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رهبر معظم انقاب اس��امی در دیدار جمعی از 
کارگران، آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند 
و با اش��اره به س��ه موض��وع اصلِی »ل��زوم افزایش 
فرصت های ش��غلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و 
سرمایه« و »تأمین امنیت شغلی« کارگران گفتند: 
»واردات بی روی��ه خنجری به قلب »تولید ملی« و 
»اش��تغال کارگران« اس��ت، بنابراین باید به صورت 
جدی از آن جلوگیری ش��ود و در داخل نیز ضمن 
تولی��د محصوالت با کیفیت، مردم و دس��تگاه های 

دولتی مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به 
برنامه های مهم دولت در زمینه مس��ائل اقتصادی 
تأکی��د کردن��د: »همه قوا و دس��تگاهها و مردم به 

دولت کمک کنند«.
رهب��ر انق��اب ه��دف از دی��دار با کارگ��ران را 
قدرشناس��ی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش نفِس 
کار برش��مردند و با اشاره به نگاه اسام به »کارگر« 
و موضوع »کار« گفتند: »برخاف نگاه اس��تثمارِی 
نظام س��رمایه داری و نگاه شعارِی نظاِم فروپاشیده 
کمونیس��تی، نگاه اس��ام به کارگر، قدرشناس��انه 
و ارزش مدارانه اس��ت و بر همین اس��اس است که 
پیامبر اسام)ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند«.

ایش��ان با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه 
درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط را به اهمیت 
دادن ب��ه موضوع بس��یار حیات��ی مهارت افزایی در 

کارگران توصیه کردند.
رهبر انقاب با اشاره به انگیزه های ملّی و درخشان 
کارگران در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی، 
گفتن��د: »نمونه بارز عرصه نظامی، تقدیم ۱۴ هزار 
ش��هید کارگر در دوران دفاع مقدس است و اگر بار 
دیگر نیز مسئله نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری 

قطعاً جزو صفوف مقدم خواهد بود«.
ایش��ان درخصوص انگیزه های مل��ی کارگران در 
عرصه اقتصادی افزودند: »یکی از سیاستهای اصلی 
اس��تکبار از ابتدای پیروزی انقاب اس��امی از کار 
انداختن تولید کش��ور بود که در س��الهای اخیر و 
تشدید تحریم ها، این هدف کامًا روشن شده است 
اما کارگران با ایس��تادگی خ��ود مانع از تحقق این 
هدف ش��دند و در این عرصه س��تون اصلی خیمه 

تولید بودند«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تحریکات 
کارگری که از ابتدای پیروزی انقاب وجود داشته 
اس��ت، خاطرنشان کردند: »هدف از این تحریکات، 
تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نش��انه اعتراضات 
مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی 

تحریک کنندگان را ب��ه خاک مالیدند و همواره در 
کنار نظام و انقاب بوده و هستند«.

ایش��ان افزودن��د: »البت��ه در م��واردی همچون 
واگذاری های نادرست کارخانه ها، اعتراض کارگران 
به حق بوده اس��ت اما در همین موارد نیز کارگران 
مرز خود را با دش��منان مش��خص کرده اند که این 
موضوع بسیار مهمی اس��ت و باید از این مجموعه 

آگاه، با بصیرت و متعّهد عمیقاً تشکر کرد«.
رهبر انقاب با اشاره به مشکات جامعه کارگری 
ابراز امیدواری کردند که با سیاستهای دولت جدید، 

این مشکات به تدریج برطرف شود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای »افزایش فرصت های 
ش��غلی«، »تنظی��م عادالنه رابطه کار و س��رمایه« 
و »تأمین امنیت ش��غلی« کارگران را س��ه موضوع 
اساس��ی در مسائل کارگری برش��مردند و گفتند: 
مس��ئوالن باید تاش کنند تا فرصت های ش��غلی 
را افزای��ش دهند و این موضوع با س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت 
سرمایه ها به س��مت ظرفیتها و احیای فرصت های 

شغلی، امکان پذیر است.
ایشان تأکید کردند: »یکی از مواردی که می تواند 
فرصت ه��ای ش��غلی را احی��اء و مش��کل بیکاری 
دانش آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت های 
دانش بنیان است البته این شرکت ها باید به معنی 
واقعی کلمه دانش بنیان باش��ند که در این صورت 

می توان اشتغال را افزایش داد«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو 
بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند: »تنظیم 
عادالن��ه رابطه کار و س��رمایه و ی��ا رابطه کارگر و 
کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی 

و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است«.
»امنیت ش��غلی کارگران« نکت��ه دیگری بود که 
رهبر انقاب درب��اره آن گفتند: »مواردی همچون 

قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، 
به گونه ای اصاح شود که بر اساس قانونی عادالنه، 
هم کارگران آسوده خاطر باشند هم کارآفرینان قادر 

به برقراری  انضباط در محیط کار«.
ایش��ان، ناامن��ی ش��غلی را منحصر در مس��ئله 
قرارداده��ای کار ندانس��تند و افزودن��د: »با ضربه 
خوردن تولید ملی، کار و اش��تغال کارگر نیز ضربه 
می خورد و عل��ت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید 

ملی همین مسئله است«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قاچاق و واردات بی رویه 
کاالهای��ی را که تولید داخلی و ب��ا کیفیت دارند، 
خنجری ب��ر قلب تولید کش��ور خواندند و گفتند: 
»بر اساس آمارهای کارشناس��ان، هر یک میلیارد 
دالر واردات از اجن��اس دارای تولی��د داخلی مانند 
کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار 

فرصت شغلی در کشور منجر می شود«.
ایشان در این زمینه افزودند: »البته خودروسازها 
از ای��ن حرف سوءاس��تفاده نکنند زی��را وضع آنها 
تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید 

خوب و با کیفیت دارند«.
رهبر انق��اب، ترجیح دادن جن��س خارجی به 
جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع 
کارگر خارجی دانس��تند و گفتند: »بر این اس��اس 
است که از مردم می خواهیم به خرید تولید داخلی 
مقّید باش��ند البته بزرگ ترین خریدار در کش��ور، 
دس��تگاههای دولتی هس��تند که باید سعی کنند 

هیچ جنس خارجی مصرف نکنند«.
ایش��ان در ادامه اتقان و اس��تحکام کار و زیبایی 
محص��ول را از جمله وظایف کارگران و کارآفرینان 
برشمردند و گفتند: »نظام آموزشی کشور باید هر 
چه بیشتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود 
و در بخ��ش تولید نیز مهارت کارگ��ران به گونه ای 
افزایش یابد که با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و 

محصول در چشم مشتریان باالتر برود«.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با تش��کر مجدد از 
ایس��تادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان، 
گفتند: »مس��ئوالن و مدی��ران مرتبط ب��ا جامعه 
کارگ��ری باید به برنامه های خ��ود طبق وعده های 

داده شده عمل کنند«.
رهب��ر انقاب در پایان سخنانش��ان با اش��اره به 
برنامه های اقتصادی دولت تأکید کردند: »کارهایی 
که ام��روز دولت در زمینه اقتص��اد در پیش دارد، 
کارهای مهمی است و همه اعّم از قوا و دستگاههای 
مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان شاءاهلل 

دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند«.

سید ابراهیم رئیس��ی در »اولین 
رویداد بین المللی خصوصی س��ازی 
در ای��ران« که ب��ا حضور صدها تن 
از صاحب نظران، دست اندرکاران و 
متولیان برگزار ش��د، اظهار داشت: 
»رسیدن به درک مشترک و اتفاق 
نظر درباره خصوصی سازی حقیقی 
در اقتصاد کش��ور، ب��ا هدف تحقق 
اه��داف اصل ۴۴ قانون اساس��ی و 
نیز اقتص��اد مقاومتی از اولویت ها و 

ضرورت ها است«.
رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر لزوم 
بازنگری دقی��ق، منصفانه و نقادانه 
به روند خصوصی س��ازی از گذشته 
ت��ا کن��ون و ارزیابی س��اختارها و 
رفتاره��ا در ای��ن زمین��ه، اف��زود: 
»بازنگری گذش��ته ام��ری اجتناب 

ناپذیر است«.
رئیس��ی با تاکید بر لزوم پرهیز از 
افراط و تفریط و ارزیابی واقع بینانه 
روند خصوصی سازی در کشور اظهار 
داش��ت: »این ارزیایی ها باید با نگاه 
واق��ع بینانه و با هدف عبرت آموزی 
و به ش��کل همه جانبه صورت گیرد 
تا چنانچه س��اختارها دچار مشکل 
اس��ت، اصاح و از ب��روز رفتارهای 
فس��ادانگیز و تش��کیل پرونده های 
تخلف و مجازات در دستگاه قضایی 

جلوگیری شود«.
رئیس جمهوری توجه به سه اصل 
مهم افزایش جذب س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی داخلی و خارجی 
و افزای��ش بهره وری و نظارت دقیق 
را الزم��ه خصوصی س��ازی صحیح 
و تح��رک بخش��یدن ب��ه اقتص��اد 
غیردولتی خواند و تصریح کرد: »با 
توجه به این اص��ل که دولت نباید 
صاحبان نظر  همه  باش��د،  متصدی 
و اندیش��ه و دارن��دگان تجرب��ه در 
بای��د وارد  ام��ر خصوصی س��ازی 
میدان ش��وند تا خصوصی سازی در 
چارچوب اصل ۴۴ به صورت کاما 
حقیقی و نه صرفا در تغییر ش��کل، 

عنوان و نام، اجرا شود«.
او با اشاره به زیان ها و آثار مخرب 
نامناسب، غیرمنطقی  واگذاری های 
و خ��اف قانون در گذش��ته تاکید 
کرد: »خصوصی س��ازی ب��ه معنای 
رهاس��ازی نیس��ت، بلکه س��ر آغاز 
هدای��ت، حمای��ت و نظ��ارت ب��ر 
ب��ه  کم��ک  و  اس��ت  عملکرده��ا 
باید  توانمندسازی بخش خصوصی 
به عن��وان محوری ترین اقدام مورد 

توجه باشد«.
رئیس جمهوری به موفقیت دولت 
سیزدهم در احیای برخی واحدهای 
تعطیل شده در روند واگذاری های 
نامناس��ب گذشته و مقابله با برخی 
سواس��تفاده ها در این زمینه اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: »باید با اصاح 
همه  گذش��ته،  ناصحیح  روش های 
بخش ها به ویژه دولتمردان را ملزم 
ب��ه پذیرش و اج��رای صحیح اصل 
خصوصی سازی کرد تا هم سرمایه 
گ��ذار به میدان بیاید و هم قانون و 

اهداف آن اجرا شود«.

رئیس جهم��وری اظهار امیدواری 
کرد این نشست ها و اقدامات منجر 
ب��ه تدوین و اب��اغ روش های نوین 
ش��ود و رفتارها نیز متناسب با این 

ماموریت شکل عملی گیرد.

مبن���ای اصل���ی دول���ت جلوگیری از 
وارد آمدن فشار به سفره خانوارها 

است
س��تاد  جلس��ه  در  همچنی��ن 
هماهنگ��ی اقتص��ادی دولت که به 
ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، 
گزارش��ی از وضعیت ب��ازار پس از 
اجرای برنامه مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها ارائه ش��د و با توجه 
به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای 
صحی��ح این ط��رح، رئیس جمهور 
تاکی��د کرد: »مبن��ای اصلی دولت 
اج��رای قانون توأم با عادالنه کردن 
یارانه ه��ا و جلوگیری از وارد آمدن 

فشار به سفره خانوارها است«.
رئیس��ی اف��زود: »الزم��ه تحقق 
این هدف، تثبیت قیمت هاس��ت و 

س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان و اتحادیه های 
صنف��ی بای��د ب��ر رون��د و فرایند 
نموده و  قیمت گذاری ه��ا نظ��ارت 
از افزای��ش بی روی��ه و غیرمنطقی 
قیمت ها جلوگیری کنند تا بر اساس 
مولفه های موثر در قیمت تمام شده 
و سود منصفانه فروشندگان، قیمت 
عادالن��ه را تعیین و اطاع رس��انی 
کنند. س��ازمان تعزیرات نیز باید بر 
اساس قانونی که اخیرا تصویب شد 
با متخلفان به صورت قاطع برخورد 

کند«.
ک��رد:  تصری��ح  همچنی��ن  او 
»شفاف سازی عملکرد و گفت وگوی 
مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت 
سیزدهم است و دستگاه های اطاع 
رس��انی و تبلیغاتی باید با همکاری 
همه مس��ئوالن گره ه��ای ذهنی و 
ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی 
از جمله اجرای قانون مردمی سازی 
و عادالن��ه کردن یارانه ها را برطرف 

کنند«.

خصوصی سازی به معنای رهاسازی نیستکارگران ستون اصلی خیمه تولید هستند

مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و مدیران واحدهای نمونه کشور:
رئیس جمهوری در اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در ایران:
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مصرف باالی بنزین در کشور یکی از معضاتی است که دولت های مستقر هر کدام با یک طرح و برنامه ای اصاح آن 
را مدنظر داشته و دارند. تا کنون بیشترین اقدامی که برای کنترل مصرف بنزین صورت گرفته، افزایش قیمت بنزین بوده 
است. آبان ۹۸ که سران سه قوه با افزایش قیمت بنزین موافقت کردند، گمان بر این بود که هم ترافیک کانشهرها کاهش 
می یابد و هم مصرف بنزین کمتر می شود؛ ولی کاهش ترافیک و مصرف بنزین تنها چند روز پس از افزایش قیمت برقرار 
بود و مدتی بعد پس از آنکه جامعه از شوک ناشی از افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین آزاد و ۵۰ درصدی بنزین دولتی بیرون 

آمد، دوباره داستان بنزین همان آش بود و همان کاسه.
امروزه در ایران بنا بر آمار رسمی، در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود. نرخ 
مصرف بنزین در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۸۶ میلیون لیتر و در س��ال ۱۳۹۹ نزدیک به ۷۶ میلیون لیتر بوده است. این در 
حالیس��ت که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بابت محدودیت های جاده ای ناشی از همه گیری کرونا میزان سفرهای بین 
جاده ای به طرز محسوسی کاهش یافته بود. اما امسال به دلیل کم شدن محدودیت های کرونایی، مصرف بنزین دوباره 
اوج گرفته است. اکنون با توجه به تعمیرات پاالیشگاه ها میزان تولید بنزین در کشور از ۱۰۲ میلیون لیتر در روز به حدود 
۹۶ میلیون لیتر رسیده که تقریبا سر به سر با مصرف است. اما باید فکری به حال مصرف کرد. از سوی دیگر راه کاهش 
مصرف بنزین را نباید تنها در گران کردن این محصول استراتژیک دانست. به هر شکل با نگاه واقع گرایانه، در شرایط فعلی 

اقتصادی نمی توان روی افزایش قیمت بنزین حساب باز کرد.
اما با این وجود همچنان چند راه وجود دارد. نخست آنکه شبکه حمل و نقل عمومی شهری تقویت و نوسازی شود. 
برای مثال هنوز در تهران مس��یرهایی وجود دارد که با مترو یا اتوبوس دسترس��ی به آنها امکان پذیر نیست.با گسترش 
شبکه حمل و نقل شهری و تقویت آن مانند افزایش تعداد اتوبوس ها و واگن های مترو و گسترش خطوط مترو، می توان 
کاهش مصرف بنزین از طریق کاهش استفاده از خودروی شهری برای سفرهای درون  شهری را انتظار داشت. همچنین 
تاکسی ها و اتوبوس های فرسوده اگر با سرعت بیشتری از رده خارج شوند، مسلما تاثیر زیادی بر کاهش مصرف سوخت 

خواهد داشت.
راه دیگر تقویت حمل و نقل بین شهری به خصوص شبکه ریلی است.با افزایش واگن ها و گسترش مسیرهای ریلی 
در کشور به خصوص مقاصد پر رفت و آمد، تا حد زیادی می توان امید داشت که دیگر شاهد ترافیک های سنگین بین 
جاده ای نباشیم. همچنین نوسازی اتوبوس های بین شهری که مجهز به امکانات رفاهی هستند در کنار از رده خارج کردن 
اتوبوس های قدیمی می تواند برای مسافران بین شهری جذاب باشد. در این میان نباید گسترش جاده ها را از یاد برد؛ به 
ویژه در مسیرهای شلوغ مانند مسیر تهران به شمال، که آخر هفته ها و تعطیات بار سنگین ترافیکی را تحمل می کند. 
دولت اگر مشوق هایی برای استفاده از حمل و نقل بین شهری وضع کند، در کنار وسایل حمل و نقل عمومی جدید و 

مجهز می تواند از تعداد خودروهای شخصی بکاهد.
و مطلب مهم تر تحول در بازار خودروی کشور است.این تحول از دو بخش تشکیل شده است. نخست تغییر و تحول 
بنیادین در صنعت خودروی کشور و خودروسازان داخلی است. آنها باید به تولید خودروهایی با تکنولوژی روز که قطعا 
میزان مصرف س��وخت بس��یار کمتری دارد، روی آورند؛ چرا که خودروهای داخلی اکثرا با تکنولوژی دهه ۸۰ میادی 

هستند و برای سال ۲۰۲۲ بسیار پرمصرف و ناکارآمد.
 از سوی دیگر با آزادسازی واردات خودرو بدون ایجاد انحصار برای یک دسته و گروه، می توان خودروهای هیبریدی و 
کم مصرف را در خیابان های ایران ببینیم. نتیجه ی هر دو گام ذکر شده، این می شود که به شکل خارق العاده ای مصرف 
بنزین در کش��ور و به خصوص کانش��هرها کاهش می یابد. ممکن است برخی بگویند که این اقدام باعث خروج ارز از 
کشور می شود؛ ولی جلوگیری از دود شدن سرمایه ملی از یک سو و باقی ماندن بنزین برای صادرات از سوی دیگر، هم 
ارز بیشتری وارد کشور می کند و هم به حفظ سرمایه ملی کمک می کند و باعث می شود تا طای سیاه برای نسل های 

بعدی ذخیره شود.
راه دیگر که باید بیش از پیش جدی گرفته ش��ود، اس��تفاده  و افزایش خودروهایی با س��وخت CNG است. میزان 
آالیندگی این سوخت به اندازه ای پایین است که آن را سوخت پاک می خوانند. در کنار افزایش میزان استفاده از سوخت 
CNG باید تعداد پمپ های CNG نیز افزایش یابد تا صاحبان خودروهای با س��وخت  CNG دردسر کمتری داشته 
باشند. در کنار اینها بهتر است دولت سیاست های تشویقی برای خودروهای CNG در نظر گیرد، تا رغبت مردم برای 

استفاده از این نوع خودرو بیشتر شود.
جمع بندی آنچه گفته ش��د، این اس��ت که باید هر چه زودتر برای کاهش مصرف سوخت اقداماتی اصولی و بنیادین 
و ریش��ه ای ش��ود؛ چرا که در صورت ادامه وضع کنونی، اگر قیمت بنزین چند برابر هم شود، با آثار تورمی ای که به جا 

می گذارد، پس از مدتی میزان مصرف به همان مدار صعودی خود بازمی گردد. 

ناصر عاشوری
دبیر کل انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

برای کنترل مصرف بنزین چه باید کرد؟

مرجعشرحردیف
خرید خوراک از وزارت نفت با ۹۵ درصد قیمت خوراک صادراتی از طریق شرکت ملی پاالیش ۱

و پخش فرآورده های نفتی ایران
بن��د الف ماده )۱( قانون الح��اق برخی مواد به قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(
تحویل ۶  فرآورده اصلی بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت های هوایی ۲

به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به طور امانی
بن��د )ک( ماده )۱( قانون الحاق برخی مواد به قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(
فروش ۶  فرآورده اصلی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان حق العمل ۳

کار پاالیشگاه ها
قرارداد حق العمل کاری فروش نیابتی

قرارداد حق العمل کاری فروش نیابتیاعام مقادیر فروش قطعی به پاالیشگاه ها توسط شرکت پخش۴
محاسبه مابه التفاوت فرآورده های فروش رفته توسط شرکت پخش با قیمت مصوب با قیمت های ۵

صادراتی یا وارداتی آنها )یارانه( بوسیله شرکت های پاالیشی و اعام به پاالیش و پخش
بند )ک( ماده )۱( قانون الحاق )۲(

تسویه بهای خوراک دریافتی در مقابل فروش قطعی فرآورده های تحویل شده به شرکت ملی ۶
پخش توسط شرکت ملی پاالیش و پخش 

بن��د )ج( ماده )۱( قان��ون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(

کنترل محاس��بات یارانه فرآورده های اصلی و دریافت تائیدیه از س��ازمان حسابرسی توسط ۷
پاالیش و پخش

بن��د )ج( ماده )۱( قان��ون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(

این روش از سال ۱۳۸۶ به طور کم و بیش یکسان 
در روابط مالی پاالیشگاه ها و دولت حاکم بوده است. 
پ��س از واگذاری س��هام دولت در ۸ پاالیش��گاه به 
بخش غیر دولتی و انتق��ال مالکیت و مدیریت این 
ش��رکت ها از دولت به بخش خصوصی و غیر دولتی 
که به موجب قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی انجام شده، به تدریج مشکاتی در 
این روش پدیدار ش��ده است که خاصه اهم آنها به 

شرح زیر است:
۱. خوراک پاالیش��گاه ها بر اساس مقادیر تحویل 
ش��ده، محاسبه و به حس��اب بدهکاری آنها منظور 
می شود ولیکن فرآورده های تولید شده پس از خروج 
از پاالیشگاه و تحویل به شرکت ملی پخش به حساب 
بستانکاری آنها ثبت نمی شود و بخشی از آن با فاصله 
زمان��ی چند ماهه و پس از فروش قطعی بابت بهای 

خوراک دریافتی تسویه می شود.

۲. از آنجا که فقط فرآورده هایی که به طور قطعی 
توس��ط ش��رکت پخش به فروش رفته به حس��اب 
پاالیشگاه ثبت می ش��ود، فرآورده های باقی مانده در 
انبارهای نفت ش��رکت پخش به حس��اب آنها ثبت 
نمی ش��ود. در واقع کلی��ه فرآورده ه��ای موجود در 
انبارهای نفت شرکت پخش متعلق به پاالیشگاه ها 

است.
۳. پس از خروج فرآورده ها از پاالیش��گاه و تحویل 
به ش��رکت پخش، پاالیش��گاه هیچگون��ه اختیاری 
در رابط��ه با نگهداری و ف��روش آنها ندارد و با اینکه 
تعه��د خود را مبنی بر تولی��د و تحویل فرآورده ها و 
تسویه بخشی از بهای خوراک انجام داده است ولیکن 
بهای فرآورده های تحویل شده تا زمان فروش کلیه 

فرآورده ها به حساب آنها ثبت نمی شود.
۴. مالیات و ع��وارض ارزش اف��زوده فرآورده های 
اصل��ی همراه با قیمت مصوب و در زمان فروش آنها 

توسط شرکت پخش دریافت می شود و علی االصول 
پاالیشگاه ها نقشی در دریافت و پرداخت آنها ندارند 
ولیکن به علت نق��ص قوانین و روش اجرایی فعلی، 
سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات و عوارض 
فرآورده های اصلی به ش��رکت های پاالیشی مراجعه 
و مبالغ هنگفتی از حس��اب های آنها برداشت کرده 

است.
۵. بخش��ی از فرآورده های تحویلی توسط شرکت 
ملی نفت ایران با قیمت های کمتر صادر می ش��ود و 

موجب ضرر و زیان پاالیشگاه ها می شود.
۶. همه ارز فرآورده های صادراتی توس��ط شرکت 
ملی نفت دریافت می شود و پاالیشگاه ها ناچارند ارز 

مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
۷. با اینکه صادرات فرآورده توسط شرکت ملی نفت 
انجام می شود ولیکن رفع تعهد ارزی این فرآورده ها 

مشکاتی برای پاالیشگاه ها ایجاد کرده است.

بازنگری و اصالح روابط مالی پاالیشگاه ها و دولت

ناصر تنگستانی
قائم مقام و معاون مالی و بازرگانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

ب�ه موجب بند )س( تبصره )1( قانون بودجه س�ال 1401 دولت مکلف 
ش�ده روابط مالی دولت و ش�رکت ملی نفت ایران را مورد بازنگری قرار 
دهد. جا دارد همزمان روابط مالی دولت و پاالیشگاه ها نیز مورد بازنگری 
و اصالح قرار گیرد. در این نوشتار جوانب مختلف این روابط مورد بررسی 

قرار گرفته و پیشنهاد اصالحی ارائه شده است.

هم اکنون ده پاالیش��گاه کش��ور روزانه حدود ۲.۲ میلیون بشکه نفت 
خام و میعانات گازی از دولت دریافت و پس از تصفیه و پاالیش کلیه ۶  
فرآورده اصلی تولیدی خود شامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، 

گاز مایع و سوخت های هوایی را به دولت تحویل می دهند.
 این پاالیشگاه ها عبارتند از پاالیشگاه های آبادان، اصفهان، امام خمینی 
ش��ازند، بندرعباس، تبریز، تهران، ستاره خلیج فارس، شیراز، کرمانشاه و 
الوان روابط پاالیشگاه ها با دولت بر مبنای اصول زیر برقرار گردیده است:
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روش پیشنهادی:

مرجع / اصالحیهشرحردیف

خرید خوراک از وزارت نفت با ۹۵ درصد قیمت خوراک صادراتی از طریق شرکت ملی پاالیش ۱
و پخش فرآورده  های نفتی ایران

بند الف ماده )۱( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(

۲
فروش قطعی ۶  فرآورده اصلی ش��امل بنزین، نفت گاز، نفت س��فید، نفت کوره، گاز مایع و 
س��وخت های هوایی توسط پاالیشگاه به ش��رکت ملی پاالیش و پخش در ازای بهای خوراک 

دریافتی
اصاح بند )ک( ماده )۱( قانون الحاق )۲(

۳
فروش داخلی یا صادراتی یا ذخیره س��ازی فرآورده ها توس��ط شرکت ملی پاالیش و پخش و 
شرکت های تابعه و ثبت خرید و فروش در دفاتر مالی پاالیش و پخش در تاریخ تحویل فرآورده 

)EX WORK( در محل پاالیشگاه
درج در قوانین بودجه سنواتی

محاسبه مابه التفاوت فرآورده های فروش رفته با قیمت مصوب با قیمت های صادراتی یا وارداتی ۴
بند )ک( ماده )۱( قانون الحاق )۲(آنها )یارانه( توسط شرکت ملی پاالیش و پخش و دریافت تائیدیه از سازمان حسابرسی

مزایای روش پیش�نهادی نس�بت به روش قبل، 
عمدتا به شرح زیر است:

۱. در ای��ن روش خ��وراک در مح��ل پاالیش��گاه 
تحویل و فرآورده های اصلی نیز در محل پاالیش��گاه 
ب��ه صورت WORK EX به ش��رکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی فروخته می ش��ود و بهای 
آنها بر اساس دس��تورالعمل تعیین قیمت خوراک و 
فرآورده های صادره توسط وزیر نفت محاسبه می شود.

۲. فروش خوراک به پاالیش��گاه و خرید فرآورده 
در دفاتر ش��رکت ملی پاالیش و پخش بر اس��اس 

قیمت های اعام ش��ده در قانون الحاق )۲( ثبت و 
حساب فی ما بین کاما شفاف می شود.

۳. ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش بر اس��اس 
سیاس��ت های دولت اقدام به ف��روش فرآورده ها به 
طرق مختلف عرض��ه در داخل با قیمت مصوب یا 
صادرات به خارج از کشور کرده و ذخایر استراتژیک 

سوخت را نیز تکمیل می کند.
۴. دریافت و پرداخت و ثبت مالیات ارزش افزوده 
فرآورده های اصلی و تسویه حساب با سازمان امور 
مالیاتی توس��ط شرکت ملی پاالیش و پخش انجام 

می شود.
۵. به موجب تبصره )۵( ماده )۱۷( قانون مالیات 
ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای 
اسامی، مالیات و عوارض ارزش افزوده فرآورده های 
اصلی در دفاتر شرکت های پاالیشی ثبت  نمی شود 

و  در اظهارنامه صادره توسط آنها درج نمی شود.
۶. اعمال این روش موجب شفاف سازی حساب های 
شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت های پاالیشی 
می ش��ود و تسویه حساب های فی ما بین را تسهیل 

می کند.

گردهمایی نفتی های ایرانی و خارجی اردیبهشت ماه امسال به میزبانی نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار شد. این گردهمایی بزرگ که بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروش�یمی نام داش�ت، از جمعه 23 تا دوشنبه 2۶ اردیبهشت ادامه داشت. در روز 
افتتاح این رویداد نفتی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی شرکت داشت و آن 
را افتتاح کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، جواد 
اوجی، وزیر نفت، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ناصر عاشوری دبیر 
کل انجمن صنفی صنعت پاالیش نفت با همراهی جمعی از مدیران پاالیشگاه های خصوصی و 
دیگر مدیران ارشد صنعت نفت از جمله حاضران در مراسم افتتاحیه بودند. این نمایشگاه عالوه 

بر شرکت های داخلی، 44 شرکت هم از 11 کشور در آن حضور داشتند.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت با همراهی شرکت های پاالیش نفت خصوصی 
نیز مانند ادوار گذشته، پای ثابت رویدادهای برجسته ی نفتی بودند. سالن 5 نمایشگاه، محل 
اس�تقرار غرفه های انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت و شرکت های پاالیش نفت 
تهران، تبریز، اصفهان، الوان، شازند، بندرعباس، ستاره خلیج فارس، آفتاب، کرمانشاه و شیراز 

بود که به صورت تجمیعی همه گرد همدیگر بودند. 
در این دور از نمایشگاه حضور انجمن صنفی کارفرمایی پاالیش نفت و پاالیشگاه های عضو 
انجمن، محسوس تر و پررنگ تر از سال های پیش بود.  در سالن 5 نمایشگاه، محل قرار گرفتن 
و نحوه چیدمان غرفه ی انجمن و پاالیشگاه های خصوصی در کنار همدیگر به گونه ای بود که به 
چشم بازدیدکنندگان از این سالن می آمد؛ چنان که این قسمت از نمایشگاه محل رفت و آمد 

تعداد زیادی از مدیران ارشد و چهره های برجسته صنعت نفت تبدیل شده بود.

گردهمایی بزرگان صنعت نفت ایران در بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی تهران

بهار نفتی
در قرن جدید
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سخنران اصلی مراسم افتتاحیه نمایشگاه، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی بود. او بعد از 
بازدید از این نمایش��گاه در سالن خلیج فارس گفت 
»همواره خام فروش��ی را نق��د می کنیم و می گوییم 
هزینه کردن ۷۰ یا ۸۰ درصد آن در هزینه های کشور 
بد است اما باز هم این شیوه را در پیش گرفته ایم«. 
او افزود که »بدتر از خام فروش��ی، خام اندیشی و بد 
حکمرانی ک��ردن بر حوزه صنعت نفت، گاز و انرژی 
در کش��ور است که در حقیقت باید از ثروت حاصل 
از نفت صیانت کنیم به جای اینکه از خود نفت خام 

صیانت کنیم«.
وی با اشاره مجدد به اینکه متأسفانه امروز در این 
مسیر خام اندیش��ی داریم و حکمرانی دقیق صورت 
نمی گیرد، ادامه داد: »این اشکال در وهله اول و پیش 
از هر فرد دیگری، به ش��خص بن��ده و مجلس وارد 
است، همچنین این موضوع مربوط به سران قوا بوده 
که باید اصاح حکمرانی در بخش های مختلف را که 
حائز اهمیت اس��ت در نظر داشته باشند که معنای 

حقیقی مبارزه با خام فروشی تبیین شود«.
او در ادام��ه تمام خصولتی ه��ا و نهادهای عمومی 
غیردولتی را ش��به دولتی دانس��ت و اف��زود: »نهاد 
خصوصی که از جنس اقتصاد مردمی باش��د نداریم 
اما الزم اس��ت مردم��ی کردن اقتصاد ان��رژی را در 
دستور کار قرار دهیم که در این راستا قانون حمایت 
از توس��عه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
گازی با اس��تفاده از سرمایه گذاری مردمی زمانی در 
مجلس تصویب و اباغ شد که البته اشکاالتی داشت 
و در مجلس یازدهم بازنگری و اصاح و سپس مجددا 

اباغ شد«.
قالیب��اف ادام��ه داد: »در برنامه هفت��م باید صرفا 
تعداد اندکی پیش��ران را تعریف کنیم که قطعا یکی 
از پیشران های اولویت دار، نفت و گاز است که به یک 

تحول بزرگ خواهد انجامید«.
رئی��س مجلس در ادامه ب��ا تأکید بر هماهنگی و 
دقت نظر وزارتخانه های نفت و صمت در زمان تدوین 
برنامه توسعه هفتم و استفاده آنها از تجارب گذشته، 
اظهار کرد: »باید پای شعار سال رهبر معظم انقاب 
تح��ت عنوان دانش بنیان و اش��تغال آفرین که این 
روزها همه جا استفاده می کنیم، بمانیم و در برنامه 

توسعه پنجساله آن را تحقق بخشیم«.
گاز را مبنای صادرات قرار دهیم

او با اش��اره ب��ه اینکه »نیروی جوان و رش��د قابل 
قبولی در کنار ظرفیت ها داریم« گفت: »۴۰ س��ال 
برای پختگی در این حوزه کافی بوده است لذا امروز 

جای آزمون و خطا نیست«.
وی در ادامه همچنین به دیپلماس��ی فعال حوزه 
انرژی اش��اره و بیان ک��رد: »ارقام نش��ان می دهد، 

مجموعه نفت و گاز کش��ور در دنیا اول است و این 
ظرفی��ت نیز خدادادی اس��ت و ام��روز زمان جهاد 
تصمیم گیری فرا رسیده تا همه در یک جهت حرکت 
کنیم. همچنین موضوع امروز، تجارت انرژی است که 
متأسفانه در کشور ما مبتنی بر نفت خام است و گاز 

در حداقلی به سر می برد«.
قالیب��اف در ادامه با بی��ان اینکه ب��رای دور زدن 
تحریم، ثبات درآمد، افزایش ارزش افزوده و غیره باید 
جهت گی��ری را اصاح کرده و گاز را مبنای صادرات 
قرار دهیم، اظهار داشت: »گاز با ثبات تر و ارزش افزوده 
آن کمتر از حوزه نفت در فناوری اس��ت از این رو ما 
که قصد اس��تقال داریم، باید بدانیم توجه به حوزه 
گاز، آس��یب پذیری های سیاسی و امنیتی را کاهش 
می دهد و اگر قصد داریم تحت فشارهایی از جنس 

تحریم نباشیم باید به این موضوع توجه کنیم«.
رئیس قوه مقنن��ه در ادامه با یادآوری این مطلب 
که تا کنون نفت ایران دو بار تحریم ش��ده است اما 
لوله های گاز به ترکیه و عراق رفت، عنوان کرد: »در 
حقیقت تولید، سهم، ترانزیت، قیمت و بازار جهانی 
نفت در سلطه استکبار و قدرت های بزرگ است که 

به ما فشار می آورند«.
قالیباف با بیان اینکه حفظ سرمایه ها و ثروت های 
بین نسلی اهمیت دارد، گفت: »ضمن اینکه اعتقاد 
داریم نفت، گاز و معادن به عنوان انفال کشور، ثروت 
بین نس��لی بوده که تأکید درستی است اما در نوع 

رویکردها با اشکاالتی روبرو هستیم«.
او همچنین با اشاره به اعداد و ارقام مطرح شده در 
حوزه نفت و گاز یادآور شد: »این ارقام نشان می دهد 
نفت خام روبه افول و گاز رو به رشد است لذا باید از 
ث��روت خود به خوبی نگهداری ک��رده و آن را خوب 

استحصال کنیم و توسعه دهیم«.

رئیس مجلس ب��ا تأکید بر بهینه س��ازی مصرف 
انرژی، بهبود تراز تولید و مصرف در حامل های انرژی 
و هدفمند کردن یارانه های انرژی گفت: »ناترازی در 
بودجه، بانک ها، تولید و مصرف انرژی از چالش هایی 

است که امروز مردم را به زحمت انداخته است«.
قدردانی از فعاالن عرصه انرژی، نفت و گاز

وی در ادامه با اش��اره به آم��اری در حوزه مصرف 
ان��رژی اظهار ک��رد: »مجموعه انرژی های فس��یلی 
مصرفی کشور بیش از ۵ میلیون بشکه در روز است 
که اگر این میزان را ضرب در ۸۰ دالر و سپس ضرب 
در ۳۶۵ روز کنیم، بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر هزینه 
داریم و لذا استفاده از این انرژی فارغ از اسراف هایی 
که ب��ه دالیل مختلف مثل تجهی��زات قدیمی و یا 
غیرفنی می شود، با ناعدالتی در مصرف روبرو است«.

