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حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی به مناسبت 
خجس��ته عید مبع��ث، مهم ترین هدیه اس��ام و 
بعثت به بشریت را دعوت به »تفکر و عقانیت« و 
»تزکیه و مفاهیم اخاقی« برای مقابله با جاهلیت 
دانستند و با اشاره به شکل گیری جاهلیت مدرن 
در غرب به صورت سازمان یافته و با ابعاد گسترده تر 
تأکید کردند: امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت 
مدرن، رژیم مافیایی امریکا اس��ت که اساساً یک 

رژیم بحران ساز و بحران زیست است.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به قضایای اوکراین 
و عبرت های آن، این موضوع را نمونه ای آشکار از 
سیاست بحران س��ازی امریکا خواندند و افزودند: 
برخ��اف مواضع دوگان��ه غربی ها موض��ع ثابت 

جمهوری اسامی ایران همواره مخالفت با جنگ 
و تخریب در همه مناطق دنیا است و عاج بحران 
اوکراین و قضاوت درباره آن را منوط به ش��ناخت 

ریشه های واقعی آن می دانیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک عید س��عید 
مبع��ث به ملت ای��ران و همه مس��لمانان جهان، 
»گس��ترش عقانی��ت« و »پرورش و گس��ترش 
مفاهیم اخاقی« را دو عنصر برجس��ته از سلسله 
ارزشهای اسامی برش��مردند و با اشاره به اینکه 
ه��ر دو ارزش متعال��ی، بزرگ ترین هدیه بعثت و 
اس��ام به بشریت اس��ت، گفتند: به واسطه بعثت 
پیامبر اسام )ص(، مردم جزیرة العرب در دوران 
جاهلی��ت و ب��ا خصوصیاتی همچ��ون گمراهی، 

نادانی، فتنه های بزرگ، تعصب های کور، خشونت 
و لجاج��ت، تکبر و حق ناپذی��ری و رذائل اخاقی 
و ناهنجاری های جنس��ی، تبدیل به ملتی متحد، 
فداکار، با فضیلت، و دارای نیکوترین خلقیات و با 

آوازه ای جهانی شدند.
ایش��ان با تأکید بر اینکه بعثت و اس��ام زمینه 
ای��ن کار به ظاهر نش��دنی و محال را فراهم کرد، 
افزودند: مهم ترین درس بعثت این اس��ت که اگر 
اراده مردم در ط��ول اراده الهی قرار گیرد، کارها 
و اهدافی که براس��اس محاسبات انسانی رسیدن 
به آنها غیرممکن به نظر می رس��د، محقق خواهد 

شد.
رهبر انقاب اس��امی، ریش��ه کنی سلطنت در 

ایران و ش��کل گیری نظام اسامی را نمونه ای 
از تکرار تجربه نبوی دانس��تند و خاطرنش��ان 
کردن��د: رهبری مخلصانه امام بزرگوار و همت 
مل��ت ایران باعث ش��د کار ب��ه ظاهر ناممکن 
محقق ش��ود و س��لطنت جائران��ه ای که همه 
قدرته��ای دنیا پش��تیبان آن بودن��د، از بین 
برود و انقاب اس��امی به ملت ایران عظمت 

ببخشد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
نقط��ه اوج نهضت نب��وی، تش��کیل حکومت 
اسامی اس��ت، خاطرنش��ان کردند: برخاف 
نظر ع��ده ای که دین را جدای از سیاس��ت و 
حکومت معرفی می کنند، تش��کیل حکومت، 
ش��ورانگیزترین بخ��ش نهضت نبوی اس��ت و 
پیامبر اس��ام )ص( به تش��کیل حکومت نیز 
اکتفا نکردند و بعد از آن به مقابله همه جانبه 

با دشمنان پرداختند.
ایش��ان مهمترین جهت گیری پیامبر اسام 
)ص( در بعثت را مقابله با جاهلیت دانستند و 
با اش��اره به ابعاد مختلف این جاهلیت، تأکید 
کردن��د: ام��روز همان ابع��اد جاهلیت پیش از 
اس��ام، به صورت س��ازمان یافته و به ش��دت 
گسترده در دنیای به اصطاح متمدن غربی که 
بر پایه حرص و طمع بنا ش��ده اس��ت، وجود 

دارد.
رهبر انقاب اسامی افزودند: حرص و طمع، 
پول، تبعیض، اس��تفاده از علم و فناوری برای 
کش��تار انس��انها، غارت کش��ورهای ضعیف، و 
ابتذال ش��دید اخاقی و هرج و مرج جنس��ی، 
شاخص ها و پایه های اصلی تمدن غربی است 
که در واقع ش��کل مدرن شده همان جاهلیت 

پیش از اسام است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای به��ره گیری از 
درس ه��ای بعث��ت ب��رای مقابله ب��ا جاهلیت 
م��درن را ضروی خواندن��د و گفتند: »تقویت 
ایم��ان دینی«، »توس��عه گروهه��ای مؤمن و 
مقاوم در سراس��ر جهان«، »قوت و اس��تحکام 
نظام اس��امی«، »برنامه خردمندانه و حکمت 
آمیز« و »شناخت وس��یع مختصات جاهلیت 
مدرن« عواملی هستند که زمینه مقابله با این 

جاهلیت را فراهم می آورند.
ایش��ان با تأکید بر اینکه نظام اس��امی یک 
نمون��ه ب��رای مقابله با جاهلیت مدرن اس��ت، 
افزودند: با اینکه نظام اس��امی هنوز در نیمه 
راه اس��ت و هنور ب��ا هدفهای ب��زرگ فاصله 
زی��ادی دارد اما برای مس��لمانان و مردم دنیا 

یک الگوی جذاب است.
رهبر انقاب اس��امی با اش��اره به ماجرای 
چندی پیِش توهین پلیس در یک کش��ور به 
عکس س��ردار سلیمانی و ایس��تادگی مردم و 

مجبور شدن پلیس به عذرخواهی، خاطرنشان 
کردن��د: ای��ن نمونه نش��ان می ده��د الگوی 
نیمه کاره انقاب اس��امی جذاب اس��ت و اگر 
مسیر به خوبی ادامه پیدا کند و کارها با اتقان 
پی��ش برود، قطع��اً یک الگوی بس��یار جذاب 

به وجود خواهد آمد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نمونه واضح و کامل 
جاهلیت مدرن در دنیای امروز را رژیم آمریکا 
دانستند و با تأکید بر اینکه »بحران سازی« از 
ویژگی های اصلی آمریکا اس��ت، افزودند: رژیم 
آمریکا »بحران س��از و بحران زیست« و اساساً 
ی��ک »رژیم مافیایی« اس��ت که ش��بکه های 
مافیای سیاس��ی، اقتصادی و اسلحه سازی در 
درون آن، از گسترش بحرانها در جهان، تغذیه 

و ارتزاق می کنند.
ایش��ان با اش��اره به نقش مؤثر ش��بکه های 
مافیای��ی در کنت��رل و هدای��ت سیاس��تهای 
آمری��کا، گفتن��د: این مافیاها ک��ه حتی روی 
کارآمدن و برکناری رؤسای جمهور آمریکا به 
دست آنها است، برای بقاء خود به خلق بحران 
و ایجاد کانون ه��ای بحران در مناطق مختلف 

دنیا نیاز دارند.
رهب��ر انق��اب بحران ه��ای پدی��د آمده در 
س��الهای گذش��ته همچون ایجاد داعش را از 
جمله بحران آفرینی های رژیم مافیایی آمریکا 
برش��مردند و افزودند: س��گ دس��ت آموز آنها 
یعنی داعش که خودشان به ایجاد آن اعتراف 
کردند، انس��ان های بی گناه را علناً سر می برید 
و زنده زنده می سوزاند و یا در آب غرق می کرد 
ت��ا کارخانه های اسلحه س��ازی آمری��کا از این 

بحران ها استفاده حداکثری کنند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای بح��ران اوکراین 
را نی��ز نتیجه سیاس��ت های آمریکا خواندند و 
تأکی��د کردند: امروز اوکراین قربانی سیاس��ت 
بحران سازی آمریکا است زیرا آمریکا بود که با 
دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن 
اجتماعات و ایجاد کودت��ای مخملی و رنگی، 
حضور س��ناتورهای آمریکای��ی در اجتماعات 
معارضان و جابجا کردن دولتها، این کش��ور را 

به این نقطه کشاند.
ایش��ان ب��ا تأکید بر موضع ثاب��ت جمهوری 
اس��امی ایران در مخالفت ب��ا جنگ، گفتند: 
م��ا با جنگ، کش��ته ش��دن م��ردم و تخریب 
زیرس��اخت های متعلق به ملته��ا در هر جای 
دنی��ا مخالفی��م. این ح��رف ثاب��ت جمهوری 
اس��امی اس��ت و سیاس��ت ما مانند غربی ها 
دوگانه نیست که بمب انداختن بر سر کاروان 
عروس��ی در افغانستان و کش��تن مردم عراق، 

مبارزه با تروریسم نام بگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ه نمونه هایی از 

بحران سازی های امریکا اشاره کردند و افزودند: 
آمریکا در ش��رق سوریه چه می کند؟ چرا نفت 
س��وریه را می دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت 
مل��ی م��ردم را می ربایند و غص��ب می کنند؟ 
چ��را در غرب آس��یا از جنایات ش��بانه روزی 
صهیونیس��ت ها دف��اع می کنن��د و هم��ه این 
بحران سازی ها را به اس��م دفاع از حقوق بشر 

انجام می دهند؟
ایش��ان، جنای��ت علیه مردم یم��ن را نمونه 
دیگ��ری از رفت��ار متناق��ض غ��رب و آمریکا 
خواندند و گفتند: هش��ت سال است که مردم 
یمن زیر بمباران هس��تند اما غربی ها نه تنها 
محکوم نمی کنن��د بلکه از جنایت علیه مردم، 
پش��تیبانی تبلیغاتی، رس��انه ای، زبانی و حتی 

حمایت عملی می کنند.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه ما در 
اوکراین طرفدار توقف و خاتمه جنگ هستیم، 
گفتند: اما عاج بحران در صورتی ممکن است 
که ریشه های آن ش��ناخته شود. ریشه بحران 
در اوکراین، سیاس��ت های آمریکا و غرب است 
که باید آن را ش��ناخت و بر اساس آن قضاوت 

و اقدام کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان عبرت های 
مه��م از قضایای اوکراین، خاطرنش��ان کردند: 
عب��رت اول ب��رای همه دولتها این اس��ت که 
پش��تیبانی قدرته��ای غرب��ی از کش��ورها و 
دولتهای دست نش��انده آنها یک سراب است و 

واقعیت ندارد.
ایش��ان، اوکرایِن امروز و افغانستاِن دیروز را 
دو ش��اهد زنده برای دولتهای متکی به آمریکا 
و اروپ��ا خواندند و افزودن��د: هم رئیس جمهور 
اوکراین و هم رئیس جمهور فرارِی افغانس��تان 
گفتند که ما به آمریکا و دولتهای غربی اعتماد 

کردیم اما آنها ما را تنها گذاشتند.
رهبر انقاب، در بیان عبرت دوم، »مردم« را 
مهمترین پش��توانه دولتها خواندند و افزودند: 
اگ��ر در اوکراین مردم وارد میدان می ش��دند، 
وضع دولت اینگونه نمی ش��د ام��ا چون مردم 
دولت را قبول نداشتند وارد نشدند. همچنانکه 
مردم در زمان حمله آمریکا به عراق در دوران 
ص��دام به میدان نیامدند ام��ا همین مردم در 
مقاب��ل حمل��ه داعش ب��ه میدان آمدن��د و با 
س��رکوب آن خطر بزرگ، داع��ش را به عقب 

راندند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، م��ردم را عامل 
اصلی اس��تقال کشورها خواندند و با اشاره به 
تجربه ش��یرین ملت ایران در غلبه بر دش��من 
بعث��ی که متکی به حمای��ت همه قدرتها بود، 
گفتن��د: بای��د با چش��م باز و اندیش��ه و عمل 

درست، بتوان از عبرتهای بزرگ بهره گرفت.

آمریکا نفت سوریه و ثروت افغانستان را می دزدد 
و از جنایات صهیونیست ها حمایت می کند

مقام معظم رهبری:
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سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در ششمین 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF( در قطر 
ضمن تبریک به شیخ تمیم بن َحَمد آل ثانی برای 
ریاست بر ششمین نشست سران مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز و تش��کر از دولت و ملت قطر برای 
برگزاری این نشس��ت و مهمان نوازی  گرم از هیات 
جمهوری اس��امی ایران، گفت: امیدوارم به یاری 
خداون��د این اج��اس بتواند زمینه ه��ا و افق های 
همکاری بیش��تر بین اعضا را برای حفظ و صیانت 
از گازطبیعی که سرمایه ملی خدادادی آن هاست، 

بیش از گذشته تقویت کند.
رئیس��ی خاطر نش��ان کرد: برگزاری شش دوره 
اجاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در 
طول عمر این س��ازمان بین الدولی نوپا، بیش از هر 
واقعیتی، نش��انه ای قوی از همگرایی، همبستگی و 
عزم اعضای آن برای پیگیری اهداف مجمعی است 
ک��ه پایه های اولی��ه ی آن با ابتکار تهران در س��ال 

۲۰۰۱، بنا گذاشته شد.
گزیده سخنان رئیس جمهوری بدین شرح است:

برگ��زاری ش��ش دوره اج��اس س��راِن مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز در طول عمر این سازماِن 
بین الدولِی نوپا، بیش از هر واقعیتی، نشانه ای قوی 
از همگرایی، همبس��تگی و عزم اعض��ای آن برای 

پیگیری اهداف مجمعی است که پایه های اولیه ی 
آن با ابتکار تهران در سال ۲۰۰۱، بنا گذاشته شد.

هدف مجمع کشورهای صادرکننده گاز و بانیان 
و اعض��ای آن حمای��ت از حِق حاکمیت کش��ورها 
بر مناب��ع طبیعی خود خصوص��اً گاز، همکاری در 
یافت��ن راهکارهایی جهت حمایت از منافع جمعی 
کش��ورهای عضو، توس��عه همکاری میان کشورها 
در زمینه های مختلفی از جمله اکتش��اف، تولید و 
تج��ارت گاز طبیعی، تقوی��ت نقش گاز طبیعی در 
ترکیب انرژی مصرفی جهان و همفکری و همکاری 
در تقویت امنیت عرضه و امنیت تقاضای گاز طبیعی 
است. نشست های سران نیز فرصتی برای هم افزایی 

در راستای تحقق این اهداف محسوب می شود.
م��ا به عنوان کش��ورهای دارای ذخای��ر عظیم و 
صادر کننده گاز، در راستای ارتقای امنیت تقاضای 
گازطبیع��ی، ب��ا پیگیری اهداف و رس��الت مجمع 
کش��ورهای صادرکنن��ده ی گاز، می توانی��م پیامی 
ش��فاف را برای تضمین و تأمین پای��دار انرژی در 

کوتاه مدت و بلندمدت به جهان اعام کنیم.
پس از گذشت بیش از یک دهه از زمان برگزاری 
اولین اجاس س��ران این مجمع در س��ال ۲۰۱۱ 
که با ش��عار »گازطبیعی پاس��خی ب��ه چالش های 
توس��عه پایدار در قرن ۲۱« در دوحه برگزار ش��د، 

جهان اکنون بیش از گذشته نیازمند تاش جمعی 
کش��ورهای عضِو مجم��ع، برای تحقق این ش��عار 

است.
اجاس شش��م، نخستین نشست س��ران پس از 
شروع پاندمی کوید-۱۹ می باشد و شعار آن یعنی 
"گاز طبیعی: ش��کل دهنده آینده انرژی" خود پیام 
س��ازنده و مثبتی به جامعه دارد؛ مبنی بر اینکه در 
ش��رایط موجود بازارهای انرژی و در مس��یر دشوار 
جهان در بازیابِی اقتصادی پس از کرونا، گاز طبیعی 

یک عامِل کمک کننده خواهد بود.
گاز طبیعی به عنوان س��وختی پ��اک، ایمن و با 
منابع غنِی قابل اس��تحصال، برای دهه های آینده 
سهم قابل توجهی از ترکیب انرژی مصرفی جهان را 
به خود اختصاص خواهد داد و مزیت های اقتصادی، 
فنی و زیس��ت محیطِی خود را در مقایسه با سایر 
س��وخت ها حف��ظ خواهد ک��رد. روند رو به رش��ِد 
برقی شدن در دهه های پیش رو، و نقِش گاز طبیعی 
به عنوان مهمترین نهاده تولید برق، این چشم انداز 
را تقویت می نماید. از این منظر، رویکرد ما به عنوان 
اعضای مجمع کش��ورهای صادرکنن��ده گاز، برای 
عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی، رویکردی 

با جنبه های انسان دوستانه است.
این موض��وع جایگاه و اهمیت تصمیمات جمعی 

با بهره مندی فزاینده بازار جهانی از نفت ایران
شاهد افزایش ظرفیت صادراتی ایران خواهیم بود

رئیسی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

در مجمع کشورهای صادرکننده گاز را که اعضای آن در مجموع 
بیش از ۷۰ درصد از منابع اثبات ش��ده گاز طبیعی و ۴۴ درصد 
تولی��د ب��ازار را در اختیار دارن��د دو چندان می س��ازد. اقدامات 
چندجانب��ه ای نظیر تبادل دیدگاه ها، به اش��تراک-گذارِی دانِش 
فنی، سرمایه گذاری هاِی مشترک و تبادِل تجربیات می تواند ضمن 
افزایش تجارِت گاز طبیعی، به افزایش همبستگی میان جوامع و 

ثبات، امنیت و همگرایی در روابِط بین الملل کمک نماید.
در ش��رایِط فعلِی اقتصاِد جهانی و چش��م اندازِ افزایش قیمت 
حامل های انرژی، پیشنهاد می کنم این مجمع، ابتکاری با عنوان 
»گاز طبیعی در خدمت اقتصاد جهانی در دوران پس از کرونا« را 
ب��ا هدف کمک به بازیابی اقتصاد جهانی در دوره عبور از پاندمی 
کووید-۱۹ به اجرا گذارد. در شرایطی که آثار و تبعات سوءِ ناشی 
از ش��یوع ای��ن ویروس رو به کاهش اس��ت، ایفای نقش محورِی 
مجم��ِع کش��ورهای صادرکننده گاز، در تضمی��ن امنیت عرضه 
انرژی در جهان بسیار امیدوار کننده خواهد بود. این امر از طریق 
سرمایه گذاری های مشترک در بخش های باالدستِی صنعِت گاز، 
اص��اح الگوی مص��رف، افزایش بهره وری انرژی در کش��ورهای 
عضو با اهداف دوگانه زیس��ت محیطی و اقتصادی، و نهایتاً ایجاد 
ظرفیت صادراتی بیشتر و کنترل روند فزآینده قیمت گاز طبیعی 
دس��ت یافتنی اس��ت. همچنین از ای��ن طریق، جای��گاه مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز در بازار گاز طبیعی تقویت و منجر به 
تثبیت بازار و حفظ س��هم رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی 
مصرفی جهان خواهد شد. همچنین جمهوری اسامی ایران آماده 
اس��ت ایجاد یک صندوِق سرمایه گذاری مشترک در بین اعضا را 

نیز با نگاه مثبت بررسی کند.
گاز طبیعِی تولید شده توسط اعضای مجمع، می تواند به عنوان 
ابزاری در جهت کاهش اثرات زیس��ت محیطی ناش��ی از انتش��ار 
گازهای گلخانه ای و کنترل روند گرمایش زمین مورد اس��تفاده 
قرارگی��رد. گاز طبیع��ی می تواند بهترین جایگزین س��وختهای 
آالینده باشد. لذا باید تأکید کنم تعیین اهداف اقلیمی، بدون در 
نظرگرفتن واقعیات ام��روز انرژی جهان از نظر وجود منابع مالی 
کافی و دسترسی عمومی به فناوری های پیشرفته، کمکی به حل 
مس��ائل پیچیده جهان در خصوص تغییر اقلیم نمی کند. جامعه 
جهانی بای��د از ابتکارات چندجانبه با هدف ارتقای امنیت عرضه 
انرژی و در عین حال،  حفظ محیط زیست، نظیر آنچه این مجمع 
در پی آن اس��ت، حمایت کند؛ از جمله جامعه جهانی باید مانع 
هرگونه اقدام یکجانبه و قه��ری نظیر تحریمهای ظالمانه ایاالت 
متحده آمریکا علیه صنعت نفت و گاز اعضای مجمع گردد و آن را 
به رسمیت نشناسد؛ هر چند، در جهان امروز و با وجود ملت های 
بی��دار و آزاده، اس��تفاده از حربه ی تحریم ب��رای تحمیل اراده و 
خواسته های سلطه گرانه یک کشور بر کشورهای مستقل تأثیر و 
کارکردی ندارد، اما در عین حال منافع اقتصادی کشورهای عضو 

مجمع را به مخاطره می اندازد.
در فضای تعاملِی بین کشورهای صادرکننده گاز، منافع انفرادی 
هر یک از کشورهای عضو می تواند در قالب یک استراتژی جمعِی 
مبتن��ی بر همکاریهای جمعی تأمین ش��ود. س��رمایه اصلی این 
مجمع، تجارب و دانش فنی موجود در کش��ورهای عضو اس��ت 
که با کمک و تش��ریک مس��اعی اعضا می تواند در خدمت منافع 
عرضه کنندگان و مصرف کنن��دگان گاز طبیعی و اقتصاِد جهانی 

قرار گیرد.

در ای��ن چارچوب، ای��ران به عنوان یک��ی از بزرگترین 
دارندگان ذخایر گازطبیعی جهان، از ظرفیت بسیار باالیی 
ب��رای تولید، انتق��ال و صادرات گاز طبیعی و مش��ارکت 
بیش��تر در تأمی��ِن امنیِت عرضه ان��رژی جهانی برخوردار 
است. جمهوری اسامی ایران با وجود تحریم های ظالمانه، 
یکجانب��ه و غیرقانونی آمریکا توانس��ته اس��ت ب��ا اتکا به 
توانمندی های نیروهای متخصص و متعهد و با بهره گیری 
از شرکتهای داخلی و دانش فنی بومی، تولید گاز طبیعی 
را افزای��ش داده و پروژه ه��ای بزرگ و ارزش��مندی را در 

بخش های باالدستی و پائین دستی نفت و گاز اجرا نماید.
ای��ران یکی از کش��ورهای نمونه و پیش��رو در جهان در 
توس��عه مصرف داخلی گاز، محسوب می شود؛ به طوری که 
اکن��ون ۹۵ درصد جمعیت ایران تحت پوش��ش ش��بکه 
سراس��ری گازطبیعی قرار دارد و جایگزینی سوخت های 
مایع ب��ا گازطبیع��ی، در بخش های صنع��ت، حمل ونقل 
و نیروگاهی با موفقیت اجرا ش��ده اس��ت. درحال حاضر، 
س��هم گازطبیعی در س��بد مصرف انرژی ایران به بیش از 
۷۰ درصد افزایش یافته اس��ت. در حال حاضر، ما سیاست 
ارتقای کارایی مصرف انرژی و کاهش ش��دت مصرف را در 
دس��تورکار خود قرار داده ایم و ب��ا بهره مندی فزاینده بازار 
جهانی از نف��ت ایران و ارتقای ظرفیت تولید گاز طبیعی، 

شاهد افزایش ظرفیت صادراتی ایران خواهیم بود.
جمهوری اسامی ایران، با اتکا به ذخائر عظیم گازطبیعی 
و موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، قصد دارد با توسعه 
همکاری های دوجانبه و چندجانبه با کش��ورهای همسایه 
و س��ایر کشورها، نقشی متناس��ب با این حجم از ذخایر، 
در بازار جهانی گاز ایفا کن��د. گام های اولیه این راهبرد با 
قرارداد سواپ گازی س��ه جانبه بین ایران، ترکمنستان و 
آذربایجان در نوامبر ۲۰۲۱ برداشته شد. ما آمادگی داریم 
اینگونه مدل های همکاری و مشارکت را بصورت حداکثری 

توسعه دهیم.
همچنین، ظرفیت های ایجاد شده در صنعت گاز ایران، 
زمینه های مناس��بی برای همکاری های بخش خصوصی 
کشورهاِی عضِو مجمع، در حوزه باالدستی و پایین دستی 
گازطبیع��ی و نیز تج��ارت آن ایجاد کرده اس��ت؛ به ویژه 
شرکت های دانش بنیاِن کشورهای عضو مجمع می توانند در 
قالب مدل های جدید مشارکت، در این زمینه ها نمونه های 
موفقی را خلق کنند. بر این اس��اس، جمهوری اس��امی 
ایران از کشورهای عضو مجمع دعوت می کند ضمن تبادل 
اطاعات و تجربیات در حوزه اس��تخراج، فرآوری و انتقال 
گاز و فناوری های مرتبط، همکاری های نظام مندی را برای 

سرمایه گذاری مشترک در بخش صنعت گاز آغاز کنند.
راهب��رد منطقه ای جمهوری اس��امی ای��ران مبتنی بر 
افزای��ش تولید و صادرات گاز طبیعی و دسترس��ی هرچه 
بیشتر ملت های منطقه به این سوخِت پاک است و با توجه 
به ش��بکه توزیع گس��ترده گاز طبیعی در کشور ایران و با 
در نظ��ر گرفتن ظرفیت ها و نیازه��ای موجود در منطقه، 
جمهوری اسامی ایران اعام می کند آمادگی تبدیل شدن 
به مس��یری امن برای ترانزی��ت گاز بین تولیدکنندگان و 

بازارهای مصرف را دارد.

در فضای تعاملِی بین 
کشورهای صادرکننده 
گاز، منافع انفرادی هر 
یک از کشورهای عضو 
می تواند در قالب یک 

استراتژی جمعِی مبتنی 
بر همکاریهای جمعی 
تأمین شود. سرمایه 

اصلی این مجمع، 
تجارب و دانش فنی 
موجود در کشورهای 

عضو است که با کمک و 
تشریک مساعی اعضا 

می تواند در خدمت 
منافع عرضه کنندگان و 

مصرف کنندگان گاز 
طبیعی و اقتصادِ جهانی 

قرار گیرد
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حمایت از صنعت 
پاالیش بخش 

خصوصی

تقویت تولید داخل یکی از مباحثی است که این 
روزها در همه جلسات و همایش ها و سخنرانی ها 
شنیده می شود. اما تنها گفته شدن و شنیده شدن 
کافی نیس��ت. برای تقویت تولید داخل، باید این 
گفته ها و مقاالت و س��خنرانی ها تبدیل به عمل 
ش��وند و روی کاغ��ذ کفایت نمی کن��د. در مورد 
صنعت پاالیش نفت هم نه تنها این موضوع بسیار 
مهم اس��ت بلکه به نظر بنده باید این حمایت ها 
بیش از پیش و حتی قوی تر، بیش��تر و وس��یع تر 
از صنایع دیگر باش��د؛  دلیل آن هم روشن است. 
صنعت پاالیش نفت در ایران یکی از صنایع مهم 
به شمار می رود که مسائل مهمی در کشور به آن 
گره خورده اس��ت. امنیت س��وخت در کشور که 
همیشه یکی از مهمترین و حیاتی ترین مسائل روز 
کشور است، از پاالیشگاه ها بیرون می آید؛  حاال چه 
پاالیشگاه های خصوصی و چه دولتی. مساله مهم 
این اس��ت که نباید اجازه داد این چرخه ثانیه ای 
دچار اخال شود؛ چرا که در صورت چنین اتفاقی 
آرامش ش��هروندان کشورمان مختل می شود. به 
غیر از این مورد، همچنین مهم است که صنعت 
پاالیش و تولید بنزین و گازوییل کمترین وابستگی 
را از نظر تجهیزات و دانش به خارج از کشور داشته 
باش��د. چرا که تجربه ی تحریم بنزین ایران را در 
سال های گذشته به چشم دیده ایم؛ تحریم هایی 
که ابتدا نگرانی های زیادی را در کشور ایجاد کرد 
ولی پس از آن با تاش متخصصان و مهندس��ان 
و کارگران ایرانی توانس��تیم پای را از غل و زنجیر 
تحریم ه��ا رها کنی��م و نه تنه��ا در تولید بنزین 
مصرفی کشور خودکفا شویم بلکه به صادرکننده 
بنزین هم تبدیل شده و روزانه بنا به فراخور تولید 
و مصرف داخل، مازاد بنزین به کشورهای همسایه 
صادر ش��ود و حتی در س��خت ترین دوران فشار 
حداکثری ایاالت متح��ده یکی از منابع درآمدی 

کشور باشد. این موضوع خود به تنهایی می تواند 
نشاندهنده میزان اهمیت حمایت از تولید داخلی 
و به تب��ع آن، خودکفایی در محصوالت مصرفی 
باش��د. چرا که هر جایی که ما خودکفا نباشیم و 
وابسته ی به خارج از مرزهایمان باشیم، دشمن از 

همان نقطه سعی در وارد کردن ضربه دارد.
از س��وی دیگر یکی از موانع چشمگیر در این 
روند برخی مس��ائل موجود در قوانین و مقررات 
اس��ت که بعضاً باعث می شود تولیدکننده ناامید 
و دلس��رد شود. تس��هیل قوانین مربوط به صدور 
مجوزه��ا که ای��ن روزها م��ورد تاکی��د دولت و 
رئیس جمهوری محترم قرار گرفته نشان از اهمیت 
ای��ن موضوع دارد. در واق��ع وقتی یک نخبه ایده 
و طرح��ی در ذه��ن دارد باید چه بخش دولتی و 
چه بخش خصوصی به سرعت و با تمام قوا کمک 
کنند آن ایده در عرصه عمل به س��رانجام برسد 
و پ��س از آن در کمترین زمان ممکن، مطالعات 
الزم��ه صورت پذیرد و در صورت صرفه اقتصادی 
و تأیید کیفیتی و علمی، با س��رعتی بیشتر این 
محصول تولید به دس��ت مصرف کنندگان برسد. 
ای��ن موضوع در همه صنایع صدق می کند و باید 
مدیران دولتی و بخ��ش خصوصی توجه ویژه ای 
داش��ته باشند و اجازه ندهند با اطاله ی رسیدگی 
به چنین ایده های، صاحبان فکر و ایده به سمت 
خارج از مرزها سوق داده شوند. بنا بر این الزم که 
مجلس و دولت محترم برای حفظ سرمایه و ثروت 
معنوی موجود در کش��ور سخت ترین تاش های 
خود را انجام دهند تا هم قوانین دس��ت و پا گیر 
خللی در نگاه به آینده از سوی صاحبان فکر و ایده 
ایجاد نکند و هم بس��تری مناس��ب همراه با ارائه 
مشوق های چشمگیر باشد تا ایده ها و طرح ها به 
جای راهی شدن به آنسوی مرزها، در همین ایران 
خودم��ان بماند و در جه��ت رفاه حال هموطنان 

پیاده سازی شوند.
مس��اله دیگری ک��ه این موضوع��ات را مهم و 
پایه ای می س��ازد، نتیجه اجرایی شدن موارد ذکر 
شده است که باعث می شود از مهمترین معضل 
در کشور جلوگیری شود؛ خام فروشی. یعنی دیگر 
ای��ن چرخه ی باطل که همراه ب��ا ضرر بوده کنار 
گذاشته می شود. برای مثال در موضوع بنزین ما 
سال ها نفت خام خود را بدون فرآوری کردن صادر 
می کردیم و همان زمان نفت فرآوری شده یعنی 
بنزین وارد می کردیم؛ البته با قیمتی بسیار باالتر 

از نفت خام صادراتی.
موضوع دیگر این است که وقتی ایده های جدید 
و نو حمایت ش��وند و به عرصه اجرا برسند و هم 
در تولیدات اس��تراتژیک به خودکفایی برس��یم، 
چند مش��کل خود به خود حل می شود؛ نخست 
اینکه این موارد باعث می ش��وند تا شاهد افزایش 
اشتغال زایی در بین جوانان و متخصصان باشیم. 
موضوع��ی که باعث س��رخوردگی صاحبان ایده 
می شود همین معضل بیکاری است که آنها را به 

خروج از کشور سوق می دهد.
دیگر اینکه حمایت ها از زیرمجموعه های صنایع 
باالدس��تی باعث می ش��ود تا س��رمایه گذاران با 
خیال راحت تری اقدام به س��رمایه گذاری کنند و 
سرمایه های موجود در کشور به جای راه انداختن 
چرخه اقتصاد همسایگان، چرخه اقتصاد ایران را 

راه می اندازند.
بنابر این الزم است که دولت و مجلس محترم، 
جهت تسهیل و امنیت سرمایه گذاری و همینطور 
حمایت از تولیدکنندگان قوانینی روشن و شفاف و 
کارآمد وضع کنند و آنها را جایگزیم قوانین دست 
و پا گیر قبلی کنند تا نه فقط در صنایع پاالیشی و 
نفتی بلکه در تمام عرصه ها شاهد درخشش ایران 

عزیزمان باشیم.

ضرورت  حمایت 
از تولیدات 

داخلی در صنعت 
پاالیش نفت

ناصر عاشوری
دبی�رکل انجم�ن صنف�ی کارفرمای�ی 

صنعت پاالیش نفت

ناصر تنگستانی؛ معاون مالی و بازاریابی
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

در حال حاضر ده پایشگاه در کشور در خط تولید قرار دارند و روزانه در حدود 2/3 میلیون بشکه خام و میعانات گازی استخراج شده از منابع زمینی و دریایی کشور را به فرآورده های نفتی تبدیل 
می کنند. پاالیشگاه های آبادان و شازند توسط بخش دولتی و سایر پاالیشگاه ها بوسیله بخش خصوصی اداره می شوند. پاالیشگاه های بخش خصوصی با خوراک 1/7 میلیون بشکه در روز در حدود 

90 درصد بنزین و نفت گاز سبد سوخت کشور را تأمین می کنند و عملکرد آنها به گونه ای بوده که کشور از وارد کننده بنزین به صادر کننده آن تبدیل شده است.

