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دی��دار  در  اس��امی  انق��اب  معظ��م  رهب��ر 
رئیس جمه��وری و اعضای هیئت دولت، بررس��ی 
و بی��ان عملکرد دول��ت و یاد و زنده نگه داش��تن 
حوادث مهم انقاب و ۴۳ س��ال اخیر را دو رویکرد 
اساسِی هفته دولت برشمردند و با تشریح توفیقات 
یک س��اله دولت، در بیان توصیه های مهم از جمله 
درب��اره اولویت مس��ئله اقتصاد افزودن��د: مردم در 
همه حوادث و رویدادها »قهرمان اصلِی سرگذشِت 
انق��اب« بوده اند و این واقعیت مایه درس و عبرت 
است و به همه مس��ئوالن نشان می دهد که با این 

ملت باید چگونه رفتار کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، شهیدان رجایی و باهنر 
را دو مدیر تراز انقاب اسامی خواندند و با اشاره به 
اینکه ش��هادت، پاداش شایسته پروردگار به این دو 
عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشی حوادث بزرگ، 

آفت مهمی است که باید همه از آن پرهیز کنیم.

رهب��ر انق��اب »برانگیختگی عموم��ی ملت در 
دوران انقاب«، »حیرت استکبار در مقابل عظمت 
انقاب«، »دشمنی های بی وقفه زورگویان جهانی«، 
»بی دفاع بودن کشور و پایتخت در مقابل حمات 
هوایی صدام«، »جوالن دادن تروریستها در سراسر 
کش��ور و ناامنی س��ال های اول انقاب«، »عملکرد 
دولتها و مجالس مختلف پس از انقاب«، »حضور 
تعیین کننده ملت در حماس��ه دفاع مقدس و دیگر 
جبهه های مقابله با دش��منان« و »حضور بی دریغ 
و تحس��ین برانگیز مردم در راهپیمایی ها و مراسم 
مختلف« را از جمله مس��ائلی خواندند که یاد آنها 

باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای در همی��ن زمینه با 
ی��ادآوری حض��ور به ی��اد ماندنی ملت در تش��ییع 
س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزودند: مسائل 
مش��ابه از جمله حضور پُر معنا و گسترده مردم در 

تشییع پیکر آیت اهلل ناصری در اصفهان و مشارکت 
عجی��ب م��ردم در میهمان��ی غدیر نش��ان دهنده 
جهت گیری های عمومی ملت و راه صحیحی است 

که باید ادامه یابد.
رهب��ر انقاب، بررس��ی و پرداختن به فعالیتهای 
دولت را دومین کارکرد هفته دولت برشمردند و با 
اشاره به برخی توفیقات دولت،  توصیه هایی خطاب 

به رئیس جمهوری و اعضای دولت بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، زنده کردن امید و اعتماد 
مردم را مهمترین توفیق دولت دانس��تند و افزودند: 
مردم می بینند که دولت در وسط میدان و مشغول 
کار و تاش برای حل مش��کات و خدمت رسانی به 
آنها است و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی را تا 
حد زیادی احیا کرده اس��ت البت��ه این تاش ها در 
برخی زمینه ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه ها 

نیز هنوز به نتایج الزم نرسیده است.

ساخت پتروپاالیشگاه ها و جلوگیری از خام فروشی در اولویت های دولت باشند
مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت وزیران:
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ایش��ان س��فرهای اس��تانی دول��ت را موضوعی 
درخشان و مهم خواندند و افزودند: ۳۱ سفر در سال 
اول دولت به سراسر کشور از جمله نقاط محروم و 
دور افتاده، نظارت میدانی بر کارها و همدلی عمیق 

با مردم از دیگر توفیقات دولت بوده است.
»سرعت عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و 
پیش بینی نشده به نشانه همدردی دولت با مردم«، 
»زدوده ش��دن رقابتهای منفی و مناقش��ه برانگیز 
در رواب��ط بین قوا که موجب آش��فته کردن ذهن 
مردم می شد«، »تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در 
اس��تمرار این تاش آرامش بخش« و »جوانگرایی« 
از دیگر توفیقات دولت بود که رهبر انقاب به آنها 

پرداختند.
ایشان گفتند: البته مدیران و مسئوالن جوان هم 
در مواردی اش��تباه و خطا می کنند اما در مجموع 
دمی��ده ش��دن روح جوانی در دول��ت و مجلس و 
پرورش مدیران قوی، ارزش صبوری در مقابل این 

خطاها و رفع تدریجی آنها را دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »خارج کردن جامعه از 
چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران«، 
»پرهیز از شرطی کردن کشور« و »اهمیت دادن به 
ظرفیت های داخل��ی« را از دیگر موفقیت های قوه 

مجریه خواندند.
ایش��ان دول��ت س��یزدهم را »مس��ئولیت پذیر« 
دانستند و گفتند: در یک سال اخیر شنیده نشد که 
دولت فرافکنی و بهانه تراشی کند و بگوید »اختیار 

نداریم« و یا »نمی گذارند«.
»رویکردهای خوب در زمینه سیاس��ت خارجی 
و فرهنگ« و »برجس��ته کردن شعارهای انقاب از 
جمله عدالت طلبی، حمایت از مس��تضعفان، پرهیز 
از اش��رافی گری و استکبار س��تیزی« از دیگر نقاط 

برجسته دولت بود که رهبر انقاب بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: دولت این 
سررشته و سبِک کاری را برای دستیابی به توفیقات 

بیشتر ادامه دهد.

رهبر انقاب اسامی در ادامه توصیه هایی را خطاب 
به دولت بیان کردند.

اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای، »ش��کر 
نعم��ت توفیق خدمت ب��ه مردم« بود ک��ه در این 
خصوص گفتند: ش��کر این نعم��ت در درجه اول با 
تقویت ارتباط با خدا و دعا و توسل و تضرع و انس 
با قرآن است و در درجه بعد با ادامه تاش جهادی 

برای خدمت به مردم.
»داشتن نیت الهی و مخلصانه و پرهیز از کارهای 

نمایشی« دومین توصیه رهبر انقاب بود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در همی��ن زمینه 
خاطرنشان کردند: اطاع رسانی اقداماتی که انجام 
می ش��ود، منافاتی با اخ��اص ندارد زی��را موجب 

افزایش امید مردم می شود.

ایشان در توصیه سوم گفتند: به میان مردم رفتن 
را ادامه دهید و اس��یر برخی جوس��ازی ها نشوید و 
البت��ه در مواجه��ه با مردم صب��ر و تحمل به خرج 

دهید.
مک��رر  و  بی واس��طه  انق��اب، حض��ور  رهب��ر 
رئیس جمه��وری و دیگر مس��ئوالن دولت در میان 
م��ردم را دارای برکات و تأثیرات فراوان دانس��تند 
و افزودن��د: البته دولِت مردم��ی فقط به معنای به 
میان مردم رفتن نیس��ت، باید با برنامه ریزی دقیق 
و اس��تفاده از دیدگاهها و نظ��رات مختلف، زمینه 
جلب مشارکت مردم در عرصه های مختلف از جمله 

اقتصادی و سیاسی فراهم شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه چهارم بر لزوم 
عمل به وعده ها و پرهیز از بیان وعده های غیرقابل 
تحقق که زمینه س��از خدشه دار شدن اعتماد مردم 
می ش��ود، تأکید کردند و به عنوان توصیه پنجم، با 
اشاره به موضوع طراحی نقشه جامع حرکت دولت، 
افزودند: مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق 
نکند و ب��رای اینکه دچار این آفت نش��وید با یک 
طرح کان و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم، 

حرکت کنید.
ایش��ان لزوم رعایت اولویته��ا را به عنوان توصیه 
ششم مطرح کردند و گفتند: توان و امکانات دولت 
محدود اس��ت، بنابرای��ن باید ابتدا س��رفصل های 
اساس��ی مش��خص ش��وند و سپس س��رفصل ها و 

زیرمجموعه های آنها اولویتبندی شوند.
رهبر انقاب با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، 
 اولوی��ت اصل��ی همچنان مس��ئله اقتصاد اس��ت، 
خاطرنشان کردند: البته این به معنای نادیده گرفتن 
سرفصل های دیگر همچون علم، امنیت، آسیبهای 
اجتماعی و فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد 

باشد همراه با پیوست فرهنگی.

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در خصوص موضوع 
اقتصاد چند نکته را بیان کردند.

»لزوم انس��جام مدیران اقتصادی و داش��تن نظر 
واحد در مس��ائل گوناگون اقتصادی«، »مش��خص 
کردن اولویته��ا و تمرکز بر ش��اخص های اصلی و 
پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس جمهوری و دیگر 
مسئوالن« نکاتی بود که رهبر انقاب به آنها اشاره 

کردند.
رهبر انقاب اسامی در بیان شاخص های اصلی 
اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رش��د اقتصادی، رش��د 
سرمایه گذاری، رش��د اشتغال، رشد درآمد سرانه و 
کاهش فاصله طبقاتی شاخص هایی هستند که باید 

به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.
رهبر انقاب در توصیه بعدی، عمده ترین سرفصل 
در پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند 
و تأکی��د کردند: قاطعانه با ه��ر عاملی که تولید را 

تضعیف می کند، مقابله کنید.