او همچنین با بیان اینکه گزارش ها حاکی از فاصله 
ی��ک به ۲۰ اس��ت به این معنا که برخ��ی ۲۰ برابِر 
برخی دیگر مصرف انرژی دارند، گفت: »این در حالی 
است که این انرژی سرمایه همه نسل ها بوده و باید 
به مس��ئله عدالت در مصرف آن توجه شود. از بیش 
از ۱۵۰ میلی��ارد دالری که در حوزه داخلی مصرف 
انرژی داریم، حداقل می توانیم ۶۰ میلیارد دالر آن را 
اصاح کنیم و منابع یارانه ها و هدفمندسازی یارانه ها 
حداکث��ر با ۲۰ میلیارد دالر ما را به س��مت ثبات و 

آرامش پیش خواهد برد را تأمین کنیم«.
قالیب��اف در ادام��ه با بیان اینک��ه نیروهای جوان 
باانگی��زه و باغیرت در کنار نیروه��ای باتجربه برای 
عزت انقاب، استقال کشور و عظمت اسام تاش 
می کنند، اظهار داشت: »این تاش جای قدردانی دارد 
و مجلس خدمتگزار، برای تسهیل گری و تنظیم گری 
این حوزه، در خدمت ش��ما مجاهدین عرصه انرژی، 

نفت و گاز خواهد بود«.

قالیباف: بدتر از خام فروشی، بد حکمرانی کردن بر حوزه نفت است  

اشتغال آفرین نیز مسئولیت ما را در این زمینه بیشتر کرده 
است«.

اوجی با تأکید بر اینک��ه رویکرد ما در دانش بنیان کردن 
صنعت نفت و توجه به ساخت داخل به  هیچ عنوان شعاری 
نیست، به تبیین مهم ترین اقدام های وزارت نفت در این زمینه 
پرداخت و درباره نخستین اقدام گفت: »وزارت نفت برنامه 
و احکام مورد نیاز برای تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال در 
صنعت نفت را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تهیه و تنظیم کرده است که ان شاءاهلل به زودی به 

تصویب هیئت وزیران می رسد«.
وی گفت: »در قالب این برنامه، اقدام های وس��یعی برای 
افزای��ش تولید، دانش بنیان کردن صنع��ت نفت و افزایش 
اشتغال در دس��تور کار وزارت نفت قرار گرفته است«. وزیر 
نف��ت دومین اق��دام در دانش بنیان ک��ردن صنعت نفت و 
توجه به س��اخت داخل را انتش��ار فراخوانی برای مشارکت 
شرکت های دانش بنیان در زمینه های اولویت دار صنعت نفت 
در ماه های ابتدایی دولت س��یزدهم بیان کرد و افزود: »در 
این فراخوان بیش از ۳۰۰ ش��رکت برای دانش بنیان کردن 
صنعت نفت در زمینه های اولویت دار و اشتغال آفرین چون 
بهینه سازی، احیای چاه های کم بازده و توسعه زنجیره ارزش 
مشارکت کردند. هم اکنون امضای قرارداد و ارائه تسهیات 

جواد اوجی وزیر نفت هم دیگر س��خنران مراسم 
افتتاحیه بود. اوجی در ابتدای س��خنانش گفت که 
»نمایشگاه صنعت نفت ایران میثاق ساالنه و محل 
تعامل و جمع ش��دن فعاالن داخل��ی و خارجی در 
صنعت نف��ت ایران و یکی از نمایش��گاه های بزرگ 

صنعت نفت جهان است«.
او ب��ا بیان اینک��ه »صنع��ت نف��ت دانش بنیان، 
تولی��د ایران��ی، ص��ادرات جهانی« به عنوان ش��عار 
بیست وششمین نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز و 
پاالیش و پتروشیمی بسیار الهام بخش است، تصریح 
ک��رد: »دانش بنیان کردن صنعت نف��ت و توجه به 
س��اخت داخل، اولویت اصلی وزارت نفت در شرایط 
کنونی به ش��مار می رود که در کل جهان هم چنین 
اس��ت و صنعت نفت جهان محل توسعه بسیاری از 

فناوری های نو است«.
وزیر نفت با اش��اره به اینکه حضور ۲۳ دانشگاه و 
مرکز پژوهش��ی، بیش از صد ش��رکت دانش بنیان، 
اس��تارت آپ ها و پارک فناوری و شهرک های علمی 
تحقیقاتی در این نمایشگاه، نشانه جدیت وزارت نفت 
در این زمینه اس��ت، افزود: »انتخاب ش��عار سال از 
سوی مقام معظم رهبری به  نام تولید، دانش بنیان، 

وزارت نفت برنامه و 
احکام مورد نیاز برای 
تولید دانش بنیان و 

ایجاد اشتغال در صنعت 
نفت را با همکاری 

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تهیه و 

تنظیم کرده است که 
ان شاءهللا به زودی به 
تصویب هیئت وزیران 

می رسد

وزیر نفت: تکمیل زیست بوم فناوری نفت از اولویت ها است
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و حمایت از این شرکت ها با بهره گیری از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون 
بودجه آغاز شده است«.

او با بیان اینکه تکمیل زیس��ت بوم فن��اوری نفت دیگر اولویتی 
است که وزارت نفت در دستور کار دارد، توضیح داد: »وزارت نفت 
به دنبال فعال کردن مراکز نوآوری در مجاورت دانشگاه ها، استقرار 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها در پارک فناوری نفت و 

توسعه این پارک هاست«.
به گفته اوجی، ارائه تمهیدات و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
برای س��اخت کاالهای ب��ار اول و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت 
ب��ا تمرکز بر اقام اساس��ی و گروه های کاالیی ک��ه دارای ارزبری 
قابل توجهی بوده و اکنون وابستگی زیادی به واردات دارند از دیگر 

اقدام هایی است که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
وزیر نفت در ادامه این آیین بر ضرورت توجه به سرمایه گذاری و 
توسعه در صنعت نفت تأکید کرد و گفت: »تا سرمایه گذاری صورت 
نپذیرد، بخش های تولیدی، شرکت های دانش بنیان و سازندگان نیز 
از پویایی برخوردار نخواهند شد و فضای کسب وکار در صنعت نفت 
بهبود نخواه��د یافت، بنابراین محرک فعالیت بخش های مختلف 
پیمان��کاری، س��ازندگان و ارائه دهندگان خدم��ات، موضوع مهم 
سرمایه گذاری است«. اوجی با بیان اینکه تحقق نیافتن منابع مورد 
نیاز برای توسعه صنعت نفت در سال های گذشته نه تنها سبب به 
مخاطره افتادن پایداری تولید نفت و گاز شده بلکه تهدیدی برای 
امنیت انرژی کشور به شمار می رود، افزود: »بر این اساس موضوع 
س��رمایه گذاری و ایجاد زمینه الزم برای توسعه در صنعت نفت در 
اولویت اصلی قرار دارد«. وی تأکید کرد: »تردید نداشته باشید که 
اگر در صنعت نفت به موقع سرمایه گذاری انجام نشود به طور حتم 
با کسری تراز تولید و مصرف انرژی در کشور روبه رو خواهیم شد، 
به همین دلیل ما برای س��رمایه گذاری در بخش های مختلف این 

صنعت بزرگ برنامه های متنوعی تدوین کرده ایم«.
وزیر نفت افزود: »در ۹ ماه نخس��ت استقرار دولت سیزدهم این 
وزارتخانه موفق ش��ده اس��ت با بهره گیری از ت��وان هلدینگ های 
بزرگ نفتی و پتروشیمی، ظرفیت مالی بانک ها همچنین مذاکره 
با شرکت های معتبر بین المللی بیش از ۵۰ قرارداد و تفاهم نامه به 
ارزش بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر امضا کند«. او ادامه 
داد: »اولویت این پروژه ها شامل توسعه میدان های مشترک نفت و 
گاز، جمع آوری گازهای مشعل، توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی 
و نیز بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان و سازندگان داخلی 
بوده است«. اوجی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست های اصولی 
و کان دول��ت، اولویت م��ا تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام خواهد 
بود، افزود: »همس��و با این موضوع تاش��مان این است ۴۸ طرح 
کان و اولوی��ت دارِ نیمه تمام در صنعت نفت را تا پایان امس��ال با 
سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد دالر تکمیل و به بهره برداری برسانیم و 
در همین سال عملیات اجرایی ۲۵ طرح عظیم با سرمایه گذاری ۳۰ 

میلیارد دالر را آغاز کنیم«.

تحریم ه���ا نتوانس���ته توس���عه صنع���ت نف���ت و صادراتم���ان را 
متوقف کند

وی تصری��ح ک��رد: »این طرح ها با ش��اخص هایی چون افزایش 
تولید نف��ت و گاز از میدان های مش��ترک، تأمی��ن امنیت انرژی 
کش��ور، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، ایجاد اشتغال 
و تکمیل زنجیره ارزش اولویت بندی و انتخاب شده اند که در بخش 

باالدست صنعت نفت مانند توسعه میدان های نفت 
و گاز و در بخ��ش پایین دس��ت ای��ن صنعت مانند 
خطوط انتقال گاز، طرح های پتروش��یمی و احداث 
پتروپاالیشگاه های جدید با استفاده از امتیاز تنفس 

خوراک خواهد بود«.
او با تأکید بر اینکه تحریم ها نتوانسته توسعه صنعت 
نفت و صادراتمان را متوقف کند، ادامه داد: »ما ابتکار 
عمل را به دست گرفته ایم و توانستیم بازارهای خود 
را متنوع و صادرات نفت را افزایش دهیم و کانال های 
مال��ی خود را تس��هیل کرده ایم که س��بب جهش 

خیره کننده ای در وصول درآمدهای ما بوده است«.
اوجی حضور ۴۴ ش��رکت خارجی در نمایش��گاه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی را جلوه ای از اهمیت 
و اولویت بحث دیپلماسی انرژی و تعامات خارجی 
برای این صنعت دانس��ت و گفت: »ما با فعال کردن 
دیپلماسی انرژی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
به خصوص از کشورهای دوست هم اقدام کرده ایم و 
قراردادها و تفاهم نامه های مهمی هم در این خصوص 

امضا کرده ایم«.
وی ادام��ه داد: »با توجه به نیاز س��نگین صنعت 
نفت به س��رمایه گذاری، ما از تمامی سرمایه گذاران 
کش��ورهای همس��و در بخش های مختلف صنعت 
نفت ایران اس��تقبال می کنیم. سرمایه گذاران خوب 
می دانند که با توجه به بحران انرژی جهان و افزایش 
چشمگیر تقاضای انرژی، سرمایه گذاری در این بخش 

چقدر سودآور خواهد بود«.
وزیر نفت با بیان اینکه خوش��بختانه با دیپلماسی 
فعال انرژی در ماه های گذش��ته فروش نفت افزایش 
و وصول درآمدهای آن با وجود سخت گیری بیشتر 
تحریم کنندگان صورت گرفته اس��ت، تصریح کرد: 
»همچنین بازگش��ت ایران به مسیر تبادالت انرژی 
منطقه از طریق احیای س��وآپ گاز، یافتن بازارهای 
جدید برای نف��ت و فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروش��یمی و صدور خدمات فنی مهندسی فراهم 

شده است«.
او با قدردانی از تمام دست اندرکاران برگزاری این 
نمایشگاه و ش��رکت های حاضر و یاری همه نهادها 
به خصوص مجلس شورای اسامی تأکید کرد: »هر 
زمان صنعت نفت در ایران به حرکت دربیاید، چرخ 
همه صنای��ع، کارخانه ها و اقتص��اد ملی به حرکت 
درخواهد آمد و برای جوانان اشتغال و برای متخصصان 

فرصت بالندگی و رشد ایجاد خواهد کرد«.

در ۹ ماه نخست استقرار 
دولت سیزدهم این 

وزارتخانه موفق شده 
است با بهره گیری از 

توان هلدینگ های بزرگ 
نفتی و پتروشیمی، 

ظرفیت مالی بانک ها 
همچنین مذاکره با 
شرکت های معتبر 

بین المللی بیش از ۵۰ 
قرارداد و تفاهم نامه به 

ارزش بیش از ۱۶ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دالر امضا 

کند

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت در حاشیه برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با تاکید 
بر اینکه باید فرهنگ سازی در مدیریت مصرف بنزین 
جایگزین پاالیشگاه سازی ش��ود، اعام کرد: ساخت 
ساالنه یک پاالیشگاه نفت با هدف تأمین سوخت نه 
منطق��ی بوده و نه توجیه اقتص��ادی دارد و چنانچه 
اقدامی برای مدیریت مصرف انجام نش��ود، از س��ال 

۱۴۰۲ شاهد ازسرگیری واردات بنزین خواهیم بود.
ناصر عاش��وری با هشدار نسبت به جهش مصرف 
بنزین در ایران، از سال گذشته تاکنون گفت: متوسط 
مص��رف روزانه بنزین در تعطی��ات نوروزی با ثبت 

رکوردهای جدید به مرز هشدار رسید.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نف��ت ایران با تاکید بر اینکه با وجود فروکش کردن 
ت��ب مصرف بنزین پس از پای��ان تعطیات نوروزی 
تصری��ح کرد: ام��ا مصرف بنزین کم��اکان در نقطه 
س��ر به س��ر قرار دارد و چنانچه اقداماتی به منظور 

فرهنگ سازی و مدیریت مصرف بنزین انجام نشود، از 
سال ۱۴۰۲ شاهد واردات بنزین خواهیم بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی 
ب��ا توجه به کمبود منابع مالی و اعتباری، از یکس��و 
و اعمال تحریم های غیرقانونی، امکان ساخت ساالنه 
یک پاالیشگاه نفت به منظور تأمین نیاز سوخت کشور 
وجود ندارد، بیان کرد: از س��وی دیگر در کشورهای 
مختلف جهان هم ساخت و توسعه پتروپاالیشگاه ها 
با هدف تکمیل زنجیره های ارزش و نه تأمین سوخت 

شتاب گرفته است.
عاش��وری با اعام اینکه در ش��رایط فعلی کشور 
بیش از آنکه به پاالیشگاه سازی نیاز داشته باشد، به 
فرهنگ سازی در مصرف سوخت و فرآورده های نفتی 
نیاز دارد، یادآور ش��د: اعمال سیاست های مدیریت 
مصرف با اس��تفاده از ظرفیت های کارت هوش��مند 
سوخت، آزادس��ازی واردات خودروهای کم مصرف، 
اس��قاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و 
با مصرف باالی بنزین، متنوع س��ازی سبد سوخت 
با افزایش سهم آل.ان.جی و سی.ان.جی از مهمترین 
راهکارهای مدیریت مصرف بنزین در کشور به شمار 

می رود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت ایران در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه اقدامی 
برای فرهنگ س��ازی و مدیریت مصرف بنزین انجام 
نشود، قطعاً مسابقه تولید و مصرف به نفع مصرف به 
پایان می رسد و باید شاهد ازسرگیری واردات بنزین 

به کشور باشیم.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت 
با اشاره به افزایش اقتصاد پاالیشگاه سازی در جهان 
پس از ظهور نفت ۱۰۰ دالری اعام کرد: »در شرایط 
فعلی حتی اگر نف��ت از عراق برای پاالیش در ایران 

وارد کنیم، باز هم توجیه اقتصادی دارد«. 
ناصر تنگستانی مدیر مالی و بازرگانی انجمن صنعت 
پاالیش نفت در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا در شرایط فعلی ساخت 
پاالیش��گاه با هدف تأمین س��وخت برای نیاز داخل 
توجی��ه دارد؟ گفت: »بله؛ ما از خام فروش��ی نجات 
پیدا خواهیم کرد. طبق آمار حدود دو میلیون بشکه 
نفت خام صادر می کنیم. اگر این میزان را تبدیل به 
فرآورده های ب��ا ارزش کنیم، به اندازه نیاز هر مقدار 
خواستیم در کشور مصرف می کنیم و دیگر محتاج 

واردات نخواهیم بود و مازاد آن را صادر می کنیم«.
وی ادامه داد: »ص��ادرات نفت خام برای ما ارزش 
افزوده بسیار بیش��تری دارد تا اینکه بخواهیم نفت 
خام را به صورت مستقیم بفروشیم. صنعت پاالیش 
موتور محرکه اقتصاد کشور است. عاوه بر اینکه همه 
نفت خام و میعانات گازی خودمان را باید در داخل 
پاالی��ش و مازاد آن را ص��ادر کنیم، حتی می توانیم 
هاب پاالیش منطقه باشیم یعنی نفت مازاد عراق و 

کشورهای دیگر را وارد، تصفیه و صادر کنیم. صنعت 
پاالیش صنعت پیش��رو اس��ت و می تواند به اقتصاد 

کشور کمک کند«.
تنگستانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه 
در ش��رایط فعلی مهمترین برنامه ها برای احتمال از 
س��رگیری واردات بنزین چیس��ت؟ گفت: »با روند 
فعلی به نظر می رسد افزایش مصرف تصاعدی اتفاق 
می افتد تا زمانی که مصرف کنترل نشود، بیشترین 
مصرف ما خودروها هستند هم بنزین و هم نفت گاز را 
خودروها مصرف می کنند. ما در صنعت خودروسازی 

به شدت از تمام دنیا عقب هستیم، خودروها مصرف 
سوخت باالیی دارند و به هیچ وجه بهینه نیستند«. 

وی ادام��ه داد: »اگر همین طور پیش برویم و تمام 
نفت خام خود را پاالیش کنیم، قطعاً در آینده باز هم 
کم می آوریم و ناچاریم وارد کنیم. بنابراین راه اصولی 
و درس��ت آن اس��ت که مص��رف را کنت��رل کنیم و 
دستگاه های مصرف کننده، خودروهای دیزلی و بنزینی 
را با تکنولوژی روز و حداقل مصرف بهینه و خودروهای 
هیبریدی و برقی را توسعه دهیم و در کنار آن صنعت 

پاالیش کار خودش را انجام و توسعه دهد«.

عاشوری:  مصرف سوخت مدیریت نشود، مجبور به واردات می شویم

واردات نفت از عراق برای پاالیش در ایران
تنگستانی مطرح کرد؛
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ارشد اسبق صنعت نفت، امیرعباس حسینی مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری غدیر و … از جمله شخصیت هایی بودند که در 
طول ۴ روز برگزاری نمایشگاه صنعت نفت، با حضور در غرفه 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت و ش��رکت های 
خصوصی پاالیش نفت با مدیران انجمن و پاالیش��گاه ها دیدار 

و گفت وگو کردند.

 قدیری مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان: امسال ۲۰۰ 
نفر در پاالیشگاه اصفهان استخدام می شوند

طی روزهای برگزاری نمایشگاه، مدیران عامل پاالیشگاه های 

غرفه انجمن صنفی و ش��رکت های پاالیش نفت 
خصوصی، در این دور از نمایشگاه میزبان مقامات و 
مدیران ارشد نفتی بود و همچنین شرکت هایی که 
برای تعامل با بزرگترین مجموعه پاالیشی کشور به 

سالن ۵ آمده بودند.
در س��اعات نخس��ت پس از افتتاحیه علی زیار 
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی از غرفه انجمن صنفی کارفرمایی 
صنع��ت پاالی��ش نف��ت بازدی��د ک��رد. همچنین 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران هم با مدیران 

بانک مهر ایران دیدار و گفت وگو کرد.
حج��ت اهلل عبدالملک��ی وزیر کار، تع��اون و رفاه 
اجتماعی، جلیل ساالری معاون وزیر و مدیرعامل 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
عل��ی فروزن��ده مدی��رکل روابط عموم��ی وزارت 
نفت، محمد خزایی مدیرعامل کانون ش��رکت های 
س��رمایه گذاری س��هام عدالت، احمد مرادی نائب 
رئیس کمیس��یون انرژی و نماین��ده هرمزگان در 
مجلس شورای اسامی، علیرضا ضیغمی از مدیران 

خصوصی عض��و انجم��ن صنف��ی کارفرمایی صنع��ت پاالیش 
نف��ت ضم��ن بازدید از غرف��ه ی انجمن و پاالیش��گاه های عضو، 

گفت وگوهایی هم با رسانه ها داشتند.
محس��ن قدیری مدیرعامل پاالیش��گاه اصفهان ضمن بازدید 
از غرفه انجمن صنفی کارفرمای��ی صنعت پاالیش نفت و دیدار 
و گفت وگو با ناصر عاش��وری دبیر کل ای��ن انجمن، از راه اندازی 
معروف ترین پروژه dhd جهت تصفیه گازوئیل در س��ال ۱۴۰۱ 
و امضای دو تفاهم نامه با ش��رکت های دانش بنیان در نمایشگاه 

خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پاالیشگاه اصفهان در 
سال جدید استخدام دارد؟ گفت: »امسال ۲۰۰ نفر در پاالیشگاه 
جنوبی اس��تخدام داریم و ۲۰ نفر هم در دیسیپلین های مختلف 

در ارتباط با راه اندازی پاالیشگاه جنوبی خواهیم داشت«.
مدیرعامل پاالیش��گاه اصفهان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی 
بر اینکه آیا خبر خوش��ی برای کارکنان خواهید داش��ت؟ گفت: 
»خوش��بختانه در خدمت کارکنان هستیم و دولت در این رابطه 
پیش بینی های الزم را برای نیروهای مس��تمر و قرارداد مستقیم 
ک��رده و ب��ه base آن ها مبلغی حدود ۶۰ درص��د افزایش داده 
اس��ت. م��ا در خدمت همکاران هس��تیم و تمام ت��اش خود را 
خواهی��م کرد که انها را قرارداد مس��تقیم کنیم تا جبرانی برای 

خدمات ارزشمندشان شود«.

پاالیش���گاه  بی���ن  س���ه جانبه  تفاهم نام���ه  امض���ای 
اصفه���ان، معاون���ت علم���ی ریاس���ت جمهوری و ی���ک 

شرکت دانش بنیان
دیگر رخداد این نمایش��گاه برای پاالیش��گاه اصفهان، امضای 
تفاهم نامه همکاری مش��ترک معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، ش��رکت پاالیش نفت اصفهان و شرکت دانش بنیان 
داده کاوان هوشمند ناوگان بود که در حاشیه بیست و ششمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی امضاء شد.

این تفاهم نامه با هدف حمایت از طراحی و اجرای 
گام به گام تحول دیجیتال با استفاده از محصوالت 
و خدم��ات دانش بنیان و ب��ا محوریت نگهداری و 
تعمیرات پیشگویانه در پاالیشگاه اصفهان در جهت 
افزایش به��ره وری و کاه��ش هزینه های عملیاتی 

منعقد شده است.
محس��ن قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفه��ان پ��س از امض��ای تفاهم نام��ه گفت: این 
تفاهم نامه در راس��تای سیاس��ت های کلی کشور 
ب��رای توس��عه اقتص��اد دانش بنی��ان و در جهت 
فرمای��ش مق��ام معظم رهبری مبن��ی بر حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان و همچنین اس��تفاده 
حداکث��ری از ت��وان تولی��دی خدماتی کش��ور و 
حمایت از کاالی ایرانی و بهره گیری از محصوالت 
ساخت داخلی دانش بنیان مبتنی بر فناوری های 

نوین به امضاء رسیده است.

امض���ای تفاهم نام���ه بی���ن پاالیش���گاه 
اصفهان و ۲ شرکت دانش بنیان

همچنین با هدف حمایت از شرکت های داخلی 
فع��ال در صنع��ت نف��ت گاز و پتروش��یمی و  در 
راستای هم افزایی بیشتر با شرکت های دانش بنیان 
)گس��ترش شیرس��ازی( تفاهم نامه ای بین شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، ش��رکت نارگان و ش��رکت 
گسترش شیرسازی با هدف ساخت شیرآالت فشار 
کاری ت��ا کاس ۲۵۰۰ برای پ��روژه گوگردزدایی 

پاالیش نفت اصفهان )RHU( امضا شد.
این تفاهم نامه بین شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به عنوان کارفرما، شرکت نارگان و شرکت گسترش 

شیرسازی منعقد شد.

حجت هللا عبدالملکی 
وزیر کار، جلیل ساالری 
مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش، علی 
زیار قائم مقام شرکت 
ملی پاالیش و پخش و 
علی فروزنده مدیرکل 
روابط عمومی وزارت 

نفت با حضور در غرفه 
انجمن با ناصر عاشوری 
دیدار و گفت وگو کردند

همچنین با هدف 
حمایت از شرکت های 

داخلی فعال در صنعت 
نفت گاز و پتروشیمی و  

در راستای هم افزایی 
بیشتر با شرکت های 

دانش بنیان )گسترش 
شیرسازی( 

تفاهم نامه ای بین 
شرکت پاالیش نفت 

اصفهان، شرکت نارگان 
و شرکت گسترش 
شیرسازی با هدف 

ساخت شیرآالت فشار 
کاری تا کالس ۲۵۰۰ 

برای پروژه گوگردزدایی 
پاالیش نفت اصفهان 

)RHU( امضا شد رفت و آمد نفتی ها در غرفه انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پاالیش نفت
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پاالیشگاه اصفهان تفاهم نامه دیگری منعقد کرد که به طرفیت 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان برای همکاری مشترک با رویکرد 

حمایت از ساخت داخل انجام شد.

امض���ای تفاهم نام���ه پاالیش���گاه اصفه���ان با ش���رکت 
صنایع شیمیایی ایران

در حاشیه بیست و ششمین نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی تفاهمنامه شرکت پاالیش نفت اصفهان با 

شرکت صنایع شیمیایی ایران )شیران( به امضا رسید.
محسن قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان درباره 
جزئیات این تفاهمنامه گفت: »در سال تولید دانش بنیان هستیم 
و خوشبختانه قراردادی که امضا کردیم، با تفکر دانش بنیانی انجام 
دادیم. به منظور برگشت خوراک گاز پتروشیمی تفاهم نامه ای با 
ش��رکت صنایع ش��یمیایی ایران امضا می کنیم که بتوانیم ۱۰۴ 
محصول که همه آنها دانش بنیان هس��تند و ارزش آن بشکه ای 
حدود ۲۰۰۰ دالر اس��ت )از ۱۰۰ دالر به ۲۰۰۰ دالر برسانیم(، 

تولید کنیم. تمام محصوالت ویژه و دانش بنیان هستند«.
وی با ابراز امیدواری نس��بت به این که »شرکت پاالیش نفت 
اصفهان بتواند این موفقیت بزرگ را در چند س��ال آینده انجام 
ده��د«، افزود: »برای ۲۰ کارخانه به صورت مش��ترک در حدود 
۳۵۰ میلیون دالر هزینه می ش��ود که امید است بتوانیم در سه 
ف��از محصوالت متعددی را تولید کنیم و افتخار بزرگی هم برای 
پاالیشگاه اصفهان، هم شرکت صنایع شیمیایی ایران )شیران( و 

هم برای کشور ایران در سال دانش بنیان است«.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: »در فاز اول کار 
را ش��روع می کنیم. در این راستا حدود ۸ محصول تولید خواهد 
شد و کارهای مطالعاتی و طراحی پایه ای آن انجام شده است«.

برگ���زاری روی���داد کارآفرین���ی تقاضامح���ور از س���وی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

علیرض��ا جعفرپ��ور مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت س��تاره 

فناورانه این ش��رکت در نمایشگاه بین المللی نفت نیازمندی ها را 
معرفی و ظرفیت دانش بنیان ها را شناسایی کردیم«. او ادامه داد: 
»در این کتاب به تفکیک نیازهای شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در زمینه های خدمات فنی و مهندس��ی، عملی��ات بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات، برق، ابزار دقیق، سیس��تم کنترل، فناوری 
اطاعات و ارتباطات، علوم داده، ایمنی، بهداشت، محیط  زیست 
و پژوهش و توس��عه معرفی شده اس��ت که راهی آسان را پیش 
روی شرکت های دانش بنیان برای توسعه همکاری با بزرگ ترین 

پاالیشگاه میعانات گازی جهان قرار می دهد«.

 جعفرپ���ور مدیرعامل پاالیش���گاه س���تاره خلیج فارس 
مط���رح ک���رد: افزای���ش ۲۵ ه���زار بش���که ای ظرفی���ت 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با بیان اینکه طراحی 
اولیه این پاالیشگاه ۳۶۰ هزار بشکه بوده است، ظرفیت فعلی این 
پاالیش��گاه را ۴۵۵ هزار بش��که اعام کرد و گفت: »با انجام رفع 
گلوگاه ها و موانع تولید، امس��ال ظرفیت پاالیشگاه به ۴۸۰ هزار 

بشکه افزایش می یابد«.
علیرضا جعفرپور بروجنی با اش��اره به اینکه مصرف بنزین در 
کش��ور باال رفته، در مورد افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون 
گفت: »پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس برای ظرفیت ۳۶۰ هزار 
بشکه طراحی شده است. در این سال ها برای راه اندازی پاالیشگاه 
اقدامات خوبی انجام شده و افزایش تولید از ۳۶۰ هزار بشکه به 

ظرفیت فعلی ۴۵۵ هزار بشکه رسیده است«.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به جلوگیری 
از خام فروش��ی نفتا گفت: »تجمع نفتا مقداری در جهان رو به 
رش��د و فزاینده اس��ت. اقدامی که در واحدهای پایین دس��تی 
بنزین سازی انجام شده، آن است که برنامه های افزایش ظرفیت 
هم در واحدهای NHT، هم واحد اکتان و هم واحد ایزومریشن 

اتفاق افتاده است«.
وی با بی��ان اینکه در حال حاضر م��ازاد تولید نفتا به حداقل 
رس��یده اس��ت، گفت: »ما یکس��ری برنامه های افزایش ظرفیت 
و یک س��ری تنگنازدایی داریم ک��ه ادوات مربوطه مثل فن های 
هوای��ی، مبدل ها و پمپ ها آماده و تهیه ش��ده و بعضی دیگر در 
اورهال ه��ای پیش رو نصب و به چارچوب فرآیندی پاالیش��گاه 
اضافه می شود بنابراین در واحدهایی مثل ایزومریشن می توانیم 

این افزایش ظرفیت را داشته باشیم«.
وی ب��ا بیان اینکه ظرفیت واحدهای آیزو پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس در حال حاضر حدود ۳۶ هزار بش��که است که برای 
۴۲ هزار بشکه هدف گذاری شده است، گفت: »این هدف محقق 

خواهد شد و مانعی برای رسیدن به این ظرفیت وجود ندارد«.
جعفرپور در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه اجرای این پروژه 
چه زمانی اجرا می ش��ود؟ گفت: »با توجه به اینکه پروژه بزرگی 
اس��ت، تنگنازدایی ها برای رس��اندن به ظرفیت ۳۶ هزار بشکه 
انجام شده ولی افزایش ظرفیت ۳۶ هزار بشکه به ۴۲ هزار بشکه 
نیازمند نصب ادوات و تجهیزات مربوط به خودش است که باید 
بیش��تر در اورهال ها انجام شود. ما ترین ۱ را هدفگذاری کردیم 
که امسال در مهرماه انجام شود و شاید بتوانیم در جریان اورهال 

بخشی از این افزایش ظرفیت را انجام دهیم«.
مدیرعامل ش��رکت نفت خلیج فارس با اشاره به زمان پاالیش 

خلیج فارس هم در بازدید از غرفه انجمن صنفی و 
شرکت های پاالیش نفت خصوصی کشور، با ناصر 
عاشوری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پاالیش و ناصر تنگس��تانی مدی��ر مالی و بازرگانی 

انجمن دیدار و گفت وگو کرد.
جعفرپ��ور مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت س��تاره 
برگ��زاری  حاش��یه  در  همچنی��ن  خلیج ف��ارس 
نمایشگاه اظهار کرد: »با توجه به مزین شدن سال 
۱۴۰۱ توس��ط مقام معظم رهبری به نام »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین«، به همت همکارانم در 
ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس با هدف شناسایی 
ش��رکت های دانش بنی��ان ب��رای حف��ظ و ارتقای 
ظرفیت تولی��د، رویداد کارآفرین��ی تقاضامحور را 

برگزار کرده ایم«.
او افزود: »توس��عه همکاری صنایع باالدس��تی با 
شرکت های دانش بنیان رس��التی اساسی به شمار 
می رود که نیازمند نگاهی ویژه اس��ت و بهره گیری 
از دانش و نوآوری مجموعه های علمی که بیش��تر 
از جوانان کوش��ا و مستعد کشور تشکیل  شده اند، 
می تواند اعتای هرچه بیشتر صنایع و خودکفایی 

کشور در زمینه های مختلف را رقم بزند«.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت ستاره خلیج فارس 
ادامه داد: »همس��و با این هدف هم زمان با بیست و 
ششمین نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی رویداد کارآفرین��ی تقاضامحور را با 
هدف شناسایی، گسترش همکاری با شرکت های 
دانش بنیان کش��ور و حمایت از تولید داخل برگزار 

کردیم«.
جعفرپور افزود: »پس از ارزیابی نیازهای مختلف 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس برای حفظ و ارتقای 
ظرفیت تولی��د فرآورده ها، با ارائ��ه کتاب نیازهای 

اوره��ال  ه��ا گفت: »س��ناریوهای مختلف��ی برای 
پاالیش اورهال ه��ا در نظر گرفته ایم که حدود ۳۰ 

روز زمان خواهد برد«.
وی گفت: »س��ال گذش��ته حدود ۱۵۰ میلیون 
بشکه میعانات گازی را به صورت تجمعی فرآورش 
کردیم. ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۴۵۵ 
هزار بشکه در روز است و برای افزایش این ظرفیت 
یکس��ری تنگنازدایی داریم که آن را به ۴۸۰ هزار 
بش��که برسانیم که چنین اقدامی در آینده نزدیک 
)زمستان ۱۴۰۱( محقق خواهد شد بنابراین برای 
دستیابی به ۵۴۰ هزار بشکه برنامه ریزی می کنیم 
ولی آنچه محقق ش��دنی و دس��ت یافتنی اس��ت، 

همان ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه است«.
جعفرپور همچنی��ن از برنام��ه افزایش ظرفیت 
دریافت خوراک میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
خب��ر داد و افزود: »اقدامات فنی و افزایش ظرفیت 
در یکی از تلمبه خانه های مسیر خط انتقال عسلویه 
به بندرعباس در دس��تور کار ق��رار دارد البته خط 
لول��ه ظرفیت البته خط لول��ه ظرفیت الزم را دارد 

ولی از لحاظ هیدرولیکی باید تقویت شود«.
وی در پایان در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا نف��ت مازاد به پتروش��یمی ها می دهید؟ گفت: 
»خی��ر. نفت های مازاد را ب��ر روی افزایش خوراک 
آیزومریشن برنامه ریزی کردیم و در حال رایزنی با 
شرکت پاالیش و پخش و معاونت وزیر هستیم که 
یک بخش از آن را به بنزین تبدیل و بخشی دیگر 
را صادر کنیم، البته پتروشیمی هم سهم دارد ولی 

هدفگذاری ما بیشتر تبدیل به فرآورده است«.

 پورصف���ر قائم مق���ام پاالیش���گاه آفت���اب 
خب���ر داد: افزای���ش ۱۵ ه���زار بش���که ای 

ظرفیت تولید پاالیشگاه آفتاب
محمدمهدی دوستی مدیرعامل، پورصفر قائم مقام 
و دیانت معاون منابع انس��انی شرکت پاالیش نفت 
آفتاب در دیدار از غرفه های انجمن و پاالیشگاه های 
عضو با عاشوری دبیر کل و تنگستانی مدیر مالی و 

بازرگانی انجمن به گفت وگو پرداختند.
قائ��م مق��ام ش��رکت پاالی��ش نفت آفت��اب در 
گفت وگو با رس��انه ها، ضمن انتقاد از روش اشتباه 
قیمتگ��ذاری خوراک میعانات گازی پاالیش��گاه ها 
و مینی پاالیشگاه های کش��ور، از افزایش ۱۵ هزار 
بش��که ای ظرفی��ت پاالیش ش��رکت پاالیش نفت 
آفت��اب در س��ال ۱۴۰۱ خب��ر داد و اع��ام کرد: 
امس��ال ایرانی ترین مجتمع تقطیر صنعت پاالیش 
نفت کشور در شرکت پاالیش نفت آفتاب در مدار 

بهره برداری قرار می گیرد.
علی پورصفر در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان 
اینکه با اجرای طرح جدید توس��عه این پاالیشگاه 
میعانات گازی، ظرفیت پاالیش از ۲۰ هزار بش��که 

ادامه داد: »همسو با 
این هدف هم زمان با 

بیست و ششمین 
نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی رویداد 
کارآفرینی تقاضامحور را 

با هدف شناسایی، 
گسترش همکاری با 

شرکت های دانش بنیان 
کشور و حمایت از تولید 

داخل برگزار کردیم

یکسری برنامه های 
افزایش ظرفیت و 

یک سری تنگنازدایی 
داریم که ادوات مربوطه 

مثل فن های هوایی، 
مبدل ها و پمپ ها آماده 

و تهیه شده و بعضی 
دیگر در اورهال های 
پیش رو نصب و به 
چارچوب فرآیندی 
پاالیشگاه اضافه 

می شود بنابراین در 
واحدهایی مثل 

ایزومریشن می توانیم 
این افزایش ظرفیت را 

داشته باشیم
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فعلی به بیش از ۳۵ هزار بش��که افزایش می یابد، گفت: سومین 
واح��د تقطیر ش��رکت پاالیش نفت آفتاب ب��ا ظرفیت ۱۵ هزار 
بشکه تا پایان سال ۱۴۰۱ با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت 

شرکت های ایرانی و سازندگان داخلی به بهره برداری می رسد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه مهمترین ویژگی س��ومین واحد تقطیر 
ش��رکت پاالیش نفت افتاب، استفاده از توان شرکت های سازنده 
تجهیزات صنعت نفت و پیمانکاران ایرانی است، تصریح کرد: به 
عبارت دیگ��ر، این واحد تقطیر، ایرانی ترین واحد تقطیر صنعت 

پاالیش نفت ایران به شمار می رود.
پورصفری با بیان اینکه هیدروکربورهای س��بک و س��نگین از 
مهمترین محصوالت این پاالیش��گاه به ش��مار می روند، یادآور 
ش��د: بخش عمده خوراک این پاالیشگاه از محل فازهای میدان 

مشترک گاز پارس جنوبی تأمین می شود.
وی در ادام��ه با انتقاد از روش و ش��یوه قیمت گذاری خوراک 
میعانات گازی ش��رکت های پاالیش نفت و مینی پاالیشگاه های 
کشور بیان کرد: مبنا قرار دادن قیمت نفتا و گازوئیل پلتس برای 
تعیین قیمت خوراک میعانات گازی اش��تباه است، به طوری که 
قیمتگذاری اشتباه منجر به توقف و کاهش تولید در بسیاری از 

پاالیشگاه ها و مینی پاالیشگاه های کشور شده است.