در زمانی که پاالیش��گاهها توس��ط دول��ت اداره 
می ش��دند کلیه بودجه های جاری و سرمایه ای آنها 
توسط دولت و از محل بودجه عمومی کشور تأمین 
می ش��د و بعضاً زیان ده بوده اند. پ��س از واگذاری 
به بخ��ش خصوصی ارتباط مال��ی و بودجه ای این 
پاالیش��گاه ها با دولت و بودجه عمومی قطع شد و 
تأمین کلیه هزینه های جاری و س��رمایه ای به خود 

آنها محول گردید.
بط��ور میانگین در ح��دود ۹۰ درص��د تولیدات 
پاالیشگاه ها شامل کلیه فرآورده های اصلی در مقابل 
بهای خوراک دریافتی به دولت تحویل می ش��ود و 
هزینه جاری، هزینه های تعمیرات اساسی دوره ای 
و بخش��ی از هزینه پروژه های توس��عه ای و افزایش 
کمی��ت و کیفی��ت فرآورده ها از مح��ل فروش ۱۰ 

درصد ما بقی فرآورده ها تأمین می شود.
از آنجا که قیمت خ��وراک و فرآورده های اصلی 
توس��ط وزارت نفت تعیین می ش��ود، حاشیه سود 
تولی��د فرآورده های نفت��ی در س��طح پایین قرار 
دارد. ب��ا این ح��ال ارزش فرآورده ه��ای اصلی در 
برخی پاالیش��گاه ها بیش از بهای خوراک آنهاست 
در نتیجه از ش��رکت ملی پاالیش و پخش طلبکار 

می شوند. 
پرداخت مطالبات پاالیشگاه ها از این بابت همواره 
با چالشهایی مواجه بوده و مبالغ هنگفتی از سرمایه 
در گردش این ش��رکتها بدین طریق بلوکه ش��ده 
اس��ت. در این ش��رایط تنها منبع قاب��ل اتکا برای 
پاالیش��گاههای بخش خصوصی در آمد حاصل از 
فروش فرآورده های ویژه است و شرکتهای پاالیشی 
در ش��رایط دش��وار منابع مالی خود را از این محل 

تأمین می کنند.
در ارزیاب��ی کلی از خصوصی س��ازی در صنعت 
پاالی��ش، در زمینه قطع وابس��تگی به بودجه های 

دولتی، می توان نمره قبولی به این فرآیند داد.
سیاس��ت های کلی نظام در جهت تقویت بخش 
خصوص��ی و کاهش تصدی گری دول��ت بارها در 
قوانین مختلف تصویب و اباغ ش��ده اس��ت که از 
مهم ترین آن ها می توان به قانون اجرای سیاستهای 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کش��ور، قانون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذیر و قانون بهبود مس��تمر محیط 
کسب و کار اش��اره نمود. موضوع به قدری اهمیت 
دارد که مقام معظم رهب��ری نیز بارها از جمله در 
بیانات اخیرش��ان همواره خواس��تار تقویت بخش 
خصوصی و عدم دخالت دولت در بخش خصوصی 

بوده اند.
 متاس��فانه به رغم وجود قوانین آمره و بر خاف 
جهت گیری سیاس��تهای کلی نظام، شاهد برخی 
اقدامات هس��تیم که عاوه بر عدم حمایت از تولید 
داخل و عدم تقویت بخش خصوصی، موانع متعددی 
را بوجود می آورند که عملیات شرکتهای پاالیشی را 
متأثر می سازد. قیمت گذاری دستوری لوبکات توسط 
ستاد تنظیم بازار، از جمله این موارد است. همچنین 
در لوایح بودجه سنواتی نکاتی مشاهده می شود که 
کامًا در جهت مخالف قوانین باالدستی است. وکیوم 
باتوم تهاتری که در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ نیز 
تکرار ش��ده موجب خروج ۱۵۰ هزار میلیارد ریال 
س��رمایه در گردش ش��رکتهای پاالیشی می شود و 
افزایش هزینه سوخت گاز طبیعی در قانون بودجه 

سال ۱۴۰۰ تا ده برابر قیمت سال ۱3۹۹ و افزایش 
مج��دد در الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ ت��ا ۱8 برابر 
قیمت سال ۱3۹۹ از جمله موانع و چالشهایی است 

که صنعت پاالیش با آن مواجه است.
وزیر محترم نفت در بازدید از پاالیش��گاه تهران در 
شهریور ماه امس��ال اعام فرمودند ظرفیت پاالیش 
نفت کش��ور تا 3/۵ میلیون بش��که افزایش می یابد. 
قوانین موجود و عدم کفایت منابع مالی به وزارت نفت 
اجازه نمی دهد که راسا برای افزایش ظرفیت پاالیش 
برنامه ریزی شده اقدام کند، الجرمز سرمایه گذاری 

عمدتاً باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
آیا ب��ا دخالتهای بیجای دس��تگاههای دولتی و 
تقنینی و حاش��یه س��ود پایین صنع��ت پاالیش، 
مش��ارکت بخش خصوص��ی در افزای��ش ظرفیت 
پاالیش امکان پذیر اس��ت؟ چگونه می توان بخش 
خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش 
نمود در حالیکه پاالیش��گاه های خصوصی موجود 
همواره با چالش��های مالی متعدد مواجه هستند و 
حتی با رعایت قوانین و مقررات موجود نیز استقال 
کافی ب��رای اداره عملیات خود ندارند. چالش های 
عملیات��ی که جای خ��ود دارند. کاه��ش کیفیت 
خوراک، عدم دسترسی به تجهیزات مناسب و سایر 
مشکات عملیاتی با همت کارشناسان و متخصصان 
صنعت پاالیش در راس��تای وظایف ملی و اسامی 
به بهترین نحو ممکن مدیریت ش��ده و می شوند. 
رفع موانع عملیاتی تولی��د دغدغه روزمره مدیران 
و کارشناس��ان صنعت پاالیش است و انصافاً توان 
مهندس��ی و عملیاتی صنعت پاالیش در مقایسه با 
معیارهای جهانی در س��طح باالیی قراردارد و این 
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صنعت عظیم و پیچیده، توس��ط کارکنان صنعت 
پاالیش با کمترین توقع و با احس��اس مس��ئولیت 
مضاعف اداره می شود. وظیفه بخش ستادی دولت 
و مجلس و همه دس��ت اندرکاران ایجاب می کند 
که بستر و شرایطی فراهم کنند که بخش عملیاتی 
و تولی��دی با ف��راغ بال، همه توان خ��ود را صرف 
نگهداری دس��تگاهها و اس��تمرار تولید و افزایش 
بازدهی صنعت پاالیش س��ازند و موضوعات تأمین 
مالی، قوانین و مقررات و بورکراسی پیچیده نباید 

توان و انرژی مدیران را مصروف خود کند.

حمای��ت از صنع��ت پاالیش به همین س��ادگی 
امکان پذیر اس��ت. بگذاری��د صنعت پاالیش که بر 
اساس سیاستهای نظام به بخش خصوصی واگذار 
شده، کارش را بکند و از دخالتهای بیجا خودداری 
ش��ود. گرچ��ه برای تش��ویق بخ��ش خصوصی به 
سرمایه گذاری کافی نیست ولی شرط الزم است. 
اگر بخش خصوصی احس��اس کند که دخالتهای 
بیجا مانع کس��ب و کار او نمی ش��ود خود به خود 
تشویق و ترغیب می شود. تعداد بسیاری از سرمایه 
گذاران وطن پرس��ت وجود دارند که دوست دارند 

در کش��ور خودش��ان س��رمایه گذاری و کار کنند. 
کافیس��ت نش��انه های کوچکی از حمایت دولت و 
مجلس مش��اهده کنند، خود پیش قدم می شوند 
و قطع��اً بهتر از دولت تج��ارت می کنند. در خیلی 
از موارد بروکراس��ی پیچی��ده و اقدامات جزیره ای 
دس��تگاههای دولت��ی از مهمتری��ن موان��ع تولید 
هستند. الزم نیست موانع تولید را از سر راه بخش 
خصوصی برداریم کافیس��ت خ��ود تبدیل به مانع 
نشویم، بخش خصوصی راه خودش را پیدا می کند 

فقط بگذاریم راه برود.

حمایت از صنایع پایین دستی الزمه ی توسعه صنایع باالدستی
برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش در جزیره کیش

سومین نمایشگاه صنعت پتروشیمی کشور با عنوان نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش در جزیره کیش برگزار شد. این نمایشگاه 
که از دوم تا چهارم اسفند ماه برگزار شد، انجمن صنفی صنعت پاالیش نفت ایران هم در آن حضور داشت و پاالیشگاه های عضو انجمن نیز در این نمایشگاه در پاوین انجمن صنفی صنعت پاالیش 
نفت حاضر بودند. به غیر از انجمن، در این نمایشگاه جمعی از مسووالن، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعاالن عرصه صنعت پتروشیمی، نفت، پاالیش، پتروپاالیش و تأمین کنندگان منابع مالی و 

بانک های کشور نیز حضور به هم رساندند.

ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پاالیش نفت ایران هم 
در این آیین افتتاحیه نمایشگاه با بیان اینکه دولت و مجلس شورای اسامی برای 
تقویت تولیدات داخلی باید حمایت های مادی و معنوی خود را افزایش دهد گفت: 
»تدوین و تقنین قوانین حمایتی از فعاالن این صنعت به ویژه شرکت های خرد و 

صنایع پایین دستی الزمه توسعه این صنعت است«.
او افزود: »همچنین در راستای حمایت از بخش خصوصی، کاهش خام فروشی 
برای افزایش رشد تولید ملی و اشتغال پایدار در کشور باید نهاد رگاتوری )تنظیم 
بازار( صنعت پتروش��یمی راه اندازی ش��ود تا سرمایه گذاران در مدت های کوتاه و 

شبانه شاهد افت و خیز قیمت خورادک و مواد اولیه نباشد«.
این رویداد از ۲ بخش نمایش��گاه و نشس��ت های تخصصی تشکیل شده بود که 
بخش نمایشگاهی آن با حضور 3۵۰ شرکت و بنگاه اقتصادی فعال در عرصه های 
»پتروپاالیشی، پتروشیمی و پاالیش��ی«، »سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمی« و »ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپ ها« فعالیت داشتند. بنگاه 
اقتصادی، هلدینگ و ش��رکت فعال در عرصه تولید و عرصه نفت و پتروش��یمی، 

پاالیش و پتروپاالیش، تأمین کنندگان مالی و بانک ها هستند.
انتقال دانش فنی، انجام خدمات مهندسی، تولید مواد شیمیایی، کاتالیست ها، 
قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و بازرسی 
فنی، حمایت و اس��تفاده از توان ش��رکت های دانش بنیان و فناور از جمله اهداف 

برگزاری این رویداد بود.
حمایت از صنایع پایین دس��تی صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی، توجه به نقش 
پژوه��ش و فناوری در صنعت پتروش��یمی، نقش مناط��ق آزاد در افزایش تولید، 
صادرات محصوالت پتروش��یمی، توسعه صنعت پتروشیمی و نقش بانک ها و بازار 
س��رمایه در تأمین طرح های مالی نقش بخش خصوصی و س��ازندگان داخلی در 

توسعه صنعت پتروپاالیش از دیگر اهداف این رویداد سه روزه بود.

تفاهمنامه پاالیشگاه بندرعباس و بانک تجارت
در این نمایشگاه همچنین شرکت پاالیش نفت بندرعباس و بانک تجارت تفاهم 
نامه تأمین منابع مالی اجرای پروژه ملی بهینه سازی و ارتقاء کیفیت فرآورده های 
سنگین با هدف تولید بومی محوصل استراتژیک و وارداتی کک اسفنجی را امضا 
کردند. پروژه ملی بهینه سازی و ارتقاء کیفیت فرآورده های سنگین با محوریت تولید 
کک اسفنجی، از مهم ترین پروژه های این شرکت پاالیشی است که با هدف کاهش 

نفت کوره و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر اجرا می شود.
»هاش��م نامور« با اشاره به اجرای این پروژه در یک بازه چهار ساله گفت: »یکی 
از الزامات مهم در اجرای این پروژه تأمین منابع مالی مورد نیاز بود که با مذاکرات 
و بررسی های انجام گرفته تفاهم نامه تأمین منابع مالی مورد نیاز این پروژه با بانک 

تجارت به امضا رسید«.

اعضای انجمن صنف�ی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت 
کشور در آخرین نشست سال 1400 به بررسی برنامه های 
اجرای�ی و عملیاتی پاالیش�گاه های عض�و انجمن صنفی 
 صنعت پاالیش نفت کش�ور در س�ال آین�ده پرداختند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پاالیش نفت در این نشس�ت که ب�ا حضور اعضای هیئت 
مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور 
و به میزبانی ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس برگزار شد، 
در خصوص ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در برنامه های 
 اجرایی و عملیاتی بین ش�رکت های پاالیشی تاکید شد.

بر اس�اس این گزارش، قیمت گ�ذاری محصوالت از دیگر 
موضوعات مطرح ش�ده در این نشست بود که با توجه به 
نوسانات قیمت ارز، هزینه فرآیندهای پاالیشی و برنامه های 
توسعه محور در پاالیشگاه ها، هیئت مدیره انجمن صنفی 

کارفرمایی بر اس�تفاده از راهکارهای قانونی برای تثبیت 
قیمت ها و ایجاد حاش�یه سود و در نتیجه بهبود تولید در 

راستای تامین نیازهای کشور تاکید کردند.
گفتنی اس�ت در این نشس�ت همچنین با توجه به در 
پیش بودن تعطیالت نوروزی و افزایش س�فر در کش�ور، 
ب�ر آمادگی پاالیش�گاه ها ب�رای تولید پایدار و مس�تمر 
 فرآورده ه�ای نفتی از جمله بنزین و نفت گاز تاکید ش�د.

برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در برگزاری برنامه های ملی 
و مذهبی و همچنین ارائه گزارش عملکرد انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور در سال 1400 نیز از 
دیگر برنامه های این نشس�ت بود. دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت در این نشس�ت با تشکر 
از اقدام�ات ش�رکت های پاالیش�ی و اج�رای برنامه های 
تولیدی گفت: ش�رکت های پاالیشی با تأمین انرژی مورد 
نی�از کش�ور و همچنین نیاز ش�رکت های پایین دس�تی 
 نقش مهمی در امنیت اقتصادی و اجتماعی کش�ور دارند. 
ناصر عاش�وری افزود: با توجه به نیاز کشور به ویژه در این 
مقطع از سال و همچنین میزان مصرف فرآورده های نفتی، 
پاالیش�گاه ها با برنامه ریزی جامع و حداکثر بهره گیری از 
ظرفیت پاالیش�ی خود، برای تولید مس�تمر آمادگی های 

الزم را داشته باشند.

تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی در سال ۱۴۰۱
در جلسه اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت مطرح شد
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مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در مراسم امضاء این تفاهمنامه در حاشیه 
سومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل با نگاه ویژه به صنایع پاالیشی و 
پتروشیمی در جزیره کیش افزود: »یکی دیگر از اهداف اجرای پروژه ارتقاء کیفیت 
فرآورده های س��نگین، تولید کک اسفنجی مورد نیاز صنایع آلومینیوم سازی برای 
نخستین بار در کشور است که در حال حاضر برای تأمین کک اسفنجی وابستگی 
باالیی به خارج از کشور وجود دارد و با احداث واحد کک سازی در این پروژه ملی 
عاوه بر کاهش میزان نفت کوره با کمترین هزینه، موجب تولید کک اسفنجی در 

مقیاس صنعتی شده و نیاز صنایع آلومینیومی کشور بر طرف می شود«.
به گفته وی در پروژه ارتقاء کیفیت فرآورده های س��نگین پاالیشگاه بندرعباس با 
ابتکاری ک��ه صورت گرفت علی رغم پیچیدگی های خاصی که در بخش طراحی و 
مهندس��ی وجود داشت موفق شدیم با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، مطالعات 
بنیادی، امکان س��نجی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه را انجام دهیم و هم اکنون 
طراحی پایه بخش فرآیندی و تأیید مدارک فنی به اتمام رسیده و پروژه آماده اجرا 
است. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس دستیابی به دانش بومی و اجرای 
پروژه بر اساس آن، تولید کک اسفنجی مورد نیاز برای نخستین بار در کشور، قطع 
وابستگی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد اشتغال و بهبود عملکرد اقتصادی 

را از دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: »در کنار این طرح، طرح های 
دیگری نیز همچون تولید مجمتع روغن سازی و تولید روغن های گروه ۲ و 3 نیز 

که در حال حاضر از خارج کشور وارد می شود، دیده شده است«.
نامور افزود: »با وجود تحریم های ناعادالنه بین المللی در پاالیشگاه ها و با تاش، 
درایت و ازخودگذش��تگی مجموعه کارکنان، محصوالت استراتژیک و انرژی مورد 
نیاز کشور تولید می شود و به منظور همگام سازی و حرکت مطابق با استانداردهای 
بین المللی، توجه به مسئل زیست محیطی، با نگاه به تولید فرآورده های با ارزش 
افزوده بیشتر و صرفه جویی در مصرف انرژی، طرح های ارتقاء کیفیت در دستور کار 
پاالیشگاه ها قرار دارد که با اتکا به دانش بومی و ایرانی و تاش متخصصان داخلی 

اجرایی می شوند«.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری هم در بازدید از یکی از نشست های 
تخصصی این نمایشگاه گفت »دولت با وارد کردن ارز مورد نیاز توانست کشور را 
از تحریم بیرون بیاورد و این نتیجه به گونه ای بود که مذاکرات هسته ای به صورت 

جدی در حال پیگیری بوده اما همچنان به نتیجه نرسیده است«.
او افزود: »در نتیجه این اقدامات تمام مرزهای تحریم ها شکس��ته شده و با یک 

سرعت قابل توجهی صادرات و تجارت کشور در حال رونق و روبه افزایش است«.

معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: »امروز برای ش��تاب دادن به پیش��رفت 
کشور باید از کارهای پروژه ای حتی کسب کارآفرینی به سمت صنعت سازی پیش 
بریم که پتروشیمی از جمله چند صنعت آینده دار کشور است که از ابتدا تا انتهای 
آن باید بازآفرینی و ساماندهی شود«. رضایی ادامه داد که »در این راستا نیازمند 

تقویت تأمین مالی، فناوری ها و تجارت، بازاریابی و برندینگ هستیم که با کمک 
کارآفرینان و سرمایه گذاران پشتیبانی قوه مجریه تحقق یافتنی است و دولت در 

این راستا صنعت سازی را در اولویت اقتصادی خود قرار داده است«.
این نمایشگاه روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه به کار خود پایان داد.
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نمایندگان مجل��س با هدف جلوگیری از خام 
فروش��ی، وزارت نفت را مکل��ف کردند خوراک 
تمامی پاالیشگاه های کوچک )مینی پاالیشگاه ها( 

دارای مجوز قانونی را تأمین کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررس��ی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با الحاق یک 
بند به تبصره )۱( این الیحه درباره تأمین خوراک 
پاالیش��گاه های کوچک با ۱۱۵ رأی موافق، ۷۵ 
رأی مخال��ف و 6 رأی ممتن��ع از مجموع ۲۲6 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابرای��ن گ��زارش در این بن��د الحاقی که به 
پیش��نهاد س��ید کاظم دلخوش ب��ه تبصره )۱( 
الیحه بودجه اضافه ش��د، آمده است: با توجه به 
اینکه تعدادی از پاالیشگاه های کوچک به علت 
عدم دریافت خوارک در چرخه تولید کامل قرار 
ندارند و به منظور کاهش خام فروشی نفت خام 
و میعان��ات گازی و افزایش تولی��د فرآورده های 
نفتی، وزارت نفت مکلف اس��ت خوراک تمامی 
پاالیشگاه های کوچک را که قبًا برای آنها مجوز 
قانونی صادر ش��ده است به میزان ثبت شده در 

مجوز، تأمین کند.
در همی��ن راس��تا دبی��رکل انجم��ن صنفی 
کارفرمائ��ی صنع��ت پاالیش نفت ای��ران برنامه 
جدید تأمی��ن پایدار و مطمئن خ��وراک مینی  
پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه های نفت و میعانات 
گازی از سوی وزارت نفت پس از مصوبه مجلس 

را تشریح کرد.
ناصر عاش��وری در حاش��یه برگزاری س��ومین 

نمایش��گاه حمایت از س��اخت داخل در صنعت 
پتروش��یمی ب��ا نگاه��ی ب��ه صنع��ت پاالیش و 
پتروپاالیش، با بیان اینکه با موافقت هیئت مدیره 
و اعم��ال تغییراتی در اساس��نامه انجمن صنفی 
کارفرمائی صنعت پاالی��ش نفت، عضویت مینی 
پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها با خوراک نفت خام 
و میعانات گازی در این تش��کل صنفی آزاد شده 
است، گفت: بر این اساس، در نخستین گام، شرکت 
پاالیش نفت آفتاب به عنوان خصوصی ترین شرکت 
پاالیشی کشور به عضویت انجمن کارفرمائی صنعت 

پاالیش نفت درآمده است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی مینی پاالیشگاه های 
نفت و پتروپاالیشگاه ها با خوراک نفت و میعانات 
گازی ام��کان عضوی��ت در این تش��کل صنفی 
را دارن��د، تصری��ح ک��رد: ه��دف از عضو مینی 
پاالیش��گاه ها در این تشکل حمایت از طرح ها و 
شرکت های مینی پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی 
بوده تا با حمایت انجمن صنفی مشکات ساخت 
و بهره برداری این مینی پاالیشگاه ها مثل تأمین 
مطمئن و پایدار خوراک، تسریع در تأمین مالی 
و جذب سرمایه طرح ها، انتقال دانش و فناوری 

آنها فراهم شود.
دبی��رکل انجم��ن صنف��ی کارفرمائی صنعت 
پاالی��ش نفت ای��ران با تأکید ب��ر اینکه انجمن 
صنف��ی کارفرمائی صنعت پاالی��ش نفت ایران 
به عن��وان تش��کل صنف��ی تخصص��ی آمادگی 
دارد ک��ه با تعامل با دول��ت، مجلس، پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی، وزارت نفت و س��ایر 

دس��تگاه های ذیصاح ش��رایط تأمی��ن خوراک 
این واحده��ا را فراهم کند، بیان کرد: تاکنون 6 
شرکت مینی پاالیشی و پتروپاالیشی دیگر هم 
برای عضویت در انجمن تقاضا داده که با بررسی 
مجوز خوراک، پروانه ساخت، بازدید میدانی و در 
نهایت اخذ مج��وز هیئت مدیره زمینه عضویت 
آنها هم در این تشکل تخصصی صنعت پاالیش 

نفت فراهم شود.
عاشوری با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای 
اسامی مبنی برتکلیف وزارت نفت برای تأمین 
خوراک مینی پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه های 
نفت کشور تصریح کرد: انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پاالی��ش نفت ایران، پیگی��ر اجرای این 
مصوبه مجلس برای حل مش��کل خوراک مینی 

پاالیشگاه ها خواهد بود.
وی ب��ا اعام اینکه س��اخت و توس��عه مینی 
پاالیش��گاه های نفت و میعان��ات گازی با توجه 
به س��رمایه گذاری پائین، نرخ بازگشت سرمایه 
ب��اال، تکمیل زنجیره ه��ای ارزش در کوتاه مدت 
و اش��تغال آفرینی پایدار ب��رای صنعت پاالیش 
کش��ور ض��روری و اجتناب ناپذیر اس��ت، اظهار 
کرد: برگ��زاری نمایش��گاه حمایت از س��اخت 
داخل فرصتی برای معرفی دستاوردها، نیازها و 
شناسایی ش��رکت های دانش بنیان و سازندگان 
داخلی برای پاالیشگاه های کشور بود و برگزاری 
این رویداد به توس��عه ایرانی سازی صنعت نفت، 
گاز، پاالیش و پتروش��یمی کشور کمک خواهد 

شد.

برنامه جدید 
تأمین پایدار 

و مطمئن 
خوراک مینی  

پاالیشگاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت 
پاالیش نفت تشریح کرد:

مدیرعام�ل ش�رکت نفت س�تاره خلیج فارس ضمن 
اش�اره به توفیق�ات اخیر ای�ن ش�رکت در افزایش 
ظرفیت بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهانی 
به تش�ریح نقش اس�تراتژیک ای�ن مجموعه عظیم 

نفتی کشور پرداخت.
»محمدعل�ی دادور« ضم�ن خداق�وت ب�ه تمام�ی 
کارکن�ان ش�رکت نف�ت س�تاره خلیج ف�ارس که با 
امنی�ت س�بد  پش�تکار و سخت کوش�ی تضمی�ن 
س�وخت کشور را به بار نش�اندند و افزایش ظرفیت 
ابرپاالیش�گاه میعان�ات گازی س�تاره خلیج ف�ارس 
را ب�ه ارمغ�ان آوردند، بی�ان ک�رد: در دوران جنگ 
اقتصادی و بزنگاه اقتصاد مقاومتی پاالیشگاه ستاره 
خلیج ف�ارس را می توان مصداق بارز آیه 112 س�وره 
مبارکه هود »َفاس�َتِقم َکما أُِمرَت َو َمن تاَب َمَعَک َوال 
َُّه بِما تَعَملوَن بَصیٌر« دانست که فرزندان این  تَطَغوا إِن
م�رز و بوم در قامت مدافعان امنیت انرژی کش�ور با 
این دستاورد بزرگ تضمین استحصال گاز از میدان 
مش�ترک پارس جنوبی را محقق کردند که عالوه بر 
تأمی�ن گاز برای مصارف خانگ�ی و صنعتی در فصل 
زمس�تان، افزایش تولید فرآورده های اس�تراتژیک 

سبد سوخت را باعث شدند.

اهمیت استمرار تولید در 
این پاالیشگاه و نیاز 
کشور به استحصال 

حداکثری گاز از میدان  
مشترک پارس جنوبی و 
همچنین تأمین امنیت 

سبد سوخت امری 
حیاتی در صنعت نفت 
کشور به شمار می رود و 
این امر کاهش ضایعات 

و فلرینگ در راستای 
حفظ سرمایه های ملی 

کشور را به بار می نشاند 
که با تکیه بر توان فنی و 

کارگروهی جوانان 
متخصص ایرانی در 

بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان رقم 

خورد

نقش استراتژیک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در صنعت نفت کشور

صیانت از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
وی حفاظت از تأسیسات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
عنوان س��رمایه ملی و مجموعه ای حیاتی در تأمین بخش 
عمده ای از سبد سوخت کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
در راستای صیانت از این مجموعه، برنامه ریزی و هماهنگی 
دقی��ق و به وقت در زمان وقوع ح��وادث، هم زمان با هفته 
پدافند غیرعامل، اتاق مدیریت بحران پاالیشگاه را تجهیز و 

راه اندازی کردیم.

عرضه فرآورده ها در بورس انرژی
مدیرعام��ل ش��رکت نفت س��تاره خلیج ف��ارس در ادامه 
به نقش مؤثر ابرپاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس در تعیین 
قیمت فرآورده های ویژه این پاالیش��گاه در رینگ بین الملل 
بورس انرژی ایران اش��اره کرد و اضافه کرد: در این مدت به 
س��بب حجم تولید، با توان و عملکرد خ��وب کارگروه ویژه 
قیمت گذاری فرآورده و ب��ه کارگیری از الگوریتم های نوین 
جهانی برای پیش بینی قیمت ها، برنامه ریزی مدون و تحلیل 
و رصد بازار هدف، موفق به عرضه دو فرآورده ویژه ش��رکت 
نفت س��تاره خلیج فارس در رینگ بین الملل این بازار انرژی 

شدیم.
وی ادام��ه داد: ای��ن دس��تاورد را مدیون ت��اش تمامی 

دادور تشریح کرد:
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همکارانمان در پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره خلیج فارس در 
راستای تقویت ورود به بازارهای بزرگ بین المللی، افزایش مارجین 
فروش فرآورده های ایرانی در دوران تحریم های ظالمانه و استفاده 
از تمام ظرفیت های صادراتی کش��ور هستیم که علی رغم تمامی 
فش��ارهای جهانی، با حداکثر بهره گیری از توان، تخصص و تعهد 
خود توانس��ته اند به آن دست پیدا کنند تا شاهد افزایش ارزآوری 

بیش از پیش برای ایران اسامی باشیم.

اجرای موفقیت آمیز فاز دوم طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه
دادور اجرای موفقیت آمیز فاز دوم طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه 
را از جمله گام ها و دستاوردهای ارزشمند این مدت برشمرد و افزود: 
اهمیت استمرار تولید در این پاالیشگاه و نیاز کشور به استحصال 
حداکثری گاز از میدان  مشترک پارس جنوبی و همچنین تأمین 
امنیت س��بد سوخت امری حیاتی در صنعت نفت کشور به شمار 
م��ی رود و این ام��ر کاهش ضایعات و فلرینگ در راس��تای حفظ 
سرمایه های ملی کشور را به بار می نشاند که با تکیه بر توان فنی و 
کارگروهی جوانان متخصص ایرانی در بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات 

گازی جهان رقم خورد.

توجه به توسعه ی پایدار
وی افزود: ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس هم راستا با اهداف 
عالی نظام همواره تاش داش��ته اس��ت تا وظایف خود را به عنوان 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان در قبال جامعه به ویژه 
مردم هرمزگان ایفا کند، افزود: تاش خود را در تحقق توس��عه ی 
پایدار اجرایی کرده ایم و امیدواریم این اقدامات به افزایش رضایت 
عمومی، باال رفتن س��رمایه های اجتماعی و کیفی سازی خدمات 

ارائه شده به مردم ایران و دریادالن هرمزگانی بیانجامد.

ساخت منازل مسکونی مناطق زلزله زده
مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس به تشریح اقدامات 
این ش��رکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی پرداخت و 
عن��وان کرد: پس از وقوع زلزله های مهیب اخیر در ش��هر فین، از 
ساعات اولیه وقوع زمین لرزه با هماهنگی و طبق نیازسنجی صورت 
گرفته از سوی ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان امدادرسانی 
به س��اکنان این مناطق را آغاز کردیم و با اعزام انواع ماش��ین آالت 
سبک، س��نگین و راه سازی و ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی به 
ساکنان نواحی زلزله زده پس از آواربرداری ها، ساخت ضرب العجل 
واحدهای مسکونی در روس��تاهای گیشان غربی و زرتو را اجرایی 
کردیم که روند آن از پیشرفت قابل توجه ای در این مدت برخوردار 

بوده است.
وی در تش��ریح دیگ��ر اقدامات در زمینه ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی اضافه ک��رد: حمایت از برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر 
والیبال س��احلی کش��ور در بندرعباس، حمایت از برگزاری سی و 
سومین جشنواره تئاتر هرمزگان، ادامه ی ساخت بیمارستان ۲6۴ 
تختخوابی نفت ستاره خلیج فارس، مشارکت در اجرای طرح پیک 
سایی شبکه بندرعباس، تأمین برق و آب موردنیاز آب شیرین کن 
یک میلی��ون مترمکعبی بندرعباس، راه ان��دازی بزرگ ترین مرکز 
تجمیعی واکسیناس��یون کرونا در ش��هر بندرعباس و بازسازی و 
تجهیز درمانگاه فرهنگیان بندرعباس را از جمله دیگر اقدامات مهم 

در این حوزه عنوان کرد.

حفاظت از محیط زیست
دادور شرکت نفت ستاره خلیج فارس را پیشگام در 
حفظ محیط زیست خواند و افزود: یکی از مهم ترین 
س��نجش هایی که صنایع نفت��ی در دوران اخیر در 
دس��تور کار خود دارند مدیریت سبز است. مدیریت 
سبز به مفهوم همگرایی مسئولیت های اقتصادی با 
مسئولیت های زیست محیطی است که این رویکرد 

در چند بعد قابل اندازه گیری و کنترل است.
وی ادامه داد: 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 و با تکیه بر رویکرد مدیریت سبز با مصرف 
بهینه منابع و کاهش حداکثری آلودگی ها امسال نیز 

موفق به اخذ گواهی مدیریت سبز شدیم.

تمرکز کامل منابع مالی در استان هرمزگان
دادور با بیان اینکه در حال حاضر ما با بس��یاری از 
بانک های استان هرمزگان همکاری نزدیک و مراودات 
قابل توجهی داریم، اضافه کرد: این پاالیشگاه به عنوان 
شاخص ترین شرکت فعال در صنایع غرب بندرعباس 
با اتکا به توان نیروهای متخصص و مهندسان ماهر 
داخلی توانسته است عاوه بر ایفای نقش عظیم خود 
در ص��ادرات انواع فرآورده های نفتی، با تمرکز کامل 
منابع مالی خود در استان هرمزگان، الگوی بی نظیری 

برای سایر صنایع فعال در استان باشد.
وی در پای��ان با اش��اره به انتق��ال پرونده مالیاتی 
ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس به استان هرمزگان 
از ابتدای سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس ب��ه عنوان بزرگ ترین بن��گاه اقتصادی 
هرمزگان از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵/8 هزار 
میلیارد ری��ال مالیات و عوارض ب��ر ارزش افزوده به 
مجموع وصولی های مالیاتی استان افزوده و عماً به 
صورت غیرمستقیم منابع بسیاری را در اختیار توسعه 

و آبادانی استان قرار داده است.

دادور: در این مدت 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، موفق به 

عرضه دو فرآورده ویژه 
شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس در رینگ 
بین الملل این بازار انرژی 

شدیم

ب��ا حض��ور مع��اون وزی��ر نفت و 
مدیرعامل ش��رکت  مل��ی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی ایران و 
جمعی از مس��ئولین استان، مدیران 
و کارکنان پاالیشگاه اصفهان، مراسم 
معارفه »محس��ن قدیری« و تکریم 
»مرتضی ابراهیمی« مدیرعامل سابق 

این شرکت برگزار شد.
مهندس جلی��ل س��االری در این 
مراس��م ضمن بزرگداش��ت نام و یاد 
شهدای انقاب اسامی و با بیان اینکه 
همگی به برکت خ��ون این عزیزان، 
همیش��ه رهرو والی��ت خواهیم بود، 
ب��ه نقش مهم ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان در زمان جنگ تحمیلی اشاره 
و اظه��ار کرد: با توجه به مش��کات 
سوخت رسانی درآن دوران، پاالیشگاه 
ب��ا تغییرکارب��ری و افزایش ظرفیت 
تولید، در حوزه تأمین سوخت کشور 
جایگاه بسیار مهمی داشت که البته 
هنوز هم یکی از بهترین شرکت های 

پاالیشی کشور محسوب می شود.
مع��اون وزیر نف��ت در امور پاالیش 
و پخش با اش��اره به اینکه پاالیشگاه 
اصفه��ان در س��ال 86 ب��ه عن��وان 
سودآورترین شرکت پاالیشی، نخستین 
ش��رکتی بود که در لیس��ت واگذاری 

قرارگرفت، تصریح کرد: متأسفانه این 
واگذاری منجر به مغفول ماندن بخشی 
از پروژه های ارزشمند پاالیشگاه همانند 
تبدیل نفت کوره به محصوالت باارزش تر 
ش��د؛ این درحالی است که پاالیشگاه 
شازند امام خمینی )ره( که سهام آن 
در اختیار دولت بود، توانسته با اجرای 
طرح  های توسعه ای تعریف شده مشابه 
پاالیشگاه اصفهان ضمن کاهش تولید 
نف��ت کوره از ۲8 به 8 درصد و تأمین 
خوراک واحدهای پایین دستی مانند 
پتروشیمی، استانداردهای روز دنیا را 
پوش��ش دهد. از شرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز که صنعت راهبردی ملی 
است انتظار می رود بتواند فرای بحث 
سهامداری از شرایط سوخت محور به 
سود محور تبدیل شود و ضمن تأمین 
نیازهای س��وخت کش��ور، با افزایش 
کیفیت محصوالت وفق استانداردهای 
روز دنیا، ایجاد ارزش افزوده کرده و در 
بازارهای منطقه  ای حضوری پررنگ تر 

داشته باشد.
ساالری با اش��اره به گام برداشتن 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به سمت 
پتروپاالیش شدن افزود: این شرکت 
با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای صنایع 
همج��وار و تلفیق و تولی��د و انتقال 

تکنولوژی می تواند بسیار تأثیرگذارتر 
از گذشته باشد.