ایش��ان در بخش تولید کش��اوزی، با اش��اره به 
بح��ران غذا به دنبال وقوع جنگ اوکراین، مس��ئله 
امنیت غذایی را بس��یار مهم دانستند و با یادآوری 
توصیه های مستمِر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی 
در اقام اساسی مانند گندم، افزودند: مسئله امنیت 
غذایی یک مس��ئله درجه یک است که نباید از آن 

غفلت شود.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در خصوص تولید 
صنعتی، با اش��اره به مش��کل کمبود سرمایه در 
گردِش واحده��ای تولیدی، تأمین این س��رمایه 
را وظیف��ه بانک ه��ا خواندن��د و گفتن��د: بان��ک 
مرکزی س��خت گیری های به جا و به موقعی را در 
خصوص کنترل ترازنامه بانک ها آغاز کرده اس��ت 
اما باید مراقبت ش��ود که ای��ن کنترل ها بر روی 
فعالیتهای غیر مولّ��د بانکها همچون خرید زمین 

 

و س��که یا فعالیتهای بنگاه داری آنها اِعمال شود 
و تس��هیات الزم برای واحدهای تولیدی آسیب 

نبیند.
رهبر انقاب در برشمردن اولویت های اقتصادی، 
مس��ئله مس��کن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: 
در قضیه مسکن عقب ماندگی زیادی وجود دارد که 
موجب افزایش سرسام آور قیمت و اجاره بها و رنج و 

زحمت مردم شده است.
»س��اخت پتروپاالیش��گاه ها«، »تکمیل زنجیره 
ارزش اف��زوده در صنای��ع معدن��ی و جلوگیری از 
خام فروش��ی«، »تکمیل مسیرهای حیاتی شمال- 
جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل 
و نقل بین المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و 
حمل و نقل داخلی« و »توسعه استفاده از ظرفیت 
بی بدیل دری��ا« اولویت های دیگ��ری بود که رهبر 
انقاب بر آنها تأکید و خاطرنش��ان کردند: نگذارید 
ظرفیتهای طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور 

هرز برود.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانش��ان 
ب��ا تأکید بر پرهیز از نیم��ه کاره رها کردن کارها و 
ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت و افزایش کار 
جهادی برای حل مش��کات متراکم و به جا مانده، 
گفتند: اگر به این توصیه ها عمل شود، ثابت خواهد 
ش��د که دولت سیزدهم دولتی کامًا کارآمد، فعال 
و برطرف کننده مش��کات زندگی مردم است که 

نتیجه آن رضای پروردگار و مردم خواهد بود.
گ��زارش  از  قدردان��ی  ب��ا  همچنی��ن  ایش��ان 
رئیس جمهوری و چند تن دیگ��ر از اعضای دولت 
گفتند: باید با فعالیت بیشتر بخش رسانه ای دولت 
و اطاع رسانی هنرمندانه و باورپذیر، این دستاوردها 

را برای مردم بیان کرد.
اس��امی،  انق��اب  رهب��ر  از س��خنان  پی��ش 
رئیس جمهوری و چهار تن از اعضای دولت به بیان 
گزارش های��ی از رویکردها و اقداماِت اولین س��ال 

دولت سیزدهم پرداختند.
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سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، یکی 
از مس��ائل مهم پیش روی دولت در آغاز فعالیت را 
تأمین و پرداخت حقوق و دستمزد برشمرد و گفت: 
به لطف خدا و با وجود مشکات، تاکنون یک روز در 
پرداخت حقوق، دستمزدها و یارانه ها تأخیر نشده 
است. کس��ری بودجه دولت هم بدون استقراض و 
چاپ پول، با فعال ش��دن فروش نفت، جلوگیری از 

فرارهای مالیاتی و موارد مشابه تأمین شد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در کنار سختی های 
تأمین منابع برای هزینه های جاری مثل پرداخت 
حقوق، پرداخت بدهی های دولت گذشته، جبران 
کسری بودجه و امثال آنها، از کارهای عمرانی نیز 
غفلت نشده است، افزود: در سال گذشته ۲۰۲ هزار 
میلیارد تومان پروژه عمرانی در کش��ور انجام شده 
اس��ت. تعداد زیادی پروژه نیمه تمام در اس��تان ها 
شناسایی شده و کار تکمیل آنها آغاز شده است. او 
ادامه داد: همه اینها در حالی است که امسال دولت 
۴۰ درصد س��هم صندوق توس��عه ملی را از محل 
فروش نفت ب��ه طور کامل به ای��ن صندوق واریز 
می کند و ۲۰ درصدی که در س��ال های گذشته از 
این محل در اختیار دولت بود نیز امس��ال برداشت 
نمی ش��ود. با این وج��ود دولت عاوه ب��ر افزایش 
حقوق و دس��تمزدها و تاش برای بهبود وضعیت 
و معیشت کارگران و بازنشستگان، طرح رتبه بندی 
معلمان و تعرفه گذاری خدمات پرس��تاری را که با 

سال ها تأخیر مواجه بودند، اجرا کرد.
رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنانش با بیان 
اینکه خیل��ی از تحریم هایی که می خواس��تند ما 
را محدود کنند، این محدودیت ها را به رس��میت 
نش��مردیم، افزود: میزان صادرات ما نشان دهنده 
آن اس��ت که هیچ محدودیتی را برای خودمان به 
رسمیت نمی شناسیم. سطح تجارت خارجی ما با 
کشورهای منطقه تا ۴ برابر و بعضاً ۵ برابر افزایش 
پیدا کرده اس��ت. همچنین صادرات نفت افزایش 
یافته است. دولت مردمی خود را در محدوده آنچه 
ک��ه تحریم کنندگان می خواهند با تحریم ما را در 

آن قرار دهند، قرار نداده است.
رئیس��جمهوری با بی��ان اینک��ه تحریم ها علیه 
کش��ورمان را ظالمانه می دانیم اما آنها را به عنوان 
محدودیت برای خودمان به رسمیت نمی شناسیم، 
اظه��ار داش��ت: جمه��وری اس��امی هی��چ گاه 
می��ز مذاکره برای رف��ع تحریم ها را ت��رک نکرد. 
تحریم های ظالمانه باید برداشته شود و آنهایی که 
به تعهد و پیمان خودش��ان پشت پا زدند و به آنها 

عمل نکردند باید به تعهدات شان برگردند.

رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسامی ایران 
در مذاکرات به دنبال تضمین ه��ای اطمینان آور، 
راس��تی آزمایی عین��ی و عمل��ی نس��بت به رفع 
تحریم ها، رفع تحریم ها به صورت معنادار و پایدار 
و بس��ته ش��دن موضوع ادعاهای سیاس��ی است، 
تصریح ک��رد: بدون حل و فصل مس��ائل پادمانی 
سخن از توافق معنا ندارد، توافق باید همراه با حل 
و فصل مس��ائل پادمانی و پایان این مسأله باشد. 
دولت مردمی نس��بت به منافع ملت بزرگ ایران، 
در خنثی کردن و رف��ع تحریم ها نه کوتاه آمده و 

نه کوتاه می آید.
رئیس جمهوری در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری 
درب��اره برنامه های دول��ت برای بهبود معیش��ت 
کارگران گفت: اگر لیس��ت افزایش سنواتی حقوق 
کارگران را ببینید تأیید می کنید که در س��نوات 
گذش��ته این می��زان افزایش حقوقی که امس��ال 
اتفاق افتاد مسبوق به س��ابقه نبوده است. حقوق 
بازنشس��تگان نیز در این دولت طب��ق قانون ۱۰ 
درصد افزایش یافت چرا که دولت نمی تواند فراتر 
از قان��ون عمل کند، اما آنجایی که امکان داش��ت 
دول��ت از اختی��ارات قانونی خود اس��تفاده کند، 

استفاده کرده است.
رئیس��ی با اش��اره به در نظر گرفت��ن اعتبار ۳۵ 
هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون رتبه بندی 
معلمان در بودجه ۱۴۰۱ افزود: تمام تاش ما آن 
اس��ت که نس��بت به حقوق و دس��تمزد هم برای 
کارگران، هم برای بازنشستگان، هم برای معلمان 
و هم برای عموم کارکنان نه در سطح ۱۰۰ درصد 
متناسب س��ازی ، اما به مقدار زیادی بتوانیم از باِر 

هزینه ای آنها را بکاهیم.
رئیس جمه��وری ادامه داد: به عنوان مثال کاری 
که در تحت پوشش بیمه سامت رایگان قرار دادن 
۶ میلیون نفر در کشور انجام شد مسبوق به سابقه 
نبوده است. یا اجرای طرح دارویار که در نتیجه آن 
افزای��ش قیمت داروها بر عهده بیمه ها قرار گرفت 
و مردم داروی مورد نیاز خود را همچنان با قیمت 
قبلی دریافت می کنند. سعی شده این مبلغ اضافی 
از مردم گرفته نش��ود و بر عهده بیمه ها باشد که 

البته هزینه های این را هم دولت می دهد.
رئیسی اظهار داشت: تمام تاش ما در دولت این 
است که تا می توانیم، بار هزینه ای مردم عزیزمان 
را، عموماً ۸۵ میلیون هموطن را به ویژه کس��انی 
که امروز به عنوان کارگر، کشاورز، معلم و کسانی 
را ک��ه باید به آنها توجه خاص کرد، کاهش دهیم 
و اینه��ا مورد توجه خاص دولت ق��رار بگیرند. در 
مورد وزیر جدید کار نیز فردی معرفی خواهد شد 

ک��ه دغدغه کار، کارگر و رف��اه و تأمین اجتماعی 
داشته باشد.