 آرمان ف���ر مدیرعام���ل پاالیش���گاه ته���ران تش���ریح کرد: 
برنامه پاالیشگاه نفت تهران برای تولید بنزین یورو ۵

در روز نخس��ت نمایش��گاه حامد آرمان فر مدیرعامل ش��رکت 
پاالیش نفت تهران هم به غرفه انجمن صنفی کارفرمایی پاالیش 
نفت و شرکت های پاالیش نفت خصوصی رفت و ضمن بازدید از 

غرفه ها، با ناصر عاشوری دبیر کل انجمن گفت وگو کرد.
آرمان فر همچنین در گفت وگو با رس��انه ها با اش��اره به شتاب 

واحد حال نرمال هگزان با هدف استحصال هگزان نرمال عاری از 
ترکیبات آروماتیکی و بنزن با استفاده از محصوالت جانبی واحد 
ایزومریزاسیون، تاکید کرد: »ساخت این طرح هم در قالب ای.پی.

سی با گریدهای ۵۲ درصد و ۸۵ درصد و با ظرفیت ۲ هزار بشکه 
در روز به ش��رکت های توانمند سازنده ایرانی واگذار شده است«. 
آرمان فر پیشرفت اجرای این طرح را ۳۴ درصد عنوان و خاطرنشان 
کرد: »پ��روژه در حال حاضر از برنامه جلوتر بوده و انتظار می رود 

زودتر از زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد«.
آرمان ف��ر همچنین در دیدار با درفش��ی مدیر عامل ش��رکت 
پتروش��یمی تبری��ز پیرام��ون تأمین نفت��ا و خوراک ه��ای این 
پتروش��یمی دیدار و گفت وگو کرد. در ای��ن دیدار، در خصوص 
همکاری و انعقاد قراردادها میان ش��رکت پاالیش نفت تهران و 
پتروش��یمی تبریز بحث و تبادل نظر ش��د. مدیران عامل صنایع 
روغن س��ازی به��ران، ایرانول و پارس با حض��ور در غرفه انجمن 
صنفی و شرکت های پاالیش نفت خصوصی عضو انجمن با حامد 

آرمان فر دیدار و گفت وگو کردند.

 باق���ری مدیرعام���ل پاالیش���گاه تبری���ز مط���رح ک���رد: 
تخصی���ص اعتب���ار ۱.3 میلی���ارد دالری به طرح جامعه 

توسعه از سوی شرکت پاالیش نفت تبریز
غامرض��ا باقری مدیرعامل پاالیش��گاه تبریز ه��م دیگر مدیر 
پاالیش��گاه عضو انجمن ب��ود که در غرفه حاضر ش��د و با ناصر 
عاش��وری دیدار و گفت وگو کرد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
تبریز با بیان اینکه باید برای سال بعد استارت پروژه »طرح جامع 
توس��عه« را بزنیم گفت: »اجرای ای��ن طرح به ۱.۳ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز دارد«. او با اشاره به اجرای پروژه عظیم »طرح 
جامع توس��عه« گفت: »مهم ترین هزین��ه ای که در پیش داریم، 
مربوط به طرح جامع توسعه است که به ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز دارد«. وی ادامه داد: »خوشبختانه از سال ۹۲ 
به بعد، ارزش پروژه هایی که به بهره برداری رسیدند و محصول با 
کیفیت باال عرضه کردند، با احتساب قیمت روز بنزین و گازوئیل 
ی��ورو ۵ و محصوالت دیگر، ۱۸ هزار میلیارد تومان اس��ت. برای 
۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دالر گام برمی داریم که باید برای س��ال بعد 
استارت این پروژه را بزنیم ولی همزمان کارهایی را با شرکت های 
دانش بنیان جلو می رویم تا بتوانیم این تکنولوژی را بومی سازی 

اجرای طرح جدید سی.س��ی.آر این پاالیشگاه، از 
بهبود کیفیت بنزین با اس��تاندارد یورو ۵ اتحادیه 
اروپ��ا به عنوان مهمترین ه��دف اجرای این پروژه 

اقتصادی و زیست محیطی یاد کرد.
او درباره آخرین وضعیت پیش��رفت اجرای طرح 
سی.س��ی.آر پاالیشگاه نفت تهران گفت: »طراحی 
پای��ه واحدهای تحت لیس��انس توس��ط ش��رکت 
UOP )انگلس��تان( از آبان ۱۳۹۵ تا اردیبهش��ت 
۱۳۹۶ صورت پذیرفت و در حال حاضر این طرح، 
تح��ت عنوان طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای 
س��نگین، CCR،  کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز 

مایع دارای پیشرفت حدود ۱۹ درصد است.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تهران با تاکید 
بر اینکه تأمین مالی ط��رح،  از محل منابع داخلی 
ش��رکت پاالیش نفت ته��ران انجام خواهد ش��د، 
تصری��ح کرد: »اح��داث این واح��د در قالب پروژه 
عظیم ساخت اتان زدایی از گاز مایع شامل احداث 
پروژه های تصفیه نفتای س��نگین، CCR،  کاهش 

بنزن و اتان زدایی از گازمایع انجام خواهد شد«.
این مقام مس��ئول با تاکید ب��ر اینکه پیش بینی 
می ش��ود مطابق با برنامه زمان بندی، ساخت واحد 
سی.سی.آر تا سال ۱۴۰۳ به پایان برسد، بیان کرد: 
»بهبود کیفیت تولید بنزین مطابق با استانداردهای 
ی��ورو ۵ اتحادیه اروپا، کاهش میزان بنزن به کمتر 
از یک درصد از مهمترین اهداف اجرای این پروژه 

است«.
وی همچنین در خصوص احداث پروژه س��اخت 

و هزینه ها را کمتر کنیم«.

 اخب���اری مدیرعام���ل پاالیش���گاه الوان 
خب���ر داد : امض���ای چهار تفاهم نامه بین 

پاالیشگاه الوان و شرکت هاى دانش بنیان
محمدعلی اخباری مدیرعامل ش��رکت پاالیش 
نفت الوان نیز ضمن دی��دار و گفت وگو با مدیران 
انجمن صنف��ی کارفرمایی پاالیش نفت، از امضای 
چهار تفاهم نامه بین پاالیشگاه الوان و شرکت های 
دانش بنی��ان خب��ر داد. او ای��ن اق��دام را یک��ی از 
اساس��ی ترین کاره��ا در مقوله اقتص��اد مقاومتی 

دانست.
اخب��اری ب��ا تاکید ب��ر اینکه به منظ��ور تقویت 
همکاری مش��ترک و در راس��تای پیشرفت علم و 
فن��اوری به عنوان مؤلفه پیش��رفت اقتصاد ملی و 
بهره گی��ری از توانمندی ش��رکت های دانش بنیان 
که بخش مهمی است که می تواند اقتصاد مقاومتی 
را پای��دار کند، گفت: »تفاهم نام��ه همکاری میان 
ش��رکت پاالیش نفت الوان و ش��رکت های آرسن 
تولید کننده مکانیکال س��یل، نهادین آرمان تولید 
کننده مکانیکال سیل و درای گس سیل، ایرانیان 
بانژ س��ازنده قطع��ات یدکی پمپ و کمپرس��ور و 
توربین و اروند سامانه طراح سازنده قطعات داخل 

برج ها و مبدل های حرارتی امضاء شد«.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت الوان با بیان 
اینک��ه امضای ای��ن تفاهم نامه به منظ��ور تحقق 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تاکید بر 
استفاده جدی از شرکتهای دانش بنیان برای اینکه 
بتوان به جوانان مس��تعد و آماده کار برای پیشبرد 
اقتصاد ملی کمک شود، تصریح کرد: »شرکت های 
دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارها در مقوله ی 
اقتصاد مقاومتی اس��ت و با نگاه علمی به مس��ائل 

کشور می توان تحریم ها را بی اثر کرد«.

امضای تفاهمنامه س���اخت پتروپاالیش���گاه ۱۵۰ 
هزار بشکه ای الوان

س��اخت  تفاهمنام��ه  نمایش��گاه،  حاش��یه  در 
پتروپاالیشگاه ۱۵۰ هزار بش��که ای الوان با هدف 
ارائه خدمات فنی و مهندسی، مدیریت پروژه، تهیه 
اس��ناد مناقصه بین مدیران عامل شرکت پاالیش 
نفت الوان و ش��رکت ملی مهندس��ی و ساختمان 
نفت ب��ه میزبانی غرفه انجم��ن صنفی کارفرمایی 

صنعت پاالیش نفت ایران امضا شد.
ب��ر اس��اس ای��ن توافق، ارائ��ه خدم��ات فنی و 
مهندس��ی، مدیریت پروژه، تهیه اس��ناد مناقصه و 
مقدمات فنی و مهندس��ی س��اخت پتروپاالیشگاه 
۱۵۰ هزار بشکه ا ی الوان به شرکت ملی مهندسی 

ساختمان نفت ایران واگذار شد.
کری��م تراب��ی مدی��ر بازرگانی ش��رکت پاالیش 
نفت الوان در تش��ریح جزئیات بیشتر امضای این 

احداث این واحد در 
قالب پروژه عظیم 

ساخت اتان زدایی از گاز 
مایع شامل احداث 

پروژه های تصفیه نفتای 
سنگین، CCR،  کاهش 

بنزن و اتان زدایی از 
گازمایع انجام خواهد 

شد

از سال ۹۲ به بعد، ارزش 
پروژه هایی که به 

بهره برداری رسیدند و 
محصول با کیفیت باال 

عرضه کردند، با 
احتساب قیمت روز 

بنزین و گازوئیل یورو ۵ و 
محصوالت دیگر، ۱8 

هزار میلیارد تومان 
است. برای ۱.۲ تا ۱.3 

میلیارد دالر گام 
برمی داریم
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تفاهمنامه پتروپاالیشگاه سازی گفت: »این تفاهمنامه به منظور 
ساخت فاز اول پتروپاالیش��گاه الوان با هدف طراحی و احداث 
واحدهای تقطیر، بنزین سازی، بهبود کیفیت فرآورده های نفتی 
امضا ش��ده است و پس از س��اخت مرحله دوم، احداث مرحله 
دوم این پاالیشگاه با هدف تکمیل زنجیره های ارزش محصوالت 

نفتی کلید می خورد«.
مدیر بازرگانی شرکت پاالیش نفت الوان، میزان سرمایه گذاری 
س��اخت فاز اول پتروپاالیشگاه الوان را حدود ۲.۵ میلیارد دالر 
عنوان ک��رد و افزود: »مراحل مطالعات اقتصادی س��اخت این 

پتروپاالیشگاه در حال انجام است«.
وی همچنین با تاکید بر اینکه منتظر مس��اعدت وزارت نفت 
در تخصیص زمین مناس��ب برای س��اخت این پتروپاالیش��گاه 
۱۵۰ هزار بش��که ای هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: »مذاکرات با 
س��رمایه گذاران به منظور تأمین مالی این پروژه آغاز شده و در 

صورت تخصیص زمین، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد«.

مدیرعام���ل ش���رکت پاالی���ش نف���ت بندرعب���اس خبر 
داد؛ کک اسفنجی وارد سبد محصوالت نفتی ایران 

می شود
هاشم نامور مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس در بازدید از غرفه 
انجمن و شرکت های پاالیش��ی خصوصی عضو انجمن، با ناصر 
عاش��وری دبیر کل و ناصر تنگس��تانی قائم مقام انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پاالیش نفت دیدار و گفت وگو کرد.
مدیرعامل پاالیش��گاه نفت بندرعب��اس در جریان حضور در 
غرفه انجمن از امضای قرارداد پروژه کک س��ازی »تغییر الگوی 
پاالیش��ی« در آینده نزدیک خبر داد. هاش��م نامور مدیرعامل 
پاالیش��گاه نفت بندرعباس در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 
اهداف و برنامه های پژوهش��ی برای تحقق ش��عار سال )تولید، 
دانش بنیان و اش��تغال آفرین( چیس��ت؟ گف��ت: »ما دقیقاً در 
چارچوب شعار س��ال حرکت کردیم. ابتدا در ساختار سازمانی 
نس��بت به ایجاد یک دیسیپلین و س��اختار دانش بنیان اقدام و 
اداره جدیدی در این رابطه تأس��یس کردیم ضمن اینکه پروژه 
بزرگی تعریف کردیم که هم دارای تولید، هم دانش بنیان و هم 

اشتغال آفرین است«.
وی ادامه داد: »ما پروژه کک سازی »تغییر الگوی پاالیشی« را 
طراحی کردیم. در این پروژه نفت کوره را که به صورت خام به 
خارج از کشور صادر می شود، به کک اسفنجی تبدیل می کنیم. 
کک اسفنجی مورد نیاز صنایع آلومینیوم کشور است و در حال 
حاضر از خارج وارد ش��ده و در کش��ور تولید نمی ش��ود. کشور 
وابس��ته به خارج است، ارز کش��ور خارج می شود و در شرایط 
خاص به خصوص در زمان تحریم پاش��نه آشیل است. در زمان 
تحریم تهدید کرده بودند که اجازه واردات کک اس��فنجی را به 
ایران نخواهیم داد در نتیجه صنایع آلومینیومی ما دچار مشکل 

می شود«.
نامور با اش��اره به پیش��رفت این پروژه گفت: »برای پیشرفت 
پروژه، الگوی پاالیش��ی را تغییر دادیم یعنی به جای آنکه برش 
یا مواد نفتی تولید کنیم تبدیل به تولید کک اسفنجی کردیم. 
ب��رای اولین بار یک پروژه با این عظم��ت تمامی مراحل آن از 
مطالعات امکان س��نجی تا مطالعات مفهومی و طراحی بنیادین 
و تفصیلی و اجرا توسط پیمانکاران، مشاوران، مهندسان داخلی 

انجام می ش��ود که باعث تقوی��ت روحیه اعتماد به 
نفس و خودباوری کارشناسان داخلی خواهد شد«. 
وی ابراز امیدواری کرد که به زودی ش��اهد امضای 
قرارداد پروژه کک سازی خواهیم بود و تاش داریم 
ط��ی چند ماه آینده قرارداد اجرای��ی این پروژه را 

امضا کنیم«.

 کاویانی مدیرعامل پاالیشگاه کرمانشاه 
تش���ریح کرد: جزئی���ات افزایش ظرفیت 

پاالیشگاه نفت کرمانشاه
فرهاد کاویانی مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
کرمانشاه نیز در خال روزهای برگزاری نمایشگاه 
ته��ران، ب��ه غرفه انجم��ن رفت و ضم��ن دیدار و 
گفت وگ��و ب��ا مدیران انجم��ن، جزئی��ات افزایش 

ظرفیت پاالیشگاه نفت کرمانشاه را تشریح کرد.
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه با 
تش��ریح جزئیات افزایش ظرفیت پاالیش��گاه نفت 
کرمانشاه به ۴۰ هزار بشکه در روز، از بهبود کیفیت 
تولید بنزین، گازوئیل و نفت س��فید این پاالیشگاه 
به اس��تانداردهای یورو ۵ اتحادیه اروپا خبر داد و 
اعام کرد: »این طرح توسعه با سرمایه گذاری ۵۲۰ 

میلیون دالری به زودی عملیاتی می شود«.
فرهاد کاویانی با اش��اره به ساخت پتروپاالیشگاه 
جدید در جوار پاالیش��گاه نفت کرمانش��اه گفت: 
»فع��ًا در حد صحبت های اولیه اس��ت، مطالعات 
پای��ه ای طرح های کیفی س��ازی و افزایش ظرفیت 
پاالیش��گاه فعل��ی را از طریق پاالیش��گاه صنعت 
نف��ت انجام دادیم و در حال حاضر در صدد اجرای 

»ای پی سی« هستیم«.
وی درباره ظرفیت فعلی پاالیشگاه نفت کرمانشاه 
گفت: »ظرفیت فعلی پاالیشگاه را از ۲۵ هزار بشکه 
به ۴۰ هزار بش��که می رس��انیم و حدود ۸ واحد به 
واحدهای کیفی س��ازی، اضافه و بنزین، گازوئیل و 
نفت سفید را در استاندارد یورو ۵ تولید می کنیم«.

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه ب��ار مالی پروژه 
چقدر برآورد شده است؟ گفت: »۵۲۰ میلیون دالر 
برآورد شده که بخشی از این مبلغ از محل صندوق 
توسعه و بخشی دیگر، آورده صاحب سرمایه است 
و تا آنجایی که جا داش��ته باشد از صندوق توسعه 

استفاده می کنیم«.
پرونده بیس��ت و شش��مین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نفت روز ۲۲۶ اردیبهش��ت ماه گذش��ته با 
حض��ور ابراهیم رئیس��ی در نمایش��گاه و بازدید از 
س��الن های آن بسته ش��د.  نکته نمایشگاه امسال 
حضور فع��ال و پررنگ انجمن صنف��ی کارفرمایی 
صنع��ت پاالیش نفت و ش��رکت های پاالیش نفت 
خصوصی عضو انجمن بود که انعقاد تفاهمنامه ها و 

قراردادهای همکاری گوناگون گواه این مدعاست.

فرهاد کاویانی با اشاره به 
ساخت پتروپاالیشگاه 

جدید در جوار پاالیشگاه 
نفت کرمانشاه گفت: 

»فعالً در حد 
صحبت های اولیه 

است، مطالعات پایه ای 
طرح های کیفی سازی و 

افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه فعلی را از 

طریق پاالیشگاه صنعت 
نفت انجام دادیم و در 

حال حاضر در صدد 
اجرای »ای پی سی« 

هستیم«

تامین 7۰ درصدی تجهیزات و نیازمندی های صنعت نفت 
در داخل کشور مایه خوشحالی است

رئیسی در جریان بازدید از نمایشگاه تهران:

در روز پایانی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نفت ابراهیم رئیسی از این رویداد بزرگ نفتی 
دیدن کرد. رئیس جمهوری در جریان این بازدید از 
غرفه های تعدادی از شرکت های دانش بنیان فعال در 
عرصه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی دیدن 
کرد و با توضیحات مس��ئوالن این شرکت ها از روند 

فعالیت ها و تولیدات آنان مطلع شد.
ابراهیم رئیس��ی در جریان بازدید از نمایشگاه، با 
بیان اینکه در سال های اخیر در صنعت نفت کشور 
اقدام��ات خوبی در راس��تای ارتق��ای فعالیت های 
فناوری پای��ه و علم پای��ه دنب��ال می ش��ود، گفت: 
»ش��رکت های فعال در عرصه صنعت نفت اقداماتی 
را در این راستا آغاز کرده اند که باید این روند سرعت 
بیشتری بگیرد«. رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت 
دانش بنیان ش��دن و افزایش صادرات صنایع نفت، 
گاز، پاالیش و پتروش��یمی اظهار داشت: »در کنار 
توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی می تواند به ایجاد اشتغال دانش بنیان و 

ارتقای ظرفیت های صادراتی کشور منتج شود«. او 
با تاکید بر ضرورت ضمیمه شدن دانایی به توانایی 
افزود: »اگ��ر دانایی ها و دانش ضمیمه توانمندی ها 
ش��ود، می توان کار قابل ارائ��ه در بازارهای داخل و 

خارج ارائه کرد«.
رئیس��ی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروش��یمی ایران از رویدادهای مهم 
صنعتی در کش��ور است، خاطر نشان کرد: »از همه 
دست اندرکاران، وزیر نفت و شرکت هایی که فعاالنه 
در این نمایش��گاه حضور یافته و محصوالت شان را 
عرضه کردند، قدردانی می کنم و امیدوارم در آینده 
شاهد توسعه کمی و کیفی بیشتری در این صنعت 

باشیم«.
رئیس جمه��وری در مورد ارزیابی خود از س��طح 
کیفی و کمی این نمایشگاه گفت: »گزارش هایی که 
به بنده رس��یده و گفت وگوهایی که در جریان این 
بازدید با مسئوالن غرفه ها داشتم، حاکی از آن است 
که پیشرفت خوبی به ویژه در عرصه کیفی صورت 

گرفته اس��ت و این موضوع، آینده بسیار روشنی را 
نوید می دهد«.

رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران یکی 
از کشورهای مهم صادرکننده نفت، گاز و محصوالت 
پتروشیمی در جهان است، تصریح کرد: »متخصصان 
کش��ورمان در این ح��وزه حرف های زی��ادی برای 
گفت��ن دارند. اینک��ه ۷۰ درصد تجهی��زات صنایع 
نفت، پتروش��یمی و گاز م��ورد نیاز را متخصصان و 
ش��رکت های ایرانی در داخل کشور تولید می کنند، 
بسیار مایه خوشحالی و امیدوارکننده است، اما نباید 

به این نقطه اکتفا شود«.
رئیس جمه��وری گفت: »در کنار توس��عه کیفی، 
توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
می تواند از س��ویی به ایجاد اشتغال به خصوص در 
عرصه فعالیت های دانش بنیان کمک کند و از سوی 
دیگر به ظرفیت های صادراتی کش��ور را ارتقا دهد. 
متوقف شدن در وضعیت فعلی و غفلت از توسعه های 

کمی و کیفی خطاست«.
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اجرای یک پروژه پژوهشی دانش بنیان در پاالیشگاه اصفهانبرگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پااليش نفت

جلس��ه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمای��ی صنعت پاالیش نفت روز 
دوشنبه ۲۳ خرداد ماه در محل انجمن برگزار و موارد مندرج در دستور کار، بررسی 

و اتخاذ تصمیم شد.
در این جلس��ه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ ارائه و همراه با صورت های مالی سال 
۱۴۰۰ به تصویب رسید. همچنین انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجام شد که طی 
آن شرکت های پاالیش نفت اصفهان، بندرعباس، الوان، تبریز، شیراز و تهران، به عنوان 
اعضای هیئت مدیره و شرکت پاالیش نفت کرمانشاه به عنوان بازرس انتخاب شدند.

پروژه پژوهش��ی دانش بنیان باعنوان »اس��تفاده از پمپ های ورتکس دوفازی با 
قابلیت تولید حباب های ریز مقیاس در بخش DAF شرکت پاالیش نفت اصفهان« 
با همکاری س��ه جانبه ش��رکت پاالیش نفت اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان و 

شرکت دانش بنیان دانا تجهیز پترو آب وارد مرحله ارزیابی صنعتی و اجرا شد.
پمپ های ورتکس دوفازی به گونه ای طراحی ش��ده است که همزمان با مکش 
آب، مکش هوا نیز توس��ط پمپ انجام ش��ده و اختاط هوا و آب در محفظه پمپ 
انجام می ش��ود. این خاصیت باعث اختاط مؤثر هوا و آب ش��ده و اندازه حباب ها 
را تا مقیاس میکرو و نانو پایین می آورد. خروجی پمپ با عنوان »آب س��فید« یا 
WHITE WATER نامیده می شود. این مکانیزم باعث مؤثرتر شدن و سریعتر 
شدن عمل تصفیه آب می شود. تزریق اوزن و اکسیداسیون پیشرفته قابلیت دیگری 

است که می تواند به این سیستم اضافه شود.

راه اندازی طرح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال جاری
سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان از حدود 14۰ میلیارد سهم به 19۰ میلیارد سهم می رسد

طرح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در سال جاری راه اندازی می شود. در مجمع عمومی 
فوق العاده ش��رکت پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 
حضور ۷۳ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، 
نماینده مؤسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظران، 
جزئیات طرح های س��رمایه گذاری این شرکت ارائه 

شد.
یکی از این طرح ها ش��امل طرح تصفیه گازوئیل- 
یوتیلیتی و آفسایت و تکمیل مخازن با ظرفیت ۱۰۰ 
هزار بشکه در روز و سرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون یورو 
و و ۶۹.۱۳۴ میلیارد ریال اس��ت که در سال ۱۴۰۱ 

راه اندازی می شود.

س��ود خالص این طرح در ص��ورت راه اندازی ۲۶۳ 
میلیون دالر در س��ال )با توجه به ارزش افزوده بیش 
از ۷ دالر به ازای هر بش��که در شرایط فعلی( خواهد 
بود که این مبلغ به طور تقریبی معادل ۵۹۰۰ میلیارد 
تومان بوده و س��رمایه گذاری این طرح بعد از ۴ سال 
بازخواهد گش��ت. طرح واحد بنزین س��ازی در سال 
۱۳۹۵ راه اندازی شده و پس از ۲ سال و ۳ ماه، همه 

سرمایه گذاری طرح بازگشت شده است.
طرح احداث واحد تقطیر سوم و گاز مایع با ظرفیت 
۱۲۰ هزار بشکه در روز و سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیون 
یورو در س��ال ۱۳۹۸ راه اندازی شده و در سال آینده 
س��رمایه گذاری این طرح نیز به طور کامل بازگشت 
خواهد ش��د. طرح کاهش گوگرد موجود در ته مانده 

برج های تقطیر با توجه به ارتقای اس��تاندارد مربوط 
به فرآورده های س��نگین با ۳۷ درصد پیش��رفت در 
آینده نزدیک با س��رمایه گذاری ۶۴۲ میلیون یورو و 
۱۶٫۱۲۸ میلیارد ریال در مرحله مهندسی و خرید 

بوده و در سال ۱۴۰۴ راه اندازی می شود.
راه اندازی این طرح ساالنه ۲۱۴ میلیون دالر برای 
شرکت س��ودآوری خواهد داش��ت؛ مجموع بودجه 
سرمایه ای شرکت در سال جاری، ۴۸۸ میلیون یورو و 

۳۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در این نشست افزایش سرمایه شرکت از ۱۳۹.۴۷۴ 
میلی��ارد ریال ب��ه ۱۹۰ هزار میلیارد ری��ال )معادل 
۳۶٫۲۲ درصد( از محل س��ود انباش��ته به تصویب 

سهامداران رسید.

مدیر مالی شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
افزایش سرمایه پیش روی این شرکت گفت: سرمایه 
شرکت از حدود ۱۴۰ میلیارد سهم به ۱۹۰ میلیارد 
س��هم خواهد رس��ید و ۳۶ درصد از محل انباش��ته 

افزایش خواهد یافت.
صاحب ارجمند در خصوص س��ود هر سهم شپنا 
اظهار داشت: با سرمایه قبل یعنی ۷۶ میلیارد سهم، 
EPS شرکت حدود ۱۷۰ تومان دیده شده بود که در 
۹ ماهه هم ۱۲۵ تومان سود محقق کرده ایم. همچنین 

امیدواریم تا پایان سال به رقم ۱۷۰ تومان برسیم.
به گفته وی، با س��رمایه جدید، به نظر می رس��د 
EPS تحقق یافته ش��رکت معادل ۹۰ تومان خواهد 
بود، یعنی امیدواریم روی س��رمایه فعلی، سود ۱۰۰ 
تومانی را محقق کنیم. مدیر مالی ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان افزود: افزایش س��ود به میزان نرخ نفت 
خام هم، بستگی دارد؛ در یک ماهه پایانی سال، نرخ 
نفت خام افزایش داشته که به طور حتم اثر خود را در 
 EPS صورت های مالی پاالیشگاه خواهد داشت و به

اعام شده، خواهیم رسید.
ارجمند گفت: سود پاالیشگاه ها در ۵ درصد تخفیف 
نفت خام است که اگر نرخ نفت خام نسبت به بودجه 
پیش بینی شده بیشتر باش��د، ۵ درصد مازاد قیمت 
نفت خام، سود پاالیشگاه خواهد بود. به عبارت دیگر و 
به زبان ساده، با توجه به این که نفت خام در بودجه، 
۷۰ دالر دیده ش��ده و قیمت نفت خام اکنون ۱۰۰ 
دالر اس��ت، معادل ۵ درصد ای��ن ۳۰ دالر تفاوت، به 

سود شرکت افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت، اواخر تیرماه امسال برگزار خواهد شد، تصریح 
کرد: سهام جایزه شرکت حدوداً دو ماه پس از برگزاری 
مجمع فوق العاده تبدیل به سهم خواهد شد، یعنی در 
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، 

تعداد سهام شرکت ۱۹۰ میلیارد برگه سهم، معادل 
۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه خواهد بود.

ارجمند در پاس��خ به این پرسش که آیا پاالیشگاه 
اصفه��ان همچنان خریدار س��هام ش��رکت صنایع 
شیمیایی ایران است؟ اظهار داشت: بله و در این زمینه 
منتظر تأیید بانک صنعت و معدن برای آگهی مزایده 

هستیم.
گفتنی است، »ش��پنا« با متوسط نفت ۸۰ دالری 
می تواند برای س��ال ۱۴۰۰ به س��ود محدوده ۱۰۰ 
تومان دست یابد. حال برای سال جاری با قیمت های 
نفت متوسط ۱۱۰ دالری این توان سود سازی افزایش 
می یابد و می توان انتظار س��ود سازی باالیی را از این 
سهم داشت. در حالی که »شپنا« برای امسال افتتاح 

طرح بهینه سازی نیز خواهد داشت و این طرح منجر 
به افزایش بیشتر حاشیه سود شرکت خواهد شد.

رشد سود ش��رکت های زیر مجموعه و در صورت 
تحقق برنامه خرید ش��یران، این ش��رکت را تبدیل 
به غول پتروپاالیش��ی خواهد کرد. »شپنا« عاوه بر 
س��ودهای عملیاتی باال، قادر به شناسایی سودهای 
س��رمایه گذاری قابل توجهی نیز خواهد بود. به طور 
کلی افزایش س��رمایه در کنار جهش س��ود س��ال 
۱۴۰۰ و سال جاری و همچنین افتتاح طرح توسعه 
و سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های مرتبط با 
فعالیت شرکت سبب تحوالت جدی در سهم در سال 
جاری و رشد قیمتی »شپنا« به سمت سطوح ۹۰۰ تا 

۱۰۰۰ تومان خواهد شد.
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قدیری: سال 14۰1 شرکت پاالیش نفت اصفهان را به حداکثر سودهی خواهیم رسانددیدار دبیر کل انجمن با رئیس سازمان تعزیرات

اردیبهشت ماه گذشته ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پاالیش نفت با احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به تش��ریح 
مشکات و معضات شرکت های پاالیشی که نیاز به اقدام از سوی این سازمان دارد، 
پرداخت. عاشوری در راستای تسهیل شرایط و حل مشکات شرکت های پاالیشی 

عضو انجمن به طور مرتب با سازمان  و ارگان های مرتبط به رایزنی می پردازد.

محسن قدیری در جمع همکاران شرکت پاالیش نفت اصفهان با آرزوی اینکه سال 
۱۴۰۱ سالی با برکت و معنویت برای همگان باشد، گفت: در سال جدید با تأسی 
از شعار سال )تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی( درصدد هستیم با کمک ده ها تیم 
و گروه که در حال شکل گیری است، کلیه ریسک ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهای پاالیش��گاه را شناسایی کنیم و برای آنها راهکار بیابیم. همچنین در 

این مسیر تاشمان بر این است که واحد عظیم پاالیش نفت اصفهان را به حداکثر 
سوددهی برسانیم. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: تمام همت مان 
را بر جلوگیری از خام  فروش��ی معطوف کرده ایم و زنجیره ارزش محصوالتمان را 
کامل و تکمیل خواهیم کرد.  ۱۴۰۰ را به کمک مس��ئولین و کارکنان ش��رکت، 
پیروزمندانه به پایان رساندیم، اظهار داشت: تحریم ۴۲ ساله استکبارگران را که با 
هدف جلوگیری از استقال و خودکفایی کشور عزیزمان صورت گرفته، به برکت 
خودباوری و تفکر شیعی حضرت امام )ره(، مقام معظم رهبری وخون شهدا، خنثی 
کرده ایم؛ ما به جهان نش��ان داده ایم که در تمام زمینه ها اعم از اقتصادی، نظامی 
و صنعتی روی پای خود ایستاده ایم؛ تاریخ گواهی می دهد که با همت دلیرمردان 
و شیرزنان صنعت نفت بدون نیاز به حتی یک کارشناس خارجی، به خودکفایی 
صنعتی رسیده ایم.  وی با تأکید بر اینکه ما قدرت ایمان و باور شیعی مان را به رغم 
مخالفان برای جهانیان به تصویر کشیده ایم و در این راه هرگز غیرتمان را نخواهیم 
فروخت، تصریح کرد: باعث افتخار است که بگویم در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد 
تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز از ساخت توربین، کمپرسور، پمپ و… گرفته تا 
کاتالیست واحدهای مختلف که روزی غربیها با تبختر به ما می فروختند، در داخل 
کشور تولید می شود. قدیری در پایان بار دیگر با تبریک سال جدید، برای سامتی، 

تندرستی و آرامش تمام مسلمین جهان و کشورمان دعای خیر کرد.

تولید 5۰ درصد سوخت هوایی کشور در پاالیشگاه تهران

تقسیم مهربانی در شرکت پاالیش نفت تهران
مدیر روابط عمومی پاالیشگاه تهران تشریح کرد؛

حام��د آرمان فر، مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
تهران، گفت: این پاالیشگاه ۴۰ تا ۵۰ درصد سوخت 
م��ورد نیاز ناوگان هوایی کش��ور را تولی��د و تأمین 

می کند.
وی افزود: روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت، خوراک مورد 
نیاز پاالیشگاه تهران است و از همین رو نیز سهم ۱۳ 

تا ۱۴ درصدی در سبد سوخت کشور دارد.
مدیرعامل پاالیشگاه تهران یادآور شد: با این وجود، 
به لحاظ رعایت استانداردهای جهانی، طبق کنترل های 
آزمایشگاه معتمد و مجرب  مستقر در شرکت،  ۴۰ تا 
۵۰ درصد سوخت هوایی کشور در پاالیشگاه تهران 
تولید می شود. آرمان فر اظهار کرد: سهم تولید بنزین 
یورو ۵ این پاالیش��گاه کمتر اس��ت و امید می رود با 
راه اندازی واحد تولید بنزین یورو ۵ با سرمایه گذاری 

۲۰۰ میلیون یورو بتوان این رقم را افزایش داد.

وی مدت زمان م��ورد نیاز برای اجرا و بهره برداری 
خط تولید بنزین یورو ۵ را ۳۹ ماه اعام کرد و گفت: 
اکنون ۱۰ ماه از زمان آغاز اجرای آن سپری می شود. 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تهران تصریح کرد: 
ای��ن طرح پنج زیر پروژه دارد که ب��ا راه اندازی طرح 
 ،)CCR( بهینه سازی فرآیند و ارتقای کمی و کیفی
امکان تولید بنزین یورو ۵ فراهم و اجرای آن س��بب 
رفع مشکات و معضات انباشتگی و افزایش ظرفیت 
خوراک پاالیش��گاه و سرانجام س��بب افزایش تولید 
بنزین خواهد شد. آرمان فر یادآور شد: در سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اش��تغال آفرین« همراه و همدل، با عزم 
راسخ، توکل، تفکر و تاش، نوید بخش تولیدات جدید 
ملی و دانش بنیان در پاالیشگاه تهران خواهیم بود که 

به زودی نتایج اقدام ها اطاع رسانی خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: این طرح به منظور ارتقای 

کیفیت محیط زیستی فرآورده بنزین تولیدی شرکت، 
مطابق با اس��تاندارد یورو ۵، افزایش بنزین تولیدی 
ش��رکت پاالیش نفت تهران به می��زان ۱۴ درصد با 
کیفیت استاندارد یورو ۵ و افزایش سودآوری یک دالر 
به ازای هر بش��که نفت خام دریافتی با تکیه  بر توان 

داخلی و ۲۰۰ میلیون یورو اعتبار اجرا می شود.
شرکت پاالیش نفت تهران با ظرفیت پاالیش ۲۵۰ 
هزار بش��که در روز در حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد انرژی 
کش��ور را تولید می کند، این پاالیشگاه سال ۱۳۴۷ 
تأسیس شده و اینک مشتمل بر ۲ پاالیشگاه جنوبی 

و شمالی است.

ش���رکت پاالی���ش نف���ت اصفه���ان جزو ۱۰ ش���رکت 
برتر سال ۱۴۰۰ در بورس کاال شد

بررس��ی آمار معامات بازار فیزیکی بورس کاال در 
سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که در مجموع بیش از ۷۶ 
میلیون و ۱۳۳ هزار تن انواع محصول به ارزش ۶۳۰ 
هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان در تاالرهای مختلف مورد 
داد و ستد قرار گرفته است که بیشترین حجم معامات 
صورت گرفته در گروه محصوالت صنعتی و معدنی با 
معامله ۵۷ میلیون و ۴۸۳ هزار تن انواع محصول رقم 
خورد. ارزش معامات این محصوالت نیز ۳۶۹ هزار و 
۸۹۱ میلیارد تومان گزارش شده است. مجموع فروش 
محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز در این 
دوره ۱۸ میلی��ون و ۲۷۵ هزار تن گزارش ش��ده که 
ارزشی معادل ۲۵۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان را رقم 
زده است. شرکت پاالیش نفت اصفهان با ثبت معامله 
۲ میلی��ون و ۲۰۸ هزار و ۷۵۴ تن وکیوم باتوم، لوب 
کات سبک، گوگرد گرانوله، ضایعات فلزی و شیمیایی 
و گوگ��رد کلوخه به ارزش بی��ش از ۱۷ هزار و ۵۸۶ 
میلیارد تومان رتبه شش��م در بین ۵۰ ش��رکت برتر 

بورس کاال را به خود اختصاص داد.