وی همچنین بر تسریع پروژه های 
توس��عه ای ش��رکت پاالی��ش نفت 
اصفهان تأکید کرد و گفت: با توجه به 
رشد شتابان در حوزه مصرف، ضرورت 
دارد ب��ه موازات اج��رای پروژه   ها، در 
جهت احداث پاالیش��گاه های جدید 
همس��و با نیاز کشور حرکت کنیم و 
در این راس��تا خوشبختانه در بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ مقدمات مجوز احداث 
پاالیش��گاهی از مح��ل منابع دولتی 
و توان بخش خصوصی با نام ش��هید 
سردارحاج قاسم سلیمانی به ظرفیت 
3۰۰ هزار بش��که نفت خ��ام در روز 

انجام شده است.
مدیرعامل ش��رکت  ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران در 
بخش دیگری از س��خنان خویش به 
فعالیت های ارزشمند مهندس مرتضی 
ابراهیمی در زمان مدیریت پاالیشگاه 
اصفهان اش��اره کرده و ابراز امیدواری 
کرد دکتر قدیری به عنوان مدیرعامل 
کنون��ی با توج��ه ب��ه توانمندی ها و 
تجارب ارزنده  ش��ان در صنعت نفت، 
با همدل��ی کارکنان و متخصصان در 
بازه زمانی کوتاه به پروژه های شرکت 

پاالیش نفت اصفهان شتاب دهند و در 
این مسیر با بهره  گیری از ظرفیت های 
علم��ی و ایجاد ارزش اف��زوده بتوانیم 
فرمایش مقام معظم رهبری را مبنی 
بر جلوگیری از خام فروش��ی عملی 

کنیم.
وی با اشاره به لزوم توجه به مسائل 
خام فروش��ی و چالش های مربوط به 
آن گفت: این موضوع نیازمند اجرای 
ضرورت هایی است که به تبع آن باید 
در حوزه های مهندس��ی، دانش فنی، 
س��اخت داخل، تأمین منابع مالی و 
روش های مربوط به آن توجه خاصی 

مبذول شود.
ساالری همچنین پدیده جانشین 
پروری و جانشین محوری و پرورش 
متخصصان ج��وان را ی��ک ضرورت 
دانس��ت و اعام کرد: انشاا... با حفظ 
تولید و بهینه س��ازی مصرف انرژی، 
چالش های پیش روی شرکت مانند 

کمبود آب را مرتفع کنیم.
محسن قدیری مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان نیز طی سخنانی 
ضم��ن قدردانی از مدیرعامل س��ابق 
شرکت در اجرای پروژه-ها و مانا بودن 
اثرات فعالیت مثمرثمر ایشان، اظهار 
امی��دواری کرد: ب��ا برنامه ریزی های 
علمی و راهبردی دقیق انجام گرفته 
در کنارافزای��ش انگی��زه و توانمندی 
نیروی انس��انی ارزش��مند ش��رکت، 
پاالیشگاه اصفهان چابک تر از گذشته 

حرکت کرده و سرآمد منطقه شود.
وی با بیان اینکه ضمن شناس��ایی 
نق��اط ق��وت و قابل بهبود ش��رکت، 
برنامه ه��ای مطلوبی برای پیش��برد 
کارها طراحی کرده ایم، ادامه داد: ما با 
حفظ حقوق سهامداران، با بهره گیری 
از حمایت های مع��اون محترم وزیر، 
طبق طرح های اتاق فکری که ایجاد 
می کنی��م، همگام ب��ا کارکنان عزیز 
هزینه ه��ای غیرض��روری را کاهش 
خواهیم داد و با پش��تکار سطح بلوغ 

سازمان را افزایش می دهیم.
در پای��ان این مراس��م از مهندس 
از  و  تجلی��ل  ابراهیم��ی  مرتض��ی 
تاش های بی ش��ائبه ایش��ان تقدیر 
به عمل آم��د. زیارت قبور ش��هدای 
بی نشان تدفین ش��ده درپاالیشگاه 
اصفهان و گلباران یادمان شهدای این 

شرکت از برنامه های این مراسم بود.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان
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نفت س��تاره خلیج فارس در خط مقدم جنگ اقتصادی در 
راس��تای حفظ و صیانت از مناف��ع ملی و عمل به منویات 
مقام معظم رهبری باألخص در مورد پش��تیبانی ها و رفع 
موانع تولید از هیچ جان فشانی و اقدام جهادی دریغ نکردند 
و فاز دوم طرح افزایش ظرفیت خوراک را در پاییز امسال با 

موفقیت اجرایی کردند.
وی افزود: افزایش دریافت خوراک پاالیشگاه و تثبیت آن 
به ۴۵۵ هزار بش��که و اجرایی شدن فاز دوم طرح افزایش 
ظرفیت با تکی��ه بر توان و دانش فن��ی متخصصان جوان 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس از دستاوردهای بزرگی بود 

که در این مدت محقق شد.
معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس ادامه داد: با 
به بار نشستن این دستاورد ملی عاوه بر پایداری استحصال 
گاز از میدان مش��ترک پارس جنوب��ی، تولید فرآورده های 
استراتژیک سبد سوخت تأمین امنیت انرژی کشور تضمین 
شده است و شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این رابطه با 
انجام مطالعات مهندسی به منظور افزایش قابلیت اطمینان 
و ارتقای عملکرد با اجرای روش های ابتکاری و فناورانه در 
پروژه های نوسازی و تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی و 
به حداقل رس��اندن زمان از سرویس خارج بودن واحدهای 
فرآیندی، موفق به ثبت رکوردی بی س��ابقه در این زمینه 

شده است.
وی بیان کرد: راه اندازی کمپرس��ور واحد بنزین س��ازی 
پاالیش��گاه که با بدعه��دی خارجی ها رو به رو ش��ده بود، 

معاون تولید ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس از 
افزایش ۹۰ هزار بشکه ای دریافت خوراک بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازی جهان با تکیه بر توان فنی و 

دانش متخصصان جوان ایران اسامی خبر داد.
»س��روش ذیگلری« با بیان اینکه رس��الت اصلی 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس تضمین برداش��ت 
میعانات گازی از میدان مش��ترک پارس جنوبی و 
تأمین فرآورده های استراتژیک سبد سوخت کشور 
است، اظهار کرد: کارکنان پر تاش و متعهد شرکت 

با اس��تفاده از توان داخلی س��اخت قطعات حساس مورد نیاز آن 
بومی س��ازی، بازطراحی، بازمهندس��ی و راه اندازی ش��د که این 
دستاورد عظیم عاوه بر هموارسازی مسیر ساخت کمپرسورهای 
رفت و برگشتی در مقیاس بزرگ، خودکفایی و عدم وابستگی به 

سازندگان خارجی را برای ایران اسامی به ارمغان آورد.
ذیگلری اظهار کرد: توجه به ایفای مسئولیت های اجتماعی در 
شرکت نفت س��تاره خلیج فارس همواره مد نظر بوده و با جامعه 
عمل پوشاندن به دستورالعمل های وزارت نفت ضمن برنامه ریزی 
فشرده و ضربتی با اجرای پروژه های بهینه سازی سوخت، ضایعات 
و انرژی نسبت به نهایی سازی افزایش ظرفیت خوراک پاالیشگاه 
و کاهش بالغ بر ۴۰ درصدی سوخت اقدام شد تا امکان تخصیص 
ظرفیت مورد اش��اره برای مصرف هم وطنانمان در فصل س��رد به 

وجود آید.
وی گفت: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس توجه جدی به مقوله های 
زیس��ت محیطی را مد نظر قرار داده و با فرهنگ س��ازی و اجرای 
پروژه های مدیریت سبز ضمن رعایت الزامات استاندارد در جهت 
اه��داف بنیاد جهان��ی انرژی قدم نهاده و در ای��ن قالب به اجرای 
پروژه »مدیریت س��بز، رد پای آب و رد پای کربن« در راس��تای 

بهینه سازی مصرف انرژی اقدام کرده است.
وی اف��زود: اجرای پروژه های بهینه س��ازی ان��رژی و حمایت از 
انرژی های تجدید پذیر در این ش��رکت در حال اجرا و پیاده سازی 
اس��ت و قابلیت پایش مستمر حامل های انرژی، اجرای پروژه های 

بهبود مصرف انرژی را نیز در این راستا دنبال می کنیم.
معاون تولید شرکت نفت س��تاره خلیج فارس خاطرنشان کرد: 
حرکت همه جانبه و مس��تمر در راس��تای نیل به تعالی با ارتقای 
فرهنگ س��ازمانی و نیز توجه ویژه به کار گروهی و ایجاد مدیریت 
مشارکتی در تمامی بخش ها، خانواده ی ستاره ی خلیج فارس را به 

نمادی از همدلی، هم زبانی و موفقیت تبدیل کرده است.
وی ادام��ه داد: ع��اوه ب��ر اینکه آموزش مس��تمر پرس��نل بر 
اساس نظام آموزشی مدون مس��تمراً از سوی مدیران با سابقه ی 
صنعت نفت کش��ور در حال اجراس��ت، ارتقای ت����وان علمی و 
عمل��ی کارکنان با همکاری مراکز علمی دانش بنیان، صنایع مادر 
تخصصی، پارک های علمی و فناوری، دانش��گاه ها و مراکز فنی و 
حرفه ای پیگیری شده و با تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتقای 
توان نیروی انس��انی مدنظر قرار گرفته اس��ت. استفاده از علم روز 
دنیا، بهره گیری از جوانان نخبه و ترکیب علم با تجربه، گنجینه ای 
گران بها از منابع انسانی را به عنوان سرمایه معنوی در ابر پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس ایجاد کرده است.
معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس ابراز کرد: با تشکیل 
کمیته های مش��ترک تخصصی، بروزرسانی مطالعات HAZOP و 
HAZID در واحده��ای فرآیندی ب��ه همت متخصصان واحدهای 

بهره برداری، مهندس��ی و ایمنی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
حال انجام اس��ت. اجرای سیس��تم های مدیریت تغییر در تمامی 
واحدهای ستادی و عملیاتی و اجرای تکنیک های بهبود مستمر 
با رویکرد ارتقای شاخص های ایمنی از دیگر اقدامات ارزشمندی 

است که مورد توجه قرار گرفته و ادامه خواهد یافت.
حفظ استمرار ایمن عملیات تولید و قرار گرفتن ستاره خلیج فارس 
در تراز ش��رکت های پیشرو نفتی در کاس جهانی، پیاده سازی و 
توس��عه ماژول ه��ای RCM,CBM,RBI,PM و RCA ب��ه صورت 
س��اختاری در تمام واحدهای عملیاتی به عنوان ش��رکت پیشرو 

در صنایع کش��ور، پایش شاخص های عملکردی در 
کاه��ش هزینه های تعمیرات��ی و ارتق��ای قابلیت 
اطمینان و پای��داری تجهیزات، ارائ��ه آموزش های 
تخصصی در راستای توانمندسازی پرسنل، کاهش 
قابل توجه مقادیر ضایعات، فرهنگ سازی و اجرای 
طرح جمعه های سبز با همکاری و مشارکت تمامی 
پرسنل پاالیشگاه، پیاده سازی و استقرار مدل تعالی 
نت، اجرای نظام آراس��تگی ۵S و پیاده سازی تفکر 
سیس��تمی س��تاره خلیج فارس را در می��ان دیگر 
پاالیشگاه های کشور به عنوان صنعتی پیشرو تجلی 

داده است.
ذیگل��ری با بیان اینکه مدیریت خوردگی با هدف 
ارتقای قابلیت اطمینان واحدهای عملیاتی و کاهش 
هزینه ها در پاالیشگاه هدف گذاری شده است، اظهار 
کرد: اجرای ش��یوه های نوین در مدیریت خوردگی، 
بهینه س��ازی و کنترل مصارف مواد شیمیایی، ارائه 
تدابیر الزم برای کاهش خوردگی، بررسی عملکرد 
مهندس��ی خوردگ��ی، افزایش ایمنی در س��ازمان 
و حفاظت از محیط زیس��ت، کنترل شکس��ت های 
)تخریب ه��ای( ناش��ی از خوردگ��ی و بهینه  کردن 

تعمیرات را در پی دارد.
وی ادامه داد: با علم به اینکه خس��ارات ناش��ی از 
خوردگی در جهان سهم قابل توجه ای از GDP را به 
خود اختصاص می دهد و افزایش ایمنی و جلوگیری 
از تبعات زیست محیطی از نتایج پیاده سازی سیستم 
مدیریت خوردگی است، شناسایی نقاط قابل بهبود، 
جلوگیری و کاهش خوردگی در پاالیش��گاه ستاره 

خلیج فارس مد نظر قرار گرفته است.
معاون تولید ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس ابراز 
کرد: پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس ب��ه عنوان یک 
مجموعه حیاتی در تأمین س��بد س��وخت کشور با 
فرآوری محص��والت نفتی، تن��وع فرآورده ها، تولید 
فرآورده ب��ا ارزش افزوده بیش��تر، جلوگیری از خام 
فروش��ی و افزایش ارزآوری را برای ایران اسامی در 
ش��رایط تحریم های خصمانه استکبار جهانی به بار 
آورده است که این دستاوردها را مدیون کار گروهی 
یکایک پرس��نل پرتاش ابرپاالیشگاه میعانات گازی 
جهان هستیم که با فعالیت جهادی در قالب مدافعان 

تضمین امنیت سبد سوخت کشور اهتمام می ورزند.
وی در پای��ان با آرزوی س��امتی ب��رای خانواده 
بزرگ س��تاره خلیج فارس که با گمنامی در شرایط 
س��خت عملیاتی از هیچ تاش��ی دریغ نمی کنند، 
گفت: امید اس��ت به یاری خداوند متعال، توجهات 
حضرت ولیعصر )عج( و هدایت های داهیانه ی مقام 
معظ��م رهبری بتوانیم در جوار پهنه نیلگون خلیج 
ف��ارس و در قلب تپنده جبهه اقتصادی کش��ور در 
خدمت گذاری به نظام مقدس جمهوری اس��امی 
ایران کوش��ا باشیم و عزت، سربلندی و قرار گرفتن 
کشور عزیزمان بر بلندای قله های توسعه و پیشرفت 

را بیش از پیش شاهد باشیم.

پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس توجه جدی 

به مقوله های زیست 
محیطی را مد نظر قرار 

داده و با فرهنگ سازی و 
اجرای پروژه های 

مدیریت سبز ضمن 
رعایت الزامات 

استاندارد در جهت 
اهداف بنیاد جهانی 

انرژی قدم نهاده و در 
این قالب به اجرای پروژه 
»مدیریت سبز، رد پای 
آب و رد پای کربن« در 

راستای بهینه سازی 
مصرف انرژی اقدام 

کرده است

با علم به اینکه 
خسارات ناشی از 

خوردگی در جهان سهم 
قابل توجه ای از GDP را 

به خود اختصاص 
می دهد و افزایش 

ایمنی و جلوگیری از 
تبعات زیست محیطی 

از نتایج پیاده سازی 
سیستم مدیریت 

خوردگی است، 
شناسایی نقاط قابل 

بهبود، جلوگیری و 
کاهش خوردگی در 

پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس مد نظر قرار 

گرفته است

افزایش 9۰ هزار 
بشکه ای دریافت 

خوراک بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات 

گازی جهان
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فعالیت های حوزه HSE ایجاد یک فرهنگ مثبت است
رئیس آتش نشانی پاالیشگاه اصفهان:

غالمرضا وکیلی رئیس آتش نشانی پاالیشگاه اصفهان در گفت وگویی به تشریح اقدامات مجموعه خود در زمینه مقابله با خطرات و حوادث احتمالی پرداخت.

از ابتدای امسال تا کنون چه اقداماتی در 
زمین���ه آتش نش���انی پاالیش���گاه اصفهان 

انجام شده است؟
از ابتدای امس��ال تا کنون ۴6 نف��ر نیروی جدید 
برای راه اندازی پاالیش��گاه جنوبی به صورت آزمون 
در دو محور آمادگی جسمانی و آزمون کتبی جذب 
پاالیشگاه اصفهان شده اند و اکنون دوران کارآموزی 

خود را سپری می کنند.
همچنین دو خودروی اتوماتیک آتشنشانی را که 
قدمتی ۵۰ ساله دارد با توجه به مبحث خودکفایی 
بر پایه دانش فنی کارکنان این پاالیش��گاه تعمیر و 
اکنون در سرویس قرار دارند، عاوه بر این دو دستگاه 
خودروی آتش نش��انی، چهار خودروی دیگری نیز 
تأمین قطعه ش��ده اند و در س��رویس عملیاتی قرار 

گرفته اند.

پاالیش���گاه اصفه���ان یک���ی از نخس���تین 
پاالیش���گاه های کش���ور است که در زمینه 
آم���وزش کار ب���ا طن���اب اقدام���ات موثری انج���ام داده 

است، لطفاً در این زمینه توضیح دهید؟
در پاالیشگاه اصفهان ۴ گروه تخصصی دسترسی 
به ارتفاع با طناب )Rope access( داریم. این افراد 
برای مباحث کار در ارتفاع و نجات در ارتفاع آزمون 
داده اند و در تعمیرات اساسی آنها استفاده می کنیم. 
هر نوبت کاری ۴ نفر از این افراد حضور دارند تا اگر 
مشکلی برای کارکنان پاالیشگاه به وجود آید آنها را 

در کوتاه ترین زمان ممکن نجات دهند.

ب���ا توج���ه ب���ه اینک���ه آموزش یک���ی از ارکان 
اصلی در صنایع به شمار می روند، در این 

خصوص چه اقدماتی صورت گرفته است؟
با وجود ویروس کرونا، طبق تدابیر مدیریتی که در 
کمیته کرونا گرفته می شد، تاکید می کنم که سرانه 
آموزشی پاالیشگاه اصفهان باال بوده است. به گونه ای 
که دوره های مقدماتی HSE و صدور مجوزهای کار، 
با رعایت دستورالعمل های بهداش��تی برگزار شده و 
وقفه ای ایجاد نش��د. بدین ص��ورت که جزوه  هایی به 
داوطلبان داده می شد که مطالعه و از آنها آزمون کتبی 
گرفته می شد. یک سری کاس های غیر حضوری نیز 
برگزار شد. محتوای آموزشی کاس های غیر حضوری 
به طور کامل توسط مدرسین توانمند داخلی تولید و به 
فراگیران ارائه شده است. لذا جا دارد از تاش همکاران 
ارجمند در اداره آموزش و روابط عمومی و همچنین 

همکاری مدرسین داخلی شرکت تقدیر کنم.

از  بخش���ی  اساس���ی  تعمی���رات  ب���رای 
نیروه���ای م���ورد نی���از از خارج پاالیش���گاه 
جذب می شوند با توجه به شیوع ویروس کرونا چه 
اقداماتی جهت کنترل و پیش���گیری از این بیماری 

انجام داده اید؟
در پاالیش��گاه اصفهان، ش��ورای سام )سامتی، 
ایمنی و محیط زیست( داریم که یکی از پیشروترین 
پاالیشگاه ها در استقرار این شورا بوده ایم. امسال سه 
تعمیرات اساسی سنگین داشته ایم و در هر کدام از 
آنها بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر به پاالیشگاه آمده اند. 
خوشبختانه با اتخاذ تدابیر مناسب در جلسات شورای 
س��ام، کمیته کرونا و جلسات هماهنگی تعمیرات 
اساس��ی و همچنی��ن با هم��کاری تمام��ی ادارات، 
تعمیرات اساسی به خوبی انجام شد و حادثه ناتوان 

کننده نداشته ایم.
اکنون فعالیت های ایمنی به صورت تخصصی انجام 
می شود و با تغییرات ایجاد شده در نمودار سازمانی 
در دو محور ایمنی عمومی و ایمنی فرایند فعالیت ها 
در حال انجام است. منظور از ایمنی عمومی مباحث 
مرب��وط به ترافیک، گواهینامه ه��ای مدیریتی، امور 
پیمانکاری، بازرس��ی های ایمنی و ... است و منظور 
از ایمنی فرایند نیز موضوعات مربوط به بهره برداری 
و تولید شامل پرمیت ها، تغییرات فرایندی، تحلیل 
ریشه ای رخدادهای فرایندی )RCA(، بررسی انجام 

فعالیت های High risk، ارزیابی ریسک و ... است.
ضمن آنکه 8 مجوز کاری )Permit( در حال به روز 
رسانی است، ۲ مجوز کاری جدید نیز در حال ایجاد 

هستند. ایمنی پیش راه اندازی یا همان PSSR را در 
بخش پروژه ها استقرار داده ایم و در بخش واحدهای 

فرایندی نیز در دست اقدام داریم.
بحث درس آموزی از حوادث )Lesson learned( را 
نیز برای واحدهای مختلف پاالیشگاه دنبال می کنیم 
ت��ا بدین صورت س��طح آگاهی ها افزای��ش یافته و 

رخدادهای نامطلوب نداشته باشیم.

لطف���اً در زمین���ه اقدام���ات پی���ش روی 
نش���انی  آت���ش  و  ایمن���ی  مدیری���ت 

توضیحاتی بدهید؟
فعالیت های حوزه ایمنی و به طور کلی HSE پایان 
ندارد. از همه مهمتر ایج��اد یک فرهنگ مثبت در 
زمین��ه HSE مادام العمر بوده و نمی توان با صراحت 
گفت که کار تمام ش��د و برویم س��راغ کار بعدی. با 
توجه به ش��رایط زم��ان و تغییرات )بازنشس��تگی 
کارکنان، ورود افراد جدی��د، تغییر مدیران و ...( هر 
دفعه باید اقدامات HSE به روز ش��ود و چالش های 

جدیدی همیشه وجود دارد.
بنده به مدیران ش��رکت ها و تصمیم گیران کشور 
توصیه می کنم که مباحث HSE را سرلوحه کار خود 
ق��رار دهند. زیرا این امر در مباحث اقتصادی کمک 
قابل توجهی به کش��ور و حفظ پایداری س��ازمان ها 
خواه��د کرد. در صنایع فراین��دی، برخی از حوادث 
منجر به خس��ارت های سنگین، چندین سال بعد از 
ی��ک تصمیم اتفاق می افتد و این نش��ان از تصمیم 
نادرست مدیریت در زمان گذشته بوده که اکنون به 

صورت حادثه خود را نشان می دهد.

جلوگیری از هدر رفت 25 تن بر ساعت آب شیرین به ارزش ۴ میلیون دالر در سال
مدیر نگهداری و تعمیرات ش��رکت نفت س��تاره 
خلیج فارس جلوگیری از هدر رفت ۲۵ تن بر ساعت 
آب ش��یرین ب��ه ارزش بیش از ۴ میلی��ون دالر در 
س��ال و ریسک خاموش ش��دن تجهیزات را از اهم 

دستاوردهای واحد متبوعش عنوان کرد.
سعید نوری، اظهار کرد: به حول و قوه الهی با تاش 
همکاران تاشگر و بی ادعایمان در واحد نگهداری و 
تعمیرات از حجم بسیار فعالیت های تابستان سربلند 
بیرون آمدیم و در راس��تای ارتق��ای کیفی و کمی 
مجموعه بزرگ ستاره خلیج فارس در تحقق رسالت 
مهم ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان که مسئولیت 
تأمین سوخت و انرژی کشور عزیزمان را بر عهده دارد 

از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیم.
وی اف��زود: اتمام مراحل پایان��ی نصب، تنظیم و 
راه اندازی موفقیت آمیز یکی از بوستر کمپرسورهای 
8 مگاواتی سه مرحله ای هیدروژن واحد بنزین سازی 
)unit ۷۲( از جمله فعالیت های صورت گرفته است. 
در راستای کاهش مش��عل سوزی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و بهینه کردن مصرف انرژی با زحمات 
شبانه روزی همکارانمان در واحد نگهداری و تعمیرات 
اقدام به راه اندازی کمپرسور واحد بنزین سازی فاز 3 

کردیم.
مدیر نگهداری و تعمیرات ش��رکت نفت س��تاره 
خلیج ف��ارس ادامه داد: ای��ن مهم با تکیه بر دانش و 
اعتماد به مجموعه جوان عملیاتی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که در مقابل تحریم های ناجوانمردانه و 
عدم اجرای تعهدات ش��رکت های پیمانکار خارجی 
در راستای استمرار عملیات ایمن تولید و صیانت از 
سبد سوخت کشور عزیزمان ایران بدون برون سپاری 
و ب��ا ۲۴ ه��زار و ۵۱ نفر س��اعت در کمترین زمان 
برنامه ریزی شده انجام شد و فعل ما توانستیم را بار 

دیگر صرف کردیم.
نوری تصریح کرد: یکی دیگر از فعالیت های صورت 
گرفته در این مدت تعویض مبدل surface کمپرسور 
زیمنس واحد بنزین سازی )C-5251( بوده است. یکی 
از مهم ترین تجهیزات واحد بنزین سازی، کمپرسور 
گاز گردشی اس��ت که می توان از آن به عنوان قلب 
واحد بنزین سازی نام برد. نیروی محرکه مورد نیاز 
کمپرسور گاز گردش��ی بخار فشار باال )HPS( است 
و کندانس تولید ش��ده در مبدل surface مجدداً به 

سیکل تولید آب و بخار برمی گردد.
وی اضافه کرد: با مطالعات انجام ش��ده اشکاالت 
مختلف��ی از جمله اس��تفاده از جنس نامناس��ب و 
کیفیت پایین س��اخت توسط سازنده موجب نشتی 
در تی��وب sheet و تیوب ه��ای داخل مبدل ش��ده 
و با شکس��ته ش��دن خأل مورد نیاز سیستم، کارایی 
کمپرس��ور کاهش پیدا می کند و همواره کمپرسور 

گردشی واحد بنزین س��ازی را در ریسک خاموشی 
قرار می دهد.

مدیر نگهداری و تعمیرات ش��رکت نفت س��تاره 
خلیج ف��ارس عنوان کرد: طی بررس��ی های به عمل 
آمده در کمترین زمان برنامه ریزی ش��ده س��اخت 
یک دستگاه تیوب باندل با جنس فلز کاپرنیکل که 
مقاوم در برابر خوردگی آب دریا است در دستور کار 
قرار گرفت و در پوس��ته یدکی نصب و با مبدل زیر 
کمپرسور تعویض شد تا از هدر رفت ۲۵ تن بر ساعت 
آب شیرین به ارزش بیش از ۴ میلیون دالر در سال و 
ریسک خاموش شدن تجهیز جلوگیری به عمل آید.

نوری با بیان اینکه از دیگر اقدامات صورت گرفته 
می توان به تعمیر ک��وره fractionator واحد تقطیر 
اش��اره کرد، اب��راز کرد: این تجهی��ز از نوع جعبه ای 
بوده و بر اساس چگونگی تأمین هوای احتراق از نوع 
BALANCE DRAFT یا FORCE DRAFT اس��ت. 

تعداد ۱8 برنر تعبیه شده در کف کوره وظیفه احتراق 
و تأمی��ن انرژی حرارتی موردنظ��ر را بر عهده دارند. 
کویل های ۵ اینچی ناحیه جابجایی و 6 اینچی ناحیه 

تشعشعی از جنس A335 P9 است.
وی اف��زود: با توجه به تعهد پاالیش��گاه به تأمین 
س��بد سوخت کش��ور و اس��تمرار تولید، به فوریت 
توس��ط واحدهای مختلف مهندس��ی، بهره بردار و 
بازرسی فنی بررسی و تغییرات مورد نیاز برای نحوه 
By pass ک��ردن بخش Convection کوره به واحد 

تعمیرات اعام شد. این فعالیت در مدت سه هفته با 
بیرون کش��یدن ۷ ردیف میانی از تیوب های ناحیه 

جابجایی و هیدروتست ردیف های باقیمانده آغاز شد 
و در ادامه از طریق اضافه کردن لوله و جوش��کاری 
آن ها و تنش زدایی و ۲۰۰ درصد رادیوگرافی اعمال 
تغییرات اعام شده انجام و کوره مجدد در سرویس 

قرار گرفت.
مدیر نگهداری و تعمیرات ش��رکت نفت س��تاره 
 Top خلیج ف��ارس اظه��ار کرد: اج��رای عملی��ات
از   ۰۴۰۱ و   ۵۲۰۱ راکتوره��ای  کاتالیس��ت   off

دیگ��ر اقدامات صورت گرفته اس��ت ک��ه با عنایت 
به گزارش��ات واحده��ای بهره برداری و مهندس��ی 
پاالی��ش مبنی بر افزای��ش DP در راکتورهای فوق 

در راس��تای جلوگیری از کاهش کیفیت فراورده و 
آسیب به تجهیزات حساسی همچون کمپرسورها، 
مس��موم شدن کاتالیست ها به عنوان ماده با ارزش 
در عملیات تولید و حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات 
در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با انجام برنامه ریزی 
دقیق و هماهنگی با واحد برنامه ریزی تولید و اختاط 
مواد نفتی صورت پذیرفت، خاموشی بخش هایی از 
واحد بنزین س��ازی و تصفیه نفت س��فید عملیات 
تخلیه کاتالیس��ت های کک گرفت��ه بود که در این 
راستا نصب دستگاه مکنده و شارژ مجدد کاتالیست 
جدی��د به میزان 8۰ و 6۱ بش��که در دو بازه زمانی 
جدا از هم به مدت 36 س��اعت انجام شد. نوری در 
پایان یادآور شد: در پاییز امسال همچنین تعداد ۴۵ عدد 
دستور کار shut down که در زمان روشن بودن واحد 
قابل انجام نبود با تاش پرسنل نگهداری و تعمیرات و 

همکاری سایر واحدها صورت گرفت.
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بومی شدن 9۰ درصد تجهیزات شرکت پاالیش نفت اصفهاناجرای اقدامات برای نظام مند کردن فعالیت ها و روش های کاری در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مدیر HSSED شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس از اج��رای اقدامات برای 
نظام مند کردن فعالیت ها و روش های 
کاری در مدیریت متبوعش خبر داد.

»مهرداد دهداری« بی��ان کرد: در 
حوزه ایمنی و آتش نش��انی برگزاری 
مستمر جلس��ات کارگروه بازنگری و 
 HAZOP مطالعات خطر فرآین��دی
 OCT، مرب��وط ب��ه واحدهای Study

و   CCR،Isom، Amine،SRU

ب��ا   66 واح��د   MOC مطالع��ات 
مشارکت مدیران و روسای واحدهای 
بهره برداری، مهندسی و ایمنی در این 

شرکت انجام شد.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن اجرای 
فرایند شناس��ایی خطرات و مدیریت 
ریسک با برگزاری جلس��ات ارزیابی 
 hazard and effects ریسک به روش
 )management process)HEMP

ب��رای تمام��ی مناط��ق و واحدهای 
اقدام��ات  اس��تخراج  و  فراین��دی 

پیشگیرانه و اصاحی صورت گرفت.
مدیر HSSED شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس اضافه کرد: در این حوزه 
تدوین درس آموزی از حوادث صنعت 
 Accident Lesson نف��ت در قال��ب
Learn با موضوعات حوادث ش��غلی، 

فرآیندی و برگزاری جلسات مدیریت 
 HSE دان��ش ب��ا حض��ور خب��رگان
جهت ثبت به  عنوان فعالیت دانشی 
و برنامه ری��زی جه��ت جلوگیری از 

حوادث با علل مشابه صورت گرفت.
دهداری اظه��ار ک��رد: تدوین ۱۴ 
مستند جاری سازمانی در حوزه های 
بهداش��تی، ایمنی و محیط زیس��ت 
شامل دستورالعمل، روش اجرایی، فرم 
و چک  لیست ها در راستای نظام مند 
کردن فعالیت ها و روش های کاری در 
پاالیشگاه از دیگر فعالیت های صورت 
گرفته در حوزه ایمنی و آتش نش��انی 
بوده اس��ت. وی اف��زود: برگزاری ۱۴ 
جلس��ه PSSR جه��ت راه ان��دازی 
تجهیزات واحده��ای عملیاتی از نوع 
 PSSR پس از تعمیر اساسی و تهیه
Action Plan جه��ت راه اندازی ایمن 

و بهره ب��رداری و همچنی��ن اج��رای 
پروژه اس��تقرار سیس��تم نرم افزاری 

س��امانه  در   HSED الکترونی��ک  و 
راهکاران سیستم و IPCMMS جهت 
تسریع روند مستندس��ازی و حذف 

فایل های کاغذی نیز انجام شد.
نف��ت  ش��رکت   HSSED مدی��ر 
س��تاره خلیج فارس تصریح کرد: در 
حوزه ایمنی و آتش نش��انی پیگیری 
 HSE مف��اد روش اجرای��ی مدیریت
پیمانکاران و تکمیل چک لیست های 
ارزیابی ماهیانه و امتیازدهی وضعیت 
HSE تمام��ی پیمان��کاران و تهی��ه 

Action Plan بر اساس خروجی چک 

 لیست نیز صورت گرفت.
دهداری ادامه داد: برگزاری جلسات 
بازرسی و پیش ممیزی مناطق، خط 
لوله و پایانه خ��وراک جهت آمادگی 
تمامی بخش ها و واحدها و آگاهی از 
موضوعات HSE در راستای استقرار 
و پیاده سازی استانداردهای ۱۴۰۰۱ 
ISO و ۴۵۰۰۱ISO ب��ا توجه به آغاز 

ممی��زی خارج��ی )STAGE اول و 
دوم( نی��ز از جمله فعالیت های انجام 

شده این مدیریت بوده است.
وی عن��وان کرد: مش��ارکت واحد 
آتش نش��انی در اطف��اء حریق ه��ای 
خارج از پاالیش��گاه و صنایع هم جوار 
و امدادرس��انی در راس��تای انج��ام 
مسئولیت های اجتماعی و همچنین 

مش��ارکت ای��ن واح��د در مانورهای 
مشترک صنایع غرب استان هرمزگان 
با محوریت اطفای مواد ش��یمیایی و 

امداد و نجات انجام شد.
مدیر HSSED شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس خاطرنشان کرد: در حوزه 
آم��وزش HSE، برگ��زاری دوره های 
تخصص��ی الزامات و اس��تانداردهای 
باربرداری برای واحد ترابری، تصفیه 
فاضاب بهداشتی برای پرسنل واحد 
تصفیه پس��اب صنعتی و بهداشتی، 
پدافند غیرعامل وی��ژه مدیران برای 
روس��ا و مس��ئولین واحده��ا، دوره 
تکمیلی و تخصصی نرم افزار GIS برای 
پرسنل واحد محیط زیست را داشتیم.

ده��داری بی��ان ک��رد: همچنین 
دوره اص��ول حفاظ��ت س��ایبری از 
زیرس��اخت های حیاتی برای پرسنل 
واح��د پدافن��د غیرعام��ل و امنیت 
شبکه های صنعتی به صورت آناین 

در این مدت برگزار شد.
وی بی��ان ک��رد: در ح��وزه پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران، تجهیز و 
راه اندازی کامل اتاق مدیریت بحران 
در راس��تای بازدی��د معاون��ت انرژی 
س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور و 
کارشناسان وزارت نفت و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی را 

داشتیم. مدیر HSSED شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس اظهار کرد: برگزاری 
سیزدهمین جلس��ه کارگروه پدافند 
غیرعامل و انج��ام تبلیغات محیطی 
در س��طح ش��هر و فرهنگ سازی در 
پاالیشگاه و شبکه های مجازی شرکت 
در راستای نکوداش��ت هفته پدافند 
غیرعام��ل نیز در این م��دت صورت 

گرفت.
دهداری خاطرنشان کرد: مدل سازی 
مخزن ۲۰۰۱ با نرم افزار جهت بررسی 
ابعاد پیامدهای آن در صورت رپچر و 
پارگی ناگهانی مخزن و تهیه اقدامات 
کنترلی و مقابله ای در صورت مواجهه 
با کیس مش��ابه و تدوی��ن ۱3 عدد 
ب��رای   Emergency Action Plan

سناریوهای معتبر شناسایی شده در 
ایستگاه پمپاژ عس��لویه جهت اقدام 
مؤثر در زمان وقوع شرایط اضطراری 
نیز انجام شد. وی در پایان یادآور شد: 
پیگیری فرصت های بهبود استخراج 
ش��ده از مانوره��ای برگزار ش��ده و 
مرتفع ش��دن بخش اعظمی از عدم 
انطباق های موج��ود جهت اطمینان 
از عملکرد مناس��ب در وضعیت های 
اضط��راری از جمل��ه فعالیت های ما 
در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت 

بحران بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان همزمان با سالروز ورود رهبر کبیر انقاب 
به ایران، در مراس��م بزرگداش��ت این روز که در محل یادمان شهدای دوران دفاع 
مقدس این شرکت برگزار شد، گفت: خوشبختانه پس از فراز و نشیب های فراوان 

در طول این سال ها، از یک کشور وابسته به استکبار تبدیل به یک کشور مستقل 
شده ایم، به طوری که ۹۰ درصد تجهیزات به ویژه تجهیزات حیاتی در پاالیشگاه 

اصفهان، بومی سازی شده است.
دکتر محس��ن قدیری اظهار داشت: در این س��ال ها افزایش ظرفیت خوراک و 
کیفیت محصوالت با تاش و حمیت و هم افزایی حاصل شده است و با افتخار می 
گوییم که در حال حاضر بیش از 3۲ نوع محصول در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

تولید می شود.
وی تفکر شیعی، بس��یجی و ایثارگری را عامل پیشرفت کشور دانست و افزود: 
تحریم ها و بی عدالتی ها نسبت به جمهوری اسامی ایران نه تنها نتوانسته آسیبی به 
توانمندی متخصصان ما وارد کند، بلکه موجب پیشرفت بیش از پیش کشور شده 
است. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه حتی یک فرد خارجی 
در س��ازمان ها حضور ندارد و وابستگی به غرب یک آرزوی تحقق نیافتنی خواهد 
ماند، تأکید کرد: با پیروی از فرمایش��ات مقام معظم رهبری توانسته ایم در جهت 
جلوگیری از خام فروش��ی گام برداریم و در این سال ها کارهای عظیمی در جهت 

خودکفایی انجام دهیم.

