دسترس بودن و قیمت ارزان آن نس��بت به سایر 
عایق هاست. به این ترتیب، پشم سنگ و پشم سرباره، 
پر مصرف ترین نوع عای��ق در صنایع مختلف، عمدتاً 
صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی بوده و مناسب ترین 
نوع عایق برای عایق کاری های بسیار حجیم به شمار 

می رود.
در مقابل یکی از نقاط ضعف اصلی پشم سنگ، عدم 
مقاومت آن در مقابل رطوبت است. به دلیل ساختار 

فیبری و الیافی پش��م سنگ و پش��م سرباره و وجود 
فضای هوایی بین الیاف، این نوع عایق ها را در مقابل 

رطوبت و بخار آب بسیار نفوذپذیر می سازد.
نفوذ رطوبت به درون پش��م سنگ، باعث ایجاد پل 
حرارتی درون پشم سنگ شده و از خواص عایق بودن 
پش��م سنگ می کاهد بنابراین، اگر پش��م سنگ در 
فضای خارجی و روباز نصب می شود یا در مکان هایی 
که رطوبت نسبی در آنها باالست، حتماً باید پوشش 
خارج��ی ب��ر روی آن نصب گ��ردد. خوش��بختانه، 
پوشش های خارجی بسیار متنوعی از جمله فویل های 
الومینیومی، کاغذ کرافت و پوشش های پارچه ای نسوز 

برای پشم سنگ و پشم سرباره وجود دارد.
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سامانه های بازیافت بخار تخلیه ای )شبکه بخار تلفیقی(
اگر آب مقطر و بخارتخلیه ای )جریان دوفازی( از یک ش��بکه بخار نلفیقی تخلیه 
ش��وند، معنی آن این است که مصرف بخار در واحد، از طریق یک ش��یر کنترلی با 
محدوده عملکرد صفر )کامالً بس��ته( تا صد )کامالً باز( و هر محدوده مابین این دو 
عدد، تنظیم می شود )شکل ۱(. فشار بخار بعد از شیر کنترلی و قبل از مبدل حرارتی 
)مقدار P۲( می تواند با توجه به شرایط واحد تغییر کند. فشار P۲ می تواند از بیشینه 
 )Minimum( تا مقدار کمینه )P۱ ( فشار خط قبل از شیرکنترلی )فشارMaximum(

معادل صفر )۰( تغییر کند.

شکل 1- نمونه سامانه گرمایش تلفیقی

در ای��ن حالت، امکان بازیافت بخار تخلی��ه ای در یک ظرف بخار تخلیه ای تحت 
فشار یا شبکه آب مقطر برگشتی فشار باال وجود ندارد. در مقابل، برقراری جریان آب 
مقطر از مسیرهای فرآیندی نیازمند تخلیه به خط آب مقطر با فشار P۵ معادل فشار 
اتمسفری )psig 0( و در نهایت ارسال به یک ظرف جمع آوری آب مقطر تخلیه ای با 

فشار اتمسفری یا نزدیک به آن است.
شکل ۲ آرایش یک نمونه ظرف جمع آوری آب مقطر را نشان می دهد که در آن، 
بخار می تواند به محیط تخلیه شود. امروزه، مالحظات مربوط به کاهش اتالف انرژی 
و کاهش انتشار آالینده ها در ش��بکه های بخار و آب مقطر، این اتالف محدود را در 

شبکه مجاز می سازد.

شکل 2- نمونه سامانه جمع آوری آب مقطر در فشار اتمسفری

همانگونه که در ش��کل 3 مشاهده می ش��ود، سامانه جمع آوری آب مقطر با یک 
مبدل حرارتی بخار تخلیه ای ترکیب ش��ده تا به کمک آن، بخار تخلیه ای بازیافت 

شود.

شکل 3- نمونه سامانه جمع آوری آب مقطر مجهز به مبدل حرارتی بازیافت 
بخار تخلیه ای

مبدل حرارتی بازیافت بخار تخلی��ه ای، از حرارت بخار جهت گرمایش هوا، آب یا 
سایر سیال های فرآیندی استفاده می کند. یک مبدل حرارتی طراحی شده مطابق 
شرایط مورد نیاز، اطمینان الزم را درخصوص انجام این تبادل حرارت و بازیافت کامل 
بخار تخلیه ای در قالب آب مقطر ایجاد می کند. مبدل های حرارتی استاندارد از نوع 
پوسته و لوله در این شرایط به خوبی قابل استفاده هستند. سیال فرآیندی با جذب 
گرمای بخار تخلیه ای، باعث میعان و بازگشت آن به ظرف جمع آوری بخار می شود. 
بنابر این در این فرآیند، آب مقطر بازیابی می شود. در شرایطی که فرآیند شبکه به 
صورت تلفیقی )Modulating( باشد، شبکه بخار باید از پایین ترین فشار بخار ممکن 

استفاده کند تا میزان بخار تخلیه ای به کمترین مقدار خود برسد.

)Condenser( میعانگر
مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله جهت کاربرد در فرآیند میعان بخار تخلیه ای، 
مرسوم ترین وسیله مورد استفاده در اینگونه موارد است. سایر انواع مبدل های حرارتی 
مناسب جهت اینکار شامل مبدل های مارپیچی، صفحه ای و لوله های پره دار )مورد 
استفاده جهت گرمایش هوا یا سایر گازهای فرآیندی( هس��تند. الزامات مربوط به 
جنس و چگونگی نصب این تجهیزات بسته به نوع کاربری آنها متفاوت است. طراحی 
مهندسی کلیه مبدل های بخار تخلیه ای براساس شرایط عملکردی مختص هریک 

از آنها صورت می گیرد.