رئیس��ی در پاسخ به پرس��ش دیگری مبنی بر 
اینکه جنابعالی و اعضای کابینه در یکسال گذشته 
به ۳۱ اس��تان کش��ور س��فر کردید که رکوردی 
تازه در س��فرهای استانی روس��ای جمهور هم به 
حساب می آید در این سفرها از نزدیک در جریان 
چالش های استان ها و مشکات مردم قرار گرفتید 
گ��ر چه پیش��تر در مقام رئیس دس��تگاه قضا هم 
چنین رویکردی را داشتید و در ایام انتخابات نظام 
مس��ائل هر اس��تان را به تفکیک منطقه و شرایط 
اقلیمی احص��ا و تدوین کرده بودی��د در دور اول 
س��فرها تصمیماتی گرفتید که خودتان هم اشاره 
فرموی��دد و مصوب��ات و اعتب��ارات تخصیص داده 
ش��د که اعداد و ارقام آنها از س��وی رسانه ها اعام 
ش��ده و معاون اجرایی و استانداران متولی نظارت 
و پیگی��ری آنها هس��تند، آیا با توجه به گس��تره 
مطالبات و مش��کات موجود ب��ه نظر حضرتعالی 
اعتبارات الزم برای اس��تان ها متناسب با شرایط و 
نیازهای هر اس��تان تعیین تخصیص داده شده و 
ارزیاب��ی خودتان از روند اجرایی اینها چیس��ت و 
نکته دوم اینکه مشخصاً بفرمایید دور دوم سفرها 
از چه زمانی ش��روع می ش��ود و ب��ا بازنگاهی که 
به دور اول س��فرها داش��تید با چه مدل و هدفی 
قرار اس��ت این سفرها انجام شود؟ گفت: مصوبات 
سفرهای استانی در جهت حل مسائل ضروری نه 
رفع تمامی مش��کات است. همه مسائل استان با 
یک سفر حل نمی ش��ود. پروژه های نیمه تمام در 

کشور بسیار زیادند.
رئیس��ی ادامه داد: یک وقت هایی در جلس��ات 
مطرح اس��ت که اگ��ر پروژه ای انجام ش��ود به نام 
چه کسی تمام می ش��ود؟ گفتیم به نام هر کسی 
می خواهد تمام شود. به نام کدام دولت مهم نیست 
بلکه مهم این اس��ت که مردم از آن پروژه استفاده 
کنند لذا اینکه به نام چه کس��ی تمام ش��ود اصًا 
برایمان مهم نیس��ت. رئیس جمهوری با اش��اره به 
مشکات تأمین آب در شهر همدان، اظهار داشت: 
پروژه آب همدان برای ۱۷ س��ال قبل اس��ت که 
تنها ۳۰ درصد کارش انجام ش��ده است و ما بقی 
کار حتماً ظرف مدت کوتاه انجام خواهد ش��د. در 
اس��تان های دیگر هم بعضی از سدها، نیروگاه ها و 

پروژه های بزرگ همینطور باقی مانده است.
رئیس��ی افزود: بیش از ۴ ه��زار و ۵۰۰ مصوبه 
در استان های مختلف مطرح است که با مدیریت 
مسئول مربوطه، نظارت استاندار و معاون اجرایی 

رئیس جمهوراین مصوبات اجرایی می شود.

واریز 4۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت
رئیس جمهوری در نشست خبری مطرح کرد؛
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در نشس��ت خبری که به مناس��ب روز خبرنگار در محل 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت برگزار ش��د، 
ناصر عاشوری دبیر کل و ناصر تنگستانی قائم مقام انجمن به 

پرسش های خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ دادند.
عاش��وری در ابت��دا ضمن تبری��ک روز خبرن��گار گفت: 
»خبرنگار اگر در مسیر حق طلبی، حق یابی و دفاع از حقوق 
مردم و جامعه باش��د، برای مس��ئولین حکومتی و دولتی و 
مردم کوچه و بازار یک ارزش تلقی می شود. خیلی از مواقع 
مدیران باال دستی از مسائل مطلع نیستند ولی وقتی خبرش 
از سوی خبرنگار منتشر می شود، بافاصله مسئوالن اقدام به 

رفع آن مشکل می کنند«.
وی در ادام��ه بی��ان ک��رد: »اطاع رس��انی در جامع��ه و 
روش��نگری، عبارت خیلی کوچک��ی از اقدامات خبرنگاران 
اس��ت. وظیفه حق گویی و حق طلب��ی بر دوش خبرنگاران 
اس��ت. خبرنگار اقدامات و فعالیت های مسئولین را در کنار 
انتقادات خود منعکس می کنند. کار و ش��غل خبرنگاران از 

کارهای ارزشمند جامعه است«.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پاالیش نفت در ادامه 
افزود: »حدوداً ۹ پاالیشگاه عضو انجمن ما هستند و به جز 
آبادان ما با تمام پاالیشگاه ها همکاری داریم. برای هماهنگی 
در در اجرائیات در حوزه تولید ما با دولت هماهنگ می کنیم 
که چقدر دولت نفت، گازوئیل و بنزین تولید می کند یا چقدر 
ف��رآورده ویژه تولید می کنیم که نیاز جامعه در ابتدا مرتفع 

شود و سپس هم صادرات انجام شود«.

البته مینی پاالیشگاه ها 
بنزین تولید نمی کنند 

بلکه یک فرآورده سبک 
شبیه به بنزین تولید 

می کنند محصوالتی که 
مینی پاالیشگاه ها تولید 

می کنند اصالً 
استانداردهای شرکت 
ملی پاالیش و پخش را 
ندارد و به همین دلیل 

در داخل مورد استفاده 
قرار نمی گیرد و اسم این 
محصوالت تولیدی آنها 
نیز اصالً بنزین نیست و 
بیشتر نوعی حالل تولید 

می شود

حمایت 
شرکت های
دانش بنیان

در اولویت

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پاالیش نفت
در نشست خبری مطرح کرد:

تنگستانی قائم مقام انجمن صنفی صنعت پاالیش نفت: 
بنزین پیرولیـز در پاالیشـگاه ها نه تولید و نـه دریافت 

می شود
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خودمان راه اندازی می شود«.
او با بیان اینکه »هم اکنون با س��ه پتروپاالیشگاه در حال 
همکاری هس��تیم و تع��دادی دیگر هم درحال پیوس��تن 
به انجمن هس��تند«، افزود: »عضوی��ت در انجمن مقداری 
سختگیرانه اس��ت. به عنوان مثال یک پاالیشگاهی که در 
ایام تولید قیر هم دارد شرایطش به حدی نرسیده که بتواند 
عضو انجمن ما ش��ود و باید حتماً واحدهای دیگرش را هم 
راه ان��دازی کند تا درصد بهره برداری از پروژه اش به مرز ۸۰ 
درصد برسد یا پروانه اوراقش را باید تمدید می کرد که نکرده 

بود«.
عاش��وری ادام��ه داد: »قبل از س��ال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که 
مجلس و دولت دنبال این سیاس��ت باشند، ما سال ۹۹ آن 
را در دستور کار خودمان قرار دادیم و در واقع به این اعتقاد 
داریم که باید واحدهای کوچک پتروپاالیشگاهی در کشور 

توسعه پیدا کند«.
وی با بیان اینکه »اولویت بعدی ما حمایت از شرکت های 
دان��ش بنیان اس��ت«، گف��ت: »در دوس��ال گذش��ته در 
نمایشگاه های بین المللی این مسئله را به صورت ویژه دیده ایم 
و احتم��ال زیاد هم برای ماه های آینده یک گردهمایی را با 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار خواهیم 
کرد زیرا در حقیقت جایگاه شرکت های پاالیشی و نقش و 
حمایت آنها از شرکت های دانش بنیان اهمیت زیادی دارد. 
در واقع ما وقتی یک پاالیشگاه را اورهال )تعمیرات اساسی( 
می کنیم ۲۴ تا ۲۵ هزار قطعه تعویض می ش��ود و االن ادعا 
داری��م که باالی ۷۵ درصد از این قطع��ات را در داخل و از 

طریق شرکت های دانش بنیان تأمین می شود«.
او ادامه داد: »بنابراین ما تاش داریم ۲۵ درصد نیاز دیگر 
خودمان به قطعات پاالیشگاه های فرسوده را از شرکت های 
دانش بنیان تأمین کنیم، تا به این وسیله این شرکت ها را از 
نظر مالی تقویت کنیم. این اقدامات جزو برنامه کاری سال 
۱۴۰۱ انجمن ما اس��ت. عاوه بر این در صدد هس��تیم در 
تولید انبوه و صادرات نیز به هر نحوی از شرکت های دانش 

عاش��وری در ادامه خاطر نشان کرد: »در برخی از 
مسائل داخلی مثل حق و حقوق پرسنل، خصوصی 
ش��دن پاالیشگاه ها یا پرداخت ها و خدماتی که داده 
می شود و در سیاس��ت هایی که بر انگیزش پرسنل 
کارکن��ان و مدی��ران می تواند تاثیرگذار باش��د. در 
حقیقت ما مجموعه انجمن در هیئت مدیره مواردی 
را تصوی��ب و به پاالیش��گاه ها اب��اغ می کنیم تا آن 
سیاست را دنبال کنند. یا به عنوان مثال فان مبلغ 
را به پرسنل و کارکنان در جهت ایجاد وحدت رویه 
پرداخ��ت کنند. یا در عرضه کاالهای ویژه در بورس 
برای ایجاد وحدت رویه نرخ آن را مشخص می کنیم 
تا اعام کنیم که کم فروشی یا گران فروشی ممنوع 

است«.
او در ادام��ه با بیان اینکه مدی��ران در این هیئت 
مدیره تمام مس��ائلی که باید رعایت شود را مصوب 
و پاالیشگاه ها اباغ می کنُد افزود: »تمام پاالیشگاه ها 
موظفن��د که مصوبات هیئت مدیره را اجرا کنند؛ به 
این دلیل که بازار و مشتری و تولیدکننده و صنعت 
میانی و پایین دس��تی که ما خوراک ش��ان را تأمین 

می کنیم، دچار مشکل نشوند«.
عاشوری افزود: »این پاالیش��گاه ها فرآورده اصلی 
مثل سوخت هواپیما، نفِت گاز، نفت سفید و بنزین 
تولی��د می کنند و ۴۱ محص��ول دیگر هم به عنوان 

فرآورده ویژه تولید می شوند«.
دبیر کل انجمن صنف��ی کارفرمایی پاالیش نفت 
کشور تاکید کرد: »در طول سال برخی از پاالیشگاه ها 
باید تعمیر ش��وند زیرا سن آنها باال است. با توجه به 
برنامه ریزی ای که ش��رکت پاالی��ش و پخش انجام 
می دهد اورهال )تعمیرات اساسی( این پاالیشگاه ها 
انجام می شود. سیاست هایی که ما در انجمن داریم، 
حمایت از طرح های توسعه ای است که نظام، دولت 
و مجلس به دنبال آنها هس��تند، از جمله تأس��یس 
پتروپاالیشگاه های جدید که نیاز ضروری کشور است 
و ما به عنوان انجمن صنفی وظیفه ذاتی و اساسی ما 