رشد 55 درصدی تولید بنزین در پاالیشگاه الوان
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: با افتتاح 
فاز جدید توسعه پاالیشگاه الوان افزایش بنزین از ۲ 
میلیون لیتر در روز به 3 میلیون ۱۰۰ هزار لیتر در روز 

رسیده که تقریباً ۵۵ درصد رشد داشته است.
حجت اهلل عبدالمالکی در بازدید از پاالیشگاه الوان 
اظهار داشت: با افتتاح یکی از فازهای توسعه پاالیشگاه 
الوان میزان افزایش بنزین از ۲ میلیون لیتر در روز به 
3 میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر در روز می رسد که تقریباً 

۵۵ درصد رشد داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این پروژه 
مش��ترک بین همکاران ما در پاالیشگاه الوان و یک 
ش��رکت دانش بنیان داخلی بوده است و طرحی که 
سال ها به خاطر کیفیت پایین محصول فرانسوی امکان 

بهره برداری آن نبوده الحمداهلل محقق شده است.
وی اف��زود: فن آوری ه��ای بومی اینج��ا در حوزه 
ساخت و بهره برداری از کاتلیزها برای نمک زدایی از 
نفتا صورت گرفته که قباً تعهد فرانس��وی ها بوده و 
نتوانستند به خوبی انجام دهند و متخصصین داخلی 
تماماً ای��ن کار را انجام دادند و این فن آوری در ایران 
انجام ش��د و پاالیشگاه های دیگر نیز می توانند از آن 

استفاده کنند.
عبدالملکی گفت: در این ش��رایطی که کشور نیاز 
جدی به بنزین دارد و این نیاز روزانه نیز افزایش پیدا 
می کند این پروژه بسیار مهم که امروز اتفاق افتاده هم 
کیفیت ۲ میلیون لیتر بنزینی که قباً تولید می شده 
افزایش پیدا کرده و به معیار یورو رسیده و هم این ۱ 
میلیون ۱۰۰ هزار لیتر افزایش تولیدی هم که اتفاق 

افتاده بخشی از نیاز کشور را تأمین می کند.

وی یادآور شد: در حاشیه این پاالیشگاه همکاران 
ما یک پروژه بزرگ را در نظر گرفتند که ان ش��اء اهلل 
که اگر آن اجرا شود بین ۴ هزار فرصت شغلی ایجاد 

خواهد شد و زنجیره نفت کشور تکمیل تر از گذشته 
خواهد ش��د و حال معطل تخصیص زمین از سمت 

سازمان منطقه آزاد و ویژه مانده است.
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بر روی 5 دیگ بخار پاالیشگاه اصفهان اکونومایزر نصب می شودجذب خریداران جدید با توسعه شبکه بازاریابی بین المللی

رئیس برنامه ریزی و مهندس��ی فروش ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس گفت: 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس با توسعه شبکه بازاریابی بین المللی عاوه بر حفظ 
خریداران قبلی و افزایش تناژ فروش، موفق به جذب 6 ش��رکت خریدار جدید در 
بازارهای داخلی و خارجی شد. »مریم استواره« اظهار کرد: در راستای توسعه فروش 
و صادرات فرآورده های نفتی، واحد برنامه ریزی و مهندس��ی فروش، پس از آنالیز و 
بررس��ی داده های حاصل از فرآیند سنجش میزان رضایت مشتریان، با بهره گیری 
از اطاعات کس��ب شده به افزایش میزان فروش و برآورده سازی نیازها و انتظارات 

خریداران پرداخته است.
وی ادامه داد: این واحد با توس��عه ش��بکه بازاریابی فرآورده های شرکت، عاوه بر 
حفظ خریداران قبلی با افزایش تناژ فروش، موفق به جذب 6 شرکت خریدار جدید 
در بازارهای داخلی و خارجی شده است و توانسته با قیمت های بی سابقه ای که در 
دو سال اخیر معامله نشده است سهم ویژه ای از بازار محصوالت نفتی را کسب کند. 
رئیس برنامه ریزی و مهندس��ی فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس تصریح کرد: 
این شرکت بیشترین حجم صادرات دریایی به میزان 3۵۵ هزار متریک تن از انواع 
فرآورده های ویژه تولیدی پاالیشگاه را داشته و به طور متوسط ۵ کشتی MR SIZE را 
در ماه بارگیری و صادر کرده است. این بارگیری در آذرماه ۱۴۰۰ افزایش یافته و به 
بیش از دو برابر تعداد کشتی های معمول رسیده است. استواره عنوان کرد: در راستای 
عرضه و فروش فرآورده های ویژه تولیدی پاالیشگاه نیز با توجه به کاهش قیمت نفت 
در بازارهای منطقه ای سراس��ر جهان و به دنبال آن انتش��ار اخبار منفی شیوع نوع 
جدید ویروس کرونا به نام امیکرون و از سوی دیگر تحریم مجدد برخی از نهادهای 
کشور توسط آمریکای متخاصم، شرایط نا به سامانی را برای بازار فرآورده های نفتی 
ای��ران رقم زد که در پی آن کاهش ۷ الی 8 درصدی قیمت پایه فرآورده های نفتی 
در بازار را با نوسانات عرضه و تقاضای محصوالت روبرو ساخت، با وجود این شرایط 
سخت، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با برنامه ریزی و تشکیل جلسات مداوم کارگروه 

ویژه قیمت گذاری جهت پیشبرد اهداف و استفاده از تجارب تیمی و همت بی پایان 
تمامی کارکنان پاالیشگاه، موفق به فروش ۷3۰ هزار متریک تن از ۵ فرآورده ویژه 
تولیدی پاالیشگاه شد. وی اضافه کرد: در این راستا شرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
پاییز امسال مجموعاً 3۹ عرضه از 6 محصول ویژه تولیدی پاالیشگاه )نفتای سبک، 
نفت��ای میانی، نفتای کام��ل، گاز بوتان، حال ۴۰۲ و ح��ال ۴۰۴( را در دو رینگ 
داخلی و بین الملل منتش��ر کرد که حدود ۴۵ درصد از آن ها موفق به معامله ش��د. 
رئیس برنامه ریزی و مهندسی فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس بیان کرد: این 
ش��رکت برای اولین بار 3 عرضه از فرآورده Full Range Naphtha )نفتای کامل( را 
در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران منتشر کرد که هر سه عرضه موفق به معامله 
شده است. همچنین این واحد در پی آن است که با توسعه شبکه بازاریابی و کشف 
بازارهای سودآور، محصوالت بیشتری از جمله Residue و گوگرد را پس از بررسی 
تمامی ش��رایط قیمت گذاری و معامله در جلسات تخصصی با اعضای کارگروه ویژه 

قیمت گذاری مطرح و به بازار عرضه کند.

ش��رکت پاالیش نفت اصفهان سال گذش��ته به منظور صرفه جویی در مصرف 
سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام به نصب اکونومایزر بر روی یکی 
از دیگ ه��ای بخار واحد آب، برق و بخار با هزینه ریالی بالغ بر ۱8 میلیارد ریال و 

ارزی 3۱۰ هزار یورو کرد.
مدیر پروژه نصب اکونومایزر با اشاره به نتایج مطلوب کار، اظهار داشت: با اجرای 
این پروژه ش��اهد کاهش دمای گازهای داغ از C3۴۰° به C۲۰۰° و افزایش دمای 
آب ورودی از C۱۲۰° به C۱8۰° افزایش بودیم که به دنبال آن، بازده کلی دیگ 

بخار حدود ۷ درصد افزایش یافته و موجب صرفه جویی س��االنه حدود ۴8۰۰ تن 
سوخت شده است.

عباس بهزادی با بیان اینکه نصب اکونومایزر، منتج به ممانعت از انتش��ار حدود 
۱۲۰۰۰ تن گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن به اتمسفر در طول یک سال شده، افزود: 
نتایج مثبت به دس��ت آمده، موجب شده که این شرکت نصب اکونومایزر برای ۵ 

دیگ بخار دیگر خود را نیز در دستور کار قرار دهد.
وی پیش بینی هزینه اجرای پروژه را هزینه ۲.8 میلیون یورو و یک صد میلیارد 
ریال اعام و تصریح کرد: با توجه به عدم امکان هم زمانی خاموش بودن دیگ بخارها 
برای نصب اکونومایزر، به 36 ماه زمان نیاز است و امیدواریم با در نظر گرفتن اهمیت 

کار پروژه را با کمترین مشکات به پیش ببریم.
بهزادی اصلی ترین کاربرد دیگ بخار در پاالیشگاه ها را به حرکت درآوردن توربین 
برای ایجاد انرژی مورد نیاز توصیف کرد و گفت: اکونومایزر )Economizer( یکی از 
انواع مبدل حرارتی است که آب تغذیه بویلر از میان آن عبور داده شده و از حرارت 
گازهای داغ خروجی برای گرم کردن این آب اس��تفاده می شود. بدین ترتیب، آب 
تغذیه با دمای باالتری به درون بویلر فرستاده شده و انرژی کمتری را برای تبخیر 
یا گرمایش آب نیاز دارد. لذا در این حالت، با یک مقدار انرژی مش��خص، می توان 
آبگرم یا بخار بیشتری را تولید کرد. اثرات استفاده از اکونومایزر پایین آوردن مصرف 
سوخت و هزینه های جاری، هماهنگی بیشتر برای تغییرات بار و در نتیجه کاهش 

آلودگی است.

کسب تندیس طالیی مسئولیت های اجتماعی توسط پاالیشگاه تهران

تکذیب مصرف مازوت در پاالیشگاه تبریز

ش��رکت پاالیش نفت تهران در چهارمین اجاس 
سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد تکریم 
از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کش��ور توانست 

تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کند.
در چهارمین اجاس سراس��ری مسئولیت پذیری 
اجتماعی و فرهنگ س��ازمانی که با رویکرد تکریم 
از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کش��ور با حضور 
دکت��ر بانکی پور و دکتر مبلغی اعضای کمیس��یون 
فرهنگی مجلس ش��ورای اس��امی، قوامی معاون 
پارلمانی وزیر اقتصاد و جمعی از ش��رکت های برتر 
کشور در حوزه مسئولیت های اجتماعی ۱۹ بهمن 
ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار شد، شرکت پاالیش نفت تهران موفق 
به دریافت تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی این 

همایش شد.
ای��ن رویداد ملی در س��ال تولید، پش��تیبانی ها و 
مانع زدایی ها، ب��ا حضور کارآفرینان، اندیش��مندان، 
دانش��گاهیان، مدیران ارش��د و عالی رتب��ه دولتی و 
خصوصی، مشاوران، مسئوالن و نمایندگان دولت و 

مجلس؛ به منظور ارتقاء سطح برنامه های اقتصادی 
با رویکرد مس��ئولیت پذیری اجتماعی و در راستای 
تحقق اهداف توس��عه پای��دار و با ه��دف هم افزایی 
ملی و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی در برابر 
جامعه، انسان ها و محیطی که شرکت ها و سازمان ها 
در آن فعالیت می کنند برگزار گردید. توانمند سازی 
سازمان ها و شرکت ها در خصوص رسالت مسئولیت 
اجتماعی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه، 
بررسی جایگاه اخاق CSR در فعالیت های تولیدی- 
خدمات��ی بنگاه  های تجاری اقتصادی، ارتقاء س��طح 
مشارکت سازمان ها، نهادها و شرکت ها در حوزه های 

بین رش��ته ای مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی 
را می ت��وان از مهمترین اهداف برگزاری این اجاس 
برشمرد. ریاست کمیته علمی اجاس را جناب آقای 
دکتر خزایی )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پدر 

آینده پژوهی ایران( بر عهده داشتند.
ش��رکت پاالیش نفت تهران سال گذشته توانسته 
بود در پنجمین همایش مس��ؤولیت های اجتماعی 
صنعت نفت کشور که با ش��عار نظام نامه، چارچوب 
عمل مسئولیت اجتماعی صنعت نفت برگزار شده بود 
با تدوین و ارائه اولین گزارش پایداری و مس��ئولیت 
اجتماعی منطبق بر استاندارد GRI تندیس طایی 
برترین گ��زارش پایداری به عنوان عالی ترین نش��ان 

)CSR( صنعت نفت را کسب کند.
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت تهران ارائه کننده 
توانمندی ه��ای ش��رکت در زمینه مس��ئولیت های 
اجتماعی به صورت علمی است. در این همایش رئیس 
اداره رواب��ط عمومی به نیابت از مهن��دس آرمان فر 
مدیرعامل این مجموعه، تندیس چهارمین اجاس 

سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کرد.

معاون عملیات شرکت پاالیش نفت تبریز با تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص 
مصرف مازوت در پاالیشگاه، گفت: پاالیشگاه تبریز در سالجاری از سوخت مازوت 
استفاده نکرده و تمامی سوخت مصرفی آن گاز طبیعی است و اگر روزی فشار این 
گاز کاهش یابد، در صورت اخذ مجوزهای الزم از مازوت اس��تفاده خواهد کرد که 

تاکنون این اتفاق پیش نیامده است.
علیرضا آقابگلو اظهار کرد: یکی از محصوالت پاالیشگاه تبریز مازوت است که تقریباً 

۲۲ درصد تولید پاالیشگاه را به خود اختصاص می دهد.
وی ادامه داد: مازوت یک ماده ی هیدروکربنی است که در صنایع مختلف استفاده 
می ش��ود و مصرف کننده های متنوعی دارد که بر اس��اس سیاست های حاکمیتی 
به عنوان یکی از فرآورده های اصلی، به ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی تحویل داده می شود تا براساس نیاز و برحسب اولویت در نقاط مختلف کشور 

استفاده شود.
وی، تولید بنزین یورو ۵ را یکی از اقدامات پاالیش��گاه تبریز در راس��تای کاهش 
آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: در گذش��ته بنزین تولیدی پاالیش��گاه بر اس��اس 
استاندارد یورو ۲ بود اما امروزه با کاهش میزان سولفور از 3۰۰ به ۱۰ppm، بنزین 
یورو ۵ اس��تاندارد تولید می شود که این موضوع صرفاً موجب کاهش انتشار روزانه 
۲.3 تن ترکیبات اکسید سولفور )SOX( به هوای کانشهر تبریز و سایر شهرهای 

مصرف کننده ی این سوخت پاک شده است.
آقابگلو در خصوص پوشش میزان بنزن در بنزین تولیدی این شرکت با استاندارد 
یورو ۵ نیز گفت: در فرآیند استخراج بنزن، میزان بنزن بنزین را از چهار درصد به 
زیر یک درصد رس��انده ایم که روزانه ۵۰ تن از این ماده به جای انتش��ار در هوای 
ش��هرها به عنوان ماده اولیه با ارزش از طریق خط لوله به پتروشیمی تبریز تحویل 

داده می شود.

وی در مورد گازوئیل تولیدی پاالیشگاه نیز یادآور شد: 3۰ تا 3۵ درصد گازوئیل 
تولیدی پاالیشگاه تبریز بر اساس استاندارد یورو پنج است که ما توانسته ایم میزان 
گوگرد آن را از ۷ هزار به زیر ۱۰ppm برس��انیم و تا اواس��ط سال آینده نیز تمامی 

گازوئیل تولیدی شرکت با استاندارد یورو پنج تولید خواهد شد.
وی همچنین متذکر شد: پاالیشگاه تبریز اهمیت زیادی به حفاظت محیط زیست 
و کاهش آلودگی هوا قائل است و با تمام توان برای تحقق این امر تاش می کند که 
در اثر اقدامات انجام شده صرفاً از بابت ارتقاء کیفیت دو فرآورده بنزین و نفت گاز 

روزانه از انتشار 3۷.3 تن ترکیبات اکسید سولفور به هوا جلوگیری شده است.
معاون عملیات شرکت پاالیش نفت تبریز بیان کرد: مجموع میزان مازوت تولیدی 
پاالیشگاه تبریز 3۹۰۰ متر مکعب در روز بوده که تماماً به شرکت پخش فرآورده های 

نفتی تحویل و از طریق آن شرکت نیاز انواع صنایع مانند نیروگاه ها تأمین می شود.
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رویکرد زیست محیطی در پروژه های پاالیشگاه اصفهاندیدار مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با نماینده ولی فقیه در استان

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: پاالیشگاه اصفهان همانند سایر صنایع 
موجود در استان باید در پی ارائه بهترین عملکرد با کمترین میزان هزینه باشد.

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: یکی از مشکات کنونی کشور ما باالرفتن مخارج است و پاالیشگاه 
نباید به این دلیل درآمد مطلوب به صرف هزینه های اضافه بپردازد و پاالیش��گاه 
اصفهان همانند سایر صنایع موجود در استان باید در پی ارائه بهترین عملکرد با 

کمترین میزان هزینه باشد.
وی اظهار داشت:  االن در زمانی قرار داریم که تمام مسئوالن دولتی تمام سعی 
خود را برای خدمت به مردم مصرف می کنند و به هر شکل ممکن تاش دارند که 

بی جا و زیادی پول خرج نشود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع نفت و پاالیشگاه و پیشرفت این 
مجموعه گفت: باید پاالیشگاه از حالت خام فروشی خارج شود و به سمت فروش 

محصوالت با ارزش افزوده حرکت کند.
وی با اظهار خرس��ندی از رفع مش��کل شرکت پتروشیمی و خرید مالکیت ۵۰ 
درصد این مجموعه توسط پاالیشگاه گفت: پتروشیمی بخش بسیار مهمی است و 
کمک بزرگی به ارزش افزوده محصوالت پاالیشگاه می کند و برخی به دنبال تعطیل 

کردن آن بودند که محقق نشد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد افزود: توسعه دادن پاالیشگاه در عین حالی که بسیار مهم 

است کار بسیار سختی و نیازمند دریافت مجوزهای الزم از محیط زیست است.
وی همچنین با بیان آیات و روایت و تاکید بر این مهم که فرد مس��لمان نباید 
زیرس��لطه کافران باش��د گفت: اگر در صنعت و به ویژه در پاالیش نفت وابسته به 

دنیای کفر بودیم اکنون همه نیازهای ما باید به ش��یوه وارداتی و دستوری تأمین 
می شد.

مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گفت: اکنون ۲۲ درصد انرژی 
کشور در شرکت پاالیش نفت اصفهان تأمین می شود.

محسن قدیری افزود: صنعت نفت اکنون یکی از صنایع بسیار قوی در کشور است 
که در تمامی بخش ها به خودکفایی دست یافته است.

وی اظهار داش��ت: کار ما بر مبنای کار تیمی، گروهی و با برنامه است و بدنبال 
ارائه خدمات صادقانه به مردم به نحو احسن تا دست یابی به رضایتمندی عمومی 

هستیم.

پروژه های شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد 
زیست محیطی در قالب دو طرح بهبود و بهینه سازی 
فرآیند )طرح جامع( و پروژه های حفظ ظرفیت انجام 

می شود.
مدیر پروژه سیستم بازیابی گاز LPG شرکت پاالیش 
نفت اصفهان افزود: طرح جامع شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با رویکرد زیس��ت محیطی و ارتقای کیفیت 
محصوالت مطابق با اس��تانداردهای ی��ورو ۵، بهبود 
فرآیندهای عملیات��ی در واحدهای موجود و افزایش 
ضریب ایمنی واحدها و تبدیل محصوالت س��نگین 
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 
ظرفی��ت نیز با هدف ارتقای س��طح ایمنی واحدها 
و رفع مش��کات و تنگناهای عملیات��ی واحدهای 
تولیدی، ایجاد زیرس��اخت های الزم و بهینه س��ازی 

واحده��ا عملیات��ی در جه��ت حفظ ت��داوم تولید، 
احداث تأسیسات برای امکان توسعه فروش، احداث 
زیرس��اخت ها برای تأمین یوتیلیتی های موردنیاز و 

افزایش راندمان واحدها در حال اجراست.
 وی ب��ا بیان اینکه یکی از ای��ن پروژه ها در قالب 
حفظ ظرفیت طراحی خرید و نصب سیستم بازیابی 
گاز LPG از گازهای خروجی اس��ت، هدف از اجرای 
ط��رح را بازیابی گاز LPG و گاز هیدروژن از گازهای 
خروجی واحد ایزومریزاس��یون اعام کرد. آقابابایی 
هزینه پروژه را برابر 3۲۹ میلیارد ریال و ۵/3 میلیون 
یورو عنوان کرد و اظهار داش��ت: پیش بینی می شود 

این طرح تا بهمن ماه سال آینده به اتمام برسد.

ایجاد بهبود و بهره وری فرآیندی با مشارکت فعال کارکنان در نظام پیشنهادات

برگزاری نمایشگاه کتاب و لوازم کمک آموزشی پاالیشگاه اصفهان

با مشارکت فعال کارکنان شرکت پاالیش نفت بندرعباس در ارائه پیشنهادهای 
خاقانه، ۱8۲ پیشنهاد در نظام پیشنهادهای این شرکت ثبت و بررسی شد.

این شرکت با ایجاد زیرس��اخت های نظام مند، سیستماتیک و شفاف، به عنوان 
نخس��تین پاالیشگاه کش��ور در س��ال ۱3۷۹ اقدام به جاری س��ازی رویکرد نظام 
پیش��نهادها با هدف ایجاد بهبودهای مؤثر در چابک س��ازی فرآیندهای اجرایی و 

استفاده از خاقیت و نوآوری های کارکنان در افزایش بهره وری کرده است.
مدیر برنامه ریزی و سیستم ها و روش های شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: با 
توجه به محدودیت های کاری حاکم در شرایط مبارزه با شیوع ویروس کرونا، نظام 
پیشنهادهای پاالیشگاه بندرعباس در یک سال اخیر، موفق به برگزاری ۱۲ نشست 

کمیته اجرایی و 3۷ نشس��ت کمیته های تخصصی ب��ا رعایت کامل پروتکل های 
بهداش��تی شد که در این نشس��ت ها ۱8۲ مورد از پیشنهادهای ارائه شده از سوی 

همکاران بررسی و تعیین تکلیف شد.
مهندس شکراله فضلی افزود: با بررسی پیشنهادهای ارائه شده ۴۲ پیشنهاد فنی 
و عملیاتی پس از کارشناس��ی مورد پذیرش قرار گرف��ت و با اخذ مجوزهای الزم 
به صورت کامل اجرا شد و ۱۷ پیشنهاد نیز به منظور بررسی و امکان سنجی اجرا به 

کمیته های تخصصی مربوطه ارجاع شده است.
وی بیان داش��ت: بر اس��اس آیین نامه نظام پیش��نهادها ۱۵8 نفر از همکاران در 
بخش های ارائه پیشنهاد مؤثر، کارشناسی پیشنهاد، دبیری کمیته های تخصصی و 

نیز اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده، جهت پرداخت پاداش شناسایی شدند.
مدیر برنامه ریزی و سیستم ها و روش های شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: 
نظام پیش��نهادات به لحاظ فرآیندی و ساختاری دارای ۱3 کمیته تخصصی برای 
بررسی و کارشناسی پیشنهادها و یک کمیته عالی با عنوان کمیته اجرایی است که 
ضمن سیاستگذاری و ترویج فرهنگ پیشنهاد دهی و پیشنهادپذیری، بر عملکرد 

کمیته های تخصصی نیز نظارت می کند.
مهندس فضلی تصریح کرد: نظام پیشنهادها به عنوان بستر پرورش خاقیت ها 
و حمایت از ش��کوفایی ایده های کارکنان در س��ازمان، زمینه مشارکت فعاالنه 
همکاران را در رفع تنگناها و افزایش بهره وری در پاالیش��گاه فراهم آورده است 
و با توجه به ش��رایط حاکم در دوران پاندمی ویروس کرونا و سیاست های کان 
مقابله با ش��یوع این ویروس، نظام پیش��نهادها توانسته است با ایجاد بهبودهای 
مؤثر و چابک س��ازی فرآیند اجرایی آن، به صورت پویا و سیستماتیک به فعالیت 

خود ادامه دهد.

همزمان با بزرگداشت چهل وسومین سالگرد انقاب 
شکوهمند اسامی ایران و با رعایت تمام پروتکل های 
بهداش��تی، نمایش��گاه بزرگ کتاب و ل��وازم کمک 
آموزشی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان از تاریخ ۱۲ 
لغایت ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، در محل مس��جد الرضا 

)ع( این شرکت برگزار شد.

رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
بیان اینکه در این نمایشگاه، کتاب با تخفیف ۴۵ درصد 
و لوازم کمک آموزشی با تخفیف ۲۵ درصد عرضه شد، 
اظهار داشت: بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب برای بزرگسال 
و کودکان با موضوعات مذهبی، علمی، تاریخی، ادبی، 
روان شناسی و... ارائه شد که همکاران برای بازدید و تهیه 
کتب مورد عاقه خود می توانستند تا سقف ۱۲ میلیون 

ریال به قیمت پشت جلد خرید کنند.
وی همچنین گفت: با هدف ب��رآورده کردن تمام 
سلیقه ها ضمن عرضه کتاب های برگزیده از برترین 
انتش��ارات، ترتیبی اتخاذ ش��د تا اگر هم��کاران در 
جس��تجوی کتابی خاص بودند و در نمایشگاه وجود 
نداشت، امکان ارائه درخواست به صورت الکترونیکی 

وجود داشت.

باز شدن گره تسهیالت فاند انرژی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مدیر مالی شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: مصوبه جدید تسهیات صندوق 
انرژی بانک ملت در قیاس با قرارداد تس��هیات سابق، شفافیت و صرفه جویی ۷۰ 

میلیون یورویی را برای شرکت نفت ستاره خلیج فارس ایجاد کرده است.
»وحید اسکندری« افزود: پرداخت به موقع اقساط تسهیات ارزی و ریالی شرکت از 
اولویت های مهم ما در سال جاری است. وی در ادامه با اشاره به دریافت مصوبه جدید 
در خصوص تسهیات صندوق انرژی بانک ملت و تغییر در شرایط قبلی پرداخت، 
تصریح کرد: این مصوبه در قیاس با قرارداد تسهیات سابق بانک ملت، شفافیت و 
صرفه جویی ۷۰ میلیون یورویی برای شرکت ایجاد کرده است. اسکندری عنوان کرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون با هماهنگی کامل ایجاد شده توسط مدیرعامل محترم 
بین تیم های تولید، فروش و مالی، اقساط صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی 
و صندوق انرژی بروز شده و بیش از 6۴۲ میلیون دالر بابت تسهیات ارزی و ۵۲6 
میلیارد تومان از تسهیات ریالی شرکت در ۹ ماهه اول سال بازپرداخت شده است. 
مدیر مالی شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به پیگیری های انجام شده جهت 
افتتاح شعبه اختصاصی ارزی-ریالی بانک ملت در محل باجه کنونی ساختمان اداری 
در راستای سهولت اجرای امور بانکی همکاران محترم و شرکت در دریافت خدمات، 
بیان کرد: این پاالیشگاه به عنوان شاخص ترین شرکت فعال در صنایع غرب بندرعباس 
با اتکا به توان نیروهای متخصص و مهندسان ماهر داخلی توانسته است عاوه بر ایفای 
نقش عظیم خود در صادرات انواع فرآورده های نفتی، با تمرکز کامل منابع مالی خود 

در استان هرمزگان، الگوی بی نظیری برای سایر صنایع فعال در استان باشد.
اس��کندری با اش��اره به انتقال پرونده مالیاتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به 
استان هرمزگان از ابتدای سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: شرکت نفت ستاره خلیج فارس به 

عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی هرمزگان از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵/8 هزار 
میلیارد ریال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به مجموع وصولی های مالیاتی استان 
افزوده و عماً به صورت غیرمس��تقیم منابع بسیاری را در اختیار توسعه و آبادانی 
استان قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: پاسخگویی کامل این مدیریت در مقابل 
تیم های بازرسی اعزامی از سازمان های مختلف از جمله وزارت نفت، سازمان بازرسی 
و سازمان حسابرسی مهم ترین وظیفه ماست. به همت همکاران زحمتکش مجموعه 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس درآمد عملیاتی شرکت در 6 ماهه اول سال ۱۴۰۰ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۷3 درصدی داشته و سود عملیاتی نیز با 

رشد ۷۴ درصدی از ۵۹ هزار میلیارد ریال به ۱۰3 هزار میلیارد ریال رسیده است.
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مدیریت توسعه کسب و کار بازوی تصمیم ساز شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مدیر توس��عه کس��ب وکار شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس با بیان اینکه 
تصمیم س��از  بازوی  متبوعش  واحد 
ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس 
اس��ت، به تش��ریح اقدامات صورت 

گرفته در این واحد پرداخت.
»سیامک پاکدل« در بیان مهم ترین 
اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه ب��ه ارائه 
فرآورده های  بازار  تحلیلی  گزارشات 
پاالیشگاهی، تهیه طرح های توجیهی 
فن��ی، مال��ی و اقتص��ادی و تدوین 
داش��بورد مدیریتی قیمت خوراک و 

فرآورده ها اشاره کرد.
وی بیان داشت: شناخت جامع از 
بازارهای جهانی نفت و گاز و عوامل 
تأثیرگذار بر جهت گیری آن و برنامه 
کشورها برای توسعه، تولید و فروش 
فرآورده ه��ا در گرو تحلیل درس��ت 
از تمام��ی پارامترهای مهم اس��ت. 
امروزه ش��اهد افزایش نوس��انات در 
بازارهای جهان��ی صنعت نفت وگاز 
به علل مختلف هستیم، لذا می توان 
با ترکیب تجزیه و تحلیل مبتنی بر 

عوامل انسانی و سیستم های یادگیری 
ماشین، آینده »قابل پیش بینی تری« 

را متصور شد.
پاک��دل افزود: با توج��ه به جایگاه 
ش��رکت نف��ت س��تاره خلیج فارس 
ب��ه عن��وان یک��ی از ش��رکت های 
پیش��رو در تولید، فروش و صادرات 
فرآورده های پاالیش��گاهی، مدیریت 
توس��عه کس��ب وکار ضمن پایش و 
بررس��ی بازارهای داخل��ی و جهانی 
صنع��ت نفت وگاز، ب��ا بهره گیری از 
تکنیک های علوم داده و اس��تخراج 
اطاعات از داشبوردهای تهیه شده، 
اقدام به ارائه گزارشات دو هفتگی از 
وضعیت بازاره��ای داخلی و جهانی 
مرتبط با صنایع پاالیشی کرده است 
تا با ارائه اطاعات مناس��ب، فرآیند 
تصمیم گیری را تس��هیل و به اتخاذ 

تصمیم بهینه کمک کند.
پاک��دل عن��وان کرد: ب��ا توجه به 
توانمندی ها و تجارب ارزنده جوانان 
متخص��ص ش��رکت نف��ت س��تاره 
خلیج ف��ارس در تکمی��ل، راه اندازی 

و بهره برداری از پاالیش��گاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس، این شرکت 
در نظر دارد تا در راس��تای استفاده 
از فرصت ه��ای رش��د و گس��ترش 
کس��ب وکار خ��ود در صنعت نفت و 
گاز، بتوان��د در حوزه ه��ای خدمات 
فنی و مهندس��ی  نیز حضوری فعال 
داشته باش��د. به همین منظور، این 
واح��د با همکاری واح��د »مدیریت 
پژوهش و توس��عه«، نسبت به تهیه 
طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی 
تأسیس ش��رکت مهندسین مشاور 

اقدام کرد.
مدیر توس��عه کس��ب و کار شرکت 
نفت س��تاره خلیج ف��ارس در ادامه 
با تأکید بر اهمی��ت تهیه طرح های 
توجیهی، به همکاری های این واحد 
با »مدیریت امور حقوقی، حاکمیت 
ش��رکتی و قراردادها« جهت توسعه 
پروانه بهره برداری شرکت و همچنین 
تملک اراضی پاالیشگاه اشاره کرد و 
از افزوده شدن محصوالت جدید به 
پروانه بهره برداری شرکت در راستای 

توس��عه و تنوع س��بد فرآورده های 
تولیدی پاالیشگاه خبر داد.

وی در خصوص تدوین داش��بورد 
مدیریتی قیمت خوراک و فرآورده ها 
اظهار کرد: این داش��بورد به منظور 
پای��ش، بررس��ی و تحلی��ل قیمت 
خ��وراک دریافت��ی و فرآورده ه��ای 
س��تاره  نف��ت  ش��رکت  تولی��دی 
خلیج ف��ارس تهیه ش��ده اس��ت. در 
واق��ع، این واحد داده ه��ا و اطاعات 
مربوط به قیمت نفت خام و میعانات 
گازی و فرآورده های پاالیشگاهی را 
به صورت روزانه از نش��ریات معتبر 
بین المللی شامل Platts و Argus و 
وب س��ایت oil price استخراج کرده 
و پس از اعمال محاس��بات مربوطه 
براس��اس نام��ه وزیر محت��رم نفت 
در خصوص قیمت گ��ذاری خوراک 
در  پاالیش��گاهی،  فرآورده ه��ای  و 
قالب داش��بورد یاد ش��ده ارائه کرده 
اس��ت. امید اس��ت ب��ا بهره گیری از 
ای��ن  تکنیک ه��ای عل��وم داده در 
داشبورد و ارائه تصویری منسجم از 
روند قیمتی بازار در بازه های مختلف 
و محاس��به ارزش افزوده فرآورده ها 
بتوان به تصمیم سازی های بهتر اقدام 
کرد تا ع��اوه بر انس��جام داده های 
کان، به پیش بینی قیمت خوراک و 
فرآورده ه��ای نفتی )تجزیه و تحلیل 

داده ها( کمک شایانی کند.
پاکدل همچنین در پایان با اشاره 
به تش��کیل منظم جلسات کارگروه 
ویژه قیمت گذاری فرآورده ها، حضور 
مدیریت توسعه  کس��ب وکار را مؤثر 
و فعال توصیف کرد و ابراز داش��ت: 
ای��ن واحد تاش کرده ت��ا از طریق 
بررس��ی های مالی- اقتصادی و ارائه 
گزارش ه��ای تحلیلی، تصمیم گیری 

در کارگروه را تسهیل نماید.
وی در پای��ان گف��ت: از طری��ق 
هم افزایی ایجاد شده با سایر واحدها 
به ویژه »مدیریت بازاریابی و فروش«، 
ای��ن جلس��ات ب��ه تصمیم گی��ری 
بهت��ر منجر ش��ده و اعت��ای بیش 
 از پی��ش جای��گاه ش��رکت نف��ت

ستاره خلیج فارس را به همراه داشته 
است.

برگزاری رزمایش انتشار گاز سمی آمونیاک در بلوار پاالیشگاه اصفهان

بر اساس برنامه سالیانه برگزاری رزمایش ها و همچنین الزامات پدافند شیمیایی، 
رزمایش انتشار گاز آمونیاک از تانکر سیار در منطقه نفتی شمال غرب اصفهان با 

مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد.
مسئول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: این 
رزمایش که با اعام شرایط اضطراری و نواختن آژیر در پاالیشگاه آغاز شد، به دنبال 
هماهنگی های انجام شده و شناسایی توانمندی های موجود منطقه، در سطح دو و با 
همکاری صنایع نفتی واقع در شمال غرب اصفهان همچون پاالیشگاه، پتروشیمی، 
خطوط لوله و مخابرات، پخش فرآورده های نفتی، نیروگاه ش��هید منتظری، نفت 

سپاهان، نفت جی و منطقه ۲ عملیات گاز استان به اجرا درآمد.
رحمان طهماسبی گفت: خوش��بختانه به دلیل برنامه ریزی های مطلوب انجام 
گرفته و سناریوی طراحی شده و همچنین اقدامات الزم و مناسب انجام شده در 
حین مانور در مناطق خطر و احتیاط )که پس از بررسی محیطی، اندازه گیری ها، 
خروجی برخی نرم افزارهای تخصصی و ... شناسایی و مشخص شده بود(، رزمایش 

طبق برنامه زمان بندی شده، با موفقیت پایان یافت.
وی ادامه داد: پس از اتمام رزمایش، مصاحبه تصویری در کنترل حراست توسط 
جانشین دوم مدیر شرایط اضطراری پاالیشگاه انجام شد. همچنین به منظور بررسی 

نقاط قابل بهبود و قوت رزمایش و تجزیه و تحلیل اقدامات صورت گرفته، اعضای 
واکنش در شرایط اضطراری پاالیشگاه، نمایندگان صنایع منطقه نفتی شمال غرب 
اصفهان و همچنین نمایندگان استانداری، در نشست مدیریت شرایط اضطراری و 

پدافند غیرعامل حضور یافتند.