پاالیشگاه نفت تهران، همزمان با میاد کریم اهل 
بیت امام حسن )ع(، جش��نی برای شادمانی ایتام و 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

)ره( شهرری برگزار کرد.
پاالیشگاه نفت تهران طبق روال هر ساله ماه مبارک 
رمضان خود، شامگاه یکشنبه میزبان ۲۵۰ نفر از ایتام 
و خانواده های تحت پوش��ش کمیت��ه امداد بود. این 
مراسم به مناسبت میاد امام حسن مجتبی )ع( هر 
س��اله برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( برگزار می ش��ود. مس��ئوالن 
پاالیش��گاه تمام تاش خود را به کار بس��ته بودند تا 
در ۲ ساعتی که کودکان و نوجوانان شهرری میهمان 
آنان هستند، لحظات لذت بخشی برای آنان رقم بزنند 
از همین رو از تدارک کارهای مختلفی از خوانندگی 

گرفته تا آکروبات بازی دریغ نکرده بودند.
میزبان این مراسم، از هر فرصتی هم استفاده کرد 
تا بتواند با برگزاری مسابقات مختلف هدایایی نیز به 
کودکان و نوجوانان میهمان خود اهدا کند. ش��اکر 
خفایی مدیر روابط عمومی پاالیش��گاه نفت تهران، 
تمام تاش خود را به کار بس��ت تا کوتاه و با زبانی 
کودکان��ه، کار و فعالیت پاالیش��گاه را به میهمانان 

توضیح دهد. 
خفایی پاالیشگاه نفت تهران را تولیدکننده سوخت 
بنزین خودروها و یا هواپیماها معرفی و این مجموعه 
را دارای ۲۳ محصول تولیدی اعام کرد که در صنایع 
مختلف از رنگ س��ازی، لوازم آرایشی و پتروشیمی 

مورد اس��تفاده قرار می گیرند. وی این موضوع را هم 
اعام ک��رد که این صنعت ب��زرگ در کنار پایتخت 
که ۱۴ درصد از س��وخت کش��ور را تأمین می کند، 
سعی کرده است تا از مسئولیت اجتماعی خود غافل 
نشود و همسایه خوبی برای شهروندان اهل شهرری 
باشد. خفایی ادامه داد: در راستای همین مسئولیت، 
پاالیش��گاه این مراس��م را تدارک دی��ده و نامش را 

»تقسیم مهربانی« گذاشته است.
مدیر روابط عمومی پاالیشگاه نفت تهران در ادامه با 
اشاره به یتیم بودن پیامبر اکرم اسام )ص( و امام علی 
)ع( تاکید کرد: بسیاری از دانشمندان و تاریخ سازان 

ایران زمین نیز یتیم و بی سرپرست و محروم از کانون 
گرم خانواده بودند اما با پشتکار خود به جایی رسیدند 
که نامشان در تاریخ به ثبت رسید. وی سخنان خود را 
اینگونه به پایان رساند که شما هم می توانید با تاش و 
پشتکار یکی از آینده سازان این کشور باشید و بتوانید 
در تاریخ این کشور نام خود را برجسته کنید. شرکت 
پاالیش نفت تهران با ظرفیت پاالیش ۲۵۰ هزار بشکه 
در روز در حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد انرژی کشور را تولید 
می کند، این پاالیشگاه سال ۱۳۴۷ در کنار شهرری 
تأسیس شده و اینک مشتمل بر ۲ پاالیشگاه جنوبی 

و شمالی است.
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دیدار نماینده ولی  فقیه در استان هرمزگان با مدیر عامل شرکت پاالیش نفت آفتابکمک مالی 5۰۰ میلیون تومانی  شرکت پاالیش اصفهان به محکومین مالی جرائم غیرعمد

شرکت پاالیش نفت اصفهان در ماه مبارک رمضان با اختصاص مبلغ ۵ میلیارد 
ریال کمک نقدی، مقدمات آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد را رقم زد تا 

ایشان به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند.
محمدرضا زائری مدیر روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان با حضور در 
برنامه »یک شهر ضیافت« گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان ضمن انجام وظایف 
عملیاتی و تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تحویل خوراک به پنج شرکت 
پایین دس��تی، توجه به شرایط و وضعیت اس��تان و کشور را جزو وظایف خویش 
می داند و در این جهت در چند سال اخیر بسته های معیشتی شامل برنج، روغن، 
ماکارونی، رب گوجه، تن ماهی، عدس، ماش و سویا تهیه و در بین نیازمندان توزیع 

می کند.
همچنین در ایام ش��یوع کرونا ضمن پرداخت ۹ میلیارد تومان در جهت مقابله 
با کرونا، به ش��هرداری اصفهان و دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان به طور مستمر 
بس��ته های بهداش��تی اعم از ماس��ک، ژل و اس��پری ضدعفونی کننده تهیه و در 

بیمارستان ها توزیع کرده است.
 این شرکت در کنار فعالیت روزمره بیش از ۴۰۰ هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده 
نیز برای سازمان ها وادارات متقاضی اصفهان تولید و توزیع کرده است. همچنین 

۱۵۰۰ تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( اهدا کرده است. 
گفتنی اس��ت برنامه یک شهر ضیافت در راس��تای کمک برای آزادی مددجویان 
زندانی جرائم غیر عمد در طول ماه مبارک رمضان هرروز پیش از افطار از سیمای 

مرکز اصفهان اجرا می شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: دولت از تصدی گری در امور حاکمیتی 
فاصله بگیرد. حجت االس��ام عبادی زاده در دیدار با مدیرعامل نفت آفتاب، با ذکر 
این نکته که دولت ها باید از تصدی گری عبور کنند، اظهار داشت: سیاست گذاری 
در حوزه های کان و نظارت بر امور باید بر عهده دولت باشد و دولت نباید به تمام 
امور حاکمیتی ورود کند چراکه بنا به دالیل متعدد، باعث ناکارآمدی در حکمرانی 

خواهد ش��د. وی ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در تحقق توس��عه پایدار، عنوان کرد: گاهی اوقات مشاهده می شود که 
بی انگیزگی اداری باعث دل سرد شدن سرمایه گذاران شده است؛ که این رویه باید 
در دولت جدید اصاح شود تا شاهد جلب اعتماد سرمایه گذاران شود. نماینده ولی 
فقیه در اس��تان هرمزگان، با ذکر این نکته که نگاه پاالیش��گاه نفت آفتاب باید به 
داخل استان و حل مشکات هرمزگان باشد، بیان کرد: استان هرمزگان در حوزه 
فقر و فاکت رتبه اول کشور را دارد که بخش عمده آن به موضوع اشتغال ارتباط 
دارند به همین جهت نگاه صنایع باید به رفع فقر در هرمزگان باشد. حجت االسام 
عبادی زاده خاطرنشان کرد: استان هرمزگان تنها استانی است که هم به آب های 
آزاد دریای عمان و هم به خلیج فارس راه دارد و با وجود نوار عظیم ساحلی ظرفیت 

بسیار خوبی برای استقرار صنایع مختلف دارد.
همچنین مهندس مهدی دوس��تی مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت آفتاب نیز 
ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی )ع( بر استفاده 
از تمامی پتانسیل پاالیشگاه آفتاب برای تحقق شعار سال که بهره مندی از ظرفیت 
دانش بنیان در تولید و اشتغالزایی است، تاکید کرد و در ادامه گزارش مختصری 
از عملکرد سال گذشته شرکت و برنامه های سال آتی آن به نماینده ولی فقیه در 

استان هرمزگان ارائه کرد.

تجلیل از 3۰ کارگر نمونه شرکت پاالیش نفت بندرعباس در هفته کار و کارگر

فاز 4 ستاره خلیج فارس تا 14۰3 وارد مدار می شود
معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت و گاز قرارگاه خاتم:

به مناس��بت هفته کار و کارگر از ۳۰ نفر از کارگران نمونه ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس تجلیل شد. در راستای پاسداشت و قدردانی از تاش های کارگران صنعت 
عظیم نفت در پاالیشگاه بندرعباس، از ۳۰ نفر از کارگران نمونه این شرکت با اهدای 
لوح تقدیر و کارت هدیه تجلیل شد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 
این مراسم با تبریک روز کار و کارگر گفت: یکی از دغدغه های موجود در این شرکت 
ساماندهی نیروی انسانی بود که با بررسی ها و آسیب شناسی های الزم در این رابطه 
اقدامات ارزش و موثری صورت گرفت و توانستم به عنوان نخستین شرکت در سطح 
وزارت نفت، نوع قراردادهای کارکنان و پرداخت های مالی را با راهکارهای قانونی و 
اخذ مجوزهای الزم سامان دهیم که عاوه بر اینکه موجب ایجاد امنیت شغلی برای 
کارکنان گردید، توانستم این اقدام را به عنوان یک الگو به دیگر شرکت ها نیز ارائه 

کنیم.

هاشم نامور همچنین کسب عنوان واحد نمونه ملی در سی و سومین جشنواره 
ملی امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه را تبریک گفت و افزود: این 
موفقیت ماحصل کار، تاش، کوشش و اراده همه مدیران و کارکنان شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس است. وی بیان داشت: این اعتقاد همیشه در شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس وجود داش��ته که ارزشمندترین سرمایه نیروی انسانی است و بر اساس 
همین اعتقاد توانستیم بر پایه قوانین و مقررات و تا حد توان اقدامات شایسته و مؤثر 

را برنامه ریزی و اجرا کنیم.
مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس تصریح کرد: همه ما در این شرکت 
یک وظیفه مهم داریم و آن کار و تاش در راستای تولید مستمر است که نیاز کشور 
و ملت بزرگ ایران اسامی را تأمین می کند و این یک توفیق است که از دسترنج 
تاشگران پاالیشگاه نفت بندرعباس، در حدود ۲۰ درصد از کشور بهره مند می شوند. 
نامور با اشاره به لزوم دقت در رعایت نکات ایمنی در پاالیشگاه نیز افزود: با توجه به 
شرایط و محیط کاری در پاالیشگاه و به منظور حفظ سامت کارکنان و تجهیزات به 
عنوان سرمایه های ملی، آگاهی و رعایت ایمنی اولویت باالیی دارد که در این رابطه 

اصل اساسی آموزش و انتقال تجربه است.
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز گفت: طرح تبدیل 
وضعیت نیروهای پیمانکاری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که با باالترین ضریب 
در بین صنایع منطقه در این شرکت اجرا شد، اقدام شایسته ای بود که در راستای 

عدالت شغلی و ایجاد انگیزه اجرایی شد.
مهندس جعفری با اش��اره به این نکته که هدف از تجلیل در هفته کار و کارگر 
تشویق نیروهای مولد، متخصص و مبتکر در راستای ارتقاء فرهنگ کار و مشارکت 
خاقیت و ایجاد انگیزه برای ارتقاء بهره وری است افزود: امروز ۳۰ نفر از کارگران به 
نمایندگی از همه کارگران در این ش��رکت تجلیل شدند که بر اساس پیگیری در 

ماه های اخیر و معرفی از سوی روسای خود ادارات انتخاب شدند.
وی همچنین با اشاره به این نکته که ایجاد تعادل بین کار و خانواده و همچنین 
سامت و ورزش کارکنان از برنامه های شرکت است افزود: ورزش کارگران در دستور 
کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد و در این رابطه به منظور تأمین سالن های ورزشی مناسب 

کارکنان در شهر بندرعباس در حال رایزنی هستیم.

مصطفی فرخ شهیر معاون فنی و مهندسی هلدینگ 
نف��ت و گاز ق��رارگاه خاتم با بیان اینک��ه بالغ بر ۲۰ 
ش��رکت و موسس��ه در هلدینگ نفت و گاز قرارگاه 
خاتم فعالیت می کنند، اظهار داش��ت: ما در زنجیره 
نفت و گاز از باالدس��ت تا پایین دست فعال هستیم 
و پروژه داریم. در حوزه باالدس��ت در بخش حفاری 
دریا و خشکی، اکتشاف و لرزه نگاری فعالیت می کنیم. 
وی افزود: مهم ترین پروژه های ما حفاری فازهای ۱۳، 
۲۲ و ۲۴ است که اکنون ۹۰ درصد حفاری به پایان 
رسیده و در حال تولید است. ۲۰ حلقه چاه نفتی نیز 

در حوزه خلیج فارس در حال انجام است.
او ب��ا بیان اینک��ه در حوزه پایین دس��ت یکی از 
بزرگترین پاالیش��گاه های میعان��ات گازی جهان را 
س��اختیم، افزود: قبل از س��اخت پاالیش��گاه ستاره 
خلیج ف��ارس ما واردکننده بنزین بودیم و با توجه به 
اینکه بنزین یک کاالی استراتژیک است، این موضوع 
یک تهدید بالقوه برای کشور بوده است. با ساخت این 
پاالیشگاه نه تنها واردکننده نیستیم بلکه تبدیل به 
صادرکننده بنزین شده ایم که برای کشور درآمدزایی 
می شود. محصولی را که قبل از احداث پاالیشگاه به 
صورت خام می فروختیم اکنون تبدیل به یک محصول 

با ارزش افزوده باال شده است.
معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت و گاز قرارگاه 
خاتم با بیان اینکه در حوزه گاز ۳ مگاپروژه در فازهای 
۱۳، ۲۲، ۲۴، ۱۵ و ۱۶ اجرا کردیم، گفت: بالغ بر ۱۵۰ 

میلیون متر مکعب گاز شیرین با این پروژه ها به خط 
سراسری تزریق می ش��ود که برای مصارف خانگی، 
صنایع و نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و باقی 
محصوالت نیز مثل اتان در پتروش��یمی ها استفاده 
می شود. میعانات گازی نیز خوراک پاالیشگاه ستاره 

می شود.
معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت و گاز قرارگاه 
خاتم در ادامه تصریح کرد: ما در زمان ساخت ستاره 
خلیج فارس اصرار داش��تیم این مجتمع چهار فازی 
س��اخته ش��ود و به جای ۳۶۰ هزار بشکه ۴۸۰ هزار 
بشکه تولید داشته باشیم اما با این موضوع مخالفت 

ش��د. اکنون قرارگاه احس��اس کرده در حوزه بنزین 
مشکل داریم بنابراین فاز ۴ در دستور کار قرار گرفته 
که تأمین مال��ی آن به صورت ۱۰۰ درصد توس��ط 
قرارگاه انجام می ش��ود. فرخ ش��هیر افزود: این پروژه 
تا س��ال ۱۴۰۳ وارد مدار می شود و ۱۲۰ هزار بشکه 
ظرفیت خواهد داش��ت. وی تاکید ک��رد: خوراک و 
یوتیلیتی میعانات پاالیشگاه مهر خلیج فارس از ستاره 
تأمین می شود. معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت 
و گاز قرارگاه خاتم میزان تأمین مالی این پروژه را در 
ف��از اول ۴۰۰ میلیون یورو و در ف��از دوم به صورت 

تجمعی ۸۰۰ میلیون یورو اعام کرد.
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آخرین وضعیت ساخت پتروپاالیشگاه 15۰ هزار بشکه ای الوانآغاز تعمیرات اساسی در پاالیشگاه شیراز

عملیات اجرایی تعمیرات اساس��ی واحده��ای ۱۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ 
شرکت پاالیش نفت شیراز از ۲۴ اردیبهشت ماه گذشته به مدت یک ماه اجرا شد.

ابراهیم طباطبائی رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت شیراز گفت: 
اجرای این تعمیرات اساسی که مطابق با برنامه از پیش تعیین شده با هدف تعویض 
قس��متی از برج وکی��وم )FV-۱۰۶( و Revamp کوره H-۱۰۲، تعویض کامل 
ظروف V-۳۰۴ و V-۱۱۸ با تکیه بر توان نیروهای متخصص شرکت انجام خواهد 

شد.
طباطبائی با اشاره به برنامه ریزی در تعمیرات اساسی امسال با توجه به گستردگی 
و حجم فوق العاده سنگین کار، با بهره گیری از نیروهای جاری شرکت و همکاری 
پیمانکار تأمین نیروی انسانی با جذب ۴۵۰ نفر نیروی مورد نیاز اقدام می شود. او 
در تش��ریح این عملیات افزود: در این تعمیرات با رعایت کلیه ی الزامات ایمنی، با 
بهره گیری از امکانات پاالیشگاه و استفاده از توان تمام نیروهای ادارات مختلف در 

دو شیفت کاری ۱۲ ساعته به صورت شبانه روزی انجام خواهد شد.

محمدعلی اخباری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
الوان درباره آخرین وضعیت س��اخت پتروپاالیشگاه 
۱۵۰ ه��زار بش��که ای الوان، گف��ت: الوان یک��ی از 
نخستین شرکت های پاالیش��ی بوده که به موضوع 
ساخت پتروپاالیشگاه با هدف تکمیل زنجیره ارزش، 
اشتغال آفرینی پایدار و متنوع سازی سبد محصوالت 
پاالیشی و پتروشیمی کش��ور ورود کرده است. او با 
اش��اره به حمایت س��ازمان تأمین اجتماعی به ویژه 
معاونت اقتصادی این س��ازمان و س��هامداران برای 
ساخت این پتروپاالیشگاه از مذاکره با بانک ها برای 
تأمین بخش��ی از منابع مالی و اعتب��اری مورد نیاز 
ساخت این پتروپاالیشگاه در دو فاز خبر داد و افزود: 
در حاش��یه برگزاری بیست و شششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، تفاهم نامه ای با شرکت ملی مهندسی 
و ساختمان نفت برای انجام مطالعات مهندسی طرح 
این پتروپاالیشگاه آغاز شده است که این تفاهم نامه 
نی��ز در ادامه و تکمیل طرح مطالع��ات قبلی برای 

ساخت پاالیشگاه صورت گرفته است.
او افزود: این ش��رکت با توجه به شناخت ماهیت و 
تخصصی بودن کاراحداث پتروپاالیشگاه، فارغ از هر 
گونه بحث حاشیه ای در حال انجام اقدامات و ایجاد 
هماهنگی های فنی و اقتصادی طرح است. وی با تاکید 
بر اینکه در ش��رایط فعلی برخی مجوزها اخذ شده و 
مقدمات الزم در راس��تای ساخت این پتروپاالیشگاه 
در حوزه تأمی��ن دانش فنی و برگزاری مناقصات در 
حال پیگیری و انجام اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون 
مهمترین مشکل پیش روی ساخت این پتروپاالیشگاه 
تخصیص زمین از سوی مجموعه شرکت ملی نفت 

ایران به پاالیش��گاه الوان اس��ت. اخباری با یادآوری 
اینک��ه زمین ه��ای جزی��ره الوان متعلق ب��ه دولت 
جمهوری اس��امی ای��ران و به نیاب��ت از جمهوری 
اسامی ایران در اختیار شرکت ملی نفت ایران است، 
تبیین کرد: چنانچه ش��رکت ملی نف��ت ایران، پیرو 
دستور و تاکید مقام عالی وزارت در جلسات حضوری، 
مجوز تخصیص زمین را صادر کند در کوتاه ترین زمان 
و پس از آماده سازی زمین، عملیات ساخت و اجرای 

این پتروپاالیشگاه آغاز می شود.
وی همچنین درباره زنجیره های ارزش��ی که قرار 
است در قالب ساخت این پتروپاالیشگاه تکمیل شود 
هم توضیح داد: خوراک این پتروپاالیشگاه نفت خام 
بوده که در فاز اولیه ودر مرحله نخس��ت محصوالت 
نفت��ی و در ف��از دوم محص��والت و فرآورده ه��ای 
پتروشیمی تولید خواهد شد. این مقام مسئول با بیان 
اینکه قطعاً با توجه به مطالع��ات بازار برای مصارف 
داخل��ی و تقاضاهای بین المللی نس��بت به انتخاب 
الگوهای پاالیشی و پتروشیمی پس از تأیید شرکت 
ملی پاالیش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی ایران 
اقدام و محصوالت و فراورده ای پاالیش و پتروشیمی 
پیش بینی شده در طرح برای تکمیل زنجیره ارزش 
از جمله تهیه کک اس��فنجی ک��ه مورد نیاز صنعت 
آلومینیوم سازی است، نهایی می شود. اخباری با بیان 
اینک��ه جزی��ره الوان دارای یک میدان عظیم گازی 
نیز هست که تا به حال به عنوان خوراک واحدهای 
صنعتی مورد اس��تفاده قرار نگرفته است از آمادگی 
این شرکت برای استفاده از گاز این میدان در راستای 
تکمیل زنجیره ه��ای ارزش محصوالت پایه نفتی و 

گازی در قالب پتروپاالیشگاه الوان خبر داد و تاکید 
کرد: در عین حال پاالیش��گاه الوان تابع تصمیمات 
کانی اس��ت که از سوی وزارت نفت و شرکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفت��ی برای تکمیل 
زنجیره ه��ا اباغ می ش��ود، خواهد ب��ود. مدیرعامل 
ش��رکت پاالیش نف��ت الوان همچنین در خصوص 
لغو قرارداد تنفس خوراک پتروپاالیشگاه ۱۵۰ هزار 
بشکه ای الوان هم گفت: قرارداد تنفس خوراک این 
پتروپاالیش��گاه همانند س��ایر طرح های پاالیشی و 
پتروپاالیشی تاکنون امضا نشده که درباره لغو یا ادامه 
آن بخواهیم صحبت کنیم تنفس خوراک یک قانون 
اباغ ش��ده و یک فرصتی برای توسعه است که در 
شرایط تحریم های ظالمانه، پاالیشگاه الوان با توجه 
و شناخت پتانس��یل های منطقه و با هدف استفاده 
از همه ظرفیت های داخلی و خنثی سازی تحریم ها 
در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
پیگیری های مجلس و دولت محترم، عملیاتی کردن 
این طرح را یک تکلیف دانسته و در این مسیر هیچ 

توجه ای به برخی سیاه نمایی ها نمی کند.
وی با بیان اینکه هدف از س��اخت پتروپاالیشگاه 
الوان تکمیل زنجیره های ارزش، توقف خام فروشی، 
ایجاد اش��تغال، توس��عه پایدار، جلوگیری از خروج 
ارز، اس��تفاده حداکثری از توانمندی ها و ظرفیتهای 
داخلی و کسب بازارهای هدف در اقتصاد بین المللی 
است، خاطرنش��ان کرد: مقدمات الزم برای پیشبرد 
طرح پتروپاالیشگاه انجام شده و به طور خاص منتظر 
تخصیص زمین ب��رای ادامه فرآیند عملیات اجرایی 

هستیم.

ظرف سه سال آینده ظرفیت پاالیشگاه سه برابر می شود

به گفته مدیرعامل پاالیش��گاه کرمانشاه، ظرفیت 
این پاالیشگاه ظرف سه سال آینده به ۷۵ هزار بشکه 
خواهد رس��ید. فرهاد کاویانی در نشست جمعی از 
فعالین اقتصادی با عبدالرض��ا مصری نایب رییس 
مجلس، با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت پاالیشگاه 
کرمانش��اه ۲۵ هزار بشکه در روز اس��ت، افزود: بنا 
داریم ظرف سه سال آینده و با سرمایه گذاری ۹۳۰ 
میلیون دالری این ظرفیت را سه برابر کنیم و به ۷۵ 
هزار بش��که در روز برسانیم. کاویانی ادامه داد: قرار 
است پاالیشگاه ۵۰ هزار بشکه ای در کنار پاالیشگاه 

فعلی احداث شود که مطالعات اولیه آن انجام شده 
و طی س��ه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
مدیرعامل پاالیشگاه کرمانش��اه از ویژگی های این 
پاالیش��گاه جدید یاد کرد که درصد نفت کوره آن 
کمتر و حدود دو درصد است، اما میزان تولید بنزین 
آن بیشتر شده و تولید بنزین یورو پنج را نیز انجام 

خواهد داد.
 کاویانی خاطرنش��ان کرد: این پاالیش��گاه جدید 
کنار پاالیش��گاه فعلی احداث می ش��ود و پاالیشگاه 
فعل��ی نیز به کار خود ادام��ه خواهد داد و از ظرفیت 

مخازن آن بیش��تر استفاده خواهد ش��د. وی با بیان 
اینکه قرار است برای این طرح از صندوق توسعه ملی 
تس��هیات دریافت شود، عنوان کرد: قرار است همه 
پاالیشگاه های کشور با هدف جلوگیری از خام فروشی 
طرح های خود را ارائ��ه دهند تا در مجموع ظرفیت 
تولید پاالیشگاه های کشور از ۱.۸ میلیون بشکه کنونی 
به ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. مدیرعامل 
پاالیش��گاه کرمانش��اه از برنامه برای کاهش گوگرد 
مازوت تولیدی پاالیشگاه کرمانشاه با سرمایه گذاری 

۸۰ میلیون دالری هم خبر داد.

 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت کرمانشاه:
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پایان مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه شرکت های پاالیشی برگزاری مجمع عمومی شرکت پاالیش نفت تبریز

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاالیش 
نف��ت تبریز در س��ال مالی منته��ی به ۲۹ 
اسفند ۱۴۰۰ روز پنجشنبه، اول اردیبهشت 
ماه، در ش��رکت پاالیش نفت تبریز با حضور 
۸۴.۹۸۰۹ درصد از س��هامداران این شرکت 
برگزار ش��د.  مجمع س��هامداران با افزایش 
۲۰۰ درصدی س��رمایه از ۱۰ هزار میلیارد 
ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال )از محل سود 
انباش��ته به مبلغ ۱۵ هزار میلیون ریال و از 

محل آورده های نقدی سهامداران به ۵۰۰۰ 
میلیون ریال( موافقت کرد. مقرر شد هیأت 
مدیره شرکت، حق تقدم استفاده نشده را در 
تابلو بورس به فروش رس��اند که عواقب آن 
پس از کس��ر هزینه های مربوطه به حساب 
بستانکاران واریز می شود. همچنین مقرر شد، 
اساسنامه ماده پنج نیز اصاح شود و مجمع 
اجازه می دهد، هیأت مدیره شرکت نسبت به 

ثبت صورت جلسه مجمع اقدام کند.

مرحله نیمه نهایی بیس��ت و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج الباغه 
شرکت های پاالیشی کشور، یادواره شهدای مدافع حرم، با محوریت انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پاالیش نفت، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
در مراس��م اختتامیه این دوره از مس��ابقات که به میزبانی شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس در مش��هد مقدس برگزار شد، دکتر عاشوری دبیر کل انجمن صنفی 
کارفرمایی ش��رکتهای پاالیشی خصوصی کش��ور و دکتر هاشم نامور مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز حضور داشتند. در این دوره از مسابقات که به 
مدت یک روز در راستای ترویج و توسعه فرهنگ دینی و قرآنی، در بین کارکنان 
پاالیشگاه ها و همچنین خانواده های آنها برگزار شد، ۱۴۰ نفر از ۱۰ پاالیشگاه کشور 
در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ در مشهد مقدس با یکدیگر به 

رقابت پرداختند.  این مسابقات که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه بود، به 
صورت حضوری برگزار شد و تنها شرکت کنندگان در رشته نهج الباغه و مفاهیم به 

صورت مجازی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت در مراسم اختتامیه این 
مس��ابقات گفت:  »برگزاری این مسابقات و اش��اعه این مراسم ها در جامعه، قدم 

موثری برای انس بیشتر با قرآن و استفاده از آموزه های وحیانی در قرآن است«.
دکتر عاشوری با اشاره به آثار قرآن در تحکیم و رشد خانواده ها افزود: »خانواده به 
عنوان اساسی ترین عامل تربیت، می تواند با بهره گیری از دستورات قرآن و عملیاتی 
کردن آنها در همه مراحل زندگی، در رسیدن به خانواده اسامی و تحکیم بنیان 
خانواده گام های مؤثری بردارد«. در این رقابت ها خانم فاطمه صدر جهاني مقتدرانه 
مقام اول حفظ کل قرآن کریم را کسب کرد. خانم کوثر خطیر نیز در رشته حفظ 

۱۰ جزء قرآن کریم حائز رتبه نخست شد. 
همچنین سید محمد کاهاني قاري توانمند شرکت پاالیش نفت تهران رتبه اول 
این رقابت ها را در رشته ترتیل قرآن کریم به دست آورد. محمد حسین صدرجهاني 
رتبه اول حفظ۳ جزء را کس��ب کرد و محمد رستمي عنوان برتر حفظ یک جزء 

قرآن کریم را از آن خود ساخت.
در این پایان این مس��ابقات که با داوری و نظارت داوران برجس��ته قرآنی در دو 
بخ��ش برادران و خواهران، در هفت گروه س��نی بین کارکنان و خانواده های آنان 
برگزار شد، نفرات اول و دوم هر رشته به مرحله نهایی راه یافتند و همچنین لوح 
یادبود این دوره از مس��ابقات نیز به همه شرکت کنندگان از سوی انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پاالیش اهدا شد.

اهدای 2۰۰ کولر گازی به زندان های هرمزگان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی پاالیشگاه بندرعباس

پیشرفت 32 درصدی فاز مهندسی طرح گوگردزدایی پاالیشگاه اصفهان

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان 
گفت: در راس��تای اجرای دس��تورات ریاس��ت قوه 
قضاییه مبنی بر لزوم رسیدگی به مسائل و مشکات 
زندانیان و با توجه به فرسودگی تجهیزات سرمایشی 
زندان های استان و ضرورت چاره اندیشی برای حل 
این مشکل در آستانه فصل گرما، با همکاری بسیار 
خ��وب و ارزنده مهندس نامور مدیرعامل ش��رکت 
پاالیش نفت بندرعباس و در اقدامی خداپس��ندانه، 
مبلغ ۳۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات مسئولیت 
اجتماعی ش��رکت مذکور به صورت باعوض جهت 
تهیه کولر و تجهیزات سرمایشی به زندان های استان 
هرمزگان اعطا ش��د. او افزود: مس��ئولیت اجتماعی 
شرکت ها )CSR( مجموعه وظایف و تعهداتی است 
که بر اس��اس قانون باید در جه��ت حفظ، مراقبت 
و کم��ک به جامعه ای ک��ه در آن فعالیت می کنند، 
انجام دهند و به همین منظور مقرر شد با همکاری 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس و از محل اعتبارات 
مس��ئولیت اجتماع��ی این ش��رکت، بودجه مکفی 
جهت تهیه ۲۰۰ عدد کولر و تجهیزات سرمایش��ی 

برای نصب در زندان های استان هرمزگان اختصاص 
یاب��د. رئی��س کل دادگس��تری اس��تان هرمزگان 
همچنین حمایت ها و اقدامات انجام ش��ده از سوی 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس به منظور عمل به 
مسئولیت های اجتماعی جهت تأمین تجهیزات مورد 
نیاز زندان های اس��تان هرمزگان را بسیار شایسته و 

قابل تحسین عنوان کرد. 
مجتبی قهرمان��ی در همین رابط��ه ضمن تقدیر 
از حمایت ه��ا و پیگیری های مهندس هاش��م نامور 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس گفت: 
این حمایت ها به طور قطع از یک سو موجب بهبود 
وضعیت رفاهی زندانیان و ارتقای سطح کیفی امکانات 
در زندان بندرعباس می ش��ود و از سوی دیگر با رفع 
نواق��ص و کمبودها، تأثیر به س��زایی در اصاح و باز 

اجتماعی شدن مددجویان خواهد داشت.

تکمی���ل زنجی���ره ارزش نف���ت ک���وره در پاالیش���گاه 
بندرعباس با توانمندی متخصصان ایرانی

هاشم نامور مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس درمراسم 

رونمایی از اس��ناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با 
استفاده از دانش بومی در پاالیشگاه بندرعباس گفت: 
طرح زنجیره ارزش نفت کوره را ابتدا با کنسرس��یوم 
خارجی پیش بردیم ولی با تشدید تحریم ها آنها حاضر 
به همکاری نشدند، در نتیجه الگوی پاالیشی را تغییر 
دادیم. وی اظهار داشت: ابتدا یک مطالعات بازار انجام 
دادیم و با جلس��اتی که برگزار شد تصمیم گرفتیم 
طرح مجتمع کک سازی را در پاالیشگاه داشته باشیم. 
نامور گفت: ابتدا یک تس��ت آزمایشگاهی نیز در این 
ح��وزه انجام دادیم ولی چون امکانات ما محدود بود، 
این موضوع را با همکاری پژوهش��گاه جلو بردیم. در 
پژوهشگاه سه تس��ت نیمه صنعتی با تغییر ترکیب 

خوراک برای تولید کک انجام شد. 
گف��ت:  بندرعب��اس  پاالیش��گاه  مدیرعام��ل 
مصرف کننده کک صنایع آلومینیوم هستند که این 
کک تولیدی مورد تأیید آنها قرار گرفت. بعد از این 
اتف��اق، تفاهم نامه بی��ن وزارت نفت و وزارت صمت 
امضا ش��د. ما بافاصله طراحی مهندسی بنیادی را 
در دس��تور کار قرار دادیم و حتی این کک تولیدی 
را به شرکت های معتبر اروپایی فرستادیم و آنها نیز 
کیفی��ت آن را تأیید کردند. وی گفت: این طرح در 
سه پروژه انجام می شود که پروژه اول آن مربوط به 
۱۴ واحد فرآیندی است. همچنین این طرح شامل 
یک مجتمع روغن سازی نیز می شود که روغن های 
گروه ۲ و ۳ را تولید می کند که هم اکنون وابسته به 
واردات است. نامور گفت: در این طرح برای اولین بار 
از دانش فنی پژوهش��گاه صنعت نفت برای تکمیل 
زنجیره ارزش نفت کوره استفاده می شود. این طرح 
از ایده اولیه تا طراحی بنیادی و اجرایی ۱۰۰ درصد 
توسط مهندس��ان ایرانی انجام می شود. مدیرعامل 
پاالیش��گاه بندرعباس گفت: عملی��ات اجرایی این 
طرح باعث اشتغالزایی ۵ هزار نفر می شود و پس از 
اتمام پروژه نیز ۲.۵ هزار نفر مشغول به کار خواهند 

شد.

فاز مهندس��ی و خرید تجهیزات واحد گوگردزدای��ی از ته مانده های برج تقطیر 
پاالیشگاه اصفهان با بهره گیری از توان شرکت های داخلی و با ۳۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی تا پایان آذرماه امسال می شود. غامرضا انوری، مدیر طرح گوگردزدایی از 
ته مانده های برج تقطیر پاالیش��گاه اصفهان در شرکت ملی مهندسی و ساختمان 
 RHU نفت ایران گفت: مرحله مهندس��ی و خرید تجهیزات ط��رح احداث واحد
)گوگردزدایی از ته مانده های برج تقطیر( پاالیشگاه اصفهان تا پایان پاییز امسال پایان 
می یابد. وی درباره اهداف این طرح گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، افزایش و 
ارتقای کیفی محصوالت پاالیشگاه نفت اصفهان به سطح استانداردهای بین المللی و 
کاهش آالینده های محیط زیستی، نظیر سولفور )گوگرد( و فلزات سنگین، با ظرفیت 

روزانه ۸۱ هزار بشکه است. 
مدیر طرح گوگردزدایی از ته مانده های برج تقطیر پاالیشگاه اصفهان افزود: قرارداد 
این پروژه بین شرکت های پاالیش نفت اصفهان و نارگان در دهم مرداد ۹۸ امضا و 
مدیریت طرح آن به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران سپرده شد. انوری 
تأکید کرد: این طرح هم اکنون در مرحله EP )فاز مهندسی و خرید تجهیزات( است 

که پس از تکمیل، وارد مرحله انتخاب پیمانکار و اجرا می شود. 
مدی��ر این طرح همچنین گفت: طراحی و خرید تجهیزات این واحد پیش��رفته 
پاالیشی که آالینده های نفت کوره و محصوالت سنگین ته مانده برج تقطیر در خأل 
را کاهش می دهد، توسط شرکت ایرانی نارگان انجام شده است، خروجی این واحد 
پس از تکمیل، سوختی با آالیندگی بسیار کمتر بوده و مقدار گوگرد حاصله به سطح 

استاندارد ppm ۴۰۰ خواهد رسید.
 ان��وری توضی��ح داد: خروجی این واحد در مراحل بعدی، پ��س از احداث واحد 
RFCC به عنوان خوراک آن واحد برای تولید فرآورده های ارزشمند اصلی، مصرف 
خواهد ش��د. وی درباره مقدار پیشرفت این پروژه گفت: فاز مهندسی و خرید این 

طرح که با اعتبار ارزی ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری شده، تا به حال ۳۲ درصد 
پیشرفت برنامه ای داشته است و پیش بینی می شود تا پایان آذرماه پایان یابد.