تأسیس آنها است«.
عاش��وری گفت: »هر کدام از این پاالیشگاه ها که 
عضو انجمن ش��وند از حمایت های حقوقی و اداری 
ما بهره مند می ش��وند. بنابراین قبل از اینکه دولت و 
مجلس چنین تصمیماتی بگیرند ما از سال ۹۹ به بعد 
حمایت از پتروپاالیشگاه های کوچک که تولیدات شان 
میعانات اس��ت را در دس��تور کار خود قرار دادیم و 
تعدادی از آنها تاکنون عضو انجمن ما شده اند. البته 

به جز ۱۰ پاالیشگاه مادر اصلی«.
وی افزود: »سیاست ما این است که از آنها حمایت 
کنیم زیرا آنها زود به بهره برداری می رسند، برگشت 
سرمایه آنها زود است، اشتغال ایجاد می کنند و نیاز 
کش��ور را نیز تأمین می کنند. اگر هم دچار مشکل 
ش��وند با مبالغ محدودی مجدد راه اندازی می شوند. 
بنابراین توجیه اقتصادی فزاینده ای دارند و هم اینکه 
صفر تا صد این پتروپاالیشگاه ها توسط نیروی انسانی 

هر کدام از این 
پاالیشگاه ها که عضو 

انجمن شوند از 
حمایت های حقوقی و 

اداری ما بهره مند 
می شوند. بنابراین قبل 

از اینکه دولت و مجلس 
چنین تصمیماتی 

بگیرند ما از سال ۹۹ به 
بعد حمایت از 

پتروپاالیشگاه های 
کوچک که 

تولیدات شان میعانات 
است را در دستور کار 

خود قرار دادیم و 
تعدادی از آنها تاکنون 

عضو انجمن ما شده اند
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تولید نداش��ته باشیم. اما اگر س��رمایه گذاری مناسب روی 
آنها انجام ش��ود ما می توانیم خیلی سریع رشد کنیم و در 
شرایط کاهش تولید قرار نگیریم. در غیر این صورت ظرفیت 
پاالیش��گاه های موجود کش��ور همین میزان خواهد ماند و 
نباید از ما انتظار داشته باشند که پاالیشگاه ها بیشتر از میزان 
فعلی تولید کنند. در حال حاضر ظرفیت اس��می و رسمی 

پاالیشگاه ها به طور کامل استفاده می شود«.

در این شرایط مصرف بنزین بر تولیدش پیروز می شود
او ادامه داد: »تجربه نش��ان داده که با این خودروهایی که 
داریم، سوخت ما به همین میزان استفاده می شود و کاهشی 
در مصرف س��وخت نخواهیم داشت. بنابراین برای رهایی از 
ای��ن وضعیت باید خط تولید ایران خودرو و س��ایپا اصاح 
ش��وند. دوگانه س��وز کردن خودروها مقداری ترویج شود و 
پایه حداقل گازس��وز کردن خودروها و استانداردسازی آنها 
باید مورد توجه قرار بگیرد. در واقع باید اصل در ساخت این 
وس��ایل حمل و نقل بر صرفه جویی مصرف سوخت استوار 
باش��د. مصرف انرژی کشورهای دیگر اصاً با کشور ما قابل 
مقایس��ه نیست؛ اگر تمامی مسائل در کنار هم در کشور ما 
رعایت نشود، ما یک سال دیگر به وارد کننده بنزین تبدیل 
می ش��ویم و در واقع در این ش��رایط مصرف بر تولید پیروز 
می ش��ود چون در حال حاضر مصرف و تولید ما با یکدیگر 

مساوی است«.
عاشوری در زمینه چگونگی عضویت مینی پاالیشگاه ها در 
انجمن گفت: »به دلیل مشکات موجود در مینی پاالیشگاه ها 
عضویت در انجمن را س��خت تر کرده ایم و تاکید کردیم که 
حتماً خوراک این پاالیشگاه ها باید نفت خام و میعانات باشد. 
دلی��ل اینکه از ۱۰ تقاضا فقط دو تقاضا پذیرفته می ش��ود، 

همین شرایط سخت عضویت در انجمن است«.

امسال کاهش تولید نداشتیم
ناصر تنگس��تانی قائم مقام انجمن در ادامه این نشس��ت 
خبری در پاس��خ به س��والی پیرام��ون خبرهایی مبنی بر 
کاهش تولید پاالیشگاه ها گفت: »ما امسال آماری از کاهش 
تولید نداش��تیم. ظرفیت تولید پاالیشگاه های ما هم اکنون 
دو میلیون و ۲۰۰ هزار بش��که در روز است و هیچ کاهشی 
از ابتدای امس��ال گزارش نشده و پاالیشگاه ها هم با نهایت 
ظرفی��ت در حال کار هس��تند. البته موضوع��ی که وجود 
دارد این اس��ت که یکی دو مورد از پاالیش��گاه های ما نیاز 
به تعمیرات داشتند. این موضوع هم برنامه ریزی شده بود و 
در برنامه ۱۴۰۱ مد نظر ما بوده اس��ت؛ بنابراین مشکلی در 
زمینه کاهش تولید نداشته ایم. تولید بنزین ما هم اکنون در 
حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و در همین حدود هم 
نفت گاز تولید می کنیم و سایر محصوالت هم برحسب نیاز 

در حال تولید هستند«.
تنگستانی درباره سرانجام طرح کیفی سازی در پاالیشگاه ها 
نیز توضیح داد: »تقریباً همه پاالیشگاه ها پروژه های افزایش 
کیفیت فرآورده هایش��ان را در دس��ت اقدام دارند و به طور 
مرحله ای چن��د مورد از پروژه هایش��ان را ب��ه بهره برداری 
رسانده اند. به عنوان مثال پاالیشگاه اصفهان چند پروژه اش را 

بنیان اس��تفاده کنیم تا این شرکت ها پایدار بمانند. 
معتقدم که تنها مجموع��ه ای که تاکنون به صورت 
خیلی خوب از ش��رکت های دان��ش بنیان حمایت 

عملی کرده پاالیشگاه های کشور هستند«.
عاش��وری با تاکید ب��ر اینکه این سیاس��ت ما در 
س��ال های اخیر وجود داش��ته اما بخش حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان در س��ال های اخیر اضافه 
و تقویت ش��ده تاکید کرد: »هدف ما این اس��ت که 
سایر ارگان ها مثل بانک ها و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری را در همکاری شرکت های دانش 

بنیان و پاالیشگاه ها بیشتر درگیر کنیم«.
وی افزود: »هدف ما این است که جوانان فعال در 
شرکت های دانش بنیان نا امید نشوند و کار خود را 
تعطیل نکنند. ما شرکت های دانش بنیانی را در داخل 
داشتیم که قطعات مورد نیاز کشور را تولید می کردند 
اما به دلیل بی توجهی مسئوالن به آنها، این شرکت ها 
به ارگان های داخلی هیچ قطعه ای نمی فروشند و با 
کشورهای خارجی مثل ایتالیا و چین قرارداد بستند. 
قطعات آنها با برند آن کشورها به فروش می رسد و در 
نهایت هم ما خودمان این محصوالت را با چند برابر 

قیمت خریداری می کنیم«.
او ادامه داد: »شرکت های پاالیشگاهی اعتبار الزم را 
دارند و نیازی به وام ندارند. حمایت هایی که از دانش  
بنیان ها انجام می ش��ود، خرید نقدی محصوالتشان 
اس��ت. ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز پاالیشگاه ها هم 

اکنون از شرکت های دانش بنیان تأمین می شود«.

پاالیش���گاه ها از نظ���ر تأمی���ن خ���وراک مش���کلی 
نداشته اند

عاشوری در پاسخ به سوالی پیرامون خوراک دهی به 
پاالیشگاه ها توضیح داد: »پاالیشگاه ها در مدت اخیر 
از نظر تأمین خوراک مشکلی نداشته اند. ما در تنوع 
تولید نوس��ان داریم این نوسان به دلیل عدم تأمین 
خوراک نیست بلکه به دلیل نیاز جامعه و دولت است. 
به عنوان مثال امکان دارد که میزان تولید ما در ۲۴ 
س��اعت در بنزین باال برود یا در نفت و گاز باال برود. 
این مسئله بستگی دارد به نیازها، ظرفیت ها و صفر 
تا صد مسائلی که ما در حوزه تولید هست. به عنوان 
مثال ممکن است ما ظرفیت ذخیره سازی را نداشته 
باشیم، بنابراین ناچارا خطوط تولید را تعطیل کنیم تا 
انبار مربوط خالی شود و سپس دوباره اقدام به تولید 
کنیم. برخی از اوقات مشکلی که داریم این است که 
مجلس یا دولت مسئله را تصویب می کند که در اجرا 
دچار مشکل می شویم به این دلیل که اطاعات آنها 
کافی نبوده و کارشناسی الزم روی آن مسئله صورت 

نگرفته است«.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت در ادامه خاطرنش��ان کرد: »وظیفه حاکمیت، 
مجلس و دولت این اس��ت که اقداماتی انجام دهند 
که با افزایش کیفیت محصوالت پاالیشگاه ها، کاهش 

به عنوان مثال ممکن 
است ما ظرفیت 

ذخیره سازی را نداشته 
باشیم، بنابراین ناچارا 

خطوط تولید را تعطیل 
کنیم تا انبار مربوط 
خالی شود و سپس 

دوباره اقدام به تولید 
کنیم. برخی از اوقات 

مشکلی که داریم این 
است که مجلس یا 

دولت مسئله را تصویب 
می کند که در اجرا دچار 
مشکل می شویم به این 

دلیل که اطالعات آنها 
کافی نبوده و 

کارشناسی الزم روی آن 
مسئله صورت نگرفته 

است
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عضویتشان تأیید ش��ده است. انجمن ما دستورالعمل های 
تصویب کرده و یک کارگروه نیز پرونده متقاضیان عضویت 
در این انجمن را بررسی می کند. پاالیشگاه آفتاب و پاالیشگاه 
قشم عضویت شان در انجمن ما تأیید و این دو عضو انجمن 
شدند. پرونده شرکت های دیگر از جمله شرکت پتروپاالیش 