بهره برداری از آزمایشگاه تخصصی با به کارگیری از پیشرفته ترین تجهیزات تست و اندازه گیری برق

مدیر برق، ابزار دقیق و سیستم های کنترل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تجهیز 
و بهره برداری آزمایش��گاه تخصصی برق به منظور تس��ت تجهیزات برق را از اهم 

دستاوردهای واحد متبوعش در مدت اخیر برشمرد.
حس��ین جوکار با تش��ریح اهم عملکرد ای��ن واحد در مدت اخی��ر، از تجهیز و 
بهره برداری آزمایشگاه تخصصی برق با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات تست و 

اندازه گیری برق خبر داد.
وی افزود: در این راس��تا تمامی تست ها و سیرکوالسیون روغن ترانسفورماتورها، 
تانژانت دلتا ژنراتورها و ترانسفورماتورها، عمر سنجی عایق کاغذی ترانسفورماتورها، 

تست عایقی کابل های فشار قوی و امپدانس و راندمان باطری ها صورت می گیرد.
مدیر برق، ابزار دقیق و سیس��تم های کنترل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس 
ادامه داد: همچنین تست عملکردی کلیدهای فشار قوی، تست رله های حفاظتی، 
عیب یابی و تعمیر کابل ها تا سطح ولتاژ ۱3۲ کیلوولت با جدیدترین متد روز دنیا به 

صورت کامل توسط متخصصان پاالیشگاه ستاره خلیج فارس انجام می شود.
جوکار تصریح کرد: با توجه به این توانمندی در پاالیشگاه عاوه بر صرفه جویی در 

وقت، اضطرار و استمرار تولید و هزینه های تمام شده کار به صورت قابل ماحظه ای 
کاهش یافته است.

وی از همکاری با سازمان فنی حرفه ای هرمزگان در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی این ش��رکت خب��ر داد و عنوان کرد: در ای��ن خصوص تمامی تجهیزات 
برقی روتاری و کارگاه مکانیک تعمیر و بازس��ازی ش��د. مدیریت برق، ابزار دقیق و 
سیستم های کنترل در راستای وظیفه خود در قبال دانش آموزان، فارغ التحصیان 
دانشگاه و عاقه مندان به علم و دانش در استان هرمزگان و هم چنین کمک به رشد 
و توسعه علم و فناوری در استان، کاس های الکترونیک مقدماتی و پیشرفته را در 

روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته برگزار می کند.
مدیر برق، ابزار دقیق و سیستم های کنترل شرکت نفت ستاره خلیج فارس بیان کرد: 
بررسی و تهیه مدارک مهندسی و انجام فعالیت های اجرایی برق و ابزار دقیق پروژه های 
پاالیشگاه از قبیل طرح افزایش ظرفیت، ایستگاه تقویت فشار کال، ایستگاه گاز شمالی 
جدید، آب شیرین کن، مخازن ۲۰۱۹A.B، واحد آبگیر پاالیشگاه و ۲۱ دستگاه بازوی 
بارگیری فرآورده های پاالیشگاه از فعالیت های صورت گرفته در واحد برق و ابزار دقیق 
در این مدت بوده است. جوکار اضافه کرد: آماده سازی اسکیدهای ایستگاه گاز شمالی 
راه اندازی PLC ها و نرم افزارهای مربوطه و کالیبره میترها، تعمیرات اساسی واحدهای 

۱۱، ۲۴ و ۱۷ از جمله فعالیت های صورت گرفته بوده است.
وی ادامه داد: همچنین نصب پنل های کنترلی پکیج های واحد ۲6 کابل کش��ی، 
گلند و کانکش��ن کابل های اولیه و ثانویه، انجام فعالیت های ابزار دقیق اعم از تهیه 
مدارک و اسناد و رفع مشکات، انجام بیش از ۷۰۰ مورد دستور کارهای مرتبط با 

ممیزی انرژی و ISO و کابل کشی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای استفاده از وضعیت آب و هوایی حاکم بر استان 
تعمیرات اساس��ی سیستم های HVAC در دس��تور کار قرار گرفت و در این راستا 
نیز برنامه نویس��ی و بهینه سازی الجیک سیستم کنترل مربوط به HVAC آناالیزر 
روم های مستقر در سایت صورت گرفت که منجر شد دستگاه های مذکور با باالترین 

راندمان در مدار قرار گیرند.
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برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای پاالیشگاه اصفهان

مراسم بزرگداش��ت یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با حض��ور تعدادی از 
مسئولین کش��وری، مدیران و خانواده شهدای این 

شرکت برگزار شد.
فرمانده تکاوران نی��روی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی در این مراسم با بیان اینکه شهدای جمهوری 
اس��امی از هر حیث در دنیا نمونه هس��تند، اظهار 
داشت:  آرامش و حریت امروز ما مرهون فداکاری های 

شهدای انقاب و جنگ تحمیلی است.
امیر »مس��عودی« تصریح کرد: امروز هم اگر ایثار 
و جانفش��انی مدافعان حرم نبود، به یقین بدانید که 
دشمن هیچ چیز برای ما باقی نمی گذاشت و این راه 
ش��هدا همچنان ادامه دارد، بدانید که شهدای ما در 
میان همه نیروهای مسلح جهان از هر حیث بی نظیر 
و نمونه بودند. گلباران یادمان شهدای شرکت و تقدیر 

از خانواده شهدا از دیگر برنامه های این مراسم بود.

افزایش سرمایه 36 درصدی شپنا به تأیید هیئت مدیره رسید
هیئت مدیره افزایش سرمایه 36 درصدی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با نماد شپنا طی سال ۱۴۰۰ را 

از محل سود انباشته تأیید کرد.
براساس اطاعات مندرج در سامانه کدال، افزایش 
سرمایه 36.۲۲ درصدی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با نماد شپنا از محل سود انباشته به تأیید هیئت مدیره 

رسید.

با عنایت به ماده س��ه دستورالعمل مراحل زمانی 
افزایش س��رمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار )مصوب ۱۷/۰۷/۱3۹۵ هیئت 
مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار( به پیوس��ت 
گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیش��نهاد 
افزایش سرمایه از مبلغ ۱3۹.۴۷۴.۴۵8.۲۴۷.۰۰۰ 
ری��ال به مبل��غ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از 

محل سود انباش��ته به منظور اصاح ساختار مالی 
ناشی از مخارج سرمایه ای انجام شده طی سال های 
گذش��ته ک��ه در تاری��خ ۰6/۱۱/۱۴۰۰ به تصویب 
هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس 
و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می شود. اظهارنظر 
ب��ازرس قانونی نس��بت به گزارش مذک��ور متعاقباً 

اطاع رسانی خواهد شد.

بهره برداری از پروژه میترینگ فرآورده های ویژه سنگین در پاالیشگاه بندرعباس

پروژه نصب مجموعه میترینگ فرآورده های ویژه س��نگین شرکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس با تاش متخصصان این ش��رکت به منظور عرض��ه فرآورده های ویژه 

تولیدی، به بهره برداری رسید.
با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تحریم هایی که بر کشور و به ویژه صنعت نفت 
تحمیل شده است، شرکت پاالیش نفت بندرعباس با تکیه بر نیروهای متخصص 
خود و بهره گیری از توان تولیدکنندگان و س��ازندگان داخلی توانس��ته اس��ت در 
راستای جلوگیری از خام فروشی، ضمن تصفیه نفت خام و تأمین فرآورده های نفتی 
استراتژیک کشور، نسبت به گسترده کردن دامنه محصوالت خود با توجه به نیاز بازار 

فرآورده های نفتی و تولید فرآورده های ویژه نیز اقدام کند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با اشاره به اینکه این شرکت با آگاهی 
از ارزش تولیدات خود همواره نس��بت به بهبود و ارتقاء سامانه های اندازه گیری در 
مبادی تولید و مسیرهای مبادالتی در راستای شفافیت در تحویل فرآورده های خود 
اقدام کرده است، گفت: پروژه نصب مجموعه میترینگ فرآورده های ویژه سنگین از 
پروژه های مهم این شرکت بود که با هدف کمک به تأمین نیاز شرکت های پایین 
دست به فرآورده های ویژه و کمک به فرآیند تولید و ذخیره سازی سایر محصوالت 
اس��تراتژیک در پاالیش��گاه، با بهره گیری از تجربه و دان��ش و تاش های بی وقفه 

متخصصان این شرکت به بهره برداری رسید.
مهندس هاش��م نامور افزود: با توجه به تولید مس��تمر و بدون وقفه پاالیشگاه و 
تولید فرآورده های ویژه از جمله وکیوم باتوم، آیزوریسایکل، لوبکات، حال ۴۰۲ و 
۵۰۲ و نفتای مخلوط، با بررسی در خصوص انتقال و فروش این محصول از طریق 
خطوط لوله به شرکت های همجوار، با تاش ادارات مهندسی پاالیش و مهندسی 
عمومی برنامه ریزی الزم و نقشه های طرح برای ایجاد خطوط جدید با حفظ و رعایت 
استانداردهای پاالیشگاهی انجام شد. وی با بیان اینکه مجموعه میترها با آینده نگری 
و در نظر گرفتن کلیه ی شرایط بهره برداری واحد مخازن تهیه شده اند، گفت: برای 

اجرای این پروژه 3 دستگاه میتر با دقت خطای کمتر از ۰/۱ درصد و یک دستگاه 
میتر به عنوان معیار س��نجش عملکرد صحیح )PROVER( سایر میترها با دقت 
خطای کمتر از ۰/۰۵ درصد و همچنین یک دستگاه میتر نیز به عنوان یدکی تهیه 
شده است. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با اشاره به برخی ویژگی های 
میترینگ های نصب ش��ده گفت: با نصب مجموعه میترینگ های جدید داده ها و 
کمیت هایی مانند ش��دت جریان جرمی، کل جریان جرمی هر مس��یر، دانسیته و 
دمای سیال با دقت باالیی قابل رصد خواهد بود. شرکت پاالیش نفت بندرعباس از 
یک سو به دلیل موقعیت مکانی و نزدیکی به آب های آزاد و از سوی دیگر مجاورت 
با شرکت های پایین دست صنعت پاالیش از جمله تولید و صادر کننده قیر و سایر 
فرآورده های نفتی، با فراهم آوردن بس��تر مناسب ارائه و فروش محصوالت ویژه در 
راستای تأمین نیاز مشتریان، به عنوان یک پاالیشگاه پیشرو در عرصه تولید و فروش 

فرآورده های ویژه به شمار می آید.

)PDCS( طراحی و راه اندازی سیستم کنترل توزیع برق
با تالش متخصصان پاالیشگاه بندرعباس صورت گرفت؛

سامانه کنترل توزیع برق )PDCS( پاالیشگاه نفت بندرعباس با تکیه بر توانمندی 
متخصصان این پاالیشگاه با موفقیت باز طراحی، نصب و به بهره برداری رسید.

با توجه به اشکاالت و نواقص موجود در بخش نرم افرار و سخت افزار سامانه قدیمی 
کنترل توزیع برق پاالیش��گاه، در همین راستا اصاح، ارتقاء و تکمیل نرم افزار این 
سامانه، متناسب با شرایط عملیاتی مختلف شبکه برق و همچنین بهبود و اصاح 
دستورالعمل شبکه ارتباطی فیبر نوری و اجرای کار با توجه به در نظر گرفتن شرایط 

عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: س��امانه کنت��رل توزیع برق 
)PDCS( پاالیشگاه با همت و تاش متخصصان این شرکت علی رغم نبود نقشه های 
اولیه و دانش فنی الزم و همزمان با در سرویس بودن واحدهای عملیاتی با نوآوری و 

تغییرات گسترده در طراحی اولیه، نصب، راه اندازی و به بهره برداری رسید.
مهندس هاش��م نامور افزود: کنترل متمرکز ش��بکه برق پاالیش��گاه از یک اتاق 
کنترل، افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق، هوشمندسازی سامانه کنترل و 
به حداقل رساندن امکان خطای اپراتور، پایش و ثبت وقایع شبکه برق، ایجاد امکان 
همراستاس��ازی ژنراتور، برق شهری و بأس بار مرکز یکی از مراکز برق پاالیشگاه و 
کانال های ارتباطی برای آمادگی واکنش صحیح در برابر شرایط مختلف عملیاتی از 

مزایای سامانه جدید کنترل توزیع برق پاالیشگاه نفت بندرعباس است.
 وی ب��ا بیان اینکه اجرای این پروژ با اتکاه به تخصص، دانش و نبوغ مهندس��ان 
داخلی ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس صرفه جویی مناس��بی برای این شرکت 
به همراه داش��ته اس��ت تصریح کرد: برای اجرای این پروژه با توجه به گستردگی، 
پیچیدگ��ی و حجم فعالیت های اجرایی و ایجاد دانش اجرایی، در حدود 3 میلیارد 
ریال هزینه شد. این درحالی است که برای اجرای این پروژه در خارج از شرکت با 
توجه نیاز به طراحی، تکمیل سخت افزار، برنامه نویسی و تهیه نرم افزار، انجام ارتباطات 

و راه اندازی در حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده بود.
رئیس نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز 

گفت: با توجه به اهمیت کار و محل انجام پروژه که می بایس��ت بر روی سیس��تم 
زنده شبکه برق در یکی از اتاق های کنترل پاالیشگاه صورت می گرفت، به منظور 
باال بردن قابلیت اطمینان سیستم و کاهش ریسک های ناشی از انجام کار، بیش از 
ده ها نشست کارشناسی برگزار شد و با مش��ارکت و کار گروهی، در حدود ۱۰۰۰ 
نفر- ساعت کار برای طراحی و تهیه نرم افزار و همچنین کار کارشناسی در بخش 
ازتباطات و تهیه نقشه های اجرایی صورت گرفت. مهندس محسن محمدی فر افزود: 
در ای��ن پروژه مهم که نش��ان از اوج خاقیت، توانمن��دی و دانش متخصصان این 
شرکت است ساختار برنامه سامانه کنترل توزیع برق )PDCS( پاالیشگاه از حالت 
STEP۷ ب��ه حالت PCS۷ برای ب��اال بردن قابلیت های برنامه ریزی و برنامه پذیری 
سامانه به روز رسانی شد و پس از شبیه سازی محیط نرم افزار و بررسی آن به صورت 
آفاین، منطق برنامه نیز پیش از بارگزاری کنترل شد. وی تصریح کرد: این پروژه 
یکی از برنامه های مهم به منظور حفظ استمرار تولید و جلوگیری از هرگونه اختال 
در فعالیت واحدهای عملیاتی با تضمین برق پایدار بود که با همکاری بخش های 

بهره برداری، تعمیرات و مهندسی برق انجام شد.

بهره برداری از واحد تولید آب صنعتی 6۰۰۰ متر مکعبی پاالیشگاه بندرعباس

واحد تولید آب صنعتی 6۰۰۰ متر مکعبی پاالیش��گاه نفت بندرعباس بمنظور 
تأمین آب صنعتی مورد نیاز واحدهای عملیاتی در این پاالیش��گاه به بهره برداری 
رس��ید. این واحد دارای ظرفیت تولید آب صنعتی و همچنین در صورت لزوم آب 
ش��رب با ظرفیت 6۰۰۰ متر مکعب در روز اس��ت که با تاش متخصصان شرکت 

پاالیش نفت بندرعباس ساخته و در مدار تولید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: با توجه به اینکه یکی از پیش 
نیازهای تولید پایدار در صنایع پاالیشگاهی تأمین انرژی و آب و بخار مورد نیاز است، 
واحد تولید آب صنعتی با هدف تأمین آب مورد نیاز واحدهای جدید این پاالیشگاه 
از جمله واحدهای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز و همچنین 
واحدهای جدید در دست ساخت در پروژه ملی ارتقاء کیفیت محصوالت سنگین، با 

انجام مطالعات امکان سنجی ساخته و به بهره برداری رسید.
 )MED( مهندس هاشم نامور افزود: این واحد تولیدی از نوع تقطیر چند مرحله ای
است و ۲۵۰ متر مکعب در ساعت ظرفیت دارد که مصرف انرژی کمتر، کار در دمای 
کمتر، بدون نیاز به عملیات پیش تصفیه آب دریا، فرآیند و کارکرد کاماً ساده، هزینه 
نگهداری پایین و قابلیت کار بصورت ۲۴ ساعته از مزایای تولید آب صنعتی به روش 
MED است. بر اساس این گزارش فرآیند MED در واحد تولید آب صنعتی 6۰۰۰ 

متر مکعبی بر پایه سیستم نمک زدایی تقطیری به روش چند مرحله ای به همراه 
چرخش بخار است، بدین شکل که آب شور وارد مرحله اول شده و بر روی لوله های 
حاوی بخار اولیه پاش��یده می شود. در اثر تبادل گرمایی بین بخار اولیه و آب شور، 
از طرفی بخار اولیه گرمای خود را از دست داده و چگالش می یابد و از طرف دیگر 
آب شور تبخیر شده و به مرحله بعد ارسال می شود و این فرآیند به همین صورت 

می تواند در چندین مرحله ادامه پیدا کند.

28نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 23  اسفند 1400
Oil Refining Industry Employers Association

29نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 23  اسفند 1400
Oil Refining Industry Employers Association



ش
شاخبار پاالی
الی

ر پا
خبا

ا

کسب عناوین برتر جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس

روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس در بخش های 
مختلف شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی کشور توانست عناوین 

برتر را کسب کند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این شرکت با بیان اینکه ما بخشی از سازمان 
هستیم که ارتباط مستقیم با افکار عمومی دارد و هدف اساسی و ماهیت وجودی 
آن ایجاد حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با عموم مردم جامعه است، 
عنوان کرد: روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس با پیروی از این رویکرد در 
فصل پاییز با درخشش در بخش های مختلف شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات 

روابط عمومی توانست عناوین برتر را کسب کند.
نرگ��س صداقت حوزه مس��ئولیت های اجتماعی را یکی از حوزه های حس��اس 
عملک��ردی برش��مرد و اب��راز کرد: ش��رکت نفت س��تاره خلیج ف��ارس در ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی، خدمت رسانی و فعالیت های عام المنفعه همواره پیشرو 
بوده است و عاوه بر وظیفه ی ذاتی خود مبنی بر تأمین امنیت سبد سوخت ایران 
اس��امی و تولید بخش عمده ای از فرآورده های اس��تراتژیک صادراتی و موردنیاز 
کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی را مدنظر قرار داده و سعی داشته است تا 

به عنوان صنعتی نمونه با نگاهی جامع به جوامع محلی نقش آفرینی کند.
وی اضافه کرد: کسب نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی به پاس عملکرد 
شایسته در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با حضور 
س��ازمان های بزرگ صنعتی کش��ور از جمله دس��تاوردهای ش��رکت نفت ستاره 

خلیج فارس در پاییز امسال به شمار می رود.
صداقت با بیان اینکه در امدادرس��انی در مواقع اضط��راری، بحران ها و حوادث 
غیرمترقبه همواره پیشگام بوده ایم، افزود: پس از وقوع زلزله های آبان ماه امسال به 
مرکزیت شهر فین، از ساعات اولیه وقوع زمین لرزه با هماهنگی و طبق نیازسنجی 
صورت گرفته از سوی ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان امدادرسانی به ساکنان 
این مناطق را آغاز کرده و بیشترین تاش خود را در راستای کاستن از آالم آسیب 

دیدگان مبذول داشتیم.
وی اعزام انواع ماش��ین آالت سبک، سنگین و راه س��ازی و ارائه خدمات امدادی 
و پش��تیبانی به س��اکنان نواحی زلزله زده را نخس��تین گام ش��رکت نفت ستاره 

خلیج فارس در این راستا عنوان کرد و ادامه داد: پس از آواربرداری ها، ساخت ضرب 
العجل واحدهای مس��کونی در روستاهای گیشان غربی و زرتو را آغاز کردیم تا در 
کوتاهترین زمان ممکن بهبود ش��رایط حاصل و شرایط بازگشت آن ها به زندگی 

عادی تسریع شود.
ایشان دیگر اقدامات شرکت نفت ستاره خلیج فارس در زمینه ایفای مسئولیت های 
اجتماعی را حمایت از برنامه های فرهنگی، هنری و ورزش��ی ابراز کرد و گفت: در 
این مدت حمایت از برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر والیبال س��احلی کش��ور در 
بندرعباس، حمایت از برگزاری س��ی و س��ومین جش��نواره تئاتر هرمزگان از اهم 

اقدامات به شمار می رفت.
وی ادامه داد: حضور دکتر محسن رضایی معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور 
در بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان و اجرای اقدامات استقبال از ایشان، 
برگزاری نشست هم اندیشی مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با جامعه کارگری 
و مسئوالن واحدهای همیاری کارکنان، برگزاری اختتامیه هفته پژوهش و فناوری 
هرمزگان به میزبانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس و همکاری در برپایی نمایشگاه 
فرصت های ش��غلی مهارت محور کم سرمایه بر در محل اداره کل فنی و حرفه ای 

هرمزگان نیز از دیگر اقداماتی بوده است که در فصل پاییز اجرایی شده اند.
این مقام مسئول تعامل دوسویه روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس با 
رسانه های استانی، ملی و بین المللی را یکی از نقاط قوت این مدیریت برشمرد و 
افزود: در این مدت شاهد بازتاب گسترده اقدامات این شرکت در رسانه ها بودیم و 
با تولید و انتشار اینفوگرافیک ها، اکران تابلوهای تبلیغاتی و انتشار کاتالوگ جدید 

شرکت به معرفی دستاوردهای این مجموعه عظیم نفتی کشور پرداختیم.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس با بیان این 
موضوع که با ایجاد بستری مناسب، بالندگی اندیشه و افزایش خاقیت کارکنان را 
پیوسته دنبال می کنیم، افزود: با افکار سنجی، برگزاری برنامه ها و ارائه محتواهای مورد 
نیاز همکاران ارجمندمان به طور مداوم، ارتقای فرهنگی آن ها را نیز مدنظر داریم و 
در راس��تای تأمین امنیت سبد سوخت کشور به اشاعه جان فشانی های تاشگران 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس پرداختیم که این اقدامات سبب حفظ و ارتقای روحیه 

خودباوری در میان کارکنان ابر پاالیشگاه میعانات گازی جهان شده است.
وی در تشریح اقدامات در این راستا ابراز کرد: برگزاری مراسم و اجرای تشریفات 
تقدیر و تش��کر از پرستاران شرکت نفت ستاره خلیج فارس در روز والدت حضرت 
زینب )س( و روز پرستار، برگزاری مراسم اجرای تشریفات تقدیر و تشکر از رانندگان 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در روز حمل و نقل و رانندگان، از دیگر اقدامات این 

واحد در مدت اخیر بوده است.
صداقت در پایان با اشاره به سیاه پوش کردن محیط پاالیشگاه و برگزاری ویژه 
برنامه های مذهبی هم زمان با اربعین حسینی و ایام فاطمیه، عنوان کرد: برگزاری 
مراسم سوگواری در ایام اربعین حسینی و همچنین مراسم پرشکوه عزاداری بانوی 
دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( در مس��جدالنبی پاالیشگاه، از اقداماتی بود که 
در راس��تای تشریح فرهنگ شهادت، برجسته سازی مکارم اخاقی، ارتقای ادراک 
معنوی حاصل از مراسم مذهبی و ترویج و پاسداشت موضوعات دینِی خانواده بزرگ 

ستاره خلیج فارس برگزار شد.

پروژه های شرکت پاالیش نفت اصفهان در زمینه کنترل آلودگی هوا
شرکت پاالیش نفت اصفهان، در گزارشی به اقدامات 
این شرکت برای کنترل آلودگی هوا پرداخت. مشروح 

این اقدامات به شرح زیر است:
 Euro .۴ Euro ۱. تولید سوخت مطابق با استاندارد
۵ )به میزان تقریبی روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین و 
۲ میلیون لیت��ر گازوئیل( با بهره برداری از واحدهای 
بنزین سازی و ارائه به شرکت پخش فرآورده های نفتی 

جهت توزیع در سطح کشور
۲. اح��داث و بهره ب��رداری از واحدهای تقطیر 3 و 
گاز مایع 3 به منظور رفع تنگناهای عملیاتی و تولید 

محصوالت میانی و نهایی با کیفیت مرغوب تر
3. بهره برداری از دو دستگاه بویلر )Boiler G.H( با 
امکان پیش گرمکن هوای ورودی و کاهش س��وخت 

مصرفی
۴. پ��روژه نصب اکونومایزر بر روی بویلر A بمنظور 
تقلیل سوخت مصرفی و کاهش چشمگیرآالینده های 

.CO و CO۲ خروجی مانند
۵. طرح بهبود فرآیند با هدف تولید سوخت مطابق 
 Euro IV. Euro V. Euro( با اس��تانداردهای روز دنیا

)VI

پروژه خرید و نصب آناالیزرهای آناین بر روی خروجی 
دودکش ها بر اس��اس توافق با اداره کل محیط زیست 

استان و ارسال آناین اطاعات تحت سامانه وب.

6. گازسوز کردن کوره ها با خرید مشعل های جدید 
Enviromix و جلوگیری از انتش��ار روزانه حدود ۵۵ 

تن گوگرد
۷. جایگزینی گازهای دوست دار الیه ازن با هالون ها 
و فرئون های مخرب الیه ازون در سیستم های اطفاء 

حریق و سیستم های سرمایشی
8. پ��روژه خرید ونصب ۵ دس��تگاه پایش آناین 
VOC)BTEX( جه��ت اندازه گیری و ارس��ال آناین 

اطاعات به سازمان حفاظت محیط زیست.
۹. پروژه خرید دو دستگاه پایش کیفی هوا جهت 
شفاف سازی و نمایش میزان آالیندگی هوا در محیط 

تاثیرگذار شرکت پاالیش نفت اصفهان
۱۰. جایگزینی ماشین آالت جدید به جای ماشین 
آالت فرس��وده با خرید ده دستگاه جرثقیل از کشور 

آلمان

۱۱. بهینه سازی سوخت کوره های شرکت )استفاده 
از سوخت گاز و تنظیم هوای اضافی کوره ها(

۱۲. عقد قرارداد با ش��رکت های معتمد س��ازمان 
حفاظت محیط زیست جهت پایش آالینده های هوا

۱3. نصب فلر س��وم و چهارم جهت پیشگیری از 
احتراق ناقص در دو فلر موجود در مواقع اضطراری

۱۴. پروژه اصاح تیپ فلر شماره ۲ و کاهش %۷۵ 
مصرف گاز طبیعی ارسالی به فلر و همچنین کاهش 
چشمگیر آلودگی ناشی از سوختن گازهای سوختنی 

در فلر شماره ۲
۱۵. دبل سیل کردن سقف شناور مخازن با هدف 

کاهش بخارات نفتی متصاعد شده به هوا
 Packinox ۱6. استمرار بهره برداری از مبدل حرارتی

در واحدهای تبدیل کاتالیستی
۱۷. بهره برداری از پروژه گرانوله سازی گوگرد جامد 

)SSU( تولیدی
۱8. نصب س��ل های خورشیدی به منظور کاهش 

مصرف سوخت های فسیلی
۱۹. اس��تفاده از دوچرخه جهت جابجائی کارکنان 

در سطح شرکت
۲۰. نگهداشت فضای سبز به وسعت ۱۱۴/۵ هکتار 

جهت پاالیش آالینده های هوا
۲۱. نصب سل های خورشیدی در منازل سازمانی

پروژه بومی سازی سیستم آناالیزر آنالین پایش خروجی دودکش ها در پاالیشگاه اصفهان
شرکت پاالیش نفت اصفهان با همکاری شرکت دانش بنیان پویا فناوران شاهین، 
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. پروژه ساخت آناالیزر آناین پایش 

خروجی دودکش را برای اولین بار در ایران، شروع کرد.
در طراحی و س��اخت این آناالیزر از سنس��ور گازهای NOx و SOx با تکنولوژی 

جدید NDUV و UVRAS در سیس��تم CEMS اس��تفاده می ش��ود. دستیابی به 
دانش فنی سطح باال HighTec و بی نیازی کشور از واردات این دسته آناالیزرها از 
اهداف این پروژه است. این پروژه در قالب یک تفاهم نامه پژوهش و فناوری انجام 

می شود.

بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در پاالیشگاه اصفهان

مراس��م بزرگداشت دومین سالگرد ش��هادت سردار سلیمانی با حضور مقام های 
اس��تانی، مدیران و کارکنان ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در سالن همایش این 

شرکت برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م محمدص��ادق حاجیان رئیس رواب��ط عمومی متن پیام 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان را قرائت کرد. در این متن آمده بود:
»با درود و سام به ارواح طیبه شهیدان و امام شهیدان و آرزوی طول عمر با عزت 
همراه با سامتی مقام معظم رهبری مدظله العالی، دومین سالگرد شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی، دهه بصیرت و میثاق امت با والیت، همچنین ایام فاطمیه را 
گرامی می دارم. بدون تردید امنیت امروز منطقه و کشور عزیزمان جمهوری اسامی 

ایران مدیون رشادت ها و ایثارگری های حاج قاسم سلیمانی هاست.

شهید سردار قاسم سلیمانی یکی از محبوب ترین چهره های انقاب اسامی است. 
این شهید واالمقام هرگز فکری جز تاش در جهت عزت اسام و مظلومان جهان در 
سر نپروراند و همواره با نگاهی که تابع افق نگاه مقام معظم رهبری بود، عمر پربرکت 

خویش را صرف مبارزه با ظالمان کرد.
دشمنان پنداشتند که با شهادت سردار، ضربه ای بزرگ به ایران وارد کرده اند. اما 
بنابر فرمایش مقام معظم رهبری از این موضوع غافل بودند که »به حول و قوه  الهی 
کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد« چرا که »شهید سلیمانی برای دشمنان 
خطرناک تر از »سردار« سلیمانی است«. درود بر شرف پاک حاج قاسم سلیمانی و 

تمام شهدای گرانقدر صدر اسام تا زمان کنونی!
اینجانب باردیگر فرارسیدن ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی را به پیش��گاه حضرت ولیعصر )عج( و مقام معظم رهبری و عموم مردم 
شهید پرور ایران اسامی به ویژه همکاران عزیزم در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
تسلیت عرض می نمایم. انشاا... در سایه سار عنایات الهی و رهبری مقام معظم رهبری 
با تاش در جهت پیشبرد اهداف عالی نظام جمهوی اسامی و حذف دشمنان ظالم 
دنیا موفق وپیروز باشیم و با حرکت در این مسیر انتقام خون شهیدان کشورمان را 
از آنان بگیریم«. پس ازآن، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر و 
میمه به عنوان سخنران مراسم، با بیان اینکه روحیه انقابی گری سردار سلیمانی، 
نقطه عطف امنیت منطقه و ترس دشمنان از ایشان بود اظهار داشت: ما به عنوان 
پیروان راه شهیدان اسام و بزرگانی همچون حاج قاسم سلیمانی باید با بهره مندی از 
ظرفیت جوانان، نخبگان و دانشمندان، روحیه انقابی گری خود و تک تک هموطنان 
عزیزمان را تقویت کنیم تا فلسفه وجود و حضورمان را در جهت پیشرفت کشور و 

انجام هر چه بهتر مسئولیت هایی که بر عهده داریم به منصه ظهور برسانیم.
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بازدید معاون شعب بانک ملی ایران از شرکت پاالیش نفت اصفهان

  عضو هیئت عامل و معاون شعب، مدیر امور شعب منطقه ۲ کشور، مدیر امور 
شعب منطقه یک کشور، رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان بانک ملی، در 
دی��دار با مدیر عامل و معاون اقتصادی و بازرگانی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 

راه های تقویت همکاری های دوسویه را مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست مونسان معاون شعب بانک ملی ایران، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
را از مشتریان مهم و ارزشمند بانک ملی ایران دانست و از حضور در این شرکت و 
دیدار با مدیران نخستین شرکت پاالیشی کشور از نظر تنوع تولید، اظهار خرسندی 
کرد و گفت: به عنوان دارنده باالترین ارزش بازار سرمایه در بین بانک های کشور، 
مفتخریم مشتری قدرتمند و پرتوانی همچون شرکت پاالیش نفت اصفهان را در 
جهت اجرای پروژه های عظیم ملی حمایت کنیم. وی با بیان اینکه بانک ملی ایران 
در جهت حمایت از بنگاه ها، رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور تاش می کند، 
آمادگی این بانک را برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با هدف توسعه و انجام پروژه های جدید اعام کرده و اظهار امیدواری 

کرد که سطح تعامات طرفین بیش از پیش افزایش یابد.
معاون اقتصادی و بازرگانی ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان نیز ضمن تقدیر از 

زحم��ات بانک ملی ای��ران در جهت حمایت از پروژه-های ملی ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان، با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، پشتیبانی، 
مانع زدایی ها، بر تداوم حضور اثربخش بانک در پروژه های ملی این شرکت با جذب 

منابع جدید تأکید کرد.
مهدی صرامی در بخش دیگری از سخنان خویش به چشم انداز شرکت پاالیش 
نفت اصفهان مبنی بر تبدیل ش��دن به یکی از هلدینگ های موفق پتروپاالیش��ی 
کشور اشاره و تصریح کرد: در این مسیر با هدف افزایش حاشیه سود پاالیشگاه و 
سودآوری سهامداری، تا کنون نزدیک به ۵۰ درصد از سهام پتروشیمی اصفهان و 

۲3 درصد سهام نفت سپاهان را خریداری کرده ایم.
وی یکی از مزایای تبدیل ش��دن به پتروپاالیشی شدن پاالیشگاه اصفهان را که 
یکی از بزرگترین پاالیشگاه های کشور محسوب می-شود، دستیابی به استانداردهای 
زیست محیطی و تولید محصوالت دوستدار محیط زیست برشمرد و اظهار داشت: 
این شرکت از سال های گذشته همسو با برنامه های خود، پروژه های زیست محیطی 
و اقتصادی ارزشمندی را در قالب طرح جامع تعریف کرده تا محصوالت تولیدی اش 
را در حد استانداردهای یورو ۵ ارتقاء دهد. معاون مالی و اقتصادی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با بیان اینکه احداث مجتمع بنزین سازی یکی از طرح های اجرایی 
زیس��ت محیطی-اقتصادی پاالیشگاه بود که در کمتر از 6 ماه از احداث آن، شاهد 
بازگش��ت ۵۰ درصد س��رمایه بودیم، افزود: در پروژه زیست محیطی و ملی دیگر 
شرکت، با نام تصفیه گازوئیل که سال آینده به بهره برداری می رسد؛ گوگرد گازوئیل 
تولیدی به میزان ppm ۱۰ کاهش خواهد یافت و سودآوری مطلوبی برای شرکت به 
ارمغان می آید، به طوری که در ازای هر بشکه ۱۵۹ لیتری گازوئیل طبق استاندارد 
یورو ۵، ۷ دالر س��ود خواهیم داشت. صرامی پروژه کاماً اقتصادی گوگردزدایی از 
نفت کوره را از دیگر طرح ها معرفی و اظهار امیدواری کرد با همکاری بانک ملی تا 

سه سال آینده به بهره برداری کامل برسد.