)Condenser( سیال مورد استفاده در میعانگر 
در شرایط عادی، جهت میعان بخار تخلیه ای در میعانگر، سیال خنک با دمای کمتر 
از F°۱۶۰ یا C° ۷۱ مورد نیاز است. این سیال بسته به نوع کاربرد آن، می تواند مایع 
یا گاز باش��د. چنانچه میزان کافی از سیال خنک در شبکه خنک کننده واحد وجود 
نداشته باشد، در این صورت بایستی پیش بینی های الزم جهت تعبیه مسیر کنار گذر 
)By-Pass( برای بخار تخلیه ای یا روش های مشابه دیگر صورت گیرد تا از گرمایش 
بیش از حد سیال خنک کننده موجود )که می تواند باعث بخار شدن بخشی از آن و 

بروز پدیده ضربه قوچ در شبکه خنک کننده گردد(، ممانعت به عمل آید.
 گرمایش هوا، روش دیگری برای استفاده از گرمای بخار تخلیه ای است. در شکل 
۴ یک نمونه مبدل حرارتی از نوع لوله پره دار نش��ان داده شده که بخار تخلیه ای از 
درون لوله ه��ا و هوا از روی آنها و از البالی پره های تعبیه ش��ده عبور می کند. عبور 
هوای خنک، باعث میعان بخار تخلیه ای شده و آب مقطر حاصله به مخزن آب مقطر 

زیر مبدل برمی گردد.

شکل 4- نمونه سامانه جمع آوری آب مقطر مجهز به مبدل حرارتی گرمایش هوا 
از نوع لوله های پره دار

فشار مخزن آب مقطر
در طراحی مبدل های حرارتی بازیافت بخار تخلیه ای، باید اطمینان حاصل شود 
که روش طراحی مورد استفاده تأثیر زیادی بر افزایش فشار مخزن حمع آوری آب 
مقطر شبکه نخواهد داشت. سرعت بخار در مسیر ارتباطی مخزن جمع آوری بخار 
تخلیه ای به قس��مت باریافت نباید از ۹۰۰ فوت بر دقیق��ه )۴,۵۷۲ متر بر ثانیه( 

بیشتر باشد.

اطالعات مورد نیاز
برای آنکه فرآیند انتخ��اب، خریداری و راهبری سامان��ه بازیافت بخار تخلیه ای 

موفقیت آمیز باشد، توجه به موارد زیر بسیار مهم است:
1-مقدار آب مقطر عبوری

)Normal( ج-عادی ).Min( ب-کمینه ).Max( الف-بیشینه

2-مقدار بخار تخلیه ای
)Normal( ج-عادی ).Min( ب-کمینه ).Max( الف-بیشینه

3-مقدار سیال خنک کننده
)Normal( ج-عادی ).Min( ب-کمینه ).Max( الف-بیشینه

نقشه راه
اطالعات مربوط به مسیرهای مختلف بخار تخلیه ای موجود واحد را که به محیط 

پراکنده می شوند، جمع آوری و مدون کنید.
میزان اتالف بخار تخلیه ای به محیط را مشخص کنید.

میزان صرفه جویی ان��رژی و کاهش آالینده های حاص��ل از بازیافت آب مقطر را 
محاسبه کنید.

نوع سیال خنک کننده موجود در واحد را مشخص کنید.
یک سامانه بازیافت آب مقطر ش��امل ظرف جمع آوری آب مقطر مجهز به مبدل 

حرارتی بخار تخلیه ای در واحد نصب کنید.

روش های بهینه در سامانه های بخار
ب�ا در نظر گرفتن افزایش قابل توجه قیمت حامل های 
انرژی در سال های اخیر و نیاز به کاهش انتشار آالینده ها 
در محی�ط، هرگونه ات�اف بخار تخلی�ه ای به محیط 
در ش�بکه های بخار و آب مقطر ی�ک واحد فرآیندی، 
غیرقابل توجیه اس�ت. طراحی عملکردی سامانه های 
بخار تلفیقی )Modulating( مس�تلزم بازیافت آب 
 )psig 0( مقطر از طریق یک شبکه آب مقطر اتمسفری
است. نمونه های عملیاتی این سامانه ها، مجهز به یک 
ظرف آب مقطر هستند که امکان پراکنش بخار تخلیه ای در فضا را فراهم می کند. این پراکنش 
بخار به هوای آزاد، باعث حصول اطمینان از عدم افزایش فش�ار ظرف بخار می ش�ود. جهت 

پیشگیری از اتاف بخار تخلیه ای به محیط، معموالً از تجهیزاتی نظیر مبدل های حرارتی بخار 
تخلیه ای )Flash steam vent condensers( در مسیرهای تخلیه بخار در واحدهای مرتبط 

استفاده می شود.
بس�ته به هزینه صرف ش�ده جهت نصب تجهیزات، معموالً هزینه یک مبدل حرارتی بخار 
تخلیه ای در واحدها طی حدود 10 ماه کاری بازگردانده می شود. صرفه جویی حاصل از کاربرد 
یک مبدل حرارتی بخار تخلیه ای مربوط به بازیافت انرژی حرارتی بخار تخلیه ای و استفاده از 

آن جهت گرمایش یک سیال فرآیندی دیگر واحد است.
 مزیت دیگراس�تفاده از مبدل های حرارتی بخار تخلیه ای، کاهش انتش�ار آالینده ها به دلیل 
بازیافت انرژی بخار تخلیه ای است که از طریق کاهش بار حرارتی مورد نیاز دیگ بخار واحد 

تولید بخار حاصل می شود.

محسن کارگربیده، رئیس مدیریت انرژی، 
رشکت پاالیش نفت بندرعباس

ترجمه و تنظیم: 

استفاده از مبدل حرارتی جهت بازیافت بخار تخلیه ای در سامانه های بخار تلفیقی
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سامانه های بازیافت بخار تخلیه ای )شبکه بخار تلفیقی(
اگر آب مقطر و بخارتخلیه ای )جریان دوفازی( از یک ش��بکه بخار نلفیقی تخلیه 
ش��وند، معنی آن این است که مصرف بخار در واحد، از طریق یک ش��یر کنترلی با 
محدوده عملکرد صفر )کامالً بس��ته( تا صد )کامالً باز( و هر محدوده مابین این دو 
عدد، تنظیم می شود )شکل ۱(. فشار بخار بعد از شیر کنترلی و قبل از مبدل حرارتی 
)مقدار P۲( می تواند با توجه به شرایط واحد تغییر کند. فشار P۲ می تواند از بیشینه 
 )Minimum( تا مقدار کمینه )P۱ ( فشار خط قبل از شیرکنترلی )فشارMaximum(

معادل صفر )۰( تغییر کند.