خورشید زاگرس در دست بررسی است«.
او ادامه داد: »افزایش کیفیت فرآورده ها مانند مثل بنزین 
و نفت و گاز و افزایش کیفیت محصوالت پتروپاالیشگاه ها با 
یکدیگر متفاوت است. پروژه های مختلفی تعریف شده برای 
افزایش کیفیت فرآورده ها، در عین حال برای افزایش ضریب 
پیچیدگی کیفیت پاالیشگاه ها با هدف کاهش تولید نفت 

کوره و همچنین کاهش گازهای مشعل کار می کنیم«.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت 
درب��اره حواش��ی رخ داده پیرامون صادرات بنزین توس��ط 
ایران نیز گفت: »پاالیشگاه های ما اقدام به صادرات بنزین 
نمی کنند. ما ۶ فراورده اصلی تولیدی خودمان را به دولت 
و شرکت ملی نفت تحویل می دهیم. شرکت ملی پاالیش 
و پخش نیازهای داخلی را تأمین می کند و اگر مازاد تولید 
وجود داش��ته باش��د آن را صادر می کند. ولی ما خودمان 
مس��تقیم از طریق پاالیش��گاه ها اقدام به ص��ادرات بنزین 

نمی کنیم«.
وی افزود: »مینی پاالیشگاه ها بنزین تولید نمی کنند بلکه 
فرآورده ه��ای میان قطیر تولی��د می کنند محصوالتی که 
مینی پاالیشگاه ها تولید می کنند استانداردهای شرکت ملی 
پاالیش و پخش را ندارد و به همین دلیل مجوز مصرف در 

داخل کشور ندارد و به خارج از کشور صادر می شوند«.
تنگستانی گفت: »در حدود۸۰ مینی پاالیشگاه ثبت شده 
داریم که همه آنه��ا هم فعالیت نمی کنند و فقط برخی از 
آنها فعالیت می کنند. فقط مینی پاالیشگاه هایی می توانند 
به عضویت انجمن در بیایند که خوراک ش��ان نفت خام یا 
میعانات گازی باش��د و فعالیت پاالیش��ی داشته باشند. در 
واقع پاالیشگاه کوچک عضو انجمن می شوند و به آنها کمک 
می کنیم تا کارشان را توسعه دهند. ولی شرط مهم عضویت 
آنها این اس��ت که در صنعت پاالیش به طور مستقیم نفت 
خام یا میعانات گازی دریافت کند آن را پاالیش کنند و به 

فرآورده های دیگری تبدیل کند«.
تنگس��تانی درباره اقدامات انجام شده برای بهینه سازی 
مصرف انرژی در پاالیش��گاه کشور گفت: »از مدت ها پیش 
شرکت های ما در این جهت کار کرده اند و برنامه های زیادی 
در دست اجرا دارند. پاالیشگاه های اصفهان و بندرعباس به 
نحو محسوسی کاهش مصرف انرژی داشته اند را از سال ها 
پیش همه ش��رکت ها برنامه کاهش مصرف ان��رژی را در 

دستور کار خود قرار داده اند«.
او درب��اره می��زان عرضه این محص��والت در بورس کاال 
برای مدیریت بازار نیز توضیح داد: »بورس کاال روش هایی 
را برای کنت��رل بازار دارد. در انجم��ن کارگروه  تخصصی 
فرآورده های نفتی ویژه فعالیت می کند و فرآورده های نفتی 
ویژه تولیدی پاالیش��گاه ها در بورس کاال و انرژی عرضه و 

معامله می شوند.

به سرانجام رسانده و چند پاالیشگاه دیگر هم در حال 
انعقاد قرارداد برای پروژه های جدید هستند. ولی همه 
پاالیشگاه ها افزایش کیفیت فرآورده های شان را از چند 
سال پیش در دست اقدام داشته اند و به طور میانگین 
۶۰ الی ۷۰ درصد پروژه های کیفی سازی محصوالت به 

سرانجام رسیده است«.
او درباره نحوه انتخاب ش��رکت های دانش بنیان نیز 
گفت: »ما بیشتر نیازهای شرکت های پاالیشگاهی را 
به شرکت های دانش بنیان اعام می کنیم. رویکرد ما 
از س��ال ها پیش این بوده که وابستگی به خارج را کم 
کنی��م و معیار کار ما هم در همکاری با ش��رکت های 
دانش بنیان این است که تا چه حد می تواند وابستگی 

ما به خارج را کاهش دهند«.
تنگس��تانی ادام��ه داد: »اولویت بع��دی ما کیفیت 
فرآورده هایی است که شرکت های دانش بنیان می توانند 
به پاالیش��گاه های ما ارائه دهند و اولویت بعدی هزینه 
است. ولی تاکید اصلی ما روی عدم وابستگی به خارج 
است. شرکت های دانش بنیان که به ما اعام کنند که 
چه قطعاتی را می توانن��د برای ما تولید کنند و ما هم 
با آنها قرارداد می بندی��م؛ حتی امکانات در اختیار آنها 
قرار می دهیم تا قطعه مدنظر را بسازند و در مراحلی و 
مواردی کمک مالی نیز به آنها می کنیم تا محصولشان به 

تولید انبوه و بهره برداری برسد«.
او در ادامه توضیح داد: »ما دستورالعمل های مختلف 
را برای شرکت ها صادر کرده ایم. پیشنهادهایی دادیم 
که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد؛ به این ترتیب 
دولت موظف ش��د برای پاالیشگاه هایی که قباً مجوز 
برایش��ان صادر ش��ده ولی به دلیل عدم دسترسی به 
خوراک با مش��کل روبرو هستند، به آنها کمک کند و 
باز هم پیگیر هستیم تا این مشکل حل شود. البته این 
که در بودجه سال آینده تکرار شود، بستگی به شرایط 
دارد. اما به طور کلی وقتی دولت، وزارت نفت و مجلس 
مجوز صادر کنند باید سایر ارگان ها همکاری کنند تا 

مشکل خوراک پاالیشگاه های کوچک حل شود«.
تنگستانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه 
آیا پاالیشگاه ها از پتروشیمی ها بنزین پیرولیز دریافت 
می کنند نیز توضیح داد: »ما به هیچ وجه بنزین پیرولیز 
دریافت نمی کنیم. این مسئله را کاماً تکذیب می کنیم 

چون ما خودمان تولید کننده بنزین هستیم.
او اف��زود: »بنزین پیرولیز در پاالیش��گاه ها نه تولید 
می کنیم و نه دریافت می ش��ود؛ ما بنزین با کیفیت و 
منطبق با اس��تانداردهای شرکت ملی نفت ایران و در 
شهرهای بزرگ با کیفیت یورو ۴ و یورو ۵ تولید می کنیم 
و تحویل می دهیم. وظیفه تأمین سوخت کشور بر عهده 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است و 
ما تمام بنزینی که تولید می کنیم، به شرکت پاالیش و 
پخش تحویل می دهیم. بنا بر این در صنعت پاالیش ما 

هم چنین مسئله ای نداریم«.
تنگستانی درباره مینی پاالیشگاه هایی که عضو انجمن 
ش��ده اند نیز توضیح داد: »تاکنون دو مینی پاالیشگاه 

تنگستانی: ما به هیچ 
وجه بنزین پیرولیز 

دریافت نمی کنیم. این 
مسئله را کامالً تکذیب 

می کنیم چون ما 
خودمان تولید کننده 

بنزین هستیم. 
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بررسی ۸ چالش عمده در صنعت پاالیشگاهی
در ابتدای جلس��ه امیر طایفه ابراهیمی مدیر اداره 
میز های صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس 
به بررسی وضعیت صنعت پاالیش پرداخت و اظهار 
کرد: صنع��ت پاالیش یکی از صنای��ع تاثیرگذار در 
سهام عدالت به حساب می آید و از اهمیت ویژه ای در 
بازار سرمایه برخوردار است، از این رو نخستین جلسه 
بررسی مشکات صنایع پاالیشی و فرآورده های نفتی 
در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد که در آن جلسه 
۸ چالش عمده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که 
از جمله آن می توان به تأمین منابع مالی طرح های 
افزایش ظرفیت پاالیش��گاه ها، ش��یوه قیمت گذاری 
خ��وراک و فرآورده ه��ای آن ها، اصاح م��وارد مالی 

ش��رکت های پاالیش با دولت، مش��کات مربوط به 
قانون بودجه، چالش های ارزی، هزینه تمدید کارت 
بازرگانی، هزینه سوخت مصرفی کوره های عملیات 
و ع��دم عرضه نفت خام و میعان��ات گازی در بورس 

انرژی اشاره کرد.
ابراهیمی اضافه کرد: صنعت پاالیشگاهی صنعتی 
س��رمایه بر به حس��اب می آید و تأمین منابع مالی 
برای اج��رای طرح های آن از طری��ق منابع داخلی 
ش��رکت های پاالیشی امکان پذیر نیس��ت؛ از این رو 
انجمن صنایع پاالیشی در سال گذشته سه پیشنهاد 
برای افزایش نقدینگی در این صنعت مطرح کرد که 
شامل استفاده از تسهیات کم بهره سیستم بانکی و 
صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت های قانونی 

تخفیف قیمت خوراک و الزام شرکت ها به اندوخته 
کردن حداقل ۳۰ درصد سود ساالنه برای اختصاص 

به طرح های توسعه ای، می شود.
وی در بی��ان دیگر چالش های صنعت پاالیش��ی، 
گفت: با توجه به چالش هایی که در خصوص دانش 
قیمت گذاری وجود دارد، مبنای تعیین نرخ خوراک 
و فرآورده های نفتی از شفافیت الزم و کافی برخوردار 
نمی شود. عدم ثبات رویه و تغییرات پیش بینی نشده 
نرخ ها تأثیر نامطلوبی بر وضعیت معاماتی س��هام 
ش��رکت ها در بازار سرمایه گذاشته است؛ همچنین 
این موضوع باعث ش��ده تا امکان ارائه اطاعات قابل 
اتکا برای تولید محصوالت با صرفه اقتصادی بیشتر 

وجود نداشته باشد.