کنترل و حفاظت از اموال پاالیشگاه از برنامه های راهبردی است
معاون برنامه ریزی و توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس:

معاونت برنامه ریزی و توس��عه شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس ضمن بیان اینکه توسعه و تعالی سازمان و 
ارائه برنامه های راهبردی و تصمیم ساز در سطوح عالی 
و پشتیبانی از واحدهای فرآیندی از جمله مهم ترین 
وظایف این معاونت به ش��مار میرد، ت��اش مداوم و 
پویایی مدیریت های زیرمجموعه خود را مهم ترین ابزار 
جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سازمان عنوان 
ک��رد. روح اهلل وقاری عنوان کرد: به منظور مقایس��ه 
عملکرد ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس و تعیین 
جایگاه ش��رکت در بین سایر شرکت های پاالیشی با 
بهره گیری از تکنیک های علوم داده و استخراج اطاعات 
از داشبوردهای تهیه شده، اقدام به ارائه گزارشات دو 
هفتگی از وضعیت بازارهای داخلی و جهانی مرتبط با 
صنایع پاالیش��ی کرده ایم تا با ارائه اطاعات مناسب، 
فرآیند تصمیم گیری را تسهیل و به اتخاذ تصمیم بهینه 
کمک کنیم. معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس افزود، یکی از ابزارهای مهم برای 
تسریع در امر تصمیم گیری، تهیه و ارائه داشبوردهای 
مدیریتی است. بدین منظور در ارائه گزارشات تحلیلی 

دوره ای اق��دام به تدوین داش��بورد مدیریتی قیمت 
خوراک و فرآورده ها کردیم. وی ادامه داد: این داشبورد 
ب��ا بهره گیری از داده ه��ا و اطاعات مربوط به قیمت 
نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های پاالیشگاهی 
و نشریات معتبر بین المللی شامل Platts و Argus و 
وب سایت oil price تصویری منسجم از روند قیمتی 
بازار در بازه های مختلف ارائه می کند و به پیش بینی 
قیمت خوراک و فرآورده های نفتی )تجزیه و تحلیل 
داده ها( کمک شایانی می کند. وقاری خاطرنشان کرد: 
از برنامه های راهبردی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
کنترل و حفاظت از اموال پاالیشگاه است که در این 

خصوص اتخاذ روش مداومی برای نگهداری و برکناری 
دارایی ها و کنترل اموال شرکت از طریق برنامه ریزی، 
نظارت بر اجرا، پیگیری تمامی فعالیت های مربوط به 
شناسایی، صورت برداری، ثبت و شماره گذاری اموال 
و تمامی تجهیزات منق��ول و غیرمنقول، راهی برای 
کنترل اموال است. معاون برنامه ریزی و توسعه افزود: 
تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به واسطه 
فرآیندهای ریفورمینگ نفتای متوسط و ایزومریزاسیون 
نفتای س��بک انجام می گیرد. لذا در راستای رسالت 
پاالیشگاه در تأمین امنیت سبد سوخت کشور طرح 
تغییر کاربری واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل به واحد 
تولید بنزین با تکیه بر دان��ش و توان کارکنان جوان 
پاالیشگاه، در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: 
با توجه به متالوژی واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل 
و عدم امکان اس��تفاده از عامل کلرایدی به کار رفته 
در فرآیند ایزومریزاسیون PENEX، انواع دیگر فرآیند 
ایزومریزاسیون مورد بررس��ی قرار گرفت که فرآیند 
ایزومریزاس��یون زئولیتی، به دلیل عدم نیاز به عامل 

کلرایدی و اتمسفر خشک، در این راستا انتخاب شد.

پاالیشگاه کرمانشاه از نظر شاخص های محیط زیست در رده مناسبی قرار دارد

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پاالیشگاه 
کرمانشاه با قدمت 86 سال در خیلی از شاخص های محیط زیستی در رده مناسبی 
قرار دارد و یک بار به عنوان صنعت برگزیده در بحث محیط زیس��ت و چندین بار 
هم به عنوان صنعت سبز برگزیده شده است. »علی ساجقه« در حاشیه بازدید از 
پاالیشگاه کرمانشاه افزود: مجموعه های پاالیشگاهی در بحث استفاده از آبید طوالنی 

دارند و  پاالیشگاه کرمانشاه با احداث تصفیه خانه، آبی که وارد آن می شود با همان 
کیفیت خارج می گردد و این جای خوشحالی دارد.

وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه کرمانشاه در مرکز این شهر قرار دارد، اظهار داشت: 
در بحث محیط زیست صنعت می تواند همزیستی مسالمت آمیزی با شهر و تجمعات 

انسانی داشته باشد.
معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: 
پاالیش��گاه کرمانشاه در گذشته از آب رودخانه قره س��و استفاده می کرد و پس از 
استفاده، آب را دوباره به رودخانه می ریخت اما اکنون هیچ آبی از قره سو برداشت 

نمی شود و هیچ آبی هم به آن نمی ریزد که این دستاورد بسیار خوبی است.  
وی اضافه کرد: باید صنایع آب بر را با تدابیری به سمت کاهش مصرف آب ببریم. 
پاالیشگاه کرمانشاه که در روز می توانست هشت هزار متر مکعب آب را مصرف کند، 

امروز در هر ۲۴ ساعت حدود هزار متر مکعب آب مصرف می کند.
ساجقه تاکید کرد: اداره کل محیط زیست کرمانشاه با پایش همیشگی پاالیشگاه 
کرمانشاه از نظر مواد آالینده آب و خاک، از لحاظ آستانه محیط زیستی وضعیتان را 
در وضعیت بسیار مناسبی ارزیابی کرده و امیدوارم همه صنایع ما به این سمت و سو 
بروند. معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان این 

بازدید از تمبر سردار شهید سلیمانی رونمایی کرد.

هیچ گونه حساب بانکی و پرداخت مالیات خارج از استان هرمزگان نداریم

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: کلیه حساب های مالی و بانکی 
این شرکت در استان هرمزگان قرار دارد و مالیات ها و عوارض شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس نیز در این استان پرداخت می شود.
مهندس هاشم نامور با اشاره به چشم انداز این شرکت برای توسعه پایدار و توجه 
به ایفای مسئولیت های اجتماعی در رونق و رشد منطقه با توسعه سرمایه گذاری و 
درآمدزایی در هرمزگان افزود: کلیه حساب های مالی و بانکی شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس از س��ال ۱3۹۰ به اس��تان هرمزگان منتقل شده و مالیات ها و عوارض 
ش��رکت نیز به طور کامل در این استان پرداخت می شود، به گونه ای که هیچ گونه 
حسابی در دیگر شهرستان ها و استان ها نداشته و پرداخت های مالیاتی و عوارض 
به صورت مستمر در همین استان صورت می پذیرد و پیش از این نیز به استانداری 

هرمزگان اعام شده است.
وی بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات مؤثر شرکت پاالیش نفت بندرعباس توجه 

به رشد اقتصادی جامعه پیرامونی است و در همین راستا عاوه بر متمرکز کردن 
حساب های بانکی و پرداخت های مالیاتی، این شرکت با حداکثر بهره گیری از توان 
بازرگانی و بازارهای داخلی استان، کاال، اجناس و خدمات مورد نیاز خود را از استان 

هرمزگان تأمین می کند.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: یکی از اهداف کان احداث 
پاالیش��گاه نفت بندرعباس در استان هرمزگان شکوفایی اقتصاد، توسعه و بهبود 
زیرس��اخت ها، کمک به رشد همه جانبه اس��تان و خصوصاً اشتغال زایی و جذب 
نیروهای بومی بوده اس��ت که تاکنون در کلیه مراحل جذب نیرو از س��ال ۱3۹۰ 
تاکنون حتی االمکان و قریب اتفاق نیروهای جذب شده از طبقه جوانان بومی استان 
بوده اند، به نحوی که آمار ۹۰ درصدی نیروهای بومی شاغل در شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس مبین این موضوع است.
مهن��دس نامور تصریح کرد: از دیدگاه ش��رکت پاالی��ش نفت بندرعباس تعهد 
س��ازمان های صنعتی به جامعه چند وجهی اس��ت و این شرکت در جایگاه یک 
مجموعه صنعتی پیش��رو همواره تاش کرده اس��ت در کنار رسالت و مسئولیت 
اصلی خود که تأمین انرژی و فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور است، به موضوع 
مس��ئولیت های اجتماع��ی نیز به عن��وان یک وظیفه در قب��ال محیط طبیعی و 
اجتماعی نگاه ویژه داش��ته و در این راستا تاکنون اقدامات متناسب و گسترده ای 
در جهت حفظ، مراقبت، توس��عه و تقویت امکانات آموزش��ی، درمانی، فرهنگی، 
مذهبی، معشیتی، اجتماعی، زیست محیطی و ... در جامعه ای که در آن فعالیت 
می کند انجام داده است که از آن جمله می توان به ساخت مدرسه، احداث خوابگاه 
دانش��جویان، ساخت مجموعه فرهنگی و ورزشی، ساخت آزمایشگاه مهندسی در 
دانش��گاه، ساخت و توسعه اماکن ورزشی، ساخت سرپناه برای نیازمندان، توسعه 
راه ها، ساخت بیمارستان تخصصی کودکان که اکنون در حال احداث است، توسعه 

اماکن مذهبی، ارائه خدمات حمایتی و مشارکت در امور خیریه و .... اشاره کرد.
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ساخت مشترک ربات بازرسی سازه های نفتی توسط پاالیشگاه شازند و دانشگاه صنعتی اراک

مسائل حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت

ربات بازرسی سازه های نفتی و استک ها با موفقیت 
در دانش��گاه صنعتی اراک ساخته و ارزیابی شد. این 
ربات محصول آزمایش��گاه تحقیقاتی مکاترونیک و 
رباتیک توس��ط دکتر محمد گهری عضو دانش��کده 
مهندسی مکانیک دانش��گاه در قالب طرح مشترک 
پاالیشگاه امام خمینی شازند و دانشگاه طراحی و به 
اجرا درآمد. طراحی و جهت کنترل بخش های فلزی 
سازه های نفتی غیرقابل دسترسی ساخته شد است. 
از توانایی های این ربات اتصال بر س��ازه های فلزی از 
طریق چرخ های مگنتیکی است که می تواند ضمن 
اتصال پ��راپ خود بر روی اس��تک ها و مخازن نفت 
پاالیش��گاه و پتروش��یمی با حرکت کنترل شده به 
تست UT )آلتراسونیک( آن ها بپردازد. از ویژگی های 
تست UT برروی این سازه کنترل، شناسایی و مطالعه 
PITTING و CORRISION در آنها اس��ت که با این 

روش هزینه های انسانی و ایمنی در مراکز پرخطر را 
کاه��ش می دهد. این ربات باال رونده دارای بازوی دو 
درجه آزادی برای قراردادن پرآب )حسگر آلتراسونیک( 
بر روی سطوح است که مخصوص این امر طراحی و 

ساخته شده است.
کتابچه استاندارد ISO ۵۰۰۰۴:۲۰۲۰ سیستم های 
مدیریت انرژی توس��ط ش��رکت پاالیش نفت تهران 

ترجمه و منتشر شد.
با حمایت های مدیرعامل و هیئت مدیره و در راستای 
ایفای مس��ئولیت اجتماعی شرکت و ترویج فرهنگ 
مدیریت مصرف ان��رژی جهت نیل به اهداف اصاح 

الگوی مصرف، ش��رکت پاالیش نفت تهران ویرایش 
جدید استاندارد ISO 50004:2020 »راهنمای اجرا، 
نگهداری و بهبود سیس��تم مدیریت انرژی بر اساس 
اس��تاندارد ISO 50001:2018« را برای اولین بار در 

کشور ترجمه و منتشر کرد.
اس��تاندارد ISO 50004 جدیدتری��ن مجموع��ه 
 ISO 50001 اس��تانداردهای سیستم مدیریت انرژی
اس��ت و برای توسعه سیس��تم مدیریت انرژی است. 
این کتابچه چارچوب کامل و جامعی برای پیاده سازی 
سیستم مدیریت انرژی )EnMS( در سازمان ها ارائه 
می کن��د و به س��ازمان ها کمک می کند ت��ا با ایجاد 
س��اختاری نظام مند و رویکردی سیس��تماتیک در 
مدیریت انرژی خود، ابزاری برای دستیابی به بهبود 

مستمر در عملکرد انرژی داشته باشند.
در پیاده سازی و اجرای یک سیستم مدیریت انرژی، 
انتخاب رویکردهای متناس��ب با نیازها همواره مورد 

تاکید کارشناسان امر قرار گرفته است.
شرکت پاالیش نفت تهران به عنوان عضوی مؤثر 
از خانواده بزرگ صنعت نفت کشور و قطب اقتصادی 
پایتخت در سال های اخیر با اجرای پروژه های متعدد 
بهبود کیفیت محصوالت خ��ود، گام های بنیادینی 
در راس��تای الزامات محیط زیستی و مدیریت بهینه 
مصرف انرژی در جنوب تهران برداش��ته است. پیش 
از نیز کتابچه استاندارد ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱8 در سال 
۱3۹8 توس��ط شرکت پاالیش نفت تهران ترجمه و 

منتشر شده بود.

در جلسه ای که به ریاست یحیی رمضانی فرماندار شهرستان شازند و با حضور 
رجبی مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، محمودی رئیس 
کمیته امداد شهرس��تان و تعدادی از مدیران این مجموعه برگزار ش��د، مسائل و 
 موضوعات مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی در شهرس��تان مورد بررس��ی قرار 

گرفت.
دراین جلس��ه مدیرعامل پاالیش��گاه با ارائه گزارش��ی از روند فعالیت ش��رکت 
و همچنین اقدامات صورت گرفته در بهبود عملکرد و در راستای خودکفایی کشور 
در تولید قطعات مورد نیاز، خواستار حمایت همه جانبه دولت در همه زمینه های 

مورد نیاز این شرکت شد.
در ادامه نیز رمضانی فرماندار گفت: باتوجه به گس��تردگی شهرس��تان و وجود 
مناطق محروم  به مس��اعدت ویژه و  حمایت و همکاری درزمینه معیشت، اشتغال 

و،.... نیاز است.
او افزود:  اقدامات مؤثری در دولت سیزدهم به منظور محرومیت زدایی انجام شده 
که این موضوع اهتمام ویژه مسوالن ومدیران کلیه دستگاه ها و نهادها را می طلبد. 

در پایان نیز تعدادی بس��ته حمایتی معیش��تی از طرف شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی )ره( برای توزیع بین نیازمندان تهیه و ارسال شد.

آغاز تعمیرات اساسی تبدیل کاتالیستی )واحد 3۰۰( پاالیشگاه نفت الوان

عملی��ات اجرایی تعمیرات اساس��ی واحد تبدیل 
کاتالیستی )واحد 3۰۰( پاالیشگاه نفت الوان باهدف 
تعویض و احیای کاتالیس��ت رآکتورهای این واحد 
و همچنین تعوی��ض تیوب های ک��وره 3۰۴، 3۰۲ 
از تاریخ ۵ اس��فند ماه س��ال ۱۴۰۰ با تکیه بر توان 

متخصصان این پاالیشگاه آغاز شد.
اجرای تعمیرات اساسی مطابق برنامه از قبل تدوین  
ش��ده و براساس هماهنگی  با شرکت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی و کس��ب مجوزهای الزم 

برای ب��ازه ای ۱۹ روزه برنامه ریزی و تا پایان س��ال 
۱۴۰۰ به اتمام خواهد رسید.

خلیل جادری پ��ور، رئیس نگه��داری و تعمیرات 
شرکت پاالیش نفت الوان در این باره گفت: با توجه 
به تراکم و حجم فوق العاده سنگین کار و گستردگی 
عملیات تعمیرات اساسی از تعداد ۲۲۰ نفر پرسنل 
پیمانکاری در کنار نیروهای اجرایی پاالیشگاه نفت 

الوان استفاده شده است.
وی افزود: مطابق شرح کار ارائه شده از سوی »اداره 

مهندسی و طرح ها« با برنامه ریزی های اداره تعمیرات 
و با همکاری سایر ادارات تجهیزات واحد 3۰۰ مورد 

تعمیر، بازبینی و اصاح قرار خواهد گرفت.
مهندس خلیل جادری پور در تشریح این عملیات 
گف��ت: در این تعمیرات اساس��ی تمام��ی باندلهای 
کولرهای هوایی و کاتالیست های رآکتورهای بخش 
پلتفرم��ر و رآکتور بخش یونیفاینر، کوره های واحد، 
 Sub station تجهیزات برقی )الکتروموتورها، ادوات
و ...(، شیرآالت )جوشی و فلنجی(، تجهیزات کنترلی 
)آناالیزره��ا، ترموول ها، کنترل ولوها، ترموکوپل ها و 
....( مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و تعمیرات 

مورد نیاز بر روی آنها انجام می شود.
رئیس نگهداری و تعمیرات ش��رکت پاالیش نفت 
الوان اع��ام کرد: هدف اصلی از انجام این تعمیرات 
اساسی، آماده س��ازی واحد عملیاتی مورد نظر برای 
ادامه کارکرد مس��تمر و شبانه روزی جهت یک دوره 
فعالیت بعدی و »تولید و تأمین« فرآورده های نفتی 

باکیفیت باال می باشد.
جادری پور با اشاره به برنامه ریزی تعمیرات با رعایت 
الزامات ایمنی، افزود: تعمیرات فوق با همکاری ادارات 
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، مهندسی طرح ها، 
مدیریت بازرگانی، اداره HSE و منابع انس��انی در دو 

شیفت به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

اجرای نخستین تعمیرات پیچیده پاالیشگاهی در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند 

مدیرعامل پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند از پایان موفقیت آمیز نخستین 
تعمیرات پیچیده پاالیشگاهی کشور در این پاالیشگاه خبر داد.

مجید رجبی با بیان اینکه با تاش متخصصان ش��رکت ماشین س��ازی اراک و 
پژوهش��گران صنعت نفت استان مرکزی نخستین تعمیرات پیچیده پاالیشگاهی 
کشور انجام شد، گفت: در تعمیرات اساسی سال ۹۵ پاالیشگاه نفت امام خمینی 
)ره( شازند، بازرسان فنی متوجه بروز ترک و آسیب دیدگی در یکی از سه راکتور 

فعال در واحد آیزوماکس شدند.
وی افزود: خطر وقوع انفجار و فاجعه هر لحظه نزدیک تر می شد و به ناچار راکتور 
آسیب دیده غیر عملیاتی شد و برای تعمیر آن از شرکت ژاپنی سازنده درخواست 
کردیم، اما این شرکت تعمیرات را مستلزم خروج راکتور از پاالیشگاه می دانست و 

ارز بسیاری را برای تعمیر اساسی درخواست کرد.
به گفته مدیرعامل پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند، با رایزنی های متعدد 
و بهره گیری از پژوهشگاه صنعت نفت کشور سرانجام ماشین سازی اراک به عنوان 

مجری طرح تعمیر تخصصی راکتور معرفی شد.
براساس این گزارش در پی استفاده از تخصص مهندسان ایرانی و تنها با صرف 
مبل��غ ۷ میلیارد تومان، راکتور آس��یب دیده این واحد مه��م که هیدروکربن های 
س��نگین بی ارزش را تبدیل به هیدروکربن های سبک باارزشی همچون گازوئیل، 

نفت سفید و ال پی جی می کند عملیاتی شد.
پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند با ظرفیت فرآوری روزانه ۲۵۰ هزار بشکه 
نف��ت خام و تولید ۱6 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در زمره برترین پاالیش��گاه های 

کشور قرار دارد.

جلسه مدیرعامل پاالیشگاه شازند با فرماندار؛

با استفاده از توان متخصصان داخلی محقق شد
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 جلوگی���ری از کیش وم���ات ش���دن صنع���ت 
پاالیش در مواجه با چالش ها

پس از بررس��ی س��وابق، اقدامات و فعالیت ها در 
صنعت پاالیش و پخش، تعه��دات صادراتی ایجاد 
ش��ده معوق��ه به خری��داران از جمل��ه چالش های 
دردسرس��ازی ب��ود ک��ه در وهله نخس��ت ارزیابی 
چالش ه��ا ق��دم علم کرد. براس��اس آم��ار موجود 
باقی مانده تعهدات ش��رکت در س��ال ۹۹ و ۱۴۰۰، 
مش��مول 6۹۴ هزار تن فرآورده بود که ۱8۵ هزار 
تن از طریق زمینی )تسویه شده( و ۵۰۹ هزار تن از 
طریق دریایی به فروش رسیده بود. در این خصوص 
طی مذاکره با خریداران و استفاده از ظرفیت قرارداد 
ب��رای تعویق تعه��دات و برای اص��اح قیمت های 
قرارداد و دوره زمانی تحویل توافق ش��د تا با خرید 
فرصت بتوان ضمن اجرای تعهدات تحمیل شده از 

اقناع و تأمین نیاز بازار داخلی نیز جا نماند.
ع��دم  هماهنگی سیاس��ت های صادراتی و توزیع 
داخل��ی و عدم اس��تفاده از ظرفی��ت تجاری حوزه 
انرژی از کشورهای منطقه از دیگر مشکات پیش رو 
ب��ود. در این خصوص با تقوی��ت و تنظیم روابط با 

کش��ورهای همجوار و منطقه با همکاری متولیان 
حوزه بین الملل با تاکید بر دیپلماس��ی انرژی و در 
گام بعدی بر اس��تفاده از ظرفیت تاسیسات انتقال 
و توزیع برای برقرار کردن تعامات س��وآپ تصیم 

گرفته شد.

 افزایش ذخایر استراتژیک سوخت
باتوجه به پاندمی کرونا که از دو س��ال گذش��ته 
تاکنون جهان را درگیر خود کرده اس��ت، شیوع آن 
منجر به تغییر رفتار در بازار مصرف شد و با نوسانات 
ایجاد شده بازار س��وخت را نیز متحول کرد. براین 
اساس در ایران، فرصت صادرات فرآورده هایی مانند 
بنزین باتوجه به س��رریز ش��دن مخازن و انبارهای 
اقس��ام فرآورده ه��ا و نفت خ��ام از نگه��داری این 
فرآورده، به سمت بازارهای صادراتی ایجاد و شرایط 

برای ارزآوری در این بخش مهیا شد.
اما رفته رفته و با ایمنی ایجاد ش��ده در کش��ور، 
مجدد عقربه مصرف نه تنها به زمان پیش از کرونا 
بازگش��ت بلکه با تحق��ق یک پیش  بین��ی، دامنه 
س��وزاندن بنزین در باک خودروها تا یک ماه دیگر 

ب��ه ۱۲۰ میلیون لیتر نیز خواهد رس��ید. امری که 
می تواند گمانه زنی برای واردات بنزین را ش��دیدتر 

کند.
با این اوصاف نخستین گام مدیران و عوامل دست 
اندرکار در دولت سیزدهم، بر برنامه ریزی بر مبنای 
افزایش ذخایر استرات ژیک سوخت قرار گرفت که تا 

پیش از این در حاشیه قرار گرفته بود.

 ممانعت از خاموش���ی های گس���ترده در کشور 
با سوخت رسانی مستمر

در زمس��تان امس��ال، کمبود گاز، نیروگاه ها را با 
بحران جدی مواجه کرده بود. در این بین با ارسال 
روزان��ه ح��دود 3۷ میلیون لیتر س��وخت مایع به 
نیروگاه های کش��ور، در 6 ماهه سال ۱۴۰۰ منجر 
به عدم خاموش��ی گسترده در کش��ور شد. این امر 
ب��ا توجه به کاهش ش��دید دم��ا و افزایش مصرف 
گاز و عدم پاس��خگویی تحویل گاز به نیروگاه ها که 
می توانست به بحران خاموشی دامن بزند، با تأمین 
و توزیع بی وقفه سوخت مایع از توقف تولید برق در 

کشور ممانعت به عمل آمد.

 توسعه سی ان جی در سبد سوخت خودروها
در ادام��ه، با تغییر کنش بازار مصرف و همچنین 
عدم نوسازی و بازسازی تاسیسات پاالیشگاهی در 
س��ال های گذش��ته، این امر محرز شد که ظرفیت 
فعلی پاالیش نفت خام و میعانات گازی معادل ۲.۲ 
میلیون بشکه از عهده شیب تند مصرف برنخواهد 
آمد. ش��اهد ای��ن مدعا ب��رآوردی از الگوی مصرف 
بنزین اس��ت که گویای ی��ک جهش قابل توجه در 
مصرف بنزین اس��ت که طی س��ال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ 
میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۱۰ به ۱3۴ میلیون 
لیتر در روز و در افق س��ال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۵3 

میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
از ای��ن رو مدیریت بهینه مصرف س��وخت برای 
جلوگی��ری از بح��ران احتمال��ی به ج��د در صدر 
برنامه های اجرایی قرار گرفت؛ توسعه فرصت مغفول 
مانده در سبد سوخت خودروها از کانال سی ان جی 
از جمله راهبردهایی است که تمرکز باالیی بر روی 
آن قرار گرفته اس��ت تا از یک س��و با دسترس قرار 
دادن یک س��وخت پ��اک و ارزان، ت��وان اقتصادی 
خانوارها را در نظر بگیرد و از س��وی دیگر با کاهش 
مصرف بنزین بتواند شرایط تثبیت شده صادرات را 

نیز نگه دارد.
در این راس��تا از ابتدای س��ال ج��اری 8۴ هزار 
خودروی بنزینی به دوگانه س��وز تبدیل شده است، 
همچنین ف��ارغ از فعالیت های ص��ورت گرفته در 
بخش تبدیل کارگاهی، یک قرارداد با گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو به منظور تولید ۴۵ ه��زار خودروی 
دوگانه سوز اعم از تاکسی و وانت نیز در آذرماه سال 
جاری منعقد ش��د تا ضمن مدیریت مصرف بنزین 

صرفه جویی ارزی قابل توجهی را رقم بزند.

 ایجاد ارزش افزوده بیشتر با حرکت به سمت 
سودمحوری

تنه��ا در حدود 8 ماه از آغاز ب��ه کار مدیران این 
صنعت در دولت س��یزدهم می گ��ذرد ولی رویکرد 
اصلی در بخش پاالیش، تعدد و کثرت بخش��یدن 
به واحدهای پاالیش��ی و پتروپاالیش��ی باتوجه به 
چالش های��ی چون عدم افزایش ظرفیت پاالیش��ی 
و پتروپاالیش��ی متناس��ب با تکالیف قانونی و عدم 
ارتقای الگوی های پاالیشی طی سال های گذشته، 
هم اکنون در راستای کاهش و پرهیز از خام فروشی 
نفت خام براس��اس سیاس��ت اباغ��ی رهبر معظم 

انقاب قرار گرفته است.
خط مشی صنعت پاالیش کش��ور درحال تغییر 
مسیر از سوخت محوری به سمت سودمحوری است. 
این عبارت بیانگر ضرورت ایجاد یک تحول در ساختار 
پاالیشگاه های کشور است تا متناسب با تغییر بازار 
انرژی جهانی تغییر مسیر دهد به سمت تنوع بیشتر 

در سبد محصوالت تولیدی حرکت کند.

این امر مستلزم ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین 
دو قطب صنعتی کشور یعنی واحدهای پاالیشی و 

مجتمع های پتروشیمی است.
گنجاندن نس��ل جدیدی از محصوالت در س��بد 
پاالیشگاه ها که تاکنون فقط بر تولید انواع سوخت 
متمرک��ز بوده، اقدامی اس��ت که می تواند مس��یر 

درآمدزایی کشور را بیش از پیش تسهیل کند.
رویه س��اخت و توسعه پاالیش��گاه های نفتی در 
کش��ور که هم اکنون تعدادشان به ۹ واحد صنعتی 
می رسد براس��اس تولید س��وخت و افزایش سهم 
فرآورده ها در س��بد س��وختی ناوگان حمل و نقل، 

نیروگاه ها و سایر صنایع مرتبط بوده است.
تولید حداکثری سوخت بویژه دو کاالی کلیدی 
مانند بنزین و گازوئیل که سرآمد بازار فرآورده های 
نفتی تلقی می ش��وند از گذشته تاکنون در اولویت 
برنامه های واحدهای پاالیش��ی قرار داش��ته است. 
رویه ای که برای تولید و تأمین س��وخت مورد نیاز 
بازار مصرف استمرار داشته و پاالیشگاه های کشور 
را موظف به پاالیش روزانه دومیلیون و دویست هزار 

بشکه فعلی کرده است.

 ط���رح پتروپاالیش���ی 3۰۰ ه���زار بش���که ای در 
مسیر اجرا

به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، از میان ۴۲ طرح پاالیشی نیمه کاره باقی 
مانده در صنعت پاالیش، ۲۵ طرح پتروپاالیشگاهی، 
پن��ج طرح میعانات گازی و ۱۲ طرح نیز طرح های 
بهینه سازی پاالیشگاه های محدود می شود که پس 
از بررس��ی این طرح ها، ض��رورت احداث یک واحد 
جدید پتروپاالیش��ی به موازات اجرای دیگر طرح ها 
احساس ش��د که به دنبال آن مطالعات اجرای این 

طرح انجام شد.
طرح احداث پتروپاالیش��گاه ش��هید سلیمانی از 
جمله طرح هایی اس��ت که در دومینوی حرکت به 
سمت سودمحوری در اولویت اجرا و به بهره برداری 
رس��یدن قرار گرفته اس��ت. این ط��رح 3۰۰ هزار 
بشکه ای با هدف افزایش ظرفیت پاالیشی و تأمین 
فرآورده های م��ورد نیاز با تاکید ب��ر زنجیره ارزش 
در اس��تان هرمزگان و در مجاورت پاالیش��گاه های 
بندرعباس و ستاره خلیج فارس احداث خواهد شد. 
این طرح حدود ۱۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد که 
مقرر شده است تا از محل منابع داخلی با مشارکت 
بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی )فاینانس( و یا 
تحویل نفت خام به پیمانکاران )براساس بندمندرج 

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱( تأمین مالی شود.
این درحالی اس��ت که سیاست مجموعه پاالیش 
و پخش ب��ه منظور حمای��ت از بخش خصوصی و 
تس��هیل ش��رایط برای ورود این بخش به سرمایه 
گذاری اس��ت. طرح احداث پتروپاالیشگاه الوان به 
ظرفیت ۱۵۰ هزار بش��که و احداث یک پاالیشگاه 

3۰۰ هزار بش��که ای در خوزس��تان نی��ز از جمله 
طرح ه��ای پیش بینی ش��ده با خ��وراک نفت خام 

است.

امضای یک تفاهمنامه راهبردی و استرات ژیک
باتوجه به اینکه روزانه رقمی معادل 8.8 میلیون 
لیتر س��وخت و ف��رآورده به ص��ورت روزانه قاچاق 
می شود، ضمن ضرورت نظارت مستمر دستگاه های 
متول��ی براین جری��ان و باتوجه به اینک��ه یکی از 
راه های انتقال امن ف��رآورده از طریق خطوط لوله 
اس��ت؛ گسترش شبکه ریلی و خطوط لوله از دیگر 
برنامه هایی اس��ت که در محوریت اج��را و به بهره 

برداری رساندن قرار گرفته است.
از ای��ن رو در اواخ��ر دی ماه س��ال ج��اری یک 
تفاهمنامه به ارزش 3۷۲ میلیون یورو بین شرکت 
ملی پاالیش و پخش و بانک ملت برای احداث خط 
لوله تابش )تأمین بازار انرژی ش��رق( منعقد شد تا 
با کاهش ضریب قاچاق س��وخت یک صرفه جویی 
۱۱ میلی��ارد تومانی در روز، در ادامه انتقال ایمن و 
پایدار سوخت را به مردم و صنایع و همچنین بازاری 
جذاب برای صادرات به افغانس��تان را رقم بزند. این 
طرح در انتظار مجوز ش��ورای اقتصاد اس��ت تا در 

چهار سال آتی روی مدار بهره برداری قرار بگیرد.
این درحالی اس��ت که امضای تفاهم نامه دیگری 
در صدر برنامه های ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
قرار گرفته است تا شرایط توزیع و انتقال فرآورده ها 
را تس��هیل کند. طرح احداث خ��ط لوله پارس به 
ارزش ۱۰۰ میلی��ون یورو ظرفیت انتق��ال روزانه 
۷۲ هزار بش��که فرآورده را از هرمزگان به اس��تان 
فارس را مهی��ا خواهد کرد. تفاهمنامه این طرح با 
هدف تأمین کس��ری و توزیع بهینه سوخت مورد 
نیاز اس��تان ف��ارس، کاهش ت��ردد نفتکش های 
جاده ای، افزایش حجم ذخیره س��ازی فرآورده های 
نفتی این اس��تان و غیره تا پایان امس��ال به امضاء 

خواهد رسید.
ام��ا از دیگر برنامه های ش��رکت مل��ی پاالیش و 
پخش می ت��وان به ارتق��اء کیفی بنزی��ن تولیدی 
و کاهش و کیفی س��ازی نفت ک��وره، ارتقاء کیفی 
نفت گاز در پاالیش��گاه شیراز اشاره کرد. همچنین 
پروژه های تصفیه گازوئیل، ارتقاء کیفی نفت گاز و 
سولفورزدایی نفت کوره از ته مانده برج های تقطیر 

در پاالیشگاه اصفهان در دست اجراست.
تولید کک س��وزنی در پاالیش��گاه امام خمینی 
ش��ازند، ارتقاء کیف��ی محصوالت س��نگین واحد 
کک س��ازی در بندرعب��اس، ارتق��اء کمی و کیفی 
فرآورده های تولیدی در پاالیشگاه نفت تبریز، طرح 
احداث واحد بهبود کیفی و کمی بنزین در تهران، 
ط��رح احداث واحد س��ولفورزدایی نف��ت کوره در 
کرمانشاه، واحد تقطیر در خأل جدید الوان از دیگر 

طرح های در دست اقدام است.

تالش ها برای همسو شدن صنعت پاالیش و پخش ایران با بازارهای جهانی
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و واکاوی چالش ها و کمبودهای موجود در صنعت نفت به ویژه در بخش پاالیش، شرکت ملی پاالیش و پخش در تالش است تا از سوخت محورِی صرف به سمت 
سودمحوری حرکت کند. اما در کنار این رویکرد و فارغ از محقق ساختن برنامه های در دست اجرا، دو مأموریت خطیر بر عهده این شرکت نهاده شده است تا در همان ابتدای کار با بررسی مواضع 
اقتصادی کشور شیوه راهبردی مناسبی را باتوجه به شرایط موجود در تأمین نیاز بازار سوخت، اتخاذ کند. شرکت ملی پاالیش و پخش در دولت سیزدهم در حالی سر رشته امور را در دست گرفت 

که از یک سو باید برای چالش های از پیش مانده راهکار ارائه می کرد و از سوی دیگر با برقراری توازن در بازارهای مصرف طرح های جدیدی را تعریف می کرد.
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۱ - توصیف اختراع
1 -1- عنوان اختراع

ابزار لبه یاب هوشمند مورد استفاده در فرآیندهای فرز کاری دقیق

1 -2- زمینه فنی اختراع مربوط
علم مکانیک، مربوط به فرآیند ساخت و تولید دقیق قطعه کار

1 – 3- محل استفاده و کاربرد اختراع
کارگاه های س��اخت یا بازسازی قطعه کار توسط ماش��ین ابزارهای صنعتی فرز 

CNC & NC ،مدل های معمولی

2- مقدمه
امروزه پیشرفت سریع تکنولوژی ساخت، و نیاز به تولید قطعات پیچیده و دقیق، 
صنعت را ملزم به اس��تفاده از ماش��ین  ابزارهایی می کند که خصوصیات متضادی 
چون دقت و س��رعت عمل باال را یک جا داشته باشند. بر این اساس، در سال های 
اخیر تغییر دیدگاه زیادی در خصوص نوع به کارگیری ماشین های ابزار معمولی و 

۱CNC انجام گرفته است.
دست یابی به محدوده های بسته تلرانسی و دقت ابعادی و سرعت باال در قطعات 
ماش��ین کاری شده، از کیفیت هندسی و موقعیتی دقیق ماشین های ابزار حاصل 
می شود. بهبود کیفیتی ماشین های ابزار از طریق تعمیرات مکانیکی و افزایش دقت 

ساخت اجزای ماشین نیز روشی گران قیمت و در مواردی غیرقابل اجراست.
دقت واقعی ساخت قطعه کار بر روی ماشین ابزارهای صنعتی مانند فرز همیشه 
کمتر از دقت اسمی ماشین ابزار است و اپراتور نمی تواند قطعه کاری با دقت اسمی 

ماشین ابزار، براده برداری و تولید کند و این وضعیت باعث ایجاد تلرانس در ساخت 
تمامی قطعات می شود و مقدار این تلرانس، در ساخت قطعات مشابه بر روی یک 

ماشین ابزار با شرایط کاری کاماً یکسان، توسط یک اپراتور، متفاوت خواهد بود.