شکل 1- نمونه سامانه گرمایش تلفیقی

در ای��ن حالت، امکان بازیافت بخار تخلی��ه ای در یک ظرف بخار تخلیه ای تحت 
فشار یا شبکه آب مقطر برگشتی فشار باال وجود ندارد. در مقابل، برقراری جریان آب 
مقطر از مسیرهای فرآیندی نیازمند تخلیه به خط آب مقطر با فشار P۵ معادل فشار 
اتمسفری )psig 0( و در نهایت ارسال به یک ظرف جمع آوری آب مقطر تخلیه ای با 

فشار اتمسفری یا نزدیک به آن است.
شکل ۲ آرایش یک نمونه ظرف جمع آوری آب مقطر را نشان می دهد که در آن، 
بخار می تواند به محیط تخلیه شود. امروزه، مالحظات مربوط به کاهش اتالف انرژی 
و کاهش انتشار آالینده ها در ش��بکه های بخار و آب مقطر، این اتالف محدود را در 

شبکه مجاز می سازد.

شکل 2- نمونه سامانه جمع آوری آب مقطر در فشار اتمسفری

همانگونه که در ش��کل 3 مشاهده می ش��ود، سامانه جمع آوری آب مقطر با یک 
مبدل حرارتی بخار تخلیه ای ترکیب ش��ده تا به کمک آن، بخار تخلیه ای بازیافت 

شود.

شکل 3- نمونه سامانه جمع آوری آب مقطر مجهز به مبدل حرارتی بازیافت 
بخار تخلیه ای

مبدل حرارتی بازیافت بخار تخلی��ه ای، از حرارت بخار جهت گرمایش هوا، آب یا 
سایر سیال های فرآیندی استفاده می کند. یک مبدل حرارتی طراحی شده مطابق 
شرایط مورد نیاز، اطمینان الزم را درخصوص انجام این تبادل حرارت و بازیافت کامل 
بخار تخلیه ای در قالب آب مقطر ایجاد می کند. مبدل های حرارتی استاندارد از نوع 
پوسته و لوله در این شرایط به خوبی قابل استفاده هستند. سیال فرآیندی با جذب 
گرمای بخار تخلیه ای، باعث میعان و بازگشت آن به ظرف جمع آوری بخار می شود. 
بنابر این در این فرآیند، آب مقطر بازیابی می شود. در شرایطی که فرآیند شبکه به 
صورت تلفیقی )Modulating( باشد، شبکه بخار باید از پایین ترین فشار بخار ممکن 

استفاده کند تا میزان بخار تخلیه ای به کمترین مقدار خود برسد.

)Condenser( میعانگر
مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله جهت کاربرد در فرآیند میعان بخار تخلیه ای، 
مرسوم ترین وسیله مورد استفاده در اینگونه موارد است. سایر انواع مبدل های حرارتی 
مناسب جهت اینکار شامل مبدل های مارپیچی، صفحه ای و لوله های پره دار )مورد 
استفاده جهت گرمایش هوا یا سایر گازهای فرآیندی( هس��تند. الزامات مربوط به 
جنس و چگونگی نصب این تجهیزات بسته به نوع کاربری آنها متفاوت است. طراحی 
مهندسی کلیه مبدل های بخار تخلیه ای براساس شرایط عملکردی مختص هریک 

از آنها صورت می گیرد.

)Condenser( سیال مورد استفاده در میعانگر 
در شرایط عادی، جهت میعان بخار تخلیه ای در میعانگر، سیال خنک با دمای کمتر 
از F°۱۶۰ یا C° ۷۱ مورد نیاز است. این سیال بسته به نوع کاربرد آن، می تواند مایع 
یا گاز باش��د. چنانچه میزان کافی از سیال خنک در شبکه خنک کننده واحد وجود 
نداشته باشد، در این صورت بایستی پیش بینی های الزم جهت تعبیه مسیر کنار گذر 
)By-Pass( برای بخار تخلیه ای یا روش های مشابه دیگر صورت گیرد تا از گرمایش 
بیش از حد سیال خنک کننده موجود )که می تواند باعث بخار شدن بخشی از آن و 

بروز پدیده ضربه قوچ در شبکه خنک کننده گردد(، ممانعت به عمل آید.
 گرمایش هوا، روش دیگری برای استفاده از گرمای بخار تخلیه ای است. در شکل 
۴ یک نمونه مبدل حرارتی از نوع لوله پره دار نش��ان داده شده که بخار تخلیه ای از 
درون لوله ه��ا و هوا از روی آنها و از البالی پره های تعبیه ش��ده عبور می کند. عبور 
هوای خنک، باعث میعان بخار تخلیه ای شده و آب مقطر حاصله به مخزن آب مقطر 

زیر مبدل برمی گردد.

شکل 4- نمونه سامانه جمع آوری آب مقطر مجهز به مبدل حرارتی گرمایش هوا 
از نوع لوله های پره دار

فشار مخزن آب مقطر
در طراحی مبدل های حرارتی بازیافت بخار تخلیه ای، باید اطمینان حاصل شود 
که روش طراحی مورد استفاده تأثیر زیادی بر افزایش فشار مخزن حمع آوری آب 
مقطر شبکه نخواهد داشت. سرعت بخار در مسیر ارتباطی مخزن جمع آوری بخار 
تخلیه ای به قس��مت باریافت نباید از ۹۰۰ فوت بر دقیق��ه )۴,۵۷۲ متر بر ثانیه( 

بیشتر باشد.

اطالعات مورد نیاز
برای آنکه فرآیند انتخ��اب، خریداری و راهبری سامان��ه بازیافت بخار تخلیه ای 

موفقیت آمیز باشد، توجه به موارد زیر بسیار مهم است:
1-مقدار آب مقطر عبوری

)Normal( ج-عادی ).Min( ب-کمینه ).Max( الف-بیشینه

2-مقدار بخار تخلیه ای
)Normal( ج-عادی ).Min( ب-کمینه ).Max( الف-بیشینه

3-مقدار سیال خنک کننده
)Normal( ج-عادی ).Min( ب-کمینه ).Max( الف-بیشینه

نقشه راه
اطالعات مربوط به مسیرهای مختلف بخار تخلیه ای موجود واحد را که به محیط 

پراکنده می شوند، جمع آوری و مدون کنید.
میزان اتالف بخار تخلیه ای به محیط را مشخص کنید.