پاالیش مشکالت
دبیر کل انجمن و مسئوالن پاالیشگاه های عضو از چالش های این صنعت گفتند؛

دومین میزگرد بررسـی تخصصی صنعت پاالیش روز یکشنبه بیستم شهریور ماه با 
حضور »علی زیار« معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش، »ناصر عاشوری« 
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش، »حامد آرمان فر« مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت تهران، »سـید ابوالقاسـم توکلی« سرپرسـت امور مجامع شرکت ملی 
پاالیـش و پخش، »حمید عزیزی« مدیر مالـی پاالیش نفت الوان و همچنین حضور 
مجازی »غالمرضا باقری« مدیرعامل پاالیشگاه نفت تبریز، »صاحب ارجمند« مدیر 

مالی شـرکت پاالیش نفت اصفهان، »حمیدرضا دهقان« مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت شیراز، عیسـی تاجیک رئیس برنامه ریزی مالی و حسـابداری پاالیشگاه نفت 
بندرعباس و شـرکت »مجید عشقی« رئیس سـازمان بورس، »رضا عیوضلو« عضو 
هیئت مدیره سـازمان بورس، »محسـن انصـاری مهیاری« مدیر نظارت بر ناشـران 
سـازمان بورس و »امیر طایفـه ابراهیمی« مدیر اداره میز هـای صنعت و رتبه بندی 

ناشران برگزار شد.
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یکی از مهمترین دغدغه های صنعتگران است، تشریح کرد: 
شرکت های پاالیشی بزرگ ترین مودیان مالیاتی هستند و ۱۵ 
درصد مالیات های کل کش��ور توسط این شرکت ها پرداخت 
می ش��ود لذا انتظار می رود که دولت به اندازه اثرگذاری این 

صنعت به دغدغه های آن ها توجه کند.

نقدینگی شرکت برای بازارگردانی هدر می رود!
صاحب ارجمند مدیر حسابرسی داخلی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز به بررسی مشکات این صنعت پرداخت و اظهار 
کرد: پاالیش��گاه نفت اصفهان نیز همانند سایر هم صنف های 
خود در بحث قیر تهاتری مش��کات زی��ادی دارد و حل این 
مسئله می تواند کمک بزرگی تقویت بنیاد این شرکت ها کند.

ارجمن��د ضمن اش��اره به اینک��ه بازارگردانی نی��ز یکی از 
دغدغه ها و هزینه های سنگین شرکت پاالیشگاه نفت است، 
گفت: بیش از هزار و صد میلیارد تومان از نقدینگی ش��رکت 
را برای انجام بح��ث بازارگردانی پرداخت کرده ایم و ملزم به 
تمدید و تداوم قرارداد بازارگردانی هستیم؛ این در حالی است 
که هیچ اثر خاص و محسوسی بر تعدیل قیمت سهام بورسی 
این شرکت ندارد و با توجه به دشواری تأمین مالی، صرف این 
مبلغ برای پیش برد طرح های توسعه می تواند سهامداران را با 

انتفاع بیشتری مواجه کند.

تحمیل جریمه های مالیاتی به دلیل معوقات دولت
ناصر عاش��وری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پاالیش در این میزگرد با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور وابسته 
به نفت اس��ت و انتظار می رود ک��ه دولت حمایت و توجهی 
بیش��تری به صنعت پاالیشگاهی داشته باش��د، مطرح کرد: 
عمده امور صنعت پاالیش��گاه زیر نظر دولت انجام می شود و 
وزارت نفت بر عملیات اجرایی آن نظارت دارد، در نتیجه هر 
تصمیم دولت مردان می تواند س��ودآوری شرکت ها را تحت 
تأثیر قرار بدهد؛ حتی برخی از مصوبات باعث شناسایی زیان 
در پاالیش��گاه ها می ش��ود که از جمله آن می توان به دستور 
برای کاهش تولید فرآورده های ویژه اش��اره کرد، با اینکه این 
دستور باعث زیان شرکت ها شده، اما نسبت به اجرای مصوبات 

اطاعت دارند.
عاش��وری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیگر مشکات 
این صنعت بیان کرد: تأخیر در اعام نرخ خوراک مش��کات 
جدی را برای صنعت و س��هامداران ایجاد می کند، از این رو 
تمام مدیران شرکت ها برای ارائه گزارش های سه و شش ماهه 
با چالش رو به رو می ش��وند؛ بنابراین باید با تطبیق دهی این 
اهم و پیگیری های همه جانبه، مشکات ناشی از آن را برطرف 

کرد.
وی ضمن اشاره به سازوکار مالیاتی در شرکت های پاالیشی، 
تشریح کرد: بزرگ ترین مالیات دهندگان شرکت های پاالیشی 
هس��تند، اما بیش��ترین کم لطفی در خصوص نظام مالیاتی 
آن ها می ش��ود. البته بعضاً دیده شده که شرکت ها پاالیشی 
که ثبت شده هستند، مدیران مالیاتی استان ها را تحت فشار 
قرار می دهند و آن ها را با ترک فعل، تهدید می کنند تا به این 
واسطه بتوانند برگ تش��خیص مالیاتی را اخذ کنند که این 

موضوع ظلم به صنعت است.

مدیر اداره میز های صنعت و رتبه بندی ناش��ران 
افزود: حذف فروش نیابتی، قیمت گذاری محصوالت 
و فروش بر اساس کیفیت فرآورده ها، ارائه تخفیفات 
صادراتی توسط امور بین الملل و شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی با در نظرگیری پوش��ش دهی 
هزینه ه��ای تولیدکنن��ده و تضمین س��ود متعارف 
می تواند بخشی از مشکات مذکور را برطرف کند؛ به 
همین منظور مکاتباتی با وزیر نفت در خصوص رفع 

چالش های این صنعت انجام شده است.

تولید وکیوم باتوم آورده ای برای پاالیش���گاهی ها 
ندارد

غامرضا باقری مدیرعامل پاالیشگاه نفت تبریز در 
بیان دغدغه های این ش��رکت گفت: شبریز از دولت 
طلب های وصول نش��ده دارد که این امر باعث شده 
تا این پاالیش��گاه در مضیقه باشد و حتی به سختی 
هزینه های جاری را تأمین کند. از طرفی بر اس��اس 
سیاس��ت های اخذ ش��ده توسط س��هامدارن، سود 
س��اخته شده این شرکت باید تقس��یم شود و نماد 
شبریز طی چند ماه آینده مکلف به پرداخت ۵۸۰۰ 

میلیارد تومان سود نقدی است.
وی افزود: طلب پاالیش��گاه نفت تبریز از دولت تا 
پایان مرداد ماه سال جاری به حدود ۴۸۰۰ میلیارد 
توم��ان می رس��د و این در حالی بوده که بیش��تر از 
مقدار مطالباتی که داریم باید به س��هامداران س��ود 
پرداخت کنیم؛ این بدین معناس��ت که پاالیش��گاه 
نفت تبریز تولید زی��ادی در فرآورده های ویژه نفتی 
نداشته و در عوض مطابق دستورالعمل ها تمرکز بر 
تولید قیر تهاتری داشته است. حدود ۸ درصد تولید 
ش��بریز مربوط به وکیوم باتوم است که این موضوع 
نقدینگی و آورده ای برای این ش��رکت ندارد و تنها 

میزان مطالبات از دولت افزایش پیدا می کند.
باقری ادامه داد: البته از دولت انتظار نداریم که تمام 
طلب این پاالیشگاه را یکجا تسویه کند، اما می تواند 
در عوض این الزام، مجوز الزم را برای فروش و عرضه 
فرآورده های نفتی ویژه به مشتریان داخلی اعطا کند 

و از این طریق پاالیشگاه ها را به سود برساند.

دول���ت درع���وض بدهی هایش مجوز فروش نفت 
سفید بدهد

عیس��ی تاجی��ک رئی��س برنامه ری��زی مال��ی و 
حس��ابداری پاالیشگاه نفت بندرعباس گفت: عمده 
شرکت های پاالیشی مطالبات معوقی از دولت دارند 
و راهکار عملی برای حل این مس��ئله، اعطای مجوز 
برای فروش مازاد فرآورده های اصلی اس��ت، به طور 
مثال عمده پاالیشگاه ها نفت سفید تولید می کنند 
که این محصول به میزان تولید شده، فروش نمی رود 
و تنها موجودی شرکت های پاالیشی را رو به افزایش 

قرار می دهد.
تاجیک با بیان اینکه بح��ث ارزش افزوده مالیاتی 

ارجمند: بیش از هزار و 
صد میلیارد تومان از 

نقدینگی شرکت را برای 
انجام بحث بازارگردانی 

پرداخت کرده ایم و ملزم 
به تمدید و تداوم قرارداد 
بازارگردانی هستیم؛ این 
در حالی است که هیچ 
اثر خاص و محسوسی 
بر تعدیل قیمت سهام 

بورسی این شرکت 
ندارد و با توجه به 

دشواری تأمین مالی، 
صرف این مبلغ برای 

پیش برد طرح های 
توسعه می تواند 

سهامداران را با انتفاع 
بیشتری مواجه کند
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وی تشریح کرد: در حال حاضر دولت در پیشرفت دو 
طرح پتروپاالیشی تمرکز دارد. این طرح توسط معاون 
اول رئیس جمهوری، وزارت نفت، ش��ورای عالی اقتصاد 
و... دنبال می شود و به دنبال اقدامات اجرایی آن هستند؛ 
اگر دولت خواهان عام شدن این موضوع و تأمین مالی 
از بازار سرمایه برای اجرای چنین پروژه هایی است، باید 
نسبت به شفاف شدن ساختار این صنعت جدیت کافی 

داشته باشد.
رئیس سازمان بورس مطرح کرد: تغییر سیاست گذاری 
و نبود ثبات رویه یکی از مهمترین دالیل عدم استقبال به 
سرمایه گذاری محسوب می شود و یکی از مسئولیت های 
سازمان خصوصی سازی برطرف کردن این موضوع است.