3- چالش ه���ای فرآین���د براده ب���رداری در تولی���د قطع���ات صنعت���ی دقی���ق ب���ا 
ماشین ابزار فرز

از کارگاه های ماش��ین ابزار در دانش��گاه ها تا صنعت، زمان��ی که قطعات بر روی 
میز ماش��ین ابزارهای صنعتی مانند فرز، جهت براده برداری نصب می شوند طبق 
شکل شماره ۱، نیاز است تنظیمات دقیقی جهت موقعیت دهی هر چه بهتر ابزار 
براده برداری نسبت به سطح یا لبه ای از قطعه کار انجام گیرد و موقعیت قرارگیری 
ابزاربراده برداری نسبت به سطح قطعه کار برای اپراتور باید کاماً مشخص باشد و هر 
 NC و CNC چقدر این موقعیت دهی توسط اپراتور با دقت بیشتری در ماشین های

و معمولی انجام گیرد دقت ساخت قطعه کار باالتر می رود.

ش��کل ۱: موقعیت دهی ابزار براده برداری توسط اپراتور بر روی سطح قطعه کار 
قبل از براده بردرای در ماشین بزار فرز

شکل 2: نمایش صفر ماشین ابزار فرز و صفرقطعه کار

شکل 3: آفست گیری در ماشین ابزار فرز قبل از براده برداری

از دیگر ضعف های ماشین ابزارهای صنعتی مذکور می توان به دارا بودن دو دقت 

اسمی )توسط سازنده ماشین ابزار برای آن تعریف می شود( و واقعی )دقتی که در 
س��اخت قطعه کار توسط ماش��ین ابزار به وجود می آید.( مربوط به آن ها در تولید 
اش��اره کرد که دقت واقعی یا کاری آن ها، از دقت اسمی ساخت ماشین ابزار کمتر 
است، و این اختاف ناشی از عوامل مختلفی، از جمله، نوع حرکت محورهای ابزار، 
ماش��ین ابزار نسبت به هم، متفاوت بودن سایز ابزار  براده برداری مورد استفاده در 
ماش��ین ابزار نسبت به یکدیگر و همچنین شرکت داشتن نیروی انسانی به عنوان 

اپراتور ماشین ابزار، برای ساخت یک قطعه کار اشاره کرد.

4-مروری بر پیشینه تحقیق
تاریخ دقیقی از س��اخت و استفاده از لبه یاب در صنعت مشخص نیست و طبق 
اس��ناد و گواهی  ثبت اختراع، می ت��وان به ثبت اختراع نمونه مکانیکی لبه یاب در 
کش��ور آمریکا مربوط به دیوید مک مارتی۲ در سال ۱۹۹۲ اشاره کرد که مختص 
ماشین فرز CNC بود و بعد از آن نیز مدل های مختلفی که مهمترین آن ها اشاره 

خواهد شد ساخته و به ثبت اختراع رسیدند.

1-7- استفاده از تاسترهای مکانیکی ماشین ابزار فرز:
طبق ش��کل شماره ۴، نمونه  مکانیکی این ابزار توسط دیوید مک مارتی درسال 
۱۹۹۲ به ثبت اختراع رسیده است و قابل نصب در جای ابزار براده برداری ماشین 
ابزار فرز اس��ت. در زمانی که نوک س��اچمه ای به لبه ی قطعه کار، توس��ط حرکت 
پیش��روی میز ماشین فرز برخورد کند منحرف می ش��ود و اپراتور پیشروی میز را 
متوقف کرده و عددهای نشان داده شده توسط ورینه یا مانیتور ماشین ابزا را صفر 
می کند و در ادامه تاستر را باز، و ابزار براده برداری مربوطه را بسته، و شروع به براده 

برداری از سطح قطعه کار می کند.

شرح دقیق از ساخت و اختراع
ابزار لبه یاب هوشمند مورد استفاده در فر آیند های فرز کاری دقیق

SMART EDGE _ FINDER TOOL USED IN PRECISE MILLING PROCESS
حامی و سفارش دهنده: شرکت پاالیش نفت بندرعباس/ پژوهشگر: مهران راسخی رونیزی

38نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 23  اسفند 1400
Oil Refining Industry Employers Association

39نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 23  اسفند 1400
Oil Refining Industry Employers Association



شکل 8: یک نمونه از لبه یاب الکترونیکی آمریکایی با نوک لمس کننده کره ای

ش�کل 9: لبه یاب الکترونیک�ی در حالت مماس، با لبه قطعه کار و فعال ش�دن 
هشدار دهنده نوری در روی بدنه

3-7- لبه یاب الکترونیکی با نوک لمس کننده استوانه ای شکل
این تاسترها، نیز در انحصار شرکت های آمریکایی است و طبق شکل ۱۰ نمونه  
الکترونیکی این ابزار توس��ط تیموتی ویلوبیبی ۵ درس��ال ۲۰۰3 به ثبت اختراع 
رس��یده اس��ت و قابل نصب در جای ابزار براده برداری ماش��ین ابزار است، و برای 
جلوگیری از خطای چش��می اپراتور، دارای سیستم هشدار دهنده نوری در روی 
بدنه خود است و دارای نوک لمس کننده استوانه ای و کروی شکل ثابت هستند، 

نیز برای پیدا کردن لبه قطعات استفاده می شوند.
مش��کل اساس��ی این ابزارها، کابلی است که به خود دس��تگاه لبه یاب، یا به 
س��طح قطعه کار، توسط یک بسط مغناطیس��ی متصل می شود، وجود کابل در 
روی میز کار ماش��ین ابزار، باعث ایجاد خطر و پایین آمدن عملکرد کاری اپراتور 
می ش��ود و همچنین مانند تمامی حالت های قبل نیاز اس��ت که تاس��تر را از، 
گلویی ماش��ین ابزار، که محل قرارگیری ابزاربراده برداری اس��ت بازکرده و ابزار 
براده برداری را در جای آن قرار داد و شروع به عملیات ماشین کاری کرد. چون 
نوک لمس کننده تاستر الکترونیکی استوانه ای شکل و به صورت ثابت است نیاز 
به اپراتور ماهر در پیدا کردن لبه قطعه کار نیست و دقت عملکردی آن بهتر از 

تمامی حالت های قبل است.

شکل 10: یک نمونه از لبه یاب الکترونیکی آمریکایی الف( نمایش به شکل تکی، 
ب( در حالت مماس با لبه قطعه کار

5- ارائه راه حل برای مشکل موجود و اهمیت، ضرورت و اهداف اختراع
با توجه به این که، ساخت و تولید قطعات با دقت میکرون با اهمیت تر از گذشته 
مطرح. و در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند ساخت یک قطعه یا یک محصول با 
این دقت، باعث باال رفتن زمان ساخت و قیمت تمام شده آن می شود که در خیلی 

از موارد، از لحاظ اقتصادی و بهره وری مقرون به صرفه نیست.
این ابزار توانایی پیدا کردن و شناساندن لبه یا سطح داخلی و خارجی قطعات، 
و مراکز مختلف س��وراخ کاری را در ماشین ابزارفرز دارا است و باعث در یک راستا 
قرار گرفتن مرکز محل سوراخ کاری، با خط مرکزی ابزار برش می شود و نتیجه این 
اقدامات، تولید دقیق و با کیفیت قطعه کار در زمان کمتر با قیمت مناسب تر نسبت 
به قبل خواهد بود. به همین منظور طبق شکل شماره ۱۱ طراحی و ساخت یک 

»ابزار لبه یاب هوشمند« مدنظر قرار گرفت، که از نوآوری آن می توان به:
۱. خطای اولیه و فاصله ای که بین ابزار برش و بدنه قطعه کار قبل از فرآیند براده 
برداری، در زمان تنظیم ماشین ابزار برای براده در ماشین ابزار فرز به وجود می آید 

را حذف می کند.
۲. طراحی و تولید سفارشی این ابزار با هر نوع هندسه بدنه به صورت خاص قابل 

انجام است.
3. این ابزار دارای دو سیستم هشدار دهنده صوتی و نوری، و یک سیستم لیزری 
است که باعث حذف خطای کاری و چشمی، اپراتور ماشین ابزار در هنگام مماس 
کردن ابزار براده برادری با س��طح قطعه کار به صورت تماسی و غیر تماسی خواهد 

شد.

شکل 11: نمونه ای از ابزار هوشمند لبه یاب

شکل 4: یک نمونه از تاستر مکانیکی آمریکایی
اس��تفاده از این تاسترها، زمان بر، و تجربه باال و خطای کاری و چشمی اپراتور و 
اختاف قطر نوک لمس کننده تاستر، با قطر ابزار براده برداری، در دقت ساخت تأثیر 

دارند نمونه ای از این نوع تاسترها در شکل های شماره ۵ و 6 ارائه شده است.

شکل 5: نمونه های از لبه یاب مکانیکی آمریکایی

شکل 6: تاستر مکانیکی در حال مماس شدن با لبه قطعه کار

2-7- استفاده از تاستر های الکترونیکی ماشین ابزار فرز
طبق شکل های شماره ۷ الی ۹ این تاسترها، نیز در انحصار شرکت های آمریکایی 
است. این ابزار توسط استعفان ترول و همکاران3 درسال ۱۹۹3 و نمونه دیگری از 
این تاسترها توسط پاسکال جوردیا۴ به ثبت اختراع رسیده است و قابل نصب در 
جای ابزار براده برداری ماشین ابزار است، و برای جلوگیری از خطای چشمی اپراتور، 

دارای سیس��تم هشدار دهنده نوری در روی بدنه خود می باشد، و زمانی که نوک 
لمس کننده ساچمه ای شکل آن، درزمان برخورد به لبه قطعه کار منحرف  شود، 
سیستم نوری آن فعال می شود و الزم است، اپراتور حرکت پیشروی خود را متوقف 
کند، و تاستر از محل ابزارگیر، باز کرده و ابزار براده برداری مربوطه را در جای خود 

قرار می دهد.

شکل 7: نمونه ای از لبه یاب الکترونیکی
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ش�کل 12: تابش نور لیزر و نمایش نقطه اثر آن و محاس�به اندازه قطر نور لیزر 
توسط دستگاه اندازه گیر نوری و نمایش بر روی سطح قطعه کار

1-5- نحوه استفاده از ابزار هوشمند لبه یاب:
برای به دس��ت آوردن لبه ی قطعه کار و مرکز محل س��وراخ کاری، آن را می توان 
در گلویی یا ابزارگیر ماشین های ابزار مذکور نصب کرد و قطعه کار قرار گرفته در 
روی میز ماش��ین، با هر جنسی و هر شکلی از لحاظ هندسی داشته باشد توسط 
دو روش الکترونیکی و لیزری، قابلیت پیدا کردن س��طح و لبه مرجع قطعه کار را 
در جهت های مختلف کاری مانند شکل های زیر، برای بدست آوردن نقاط مذکور 

استفاده می شود.

شکل 13: ابزار هوشمند لبه یاب قرار گرفته در محل ابزارگیر ماشین ابزار

شکل 14: الف( لحظه مماس شدن نوک لمس کننده ابزار هوشمند با سطح قطعه 
کار، ب( فعال شدن هشدار دهنده نوری و پیدا کردن مختصات صفر قطعه کار

شکل 15: الف( مماس شدن نوک لمس کننده ابزار هوشمند با سطح قطعه کار، 
ب( فعال شدن هشدار دهنده نوری و پیدا کردن مختصات صفر سطح قطعه کار

شکل 16: مماس شدن نوک قلم به سطح نوک لمس کننده ابزار هوشمند لبه یاب 
قبل از شروع براده برداری در ماشین تراش جهت بررسی میزان لنگی سه نظام

6- نتیجه گیری
اهمیت استفاده از ابزار هوشمند لبه یاب را در پروسه ساخت و تولید قطعه کار بر 
روی ماشین ابزارهای فرزرا می توان با توجه به کاهش خطای کاری اپراتور، و تنظیم 
دقیق ماشین ابزار قبل از شروع براده برداری از سطح قطعه کار اشاره کرد که باعث 
یکس��ان یا نزدیک شدن دقت اسمی و واقعی ماش��ین های ابزار مذکور، کم شدن 
زمان تنظیم ماشین ابزار و موقعیت دهی صحیح ابزار براده برداری و برش نسبت به 
سطح قطعه کار و محل ماشین کاری می شود که باعث پایین آمدن تلرانس ساخت 
قطعه کار و صرفه جویی در دو پارامتر زمان و هزینه، در تولیدات تکی، دس��ته ای و 

انبوه خواهد شد.
ام��روزه با توجه به رواج اس��تفاده از ماش��ین آالت و قطعات صنعتی مختلف 
طبق اس��تانداردهای جهانی، باعث شده اس��ت که انواع قطعات صنعتی در بازار 
کشورهای مختلف وجود داشته باشد و اما آنچه که مهم است تولید این قطعات 
در اندازه ه��ای مورد نظر )حتی با دقت ابعادی باالتر از حد نیاز( و قیمت هر چه 
پایین تر )نیاز به ماش��ین ابزار با دقت باالتر از دقت اسمی قطعه کار در ساخت و 
ماشین کاری نیست(، که نشان دهنده قدرت صنایع در تولیدات خود خواهد بود 
که این مهم برای اولین بار در ایران در پاالیشگاه نفت بندرعباس با حمایت های 
مدیرعامل محترم و دیگر مدیران و همکاران گرامی به ثمر نشست و تعداد زیادی 
از این ابزارها در کارگاه مرکزی پاالیش��گاه نفت بندرعباس در حال اس��تفاده بر 
روی ماش��ین ابزارهای  فرز برای کمک به بهبود در فرآیند ساخت و ماشین کاری 

یا بازسازی قطعات هستند.
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بخش بیست و هشتم: روش های بهینه در سامانه های گرمایش به کمک بخار

مقدمه:
همه واحدهای صنعتی، به روشی جهت اطمینان از برقراری جریان سیال فرآیندی 
در زمان کارکرد واحد و پیش��گیری از انجماد احتمالی ترکیبات حساس سیال در 
شرایط آب و هوایی سرد نیاز دارند. در دهه ۱۹۰۰ میادی، صنایع پاالیشی جهت 
 Steam( دست یابی به این مهم، به استفاده از سامانه های گرمایش به کمک بخار
tracing( روی آوردن��د. در آن زمان راندمان گرمایش و هزینه های انرژی مربوطه، 
برخاف امروز چندان دارای اهمیت نبود و لذا، نسل نخست سامانه های گرمایشی از 
این دست، راندمان چندانی نداشتند. ضمن اینکه، استانداردهای مربوط به عایق کاری، 
نصب تجهیزات، انتخاب جنس و تعمیر و نگهداری، دارای رویکرد اقتصادی نبوده و 

نتایجی کمتر از حد انتظار را برای شرایط عملیاتی واحدها، به دست می دادند.

روش های بهینه در سامانه های بخار
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شکل 1- ساختار سامانه گرمایش به کمک بخار

سامانه های گرمایش به کمک بخار، تأمین کننده دو نیاز مهم و اساسی یک 
واحد صنعتی هستند:

۱- با تأمین انرژی هدر رفته سیال فرآیندی در اثر عایق کاری نامناسب مسیرها یا 
سایر مشکات مشابه، به جریان یافتن سیال )در دمای مناسب( کمک می کنند.

۲- از بروز هرگونه مش��کل ناش��ی از انجماد و یخ زدگی در مسیرهای فرآیندی 
پیشگیری می کنند.

آثار منفی ناشی از طراحی نامناسب و نصب نادرست تجهیزات واحدهای فرآیندی، 
می تواند نتایج فاجعه باری را برای واحدها از نظر قابلیت اعتماد و تداوم تولید، به 
دنبال داشته باشد که این امر به نوبه خود موجب اتاف زمان و هزینه در فرآیندها 
می شود. بنابراین، سامانه گرمایش به کمک بخار یک عامل کلیدی در تداوم عملکرد 

پایدار یک واحد فرآیندی قلمداد می شود.
س��امانه های گرمای��ش به کمک بخار ام��روزی، از آخرین فناوری ه��ا در اجزا و 
استانداردهای طراحی خود بهره می برند که باعث افزایش راندمان و قابلیت اعتماد 
آنها می ش��ود. همانند سایر تجهیزاتی که با بخار در ارتباط هستند، انتظار می رود 
این سامانه ها در شش سال نخست کارکرد با هیچ مشکلی مواجه نشوند. بهره گیری 
از شبکه های بازیافت آب مقطر فشار متوسط یا فشار باال در این سامانه ها، چرخه 

حرارتی با راندمان باالیی را در آنها موجب می شود.

طراحی های مختلف سامانه های گرمایش با بخار
)Gut Line Systems( سامانه های درون لوله ای *

سامانه گرمایشی به کمک بخار درون لوله ای، مطابق شکل ۲ از یک لوله مرکزی 
حاوی بخار تحت فشار تشکیل شده که سطح انتقال حرارت قابل توجهی را جهت 
گرمایش س��یال فرآیندی جاری درون غاف فراهم می کند. در این شرایط، ایجاد 

تکیه گاه مناس��ب و تثبیت وضعیت لوله بخار مرکزی بصورت اصولی بسیار دشوار 
بوده و وارد کردن این لوله در لوله بیرونی حاوی س��یال فرآیندی مستلزم سوراخ 
کردن بدنه لوله فرآیندی اس��ت. بروز انبس��اط و انقباض در لوله داخلی بخار در 
مقایسه با لوله بیرونی، باعث به وجود آمدن مشکات مختلفی می شود که به منظور 

عملکرد صحیح مجموعه، باید این مشکات را حل کرد.

شکل 2- ساختار سامانه گرمایش به کمک بخار درون لوله ای

در بش��تر اوقات، تش��خیص بروز اشکال در لوله داخلی بسیار مشکل و یا تقریباً 
غیرممکن است. عاوه بر آن تعمیر و نگهداری شبکه بخار مبتنی براین این لوله 

داخلی نیز به نوعی امکان پذیر نیست.
نق��اط منفی مربوط به کاربرد س��امانه گرمایش با بخ��ار درون لوله ای بیش از 
نقاط مثبت آن است. به همین دلیل، کاربرد سایر سامانه های گرمایش با بخار در 

فرآیندها مرسوم تر است.
ویژگی های مثبت:

- سطح انتقال حرارت گسترده
ویژگی های منفی:

- دشواری در نصب
- دشواری و حتی غیرممکن بودن شناسایی نشتی های احتمالی

- دشواری در تعمیر و نگهداری

)Jacket Pipe( لوله غالفی *
اگر حجم زیادی انرژی جهت اطمینان از عملکرد صحیح فرآیند، مد نظر باشد، در 
این صورت گزینه جایگزین سامانه گرمایش به کمک بخار درون لوله ای، استفاده از 
سامانه لوله غافی است. در این نوع سامانه ها، لوله حاوی سیال فرآیندی به وسیله 
یک لوله غافی حاوی بخار گرم کننده، احاطه می شود. در این حالت، لوله غافی 
به صورت کامل لوله حاوی سیال فرآیندی را پوشش داده و احاطه کرده، بنابر این 
س��طح وسیعی جهت انتقال حرارت ایجاد شده و انرژی گرمایی فراوانی به فرآیند 
منتقل می شود. امکان استفاده از بخار با فشار و دمای باال در سامانه لوله غافی بخار 
وجود دارد. اما، یکی از عوامل محدودکننده در این ساختار، ضریب انتقال حرارت 

جابجایی مربوط به سیال فرآیندی است.
همانگونه که در ش��کل 3 قابل مش��اهده است، ترکیبی از چند لوله فرآیندی و 
اتصاالت مرتبط آنها که با یک لوله غافی پوش��ش داده ش��ده اند، بسته به میزان 
انرژی گرمایشی یا مقدار بخار مورد نیاز می توانند از طریق یک مسیر مشترک تغذیه 
بخار گرمایشی و تخلیه آب مقطر حاصله، پشتیبانی شوند. لوله غافی، شامل تعداد 
زیادی سطوح جوشکاری شده پنهان است و بر این اساس، کلیه دستورالعمل های 
کنترل کیفیت در فرآیند پیش سازی )Fabrication( شبکه بایستی مورد توجه 
قرار گیرند تا از بروز هرگونه اش��کال احتمالی در جوش ها جلوگیری به عمل آید. 
بروز اشکال در جوش ها می تواند منجر به آلودگی سیال فرآیندی یا آلودگی مسیر 
تخلیه آب مقطر سامانه گرمایشی شود. هریک از این آلودگی ها باعث بروز مشکات 

جدی برای شبکه مربوطه و فرآیندهای وابسته به آن خواهد شد.
 ش��یرهای فرآیندی و متعلقات آنها می توانند به صورت متوالی بهم متصل شده 
و از طریق یک س��اختار یکپارچه گرمایش لوله غافی، گرم نگه داشته شوند. در 
شبکه های گرمایش این چنینی، جهت جلوگیری از بروز اختال در فرآیند تخلیه 
آب مقطر گرمایشی به مسیرهای منتهی به تله های بخار یه کمک نیروی وزن، نباید 

هیچ گونه افزایش ارتفاعی در خطوط مربوط به تخلیه آب مقطر ایجاد شود.
ویژگی های مثبت:

- سطح انتقال حرارت گسترده
-سهولت نصب در مقایسه با سامانه بخار درون لوله ای

ویژگی های منفی:

- هزینه باالی عملیات نصب
- دشواری شناسایی نشتی های احتمالی مربوط به نقاط جوشکاری شده و سطوح 

پنهان جوش

شکل 3- ساختار سامانه گرمایش لوله غافی
)Bare Tube Tracing( لوله گرمایشی بدون پوشش *

لوله گرمایش��ی بدون پوش��ش به دلیل س��هولت در نصب و تعمیر و نگهداری، 
مرسوم ترین روش گرمایشی مورد استفاده در صنایع است. امروزه قابلیت استفاده از 
ترکیبات بهبود دهنده انتقال حرارت در سامانه های لوله گرمایشی بدون پوشش که 
باعث افزایش میزان انتقال انرژی گرمایی به سیال فرآیندی می شود، این سامانه ها 
را به گزینه مناسبی جهت گرمایش مسیرها تبدیل کرده است. این ترکیبات، عاوه 
بر فراهم کردن شرایط بهتر کنترل دما و افزایش بازده انتقال حرارت، باعث افزایش 
س��طح انتقال حرارت بین لوله های حاوی س��یال فرآیندی و لوله های گرمایشی 

می شوند.
لوله گرمایش��ی بدون پوش��ش روی س��طح بیرونی لوله ه��ای فرآیندی نصب 
می شود. در آغاز، این نوع از سامانه های گرمایشی عموماً از لوله های فوالدی کاس 
Schedule(۴۰ ۴۰( به قطر ½ اینچ یا ¾ اینچ تش��کیل ش��ده بودند. استفاده از 
اتصاالت رزوه ای متعدد در این روش، ش��بکه بخار گرمایش��ی را به صورت بالقوه با 
خطر بروز نشتی های فراوان ناشی از نوسانات دمایی، تشکیل اسید کربنیک و سایر 

عوامل مشابه، مواجه می کرد.
در اواس��ط قرن بیستم، فناوری پیش��رفت کرده و استفاده از لوله هایی از جنس 
مس، فوالد ضد زنگ و آلومینیوم در شبکه های گرمایشی بدون پوشش رواج یافت. 
این مس��ئله عمدتاً ناشی از پیشرفت های حاصل شده در فناوری ساخت لوله های 
گرمایش��ی )تصحیح قطر لوله ها، اصاح ضخامت و سازگاری بیشتر لوله ها از نظر 
شکلی( بود. ضمن اینکه در فناوری های ساخت اتصاالت مورد استفاده در این روش 
نیز بهبودهای زیادی صورت گرفت که امکان نصب آس��ان و بدون نشتی مسیرها 

را فراهم ساخت.
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در این روش، انتقال حرارت بین لوله گرمایش��ی و س��یال فرآیندی با سازوکار 
جابجایی و تشعشعی صورت می ش��ود. نصب تجهیزات، آسان و کم هزینه است. 
ب��ا وجود آن که انتقال حرارت در این روش نس��بت ب��ه روش درون لوله ای کمتر 
است، اما برای بسیاری از کاربری های مربوط به سیال های فرآیندی با دمای پایین 
یا س��یال های حساس به حرارت باال، قابل توجه است. استفاده از پرکننده ها برای 
بهبود ش��رایط انتقال حرارت در این سامانه ها مرس��وم است که در این خصوص 
عمدتاً از ترکیبات دارای ضریب انتقال حرارت نسبتاً باال استفاده می شود. با استفاده 
از این ترکیبات، س��ازوکار غالب انتقال حرارت به جای هدایت و تشعشع، سازوکار 

جابجایی خواهد بود.

شکل 4- ساختار سامانه گرمایش لوله بدون پوشش
در سامانه های گرمایشی اینچنینی که مبتنی بر هدایت گرمایی هستند، استفاده از 
یک ماده مناسب جهت تماس لوله های گرمایشی با لوله های فرآیندی، سبب تثبیت 
موقعیت لوله های گرمایشی و بهبود شرایط انتقال حرارت می شود. از آنجایی که در 
این وضعیت، تماس مستقیم بین لوله های گرمایشی با بدنه لوله های فرآیندی وجود 
دارد، راندمان گرمایش بهبود چشمگیری می یابد تا حدی که یک سامانه گرمایشی 
منفرد می تواند جایگزین چند سامانه گردد و در شرایط خاص، راندمان گرمایش تا 
حد راندمان س��امانه های درون لوله ای افزایش می یابد. با توجه به امکان استفاده از 
مواد پرکننده خمیری با قابلیت چسبیدن به سطوح لوله های فرآیندی و گرمایشی، 
فرآیند نصب نیز بسیار آسان خواهد بود. این روش کاری، در هر زمان قابل اجرا بوده 

و امکان تغییر در شرایط فرآیندی را حسب نیاز، به وجود می آورد.

ویژگی های مثبت:
- نصب آسان

-سهولت در تعمیر و نگهداری و همچنین اعمال تغییرات در سامانه گرمایشی
-در دس��ترس بودن مواد رس��انا به عنوان پرکننده جهت افزایش میزان انتقال 

حرارت
-قابلیت اعتماد باال
ویژگی های منفی:

- سطح انتقال حرارت کمتر در مقایسه با سایر روش ها

شکل 5- شکل کلی سامانه گرمایش هدایتی

مزایای استفاده از سامانه های گرمایش با بخار در مقایسه با سایر روش ها
با وجود آنکه درخصوص مزایا و معایب هریک از روش های گرمایش گفته شده 
نقطه نظرات بسیاری وجود دارد، اما در جدول ۱ می توان ویژگی های مثبت و منفی 

کاربرد صنعتی روش های مذکور را به صورت خاصه مشاهده کرد.
ب��ا توجه به افزایش روزاف��زون هزینه های انرژی، یک��ی از بخش های کلیدی و 
مهمی که در فرآیندها نیازمند توجه و دقت نظر اس��ت، موضوع راندمان مصرف 
انرژی و قابلیت اعتماد س��امانه های گرمایشی مربوطه است. محتوای باالی انرژی 
قابل اس��تفاده در بخ��ارآب، مزایای زیادی را در اس��تفاده از آن برای گرمایش در 
مقایسه با کاربرد س��یاالت حرارتی )Thermal fluids( به دست می دهد و درعین 
حال سامانه های مبتنی بر بخار آب، دارای راندمان باالتری در مقایسه با سامانه های 
گرمایش الکتریکی هستند. ازآنجایی که برای تهیه بخار از آب به عنوان ماده اولیه 
استفاده می شود، بروز هرگونه نشتی بخار به محیط اطراف تأثیر زیست محیطی 

ناچیزی به دنبال خواهد داشت.
هزینه نشتی و ریزش )هدر رفت( یک لیتر گلیکول )به عنوان یک سیال حرارتی 
متداول در واحدهای صنعتی( تا حدود ۵ میلیون دالر برآورد می شود. این هزینه 
ش��امل، هزینه تمیزکاری، گزارش دهی و جمع آوری و مستندسازی مورد نیاز در 

زمان وقوع ریزش در محوطه واحد می شود. 
بخار آب، به ش��کل طبیعی ایمن است که این موضوع آن را به عنوان گزینه ای 
کاربردی برای گرمایش در بیشتر صنایع فرآیندی که استفاده از مواد قابل اشتعال 

در آنها محدودیت دارد، مطرح می شوند.
بر اساس دالیل گفته شده، استفاده از سامانه های گرمایش به کمک بخار همچنان 
به عنوان بهترین گزینه انتخابی جهت حفظ دمای سیاالت در واحدهای صنعتی و 

فرآیندی مختلف، شناخته می شود.

جدول 1-مقایسه روش های مختلف گرمایش مورد استفاده در صنعت

طرح تحول و تعالی شرکت پاالیش نفت تبریز

مدیریت، فعالیت و اقدامی اهرمی اس��ت که موجب ایجاد تغییرات بزرگی در 
مس��یر توس��عه و تعالی کشور می شود. در سازمان های س��طح کشور، برخی از 
مدیران به »ذاتی بودن مدیریت« و »عدم انطباق تئوری های مدیریتی با شرایط 
س��ازمان های ایرانی« باوری عمیق دارند. تغییر اصاحی چنین باوری نیازمند 
توس��عه افکار عمومی در س��طح جامعه است تا به تدریج نسلی تربیت شود که 

علم گرایی در مدیریت، راه و رسم آنان شده باشد.
در این راستا مدیریت وقت شرکت پاالیش نفت تبریز، آقای مهندس نژادسلیم 
در س��ال ۱3۹۱، تصمی��م به تحلیل کیفیت پاس��خگویی ش��رکت به تغییرات 
پیچیده محیط گرفت و به منظور تحول و تعالی ابر سیستم مدیریت شرکت، از 
 AMIF/MAMIF۱ ی��ک مدل علمی مدیریتی، بومی و آزمون ش��ده، تحت عنوان
بهره گرفت. در اجرای مدل مزبور از یک روش مش��اوره با نام »بلد راه کاروان« 
 )Action Research( استفاده می شود که بر اساس روش تحقیق در فرایند عمل
توس��عه یافته که دس��تاورد دکترای صاحب مدل AMIF/MAMIF۲ یعنی آقای 

دکتر محمود عجمی است.
در این روش، مش��اور در کنار مدیران و ب��ا هدایت علمی و عملی، آنان را در 
مدیریت بر س��ازمان خود همراهی می کند ت��ا مدیران در یک حرکت تدریجی 
و مس��تمر، به صورت فردی و تیمی با دانش مدیریت در حد نیاز آش��نا ش��ده، 
مدل ه��ای مفهوم��ی و اجرایی را فراگیرند و در محیط س��ازمانی خود آن را به 
اجرا  گذارند. در این فرآیند نسبتاً طوالنی، مدیران، هم صاحب بینش مدیریتی 
می ش��وند و هم مهارت های رفتاری الزم را تمرین و تجربه کرده و به آن مجهز 

می شوند و به این ترتیب سطح مدیریت خود و سازمان را ارتقاء می دهند.
تحول و تعالی س��ازمانی دارای دو مؤلفه نیروی انسانی و سیستم است. برای 
پیاده س��ازی، نیاز به تغییر در دو بعد است یکی در بعد منابع انسانی سازمان و 
دیگری در ابر سیس��تم س��ازمان. نظر به اینکه تحول و تعالی در هر دو مؤلفه 
مورد اشاره درگرو تغییر در مدل های ذهنی انسان است و از طرف دیگر، اعمال 
مدیری��ت تغیی��ر، نیازمند نگرش نو و خاق اس��ت، لذا آق��ای مهندس باقری، 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت، تصمیم گرفت تا با جدیت تمام اجرای 
طرح تحول و تعالی ش��رکت و دوره توانمندس��ازی مدیران را به منظور تربیت 
مدیران آرمان محور و اس��تراتژی محور و تبدیل سازمان به یک سازمان آرمان 

محور و استراتژی محور، تداوم بخشد.

ش�کل ش�ماره 1، جایگاه مدل AMIF/MAMIF را در تحول و تعالی س�ازمان 
نشان می دهد.

AMIF/ شکل شماره ۱: طرح تحول و تعالی مدیریت سازمانی مبتنی بر مدل
MAMIF

مدل A/M از هش��ت پریود تشکیل شده اس��ت که تشکیل دهنده چرخه کامل 
مدیریت علمی با رویکرد یادگیری است. چرخه مزبور شامل ۵ وظیفه مدیریت است 
که مبتنی بر تجهیز مدیران به ۵ دیسیپلین رویکرد یادگیری، توسط مدیران به اجرا 
 ،3SLLدر می آید و دستیابی به سه حلقه یادگیری یعنی یادگیری های تک حلقه ای
دو حلقه ای۴DLL و س��ه حلقه ای TLL۵ را برای افراد و سازمان به ارمغان می آورد 
که با تداوم چرخه، حداقل در س��ه دور کامل، نهادینه کردن رویکرد یادگیری در 
مدیریت س��ازمانی را تضمین می کند و مسیر تحول و تعالی ابر سیستم مدیریت 

سازمانی همگام با دنیای پیشرفته دانش مدیریت را پی ریزی می کند.
ب��ه منظور ارزیابی پروژه تحول و تعالی اجرا ش��ده در ش��رکت پاالیش نفت 
تبریز، بخش��ی از این پروژه با عنوان »پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت« با 
همکاری ش��رکت مشاوره ای طنین خرد )مشاور: آقای دکتر محمود عجمی( به 
انجمن مشاوران مدیریت ایران معرفی شد که در مرداد ماه سال ۱3۹6، موفق 
به دریافت مقام اول جایزه ملی »بزرگمهر« در کشور شد و از سوی انجمن مورد 
اشاره به عنوان تنها نماینده کشور ایران، به شورای بین المللی مشاوران مدیریت 
)ICMCI( معرفی ش��د تا در مراسم انتخاب برترین پروژه های مشاوره مدیریتی 
دنیا شرکت داده شود. دراین رابطه، در حاشیه نشست مجمع عمومی این شورا 
که در ششم س��پتامبر ۲۰۱۷ از سوی ICMCI، در شهر آستانه کشورقزاقستان 
برگزار شد، از بین ۵۴ کشور برتردنیا، موفق به کسب رتبه دوم شد و مدال نقره 
کنستانتین برترین پروژه های مش��اوره ای مدیریتی دنیا توسط نماینده اعزامی 
شرکت به مجمع مورد اشاره، آقای غامرضا تندرو، مدیر برنامه ریزی و کنترل 
شرکت و مسئول پروژه فوق دریافت شد. ضمناً برای دومین بار در سال ۱3۹۹، 
ش��رکت پاالیش نفت تبریز با همکاری شرکت مش��اوره ای طنین خرد با پروژه 
با عنوان »یادگیری در فرایند عمل در ش��رکت پاالیش نفت تبریز« در ارزیابی 
انجمن مشاوران مدیریت ایران شرکت و موفق به دریافت مقام اول جایزه ملی 
»بزرگمهر« در کش��ور شد ولیکن به دلیل شیوع ویروس کرونا، نشست مجمع 
عمومی ش��ورای بین المللی مش��اوران مدیران در س��ال ۲۰۲۱ برگزار نشد. در 
خاتمه شرکت پاالیش نفت تبریز آمادگی کامل خود را جهت همکاری در انتقال 

دانش و تجربیات به دست آمده در حوزه مدیریت علمی را اعام می کند.
)Endnotes(

۱ ۱ Ajami’s Managerial Intervention Framework/Management 
through AMIF

نظ��ر به اینکه این عن��وان در این مقاله زیاد تکرار می ش��ود در ادامه، با نماد 
خاصه تر آن یعنی A/M درج خواهد شد.۲

3 3SLL: Single Loop Learning
۴ ۴DLL: Double Loop Learning
۵ ۵TLL: Triple Loop Learning
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تغییرات قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت به نفع تولیدکنندگان
معاون برنامه ریزی وزیر نفت ضمن تبیین آخرین تغییرات قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی اظهار کرد: اجرای یک 
میلیون و 460 هزار بشکه ظرفیت پاالیشگاهی جدید و ارتقای کیفیت و کمیت پاالیشگاه های موجود به بیش از 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که سرمایه گذارها باید آن را تأمین 

و پاالیشگاه ها را احداث کنند و پس از احداث، از تنفس خوراک بهره مند شوند.
مجلس شورای اسالمی نیمه نخست سال 1398 قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت  خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را تصویب کرد که بر اساس 
آن وزارت نفت موظف ش�د ظرف حداقل دو ماه آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را به تصویب هیئت وزیران برس�اند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب س�رمایه گذار احداث 
پتروپاالیشگاه ها فراخوان دهد. این آیین نامه 29 دی ماه همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از آن وزارت نفت 13 بهمن ماه سال 1398 فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار 
ساخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه را در تارنمای وزارت نفت )MOP( قرار داد و متقاضیان اقدام به ثبت نام در سامانه کردند. حاال دو سال از زمان این فراخوان گذشته است، بخشی از 

این قانون برای تسهیل حضور سرمایه گذاران تغییر کرده و وزارت نفت هم برای تنفس خوراک آسان گرفته است اما با وجود این، روند کار آن گونه که انتظار بود، پیش نرفته است.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت عنوان کرد

را احداث کنند و پس از اینکه احداث کردند، از تنفس خوراک 
بهره مند شوند.