مدیر طرح گوگردزدایی از ته مانده های برج تقطیر پاالیشگاه اصفهان درباره تأمین 
کاال و تجهیزات این طرح گفت: بیش از ۹۸ درصد کاال و تجهیزات این طرح توسط 

سازندگان داخلی تأمین می شود.
 انوری با اش��اره به توانمندی ش��رکت های داخلی یادآور شد: این طرح به صورت 
صددرصدی با اس��تفاده از توان داخلی ش��رکت ها و متخصصان ایرانی به اجرا در 
می آید و از ظرفیت اشتغال زایی خوبی نیز برخوردار است. وی درباره تهیه راکتورهای 
موردنیاز این طرح که در سال های پیش دچار مشکل شده بود، گفت: امید می رود 
با ابتکار ش��رکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، این موضوع طی امسال به 

نتیجه مطلوب برسد.
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صرفه جویی مصرف آب با پروژه احداث واحد بازیابی آب های فوق شور پاالیشگاه اصفهان

پروژه بازیابی آب های فوق شور شرکت پاالیش نفت اصفهان با بودجه ای به میزان 
۵۴۸ میلیارد ریال و ۸ میلیون یورو به صورت EPC  از خرداد ماه سال جاری به 

شرکت مهندسی شفاب واگذار شد.
با توجه به  اینکه  بحران آب به عنوان دغدغه مهم دولتمردان در راستای توسعه 
پایدار محس��وب می شود، پاالیشگاه اصفهان نیز با لحاظ کردن جنبه های زیست 
محیطی، در جهت اس��تفاده از منابعی مانند پس��اب صنعتی و آب های برگشتی، 
برنامه ریزی کرده و به منظور مدیریت جبران بخشی از این کمبودها و همچنین 

ارائه راهکار مناسب برای کاهش آلودگی ها،  حرکت های مؤثری داشته است.
واحد RO پاالیش��گاه اصفهان با ظرفیت ۴۵۰ مترمکعب در س��اعت و دورریز  
)Reject( ح��دود ۲۵ متر مکعب در س��اعت فعالیت می کن��د. از آنجایی که این 
ش��رکت در حال انجام پروژه های عظیم است و همچنین احداث واحدهای جدید  
RO در بخش جنوبی را در دستور کار دارد، پیش بینی می شود میزان دورریز آب 
طی ۲ سال آینده تا حدود ۴۰۰ متر مکعب در روز افزایش یابد که البته  ارسال این 
حجم آب به سمت پوندهای تبخیری و یا وارد کردن آن به واحد RO معمولی به 
دلیل باال بودن اماح امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین به منظور استفاده حداکثری از 

این منبع حیاتی، پروژه احداث واحد بازیابی آب های فوق شور با استفاده از سیستم 
HERO (High Efficiency RO( در محل پاالیش��گاه شمالی تعریف گردیده است. 

مدت زمان انجام این پروژه به مدت ۲۴ ماه پیش بینی شده است.

این پاالیشگاه تا 2 سال آینده به صنعت سبز تبدیل می شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ضروری است

وزیر نفت: ساخت پتروپاالیشگاه 3۰۰ هزار بشکه ای شهید سلیمانی امسال آغاز می شود

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

محسن قدیری مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: این شرکت در سال های گذشته بیش 
از ۱.۴ میلیارد دالر برای پروژه های بهینه س��ازی که 
همگی در جهت حفظ محیط زیس��ت است، هزینه 
کرده و امس��ال نیز با برنامه ریزی های ۵ ساله و ۲۰ 
س��اله در حال حرکت در زنجیره ارزش افزوده است. 
محسن قدیری در این باره افزود: با توسعه کسب وکار 
صنعت پتروپاالیش و دس��تیابی به اس��تانداردهای 
زیس��ت محیطی، تولید محصوالت دوستدار محیط 

زیست و مطابق استانداردهای یورو ۴ و ۵، در جهت 
اقتصاد پایدار و اعتای ایران اسامی گام های بلندی 

برخواهیم داشت.
 وی به موضوع مص��رف آب به عنوان تهدید جدی 
صنایع از جمله شرکت پاالیش نفت اصفهان اشاره و 
اظهار کرد: در این زمینه با هدف تبدیل تهدید به نقطه 
قوت و حتی صادرات آب، پروژه های مختلفی انجام شده 
یا در حال انجام است. مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان 
تأکید کرد: برای نخستین بار در ایران، پروژه ملی زیست 

محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از فاضاب شهری در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف 
منابع )آب شرب( با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب در ساعت 
راه اندازی ش��د. این پروژه ظرف مدت ۲۴ ماه و صرف 
هزینه ای بالغ بر۱۰۰ میلیارد تومان در شرکت پاالیش 

نفت اصفهان انجام شده است. 
قدیری در تشریح دیگر اقدام های زیست محیطی 
انجام شده در این شرکت گفت: پیگیری احداث واحد 
پیش تصفیه فاضاب شاهین ش��هر، انجام مطالعات 
اولیه امکان سنجی س��اخت کولینگ هیبریدی که 
محاسبه میزان صرفه جویی آب در کولینگ هیبریدی 
حدود ۵۵ درصد )به مقدار ۱۷۱۴ میلیون مترمکعب 
در سال( و مدت زمان بازگشت سرمایه آن به میزان 
۱۰.۵ سال خواهد بود، احداث واحد ZLD در جهت 
 RO بازیابی و استفاده کامل از پساب تولیدی واحد
بر اساس مطالعات انجام ش��ده، پروژه احداث واحد 
HERO به منظ��ور افزایش بازدهی و راندمان واحد 
بازیافت )بر اساس خروجی مطالعات بازیابی آب های 
ش��ور( از دیگر پروژه های اجرا ش��ده در این شرکت 
اس��ت که اجرای آنها س��بب کاهش بیش از نصف 
مص��رف کنونی آب، قطع نیاز به آب رس��انی درچه، 
تأمی��ن آب موردنیاز مجموعه ش��هرک انرژی و در 
نهایت ایجاد فرصت صادرات آب می شود. مدیرعامل 
پاالیش��گاه اصفهان تأکید کرد: در کنار این پروژه ها، 
همچنین حذف مشعل و خشک شدن تمام پوندهای 
شرکت، این پاالیش��گاه تا دو سال آینده به صنعت 

سبز تبدیل خواهد شد.

رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسامی 
گفت: امروز و با توجه به ناترازی های موجود در حوزه 
انرژی، سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ضروری 
اس��ت. فریدون حسنوند در نشست دولت و مجلس 
بر ضرورت سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز تأکید 
کرد و گفت: با توجه به ناترازی های موجود در حوزه 
انرژی، اگر دولت و مجلس در اس��رع وقت نس��بت 
ب��ه تأمین مالی مورد نیاز ای��ن حوزه اقدام نکنند، با 
مشکات اجتماعی روبه رو می شویم. وی با بیان اینکه 
هم اکنون حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق نسبت 
به تولید داریم، افزود: اگر به مسیر کنونی ادامه دهیم 
در س��ال ۱۴۲۰ ناترازی ح��وزه گاز به ۵۱۲ میلیون 

مترمکعب می رسد.

رئیس کمیس��یون انرژی مجلس تصریح کرد: در 
بخ��ش پاالیش اکنون حدود ۹۴ تا ۹۵ میلیون لیتر 
بنزین و فرآورده های نفتی تولید می شود که با توجه 
به آغاز سفرها پس از کاهش شیوع ویروس کرونا، این 
رقم باید روزانه به ۱۲۰ میلیون لیتر برسد که تحقق 

این مهم نیازمند سرمایه گذاری است.
حس��نوند اظهار ک��رد: در فصل های تابس��تان و 
زمس��تان به دلیل ناترازی در ح��وزه گاز، تولید راکد 
شده و این موضوع اعتراض هایی را به دنبال دارد که 
دولت و مجلس باید به طور جدی برای رفع مشکات 
حوزه انرژی برنامه ریزی کنند. وی با اشاره به ضرورت 
استفاده از صنعت بانکرینگ گفت: هم اکنون صنعت 
بانکرینگ ح��دود ۳۰ میلی��ارد دالر درآمد دارد که 

ح��دود ۲۷ میلی��ارد دالر آن مربوط ب��ه فجیره و ۳ 
میلیارد دالر آن برای جمهوری اسامی ایران است، 

در حالی که سوخت آن متعلق به کشور ماست.
رئیس کمیس��یون انرژی مجلس ب��ه راهکارهای 
مربوط به س��رمایه گذاری در حوزه انرژی اشاره کرد 
و گفت: می ت��وان از پنج درص��د درآمد نفتی برای 
س��رمایه گذاری در ح��وزه آب، برق و گاز اس��تفاده 
کرد و برای این موضوع باید در برنامه هفتم توس��عه 

تصمیم گیری شود.
 حس��نوند تصریح کرد: باید کمیته ای مش��ترک 
تشکیل ش��ود تا همه موضوع های موجود در حوزه 
انرژی مورد بررس��ی قرار گیرد و راهکارهای مربوط 

برای رفع آن احصا شود.

وزیر نفت گفت: اجرای طرح ساخت پتروپاالیشگاه 
۳۰۰ هزار بشکه ای شهید سلیمانی با هدف جلوگیری 
از وقوع بحران کمب��ود بنزین در آینده  نزدیک و در 
عین حال ایجاد ارزش افزوده از فروردین ماه امس��ال 

آغاز می شود.
جواد اوجی اعام کرد: در صنعت نفت، روند پاالیشی 
دیگر تغییر کرده و ما نگاهمان توأمان به تأمین امنیت 
انرژی کشور و خوراک برای شرکت ها و مجتمع های 
پتروشیمی است، در این زمینه، ان شاءاهلل با ساخت 
مجتمع ه��ای پتروپاالیش��ی که آغاز طرح س��اخت 
نخستین مورد آن هم فروردین ماه امسال در استان 
هرمزگان رقم می خورد، این برنامه را دنبال خواهیم 
کرد. به گفته وی، پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای 
شهید سلیمانی نخستین پتروپاالشگاه تجمیع شده 

در کشور است که در فروردین ماه ساخت آن در کنار 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آغاز می شود.

وزیر نفت ادامه داد: درباره پاالیش��گاه هایی مانند 
بندرعباس، تهران و تبریز، برنامه کیفی سازی و ارزش 
افزوده محصوالت آنها در قالب هش��ت پروژه تعریف 
شده اس��ت و الحمداهلل به بس��یاری از این پروژه ها 
مجوز تنفس خوراک نیز تعلق گرفته است و هر دو 
ماه هم نشس��ت های مربوطه برگزار و شرایط به طور 
کامل رصد می ش��ود. اوجی درباره زمان بهره برداری 
از این پروژه ها توضیح داد: از دو تا س��ه س��ال آینده 
این پروژه ها نیز به بهره برداری می رسند؛ این موضوع 
هم به سازگاری با محیط زیست کمک می کند و هم 
ارزش افزوده پاالیشگاهی و اشتغال برای جامعه ایجاد 
می کند. وزیر نفت تولید کک س��وزنی و اسفنجی از 

نف��ت کوره را نیز موضوعی مه��م خواند و گفت: در 
پاالیش��گاه نفت بندرعباس یکی از محصوالت نفت 
کوره اس��ت؛ با توانمندی پژوهش��گاه صنعت نفت 
امروز شاهد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در این 
پاالیشگاه هستیم و دانش فنی زنجیره نفت کوره در 

کشور به این واسطه تکمیل شده است. 
خوش��بختانه آغاز پ��روژه ایجاد ارزش اف��زوده از 
پاالیشگاه بندرعباس رقم می خورد که هم محصوالت 
ب��ا ارزش اف��زوده ب��اال تولید کند و ه��م نفت کوره 
تولیدی آن با درصد گوگرد کمتر تولید شود، از جمله 
محصوالت تولیدی کک اسفنجی است که مورد نیاز 
صنایع آلومینیوم است. ما هر ساله با وجود تحریم ها 
واردات کک داری��م، اما ان ش��اءاهلل ب��ه زودی در این 

زمینه نیز خودکفا می شویم.
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تغییر سکاندار بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان
جعفرپور بروجنی مدیرعامل جدید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شد

پایان فروردین ماه گذش��ته تغییر مدیریتی در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس صورت گرفت و طی 
آن »محمدعلی دادور« سکان هدایت این پاالیشگاه 

را به »علیرضا جعفرپور بروجنی« تحویل داد.
در آئی��ن تکری��م و معارف��ه مدیرعام��ل جدید 
ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس، جلیل ساالری 
مع��اون وزیر و مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی کشور گفت: »پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس نتیجه اعتماد به نیروهای 
توانمند داخلی، جوان و خاق اس��ت و نشان داد 
اگ��ر نگاهمان به داخل باش��د می توان دس��ت به 

کارهای بزرگی زد«.
س��االری با بی��ان اینکه مهن��دس دادور تحول 
بزرگی را در جزیره الوان و پاالیش��گاه نفت ستاره 
خلیج فارس انجام داد و این دو پاالیش��گاه را احیا 
ک��رد، اظهار کرد: »جش��ن خودکفای��ی در تولید 
بنزین نتیجه اعتماد ب��ه نیروهای داخلی و جوان 
اس��ت و هرجا اعتماد شده شاهد رشد و پیشرفت 

بوده ایم«.

وی با اشاره به اینکه با طرح هایی که در پاالیشگاه نفت خلیج فارس وجود 
دارد، امیدواریم ۸ میلیون لیتر بنزین به تولید کشور اضافه کنیم، خاطرنشان 
کرد: »طرح پاالیش��گاه دوم در این منطقه در دس��ت اجراس��ت و به زودی 

کلنگ زنی خواهد شد«.
س��االری ادامه داد: »از نظر اهمیت و اولویت نیز پاالیش��گاه نفت س��تاره 
خلیج فارس در صدر قرار دارد و به تاش دس��ت جمعی نیاز دارد تا بتوانیم 

تمامی طرح ها و اهداف را به سرانجام مقصود برسانیم«.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی کشور تصریح 
کرد: »باید از درون نیروهای پاالیش��گاه نفت ستاره خلیج فارس ۵ مدیرعامل 
توانمند انتخاب کنیم تا در پروژه های برون مرزی و داخلی نیز از ظرفیت این 
نیروها اس��تفاده کنیم تا شاهد رشد و پیش��رفت در عرصه نفت و گاز کشور 

باشیم«.
وی با اشاره به اینکه حضور پرتعداد و همدلی نیروهای جوان در پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس بسیار مشهود است، بیان کرد: »این موضوع می طلبد 
تا از نیروی جوان در پس��ت مدیرعاملی بهره ببریم که خود به نیروی جوان 
معتقد باش��د و با درک این موضوع اعتماد زیادی به نیروهای جوان داش��ته 

باشد«.
س��االری با بیان اینکه هر انتصاب و اس��تفاده از نیروهای جدید باید یکی 
از پارامترهای اصلی اش جوانی و انگیزه باش��د، عنوان کرد: »پاالیش��گاه نفت 

ستاره خلیج فارس و پاالیشگاه نفت بندرعباس 
همگی ثمره استفاده از مدیران جوان و خاق 
اس��ت و انتظار اس��ت تمامی مدی��ران به فکر 

جانشین پروری باشند«.
س��االری اظهار کرد: »اصل ۱۴۴ در کش��ور 
شرایطی را در کشور ایجاد می کند که مزید بر 
علت می شود که نمی توان جابجایی هایی را در 
سطح پاالیشگاه ها انجام داد که این موضوعات 
را باید حل و فصل کنیم. شرایط بازنشستگی، 
بیم��ه و ... در جذب های جدید در موارد منابع 
انس��انی مش��کات و مواردی را دارد که باید 

پیگیری شود«.

هر نشدنی را عملی کردیم
همچنین مدیرعامل سابق شرکت 
نفت س��تاره خلیج فارس در این مراسم، گفت: 
»بن��ده نماینده ۴ ه��زار نفری هس��تم که در 
پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس بسیار زحمت 
کشیدند و امروز هر موفقیتی نصیبمان شده ثمره 
تاش تک تک این افراد بوده و ابر پاالیشگاه نفت 

ستاره خلیج فارس را از خاک بلند کردند«.
محمد علی دادور با بیان اینکه برای راه اندازی 
پاالیش��گاه نفت س��تاره خلیج فارس زحمات 
بسیاری کشیده شد و با حضور نیروهای جوان 
و پرتاش تمامی این س��ختی ها گذشت و هر 
نش��دنی را عملی کردیم، اظهار کرد: »جوانان 
با ابت��کار و از خودگذش��تگی کارهای بزرگی 
را انج��ام دادند تا ابر پاالیش��گاه نفت س��تاره 
خلیج فارس امروز اس��توار نماد تاش و اعتماد 

به نیروهای داخلی است«.
وی با اشاره به اینکه امیدوارم روزگاری بتوانم 
زحمات نیروهای خدوم پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس را بتوانم جبران کنم، خاطرنش��ان 
کرد: »بنده هرجا که هستم امیدوارم مثمرثمر 
باش��م برای نظام مقدس جمهوری اس��امی 
ای��ران و بتوان��م در کنار نیروه��ای جوان و با 
انگیزه قدمی در جهت رشد و پیشرفت عرصه 

نفت کشور بردارم«.
دادور ادامه داد: »اگ��ر کار یا خدمتی انجام 
داده ام وظیفه��ام ب��وده و منت��ی بر هیچکس 
نیست و هیچگاه به دنبال سیاسی بازی نبوده 
و نیس��تم و تنها رض��ای خدا و مق��ام مظعم 

رهبری ماک عمل بنده بوده است«.
مدیرعام��ل س��ابق ش��رکت نف��ت س��تاره 
خلیج ف��ارس تصریح کرد: »اگ��ر در بنزین به 
خودکفایی رس��یدیم برای آن است که جلوی 

بیگانه و اجنبی سرخم نکنیم«.
وی در پایان با اش��اره به اینکه وقتی تمامی 
امور پیش��برد نفت ستاره خلیجفارس برعهده 

خودمان بود در مقابل تمامی اقدامات بیگانگان 
از تحری��م و حمات س��ایبری قرار داش��تیم، 
امروز سربلند ایستاده ایم و به هیچ گونه کمکی 
از س��وی بیگانگان نیازمند نیستیم، بیان کرد: 
»پس از اعمال تحریم های ظالمانه، شرکت های 
خارج��ی از جمله زیمن��س ب��رای راه اندازی 
فازهای پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازی 
درآوردن��د و آنج��ا بود که با ات��کا به نیروهای 
توانمند داخلی و تدبیرها مناس��ب و به موقع 
توانس��تیم نقشه های آنان را خنثی و در تولید 

بنزین خودکفا شدیم«.

امکان تنوع بخشی به فرآورده های 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وجود 

دارد
مدیرعام��ل جدی��د ش��رکت نف��ت س��تاره 
خلیج فارس در این مراس��م، ب��ا بیان اینکه به 
فرموده مقام معظم رهبری برای اقتصاد کشور 
هیچ چیز به مانند تولی��د باعث اقتصاد پایدار 
نمی شود و طی بیش از ۱۰ سال در شعار سال 
توجه به تولید را مد نظر قرار دادند، افزود: »ما 
در یک بن��گاه اقتصادی بزرگ که محل تولید 
اس��ت قرار داریم و با توجه ب��ه تاکیدات مقام 
معظم رهبری که بر مسئله تولید، جلوگیری از 
خام فروش��ی، کارهای جهادی و ارزش افزوده 
فرآورده تاکید دارند، باید تولید را اس��تمرار و 

افزایش دهیم«.
علیرضا جعفرپور بروجن��ی با بیان اینکه در 
طی سالیان اخیر با توجه به تحریم ها صادرات 
با مش��کاتی همراه بوده اس��ت و فشار بر این 
پاالیش��گاه زیاد بوده اس��ت، ما باید شرایطی 
را فراه��م کنیم که عاوه ب��ر حفظ تولید این 
قابلیت تولید را حفظ کنیم، اظهار کرد: »یکی 
از موضوعاتی که در اس��تان هرم��زگان مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت مس��ئله بیکاری و 
محرومیت است، که دغدغه استاندار هرمزگان 
و دکت��ر م��رادی نماینده م��ردم هرمزگان در 
مجلس ش��ورای اس��امی بوده و این مباحث 
امکان تبعات خیلی سنگین برای جامعه را در 

پی دارد«.
وی ب��ا اش��اره به اینکه پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس در نقطه بس��یار خوبی قرار گرفته 
اس��ت می ت��وان طرح ه��ای خوب��ی را در این 
پاالیشگاه یا در کنار آن احداث کرد که بتواند 
به جذب نیروهای بیش��تر کم��ک کند و این 
مسئله را معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی مورد 
بررسی قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: »امکان 
تنوع بخش��ی به فرآورده های پاالیشگاه ستاره 

خلیج ف��ارس وج��ود دارد و طرح های مختلف 
قاب��ل برنامه ریزی اس��ت که به ه��ر حال باید 
با فکر برنامه ریزی ها و س��رمایهگذاری در آن 

صورت بگیرد«.
جعفرپ��ور بروجن��ی ادام��ه داد: »مهندس 
دادور مصداق بارز سخنان مقام معظم رهبری 
هستند که با انجام کار جهادی واقعاً ایستادگی 
کردند و این پاالیش��گاه را از خ��اک به تولید 
اس��می رس��اندند و امروز این ابر پاالیشگاه را 
به ظرفیت قابل توجهی از ۳۶۰ هزار بشکه به 
۴۵۰ هزار بشکه برسانند و خوشا به سعادتشان 

که چنین همکاران قدرشناسی دارند«.
مدیرعام��ل جدی��د ش��رکت نف��ت س��تاره 
خلیجفارس تصری��ح کرد: »در مباحث نیروی 
انسانی مقام معظم رهبری می فرمایند، نفت و 
گاز ثروت هستند ولی نیروی انسانی یک ثروت 
بی انتها اس��ت و من از اینکه نیروی انسانی در 
این پاالیش��گاه اینگونه پای کار ایس��تاده اند، 

لذت می برم«.
وی با اش��اره ب��ه اینکه مق��ام معظم رهبری 
بارها کار و فعالیتهایی که در اقدام مس��تقیم با 
دش��من قرار دارند را جهاد فی سبیل اهلل اعام 
کرده اند از جمله اقداماتی که دشمن انجام داد، 
تحریم های نفتی و اقتصادی بود و فعالیت های 
انجام شده در این پاالیشگاه جهاد فی سبیل اهلل 
بوده است، بیان کرد: »بارها مقام معظم رهبری 
تأکید کرده اند تنها ایرادات و اشکاالت را نگویید 
و کارهای ارزش��مندی که انجام ش��ده است را 
مردم باید بدانند، با توجه به هجمه های رسانه ای 
مختلف در سیاه نمایی امور، باید اقدامات برای 

مردم بازگو شود تا مردم مطلع شوند«.
جعفرپ��ور بروجنی با بی��ان اینکه در مبحث 
نیروی انس��انی آموزش ها باید گس��ترش یابد 
و اف��رادی ک��ه در راه ان��دازی هس��تند قطعاً 
آموزش های الزم را فرا می گیرند و برای کاهش 
ش��یفت های کاری کارکنان برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت و اجرای آن با منع��ات تبع به مدیریت 
جدید واگ��ذار ش��ده و نیاز به ج��ذب نیروی 
انس��انی در ش��یفت چهارم برنامه ریزی ش��ده 
است، عنوان کرد: »همه خانواده های کارکنان 
صنعت نفت در معرض آسیب هستند که باید 
در این زمینه با حمایت های هیئت مدیره برای 
ارتقای ش��رایط نیروی انسانی اقدامات مثبتی 
صورت بگیرد«. در پایان از زحمات »محمدعلی 
دادور« تقدیر و »علیرضا جعفرپور بروجنی« به 
عنوان سکاندار جدید این ابرپروژه نفتی معرفی 
ش��د. همچنین »محمدعل��ی دادور« به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پاالیش 

نفت خوزستان منصوب شد.

یکی از موضوعاتی که 
در استان هرمزگان 

مورد بررسی قرار گرفته 
است مسئله بیکاری و 
محرومیت است، که 

دغدغه استاندار 
هرمزگان و دکتر مرادی 
نماینده مردم هرمزگان 

در مجلس شورای 
اسالمی بوده و این 

مباحث امکان تبعات 
خیلی سنگین برای 
جامعه را در پی دارد
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مدیرعامل پاالیش��گاه امام خمینی )ره( ش��ازند 
گفت: تاکن��ون ۱۳ هزار و ۵۰۰ قلم کاالی قطعات 
مکانیکی با هم��کاری دانش بنیان ها و مهندس��ی 
معکوس، طراحی، س��اخته و تولید ش��ده اند و در 
این بخش از س��ال ۱۳۸۵ تاکنون ۵۰ میلیون یورو 

صرفه جویی ارزی داشته ایم.
پاالیش��گاه امام خمینی )ره( شازند پنج فرآورده 
اصلی کشور شامل بنزین )یورو، سوپر(، نفت سفید، 
گاز مای��ع، نفت کوره و گازویی��ل را تولید می کند 
و تحویل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران می دهد، فرآورده های ویژه پاالیش��گاه شازند 
نیز ظرف س��ه تا چهار س��ال گذش��ته ب��ه مرحله 

بهره برداری و تولید رسیده اند.
این پاالیش��گاه اکن��ون نخس��تین تولیدکننده 
سوخت کم س��ولفور در بخش کشتیرانی است که 
در اختیار ناوگان ش��رکت ملی نفتکش و ش��رکت 
کش��تیرانی جمه��وری اس��امی ق��رار می گیرد و 
نخستین تولیدکننده نرمال هگزان و پروپیلن برای 

شرکت های پتروشیمی به شمار می آید.
پاالیش��گاه امام خمینی )ره( ش��ازند، نخستین 
پاالیش��گاه ساخته ش��ده پس از انقاب اس��ت که 
مدرن تری��ن و س��ودآورترین پاالیش��گاه ایران نیز 
ش��ناخته می شود و از سال ۱۳۷۲ با ظرفیت ۱۷۰ 
هزار بش��که در روز راه اندازی ش��د. در سال ۱۳۸۹ 
واحدهای عملیاتی جدید با عن��وان واحدهای فاز 
۲ این پاالیش��گاه مورد بهره ب��رداری قرار گرفت و 
ظرفیت پاالیش��ی آن به ۲۵۰ هزار بش��که در روز 

رسید.
مجی��د رجبی، مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( ش��ازند در گفت وگو با »شانا« به 

فعالیت های این مجموعه پرداخته است:

برنامه ه���ای ای���ن ش���رکت پاالیش���ی برای 
امسال چیست؟

پارس��ال قرارداد پروژه تولید کک س��وزنی میان 
پاالیش��گاه امام خمینی )ره( ش��ازند و پژوهشگاه 

صنعت نفت امضا ش��د و اکنون در مرحله طراحی 
اولی��ه ق��رار دارد که در پنج واحد ب��ه بهره برداری 

می رسد.
اوایل پاییز امس��ال نیز برای ای��ن پروژه انتخاب 
پیمانکار خواهیم داش��ت. کک س��وزنی در صنایع 
فوالد اس��تفاده می ش��ود و با این روی��داد، یکی از 
محصوالت وارداتی کش��ور قط��ع و در تولید کک 
س��وزنی خودکفا خواهیم شد، ضمن آنکه با تولید 
کک س��وزنی، تولید نف��ت کوره صفر می ش��ود و 

سودآوری پاالیشگاه افزایش می یابد.

چ���ه  س���وزنی  کک  تولی���د  ب���ر  اف���زون 
برنامه های دیگری برای امسال دارید؟

از مهم ترین وظایف ما استمرار تولید است، بخش 
قابل توجهی از فرآورده های اصلی کش��ور ش��امل 
بنزین، گازوییل، نفت س��فید، نفت کوره و سوخت 

هواپیما را تأمین می کنیم.
در کن��ار ای��ن م��وارد، روی س��اخت داخل نیز 

متمرکز شده ایم. همان طور که می دانید، پاالیشگاه 
قطع��ات و تجهی��زات زیادی مص��رف می کند که 
سال های گذشته وارد می ش��د، اما اکنون واحدی 
داریم که تمام تجهیزات مورد نیاز پاالیشگاه شامل 
کمپرسورها، پمپ ها و دیگر ادوات را طی قراردادی 

با شرکت های دانش بنیان تأمین می کنیم.
بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز پاالیشگاه، 
ساخت داخل شده و قصد داریم قطعاتی را که نیاز 
به واردات دارد، داخلی س��ازی کنیم. کاتالیست، از 
محصوالت مورد نیاز پاالیشگاه هاس��ت و محصولی 

گرانبها به شمار می رود.
سال های گذشته این محصول را وارد می کردیم، 
اما ظرف چند س��ال گذش��ته، تولید کاتالیست ها 
از س��وی ش��رکت های دانش بنیان آغاز شده است 
و مرحل��ه ب��ه مرحله آزمون و تحویل ما می ش��ود 
و در واحده��ای عملیاتی از آن اس��تفاده می کنیم. 
امیدواریم وابستگی واردات به این محصول نیز در 

آینده نزدیک قطع شود.
اکنون کاتالیس��ت واحد RFCC را یک شرکت 
دانش بنیان می س��ازد و ظرف یک ت��ا دو ماه آینده 
محصول اولیه تولید و تحویل پاالیش��گاه می شود، 
اگر این محصول روی رآکتورها نصب شود و جواب 
دهد، یک موفقیت بزرگ برای کشور و پاالیشگاه ها 
به شمار می رود و ۱۰۰ درصد می توانیم تولید داخل 
داشته باشیم. واحد RFCC از بزرگ ترین واحدهای 

بنزین سازی کشور و خاورمیانه به شمار می آید.

چند قلم کاال داخلی سازی شده است؟
واحد پش��تیبانی ساخت داخل از سال 
۱۳۸۵ فعالی��ت خود را آغ��از کرد و با هدف مقابله 
با تحریم های ظالمانه، قطعات یدکی پاالیش��گاه از 
طریق پیمانکاران داخلی تأمین می شد، اما اکنون 
موفق ش��ده ایم در زمینه قطعات مکانیکی بیش از 
۹۰ درص��د قطعات را بومی س��ازی کنیم، تاکنون 
۱۳ ه��زار و ۵۰۰ قلم کاالی قطع��ات مکانیکی از 
طریق شرکت های دانش بنیان و مهندسی معکوس، 
طراحی، س��اخت و تولید شده اند و در این بخش از 
س��ال ۱۳۸۵ تاکنون ۵۰ میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی داش��ته ایم، اما این آم��ار در بخش ابزار دقیق 
حدود ۴۰ درصد اس��ت و قصد داریم در این بخش 

نیز خودکفا شویم.

آیا ژنراتورها هم بومی سازی می شوند؟
بله در برنامه داریم از سوی شرکت های 
دانش بنیان، قطعات این تجهیز را نیز بومی س��ازی 
کنی��م که اکن��ون در مرحل��ه امضای ق��رارداد با 

شرکت های داخلی هستیم.

ش���رکت های  توانمن���دی  از  اس���تفاده 
دانش بنیان چقدر می تواند کمک کننده 

باشد؟
ما اطمینان ۱۰۰ درصدی به توانمندی شرکت های 
دانش بنیان داریم. حدود ۲۰ س��ال است که با این 
شرکت ها کار می کنیم. برخی قطعاتی که از سوی 
شرکت های دانش بنیان ساخته می شود، گاه هنگام 
نص��ب جواب نمی دهد، از این رو می توان گفت که 
این کار پرریس��ک اس��ت، اما با اتخاذ تدابیر فنی و 
رعایت مس��ائل ایمنی، این کار را انجام می دهیم، 
با این کار اگر محصول مش��کل داشت، بازگردانده 
می شود تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد. این رفت 
و برگشت برای پاالیشگاه هزینه و ریسک دارد که 

ما آن را پذیرفته ایم و نتیجه نیز گرفته ایم.
از ا ی��ن رو بای��د ب��رای رف��ع نیازه��ای خود به 
ش��رکت های دانش بنیان اعتماد کنیم، چراکه آنها 

نیازمند زمان، همکاری و حمایت هستند.

داخل���ی  مهندس���ان  توانمن���دی  از  آی���ا 
پاالیشگاه نیز بهره می گیرید؟

مهندسان داخلی پاالیشگاه در رشته های مختلف 
مکانیک، ابزار دقیق، برق، ش��یمی و ... تجربه هایی 
دارن��د و از آنجا که پاالیش��گاه ش��ازند واحدهای 
عملیات��ی زی��ادی دارد و با ش��رکت های س��اخت 
داخ��ل همکاری داش��ته اند، از توانمندی آنها بهره 
گرفته ایم، ضمن آنکه برای کمک به پاالیشگاه های 
دیگ��ر و تبادل تجربه ه��ا، نیروهای متخصص خود 
را به پاالیش��گاه های دیگر می فرس��تیم و از تجربه 

پاالیشگاه های دیگر نیز استفاده می کنیم.

وزارت نف���ت مدت���ی اس���ت که بر س���اخت 
پتروپاالیش���گاه ها تمرکز کرده اس���ت. در 
ای���ن زمین���ه بفرمایی���د ک���ه پاالیش���گاه ش���ازند چ���ه 

اقدام هایی انجام داده است؟
اکنون پاالیش��گاه ام��ام خمینی )ره( ش��ازند به 
نوعی پتروپاالیش اس��ت زیرا افزون بر محصوالت 
پاالیش��گاهی، محصوالت پتروپاالیش��ی نیز تولید 
می کند. مص��داق این امر، نخس��تین تولیدکننده 
سوخت کشتیرانی کم سولفور، نخستین تولیدکننده 
نرمال هگزان برای اس��تفاده صنایع پتروش��یمی و 

نخستین تولیدکننده محصول پروپیلن هستیم.
ضم��ن آنک��ه محصوالتی مانن��د CSO و بوتان 

را تولی��د می کنیم و تحویل صنایع پتروش��یمی و 
دیگر صنایع کش��ور می دهیم. به عبارتی ظرف سه، 
چهار سال گذشته پاالیشگاه شازند، به پتروپاالیش 

تبدیل شده است.

آی���ا برنامه ای برای افزایش ظرفیت تولید 
دارید؟

ظرفی��ت پاالیش، ثابت اس��ت و برنام��ه ای برای 
افزای��ش آن نداری��م، اما ام��کان تولید محصوالت 
جدیدت��ر و افزایش محصوالت ویژه مانند پروپیلن، 
 CSO نرمال هگزان، س��وخت کشتی کم گوگرد و
را داریم، ضمن آنکه امکان متنوع کردن و افزایش 
ظرفیت نیز فراهم اس��ت. به عبارت دیگر، می توان 
گفت ک��ه هم می خواهیم تعداد محصوالت ویژه را 

بیشتر کنیم و هم کمیت را افزایش دهیم.

یک���ی از اقدام ه���ای خوبی که پاالیش���گاه 
ش���ازند همس���و ب���ا اه���داف مس���ئولیت 
اجتماع���ی انج���ام می دهد، در حوزه محیط زیس���ت 

است. لطفاً در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟
این ش��رکت با هدف صیانت از محیط زیس��ت، 
اقدام های قابل توجه و گس��ترده ای داشته که اهم 
آنها عبارت است از تش��کیل مدیریت های صیانت 
از محی��ط زیس��ت، مدیریت پس��ماند و اس��تقرار 
مدیریت یکپارچه پسماند، انتقال لجن بیولوژیکی 
و ضایعات نفتی به ش��رکت های معتمد حفاظت از 
محیط زیس��ت و بازیافت و تبدی��ل آنها، مدیریت 
پس��اب، احداث سیستم تصفیه پس��اب فاز جدید 
)WWT(، پروژه بازیافت آب خروجی از واحدهای 
فاز جدید به وسیله تصفیه میکروبیولوژی و برگشت 
آن ب��ه چرخه تولید، پایش م��داوم عوامل آالینده 
 ON( ب��ا نصب آناالیزرهای چند متغیره پیوس��ته
LINE( روی خروجی واحد تصفیه پس��اب، پروژه 
ارتقا و بهینه سازی سیستم تصفیه پساب پاالیشگاه 
با اس��تفاده از سیستم اسمز معکوس، اجرای پروژه 
 On Line( نص��ب غلظ��ت س��نج های پیوس��ته
Analyzers( روی گازه��ای حاص��ل از احت��راق 
س��وخت در کوره ها، شبیه س��ازی و بهینه س��ازی 
عملکرد کوره های فرآیندی با هدف کاهش سوخت 
و میزان آالیندگی، طراحی و نصب تجهیزات پایش 
هوای محیطی، گس��ترش فضای سبز، ایزوالسیون 
حوضچه های تبخیر و حوضچه های نفتی، حفر ۵۷ 
حلقه چاه پایش آب های زیرزمینی به طور مستمر 

برای پیشگیری از آب های زیرزمینی.
*چه می��زان از کارکنان پاالیش��گاه را نیروهای 

بومی تشکیل می دهند؟
۷۰، ۸۰ درص��د کارکن��ان پاالیش��گاه را بومیان 
تش��کیل می دهند،  زیرا سیاس��ت اصلی پاالیشگاه 
شازند بر این است افرادی که بازنشسته می شوند، 

برای جایگزینی آنها از بومیان استفاده کنیم.