عشقی تصریح کرد: اگر دولت مواضع و فرمولی هایی 
که در تعیین خوراک به کار می برد را شفاف سازی کند، 
می توانیم آنالیز خوبی از ش��رایط صنعت داشته باشیم 
و همچنی��ن در انعکاس میزان اثرگ��ذاری تصمیمات 
و مصوبات در روند صنعت موفق باش��یم. با مهیا شدن 
چنین شرایطی بی شک تردید نسبت به سرمایه گذاری 
نیز کاهش پیدا کرده و با اس��تقبال س��هامدارا رو به رو 

می شویم.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود تصریح کرد: 
تمام بلوک های پاالیش��گاهی ها در سال گذشته عرضه 
ش��د و دیگر دولت س��هامدار آن ها نیست، اما کماکان 
سیاست گذاری های کان مطابق دستورات دولت، وزارت 
نفت و شرکت های تخصصی اعمال می شود. البته طبق 
اصل خصوصی س��ازی قرار بر عرضه و کسب منفعت از 
شرکت ها شد، اما سیاست گذاری ها همچنان باید مطابق 
دستورات دولتی پیش برود، این موضوع مشکلی ندارد، 

اما باید مراودات مالی شفاف شود.
عشقی در جمع بندی این جلسه بیان کرد: چالش هایی 
درمورد بحث مالیاتی پاالیشگاه ها وجود دارد و با توجه به 
رابطه ای که با سازمان مالیاتی داریم به نظر می رسد که 
بتوانیم به عنوان یک واسطه عمل کنیم و به این طریق 

مشکات طرفین حل بشود.
رئیس س��ازمان بورس تصریح ک��رد: در خصوص قیر 
تهات��ری نیاز به تهیه گزارش آسیب شناس��ی بوده تا به 
دول��ت و نمایندگان دغدغه های کنونی را منتقل کنیم، 
امکان تغییر در رویکرد های فعلی وجود ندارد، اما با این 
اقدام امکان بررس��ی بیش��تر این موضوع در تخصیص 
بودجه و برطرف شدن مشکات ناشی از آن وجود دارد.

عش��قی گفت: انتش��ار صورت های مالی شرکت ها 
بافاصله پس از پایان دوره مالی بحث مهم و حیاتی 
به حس��اب می آید؛ اکنون گزارش های ماهانه بدون 
مبلغ فروش منتشر می ش��ود و همین موضوع برای 
س��هامداران ابهام زیادی را ایجاد می کند. از آنجایی 
که متغییر های پرنوس��انی همچون نفت زیاد اس��ت 
و تحلی��ل و پیش بین��ی عملک��رد ش��رکت های این 
صنعت را دشوار کرده، حتی المقدور تاش می کنیم 
تا صورت های مالی این ش��رکت ها در کمترین زمان 

ممکن منتشر بشود.

عاش��وری ادامه داد: نظام مالیاتی باید اصاحاتی 
داشته باشد، به طور مثال برای پاالیشگاه بندرعباس 
اباغیه ای صادر ش��د که در سال ۹۸، سود نقدی را 
توزیع نکرده است و باید دو برابر آن سود را به عنوان 
جریمه پرداخت کند و این درحالی بوده که علت عدم 
پرداخت س��ود مربوط به پرداخت نشدن بدهی های 
دولت است، در واقع این پاالیشگاه از دو جهت )عدم 
دستیابی به مطالبات معوق خود و همچنین جریمه 

عدم پرداخت سود نقدی( به ناحق متضرر می شود.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
اضافه کرد: با مصوب ش��دن قان��ون مالیات بر ارزش 
اف��زوده باید آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۷ ظرف 
سه ماه تهیه می شد، اما تاکنون بیش از یک سال از این 
موضوع می گذرد و هنوز نتیجه ای حاصل نشده است؛ 
س��ازمان بورس باید این موضوع را به منظور افزایش 

شفافیت مالیاتی شرکت های بورسی پیگیری کند.
عاشوری با اش��اره به مطالبات معوق پاالیشگاه  ها 
از دولت، گفت: دولت نسبت به پرداخت بدهی های 
خود بی تفاوت عمل می کند، اما اگر پاالیشگاه بدهکار 
باشد، فوراً حساب آن مسدود می شود و راهکاری که 
برای این موضوع می تواند کارساز باشد، تهاتر حساب 

بدهی پاالیشگاه ها با حساب طلب دولت است.
فرآورده ها در بورس انرژی معامله شود

رضا عیوضلو عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز 
در ادامه این میزگرد مطرح کرد: موضوع تبصره ماده 
۱۳ قانون رفع موانع تولید در پیشنهاد شرکت های 
پاالیش��ی وجود داش��ت و اگ��ر امکان اس��تفاده از 
زیرساخت هایی که در این قانون وجود دارد را داشته 
باشیم، بسیاری از مسائل شرکت ها حل و رفع خواهد 
ش��د. مطابق این تبصره امکان معامله فرآورده ها در 
بستر بورس انرژی وجود دارد و این موضوع می تواند 
قیمت فرآورده ها، می��زان ورودی و همچنین روابط 

مالی ذی نفعان این صنعت را شفاف کند.
عضو هیات مدیره س��ازمان ب��ورس ابراز کرد: این 
بستر عاوه بر اینکه شفافیت الزم را برای ذی نفعان 
به وجود می آورد، مسائل و مشکات مالی را نیز حل 
می کند و اگ��ر بر روی چند چالش اصل��ی و دارای 
اولویت صنایع تمرکز شد و راه حل های پایداری آن 
یافت، گام بزرگی در جهت توسعه و پیشرفت صنایع 

برداشته خواهد شد.

پاالیش���ی  صنع���ت  در  س���رمایه گذاری  ب���دون 
مشکالت جدی به وجود می آید

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز 
در خاتمه این میزگرد اظهار کرد: سیاست های صنعت 
پاالیشگاهی باید به نحوی پیش برود که امکان جذب 
سرمایه گذار برای آن وجود داشته باشد و این امر انکار 
ناپذیر است که اگر این صنعت حمایت نشود و طی چند 
سال آینده بدون سرمایه گذاری باقی بماند، مشکات به 

مراتب جدی تری برای آن به وجود می آید.

سیاست های صنعت 
پاالیشگاهی باید به 
نحوی پیش برود که 

امکان جذب 
سرمایه گذار برای آن 

وجود داشته باشد و این 
امر انکار ناپذیر است 

که اگر این صنعت 
حمایت نشود و طی 

چند سال آینده بدون 
سرمایه گذاری باقی 
بماند، مشکالت به 

مراتب جدی تری برای 
آن به وجود می آید
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صنعت پاالیش و پخش از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، 
تغییر مسیر از سـوخت محوری صرف، به سودمحوری را با 
نگاه به تکمیل زنجیره ارزش و توجه به صنایع پایین دستی 

آغاز کرده است.
شـرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هـای نفتی با اجرای 
طرح هـای راهبردی و تغییر مسـیر از سـوخت محوری به 
سـودمحوری با پاالیش روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه 
نفت خام و میعانات گازی و تولید 112 میلیون لیتر گازوئیل، 
100 میلیون لیتر بنزین، افزایش 23 درصدی تأمین و توزیع 
سـوخت و جابه جایی 135 میلیارد لیتر فـرآورده  نفتی در 
شـعاع 500 کیلومتر در کشـور، ثبـت رکورد انتقـال 128 
میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده های نفتی را می توان از جمله 
دسـتاوردهای صنعت پاالیش در عمر یک ساله آغاز به کار 

دولت سیزدهم اعالم کرد.
این شـرکت همچنین موفق شده اسـت تثبیت و افزایش 
ذخیره سـازی های راهبردی سوخت کشور، تأمین خوراک 
95 نیـروگاه  تولیـد بـرق و انـرژی به منظـور جلوگیری از 
خاموشـی های گسـترده در کشـور به مقدار 18 میلیارد و 
600 میلیون لیتر، ارسـال سوخت به صنایع بزرگ به مقدار 
5 میلیـارد و 300 میلیون لیتر، تبدیل کارگاهی بیش از 100 

هزار خودرو عمومی تاکسی و وانت به دوگانه سوز به صورت رایگان، فراهم کردن زیرساخت و 
صادرات دریایی گاز مایع در پایانه شهید باهنر و جلوگیری از انباشت و سوزاندن 2000 تن در 

روز با حدود ارزش ساالنه صادراتی 365 میلیون دالر را محقق و در کارنامه خود ثبت کند.
اضافه شدن این شرکت به فهرست سازمان های توسعه ای، امضای تفاهم نامه مطالعات فنی 
و مهندسـی احداث پاالیشگاه های جدید و توسعه پاالیشـگاه های موجود در کشورهای 
حوزه کارائیب با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده را نیز می توان از دیگر 

خدمات رسانی های صنعت پاالیش دولت سیزدهم به مردم ایران برشمرد.