میزان صرفه جویی ان��رژی و کاهش آالینده های حاص��ل از بازیافت آب مقطر را 
محاسبه کنید.

نوع سیال خنک کننده موجود در واحد را مشخص کنید.
یک سامانه بازیافت آب مقطر ش��امل ظرف جمع آوری آب مقطر مجهز به مبدل 

حرارتی بخار تخلیه ای در واحد نصب کنید.

روش های بهینه در سامانه های بخار
ب�ا در نظر گرفتن افزایش قابل توجه قیمت حامل های 
انرژی در سال های اخیر و نیاز به کاهش انتشار آالینده ها 
در محی�ط، هرگونه ات�اف بخار تخلی�ه ای به محیط 
در ش�بکه های بخار و آب مقطر ی�ک واحد فرآیندی، 
غیرقابل توجیه اس�ت. طراحی عملکردی سامانه های 
بخار تلفیقی )Modulating( مس�تلزم بازیافت آب 
 )psig 0( مقطر از طریق یک شبکه آب مقطر اتمسفری
است. نمونه های عملیاتی این سامانه ها، مجهز به یک 
ظرف آب مقطر هستند که امکان پراکنش بخار تخلیه ای در فضا را فراهم می کند. این پراکنش 
بخار به هوای آزاد، باعث حصول اطمینان از عدم افزایش فش�ار ظرف بخار می ش�ود. جهت 

پیشگیری از اتاف بخار تخلیه ای به محیط، معموالً از تجهیزاتی نظیر مبدل های حرارتی بخار 
تخلیه ای )Flash steam vent condensers( در مسیرهای تخلیه بخار در واحدهای مرتبط 

استفاده می شود.
بس�ته به هزینه صرف ش�ده جهت نصب تجهیزات، معموالً هزینه یک مبدل حرارتی بخار 
تخلیه ای در واحدها طی حدود 10 ماه کاری بازگردانده می شود. صرفه جویی حاصل از کاربرد 
یک مبدل حرارتی بخار تخلیه ای مربوط به بازیافت انرژی حرارتی بخار تخلیه ای و استفاده از 

آن جهت گرمایش یک سیال فرآیندی دیگر واحد است.
 مزیت دیگراس�تفاده از مبدل های حرارتی بخار تخلیه ای، کاهش انتش�ار آالینده ها به دلیل 
بازیافت انرژی بخار تخلیه ای است که از طریق کاهش بار حرارتی مورد نیاز دیگ بخار واحد 

تولید بخار حاصل می شود.

محسن کارگربیده، رئیس مدیریت انرژی، 
رشکت پاالیش نفت بندرعباس

ترجمه و تنظیم: 

استفاده از مبدل حرارتی جهت بازیافت بخار تخلیه ای در سامانه های بخار تلفیقی
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تهیه کننده: رضا قلعه خانی – کارشناس حفاظت 
محیط زیست شرکت پاالیش نفت بندرعباس

در تصفیه آب و پس��اب های صنعتی وج��ود انواع 
رنگ ه��ا، دترجنت ها، عوام��ل باال برنده ک��دورت و 
TSS و همچنی��ن فل��زات سنگین، موج��ب ایجاد 

مش��کل در فرآیندهای تصفیه پس��اب به روش های 
بیولوژیکی )واحدهای هوازی و بیهوازی( می  ش��وند. 
بنابراین مهندسان و طراحان واحدهای تصفیه پساب 
می کوشند تا پیش از ورود پساب به واحدهای هوازی 
و بی هوازی غلظ��ت آالینده های سم��ی که موجب 
اختالل در فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی می شوند را 
حذف کنند. بدین منظور یک��ی از روش هایی که در 
تصفیه پساب صنعتی کاربرد ویژه دارد، انعقاد و لخته 

سازی ذرات و عوامل آلودگی است.
ذرات معلق و آلودگی های پساب که عمدتاً شامل 
مواد کلوئیدی هستند، به دلیل بار الکتریکی همدیگر 
را دفع می کنند و تنها وقتی می توان آنها را از پساب 
جدا و تصفیه کرد که بار آنها خنثی شود و به یکدیگر 
چسبیده و سنگین شوند و در سیستم های ته نشینی 

از پساب جدا شوند.
در سال های اخیر تحقیق بر روی کاربرد مستقیم 
الکتریسیته در تصفیه آب و پساب به دلیل سازگاری 
با محیط و امکان تصفیه مایع��ات، گازها و جامدات 
توسعه یافت��ه است و ب��ه عنوان ی��ک روش جذاب 
برای کواگوالسیون یا ته نش��ینی، تحت عنوان روش 

الکتروکواگوالسیون شناخته شده است.
در تصفیه پساب به روش انعقاد الکتریکی از فلزاتی 
چون آلومینیوم و آهن استفاده می شود. این فلزات در 
حین تماس با آب هیدرولیز ش��ده و تولید یون هایی 
با بار مثبت می کنن��د و در نتیج��ه ذرات کلوئیدی 
با بار منفی را خنثی می کنند و هس��ته اصلی فلوک 
قابل ته نشین شدن را در فرآیند تصفیه پساب شکل 
می دهند. این فلوک ب��ه صورت کمپلکس آلودگی و 
هیدروکس��ید فلزی ش��کل می گیرد و از آنجایی که 
هیدروکسید فلزی خاصیت جذب باالیی دارد، پکیج 
انعقاد الکتریکی )EC( یکی از موفق ترین روش های 
تصفیه فیزیکی و ش��یمیایی پس��اب است. در پکیج 
انعقاد الکتریکی، الکتروکواگوالسیون به منظور ایجاد 
یک الکترولیت شیمیایی در پساب استفاده می شود. 
جریان برق مستقیم در طی فرآیند تصفیه پساب به 
روش انعقاد الکتریکی، سبب ایجاد هیدروکسید آهن 
و یا آلومینیوم می شود که به علت خاصیت جذب باال 
ذرات باردار موجود در پساب را جذب کرده و تشکیل 

یک کمپلکس قابل ته نشینی را می دهد.
انعقاد الکتریکی به منظ��ور حذف فلزات سنگین، 
 ،BOD و COD،و ک��دورت TSS عوامل ایجاد کننده

مواد شیمیایی، رنگ، فلوئور، آرسنیک و آلودگی های 
آب و خاک در تصفیه آب، پس��اب و پس��اب صنایع 
مختلفی همچون تولید مواد ش��یمیایی مانند انواع 
رزین ها و چسب ها، نس��اجی و رنگرزی، کشتارگاه ها 
تولیدکنندگ��ان م��واد گوش��تی و پروتئین��ی،  و 
لبنیات، شست وش��وی فلزات، نشاسته، قالیشویی و 

پتروشیمی ها و ... به کار می رود.