تعداد محصوالت ویژه را بیشتر می کنیم
مدیرعامل پاالیشگاه شازند:

5۰ میلیون یورو صرفه جویی با تکیه بر دانش بنیان ها
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عدم توس��عه در واحدهای پایین دس��تی در آن سال ها 
که توج��ه چندانی ب��ه الزامات کیفی و زیس��ت محیطی 
نمی شد، مش��کل خاصی ایجاد نکرد اما در سال های بعد 
ش��رکت پاالیش نفت تبریز را با تنگناه��ای جدی روبرو 
کرد. متاس��فانه از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ کوچکترین طرح 
توس��عه ای در مجموع��ه پاالیش نفت تبریز اجرا نش��د و 
ش��اهد یک دوره یازده ساله رکود توسعه در این مجموعه 
پاالیش��ی بودیم. به گفت وگ��و با غامرض��ا باقری دیزج 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز نشس��تیم تا در با 

فعالیت های این مجموعه بیشتر آشنا شویم:

کشف طای س��یاه در کشور ما بی شک یکی از 
مهمترین اتفاقات تاریخ کشور است. نفت در واقع 
به یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران تبدیل 
شد. همین مساله باعث شد تا سرمایه گذاری برای 
اکتشاف میادین جدید و فرآوری آن در دستور کار 
حکومت وقت قرار گیرد. یکی از مجموعه هایی که 
در این راس��تا راه  اندازی ش��د شرکت پاالیش نفت 

تبریز بود. 
شرکت پاالیش نفت تبریز در سال ۱۳۵۳ توسط 
 Universal Oil Products ش��رکت آمریکایی
که با نام UOP ش��ناخته می ش��ود، طراحی و در 
سال ۱۳۵۶ با ظرفیت تولید ۸۰ هزار بشکه در روز، 
راه اندازی شد. تولید این مجموعه با همان ظرفیت 
انجام می پذیرفت تا اینکه بعد از پایان جنگ تحمیلی 
و با ش��روع جهاد س��ازندگی، به همت متخصصان 
داخلی ظرفیت تولید آن به ۱۱۰ هزار بشکه در روز 
رسید. البته این افزایش ظرفیت تنها در بخش های 
باالدستی صورت گرفت و بخش های پایین دستی به 

سیاق گذشته به فعالیت خود ادامه می دادند.

آغاز توسعه پس از رکود ۱۱ساله
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز گفت: پس از ۱۱ سال 
رکود اولین طرحی که درسال ۱۳۸۲ پاالیشگاه انجام شد، طرح 
موسوم به کراس ) CROS ( با ارزش حدود ۱.۵ میلیون دالر بود 
که طی آن کشورهای حوزه دریای خزر نفت خام خود را با نفت 
ما معاوضه و به پاالیشگاه های تهران و تبریز منتقل می کردند تا 
در این پاالیش��گاه ها فرآوری شود و در مقابل جمهوری اسامی 
ایران به ازای این نفت، به جای آنها از جنوب نفت صادر می کرد. 
اندکی پس از آن نیز قرار بود پروژه کراس پاس اجرا شد که به 

مرحله اجرا نرسید.
غامرض��ا باقری ادامه داد: از ۱۳۸۲ ب��ه بعد اجرای طرح های 
توس��عه در ش��رکت پاالیش نفت تبریز وارد فاز جدیدی ش��د. 
در ابت��دا این تصمیم اتخاذ ش��د ک��ه یک ط��رح ارتقا ظرفیت 
۴۶ ه��زار بش��که در روز در این مجموعه اجرا ش��ده و ظرفیت 
روزانه پاالیش��گاه به ۱۵۶ هزار بش��که در روز برسد. دلیل اتخاذ 
ای��ن تصمیم این بود که اجرای واحدهای پایین دس��تی توجیه 
اقتصادی داشته باشد. همزمان با این طرح، تاسیس ۷ پاالیشگاه 
در سراسر کشور تصویب شد و همین مساله باعث شد طرح ارتقا 

ظرفیت پاالیشگاه تبریز بدون نتیجه باقی بماند.
وی اف��زود: پس از آن اجرای طرحی موس��وم به ش��هریار در 
دس��تور کار قرار گرفت که با ظرفیت تولید ۱۵۰هزار بش��که در 
روز، این قابلیت را نیز داش��ت که بخشی از فرآورده های موجود 
پاالیشگاه را نیز ارتقا بدهد. اما اجرای این طرح به دلیل همزمانی 
با آغاز خصوصی س��ازی در کش��ور به تعویق افت��اد. در مقابل به 
پاالیش��گاه اجازه داده شد با توجه به اعام استانداردهای جدید 
برای بنزین، اجرای طرح ارتقا کیفی بنزین را دنبال کند. تا سال 
۱۳۸۹ واحد بنزین س��ازی به ۶۰ درصد پیش��رفت رسیده بود و 
طرح ش��هریار نیز از طریق ش��رکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفت ایران دنبال می ش��د و مطالعات آن انجام شده و تاییدهای 
آن اخذ ش��د. اما متاس��فانه اجرای طرح شهریار برای همیشه از 

دستور کار خارج ش��د. چرا که بر اساس اصل ۴۴ 
پاالیش��گاه ها به بخش خصوصی واگذار ش��دند و 
برای اجرای این طرح نیاز بود که س��رمایه گذاری 
خصوصی انجام ش��ود. از س��وی دیگ��ر قانونی در 
مجلس تصویب شد که احداث واحدهای پاالیشی 
در محدوده ۴۱ کیلومتری کانش��هرها را ممنوع 
اعام کرد و همچنین امکان افزایش خوراک نفت 
خام به دلیل سپری شدن عمر خطوط لوله فراهم 
نش��د فلذا همین امر باعث شد طرح شهریار نیز از 
دستور کار شرکت پاالیش نفت تبریز خارج و ارتقا 
کیفی فرآورده ه��ای موجود به عنوان برنامه اصلی 

این مجموعه تعیین شد.

ن���گاه توس���عه مح���ور س���هامداران، رم���ز موفقیت 
پاالیش نفت تبریز

باقری در خصوص س��هامداران پاالیش��گاه نفت 
تبریز گف��ت: در فرآین��د خصوصی س��ازی، گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان است ۵۳ و نیم درصد 
س��هام پاالیش نفت تبریز را خری��داری کرد. این 
گروه، زیر مجموعه ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر 
است که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح موس��وم به س��اتا فعالیت می کند. در حال 
حاضر ۴۹ درصد از سهام متعلق به این گروه است، 
۱۹ درصد س��هام عدالت اس��ت که ۷ درصد از آن 
تقسیم شده اس��ت. ۱۲.۵ درصد نیز به بانک های 
صادرات، تجارت و ملت تعلق دارد. گروه گسترش 
نفت و گاز پارس��یان ۵۳ درصد از س��هام شرکت 
پاالیش نفت تبریز، ۵۳ درصد از س��هام پاالیشگاه 
ش��یراز و ۱۸ درصد از سهام پاالیشگاه بندرعباس 

را در اختیار دارد. 

سیاست اصلی گروه 
گسترش نفت و گاز 

پارسیان توسعه هر چه 
بیشتر و سریعتر 

مجموعه است. با اینکه 
این مجموعه به دلیل 

وابستگی به ساتا، نیاز 
مالی دارد و باید ساالنه 

سودنقدی نیز بین 
سهامداران خود تقسیم 

کند اما هرگز در 
خصوص پیگیری 
پروژه های توسعه 

کوتاهی نکرده است

۱38۲ به بعد اجرای 
طرح های توسعه در 

شرکت پاالیش نفت 
تبریز وارد فاز جدیدی 

شد. در ابتدا این 
تصمیم اتخاذ شد که 

یک طرح ارتقا ظرفیت 
۴۶ هزار بشکه در روز در 
این مجموعه اجرا شده و 
ظرفیت روزانه پاالیشگاه 
به ۱۵۶ هزار بشکه در روز 

برسد

پاالیشگاه تبریز، تنها پاالیشگاه کشور
با تولید صد درصدی بنزین یورو 5

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز مطرح کرد:
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وی خاطر نشان کرد: سیاست اصلی گروه گسترش نفت و گاز 
پارسیان توسعه هر چه بیشتر و سریعتر مجموعه است. با اینکه 
این مجموعه به دلیل وابس��تگی به س��اتا، نیاز مالی دارد و باید 
ساالنه سودنقدی نیز بین سهامداران خود تقسیم کند اما هرگز 
در خصوص پیگیری پروژه های توسعه کوتاهی نکرده است. بلکه 
ما را موظف کرده اس��ت تا به هر صورت، ولو از طریق تسهیات 
منابع مالی الزم برای توسعه مجموعه را فراهم کنیم. توجه ویژه 
س��هامداران عمده ما را موظف کرده است که هر سه ماه یک بار 
وضعیت پیشرفت پروژه های شرکت پاالیش نفت تبریز را به وزیر 
محترم نفت به عنوان مس��ئول مربوط��ه و وزیر محترم دفاع به 
عنوان متولی اصلی س��اتا گزارش دهی��م و در واقع عملکرد این 

پاالیشگاه از طریق دو وزارتخانه رصد می شود. 

پروژه خیزترین پاالیشگاه کشور
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز اظهار داشت: خوشبختانه 
اهلیت در واگذاری سبب شد تا بعد از خصوصی سازی، طرح های 
توسعه مجموعه با سرعت و همت بیشتری پیگیری شود. پروژه 
بنزین س��ازی در س��ال ۱۳۹۲ راه اندازی ش��د. در همان س��ال 
علیرغم سود کم و نقدینگی پایین، با استفاده از تسهیات بانکی 
و هدایت گروه گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، شرکت پاالیش 
نفت تبریز موفق ش��د ۴۸ درصد از س��هام پتروش��یمی تبریز را 
خریداری کند و در حال حاضر نیز این سهام در اختیار مجموعه 
پاالیشگاه تبریز است. در سال ۱۳۹۲ مجموعه پتروشیمی تبریز 
دارای زیان انباش��ته بود ولی به لطف خدا و تاش ش��بانه روزی 
و  خس��تگی ناپذیر همکاران، امروز به س��وددهی ۲۷۰۰ میلیارد 

تومانی رسیده است.
وی عنوان کرد: از س��ال ۱۳۹۲ به بعد در شرکت پاالیش نفت 
تبریز هر س��ال، حداقل یک طرح زیست محیطی، ارتقای کیفی 
یا رفع تنگناهای عمده اجرا و به بهره برداری رسیده است که این 
در نوع خود در کش��ور بی سابقه بوده اس��ت. از جمله طرح های 
کان اج��را ش��ده می توان به افتتاح واحد قیرس��ازی در س��ال 
۱۳۹۳-۱۳۹۴، تصفیه و بازیابی گازهای ارسالی به مشعل موسوم 
به FGR در س��ال ۱۳۹۵، راه اندازی واحد گرانول سازی گوگرد 
در س��ال ۱۳۹۵، راه ان��دازی واحد اختاط، تولید و بس��ته بندی 
روغن های بنزینی، دیزلی، صنعتی و ضد یخ در س��ال ۱۳۹۶ به 
ارزش ۱۵ میلیون دالر و افتتاح آن توسط وزیر محترم دفاع وقت، 
ارتقا گازوئیل و اجرای یک طرح تکمیلی برای واحد بنزین سازی 
قدیمی که باعث شد کل بنزین تولیدی و ۳۰ درصد گازوئیل به 

استاندارد یورو ۵ تبدیل شود، اشاره کرد.
باقری افزود: شرکت پاالیش نفت تبریز تولید نفت 
س��فید ندارد چرا که این محصول را به ATK که 
همان سوخت هواپیماست و امکان تأمین خوراک 
پتروش��یمی تبدیل می کند و این نیز یکی دیگر از 
پروژه های ارتقا کیفی مجموعه ماست. پروژه هایی 
که از س��ال ۱۳۹۲ تا امروز به بهره برداری رسیده 
اس��ت بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان ارزش دارد و 
۲ هزار میلیارد تومان نیز ارزش پروژه هایی اس��ت 
که بخش��ی از آن امسال و بخش��ی سال آینده به 
بهره ب��رداری می رس��د. در واقع از س��ال ۱۳۹۲ تا 
۱۴۰۰ ما توانس��تیم تنوع محصوالت خود را از ۸ 
محصول به ۴۱ محصول برسانیم و تولید چهلمین 
محصول ش��رکت پاالیش نفت تبری��ز همزمان با 
چهل س��الگی انقاب اسامی پیام روشنی از توان 
علمی و توس��عه روزافزون کش��ور در س��ایه نظام 

مقدس جمهوری اسامی است.

همگام با استانداردهای روز دنیا
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز گفت: 
ش��رکت پاالیش نفت تبریز تنها پاالیش��گاهی که 
ص��د در صد تولید بنزین آن یورو ۵ اس��ت. س��ال 
گذش��ته ۹۶ درصد تولید بنزین ما یورو ۵ بود که 
این تف��اوت ۴ درصدی نیز مرب��وط به زمان هایی 
اس��ت که تعمیراتی در حال انج��ام بوده یا برخی 
واحدها خارج از س��رویس بوده ان��د. این در حالی 
اس��ت که پاالیشگاه هایی که از ما بزرگ تر هستند 
هن��وز بخش زی��ادی از بنزین آنها یورو ۲ اس��ت. 
برخی پاالیش��گاه ها به تازگی س��راغ اجرای قانون 
حمایت از صنایع پایین دس��تی تصفیه نفت خام 
و میعانات گازی با حمایت های مردمی موس��وم به 
قان��ون تنفس خوراک رفته اند ام��ا این در صورتی 
است که ما با لطف خدا و ذکاوت کارشناسان زبده 
مجموعه، چند سال قبل و با نرخ های تسعیر بسیار 
ان��دک طرح های کیفی س��ازی را اجرا کرده ایم. در 
واقع از تمام فرآورده های تولیدی ما که مش��مول 
اس��تاندارد می ش��وند تنها نفت کوره اس��ت که با 
اس��تانداردهای روز جهان مطابقت ندارد و مابقی 
دقیق��ا بهترین کیفی��ت را دارا ب��وده و مطابق به 

روزترین استانداردهای اروپا و آمریکا هستند.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص نفت 
ک��وره نیز همزمان یک طرح جامع را پیش برده و 
با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها نیز همکاری 
داریم تا بتوانیم با دس��ت یافتن ب��ه یک راه کوتاه 
مدت این محصول را نیز به اس��تانداردهای زیست 
محیطی نزدی��ک کرده و ارزش اف��زوده آن را نیز 
افزای��ش دهیم. البته همکاری ما با دانش��گاه های 
تهران، ش��ریف و ... به این مورد خاصه نشده و در 
زمینه های دیگر از جمله طراحی قطعات و س��ایر 

خدمات نیز با آنها همکاری داریم.

خوشبختانه اهلیت در 
واگذاری سبب شد تا 

بعد از خصوصی سازی، 
طرح های توسعه 

مجموعه با سرعت و 
همت بیشتری پیگیری 
شود. پروژه بنزین سازی 
در سال ۱3۹۲ راه اندازی 

شد. در همان سال 
علیرغم سود کم و 
نقدینگی پایین، با 

استفاده از تسهیالت 
بانکی و هدایت گروه 
گسترش نفت و گاز 

پارسیان، شرکت 
پاالیش نفت تبریز 

موفق شد ۴8 درصد از 
سهام پتروشیمی تبریز را 
خریداری کند و در حال 
حاضر نیز این سهام در 

اختیار مجموعه 
پاالیشگاه تبریز است

تهرانی: در مسیر پتروپاالیشی قرار داریم
تشریح فعالیت های شرکت پاالیش نفت تهران در گفت وگو با مدیرعملیات پاالیشگاه؛

در روزهای تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران، صنعت نفت توانست دست به زانوی خود بگیرد و نه تنها خللی در تامین محصوالت استراتژیک تولیدی برای مصرف داخل ایجاد نشود، بلکه هم 
کیفیت محصوالت ارتقا داده شد و هم با باال رفتن میزان تولید، صادرات فرآورده های نفتی صورت گرفت. پاالیشگاه تهران به عنوان قطب نفتی پایتخت، نقش مهمی در تامین امنیت سوخت برای 

تهران داشته و دارد. سید مصطفی سید رضای تهرانی مدیر عملیات پاالیشگاه تهران در این گفت وگو به تشریح اقدامات صورت گرفته در این مجموعه ی نفتی پرداخته است

۳ نیروگاه تأمین می شود.
 در صورتی که نیاز این شرکت بیش از ۴۰ مگاوات نیست؛ 
بنابراین از یک س��و زمینه جهت ف��روش  ۸۰ مگاوات برق 
مازاد تولیدی به صنایع همجوار یا شبکه مهیاست و از سوی 
دیگر با در س��رویس قرارگرفتن )HRSG(ها در ش��رایط 
تمام بارfull loud(( عاوه بر راندمان تولید برق، پتانسیل 
تولید بخار جهت استفاده در واحدهای جدید االحداث مهیا 
می شود و متعاقب آن سوخت مصرفی و به تبع آن عوارض 
زیس��ت محیطی کاهش خواهد یافت. عاوه بر آن اقدامات 
بسیار خوبی در جهت ارتقای سیستم حفاظت کاتدی صورت 
گرفته اس��ت. در حال حاضر برنامه ای برای افزایش ظرفیت 
واحدها نداریم. تاش��مان این است تا با استفاده از حداکثر 
پتانسیل موجود شرکت، کیفیت محصوالت تولیدی را ارتقا 
ببخشیم، مهم ترین اقدام ما در این مقوله احداث و راه اندازی 
پروژه CCR با هدف ارتقای کیفی فرآورده بنزین و ش��روع 
مطالع��ات پروژه تبدیل محصوالت س��نگین به محصوالت 

شرکت پاالیش نفت تهران چه برنامه ای 
پیرامون پایداری، بهبود و ارتقاء ظرفیت 

تولید محصوالت خود دارد؟
ش��رکت پاالیش نفت تهران اقدامات بنیادینی در 
جهت پایداری، بهبود و ارتقا کیفیت محصوالت خود 
انجام داده است. شرکت پاالیش نفت تهران برای ادامه 
حیات خود وابسته به آب آشامیدنی شهر تهران بود. 
با توجه به بحران آب در پایتخت، تصمیم گرفتیم با 
طراحی پروژه ای حیاتی در پاالیشگاه به جای استفاده 
از آب ش��رب تهران از آب تصفیه خانه جنوب تهران 
استفاده ش��ود. در آینده ای نزدیک با بهره برداری از 
طرح تصفیه آب جنوب ته��ران به آب صنعتی گام 
بنیادینی در مس��یر تحقق پایداری برداشته خواهد 
شد. از دیگر اقدامات مهم می توان به یکپارچه سازی 
شبکه برق پاالیشگاه اشاره داشت. ظرفیت تولید برق 
شرکت پاالیش نفت تهران ۱۲۰ مگاوات است که از 

شرکت پاالیش نفت 
تهران برای ادامه حیات 

خود وابسته به آب 
آشامیدنی شهر تهران 
بود. با توجه به بحران 

آب در پایتخت، تصمیم 
گرفتیم با طراحی 
پروژه ای حیاتی در 
پاالیشگاه به جای 

استفاده از آب شرب 
تهران از آب تصفیه خانه 

جنوب تهران استفاده 
شود. 
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شیمیایی و پتروشیمیایی است. با راه اندازی این پروژه ضمن افزایش 
اکت��ان، بنزن بنزین تولیدی کاهش خواه��د یافت. عاوه بر موارد 
یادش��ده پروژه ارتقاء برش های سنگین است. با مطالعات صورت 
گرفته و تحقیقات به عمل آمده و همکاری با مراکز دانش بنیان و 
شرکت های مهندسی در نظر داریم تا بر اساس نیاز کشور و تأکید 
وزیر محترم نفت به بحث پتروشیمی ورود و محصوالت شیمیایی 
و پتروش��یمیایی تولید کنیم. برای این کار از هیدروژن مازاد واحد 
CCR و تولی��د هیدروژن از گاز گردش��ی واحده��ای CRU و گاز 

سینتتیک تولیدی از واحد گزیفیکیشن بهره گیری خواهیم کرد واز 
آن می توانیم جهت تولید اوره بهره ببریم که این مهم دستاوردی 
بی نظیر برای شرکت به همراه خواهد داشت. در طراحی پروژه های 
جدید با ۲ عامل بس��یار مهم و تعیین کننده روبرو هس��تیم. یکی 
تکمیل زنجی��ره ارزش و دیگری اصاح الگوی مص��رف. از این رو 
تولید پروپلین و انیدرید مالئیک و ایزو بوتان در دس��تور کار قرار 
دارد. به طور کلی پتانسیل باال و فضای بسیار مناسبی جهت اجرای 
پروژه های مختلف و تنوع بخشی به سبد محصوالت در زمینه های 
پتروشیمیایی و شیمیایی در شرکت پاالیش نفت تهران وجود دارد 
که با تاش و کوشش شبانه روزی یکایک همکارانم در تاشیم تا به 
عنوان عضوی از خانواده بزرگ صنعت نفت کشور در راستای تحقق 

اهداف میهن عزیزمان گام برداریم.

در حال حاضر میزان تولید محصوالت نفتی در شرکت 
پاالیش نفت تهران چه مقدار اس���ت و این مقدار چند 

همچنین ما یک سری محصوالت ویژه داریم که در بورس عرضه 
ش��ده و در اختیار واحدهای صنعتی پایین دس��تی قرار می گیرد. 
از این رو کس��ب رضایت مش��تریانمان همواره برای ما مهم بوده و 

هست.

ارزیابی ش���ما از نقش ش���رکت پاالیش نفت تهران در 
تولی���د محص���والت ب���ا کیفی���ت برای هم وطن���ان چگونه 
اس���ت؟ ب���ا توج���ه ب���ه وض���ع موجود آی���ا در بی اثر ک���ردن تحریم ها 

موفق بوده ایم؟
همی��ن فعالیت موفقیت آمیز پاالیش��گاه در تولید محصوالت با 
کیفیت و وجود طرح های توسعه ای در پاالیشگاه ها گواهی بی اثر 
کردن تحریم هاست. متاسفانه هزینه ها باال رفته است. تحریم باعث 
شد که کشور تا با تکیه بر خود باوری در تولید محصوالت کلیدی 
نظیر کاتالیست ها خودکفا شود. باید گفت تحریم ها منجر به تعالی 
دانش نیز ش��ده است. در خصوص تأمین لوازم یدکی شرکت های 
خصوصی فعاالنه وارد گود ش��ده اند. قطعه سازی با کیفیت بسیار 
خوبی در حال انجام اس��ت. قدم های بلندی در جهت مهندس��ی 
معکوس و مهندس��ی مجدد برداشته ش��ده و خیلی از قطعات در 
داخل پاالیش��گاه در حال س��اخت و یا اصاح است. اما هنوز تا آن 
نقطه ایده آل فاصله داریم. ش��ما اگر صنعت نفت ایران را با ونزوئا 
مقایسه کنید با نتایج جالبی مواجه می شوید. تحریم ها کاً صنایع 
نفتی ونزوئا را فلج کرده است. اتفاقی که به هیچ وجه در ایران رخ 
نداد. ما در این ش��رایط نه تنها صنایع خود را حفظ کرده ایم بلکه 
توس��عه هم داده ایم. به عبارتی دیگر تحریم ها هزینه ها را باال برده 

است ولی نتوانست تولید را متوقف کند.

چ���ه برنام���ه ای ب���رای ب���ه روزآوری و نگهداش���ت ایم���ن 
تأسیسات و تجهیزات شرکت دارید؟

مهم ترین اقدامی که ما باید در پاالیش��گاه انجام دهیم اس��تقرار 
مدیریت خوردگی است. به واقع برای حفظ دستگاه ها و تجهیزاتی 
که عمر دیرینه دارند باید ضمن مقاوم سازی و به روز رسانی طبق 
استانداردهای جدید، سیستم مدیریت خوردگی مستقر شود. اخیراً 
سناریوهایی جهت مواقع اضطرار مانند برای نشت مواد شیمیایی، 
آتش س��وزی، زلزله و .... طرح ش��ده، برای آمادگ��ی مقابله با این 
خطرات جلس��ات متعدد پروتکل نویسی داشته ایم که قرار است با 
انج��ام مانورهای مختلف کارایی آن عما م��ورد آزمون قرار گیرد. 
برنامه هایی جهت آمادگی و مقابله با بحران و اس��تقرار سیس��تم 
مدیریت خوردگی از مهم ترین برنامه های ما به جهت به روزآوری و 

نگهداشت ایمن تأسیسات و تجهیزات شرکت است.

کنترل و پایش عملیات از ابتدای فرایند تولید تا پایان 
م���داوم  بهب���ود  ه���دف  ب���ا  محص���ول  عم���ر  چرخ���ه 
دس���تاوردهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیس���تی یک الزام و 
یک هدف اس���تراتژیک محس���وب می ش���ود. شرکت پاالیش نفت 
تهران در این خصوص چه دس���تاوردی داش���ته و چه برنامه ای در 

دست اقدام دارد؟
افزایش بهره وری و درآمدهای حاصل از این فعالیت ها، مهم ترین 
اس��تراتژی هر س��ازمانی اس��ت. ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی به عنوان سیاست گذار در صنعت پاالیش کشور 
اس��ت. صیانت از کارکنان، رعایت الزامات محیط زیست پشتیبان 

درص���د از تولی���د محص���والت نفتی کش���ور را ش���امل 
می ش���ود؟ تنوع محصوالت در این ش���رکت چگونه 

است؟
محصوالت تولیدی در شرکت پاالیش نفت تهران 
به دو گونه اس��ت.۱. محصوالت حکومتی نظیر گاز 
مایع، س��وخت دی��زل، بنزین. نفت س��فید و… ۲. 
محص��والت ویژه نظیر وکی��وم بات��وم، ازت، حال 
۴۰۲، دی اکس��ید کربن، ایزوریس��ایکل و به تازگی 
بوتان  و...در بعد محصوالت حکومتی عماً نیازهای 
حامل های انرژی مردم را برطرف می کنیم. رس��الت 
ما این اس��ت تا این محصوالت را از نظر کیفی ارتقا 
دهیم. ارتقا کیف��ی این محصوالت منجر به کاهش 
آالیندگی خواهد شد. باید توجه داشت گاهی ممکن 
اس��ت واحدی در پاالیشگاه تاسیس شود که امکان 
آالیندگی داش��ته باشد اما وجود این واحد منجر به 
افزایش کیفی محصولی خواهد شد که در جای دیگر 
و در مبادی مصرف آلودگی را کاهش داده است. مثًا 
احداث واحدهای تصفیه هیدروژنی نفت سفید و نفت 
گاز موجب حذف ۲۰۰ تن گوگرد از هوای تهران شد. 
اما تأکید می کنم تمام آالیندگی شرکت پاالیش نفت 
تهران در حد اس��تاندارد سازمان محیط زیست بوده 
و واحدهای احتراقی و خروجی واحد تصفیه پساب 
صنعتی همواره توسط کارشناسان محترم آن سازمان 

مورد پایش و تحلیل قرار می گیرد.

استراتژی ما هستند. بی شک برای رسیدن به اهداف 
خ��ود راه هایی را انتخاب نخواهیم کرد که به محیط 
زیست و ایمنی کارکنان صدمه بزند. به نظر من هیچ 
سازمانی توسعه پیدا نخواهد کرد مگر اینکه ذی نفعان 
داخل��ی و خ��ارج آن از نحوه عملکرد آن س��ازمان 

رضایتمند باشند.

محی���ط  الزام���ات  رعای���ت  راس���تای  در 
زیس���تی و بهین���ه س���ازی مص���رف انرژی و 
اس���تفاده بهین���ه از مناب���ع، ش���رکت پاالی���ش نف���ت 
ته���ران چ���ه برنام���ه و ی���ا پروژه هایی در دس���ت اقدام 

دارد؟
ح��ذف مص��رف آب آش��امیدنی ته��ران، کنترل 
آالیندگی گازهای کوره ها با نصب آنایزرهای آناین، 
اح��داث خط جدی��د از تصفیه خانه جن��وب تهران 
و تبدی��ل آن به آب صنعتی و شبکه س��ازی توزیع 
ب��رق از مهم ترین پروژه ه��ا در جهت رعایت الزامات 

محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی است.

در راس���تای ارتق���اء به���ره وری کارکن���ان و 
برنام���ه ای  ایش���ان چ���ه  توانمندس���ازی 

دارید؟
خوش��بختانه شرکت پاالیش نفت تهران در بحث 
مدیری��ت دانش همواره الگوی س��ایر س��ازمان ها و 
ش��رکت های دیگر بوده و هست. اخیراً بنا بر تأکید 
مدیرعام��ل محترم ش��رکت جناب آق��ای آرمان فر 
جلس��ات API خوانی که س��نت قدیمی نفت بوده 
مجدد احیا ش��ده اس��ت. یعنی به صورت یک الزام 
درآمده است. توانمندسازی کارکنان منوط به افزایش 
علم آنهاست و این افزایش علم با خود ایده به همراه 
خواهد داش��ت و ایده های مختلف س��بب پویایی و 
رشد سازمان خواهد شد. تجربه در پاالیشگاه به وفور 
یافت می شود و تجربه زاینده ایده و ایده ها منجر به 
خاقیت خواهد ش��د. تقویت مدیریت دانش و ارائه 
نکات بسیار خوب در تاالر گفت وگوها تاثیرات بسیار 
مثبتی به همراه داش��ته است. از سوی دیگر تبدیل 
وضعیت پرسنل کارا و پویا از پیمانکاری به قراردادی 
باعث حفظ و حراست از سرمایه های انسانی می شود، 
این امر مهم به طور جدی در پاالیش��گاه اس��تارت 

خورده است.
س��ازمان های متعالی توس��عه متوازن و هماهنگ 
دارند. سیس��تمی توس��عه خواهد یافت که در همه 
جوانب مورد رش��د، پیش��رفت و توجه قرار گیرد. ما 
همان قدر که در بع��د صنعتی ایده پردازی می کنیم 
می بایست در بعد منابع انسانی. صرفه جویی انرژی، 
اصاح س��از و کار تجاری، ساماندهی مشارکت های 
تجاری، آموزش نیروهای کاری و حفظ محیط زیست 
قدم برداریم. نگرش سیس��تمی و تیمی و پرهیز از 
فردگرایی از وظایف مدیران است که باید همواره در 

دستور کار قرار گیرد.

خوشبختانه شرکت 
پاالیش نفت تهران در 
بحث مدیریت دانش 

همواره الگوی سایر 
سازمان ها و شرکت های 

دیگر بوده و هست. 
اخیراً بنا بر تأکید 

مدیرعامل محترم 
شرکت جناب آقای 

 API آرمان فر جلسات
خوانی که سنت قدیمی 

نفت بوده مجدد احیا 
شده است

یکی تکمیل زنجیره 
ارزش و دیگری اصالح 

الگوی مصرف. از این رو 
تولید پروپلین و انیدرید 
مالئیک و ایزو بوتان در 
دستور کار قرار دارد. به 
طور کلی پتانسیل باال و 
فضای بسیار مناسبی 
جهت اجرای پروژه های 
مختلف و تنوع بخشی 
به سبد محصوالت در 

زمینه های پتروشیمیایی 
و شیمیایی در شرکت 

پاالیش نفت تهران 
وجود دارد
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این جش��نواره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و با حضور رئیس جمهوری، رئیس بنیاد مستضعفان انقاب 
اسامی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن 
و تجارت و مسئوالن انجمن ها و تشکل های صنفی کارگران 
به منظور تشویق نیروهای کار و مولد که اقدامات شایسته 
در حوزه تولید و نیروی انسانی انجام داده اند برگزار شد که از 
بین یک هزار و ۹۴۳ واحد صنعتی و خدماتی حاضر در این 
جشنواره شرکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان واحد نمونه 

ملی را کسب کرد.

شرکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان واحد نمونه 
ملی در سال ۱۴۰۰ را کسب و از سوی ریاست جمهوری 
تجلیل شد. در سی و سومین جشنواره ملی تقدیر از 
کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه که در آغاز 
هفته کارگر در تهران برگزار ش��د، ش��رکت پاالیش 
نفت بندرعباس به عنوان واحد نمونه ملی در س��ال 
۱۴۰۰ معرفی و لوح و تندیس این جشنواره از سوی 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به هاشم نامور 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس اهداء شد. 
همچنین به مناسبت هفته کار و کارگر مقام معظم 
رهبری ب��ا جمعی از کارگران و مدی��ران واحدهای 
نمونه کش��ور دیدار کردند که در این دیدار  هاش��م 
نامور مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز 
که به واسطه اقدامات صورت گرفته در این شرکت در 
سی و سومین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه 
کار و واحدهای نمونه به عنوان واحد نمونه تولیدی 
در س��ال ۱۴۰۰ انتخاب و لوح تقدیر و تندیس این 
جشنواره را از ریاس��ت جمهوری دریافت کرده بود، 

حضور داشت. 

افزایش به��ره وری، افزایش راندمان، رعایت اصول بهداش��تی و 
ایمنی، اش��تغال آفرینی، توجه به نیروی انس��انی و عدالت شغلی، 
جانش��ین پروری و توجه به بهبود مهارت نیروی انس��انی با دانش 
افزایی از جمله دالیل انتخاب ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در 

این جشنواره ملی است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در حاشیه این مراسم 
گفت: »یکی از مهمترین اقدامات این شرکت در حوزه نیروی انسانی 
اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری بود که در این طرح 
۲ هزار و ۱۵۰ نفر نیروی تحت پوشش پیمانکاران در این شرکت به 

نیروهای قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شدند«.
نامور افزود: »اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل کارکنان قرارداد 
مدت موقت ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس نیز از دیگر اقدامات 
صورت گرفته ب��رای بهبود و ارتقای زیرس��اخت های حوزه منابع 
انسانی و با نگاه ویژه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی 
شرکت بود که به عنوان نخستین شرکت در سطح وزارت نفت در 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس با موفقیت اجرا شد«.
وی حف��ظ و ارتقای کرامت انس��انی، براب��ری و عدالت، علمی 
کردن مدیریت منابع انس��انی، افزایش بهره وری کارکنان، افزایش 
نقش منابع انس��انی در توسعه ش��رکت که خود منجر به اشتغال 
و جذب جوانان بومی اس��تان خواهد شد، بومی سازی و ایجاد رفاه 
در چارچوب مقررات را از جمله اولویت های اصلی سیاست¬های 
کلیدی ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در حوزه توس��عه منابع 

انسانی عنوان کرد. 
ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس به عنوان یک��ی از مهمترین 
شرکت های پاالیشی کشور با تامین بیش از ۱۵ درصد از انرژی مورد 
نیاز کش��ور نقش قابل توجهی در چرخش اقتصاد و توسعه کشور 
دارد و عاوه بر آن تاثیرگذاری این شرکت در  ایفای مسئولیت های 
اجتماعی نیز از درخشان ترین و افتخارآمیزترین دستاوردهای این 
شرکت است که با ایجاد اشتغال برای بیش از ۴ هزار نیروی انسانی 
با اکثریت بومی و به ویژه تاکید بر استفاده حداکثری از قابلیت های 

جامعه محلی استان هرمزگان ایفای نقش می کند«.
تجلیل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس
در همی��ن حال وزیرتع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
از مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس بابت 
انتخاب به عنوان مدیر واحد نمونه ملی تجلیل کرد. 
حج��ت اهلل عبدالملکی در دیدار با برگزیدگان س��ی 
و س��ومین جش��نواره امتنان از کارگ��ران و مدیران 
واحدهای نمونه کش��ور در محل وزارت تعاون، کار 
و رفاه با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راس��تای 
تولید و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با اهدای لوح 

تقدیر از دکتر هاشم نامور تجلیل کرد.
بر اس��اس این گزارش در این دیدار هاش��م نامور 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس با ارائه 
گزارش��ی در رابطه با طرح های توسعه محور در این 
ش��رکت، پروژه ارتقای کیفیت محصات سنگین با 
محوریت تولید کک اسفنجی را از طرح های مهم در 
دس��ت اقدام عنوان کرد گفت: »با تکیه بر ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان، دانش و فناوری این پروژه 
بومی سازی شده است که عاوه بر تولید و تامین کک 
اس��فنجی مورد نیاز صنایع آلومینیوم سازی کشور، 
قطع وابستگی، شکست تحریم ها، جلوگیری از خروج 

ارز و ایجاد اشتغال پایدار از دستاورهای آن است«.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس افزود: 
»تولید در شرایط سخت تحریم مشکات بسیاری دارد 
اما با توجه به رسالت شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در تامین انرژی مورد نیاز جامعه، توانسته ایم با اعتماد 
به تولیدکنندگان داخلی و همچنین تکیه بر تاش 
کارکنان و متخصصان این ش��رکت و برنامه ریزی و 
هماهنگ��ی فرآیندی، فرآورده ه��ای نفتی را مطابق 

این جشنواره از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و با حضور 
رئیس جمهوری، رئیس 

بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی، وزرای 

تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و صنعت، 

معدن و تجارت و 
مسئوالن انجمن ها و 

تشکل های صنفی 
کارگران به منظور 

تشویق نیروهای کار و 
مولد که اقدامات 

شایسته در حوزه تولید و 
نیروی انسانی انجام 

داده اند برگزار شد

اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل کارکنان قرارداد 

مدت موقت شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس 

نیز از دیگر اقدامات 
صورت گرفته برای بهبود 
و ارتقای زیرساخت های 
حوزه منابع انسانی و با 

نگاه ویژه به نیروی 
انسانی به عنوان 

سرمایه های اصلی 
شرکت بود که به عنوان 

نخستین شرکت در 
سطح وزارت نفت در 
شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس با موفقیت 
اجرا شد کسب عنوان واحد نمونه ملی، جایزه پالتین

و باالترین رتبه مسئولیت اجتماعی در کشور

شرکت پاالیش نفت بندرعباس برنده جایزه های رنگارنگ در سال جدید شد؛

  حضور هاشم نامور مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس در دیدار 
رهبر انقالب با کارگران و مدیران واحدهای نمونه کشوری
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با اس��تانداردهای روز جهانی و ب��دون هیچ گونه حادثه ای بصورت 
مستمر تولید کنیم«. 