فاحتی��ان ب��ا این توضیح ک��ه تنفس خ��وراک یعنی پس از 
اینکه پاالیش��گاه ها یا پتروپاالیش��گاه ها احداث ش��دند، وزارت 
نفت، خوراک نس��یه به آنها می دهد و پول آن خوراک به عنوان 
تس��هیات صندوق توس��عه ملی برای آنها محس��وب می شود، 
یادآور شد: مجلس ش��ورای اسامی پس از تصویب قانون روی 
آن اصاحیه گذاش��ت، بنابراین پس از ای��ن اصاحیه الزم بود 

آیین نامه اجرایی آن هم اصاح شود.

چرا قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی تغییر کرد؟
وی درب��اره چرایی اصاحیه نمایندگان روی قانون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده 
از س��رمایه گذاری مردمی تبیین کرد: این اصاحیه برای کمک 
به سرمایه گذاران انجام ش��د، بدین صورت که سرمایه گذاران با 
راه اندازی ه��ر فاز بتوانند از تنفس خوراک اس��تفاده کنند. در 
آیین نامه قبلی هر 3۰۰ هزار بش��که امکان اس��تفاده از تنفس 
خوراک داش��ت، اما در آیین نامه قانون جدید راه اندازی یک فاز 
۱۰۰ هزار بش��که ای امکان استفاده از تنفس خوراک را خواهد 
داش��ت. برای مثال، سرمایه گذاران در یک پاالیشگاه 3۰۰ هزار 
بش��که ای با راه اندازی ی��ک فاز ۱۰۰ هزار بش��که ای می توانند 

تنفس خوراک دریافت کنند.
مع��اون وزیر نفت ادامه داد: در این اصاحیه همچنین پروپان 
و بوتان )ال پی جی( و ات��ان به عنوان خوراک هایی که می توانند 
از تنف��س خوراک اس��تفاده کنند، اضافه ش��ده اس��ت و آورده 
س��رمایه گذاران از 3۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته اس��ت. 
خوش��بختانه وزارت نفت بافاصله آیین نامه اصاحیه مورد نظر 
را نیز تقدیم هیئت وزیران کرد و حدود یک ماه پیش در هیئت 

وزیران تصویب شد.
فاحتیان با تأکید بر اینکه همه اقدام های وزارت نفت به طور 
کامل در محدوده زمانی و کمتر از زمانی که قانون گذار مشخص 
کرده، انجام شده است، یادآوری کرد: بحث دیگری هم که مطرح 
اس��ت اینکه، جدول تنفس خوراک باید ابتدا به تصویب هیئت 
عامل صندوق توسعه ملی و سپس هیئت امنای این صندوق به 
ریاست رئیس جمهوری برسد. چند ماهی طول کشید تا هیئت 
امنای صندوق توسعه ملی این طرح را تصویب کند و هم اکنون 

در مرحله تنفیذ از سوی مقام معظم رهبری است.
وی مدت زمان احداث پاالیش��گاه های نفت خام را پنج سال و 
میعانات گازی را سه  سال عنوان کرد و با تأکید بر اینکه هر ماه 
تأخیر در راه اندازی پاالیش��گاه ها، کاهش میزان تنفس خوراک 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت، گفت: حجم س��رمایه گذاری برای 
س��اخت پاالیشگاه ها بسیار باالس��ت و نیاز است سرمایه گذاران 
برای تأمین آن تاش و از س��رمایه های مردمی و فاینانس های 
خارجی استفاده کنند. یک پاالیشگاه 3۰۰ هزار بشکه ای به ۱۰ 

میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد.

ک���دام ش���رکت ها ق���رار اس���ت پاالیش���گاه و پتروپاالیش���گاه 
بسازند؟

مع��اون برنامه ریزی وزیر نفت با اش��اره به اینک��ه از مجموع 
ی��ک میلیون و ۴6۰ هزار بش��که مجوز س��اخت پاالیش��گاه و 

پتروپاالیشگاه، یک میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه نفت 
خام و ۲۴۰ هزار بشکه میعانات گازی است، اظهار 
کرد: در کنار مجوز ساخت برای این پاالیشگاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها همسو با قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایین دس��تی نفت خ��ام و میعانات  گازی با 
استفاده از س��رمایه گذاری مردمی، پاالیشگاه 6۰ 
ه��زار بش��که ای میعانات گازی آدی��ش جنوبی با 
پیش��رفت ۵۰ درصدی و با دریافت وام از صندوق 
توسعه ملی در حال اجراست، همچنین ۱۲۰ هزار 
بش��که از محل فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس تأمین شده است.
فاحتیان از سه شرکت جاوید انرژی پرتو، گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان و توسعه پاالیشگاهی 
پیش��گامان س��یراف به عنوان س��ه س��رمایه گذار 
در ح��وزه خوراک میعان��ات گازی در قالب قانون 
حمایت از توس��عه صنایع پایین دستی نفت خام و 
میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی 
ن��ام برد و با بیان اینکه این س��ه پ��روژه میعانات 
گازی در س��یراف اج��را خواهد ش��د، گفت: پنج 
مجوز ساخت پاالیش��گاه هم برای خوراک مبتنی 
ب��ر نفت خ��ام برای ش��رکت های توس��عه مکران 
انرژی مفید وابس��ته به ستاد اجرایی امام، شرکت 
س��رمایه گذاری تجاری شس��تان متعلق به تأمین 
اجتماعی نیروهای مس��لح، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر، شرکت پاالیشگاه نفت الوان و شرکت گروه 

توسعه سرمایه گذاری انتخاب صادر شده است.
وی با اش��اره به اینکه محل اح��داث 8۰۰ هزار 
بشکه از پاالیشگاه ها با مجوز خوراک نفت خام در 
جاس��ک خواهد بود، اظهار کرد: عملیات اجرایی 
ساخت این پاالیشگاه ها آغاز شده و پیشرفت های 

هرکدام متفاوت است.

بحث دیگری هم که 
مطرح است اینکه، 

جدول تنفس خوراک 
باید ابتدا به تصویب 

هیئت عامل صندوق 
توسعه ملی و سپس 

هیئت امنای این 
صندوق به ریاست 

رئیس جمهوری برسد. 
چند ماهی طول کشید 
تا هیئت امنای صندوق 
توسعه ملی این طرح را 

تصویب کند و هم اکنون 
در مرحله تنفیذ از سوی 

مقام معظم رهبری 
است

وزارت نف���ت کار خ���ود را به درس���تی انج���ام داده 
است

هوش��نگ فاحتیان، مع��اون برنامه ریزی وزیر 
نفت درباره اجرای این قانون به ش��انا گفته است: 
وزارت نفت بافاصله پس از تصویب قانون حمایت 
از توس��عه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
 گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، آیین نامه 
مربوطه را پیش از موعد مقرر تقدیم هیئت وزیران 

در دولت گذشته کرده است.
وی ب��ا یادآوری پروس��ه طوالن��ی تصویب این 
آیین نام��ه با توجه به مکاتب��ات و نظرات متفاوت 

دس��تگاه های مختل��ف از جمل��ه بان��ک مرکزی، 
صندوق توس��عه مل��ی، وزارت اقتص��اد و دارایی، 
وزارت نفت و کمیسیون اقتصاد دولت، درباره این 
آیین نام��ه اظهار کرد: وزارت نفت اردیبهش��ت ماه 
۱3۹۹ اقدام به انتش��ار فراخوان عمومی به منظور 
انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط کرد و در نهایت 
شهریورماه ۱3۹۹ مجوزهای الزم برای یک میلیون 
۴6۰ هزار بش��که ظرفیت پتروپاالیشگاهی جدید 
و طرح ه��ای ارتقای کمی��ت و کیفیت محصوالت 

صادر شد.
معاون برنامه ریزی وزی��ر نفت با تأکید بر اینکه 

وزارت نف��ت درب��اره عم��ل به قان��ون حمایت از 
توس��عه صنایع پایین دس��تی نفت خام و میعانات 
 گازی ب��ا اس��تفاده از س��رمایه گذاری مردمی کار 
خود را به درس��تی انج��ام داده و هم اکنون زمین 
تمامی طرح های پاالیش��گاهی و پتروپاالیشگاهی 
تخصیص یافته و کارهای مهندس��ی آنها در حال 
انجام اس��ت، تصریح کرد: اج��رای یک میلیون و 
۴6۰ هزار بش��که ظرفیت پاالیش��گاهی جدید و 
ارتقای کیفیت و کمیت پاالیش��گاه های موجود به 
بیش از ۵۰ میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد 
که س��رمایه گذارها باید آن را تأمین و پاالیشگاه ها 
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طرح پتروپاالیشگاه 3۰۰ هزار بشکه ای شهید سلیمانی از اقدام های دولت سیزدهم 
برای جلوگیری از وقوع بحران کمبود بنزین در آینده  نزدیک است، بحرانی که اگر 
فکری برای آن نشود، تراز تجاری بنزین کشور را از مثبت به منفی 3 میلیارد دالر 

در سال می رساند.
بررسی روند تولید و مصرف بنزین نشان می دهد به زودی مصرف بنزین در داخل 
کشور از مجموع تولید پاالیشگاه های کشور پیشی خواهد گرفت و ایران در آستانه 

خروج از جمع صادرکنندگان بنزین و بازگشت به عصر واردات بنزین است.
کرامت ویس کرمی، مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی در حاش��یه 
نشست امضای تفاهم نامه نوسازی ۵۰۰ نفتکش حمل سوخت جاده ای با اشاره 
به وضع مصرف بنزین در عید نوروز س��ال ۱۴۰۱ گفت: پیش بینی ما این است 
که نوروز امسال متفاوت با سال های گذشته است و اگر محدودیت های کرونایی 
نداشته باشیم، مصرف بنزین در تعطیات نوروزی روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون 

لیتر باشد.
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در گزارشی عنوان کرده است: 
با ایمنی ایجادش��ده در کشور ناشی از واکسیناسیون، مجدد عقربه مصرف بنزین 
نه تنها به زمان پیش از کرونا بازگشت، بلکه با تحقق یک پیش  بینی قریب الوقوع، 
دامنه )و نه میانگین( س��وزاندن بنزین در باک خودروها تا یک ماه دیگر به ۱۲۰ 
میلیون لیتر نیز خواهد رسید؛ موضوعی که می تواند گمانه زنی برای واردات بنزین 

را شدیدتر کند )تصویر ۱(.

احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی برای تأمین سوخت کشور تا ۱۰ سال 
آینده

در صورت تداوم روند کنونی، تراز تجاری بنزین ایران طی ۱۰ سال آینده از مثبت 
3 میلیارد دالر به منفی 3 میلیارد دالر تغییر می یابد مگر اینکه دولت سیزدهم در 

زمینه احداث طرح های پتروپاالیشی اقدامی جدی کند.
در این راستا شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی طرح پتروپاالیشگاه 
»ش��هید سلیمانی« را تدوین کرده که در صورت تصویب در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

وارد مرحله اجرایی می شود.

ج��واد اوج��ی وزیر نف��ت در این ب��اره می گوید: دول��ت در قالب ی��ک الیحه، 
پتروپاالیش��گاهی با ظرفیت 3۰۰ هزار بشکه ای را به نام سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی به مجلس ارائه می کند که امیدواریم با تأیید نمایندگان، اتفاق خوبی رقم 

بخورد و سرمایه گذار خصوصی هم ببیند که دولت در این باره عزم جدی دارد.
جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی درباره 
فلس��فه تدوین این طرح می گوید: ما یک تجربه تاریخی در احداث پتروپاالیشگاه 
داریم که تقریباً همه طرح هایی که به س��رانجام رس��یده اند، آن هایی بودند که با 
حمایت ویژه وزارت نفت و دولت همراه ش��دند. به این ترتیب ما تصمیم گرفتیم 
ضم��ن حمایت از بخش خصوصی ب��رای احداث پتروپاالیش��گاه ها، خودمان نیز 

به صورت موازی طرحی برای احداث یک پتروپاالیشگاه تصویب کنیم.
به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، وی اظهار کرد: 
نگاه وزارت نفت عبور از پاالیشگاه سازی و حرکت به سمت احداث پتروپاالیشگاه 
است. در نتیجه الگوی طراحی این واحد به صورت پتروپاالیشگاه 3۰۰ هزار بشکه ای 

تعریف شد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: روند تولید نفت 
خام کشور به سمت تولید نفت خام سنگین است، از طرفی میعانات گازی کشور 
نیز به طور کامل به طرح ها تخصیص داده شده است و دیگر میعانات وجود نداشت. 
بنابراین طرح ما برای احداث پتروپاالیشگاه با خوراک »نفت خام سنگین« تعریف 

شد.
سبد فرآورده های پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی چیست؟

همان طور که اشاره شد طرح شهید سلیمانی در قالب یک پتروپاالیشگاه تعریف 
شده است که عاوه بر تولید سوخت، محصوالت پتروشیمیایی را نیز تولید می کند. 
به گفته مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ه��ای ۲۵ تا 3۰ درصد 

محصوالت تولیدی پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی، محصوالت شیمیایی است.

جدول 1، مقادیر تقریبی فرآورده های پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی را در طرح 
اولیه نشان می دهد.

تصوی�ر 2، درصد وزنی هر یک از محصوالت تولیدی را در س�بد تولیدات این 
پتروپاالیشگاه نشان می دهد. همان طور که در طرح اولیه این پتروپاالیشگاه 300 
هزار بشکه ای مشخص شده است، گازوئیل )نفت گاز( سهم بیشتری در تولیدات 

این واحد دارد.

برآورد زمانی وزارت نفت از تکمیل پروژه شهید سلیمانی
درباره مکان یابی این پروژه، محل احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی در استان 
هرمزگان در مجاورت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و پاالیشگاه بندرعباس تعیین 

شده است.
میزان س��رمایه گذاری این پروژه حدود ۹.۵ میلیارد دالر برآورد ش��ده است که 
از منابع داخلی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و ش��رکت ملی 
نفت، مش��ارکت شرکت های پاالیش نفت موجود، صندوق توسعه ملی، تسهیات 

کنسرسیوم بانکی و فروش اوراق اسامی تأمین خواهد شد.
این پتروپاالیش��گاه در دو فاز پاالیشی و پتروشیمی تعریف شده است که بنابر 
برآوردها مرحله نخست آن در نیمه دوم ۱۴۰۵ و فاز دوم آن در نیمه دوم ۱۴۰6 به 
بهره برداری خواهد رسید. البته اطاعات آورده شده درباره این پروژه مربوط به طرح 

اولیه است و امکان دارد در مسیر اجرا تغییراتی در هر یک از بخش ها رخ بدهد.

جدول 2، جزئیات از پروژه پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی را ارائه کرده است.
احداث پتروپاالیش��گاه ش��هید س��لیمانی تنها پروژه در دس��ت اقدام دولت و 

مجموعه های غیردولتی در کشور نیست.

طرحی برای مقابله با کمبود بنزین
پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی
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س�ه ماهه ی پایان�ی قرن پر ب�ود از 
حوادث و اتفاقات؛ زمستانی که جنگ و 
خون و باروت، اجزای اصلی آن بودند؛ و 

البته موج ششم کرونا.

جنگ و کرونا در زمستان

آغاز آزمایشی طرح »باز توزیع یارانه بنزین« در جزیره کیش
طرح »بازتوزیع« یارانه بنزین از اول اسفندماه و به طور آزمایشی در جزیره کیش به مرحله اجرا درآمد و قرار است در ادامه در قشم نیز اجرایی شده و بعد از بررسی و نهایی شدن آن، در سطح کشور به 
مرحله اجرایی برسد. در این طرح همه شهروندان دارای کارت »کیشوندی« اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت سهمیه بنزین 20 لیتری را دارا خواهند بود. در عین حال که در این 
طرح، قیمت بنزین تغییری نکرده و نرخ بنزین یارانه ای 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد 3000 تومان است، اما با توجه به اختصاص اعتبار بنزین به افراد به جای خودروها، هر فرد یک اعتبار لیتری خواهد 

داشت که می تواند در جایگاه ها از آن استفاده کند؛ ولی کسانی که نیاز به استفاده از این بنزین ندارند می توانند اعتبار خود را برای فروش عرضه کرده و افرادی که نیاز دارند آن را خریداری کنند.
مشموالن طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« می توانند تحت شرایط تعیین شده، سهمیه یارانه ای خود را در سامانه بفروش برسانند یا آن را تا سقف 400 لیتر حفظ کنند ولی بعد از آن سهمیه به طور خودکار 

تبدیل به ریال و به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

قیم���ت خری���د و فروش »س���همیه بنزی���ن« ۱5۰۰ 
تومان است

براین اساس متقاضی خرید یا فروش سهمیه بنزین 
www. یارانه ای می تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی

benzineman.ir بنزین خود را عرضه کند؛ به طوری 

که درخواست فروش از سمت فروشنده یا درخواست 
خرید از س��مت خریدار ثبت می ش��ود که با اعام 
میزان لیتر مورد نظر خواهد بود. اگر ش��خص قصد 
فروش داشته باشد، با قیمت بنزین سهمیه ای یعنی 
۱۵۰۰ توم��ان از او خریداری می ش��ود و در صورتی 
که قصد خرید داشته باشد، اعتبار سهمیه در کارت 

بانکی وی شارژ خواهد شد.
باقی مانده سهمیه بنزین به طور خودکار در پایان 

دوره ماهانه به فروش می رود
اما باید توجه داش��ت که سهمیه یارانه ای بسته به 
اقدام صاحب آن قاب��ل حفظ کردن در ماه های بعد 
است؛ به گونه ای که در سامانه، گزینه فروش سهمیه 
هر دوره ماهانه فعال است؛ یعنی اگر کسی به سامانه 
هم مراجعه نکند، در پایان دوره هر قدر از س��همیه 
یارانه ای وی که باقی مانده به طور اتوماتیک فروش 

رفته و معادل ریالی آن به حس��اب سرپرست خانوار 
واریز می شود.

ت���ا 4۰۰ لیت���ر حف���ظ می ش���ود و بع���د از آن س���همیه 
بنزین به ریال تبدیل خواهد شد

اما اگر مالک بخواهد می تواند با مراجعه به سامانه، 
گزینه مربوط��ه را غیرفعال کند ک��ه در این حالت 
سهمیه وی در پایان دوره، دیگر فروش نرفته و اختیار 
با صاحب آن است. البته این موضوع قابل توجه است 
که سهمیه تا ۴۰۰ لیتر در ماه های بعد حفظ می شود 
و اگر از آن عبور کند و اس��تفاده نشود، آنگاه به طور 
خودکار معادل ریالی آن به حساب سرپرست خانوار 
واریز خواهد شد؛ بنابراین مشموالن، یا بنزین یارانه ای 
خواهند داشت یا بعد از حد تعیین شده، معادل ریالی 

آن را.
به عن��وان مثال در ی��ک خانواده چه��ار نفره که 
س��همیه یارانه ای آنها معادل 8۰ لیتر اس��ت، افراد 
خانواده می توانند به هر میزان از س��همیه خود را در 
سامانه با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه کنند و باقی مانده 
آن بنا به دلخواه می تواند در ماه های بعد حفظ شود یا 

در پایان دوره، معادل ریالی آن را دریافت کنند.

منابع فروش یکبار در ماه تسویه می شود
به گزارش ایس��نا، در مورد اینکه منابع ناش��ی از 
فروش سهمیه بنزین چه زمانی پرداخت می شود نیز 
این گونه خواهد بود که فقط یکبار تس��ویه از سوی 
سازمان هدفمندی یارانه ها انجام می شود؛ یعنی هر 
زمانی در ماه که سهمیه به فروش برسد، جمع شده و 
یکبار تسویه خواهد شد که الزاماً همزمان با پرداخت 

یارانه نقدی نخواهد بود.

بنزی���ن یاران���ه ای ربط���ی به کارت س���وخت و یارانه 
نقدی ندارد

الزم به یادآوری اس��ت که اعتبار و سهمیه بنزین 
یاران��ه ای هیچ ارتباطی به تغییر در یارانه های نقدی 
پرداختی در هر ماه یا کارت سوخت اشخاص ندارد و 
در دوره اجرای آزمایشی طرح، کارت سوخت تمامی 
خودروها مانند قبل ش��ارژ خواهد ش��د. همچنین 
سهمیه فعلی خودروها تا زمان اجرای آزمایشی طرح 

به قوت خود باقی خواهد ماند.

52نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 23  اسفند 1400
Oil Refining Industry Employers Association

53نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 23  اسفند 1400
Oil Refining Industry Employers Association



امتیازی شد و با دو امتیاز اختاف نسبت به کره 
جنوبی رده دومی و ۱۰ امتیاز اختاف نس��بت به 
امارات رده سومی در صدر جدول رده بندی گروه 
B قرار گرفت و صع��ودش به جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر را قطعی ک��رد. تیم ملی فوتبال ایران با این 
صعود توانست سریع ترین صعود خود را در تاریخ 
رقابت های جام جهانی برای خود به ثمر برس��اند 
و از این حیث اس��کوچیچ و شاگردانش توانستند 
تاریخ س��ازی کنند. ملی پوشان تا پایان مسابقات 
انتخابی جام جهانی، 3 بازی دیگر در پیش دارند و 
این در حالی است که صعود یوزهای ایرانی به جام 
جهانی قطعی شده اس��ت. برای در دیدار ایران و 
عراق بنا شده بود که زنان هم وارد ورزشگاه شوند. 
اما بلیط فروشی کمتر از یک روز به مسابقه مانده 
تازه آغاز ش��د که آن هم با مشکاتی همراه بود. 
در نهایت تعدادی از زنان توانستند وارد ورزشگاه 
شوند. اما مس��ابقه ایران و امارات که آن هم باید 
طبق دستور فیفا با حضور تماشاگران زن برگزار 
می شد، به دلیل اوج گرفتن کرونا در کشور، حضور 

تماشاگران کاً لغو شد.

ب���ودن ی���ا نب���ودن ارز ترجیح���ی؛ مس���اله ای 
مناقشه برانگیز

کلیات بودجه س��ال ۱۴۰۱ پس از بررس��ی در 
کمیسیون تلفیق و رأی مثبت این کمیسیون، به 
صحن مجلس آمد. مجلس هم مانند کمیسیون 
تلفیق پس از مخالفت ها و موافقت های نمایندگان، 
به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس به آن رأی 
مثبت دادند. اما الیحه سال آینده حواشی زیادی 
به همراه داشت. مهم ترین موضوع مطرح شده در 
بودجه، مس��اله ی حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 
۴۲۰۰ تومانی اس��ت که برای حمایت از کاالهای 
اساسی به واردکنندگان داده می شود. اما دولتی ها 
معتقدند که این نوع پرداخت باعث ایجاد فس��اد 
شده و با همین استدالل می خواهند آن را حذف 
کنند و یارانه نقدی یارانه بگیران را افزایش دهند. با 
این وجود برخی نمایندگان در مجلس مخالف این 
تصمیم هستند. کارشناسان اقتصادی هم نسبت 
به حذف ارز ترجیحی هشدار داده اند که این اقدام 
س��بب شوک تورمی سنگینی خواهد شد و تورم 
مضاعفی را در جامعه خواهیم داشت. از سوی دیگر 
هنوز ساز و کار حذف و ارائه یارانه جایگزین مطرح 
نش��ده اس��ت. هرچند دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اصرار دارد اما با توجه به مواضع مجلسی ها 
معلوم نیست چه آینده ای خواهد داشت و تاثیرش 

بر قیمت ها چقدر خواهد بود.

تج���اوز نظام���ی روس ه���ا ب���ه خ���اک اوکرای���ن: 
انزوای نوادگان تزار

در نخس��تین روزهای اس��فند ماه، س��رانجام 

تنش های بین روسیه با اوکراین به شلیک موشک 
و بمب و گلوله منجر شد و روسیه جنگی تمام عیار 
را آغاز کرد. روس ها در نخستین روز از حماتشان 
با موش��ک باران خاک اوکراین قصد داش��تند که 

خودی نشان دهند. 

پس از آن هم با نیروی زرهی وارد خاک اوکراین 
شدند و مناطقی از این کش��ور را اشغال کردند. با 
وجود اینکه پوتین رئیس جمهوری روس��یه هدف 
از حمات را از بین بردن زیرس��اخت های نظامی 
اوکرای��ن عنوان ک��رد و بر آن ن��ام »عملیات ویژه 

نظامی«  گذاش��ت، اما حمات سنگین روس ها به 
اوکراین باعث کشته شدن ده ها غیرنظامی و تخریب 
خانه های مسکونی شهروندان اوکراین شده است. از 
سوی دیگر روس ها نه فقط زیرساخت های نظامی 
را که زیرس��اخت های دیگ��ر اوکراین را هم از بین 
می برند. اما روس ها که خیال داشتند طی یکی دو 
روز به »کی یف« پایتخت اوکراین برسند، اما بعد از 
یکی دو روز تازه مقاومت اوکراینی ها شروع شد. اما 
واکنش ها به تجاوز نظامی روس ها از همان روز اول 
در سراس��ر دنیا آغاز شد. اروپا و آمریکا شدیدترین 
تحریم ها را علیه روس ها اعمال کردند. آن ها با بستن 
حریم هوایی بر خطوط هوایی روسیه آغاز کردند و 
به اخراج روسیه از سیستم سوئیف بانکی رسیدند 
که شدیدترین تحریم اقتصادی علیه روس ها بود. 
با این تحریم، صف ه��ای طوالنی مقابل بانک ها و 
دستگاه های خودپرداز پول در روسیه شکل گرفت. 
همچنین در اقدامی نادر، فیفا کلیه تیم های باشگاهی 
روس��یه و همچنین تیم ملی این کشور را از همه 

مسابقات جهانی و منطقه ای اخراج کرد.

موج ششم کرونا
در اولین روزهای زمستان بود که مقامات وزارت 
بهداشت رسماً اعام کردند که سویه امیکرون از 
خانواده کرونا وارد کش��ور ش��ده است. از آن پس 
وزارت بهداشت به صورت مداوم درخواست اعمال 
محدودیت برای م��دارس، رس��توران ها و مراکز 
تجمعی داش��ت؛ اما تا وقتی ک��ه آمار فوتی های 
ناشی از کرونا افزایش چشمگیر نداشت، خبری از 
محدودیت نبود. باالخره پس از اوج گرفتن سویه 
امیکرون در کشور، ستاد ملی مقابله با کرونا رضایت 
داد که محدودیت هایی نه به صورت سراسری که 
به شکل منطقه ای اعمال شود. از سوی دیگر وزیر 
بهداشت در گرماگرم اوج گیری کرونا تاکید کرده 
بود که کسانی که عامت س��رماخوردگی دارند 
نیازی به تس��ت کرونا ندارند و خود را باید مثبت 
بدانند. کم کم پس از مدتی آمار مبتایان روزانه که 
تا نزدیک ۴۰ هزار نفر هم رسیده بود به حدود ۱۰ 

هزار نفر رسید!

عواقب گرانی سوخت در قزاقستان
دی ماه بود که دولت قزاقس��تان اقدام به گران 
کردن سوخت خودروها کرد. همین موضوع باعث 
ش��د تا اعتراضات سراس��ری در قزاقستان شکل 
بگیرد. پس از تجمعات مردمی، دولت معترضان 
را به سختی سرکوب کرد. با آغاز سرکوب خونین 
اعتراضات به خشونت کشیده شد. خشونت از هر 
دو طرف یعنی دولت و معترضان بسیار سنگین 
بود و موجب ش��د تا چندین نف��ر در جریان این 
اعتراضات کشته ش��وند. با باال گرفتن اعتراضات 
دولت قزاقستان از متحدان خود درخواست کمک 
کرد و روسیه تعداد زیادی از نیروهای خود را راهی 
این کش��ور کرد. پس از ورود روس ها و س��رکوب 

اعتراضات این کشور به شرایط عادی بازگشت.

حذف شگفت انگیز تیم های ایرانی از آسیا
برای تیم های ایران��ی حاضر در لیگ قهرمانان 
آس��یا دی ماه زمان موعود بود که کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا آنه��ا را حذف کند! کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا )AFC( در اطاعی��ه ای از حذف 
استقال، پرس��پولیس و گل گهر از فصل آینده 
لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. این اتفاق بعد از آن 
رخ داد ک��ه AFC قبل از اتمام س��ال ۲۰۲۱ در 
نامه به فدراسیون فوتبال از وجود نقایص در پرونده 
حرفه ای این س��ه تیم خبر داده و خواستار ابطال 
مجوز حرفه ای آنها و غیبت در لیگ قهرمانان آسیا 
ش��ده بود اما پنج روز برای ارائه اس��ناد و مدارک 
مهلت داده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: 
نهاد مستقل کنترل ورودی کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا )ECB( در تصمیمی مجوز باش��گاه های 
پرسپولیس، استقال و باشگاه گل گهر سیرجان 

)هر سه باشگاه  از جمهوری اسامی ایران( را برای 
حضور در مسابقات لغو کرد. حاال با حذف این سه 
تیم، سپاهان اصفهان تنها نماینده ایران در فصل 

آینده لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

آغاز اجرای قرارداد ایران و چین
اواخر دی ماه قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین 
اجرایی ش��د. این خبر را حسین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه در سفرش به پکن اعام کرد. قرارداد 
۲۵ ساله همکاری بین ایران و چین، پس از سفر 
رئیس جمه��ری چین به ایران کلی��د خورد. این 
قرارداد که در دوره حس��ن روحانی شکل گرفته، 
توسط علی الریجانی رئیس سابق مجلس پیگیری 
و به سرانجام رسانده شد. حکم علی الریجانی برای 
پیگی��ری این قرارداد را مقام معظم رهبری صادر 
کرده بودند. این قرارداد در داخل ایران منتقدانی 
دارد. با این وجود تا کنون متن این قرارداد منتشر 
نش��ده اس��ت و افکار عمومی جامعه از مفاد آن 

بی خبر هستند.

سریع ترین صعود به جام جهانی فوتبال
تیم مل��ی فوتبال ایران در جری��ان رقابت های 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکس��ت دادن 
عراق توانست راهی دوحه شد. این بازی با تک گل 
مهدی طارمی در دقیقه ۴8 با نتیجه یک بر صفر 
به سود ایران به پایان رسید. با این نتیجه ایران ۱۹ 
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مذاک���رات احی���ای برج���ام همچن���ان در کش و 
قوس

 مذاکرات احیای برجام در وین در زمستان ۱۴۰۰ 
همچنان ادامه یافت. هشتمین دور این مذاکرات 
در اس��فند ماه هم با رفت و آمد مذاکره کنندگان 
بین پایتخت هایشان جریان داشت. ایران همچنان 
خواهان تضمین از سمت آمریکا است و آمریکا هم 
می گوید چنین تضمینی را نمی توانیم بدهیم. از 
سوی دیگر تنش بین روس��یه و غرب در جریان 
تجاوز نظام��ی روس ها به اوکرای��ن، بر مذاکرات 
سایه سنگینی انداخته است؛ هرچند که روس ها 
و کشورهای غربی معتقدند این موضوع خللی در 
روند مذاکرات ایجاد نمی کند. با این وجود تا قبل 
از حمله روسیه به اوکراین امیدها به حصول یک 

توافق بین ایران و کش��ورهای باقیمانده در برجام 
افزایش یافته بود اما پس از آن برخی رس��انه های 
نزدیک به مذاکره کنندگان خبر از احتمال شکست 
مذاکرات دادند. در همین حال با هر خبر از وین، 
بازار دالر هم متاطم می شود؛  با خبرهای امیدوارانه 
نسبت به توافق، قیمت دالر در سراشیبی کاهش 
می افتد و با خبرهای ناامید کننده، قیمت دالر به 

سمت باال می رود.

تصویب جنجالی که ابطال شد؛ البته فعالً!
در اوای��ل اس��فند ماه و در جری��ان روزهایی که 
مجلس مشغول بررسی جزییات الیحه بودجه سال 
آینده بود، کمیس��یون ویژه بررسی طرح موسوم 
به صیانت تشکیل جلس��ه داد و با ۱8 رأی موافق 

براب��ر یک رأی مخالف این طرح جنجال برانگیز را 
تصویب کرد. با انتشار خبر تصویب این طرح، موجی 
از انتقادات برانگیخته شد. موافقان معتقدند که این 
طرح هیچ خللی در دسترس��ی به اینترنت ایجاد 
نمی کند و همچنین هیچ نرم افزاری فیلتر نمی شود. 
اما در مقابل مخالفان بر این باور هستند که با اجرای 
این طرح، امکان دسترسی به اینترنت بین الملل برای 
مردم محدود می شود و گران تر از حاال. از سوی دیگر 
آنها تاکید دارند گرچه در متن طرح اسمی از فیلتر 
کردن نیست اما وضع برخی مقررات در این طرح، 
منجر به این می شود که نرم افزارهایی مانند واتس اپ 
و اینستاگرام فیلتر شوند. با این وجود پس از تصویب 
طرح صیانت در کمیسیون، معاونت قوانین مجلس 
در اظهارنظری اعام کرد چون نسخه تصویب شده با 
نسخه ای که نمایندگان به بررسی آن در کمیسیون 
وی��ژه رأی داده بودن��د تف��اوت دارد، ای��ن مصوبه 
غیرقانونی و فاقد اعتبار است. تشخیص این موضوع 
طبق آیین نامه مجلس با هیات رئیسه مجلس است 
که آنها هم در جلس��ه ای که تش��کیل دادند، نظر 
معاونت قوانین مجلس را تأیید کردند و مصوبه پر سر 
و صدای کمیسیون ویژه را ابطال کردند. در همین 
حال پس از شکل گیری موجی از انتقادات، برخی 
نمایندگان سعی داشتند که با جمع آوری امضا از 
دیگر نمایندگان، درخواست بازگشت این طرح به 
جلسات علنی مجلس را ارائه کنند. هرچند تعداد 
امضاهای این درخواست طبق ادعای نمایندگان به 
بیش از ۱6۰ امضا رس��یده است، اما مرداد ماه که 
برای بررسی طرح در کمیسیون ویژه رأی گیری شد، 

۱۴۰ نماینده به این اقدام رأی مثبت داده بودند!
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