واکنش های ش���یمیایی در فرآیند تصفیه پس���اب 
به روش انعقاد الکتریکی

در تصفیه پس��اب به روش انعق��اد الکتریکی چند 
واکنش شیمیایی به صورت هم زمان بر روی صفحات 
کاتد و آند اتفاق می افتد. این واکنش ها نتیجه انتقال 
الکت��رون از روی صفحات EC در طی فرآیند تصفیه 

پساب است:
 باردارسازی الکتریکی مواد

 تجزیه الکتریکی آب و ایجاد هیدروژن و اکسیژن 
در فاز گازی

 اکسیداسیون و احیاء
 تجزیه مواد آلی

 لخته سازی مواد با مواد منعقدکننده تولید شده 
در حین فرآیند الکترولیز

همانطور که مالحظه می ش��ود در تصفیه پس��اب 
به روش انعق��اد الکتریکی چند واکن��ش مجزا روی 
می دهد. از یک سو کمپلکس فلزی سنگینی بر پایه 
هیدروکسید آلومینیوم شکل می گیرد که هسته اولیه 
فلوک را تشکیل داده و در طی فرآیند تصفیه پساب 
به روش انعقاد الکتریکی، به صورت لجن ته نش��ین 
می ش��ود؛ از سوی دیگر مقادیری گاز در طی فرآیند 
تصفیه پساب به روش انعقاد الکتریکی آزاد می شود 
که سبب اکسیداسیون و شناورسازی ذرات سبک تر 

بر روی سطح پکیج انعقاد الکتریکی می شود.

عوام���ل مؤث���ر در تصفی���ه پس���اب ب���ه روش انعقاد 
الکتریکی

مهم ترین عوامل در طراح��ی و ساخت یک پکیج 

 EC تصفیه پساب به روش انعقاد الکتریکی یا همان
پارامترهایی همچون موارد ذیل است. این موارد تأثیر 
مستقیمی در چگالی جریان مصرفی الکترودها دارند:

TDS  TSS  EC  COD  BOD 
Oil & Grease 

بر این اساس میزان جریان و ولتاژ مورد نیاز، تعداد 
و ن��وع الکتروده��ا و حجم راکتور اصلی و سیس��تم 
جداس��ازی مورد نیاز جهت تصفیه پس��اب به روش 
انعقاد الکتریکی محاسبه می  شود. در تصفیه خانه های 
طراحی شده به روش الکتروکواگوالسیون استفاده از 
 COD فرآیند پیش تصفیه با هدف حذف ذرات معلق و
نامحلول الزامی است. در صورتی که آب یا پساب خام 
بدون پیش تصفیه وارد سیستم EC شود، الکترودها 
 )coating( در کمتر از چند ساعت با پدیده کوتینگ
مواجه می شوند و کارایی خود را از دست می دهند. لذا 
با توجه به مبان��ی کاهش هزینه های سرمایه گذاری 
و بهره برداری، در سیستم های الکتروکواگوالسیون از 

روش های تلفیقی کمک تصفیه استفاده می شود.

محاسن استفاده از روش انعقاد الکتریکی
می��زان اثرگذاری ی��ک فرآیند تصفی��ه در حذف 
پارامترهای هدف از مهمترین ش��اخصه های ارزیابی 
ی��ک فرآیند اس��ت. نتای��ج بررسی ه��ای پایلوتی و 
اطالعات حاصله از تعداد بس��یاری از پروژه های اجرا 
شده در سطح جهان نش��ان می دهد که فرآیندهای 
الکتروکواگوالسیون EC یا الکتروفلوتاسیون ECF به 
ش��کل قابل توجهی در کاهش و حذف پارامترهای 
فیزیکوش��یمیایی انواع پس��اب ها مؤثر اس��ت که از 
آن جمله می توان به عوامل مرب��وط به TSS و رنگ 
و ک��دورت، روغن و گریس، ک��ف و دترجنت، فلزات 
سنگین، فلوئ��ور، آرسنیک و آلودگی های ناش��ی از 
نشت آب و خاک اش��اره کرد. مهم ترین مزایای روش 

EC عبارتند از:

۱( هزین��ه بهره برداری کم ب��ه ازای سرانه هر متر 
مکعب پساب

۲( هزینه سرمایه گذاری پایین در احداث تصفیه خانه
3( حداقل فضای اشغالی برای ایجاد تصفیه خانه

۴( حداقل تولید بوی نامطبوع
۵( پیوسته بودن و بی وقفه بودن فرآیند تصفیه

۶( بهره برداری راحت توسط اپراتور غیرمتخصص
۷( راندمان باال در حذف مواد آلی و شیمیایی

۸( ش��وک پذیری ب��االی سیس��تم در برابر تغییر 
پارامترهای ورودی نظیر دما، pH، غلظت مواد آالینده، 

تغییرات دبی ورودی پساب به تصفیه خانه

آشنایی با روش انعقاد الکتریکی )EC( در تصفیه پساب



پاییز 1400 با اتفاقات خوبی ش�روع 
ش�د؛ واکسیناس�یون کرونا س�رعت 
گرفت اما در کنارش کووید-19 بزرگ 
خاندان کوویدها، سویه های جدید رو 
می کرد. غیر از آن مذاکرات هس�ته ای 
ای�ران و 1+4 و کش�مکش بی�ن ایران 
و آژان�س ان�رژی اتمی، ب�ازار دالر را از 
سکون خارج کرد و البته روند آن را به 
سمت باال کرد. اما افت ارزش پول ملی 
فقط مخصوص ایران نب�ود؛ همین دو 
قدم آن ورتر در ترکیه هم سیاست های 
اقتص�ادی اردوغان باعث افت تاریخی 

ارزش لیر برابر دالر شد.