تجدی���د میث���اق مدی���ران واحدهای نمونه برتر ملی با آرمان های 
امام خمینی)ره( 

همچنین به مناسبت هفته کار و کارگر جامعه کار و تاش کشور 
ب��ا حضور در مرقد مطهر امام خمینی)ره( با آرمان های امام راحل 
تجدید میثاق کردند. به همین مناسبت مدیرعامل شرکت پاالیش 
نف��ت بندرعباس نیز به همراه دیگر نمایندگان جامعه کار و تاش 
کش��ور با حضور در حرم مطهر امام خمین��ی )ره( با نثار تاج گل، 
قرائت فاتحه به مقام ش��امخ معمار کبیر انقاب اسامی و شهدای 

انقاب ادای احترام کردند.

موفقی���ت ش���رکت پاالی���ش نف���ت بندرعباس در کس���ب جایزه 
پالتین و باالترین رتبه مسئولیت اجتماعی در کشور

ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس همچنی��ن در چهارمین دوره 
جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور 
موفق به کسب تندیس پاتین مسئولیت های اجتماعی به عنوان 

باالترین نشان این دوره شد.
در آیین چهارمین دوره جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری 
بنگاه های اقتصادی کشور که در سالن همایش های صدا و سیما در 
تهران، برای ارج نهادن به کس��ب و کارهای مسئوالنه برگزار شد، 
بر اس��اس شاخص های استاندارد بین المللی و بومی و ارزیابی های 
صورت گرفته، ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس ب��ا نظر داوران با 
معرفی به عنوان ش��رکت برتر، لوح و تندیس پاتین گزارش دهی 

پایداری )GRI( را دریافت کرد.
گفتنی است تندیس پاتین باالترین سطح جایزه مسئولیت های 
اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کش��ور اس��ت که شرکت 
پاالیش نف��ت بندرعباس با توجه به اقدام��ات اجرایی و به عنوان 

نخس��تین ش��رکت در صنعت نفت موفق به 
دریافت آن شد.

در چهارمی��ن دوره جایزه مس��ئولیت های 
اجتماعی که معرفی ش��رکت های پیش��رو و 
نمونه ه��ای موفق ایرانی در ترویج و توس��عه 
مسئولیت اجتماعی در شفافیت و پاسخ دهی به 
مطالبات اجتماعی و زیست محیطی از اهمیت 
آن اس��ت، ۷۰ شرکت و بنگاه  بزرگ و سرآمد 
در صنایع مختلف فوالدی، معدنی، پاالیش و 

پتروشیمی، حضور داشتند.
بر اساس اعام هیئت داواران شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس به دلیل انس��جام بی نظیر در 
گزارش ارائه شده و پوشش کامل شاخص های 
و  پای��داری  گزارش ده��ی  در  بین الملل��ی 
مس��ئولیت های اجتماع��ی، فصل��ی نوین در 
گزارش دهی پایداری کشور را به منصه ظهور 
گذاشت و بر این اساس لوح و تندیس پاتین 
چهارمین همایش جایزه ملی مسئولیت های 
اجتماع��ی و پای��داری بنگاه ه��ای اقتصادی 
کشور، به عنوان جایزه ویژه این دوره با افتخار 
به هاشم نامور مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس اهداء شد.
ارزیابی شرکت پاالیش نفت بندرعباس برای 
حضور در این جش��نواره مطابق با اس��تاندارد 
)ISO26000( و  اجتماع��ی  مس��ئولیت های 
گزارش ده��ی GRI، در حوزه ه��ای حاکمیت 
و س��ازمان، کارکنان و فعالیت کاری، توسعه 
جامع��ه،  محیط زیس��ت،  مس��ائل مربوط به 
مشتریان و مصرف کنندگان، حقوق شهروندی 

و کسب و کار منصفانه بر اساس انجام شد.
گفتنی است مشارکت در رزمایش مواسات 
و همدل��ی در زمان اوج ش��یوع کرونا به ارزش 
بیش از ۲۳ میلیارد ریال، مس��اعدت مالی به 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای مدیریت 
بیماری کرون��ا به ارزش ۱۰۰ میلی��ارد ریال، 
اهداء ۲۰۰ تخت بیمارستانی با ملزومات کامل 
به حوزه درمان اس��تان، س��اخت بیمارستان 
تخصصی ۹۰ تختخوابی کودکان بندرعباس، 
حمایت های مالی از تیم های ورزش��ی استان، 
احداث باند دوم جاده ارتباطی ش��هر تازیان به 
بندرعباس، ساخت و اهداء مجموعه ورزشی و 
فرهنگی در روس��تای چاهو، ساخت مجموعه 
ورزشی در روستای بارغین خونسرخ، ساخت 
مجموعه کارگاهی و آزمایش��گاهی مهندسی 
ش��یمی، مکانیک و عمران دانشگاه هرمزگان، 
س��اخت، تجهیز و اهداء مجتمع آموزشی ۱۲ 
کاسه در بندرعباس، کمک به صنایع همجوار 
و مناطق شهری در زمان بروز بحران و.... بخش 
از اقدامات شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 

حوزه توسعه جامعه پیرامونی است.

مشارکت در رزمایش 
مواسات و همدلی در 

زمان اوج شیوع کرونا به 
ارزش بیش از ۲3 

میلیارد ریال، مساعدت 
مالی به دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان برای 
مدیریت بیماری کرونا 

به ارزش ۱۰۰ میلیارد 
ریال، اهداء ۲۰۰ تخت 

بیمارستانی با ملزومات 
و.... بخش از اقدامات 
شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس در حوزه 
توسعه جامعه پیرامونی 

است

سی و سومین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های 
کار و واحدهای نمونه اس��تان فارس به مناس��بت روز 
کارگر در ش��یراز برگزار ش��د و ش��رکت پاالیش نفت 
ش��یراز به عنوان واحد نمونه در سال ۱۴۰۰ معرفی و 
لوح و تندیس این جشنواره به آقای مهندس حمیدرضا 
دهقان مدیرعامل شرکت پاالیش نفت شیراز اهدا شد.

ای��ن جش��نواره از س��وی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان فارس به منظور تشویق کارگاه هایی 
که اقدامات شایس��ته در حوزه تولید و نیروی انسانی 
انجام داده اند برگزار می شود و واحدها بر اساس اقدامات 
ش��اخص در زمینه وضعیت اشتغال، توجه به معیشت 
کارکنان، مس��ائل رفاهی و انگیزش��ی، حفظ کرامت 
انسانی و توجه به مس��ائل HSE ارزیابی و واحدهای 

برتر انتخاب می شوند.
بر اس��اس ارزیابی انجام شده در جش��نواره مذکور 
ش��رکت پاالیش نفت ش��یراز برای دومین بار عنوان 
واحد برتر اس��تانی را  از بین واحدهای صنعتی استان 
فارس کسب کرد. گفتنی است در شرکت پاالیش نفت 
شیراز این اعتقاد همیشه وجود داشته که ارزشمندترین 
س��رمایه هر شرکتی نیروی انس��انی است و بر اساس 
همین اعتقاد توانس��ته بر پایه قوانی��ن و مقررات و تا 
حد توان اقدامات شایسته و موثر را برنامه ریزی و اجرا 
کند از جمله حفظ و افزایش سطح اشتغال در شرکت 
)فعالیت های روزمره و پروژه(، فعالیت مستمر تولیدی 
و جلوگیری از تعطیل شدن کار و پروژه ها حتی در ایام 
کرونا، همچنین توجه و اهتمام به مقوله حفظ کرامت 
انسانی کارکنان، ایجاد فرصت برابر برای همه کارکنان 
در خصوص استفاده از مزایای مختلف و سایر موضوعات 
رفاهی و انگیزشی، توجه به مقوله های زیست محیطی و 

عدالت شغلی است.
خاطر نشان می سازد شرکت در سایر زمینه ها نیز سعی 
کرده نقش های موثر و فعال ایفاد کند و در مسائل درون 
و برون سازمانی برنامه های متنوع و متعددی در دست 
انج��ام دارد که از جمله می توان به نقش آفرینی فعال 
در زمینه مسئولیت های اجتماعی با تمرکز بر مناطق 
محروم همجوار پاالیشگاه، کمک در زمینه های مختلف 
ورزشی، آموزشی، فرهنگی، موسسات خیریه، حوادث 
غیرمترقبه، بس��ته های معیشتی و س��ایر کمک های 
عام المنفعه اش��اره کرد که به عنوان شاخص ترین کار 
ش��روع احداث سالن ورزش��ی برای آموزش و پرورش 
زرقان اش��اره ک��رد. مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
شیراز ضمن تبریک کسب عنوان واحد نمونه در سی و 
سومین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های کار 
و واحده��ای نمونه این موفقیت را ماحصل کار، تاش، 
کوشش و اراده همه مدیران و کارکنان شرکت پاالیش 

نفت شیراز می داند.

شرکت پاالیش نفت شیراز واحد نمونه استان فارس در سال 14۰۰
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اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل شرکت 
پاالی��ش نفت اصفه��ان به عنوان گام اساس��ی آغاز 
عملی��ات پی��ش راه ان��دازی و راه ان��دازی این طرح 

گشایش یافت.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای 
اس��امی در بازدید از پروژه تصفیه گازوئیل شرکت 
پاالی��ش نفت اصفهان گفت: در اقتصاد کش��ور نیاز 
داری��م به پروژه هایی روی بیاوری��م که ارزش افزوده 
باالیی داش��ته باش��د، تمرک��ز روی مباحث محیط 
زیستی کشور و کانش��هر اصفهان، ارتقای کیفیت 
سوخت ناوگان حمل ونقل به استانداردهای یورو ۵، 
در کن��ار درآمدزایی اجرای پ��روژه تصفیه گازوئیل، 
بسیار مباهات انگیز است. وی با بیان اینکه به صنعت 
در اصفهان و صنعتگرانی که دانش خود را به اشتراک 
می گذارند، افتخ��ار می کنیم، افزود: در پاالیش��گاه 
اصفه��ان پروژه های عظیمی ب��رای افزایش کیفیت 
محصوالت، مصرف بهینه انرژی و آب انجام شده یا 
درحال اجراس��ت که از سوی ما حمایت می شوند، 
زی��را همه ما با هدف خدمت ب��ه هموطنان در این 
کشور کار می کنیم و وظایف ما افزایش بازده کاری، 
حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی و صیانت 
از منابع ملی است. نماینده اصفهان در مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: رسیدن به صنعت سبز طی ترسیم 
دوساله پاالیشگاه اصفهان در قالب اجرای پروژه های 

مختلف دست یافتنی است.
طغیان��ی با اش��اره به نام گذاری امس��ال با عنوان 
تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین گفت: حرکت از 
اقتصاد منابع محور به س��مت اقتصاد دانش محور از 
سیاست های اصلی کشور در قرن جدید شمسی است. 
با توجه به آمار غیر رس��می نرخ بیکاری اصفهان که 
در بین فارغ التحصیان دانشگاهی ۳۰ درصد است، 

حرکت صنایع در مسیر پیشنهادی و راهبردی رهبری 
مبنی بر سرمایه گذاری دربخش اقتصاد دانش بنیان و 
خرید محصوالت شرکت های دانش بنیان، در تقویت 
رشد آنها نقش مهمی ایفا می کند زیرا با این حرکت 
و اعتماد به جوانان متخصص کشور به تدریج توانایی 
و علم این ش��رکت ها در افزایش کیفیت کار، بسیار 

باال خواهد رفت.
وی به صنعتگران این واحد عظیم پاالیشی خداقوت 
گفت و تصریح کرد: اجرای چنین پروژه های مهمی 
در قالب تاش تیم گروهی کارکنان، شرکت پاالیش 
نفت اصفهان و در نتیجه پیش��رفت کشور به سمت 

موفقیت بیشتر سوق داده می شود.
محمدامیر نیکوهمت، رئیس هیئت مدیره شرکت 
پاالیش نفت اصفهان نیز طی این بازدید با اشاره به 
اینک��ه در جنگ اقتصادی کار بزرگ��ی را به مرحله 
راه اندازی نزدیک کرده ایم، گفت: فعالیت های نهایی 
و پایانی پروژه با دق��ت وتخصص باال در حال انجام 
اس��ت و به طور حت��م نوید آینده ای روش��ن را برای 
شرکت و کشور رقم می زنیم. وی تأکید کرد: با روی 
آوردن صنایع به ش��رکت های دانش بنیان و انتقال 
دیدگاه متخصصان مرتبط با حیطه فعالیت موردنظر، 
ب��ه صورت ایده آل تأمین محصوالت فروش خدمات 

انجام می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز به طرح 
تصفیه گازوییل با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز و 
س��رمایه گذاری ۵۴۵ میلیون یورویی در این طرح 
اش��اه کرد و افزود: راه اندازی این پروژه از خرداد ماه 

امسال آغاز خواهد شد.
موضوع مصرف آب به عنوان تهدید جدی صنایع از 
جمله شرکت پاالیش نفت اصفهان از دیگر موضوعاتی 
بود که غدیری به آن پرداخت و اذعان داشت: در این 
زمینه با ه��دف تبدیل تهدید به نقطه قوت و حتی 
صادرات آب، پروژه های مختلفی انجام شده و یا در 
حال انجام اس��ت: پروژه تصفیه خانه پساب شاهین 
شهر )استفاده از آب خاکستری( با ظرفیت تقریبی 
۷۵۰ متر مکعب در ساعت برای استفاده در مصارف 
صنعت��ی و همچنین پیگیری اح��داث واحد پیش 
تصفیه فاضاب ش��اهین شهر. انجام مطالعات اولیه 
امکان سنجی ساخت کولینگ هیبریدی که محاسبه 
مق��دار صرفه جویی آب در کولین��گ هیبریدی در 
حدود ۵۵ درصد )به میزان ۱۷۱۴میلیون متر مکعب 
در سال( و مدت زمان بازگشت سرمایه آن به میزان 

۱۰.۵سال خواهد بود.
وی افزود: اح��داث واحد Zld در جهت بازیابی و 
استفاده کامل از پساب تولیدی واحد RO براساس 

مطالعات انجام شده، پروژه احداث واحد Hero به 
منظور افزایش بازده واحد بازیافت )براساس خروجی 
مطالعات بازیابی آب های شور(. اجرای این پروژه ها 
منتج به کاهش مص��رف آب به نصف، قطع نیاز به 
آب رس��انی درچ��ه، تأمین آب م��ورد نیاز مجموعه 
شهرک انرژی و سرانجام ایجاد فرصت صادرات آب 

می شود.
قدیری با تأکید بر اینکه در کنار پروژه های یادشده 
و همچنین با حذف مش��عل و خش��ک شدن تمام 
پوندهای شرکت، این پاالیشگاه تا دو سال آینده به 
یک صنعت سبز تبدیل خواهد شد، گفت: با اجرای 
۸۰ کیلومتر خ��ط ریلی تمام صنایع و کارخانه های 
مستقر در محدوده شاهین شهر به ایستگاه راه آهن 
»ورتون« متصل خواهند شد و این شرکت می تواند 
محصوالت خود را از طریق خطوط ریلی به سراس��ر 
کش��ور حمل کند. با احداث این خط ریلی محصول 
واحد RHU پاالیشگاه اصفهان برای توسعه زنجیره 
ارزش ب��ه واح��د RFCC در بندرعب��اس منتق��ل 

می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکنون 
ضریب پیچیدگی پاالیشگاه اصفهان ۵.۲ است که با 
اج��رای طرح هایی همچون تصفیه گازوئیل ضریب 
پیچیدگی این شرکت به ۸.۷ می رسد و پتانسیل های 
بنیادی س��هم ش��پنا افزایش خواه��د یافت، همه 
تاش ش��رکت سرمایه گذاری در زنجیره ارزش طی 
برنامه ۵ ساله برای سودهی بیشتر است، همچنین 
درصدد هستیم کرک اسپرد )رابطه قیمت نفت خام 
و فرآورده های حاصل از آن( پاالیش��گاه اصفهان را 

افزایش دهیم.
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با اشاره به نامگذاری 
امسال به نام »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
از سوی مقام معظم رهبری گفت: با افتخار اعام می 
کنی��م از ۳۶ هزار قطعه و تجهیزات مورد اس��تفاده 
در پاالیش��گاه اصفهان بیش از ۹۰ درصد آن توسط 
متخصصان داخلی و شرکت های دانش بنیان داخلی 
سازی ش��ده است، اکنون نیز بیشتر کاتالیست های 
این پاالیشگاه و بسیاری از مواد شیمیایی مورد نیاز 
آن از طریق ش��رکت های دان��ش بنیان تأمین می 
شود. به تازگی نیز کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستی 
CRU پاالیشگاه اصفهان توسط شرکت های دانش 
بنیان تعویض و راه اندازی ش��ده که کاتالیس��ت آن 

کیفیت بسیار باالیی دارد.
بر پایه این گزارش، فعالیت راه اندازی پروژه تصفیه 
گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان با هدف تولید 

گازوئیل یورو ۵ از تیرماه آغاز می شود.

اس��تفاده از رب��ات ضخامت س��نج 
دی��واره مخازن بی��ش از  ۵۰میلیارد 
ش��رکت  ب��رای  س��ودآوری  ری��ال 
پاالیش نفت تهران به همراه داش��ت. 
عبدالوهاب دلیری رئیس اداره بازرسی 
فنی ش��رکت پاالیش نف��ت تهران با 
اعام ای��ن خبر افزود: در س��ال های 
قبل و تقریب��ا در تمام م��دت زمان 
انجام تعمیرات اساسی و در سرویس 
قرار گرفتن واحد پاالیشی، سنجش 
ضخامت دی��واره مخازن با روش های 
س��نتی انجام می گرفت. ب��رای این 
منظ��ور باید در اط��راف مخزن مورد 
بازرسی داربس��ت بندی اجرا می شد 
و س��پس بازرس توس��ط دس��تگاه 
مخصوص، ضخامت دیواره مخزن را 
در چند نقطه محدود مورد سنجش 

قرار می داد.
پس از حادثه ای ک��ه برای مخازن 
پاالیش��گاه در خرداد م��اه ۱۴۰۰ رخ 
داد، در جلسات برگزار شده در حضور 
مدیریت ارش��د س��ازمان، مقرر شد 
آماده س��ازی مخازنی ک��ه تعمیرات 
اساسی آنها فرا رس��یده و یا گذشته 
است توسط ادارات تعمیرات انجام و 
ضخامت سنجی بازرسی فنی صورت 
گی��رد. با توجه به کمبود تجهیزات و 
زمان بر بودن این فرایند اس��تفاده از 
روش مکانیزه مد نظر اداره بازرس��ی 

فنی قرار گرفت.
ب��ه  عنای��ت  ب��ا  داد:  ادام��ه  وی 
هدف اس��تراتژیک ش��ماره ۷ نقشه 
حوزه های دانش��ی اس��تراتژیک ۶۴ 
گان��ه ش��رکت پاالیش نف��ت تهران 
تحت عنوان »شناس��ایی ، ارزیابی و 
تحلیل روش های کاهش هزینه های 
عملیاتی« و با توجه به زمان بر بودن 
و هزینه باالی ضخامت سنجی سنتی 
و همچنین تعداد زیاد مخازن موجود 
در پاالیشگاه، به دنبال روشی سریع تر 
و کاراتر جهت انج��ام این کار بودیم 
ک��ه در نهایت با توجه به وجود ربات 
ضخامت سنج BEETLE در شرکت 
و عدم کارایی آن، بر آن شدیم ضمن 

بررسی های دقیق امکان احیا دستگاه 
مذکور، با خ��رد جمعی، کار تیمی و 
بهره مندی حداکثری از توان داخلی 
سرمایه های انسانی نسبت به تعمیر و 
بازس��ازی ربات ضخامت سنج دیواره 

مخازن BEETLE-۳ اقدام کردیم.
شایان ذکر است پیش از این نیز از 
شرکت ها برای بازسازی و احیای ربات 
دع��وت به عمل آمده ک��ه نتیجه ای 

حاصل نشده بود.
این ربات برای س��نجش ضخامت 
دیواره مخازن کربن استیل و مخازن 
ک��روی از جن��س فوالده��ای دارای 
خاصی��ت مغناطیس ش��وندگی و از 
روی س��طح خارجی مخازن طراحی 
شده اس��ت. در حالت استاندارد این 
رب��ات می تواند ضخامت س��نجی را 
ب��رای مخازن با قطر حداقل یک متر 
انج��ام دهد. حداکث��ر ضخامت قابل 
سنجش توسط این دستگاه ۵۰ میلی 
متر اس��ت. بازه دمایی مناسب برای 
عملکرد دستگاه از ۱۰- درجه تا ۴۰+ 

سانتیگراد است.
دلیری اف��زود: باید توجه داش��ت 
که در صورت وج��ود الیه رنگ روی 
بدنه مخ��ازن، ضخامت الیه رنگ نیز 
در مقدار سنجش شده مورد محاسبه 
قرار می گیرد. این دستگاه این قابلیت 
را دارد که در صورت وجود الیه رنگ 
ب��ا ضخامت ثاب��ت در هم��ه اطراف 
مخزن، ب��ا انجام تنظیمات، ضخامت 
الیه رن��گ را از مقادیر ضخامت های 

فلز بدنه مخزن، کم کند.
دلی��ری پیرامون مزایای اس��تفاده 
از ربات ضخامت س��نج بیان داش��ت: 
سرعت زیاد در انجام ضخامت سنجی 
مخازن و اسکن سریع محدوده وسیعی 
از س��طح مخزن با دقت ب��اال، انجام 
ضخامت سنجی مخازن بدون نیاز به از 
سرویس خارج کردن آنها و در نتیجه 
کاهش زمان از سرویس خارج شدن 
مخ��ازن، قابلیت انج��ام مانتیورینگ 
دقیق و بازرس��ی ها در فواصل زمانی 
مشخص و از پیش برنامه ریزی شده 
و ایجاد س��ابقه ضخامت س��نجی هر 
مخزن و بایگانی کردن روند تغییرات 
و نتایج ضخامت سنجی هر مخزن را 
می توان از مهم ترین مزایای استفاده از 
ربات ضخامت سنج برشمرد. همچنین 
قابلیت ضخامت س��نجی و اس��کن 
پیوسته سطح مخازن به جای ضخامت 
سنجی در چند نقطه خاص و تصادفی 
و پیش��گیری از وقوع حوادث ناگوار و 
جلوگیری از وارد آمدن خس��ارات به 
پاالیش��گاه را می توان از دیگر مزایای 

اجرای این طرح توصیف کرد.
رئیس اداره بازرس��ی فنی شرکت 
پاالیش نف��ت ته��ران در خاتمه در 
خصوص نتایج و دستاوردهای احاصل 
از اجرای این طرح گفت: پس از تعمیر 
ربات BEETLE-۳  و قابل استفاده 
ش��دن آن، از مرداد ماه س��ال ۱۴۰۰ 
تاکنون انجام کار ضخامت سنجی ۷۰ 
مخزن با موفقیت انجام شده و نتایج 

بدس��ت آمده مورد ارزیابی و تحلیل 
قرار گرفته اند و در مقایس��ه با روش 
س��نتی ضخامت س��نجی، این روش 
جدید و بهره گیری از این دس��تگاه، 
نتایج دقیق تری در پی داش��ته است. 
عاوه بر آن س��رعت کار در مقایسه 
با روش های قبلی ضخامت س��نجی 
مخازن به مراتب افزایش یافته است. 
ب��رای مث��ال در روش های س��نتی 
برای انجام ضخامت س��نجی نیاز به 
داربست بندی در اطراف مخازن وجود 
دارد ک��ه این کار بس��یار زمان بر و پر 
هزینه بوده و نیروی انسانی زیادی را 

برای انجام این کار درگیر می کند. 
ع��اوه بر ای��ن به علت انج��ام کار 
داربست بندی و کار در ارتفاع همواره 
ریسک و احتمال خطر و رخداد حوادث 
برای افراد وجود داشت که با استفاده 
از روش جدی��د ضخامت س��نجی و 
اس��تفاده از ربات BEETLE-۳ نیاز 
به انجام داربست بندی ها و در نتیجه 
خطرات احتمالی آن نیز از بین رفته 

است.
کار داربس��ت بندی در اط��راف هر 
مخزن جهت انجام بازرسی و ضخامت 
سنجی آن مخزن به طور متوسط ۲۵ 
روز کاری طول می کشد و تقریبا ۲۰ 
نفر از همکاران داربس��ت بند در این 
کار درگیر می ش��وند. پ��س از اتمام 
کار نیز باید داربس��ت ها جمع آوری 
ش��وند که این اقدام نیز چندین روز 
به طول می انجامد. ع��اوه بر این به 
تعدادی وس��یله نقلیه جهت حمل و 
نقل و جابجایی ادوات داربست بندی 
نی��از اس��ت. هزین��ه متوس��ط برای 
داربست بندی اطراف هر مخزن به طور 
میانگین و متوسط حدود ۷۰ میلیون 
تومان برآورد ش��ده است. در صورتی 
که انج��ام کار ضخامت س��نجی هر 
 ۳-BEETLE مخزن توسط دستگاه
حدود سه ساعت زمان می برد و برای 
انجام ای��ن کار به دو نفر و صرفا یک 
وس��یله نقلی��ه جهت حم��ل و نقل 

تجهیزات جانبی ربات نیاز است.

سود بیش از5۰ میلیارد ریالیافتتاح اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل
پاالیشگاه تهران از ربات ضخامت سنج

رئیس اداره بازرسی فنی شرکت پاالیش نفت تهران خبر داد؛با حضور نماینده مجلس و مدیران شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد؛
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بحران افزایش مصرف بنزین
طی سال های اخیر با توجه به کمبود سرمایه گذاری های خارجی در اثر تحریم های 
ظالمانه علیه ایران، ظرفیت تولید پاالیشگاهی کشور به ویژه ظرفیت تولید بنزین 
از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. با این وجود و علیرغم محدودیت های ناشی 
از کرونا در کنترل تردد و مصرف س��وخت خودروها میزان مصرف بنزین در کشور 
همواره روندی افزایشی داشته است و فقط در بازه زمانی کوتاهی از ماه های نخست 
مقطع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، شاهد توقف رشد این مصرف بوده ایم. کما 

اینکه در دوران پساکرونا  باید انتظار افزایش مصرف باالتری را نیز داشته باشیم.
بر اساس آمارها، تقاضای بنزین در ایران پس از افزایش قیمت آن، از مقدار ۹۵ 
میلیون لیتر در روز به حدود ۷۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت و اما در تیرماه 
س��ال جاری به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رس��ید که طبق پیش بینی ها در 
صورتی که شرایط پاندمی کرونا حاکم نمی شد، این تقاضا تا ۱۲۵ میلیون لیتر در 
روز نیز رش��د می کرد. این در صورتی است که ظرفیت تولید داخل بنزین حدود 

۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.
روند تغییرات میزان تولید و مصرف بنزین کش��ور از س��ال ۱۳۶۸ تا شش ماهه 

نخست سال جاری مطابق نمودار شماره ۱ است.

نمودار 1:  روند تغییرات میزان تولید و مصرف بنزین
در جدول شماره ۱ میزان کف تولید پاالیشی کشور تا افق ۱۴۲۰ مطابق اباغیه 
وزیر نفت و براساس پیش بینی ها برای حداقل مصرف بنزین تا افق یاد شده، ارائه 

شده است.

سال 1420سال1410سال 1405شرح
بنزین )میلیون 

۱۲۵۱۳۰۱۶۰لیتر در روز(

جدول 1: ابالغیه وزیر محترم نفت برای کف تولید پاالیشی تا افق 1420

متاس��فانه پیش بینی می شود که از سال ۱۴۰۱ میزان تقاضای مصرف بنزین از 
میزان تولید آن پیشی بگیرد و تراز مصرف بنزین منفی شود که اگر تدبیری برای 
بحران تراز منفی بنزین اندیش��یده نشود، ایران در مسیر واردات این حامل انرژی 
قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ارزش صادرات بنزین ایران در سال ۱۳۹۹ 
حدود ۳ میلیارد دالر بوده است که با توجه به رشد فعلی قیمت بنزین و رسیدن 
آن به باالی ۱۱۰ دالر بر بش��که )مطابق نمودار شماره ۱ ( و انتظار رشد قیمت ها 
در ماه ه��ای آتی، در صورتی ک��ه اقدامات الزم در کنترل تقاضا و همچنین ایجاد 

ظرفیت های جدید تولید انجام می شد ، درآمد حاصل از این صادرات می توانست 
برای سال ۱۴۰۱ به مراتب باالتر باشد.

رون��د تغییرات قیمت نفت خام و بنزین در ۱۰ ماه اخیر طبق قیمت های اعام 
شده در نشریه Platts مطابق نمودار شماره ۲ است.

نمودار 2: روند تغییرات قیمت نفت دوبی و بنزین

به نظر می رسد توجه بیشتر به طرح های توسعه پاالیشگاه ها، احداث پاالیشگاه های 
جدید و همچنین حرکت به سوی پتروپاالیشگاه ها، کشور را در برون رفت از بحران 
تراز منفی فرآورده های پاالیشی یاری رساند. در همین راستا مجلس شورای اسامی 
در سال ۱۳۹۸ قانونی تحت عنوان »قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« را تصویب کرد تا با 
حمایت از طرح های توسعه برگزیده که طرح »ارتقای کیفیت محصوالت سنگین 
پاالیشگاه بندرعباس« نیز یکی از مهم ترین و اولویت دارترین طرح های تحت این 
قانون است، مقدمات مثبت شدن تراز تولید فرآورده های سوختی و پتروشیمیایی 

در کشور را فراهم کند.

ظرفیت کنونی پاالیشی ایران و تغییرات آن
بر اساس برنامه های توسعه فعلی کشور، افزایش ظرفیت پاالیشی کشور از حدود 
۲.۲ میلیون بشکه در روز به ۳.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ هدف گذاری 
شده است. البته باید توجه داشت که جهت افزایش هر ۱۰۰ هزار بشکه در روز به 
ظرفیت فعلی پاالیشی کشور به میزان سرمایه گذاری ۳-۲/۵ میلیاردی نیاز است. در 

حال حاضر ظرفیت پاالیشگاهی کشور مطابق نمودار شماره ۳ است.

نمودار 3: ظرفیت فعلی پاالیشگاهی ایران 

طبق گزارشات موجود، ایران از حدود ۹۰ درصد ظرفیت پاالیشی خود در سال 
۲۰۲۱ بهره برده اس��ت که نشان از رش��د ۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ دارد. 
ایران اخیرا فاز نخست پاالیشگاه پارس بهین را در قشم به ظرفیت ۳۵ هزار بشکه 
در روز افتت��اح کرد. یکی دیگر از پروژه های بزرگ ایران در راس��تای افزایش توان 
تولید بنزین، پاالیش��گاه میعانات گازی س��یراف در عسلویه با ظرفیت ۴۸۰ هزار 
بشکه در روز است. پاالیشگاه های جاسک، آناهیتا و مهر خلیج فارس نیز از جمله 
طرح های اصلی افزایش ظرفیت هستند. فاز چهارم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج ف��ارس و همچنین طرح افزایش ظرفیت الوان نیز در افزایش ظرفیت تولید 

بنزین موثر خواهد بود.  

نمودار 4: ظرفیت جدید پاالیشگاهی ایران

رویکرد حرکت به سمت الگوی پتروپاالیشی در پااليشگاه ها
با یکپارچه سازی پاالیشگاه و پتروشیمی و حرکت به سمت پتروپاالیشگاهی شدن 
صنعت نفت، می توان به ارزش افزوده بیشتر دست یافت. بخش پتروشیمی کشور 
در شرایط تحریم توانست به خوبی رشد کرده و در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به فروش 
۹ میلیارد دالری دست پیدا کند که پیش بینی می شود برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ 

به فروش ۱۲ میلیارد دالر برسد.
در خصوص پاالیش��گاه های نفت هرچند هدف اصلی در طراحی مفهومی اولیه 
برای محصوالت س��بک تولیدی از نفت خام )که قابلیت استفاده به عنوان خوراک 
صنایع پتروشیمی و تبدیل به محصوالت پتروپاالیشی را دارند(، تامین محصوالتی 
چون بنزین و LPG در راستای رفع نیاز کشور به سوخت بوده  و تامین خوراک 
صنای��ع پتروش��یمی از این محصوالت م��ورد توجه نبوده اس��ت، اما در خصوص 

محصوالت سنگین پاالیشگاه ها )Bottom of barrel(، طرح های ارتقاي کیفیت 
فرآورده های سنگین، رویکرد حرکت به سمت الگوی پتروپاالیشی در پاالیشگاه ها و 

ایجاد ارزش افزوده را تسهیل می کند.
پاالیشگاه بندرعباس با تعریف طرح ارتقاي کیفیت فرآورده  های سنگین خود، 
با تبدیل فرآورده های س��نگین به محصوالتی عمدتا سبک که قابلیت استفاده 
به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی را دارند، به سمت پتروپاالیشی شدن پیش 
خواهد رفت و فی الواقع توسعه مدل پتروپاالیشی و تولید محصوالت حد واسط 
و پتروش��یمی، در این طرح دیده شده است و با اجرای آن محصوالتی همچون 
 Fuel Gas،Polymer Grade Propylene،  Propane & Butane، Naphtha،

Kerosene & Gas Oil ک��ه بعضا قابلیت تامین خوراک صنایع پتروش��یمی را 

دارند، تولید خواهد ش��د. در این میان در خصوص محصول نفتای تولیدی که 
محص��ول واح��د CNH در طرح ارتقای کیفیت اس��ت دو رویه می توان در نظر 
گرف��ت، اول اینکه در صورت نیاز کش��ور به بنزین و با نگرش س��وخت محور، 
خوراک واحد ایزومریزاسیون و واحد تبدیل کاتالیستی برای تولید بنزین گردد. 
رویه دوم اتخاذ نگرش پتروپاالیش��ی و تخصیص این محصول به عنوان خوراک 
واحد الفین و BTX اس��ت. هرچند در طرح ارتقای کیفیت، نگرش دوم در نظر 
گرفته شده است اما طراحی به نحوی صورت پذیرفته که در شرایط اضطراری 

قابلیت خوراک دهی به واحدهای بنزین سازی نیز میسر باشد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به رشد تقاضا برای مصرف بنزین در کشور خصوصا در شرایط پساتحریم، 
ضروری اس��ت برای برون رفت از بحران تراز منفی بنزین در آینده نزدیک پیش 
رو، تمهیدات موثری اندیشیده شود و برنامه ریزی های کارشناسی شده و اصولی در 

نظر گرفته شود.
هرچند ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با طرح های توسعه ای 
برنامه ریزی ش��ده و بعضا در دس��ت اجرای خود گامی مهم و موثر در این راس��تا 
برداشته است، ولی با توجه به سرمایه گذاری های هنگفت مورد نیاز طرح های توسعه 
مذکور و همچنین پتانس��یل باالی این طرح ها در دستیابی به ارزش افزوده باالتر 
از طریق اتخاذ اس��تراتژی س��ود محور به جای استراتژی سوخت محور، پیشنهاد 
می ش��ود مشکل تراز منفی بنزین پیش رو در کشور را از طریق راهکارهایی چون 
اصاح الگوی مصرف و استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی به جای خودروهای 
بنزینی، حل کرد و نفتای حاصل از طرح های توسعه پاالیشگاه ها را به جای تولید 

بنزین برای تولید محصوالت پرسود پتروشیمیایی به کار برد.

بحران تراز منفی و افزایش مصرف بنزین
امیرمحمد نصرآبادی-  محسن پیرزاده- فاطمه رستمی؛  کارشناسان فرآیند پاالیشگاه بندرعباس
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براساس گزارش ۲۰۱۷ اوپک، پیش بینی می شود در سال های ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۰ 
تقاضای نفت و فرآورده های آن به اوج خود رسیده و پس از آن روند کاهش تقاضای 
نفت ش��روع ش��ود، این امر به دالیل مختلف از جمله ورود سوخت های جایگزین 
همچون گاز طبیعی، سوخت های طبیعی، سوخت های زمینی و سایر انرژی های  
تجدید پذیر و تولید خودروهای برقی، افزایش بهره وری در بخش های مختلف به 
وقوع خواهد پیوست. در آن زمان مصرف نفت و فرآورده های آن در حدود ۱۲۰ تا 
۱۳۰ میلیون شبکه در روز خواهد بود و تا سال های ۲۰۶۰ به کمتر از ۱۰۰ میلیون 

خواهد رسید.
با کاهش تقاضای نفت خ��ام و فرآورده های آن، قیمت آنها نیز افت کرده و این 
امر حاش��یه سود پاالیش را کاهش خواهد داد. افزایش قوانین سختگیرانه زیست 
محیطی ومالیاتی نیز مزید بر علت خواهد شد، تا سود صنعت پاالیش برای رقبای 

ضعیف منفی شده و باعث حذف آنها از بازار شود.
عوامل یاد ش��ده باعث خواهد شد که از سال ۲۰۴۰ به بعد فروش نفت خام در 
بازار به سادگی گذشته نباشد زیرا با کاهش تقاضای جهانی به سوخت های مایع، 
مش��تری های آنها رفته رفته کاهش یافته و از ب��ازار خروج می کنند. با این وجود 
کشورهای مختلف دنیا تا س��ال های طوالنی به مقادیر زیادی فرآورده نفتی برای 
ادامه روند )کاهش وابستگی به نفت( نیازمند خواهد بود. اما پاالیش نفت با توجه به 
قیمت های پایین نفت و فرآورده های آن ، افزایش سطح فناوری و سرمایه گذاری و 
در نتیجه حاشیه سود پایین آن برای برای چه کسانی می تواند سود دهی منطقی 
داش��ته باش��د. در حال حاضر نیز منطقه آسیا پاسیفیک به شدت به بنزین و نفتا 
نیازمند است و تنها منطقه ای که در این دو فرآورده مازاد تولید قابل توجهی دارد 
خاورمیانه اس��ت. لذا ورود به بازار پاالیش تا س��ه دهه آینده می تواند زمینه س��از 

سودآوری بیشتر نسبت به خام فروش برای کشورهای خاورمیانه باشد.
در شرایط یاد شده تنها کشورهای دارنده منابع عظیم نفت، نظیر ایران می توانند 
با اس��تفاده از مزیت های دسترس��ی به خوراک ارزان قیمت و عدم وجود قوانین 
سختگیرانه در حوزه صنعت پاالیش، به تقاضای بازار پاسخ داده و به تامین کنندگی 

سوخت های فسیلی)به جای تامین کنندگی نفت خام پاالیشگاه های سایر کشورها( 
در دنیا بپردازند. سرمایه گذاران صنایع پاالیش نیز انگیزه خواهند داشت تا حیات 
اقتصادی خود را با خوراک ارزان و تس��هیات موجود در چنین کشورهایی ادامه 

بدهند.
از طرفی رشد شاخص های اقتصادی و رفاهی در کشور ایران خود نیاز به انرژی و 
سوخت بیشتر خواهد داشت و این موضوع هشداری برای افزایش تقاضای داخلی 
در سال های آتی خواهد بود کما اینکه هم اکنون نیز بنزین مصرفی کشور به وسیله 
تولید داخل و پیش بینی واردات تامین ش��ده و نیاز به پاالیشگاه های جدید برای 
تامین تقاضا در حال حاضر احساس می شود. همچنین با توسعه تولید و صنعت، 
نی��از جدی به نفت گاز برای حمل و نقل و نیز خوراک های مایع )نظیر نفتا و گاز 

مایع( برای پتروشیمی ها به وجود خواهد آمد.