خزان کرونا در سایه واکسن
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واکسیناسیون سریع و فوری
سرعت گرفتن واکسیناسیون کرونا در کشور 
یکی از بهترین اتفاقات پاییز امس��ال بود. بر این 
اساس محموله های واکس��نی که از زمان دولت 
دوازدهم خریداری ش��ده بودن��د سرانجام وارد 
کشور شدند. این محموله ها که میراث دولت قبل 
برای دولت ابراهیم رئیسی بود، توانست به طور 
چشمگیری در کاهش شمار مبتالیان و مرگ و 
میر ناشی از بیماری کرونا ایفای نقش کند. از آن 
روزها تا همین اواخر آذر سرعت واکسیناسیون 
به خوبی باال گرف��ت و درصد قاب��ل توجهی از 
مردم واکسینه ش��دند. البته در این میان هنوز 
برای کودکان زیر ۱۲ سال واکس��نی نیامده و با 
این حال از نیم��ه آبان با اصرار دولت مدارس به 
شکل حضوری بازگشایی شدند. همچنین تقریباً 
تمام محدودیت های کرونایی هم برچیده شدند 
و جامعه به روال عادی بازگشت. اما در این بین 
سویه جدید کرونا باز نگرانی به دل بشر انداخت 
که نکند امیکرون نواده جدی��د خاندان کووید، 
بتواند سیستم ایمنی بدن را قال بگذارد و افراد 
را مبتال کند. از سوی دیگر وزارت بهداشت اعالم 
کرده که افراد باالی ۴۰ سال بروند برای تزریق 
دوز ی��ادآور و تقویتی اقدام کنن��د. اما در حالی 
که کرونا در حال فروکش کردن نسبت به چند 
ماه قبل است سرماخوردگی و آنفوالنزا در حال 
شیوع هس��تند. با توجه به این نکته و همچنین 
ق��دم نورسیده ی خان��دان کووی��د یعنی سویه 
امیکرون، اگر واجد شرایط هستید هرچه زودتر 
دوز سوم واکسن کرونا را بزنید؛ همچنان فاصله 
اجتماعی را رعایت کنید، ماسک یادتان نرود و 
دست هایتان را هم بشویید و حواستان باشد اگر 
دستتان آلوده شد، قبل از شستشو دست هایتان 
به سمت چشم و گوش و بینی و سر و صورت تان 

نرود؛ کاًل خیلی مراقب باشید!

برگزاری مراسم اربعین
مهر م��اه مراسم اربعین هم برگزار ش��د. پس 
از رایزنی های گس��ترده قرار ش��د که ۶۰ هزار 
زائر ایرانی سهمیه رفتن ب��ه راه پیمایی اربعین 
را داشته باش��ند که اما با تجمع زائران در نقاط 
مرزی، ای��ن تعداد با طور چش��مگیری افزایش 
یافت. داشتن ویزای معتبر، کارت واکسیناسیون 
و برگه آزمایش منفی کرونا،، سه ش��رط اصلی 
برای ورود به عراق بود که وقتی مرزهای زمینی 
باز شدند دیگر کس��ی فرصت چک کردن کارت 
واکس��ن و تست PCR را نداش��ت. طبق اعالم 
رسمی، چیزی حدود ۲۰۰ ه��زار نفر به مراسم 

اربعین در عراق رفتند.

جابجایی در رأس جام جم

در همی��ن ایام علی عس��گری رئیس سازمان 
صداوسیما با حکم مقام معظم رهبری جای خود 
را به پیمان جبل��ی داد. جبلی پیش از ریاست، 
معاون برون مرزی صداوسیما بود. او با روی کار 
آمدنش دست به تغییرات گسترده ای در مدیران 
این سازمان زد. البته که مدیری خارج از سازمان 
وارد نش��د و تنها جابجایی مدیران انجام شد. با 
روی کار آم��دن جبلی و پخش چن��د گزارش 
از بخش های خبری، بس��یاری بر آن شدند که 
نسیم تغییر و اصالح در جام جم وزیدن گرفته؛ 
اما پس از مدتی در برخی برهه ها متوجه شدند 

که در بر همان پاشنه می چرخد!

تاریخ سازی زنان فوتبالیست
تیم  فوتبال زنان ایران تاریخ ساز شد و به جام 
ملت های آسیا رسید. ای��ران در دومین بازی اش 
در بازی ه��ای مقدماتی جام ملت ه��ای آسیا در 
تاشکند ازبکس��تان، پس از تساوی با اردن، این 

تیم را در شربات پنالتی شکست داد.
هر دو تیم، در نخستین بازی شان در این گروه، 
بنگالدش را با نتیجه مشابه ۵ به هیچ برده بودند 
و در همه معیارها با هم برابر بودند و طبق قانون 
چون بازی شان هم مس��اوی شد، کار به پنالتی 
کشید. دور نهایی بازی ها در سال آینده میالدی 
در هند برگزار می شود و این برای اولین بار است 

که زنان ایران به این مرحله گام می گذارند.

اعتراض معلمان برای گرفتن حق شان
معلم ه��ای مملک��ت ک��ه از اجرایی نش��دن 
رتبه بندی معلمان شاکی هستند، هر چند روز 
یک بار دست به تجمعاتی مس��المت آمیز و آرام 
می زنند و مطالب��ات خود را مط��رح می کنند. 
این تجمعات تنها در تهران نیست؛ شیراز، یزد، 
مشهد، اردبیل، گچساران، شهربابک، خرم آباد، 
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دورود، زنجان و قزوین، اصفهان و ... هم ش��اهد 
اعتراض معلمان هس��تند. معلمان خواستار آن 
هستند که اجرای طرح رتبه بندی به میزان ۸۰ 

درصد هیأت علمی دانشگاه ها هستند.