جدول اول: پاالیشگاه های ایران و ظرفیت پاالیش آنها: 

ظرفیت عملیاتی)بشکه روز(نام پاالیشگاه
۳۶۰ستاره خلیج فارس

۳۹۹آبادان
۳۷۵اصفهان

۲۸۴بندرعباس
۲۴۵تهران
۲۴۲اراک
۱۱۰تبریز
۵۶شیراز

۲۲کرمانشاه
۴۸الوان

براساس آمار آژانس بین المللی انرژی، ۸۰ درصد از 
مصرف کل نفت به بخش حمل و نقل اختصاص دارد. 
بخش های صنعتی و خانگی دیگر متقاضیان انرژی 
هستند که بیشتر به سمت گاز طبیعی تمایل دارند. 
در صورتی که در سال ۲۰۲۲ رشد ۱۸.۵ درصدی در 
فروش خودرو اتفاق بیفتد، از این سال تا ۲۰۳۰ همه 
س��اله به میزان ۱۱.۸ درصد رشد در فروش خودرو 

خواهیم داشت. 
در سال های گذشته عواملی مانند تورم باال، ضعف 
پ��ول ملی، کاهش قدرت هزینه کرد دولت، س��خت 
شدن دریافت اعتبار و کاهش اعتماد مصرف کنندگان، 
موجب کاهش فروش خودرو در ایران شده است که 
در صورت لغو تحریم ها ، بس��یاری از این مشکات 

رفع می شود.

گ���زارش پیش بین���ی ف���روش خودرو ای���ران )۲۰3۰-
)۲۰۱۵

افزای��ش قیمت ۵۰ درصدی نرخ فروش بنزین در 
آبان ۹۸ موجب مش��کاتی در ایران شد اما ایران به 
ش��دت و با جدیت به دنبال کاهش مصرف سوخت 
داخلی است و برای این کار تمهیداتی مثل افزایش 
به��ره وری آب گرم کن ه��ای خانگ��ی، جایگزین��ی 
خودروهای فرس��وده ، استفاده بیشتر از گاز طبیعی 
ب��رای حمل و نقل و اس��تفاده بهینه از حمل و نقل 
ریلی و در آینده اس��تفاده از خودروهای برقی را در 

نظر گرفته است.
س��هم حمل و نقل از مصرف گاز طبیعی ایران ۵ 
درصد اس��ت و انتظار می رود این سهم در سال های 
آتی افزایش یابد تا س��ال ۲۰۲۰ حدود ۲.۳ میلیون 
گاز سوز در ایران وجود داشته و دولت برای گازسوز 
کردن ۱.۵ میلیون خودروی جدید، برنامه ریزی کرده 

است.
در مجموع هم افت رشد اقتصادی و هم افت حمل 
و نق��ل جاده ای و هوایی، با توجه به نرخ بهره برداری 
پایین تر پاالیشگاه که باعث حاشیه سود پایین و منفی 
شده و منجر به توقف و تعطیلی بیشتر پاالیشگاه ها 
)حداقل تا زمانی که تقاضا برای س��وخت به حدود 

سال ۲۰۱۹ بازگردد (می شود، ادامه خواهد یافت.
لذا کاهش تقاضا و افت ش��دید حاشیه های سود 
پاالیشگاه ها بدون چشم انداز بهبود در آینده ، تجدید 

س��اختار جدی در صنعت پاالیش جهانی را تسریع 
می کند. پاالیشگاه ها باید خود را برای آینده ای آماده 
کنند که بنزین که بزرگترین منبع درآمد آنهاست، 

در فرآیند پولی نقش کمتری داشته باشد.
 مثاً چین برنامه حداقلی در یک دوره پنج ساله، 
فروش ساالنه از ۳۵ میلیون خودرو خود را برای سال 
۲۰۲۵ با سوخت های نیرو الکتریکی در نظر گرفته 

است.
خبرگ��زاری رویترز در گزارش خ��ود اعام کرده، 
مدیران شرکت های نفتی و خودرویی هشدار دادند، 
نزولی شدن تقاضای بنزین در آسیا ممکن است قبل 
از آنچه انتظار می رفت، شروع شود چرا که در طول 
دهه آینده میلیون ها نفر در چین و هند خودروهای 
الکتریک��ی خواهند خرید که زن��گ خطر تغییری 

بنیادی در صنعت نفت را به صدا در می آورد.
روند الکتریکی کردن حمل و نقل در کشتی های 
بزرگ و هواپیماها، کندتر از خودروها پیش می رود، 
دراین راس��تا یکی از دالیل این امر به گفته لوکاس 
دی گراس��ی)lucas di grassi(  که یک مهندس 
در فرمول E آئودی اس��پرت اس��ت، مس��اله سایز 
باتری هاست. در حال حاضر تکنولوژی ساخت باتری 
در شرایطی قرار دارد که باتری ها از نسبت انرژی به 
وزن خوبی برخوردار نیستند و به همین خاطر امکان 
اس��تفاده از باتری های فعلی در کش��تی های بزرگ 
مانند نفتکش ه��ا و کانتینربرها و حتی هواپیماهای 
غ��ول پیکر وجود ندارد. با توجه به س��ایز مورد نیاز 
باتری ها می توان گفت خودروها بهترین پلتفرم برای 

برقی کردن حمل و نقل هستند.
مهندسان، جدیدترین راه ها و اطاعات را در زمینه 
برقی کردن خودروها ارائه و نشان می دهند که انرژی 
الکتریکی بهترین نوع انرژی برای استفاده در حمل و 

نقل عمومی است.
مهندس��ان اعقاد دارند تمایل مردم ب��رای انجام 
س��فرهای کوتاه و استفاده ش��هری از خودرو سبب 
می ش��ود، خودروهای برقی محبوبیت بیشتری پیدا 
کند. همچنین قوانین نیز روندی را طی می کنند که 
خودروها براساس انتشار گاز دی اکسید کربن تحت 
فش��ار قرار دهند و حتی بس��یاری از کشورها سعی 
دارند تا استفاده از خودروهای بنزین سوز در شهرها 
را محدود کنند. گسترش استفاده از خودروهای برقی 

س��بب خواهد شد تا بشر بیشتر به تولید انرژی های 
س��بز روی آورد و ان��رژی برق��ی آالیندگی کمتری 
خواهد داش��ت. کاهش قیمت خودروهای برقی در 
مقایسه با موتورهای موجود،  موجب تمایل مردم به 

خرید خودروهای فوق و ارزان و در دسترس باشد.
وزن زی��اد باطری ه��ا در خودروها، موجب رغبت 

کمتر در استفاده از باطری و برقی کردن می شود.

خودروه���ای الکتریک���ی آین���ده: پل���ی ب���ه س���وی 
دیجیتالیسم نوین

 س��رمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دالری در ۱۰ سال 
آینده خودروهای الکتریکی به عنوان وسیله حمل و 
نقل معمولی، پلی به سمت دیجیتالیسم نوین است 
که ش��رکت های حوزه الکترونیک در زمینه های که 

حوزه کاریشان نبوده ، وارد خواهند شد.
صنع��ت خودروس��ازی جهان در ط��ی یک دهه 
اخیر، ش��اهد یکی از تغییرات عظی��م خود بوده که 
یکی از ابعاد این دگرگونی ، توس��عه شتابان ساخت 
)خودروهای برقی( است. براساس تخمین موسسات 
تحقیقاتی معتبر جهان، تا سال ۲۰۴۰، میزان تولید 
خودروهای برقی از میران تولید خودروهای احتراقی 
داخل پیش��ی خواهد گرفت و این خودروها یکه تاز 
عرصه صنعت خودروسازی جهان خواهند شد. برخی 
عوامل تاثیر جدی بر افزایش تولید و خرید خودروهای 
برقی داش��ته اند، یکی از عوامل این افزایش، سرمایه 
گذاری برخی شرکت های معتبر در این صنعت و در 
نتیجه تولید باتری بسیار ارزان تر از قبل بوده است لذا 
قیمت نهایی خودروهای برقی، بسیار کاهش یافته و 

افراد بیشتری خواهد توانست تا خرید کنند.
در این خص��وص دو مورد مهم اس��ت: ۱- مقوله 
انرژی و نوع سوخت مصرفی ۲ – مقدار سیستم های 

هوشمند هدایت کننده وسیله
در واقع در چند سال اخیر شاهد جهش بزرگ در 
این زمینه هستیم. شرکت هایی مانند تسا موتورز و 
لوسیددر آمریکا جزو پیشگامان این زمینه هستند. 
همچنین ش��رکت هایی که بازار خ��ودرو به صورت 
کاسیک، در دست آنها بوده نیز برای عقب نماندن از 
قافله به سمت طراحی و ساخت پلتفرم های الکتریکی 
روی آورده اند؛ از س��دان های ش��هری تا خودروهای 

سوپراسپرت.

آینده نگری صنعت پاالیش
پاالیش نفت و خودروهای برقی؛

حمید رازقیان جهرمی؛ کارشناسی ارشد MBA مواد نفتی شرکت پاالیش نفت شیراز
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س�ه م�اه ابتدای�ی ق�رن 
اتفاق�ات  کش�ور  جدی�د، 
عجی�ب و ناراحت کننده کم 
به خود ندی�د؛ از فرو ریختن 
س�اختمان متروپل در آبادان 
و جان باخت�ن نزدیک به 50 
نف�ر از هموطنان تا س�رقت 
هالی�وودی از صندوق امانات 
بانک ملی ش�عبه دانش�گاه. 
تحوالت سیاسی و اقتصادی 
هم دوش�ادوش یکدیگر جلو 
رفتند؛ ارز ترجیحی حذف شد 
و طب�ق پیش بینی ها جامعه 
یک جهش تورم�ی را تجربه 
ک�رد و در بُع�د سیاس�ی هم 
بعد از معلق ش�دن مذاکرات 
احیای برجام، قطعنامه شورای 
ح�کام در محکومی�ت آنچه 
عدم همکاری ایران خواندند، 
احیای برجام را س�خت تر از 

قبل کرد.

بهاری پر از اتفاق در قرن جدید

خ��ودروی الکتریکی)electric vehicle(  خودرویی اس��ت که در آن به جای 
احتراق سوخت شیمیایی از مجموعه ای از باتری های قابل شارژ جهت تامین انرژی 
به اضافه موتورهای الکتریکی به عنوان قوای محرکه اس��تفاده می ش��ود. گشتاور 
حاصل از چرخش موتور به سمت مجموعه گیربکس و چرخ ها هدایت و خودرو به 

حرکت در می آید. 
شاید فکر کنیم موتورهای الکتریکی متولد جدید است اما خودروهای الکتریکی 
خیلی قبل تر از خودروهای احتراقی داخلی وجود داش��ته است )سال های ۱۸۸۰ 
زمانی بود که این خودروهای الکتریکی به مرحله س��اخت کاربردی رسیدند( به 
طوری که دهه ۱۹۹۰ این خودروها پیشرفت کردند و طی این سال ها تب استفاده 
از خودروهای الکتریکی بعضاً باال گرفته بود لکن به س��بب پیش��رفت س��ریعتر 
موتورهای احتراقی، کم کم خودروهای الکتریکی به فراموش��ی س��پرده شدند تا 
اینکه در سال ۲۰۰۸ به خاطر مسائلی چون آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی 
و گرمایش، کم کم خودروهای الکتریکی مورد توجه واقع ش��دند سال های ۲۰۱۰ 
ت��ا ۲۰۱۵ را زمان باال گرفتن ارائه کانس��پت های مختلف و محصوالت کاربردی 
در این زمینه می دانیم و خصوصا از س��ال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ شاهد فروش چندین 
میلیون دس��تگاه خودروهای الکتریکی است. پیش بینی کارشناسان بر این است 
که در ده سال آینده بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر در این زمینه سرمایه گذاری شود 
که کش��ور چین بیش از ۴۰ درصد سهم سرمایه گذاری برنامه های جاه طلبانه ای 

دنبال می  کند.
دست یافتن به شتاب باال در بازده زمانی کم و امکاناتی که خودروهای الکتریکی 
ارائه می دهند، در محبوبیت رو به رش��د آنها بی تاثر نیست. همچنین شاهد یک 
روند گذار از حالت خودکار به س��مت خود مختار در سیس��تم ها هسیتم که این 
موضوع موجب کاهش تصادفات به خاطر خطای انسانی است. در حال حاضر شاهد 
تاش های ش��رکت هایی مانند گوگل و مایکروسافت در زمینه پردازش اتوماتیک 
خودروهای برقی هستیم که پیش بینی می شود تا ۱۰ سال آینده شاهد استفاده 

معمولی از تاکسی های خودران و خودروهای بدون راننده باشیم.

چالش های پیش رو نیز شامل موارد ذیل خواهند بود:
۱- موتورهای الکتریکی با بازده انرژی بیشتر

۲- توسعه باتری  هایی که در بازه زمانی کم شارژ شوند
۳- افزایش ایستگاه های شارژ عمومی این خودروها

قیم��ت تمام ش��ده نیز در حال حاضر جزء موارد مهم اس��ت، ک��ه هنوز با ارائه 
خودروهای الکتریکی با قیمت های ارزان قیمت فاصله داریم ولی این رویه با فراگیر 

شدن و جنبه عمومی یافتن فناوری این خودروها به زودی محقق خواهد شد.
عواملی چون افزایش بهای بنزین، دغدغه های زیس��ت محیطی و امکان تولید 
ارزان تر خودروهای برقی، از عوامل اصلی توس��عه شتابان تولید خودروهای برقی 
اس��ت. زمانی که در س��ال ۲۰۰۸ نرخ هر گالن بنزین در آمریکا به ۴ دالر رسید، 
بحث درباره خودروهای برقی و اس��تفاده از آنها دوباره مطرح شد. اکنون بسیاری 
از کشورها به ویژه کشورهایی که فاقد منابع نفت و گاز هستند بهای بنزین در آن 
کشور قابل توجه است و با توجه به کاهش منابع، ممکن است بیش از پیش قیمت 

ما افزایش یابند.

صنعت خودروهای برقی و دورنمای آینده
موسس��ه بلومبرگ به عنوان یکی از موسساتی که به تحلیل و بررسی دورنمای 
صنایع نو می پردازد، در گزارش سالیانه خود، آینده صنعت خودرو را ترسیم کرده 
اس��ت. در ای��ن گزارش درباره صنعت خودروهای برق��ی و دورنمای آن در جهان، 
می خوانیم: »فروش خودروی برقی از چند هزار دس��تگاه در س��ال ۲۰۱۰، به رقم 
بیش از دو میلیون دستگاه رسیده است و هیچ نشانه ای از گذشته این روند دیده 
نمی شود. پیش بینی می ش��ود فروش سالیانه خودرو برقی در سال ۲۰۲۵ به ۱۰ 
میلیون دس��تگاه، در س��ال ۲۰۳۰ به ۲۸ میلیون و تا سال ۲۰۴۰ به ۵۶ میلیون 

دستگاه در سال برسد«.
بر طبق همین پیش بینی ها در س��ال ۲۰۴۰ س��هم خودروهای برقی در بازار 
جهانی خودرو، به بیش از ۵۰% خواهد رسید و از سهم خودروهای احتراق داخلی 

بیشتر می شود.

جدول دوم:

قیمتسال
میزان کاهش قیمت 

نسبت به سال قبل
۲۰۱۰۱۱۶۰
۲۰۱۱۸۹۹%-۲۲
۲۰۱۲۷۰۷%-۲۱
۲۰۱۳۶۵۰%-۸
۲۰۱۴۵۷۷%-۱۱
۲۰۱۵۳۷۳%-۳۵
۲۰۱۶۲۸۸%-۲۳
۲۰۱۷۲۱۴%-۲۶
۲۰۱۸۱۷۶%-۱۸

 
تغییرات میانگین بهای قیمت باتری خودروهای برقی) منبع موسسه بلومبرگ(

براساس پیش بینی های موسس��ه بلومبرگ، میزان تولید و تقاضای خودروهای 
برق��ی در کش��ور چین و در طی دهه های آینده، همچن��ان افزایش خواهد یافت. 
کشورهای اروپا به دلیل تشدید مقررات سختگیرانه در مورد سوخت و افزایش تعهد 
خودروسازان این منطقه به تولید خودرو برقی، بیشتر به سمت تولید این گروه از 
خودروها خواهند رفت و کش��ورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و دیگر 

کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از پیش خریدار این نوع خودروها خواهند شد.
موسسه بلومبرگ در همین گزارش به مواردی چون سرمایه گذاری کشورهایی 
همچون چین و امریکا در این صنعت، کاهش قیمت تمام شده باتری خودروهای 
برقی و وضع مقررات سختگیرانه محیط زیستی در کشورهای مختلف به عنوان 
اصلی رش��د شتابان صنعت خودرو برقی اش��اره می کند و می توان انتظار داشت 
ک��ه صنعت خودروه��ای برقی، به طور مداوم بزرگتر ش��ود، هر چند به نظر این 
موسس��ه، رش��د تولید خودروهای برقی در حوزه حمل و نقل عمومی، همچنان 

محدود است.
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی در یکی از گزارش های خود آورده 
اس��ت، آنچه واضح است این است که به منظور گسترش استفاده از خودروهای 
برقی باید عاوه بر ایجاد بازار رقابت پذیر، مشخصات فنی خودرو با در نظر گرفتن 
یاران��ه دولت��ی، قیمت این خودروها )چه تولید داخل کش��ور و چه واراداتی( در 
حدی باشد که بتوان مصرف کنندگان را تشویق به خرید این نوع خودرو کرد. لذا 
در نظر گرفتن یارانه خرید خودروهای برقی در بودجه س��الیانه، یکی از بهترین 
سیاس��ت های حمایتی در کشور می تواند باشد تا در کنار سایر سیاست ها مانند 
تخفیف مالیاتی در گسترش روزافزان استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل 

مفید واقع شود.
در گ��زارش دیگ��ری از مرکز پژوهش های مجلس می خوانی��م ، در صورتی که 
خودروهایی نظیر رانا و تیبا بخواهند در تیراژ پایین به صورت برقی تولید ش��ود، 
قیمت تمام شده آنها، حدود سه برابر قیمت تمام شده مدل بنزینی موجود خواهد 
بود و نیازمند حمایت دولت به عنوان مشتری اول و با رویکرد جلب اعتماد مردم 
قلمداد می ش��ود. ل��ذا در جمع بندی کلی و با توجه به نموداره��ا و برنامه ریزی و 
سیاست های کان کشورها الزم است، تدبیر الزم و برنامه ریزی برای همسو شدن 
با دیگر کش��ورها اتخاد و سرمایه گذاری دربخش پاالیش نفت، با نگاهی به آینده 

خودروهای برقی، مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.
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این اتفاق را صادر کرد. این موضوع باعث ش��د تا 
نگرانی هایی بابت تعلیق فوتب��ال ایران و اخراج از 
جام جهانی از س��وی فیفا به علت عدم پایبندی 
به تعهد ورود زنان به ورزش��گاه به وجود آمد که 
سرانجام با توضیحات مسئوالن فدراسیون آرامش 

به فوتبال ایران بازگردد.
 اواخر فروردین ماه هم قرعه کش��ی جام جهانی 
برگزار شد که ایران در گروه B با کشورهای آمریکا، 
انگلستان و ولز هم گروه شد. تیم ملی ایران آبان و 

آذر امسال به مصاف رقبای خود می رود.

ادام���ه حمل���ه نظام���ی روس ها و جهش تورمی 
در غرب

حمله نظامی روس��یه به اوکرای��ن که از پنجم 
اسفند سال گذشته شروع شده بود بهار ۱۴۰۱ هم 
ادامه یافت. این جنگ که به بهانه احتمال عضویت 
اوکران در پیمان آتانتیک شمالی)ناتو( شروع شد، 
تا کنون قربانیان زیادی گرفته اس��ت. این حمله 
باعث شده تا بخش زیادی از شهرها و تاسیسات 
زیربنایی اوکراین نابود شود. البته نیروهای اوکراینی 
با مقاومت سرس��ختانه توانس��تند روس ها را که 
تقریبا تا پش��ت دروازه های »کیف« رسیده بودند 
را پس بزنند و مجبور به عقب نش��ینی کنند. اما 
مهمترین پیامد این جنگ ویرانگر، کاهش صادرات 
غات از س��وی اوکراین بود که بهانه ای شد برای 
افزایش سرسام آور قیمت این اقام استراتژیک شد. 
مهمترین این اقام، گندم بود که افزایش قیمت 
زیادی داش��ت. از سوی دیگر تحریم نفتی روسیه 
از سوی غرب سبب شد تا کشورهای بلوک غرب، 
تورم های تاریخی داشته باشند و رکوردها تورمی 
خ��ود را جابجا کنند؛ البته افزای��ش تورم در این 
کشورها حداکثر ۹ تا ۱۰ درصد بوده که البته برای 

اقتصاد آنها باال محسوب می شود.

صدور قطعنامه؛ خاموشی دوربین ها
مذاکرات احیای برجام که اواخر اسفند ماه گذشته 
چندی پس ازآغاز جنگ روسیه با اوکراین متوقف 
شده بود، نه تنها به توقفش ادامه داده بلکه تنش های 
جدیدی هم میان ایران و تروئیکای اروپایی و ایاالت 
متحده پیش آمده اس��ت. این تنش های با ادعای 
یافتن آثاری از اورانیوم غنی شده در مناطق اعام 
نش��ده از سوی ایران، آغاز شد. این ادعا در گزارش 

اخیر آژانس هم پدیدار بود و با فش��ار کشورهای 
غربی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در قطعنامه ای آنچه عدم همکاری ایران با آژانس 
خواندند را محکوم کردند و خواستار همکاری ایران 

با آژانس شدند. 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران 
در واکنش به این قطعنامه گفت که »آمریکا و سه 
کشور اروپایی با تاش برای پیشبرد یک قطعنامه 
برآمده از سوءمحاسبه و مشاوره غلط علیه کشوری 
با شفاف ترین برنامه هسته ای صلح آمیز در جهان، 
اغراض کوته  بینانه خود را فراتر از اعتبار آژانس قرار 
دادند«. او افزود: »بانیان این قطعنامه مس��تقیما 
مسئول تبعات بعدی هس��تند. پاسخ ایران قاطع 
و متناس��ب اس��ت«. مقامات ایران که این ادعاها 
را سیاس��ی کاری کش��ورهای غربی می داند پس 
از ای��ن بیانیه در اقدامی متقابل، با خاموش کردن 
دوربین های نظارتی فراپادمانی که تصاویر را بدون 
ارس��ال به آژان��س تنها ضبط می کردن��د، به این 

همکاری خاتمه داد. 

باالخره حذف ارز ترجیحی
نیمه دوم اردیبهشت  ماه گذشته مهمترین اتفاق 
اقتصادی در چند سال گذشته رخ داد که طبق آن 
دولت اعام کرد ارز ترجیحی یا همان ارز یارانه ای 
که برای تامین کاالهای اساسی اختصاص می داده، 
به طور کامل قطع شده است. طبق اعام دولت، 
در ۴ دس��ته ی روغن، لبنیات، م��رغ و تخم مرغ 
رسما در بازار افزایش قیمت چشمگیری داشت. 
طب��ق اطاعیه مذکور، »دولت به منظور حمایت 
از اقش��ار مختلف جامعه بسته حمایتی و کمک 
معیشتی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک 
درآمدی پایی��ن و ۳۰۰ هزار تومان برای ش��ش 
دهک بعدی تأمین و یاران��ه دوماه ابتدای اجرای 
طرح را به حس��اب سرپرستان خانوار واریز نموده 
که همزمان با اصاح و متناسب سازی قیمت ها 
امکان برداشت یارانه ماه اول فراهم خواهد شد«. 
این امر با جهش قیمت ها در اکثر قریب به اتفاق 
کاالها روبرو شد. از سوی دیگر با برداشته شدن ارز 
ترجیحی تعلق گرفته به آرد بخش صنعتی، قیمت 

از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت؛
س���ال ۱۴۰۱، س���ال »تولی���د، دانش بنی���ان، 

اشتغال،آفرین« نام گذاری شد
فروردین م��اه ۱۴۰۱ مانند دو نوروز پیش��ین، 
سخنرانی ساالنه مقام معظم رهبری در حرم امام 
رضا)ع( بابت رعایت پروتکل های بهداشتی کرونایی 
برگزار نشد و ایشان از طریق بخش زنده تلویزیون 
به ایراد سخنان شان پرداختند. رهبر انقاب با اشاره 
به انتخاب عناوین اقتصادی در یک دهه گذشته و 
همچنین شعار سال ۱۴۰۱ که »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« نام گذاری کرده اند، گفتند: »علت 
اینکه برای امس��ال نیز عنوان و ش��عار اقتصادی 
انتخاب ش��د، اهمیت محوری مس��ئله اقتصاد و 
همچنین چالش های اقتصادی در دهه نود است 
ک��ه رهایی از این چالش ها نیازمند تدبیر، عمل و 

حرکت صحیح است«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه امروز 
مسئله اصلی مس��ئوالن اجرایی و کسانی که در 
اداره کشور دخیل هستند، اقتصاد است، افزودند: 
»البته رویکردهای مردمی جدیدی نیز به چشم 
می خورد که اگر به شکل مناسبی ادامه پیدا کند، 

دلگرم کننده است«.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید ب��ر اینکه تنها 
راه رسیدن به رش��د اقتصادی، حرکت به سمت 
اقتصاد دانش بنیان اس��ت، افزودن��د: »منظور از 
اقتصاد دانش بنیان، نگاه علمی و فناورانه به تولید 
در هم��ه عرصه ها اس��ت که نتیج��ه آن، کاهش 
هزینه های تولید، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت 
محصوالت، رقابت پذیر شدن تولیدات در بازارهای 
جهانی و کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت در 

داخل خواهد بود«.
رهبر انقاب با تأکید بر این واقعیت که دستیابی 
به پیشرفت عادالنه در اقتصاد و حل مشکل فقر 

فقط از مسیر تقویت تولید دانش بنیان می گذرد، 
گفتند: »تعداد شرکت های دانش بنیان باید افزایش 

یابد و این کار شدنی و ممکن است«.
ایشان با اشاره به فعالیت حدود ۶۷۰۰ شرکت 
دانش بنیان در کشور گفتند: »در سال جدید برای 
پاسخ به نیازهای کشور، تعداد شرکتهای دانش بنیان 
باید دو برابر شود البته این موجب نشود که عده ای، 
شرکت هایی را که واقعاً دانش بنیان نیستند، با این 

عنوان، تأسیس و راه اندازی کنند«.

صفرِ شیرین کرونایی
پس از اینکه ش��هریور ماه ۱۴۰۰ واکسن های 
پیش خرید شده به صورت عمده وارد کشور شدند و 
همچنین واکسن های اهدایی به سمت ایران سرازیر 
شد، واکسیناسیون عمومی علیه کرونا گسترش و 
سرعت چشمگیری پیدا کرد و همین عامل باعث 
شد تا آمار مبتایان و فوتی های کرونایی رو به نزول 

برود. البته فروردین ماه بسیاری از کارشناسان این 
وضعیت را شکننده می دانستند. آنها بیم آن داشتند 
که پس از افزایش چند برابری سفرهای نوروزی، 
موج جدیدی از کرونا را در کش��ور داشته باشیم. 
در همین حال س��تاد ملی مقابله با کرونا در ایام 
نوروز مصوب کرد که مدارس و دانشگاه ها در تمام 
مقاطع از ۱۴ فروردین ماه باید به صورت حضوری 
ادام��ه پیدا کنند. نگرانی دیگر کارشناس��ان گرد 
هم آمدن دانش آموزان دقیقا فردای تعطیات در 
مدارس بود؛  تعطیاتی که به لحاظ آمار سفرهای 
بین شهری به دوران پیش از کرونا بازگشته بود. اما 
به لطف واکسیناسیون گسترده تاثیر چشمگیری 
در آمار رسمی مبتایان و فوتی ها نداشت. هرچند 
که هنوز ۱۴ میلیون نفر از شهروندان هنوز حتی 
یک دوز واکسن هم دریافت نکرده اند. با این وجود 
قدرت کرونا به صورتی کاه��ش یافت که در ۲۵ 
روز ابتدایی خ��رداد ماه پس از ۲۸ ماه پرتاطم و 
طاقت فرسا آمار فوتی های ناشی از کرونا دو مرتبه 
صفر شد. البته کارشناس��ان همچنان بر رعایت 
پروتکل های کرونایی به خصوص در اماکن شلوغ و 
همچنین پایان نیافتن کرونا تاکید دارند و نسبت به 
احتمال ایجاد یک جهش جدید در ویروس کرونا 
و پدیدار شدن موج جدیدی از همه گیری هشدار 

می دهند.

آبان و آذر جذاب فو تبالی
مس��ابقه فوتبال ای��ران و لبن��ان در چارچوب 
رقابت های مقدمات��ی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، در 
ایام نوروز به میزبانی مش��هد برگزار ش��د. اما این 
مس��ابقه به یکی از پرچالش ترین مسابقات چند 
سال اخیر تبدیل شد. راه ندادن زنان به استادیوم 
علیرغم اعام اخبار رسمی، تبدیل به موضوع اصلی 
و خبر نخست رسانه ها در آن ایام شد. وزیر کشور 
پس از آن دس��تور شناسایی و برخورد با عامان 
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نان فانتزی، شیرینی، کیک، بیسکوییت و مهمتر 
از بقیه ماکارونی حداقل ۲ برابر شد. از سوی دیگر 
تاطم در بازار ارز و طا هم مورد دیگری بود که بر 
سر اقتصاد کشور سایه افکنده است. در این موضوع 
پس از زمزمه های قطعنامه ش��ورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قیمت دالر کم کم شروع به 
باال رفتن کرد و در مدت کوتاهی رکورد تاریخی ای 
به ثبت رس��اند که و هر دالر آمری��کا در بازار آزاد 
تهران به قیمت تاریخی ۳۳۵ هزار ریال معادل ۳۳ 

هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

فرو ریختن آوار غم در آبادان
فاجعه ی متروپل آبادان، موضوعی بود که مردم 
ای��ران را در غم و اندوه فرو برد. برج های دو قلوی 
متروپل در خیابان امیری آبادان، در حالیکه هنوز 
کار ساخت آن تمام نشده بود ظهر دوم خرداد ماه، 
ف��رو ریخت. این اتفاق در حال��ی رخ داد که حال 
جمعیت زیادی در آن مشغول کسب و کار روزانه 
خود بودند؛ به عبارت دیگر پیش از آنکه ساختمان 
تکمیل شود، سازنده اجازه داده بود که مغازه ها و 
دفاتر در آنجا مستقر شوند. علت فرو ریختن این 
برج، عدم توجه به هشدارها مبنی بر رعایت اصول 
ایمنی ساختمان سازی گفته شده است. طبق آمار 
رس��می این فاجعه نزدیک ب��ه ۵۰ فوتی و ده ها 
زخمی برجا گذاشته است. س��ازنده و مالک این 
ساختمان هولدینگ عبدالباقی به ریاست حسین 
عبدالباقی بود. هرچند در ساعات اولیه خبرگزاری ها 
از بازداش��ت حسین عبدالباقی خبر دادند اما روز 
بعد، طبق اعام رسمی دادستانی خوزستان این 
فرد هنگام فرو ریختن برج، در ساختمان حضور 

داشته و بر اثر ریزش آوار جان باخته است. 

ترور در تهران؛ شهادت حسن صیاد خدایی
اول خرداد ماه هنگامی که س��رهنگ پاس��دار 
حس��ن صیاد خدایی قصد ورود ب��ه منزلش در 
خیابان مجاهدین اسام تهران را داشت، از سوی 
دو موتور سوار با ۸ گلوله به شهادت رسید. روابط 
عمومی کل سپاه در اطاعیه ای با تائید این خبر، 
اعام کرد که عصر یکشنبه یکم خرداد »در یکی 
از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسام در 
شرق تهران، مدافع حرم »سرهنگ پاسدار صیاد 
خدای��ی« هدف جنایت تروریس��تی ضد انقاب 
و عوامل وابس��ته به استکبار جهانی قرار گرفت«. 
این اطاعیه »با تبریک و تسلیت شهادت مدافع 
سرافراز حرم س��رهنگ پاسدار صیاد خدایی« به 
خانواده وی، تاکید کرده اس��ت: »اقدام الزم برای 
شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین پیش بینی 
و در حال انجام است«. چندی بعد نیویورک تایمز 
به نقل از منابع اس��رائیلی نوشت که این رژیم در 
ترور شهید صیاد خدایی نقش داشته است. سردار 

حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اس��امی هم در دیدار با خانواده ش��هید حس��ن 
صیادخدایی از فرماندهان مدافع حرم با اشاره به 
رشادت های این شهید اظهار کرد: »شهدایی که به 
دست صهیونیست ها به شهادت می رسند، شهدای 
بسیار بلندمرتبه و با مقام بسیار واالتری هستند، 
چراکه به دست بدترین افراد به شهادت رسیده اند 
و ان شاءاهلل انتقام او را از دشمنان خواهیم گرفت«.
چند روز بعد برخی س��ایت های فارس��ی زبان 
خارج از کشور مدعی شدند که علی اسماعیل زاده، 
سرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران در منزلش 
ترور شده است که این شایعه با واکنش یه منبع 
آگاه روبرو شد. در همین رابطه یک منبع آگاه نیز 
با تکذیب اخبار منتشر شده درخصوص شهادت 
یا ترور یکی از کارکنان نیروی قدس، آن را صرفاً 
جنگ روانی و خبرسازی کذب رسانه های معاند 
دانست. به گفته او »علی اسماعیل زاده هفته قبل از 
تراس منزلش که حفاظ مناسبی نداشت به پایین 
سقوط کرد و جان باخت. علت این فوت، به تایید 
مراجع رسیدگی کننده از جمله پزشکی قانونی نیز 

رسیده است«. 

سرقت هالیوودی از بانک ملی
پس از س��ه روز تعطیلی در نیمه خرداد اعام 
شد که در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران سرقتی 
رخ داده و تع��دادی از صندوق ه��ای اجاره ای این 

شعبه به س��رقت رفته است. براساس اعام بانک 
ملی  مشخص شده که تعداد دقیق صندوق های 
اجاره ای آس��یب دیده در حادثه رخ داده در شعبه 

دانشگاه بانک ملی ۱۶۸ صندوق است.
دو روز پ��س از این اتف��اق، روابط عمومی بانک 
مل��ی ای��ران اع��ام ک��رد: »در پی ب��روز حادثه 
س��رقت از صندوق های اجاره ای ش��عبه دانشگاه 
و خس��ارات وارده به مردم و مش��تریان به حکم 
مدیر عامل بانک، رئیس و معاون ریالی این  شعبه 
 از س��مت خود برکنار ش��دند و مرات��ب برخورد 
قانونی الزم با آنها و سایر مقصرین در حال انجام 

است«.
ح��دود یک هفته پس از انجام س��رقت بزرگ 
بانکی که به آن »سرقت هالیوودی« داده اند، روز 
جمعه ۲۰ خرداد ماه، س��ردار حس��ین رحیمی، 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعام بازداش��ت 
س��ارقان صندوق امانات بانک مل��ی، گفت: »از 
س��اعات اولیه روز دوشنبه پلیس مطلع شد که 
این س��رقت به وقوع پیوس��ته و بافاصله بعد از 
اطاع و بازدید از صحنه، کار پلیس شروع شد و 
با تشکیل چند تیم ویژه از مجرب ترین کاراگاهان 
طرح عملیات ویژه ما برای به دست آوردن ردپای 
سارقان، شناسایی آنها، نحوه سرقت و دستگیری 
آغاز شد. یک هفته است که شب و روز نداریم و 
امروز خدا را شکر با اقدامات شبانه روزی، سارقان 

بانک دستگیر شدند«.
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