درگذشت آیت هللا حسن حسن زاده آملی
آی��ت اهلل حس��ن  حس��ن زاده آمل��ی، استاد 
شناخته ش��ده فقه ، فلس��فه و عرف��ان در حوزه 

علمیه قم در سن ۹3 سالگی درگذشت.
حس��ن زاده آملی به تس��لط بر علومی چون 
ریاض��ی، هیات، طب، علوم غریبه و گرایش��ش 
به »اخالق و تهذیب نفس« ش��هره بود و برخی 
ش��اگردان و رسانه ها از وی ب��ا عنوان عالمه یاد 

می کنند. او به زبان فرانسه هم مسلط بود.
حسن زاده از مهم ترین شاگردان محمدحسین 
طباطبایی، مهدی الهی قمش��ه ای، ابوالحس��ن 
رفیعی قزوینی و الوالحس��ن ش��عرانی است که 
همگی از چهره های فلس��فی و عرفانی در حوزه 
علمیه قم بودند. او ۱۸ سال پیش چهره ماندگار 
الهیات معرفی ش��د. از مهم ترین آث��ار عرفانی 
آقای حس��ن زاده می توان به الهی نامه و وحدت 
از دیدگ��اه ع��ارف و حکیم و از آثار فلس��فی او، 
می توان به تصحیح و تعلیق شفای ابن سینا و نیز 
رساله صدکلمه اشاره کرده- او ۲۵ رساله در علم 
ریاضی دارد و در ادبیات هم از جمله به تصحیح 

کلیله ودمنه و گلستان سعدی همت گمارد.

تنش با همسایه باالیی
تنش ه��ای م��رزی بی��ن ای��ران و جمهوری 
آذربایج��ان روزهای ملتهبی را در ش��مال غربی 
کش��ور ایجاد کرد. ماجرا از شاخ و شانه کشیدن 
الهام علی اف رئیس این کش��ور برای همس��ایه 
جنوبی اش ایران آغاز ش��د. غی��ر از او، اردوغان 
هم ب��رای ایران ک��ری خواند و م��دام سخنان 
تحریک آمیزش را تکرار می کرد. حاال این وسط، 
جمه��وری آذربایجان هم با ترکیه و پاکس��تان 
یک مانور مشترک در نوار مرزی با ایران برگزار 
کردن��د. نظامیان ایران هم گفتن��د حاال که آن 
سمت مرز مانور برگزار ش��ده چ��را این سمت 
مرز برگزار نش��ود. ب��رای همین چن��د یگان و 
تیپ زرهی ارتش به منطقه مانور رفتند و چند 
روزی را مشغول مانور شدند تا همسایه شمالی 
و دوستانش متوجه ش��وند که ُکت تن کیست! 
پس از آن پیغام و پس��غام هایی رد و بدل شد و 
جمهوری آذربایجان و ترکیه به همان همسایگان 

قبل از شاخ و شانه کشیدن تبدیل شدند.

تنش با همسایه بغلی
غی��ر از الته��اب در مرزهای ش��مال غربی در 
مرزهای ش��رقی هم ش��اهد ی��ک التهاب چند 

ساعته بود که البته به درگیری کشیده شد. گویا 
ماج��را از این قرار بود که دیوار حائل مرزی بین 
ایران و افغانستان به سبب اینکه در خاک ایران 
است و آن سوی دیوار هم زمین های کشاورزان 
ایرانی قرار دارند، وقتی کشاورزان برای سرکشی 
به زمین های خود رفته اند آنسوی دیوار، مرزبانان 
طالبان تصور کرده اند که کش��اورزان وارد خاک 
افغانس��تان ش��ده اند و بر همین اساس ش��روع 
می کنند به گشودن آتش. طرف ایرانی هم دست 
روی دست نگذاشت و از خجالت طالبان درآمد. 
البته این این روایتی است که رسانه های رسمی 

منتشر کرده اند. اما هر چه که بود تمام شد.

بازیگرانی که از صحنه به قاب عکس رفتند
فوتی های پاییز کم نبودند. سه بازیگر قدیمی و 
محبوب بین مردم درگذشتند؛ سیامک اطلسی و 
عزت اهلل مهرآوران بر اثر کرونا و فتحعلی اویسی 

بر اثر سکته مغزی.
سیامک اطلس��ی را احتم��االً با نق��ش برادر 

کوچک اسداهلل خان در سریال پدرساالر به یاد 
بیاورید. فتحعلی اویسی را هم با نقش کاووسی 
در سریال طنز بدون شرح به خاطر می آورید که 
مدیر مسئول نش��ریه شهر قشنگ بود. عزت اهلل 
مهرآوران ه��م همی��ن اواخر در سری��ال طنز 

لیسانسه ها نقش یک پدر دلسوز را داشت.

درگذشت نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران
غیر از بازیگران، یک چهره سیاسی هم در پاییز 
۱۴۰۰ درگذشت؛ ابوالحسن بنی صدر نخستین 
رئیس جمهوری در تاریخ ایران که پس از انقالب 
اسالمی در انتخاب��ات سال ۱3۵۸ اکثریت آرای 
مردمی را به خود اختص��اص داد. مراسم تنفیذ 
او ه��م خاص بود؛ زمانی که ام��ام برای بیماری 
قلب��ی در بیمارستان بس��تری ب��ود، مراسم در 
همان بیمارستان برگزار ش��د. او پس از عزل از 
ریاست جمهوری در خرداد ۱3۶۰ و حوادث پس 
از آن، از کشور خارج شد و در پاریس به زندگی 

خود ادامه داد و در همانجا هم درگذشت.
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کشمکش آژانس و ایران بر سر دوربین
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی هم چند 
مدتی می ش��ود که ول کن ایران نیست. آژانس 
می خواهد طب��ق توافقات قبلی بر تاسیس��ات 
هسته ای ایران نظارت داش��ته باشد و ایران هم 
می گوی��د نه! یک��ی دوباری که ک��ار باال گرفت 
رافائ��ل گروسی مدیرکل آژانس بلند ش��د و به 
تهران آم��د تا با مقامات ایران��ی گفت وگو کند. 
بع��د از گفت وگوها هر ط��رف روایت خودش را 
می گف��ت؛ آژانس می گفت اج��ازه دسترسی به 
دوربین ها و تعویض ک��ارت حافظه آنها را ایران 
داده؛ ایران می گفت خیر چنین خبرهایی نیست! 
اما هرچه که بود سفرهای گروسی و توافقات در 
جریان آن توانس��ت مانع یکی دو بیانیه سفت و 
سخت ش��ورای حکام در محکومیت ایران بابت 
عدم همکاری با آژانس ش��ود. البته بیش��ترین 
اصرار آژانس برای تعوی��ض دوربین های سایت 
ساخت تاسیس��ات اتمی در ک��رج است که در 
حمله به تاسیس��ات کرج آسیب دیده اند. ایران 
هم می گوید چون آژانس نتوانس��ته اطالعات را 
به خوبی حفاظت کند، دیگر اجازه نصب دوربین 

نمی دهیم.

اصفهان خشک و تشنه
اصفهان اما پاییز زیبایی نداش��ت. اواخر آبان 
کشاورزان اصفهان و حومه که بی آبی کالفه شان 
کرده بود، در بستر خشک زاینده رود جمع شدند 
و تجمعی بزرگ و بدون خشونت را برگزار کردند. 
این تجمعات که چندین روز ادامه داشت، نهایتاً 
اوایل آذر ماه ب��ا »توافق« برخی کش��اورزان با 
مس��ئولین به پایان رسی��د و خواستار برچیدن 

چادرها شدند.
اما وقتی برخی چادره��ای اسکان معترضین 
برچیده نشدند، برخی افراد چادرها را برچیدند؛ 
البته با آتش زدنش��ان! این اقدام موجب خشم 
معترضان ش��د و آنها همچنان ک��ف زاینده رود 
ماندند و با دخالت پلیس و پرتاب گاز اش��ک آور 
اعتراضات به کوچه و خیابان های ش��هر کشیده 

شد و ....؛ بگذریم!

ت���الش ب���رای زنده ک���ردن برج���ام؛ مأموری���ت 
ممکن!

مذاکرات هس��ته ای ایران و ۱+۴ هم در دولت 
ابراهیم رئیس��ی از هش��تم آذر ماه از سر گرفته 
ش��د. ایرانی ها ب��ه چی��زی کمت��ر از لغو  همه 
تحریم های آمریکا و امکان استف��اده از مزایای 
اقتصادی برجام راضی نیستند و طرف مقابل هم 
می گوید اول ایران به تعهداتش برگردد بعد اینها 

هم انجام می شود. 
به عبارتی در مذاکرات فع��اًل دعوا بر سر این 
اس��ت که اول چه کس��ی! اما هی��ات ایرانی که 
برای مذاکرات عازم وین ش��دند کم حاشیه هم 
نبودند. تعداد افراد این هیات بیشترین حاشیه 
را برای تیم ایران ایجاد کرد؛ حدود ۴۰ نفر برای 
مذاکراتی در حد معاونین وزارت خارجه. برخی 
آن را نشانه دقت تیم جدید می دانند و برخی هم 

فرصتی برای دیدن وین؛ خدا داند!

گره سنتی دالر به مذاکره
پس از پایان دور اول نشس��ت وین که بدون 
نتیجه پایان گرف��ت، قیمت دالر در تهران روند 
صعودی گرفت و وارد کانال 3۰ هزار تومان شد. 
ماه ها بود که قیمت دالر حوال��ی ۲۵-۲۶ هزار 
تومان در افت و خیز بود. اما با گذش��ت زمان و 
تأخیر در آغاز مذاکرات تا حدود ۲۹ هزار تومان 
باال رفت. بعد از بی نتیجه ماندن دور اول، به طور 
سنتی قیمت دالر باال رفت و 3۰ هزار تومان را 

پشت سر گذاشت.
 اما با شروع دور هشتم مذاکرات احیای برجام 
یا همان دور دوم مذاکرات در دولت رئیسی دالر 
کمی عقب نشینی کرد و به کانال ۲۹ هزار تومان 
بازگش��ت. با ای��ن وجود، رئیس��ی و رسانه های 
همراه او معتقد هستند که باال رفتن قیمت دالر 
کار »عده ای« است که »شبانه روز دنبال افزایش 

قیمت دالر هستند.«

افزایش قیمت دالر در ترکیه
اما مش��کل افت ارزش پول ملی تنها در ایران 
نبود. پاییز ۲۰۲۱ خزان اقتصادی در ترکیه هم 
بود. در آنجا هم باب��ت سیاست های دولت، لیر 
ترکیه به طور بی سابقه ای برابر دالر ریزش کرد. 
ابتدا با ۹ لیر برابر هر دالر آغاز ش��د و تا ۱۴ لیر 
برابر هر دالر هم رسید که در تاریخ ترکیه سابقه 

نداشته است. 
اردوغ��ان ه��م مخالفانش را مته��م کرده که 
دسیس��ه های آنه��ا باعث اف��ت ارزش لیر است 
وگرنه سیاست ه��ای او عال��ی و بی نقص است. 
بابت همین هم چند مقام را که با سیاست هایش 

زاویه داشتند را برکنار کرد!

حمله سایبری به سیستم توزیع سخت
چهارم آبان ماه گذش��ته، حوالی ظهر ناگهان 
پمپ های بنزین کشور از کار افتادند. ابتدا حمله 
سایبری به سامانه هوشمند عرضه سوخت بر سر 
زبان ها افتاد که یکی تایید می کرد و یکی تکذیب 
ولی در نهایت ساعتی بعد رسما اعالم ش��د که 
بابت حمله سایبری به سامانه هوش��مند توزیع 
سوخت، نزدیک به تمام ۴ه��زار و 3۰۰ جایگاه 
توزیع بنزین در کش��ور با اختالل روبرو ش��وند. 
پس از  گذش��ت چند ساعت بنا شد که سیستم 
سوخت رسانی  به ص��ورت دست��ی از آنالین به 

آفالین تغییر کند. 
در حدود ۵-۶ روزی که سیستم هوشمند در 
حال بازگش��ت به روال عادی ب��ود مردم مجبور 
بودند که از بنزی��ن با نرخ 3 هزار تومان استفاده 
کنند. پس از اتصال  دوباره سیس��تم هوش��مند 
سوخت رسانی دولت تصمیم گرفت برای جبران 
خسارت مردم که در آن مدت مجبور به استفاده 
از بنزی��ن آزاد بودند، ۱۰ لیتر بنزی��ن اضافه بر 

سهمیه ارایه کند.
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