خنثی سازی اختالل در سامانه هوشمند سوخت
آبان ماه پارس��ال اختالی گس��ترده در سامانه هوشمند سوخت ایجاد شد که 
در این زمینه با اطاع رس��انی دقیق و به موقع و حضور مدیران ارش��د صنعت و 
دست اندرکاران شرکت ملی پاالیش وپخش و پخش فرآورده های نفتی و بسیج 
همه کارکنان و نیروهای متخصص، این معضل در حداقل زمان ممکن برطرف 
ش��د و تحت شرایط اضطراری پیش آمده از ایجاد یک فاجعه و بحران در زمینه 

سوخت رسانی جلوگیری شد.
به این ترتیب با اعزام و استقرار نیروهای متخصص و همکاری مردم و حضور 
بی وقفه مدیران، یک عملیات دفاع بزرگ س��ایبری ۴ هزار نفره در سطح کشور 
اجرایی ش��د. در این فرآیند نیروهای فنی و متخصص داخلی برای بازگرداندن 
سامانه و بررسی عمق صدمه ای که به سامانه وارد شده بود، تاش و بررسی را آغاز 
کردند و مشخص شد همه نازل ها در ۵۴ هزار نقطه از دست رفته است، با حضور 

حرکت صنعت پاالیش از سوخت محوری به سودمحوری
نگاهی به کارنامه ی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به مناسبت هفته دولت؛

با اعزام و استقرار 
نیروهای متخصص و 

همکاری مردم و حضور 
بی وقفه مدیران، یک 
عملیات دفاع بزرگ 

سایبری ۴ هزار نفره در 
سطح کشور اجرایی 

شد
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نفرات عملیات و بررس��ی تک به تک نازل ها، عملیات بازگرداندن 
از طریق نصب دوباره نرم افزار اجرایی ش��ود که در کمترین زمان 
ممکن این عملیات انجام ش��د و سوخت رسانی به شرایط عادی 

بازگشت.

ب���ه  سوخت رس���انی  ت���ا  نیروگاه ه���ا  خ���وراک  تأمی���ن  از 
پمپ بنزین ها

صنعت پاالیش و پخش در فصل س��رد سال، تعهدهای تازه را 
افزون بر تأمین سوخت روزانه صنایع و بخش خانگی و جایگاه های 
عرضه س��وخت متحمل می شود. کمبود گاز در نیروگاه ها در دو 
سال گذشته دو صنعت برق و گاز را با بحرانی جدی روبه رو کرده 
بود. در این بین با ارس��ال روزانه حدود ۳۷ میلیون لیتر سوخت 
مایع به نیروگاه های کشور، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به رفع 
خاموش��ی گسترده در کشور منجر شد. بر اساس آمار موجود در 
سال ۱۴۰۰، حدود ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع 
به نیروگاه های کشور تحویل داده شده، همچنین در فرآیند تأمین 
و توزیع سوخت در بازارهای داخلی نیز آمار گویای این است که 
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱، بیش از ۶۱ میلیارد لیتر 
سوخت شامل گازوئیل و بنزین به جایگاه های عرضه سوخت در 

سراسر کشور ارسال شده است.
صنعت پاالیش در دولت س��یزدهم رش��د ۶ درصدی پاالیش 
نفت خام و میعانات گازی و افزایش ۲۳ درصدی تأمین و توزیع 
سوخت خودروها نسبت به پارسال را تجربه کرده، همچنین ۸۰ 
درصد تعهدهای خود را نسبت به تحویل وکیوم باتوم تهاتری به 

شرکت های قیرساز عملیاتی کرده است.

توس���عه  ب���رای  بلندم���دت  برنامه ری���زی 
سوخت سبز CNG در سبد خودروها

با نگاهی به الگ��وی مصرف بنزین می توان 
دریافت که جهش��ی قابل توج��ه در مصرف 
بنزی��ن رقم خواهد خورد، ب��ه  گونه ای که در 
س��ال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ میلیون لیتر در روز، در 
سال ۱۴۱۰ به ۱۳۴ میلیون لیتر در روز و در 
افق سال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۵۳ میلیون لیتر 
در روز خواهد رسید. از این رو مدیریت بهینه 
مصرف سوخت برای جلوگیری از بحران پیش 
رو، در صدر برنامه های اجرایی قرار گرفته است. 
در این فرآیند از جمله اقدام هایی که انجام شد، 
در بخش تبدیل کارگاهی، یک قرارداد با گروه 
صنعتی ایران خودرو به منظور تولید ۴۵ هزار 
خودرو دوگانه س��وز اعم از تاکسی و وانت در 
آذرماه سال ۱۴۰۰ به ارزش ۲۰ میلیون دالر 
امضا ش��د تا ضمن مدیری��ت مصرف بنزین، 

صرفه جویی ارزی قابل توجهی را رقم بزند.
این در حالی اس��ت که بر اس��اس مصوبه 
شورای اقتصاد، مقرر شد یک میلیون و ۲۰۶ 
هزار خودرو به سیستم دوگانه سوز مجهز شوند 
که بر اس��اس آمار موجود از تیرماه پارسال تا 
تیرماه امس��ال ۱۰۰ هزار خ��ودرو عمومی با 

تسهیات رایگان دوگانه سوز شده اند.

صنعت پاالیش در 
دولت سیزدهم رشد ۶ 
درصدی پاالیش نفت 
خام و میعانات گازی و 

افزایش ۲۳ درصدی 
تأمین و توزیع سوخت 

خودروها نسبت به 
پارسال را تجربه کرده، 

همچنین ۸۰ درصد 
تعهدهای خود را 

نسبت به تحویل وکیوم 
باتوم تهاتری به 

شرکت های قیرساز 
عملیاتی کرده است.
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اق���دام ب���رای مکانی���زه س���اختن روی���ه ص���دور مج���وز جایگاه 
سوخت مایع

اوایل امسال برای یکپارچه سازی و سامان دهی صدور مجوزهای 
ساخت جایگاه های عرضه سی ان جی و سوخت مایع و به منظور 
شفاف سازی، حذف فرآیند بروکراسی در صدور مجوز و حذف 
امضاهای طایی، س��امانه ای با عنوان »درگاه ملی درخواست 
http://niordc-station. مجوز جایگاه س��وخت« به آدرس

ir راه اندازی ش��د؛ این سامانه به  منظور سهولت دریافت مجوز 
ساخت جایگاه ها سی ان جی و سوخت مایع از سوی متقاضیان 
و بخش خصوصی در دسترس عموم متقاضیان برای استفاده 

قرار گرفت.

بهنگام سازی فروش در بخش هوشمندسازی سی ان جی
با توجه به اهمیت روند دستیابی به ظرفیت های پیدا و نهان 
صنعت سی ان جی، دولت سیزدهم تمرکز ویژه ای برای رشد این 
صنعت به کار گرفت. به همین منظور مراسم رونمایی از اجرای 
طرح بهنگام سازی فروش در بخش هوشمندسازی سی ان جی 
در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. از جمله اهداف این طرح می توان به 
عدالت در توزیع یارانه های بخش حمل ونقل، زیرساخت کارآمد، 
انعطاف پذیری، سیاس��ت پذیری، کاهش چش��مگیر هزینه ها، 
افزایش شفافیت و فساد ستیزی، افزایش درآمد دولت از محل 
تحدید قاچاق و انحراف فرآورده ها، چابک سازی و کوچک سازی 
دولت برای اصل ۴۴ قانون اساس��ی و مدیریت توزیع و اعمال 
سیاس��ت های تشویقی و امکان توس��عه طرح های ملی اشاره 

کرد.

راه اندازی نظام الکترونیکی منسجم برای توزیع ال پی جی
س��امانه س��دف به منظور توزی��ع الکترونیکی ب��رای توزیع 
ال پی جی با هدف ممانعت از انحراف تغییر مسیر ال پی جی به 
سبد سوخت خودروها، اوایل سال ۱۴۰۰ به طور کامل راه اندازی 
شد. در سامانه سدف ۲.۲ میلیون خانواری که نیازمند ال پی جی 
هستند ثبت نام کرده اند. گفتنی است روزانه ۶۵۰۰ تن ال پی جی 
در پاالیشگاه ها تولید و به طور میانگین روزانه ۵ هزار و ۱۰۰ تن 
در داخل کشور توزیع می شود که با نظارت درست در مصرف، 
مس��یری تازه برای ص��ادرات و ارزآوری آن در کانال اقتصادی 

کشور ایجاد شد.

ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید
هم اکنون به منظور کاهش و پرهیز از خام فروش��ی نفت خام 
بر اساس سیاست اباغی مقام معظم رهبری این مهم در صدر 
برنامه های شرکت ملی پاالیش و پخش قرار گرفته است. امری 
که به دفعات از س��وی مس��ئوالن ذی ربط مطرح شده و مورد 
تأکید بوده اس��ت، بر مبنای پوس��ت اندازی خط مشی صنعت 
پاالیش و تغییر مسیر از سوخت محوری به سمت سودمحوری 
قرار گرفته بوده است. قرار دادن نسلی نو از محصوالت در سبد 
پاالیشگاه ها که تاکنون فقط بر تولید انواع سوخت متمرکز بوده، 
اقدامی اس��ت که می تواند مس��یر درآمدزایی کشور را بیش از 

پیش تسهیل کند.

رونمای���ی از نخس���تین پ���روژه در ح���وزه تلفی���ق 
پاالیش و پتروشیمی

طرح احداث پتروپاالیش��گاه شهید سلیمانی از 
جمله طرح هایی اس��ت که در حرکت به س��مت 
س��ودمحوری در اولوی��ت اجرا و ب��ه بهره برداری 
رس��یدن ق��رار گرفته اس��ت. ط��رح ۳۰۰ هزار 
بش��که ای با ه��دف افزایش ظرفیت پاالیش��ی و 
تأمین فرآورده ه��ای موردنیاز با تأکید بر زنجیره 
مج��اورت  در  و  هرم��زگان  اس��تان  در  ارزش 
پاالیش��گاه های بندرعباس و س��تاره خلیج فارس 

احداث خواهد شد.

پتروپاالیشگاه الوان وارد گام اجرایی می شود
طرح اح��داث پتروپاالیش��گاه الوان به ظرفیت 
۱۵۰ هزار بشکه از جمله طرح های پیش بینی شده 
با خوراک نفت خام اس��ت. بر این اس��اس خوراک 
این پتروپاالیش��گاه نفت خام بوده که در فاز اولیه 
و در مرحله نخست محصوالت نفتی و در گام دوم 
محصوالت و فرآورده های پتروشیمی تولید خواهد 

شد.
هدف از س��اخت پتروپاالیش��گاه الوان تکمیل 
زنجیره های ارزش، توقف خام فروشی، ایجاد اشتغال، 
توس��عه پای��دار، جلوگیری از خروج ارز، اس��تفاده 
حداکث��ری از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و 
کس��ب بازارهای هدف در اقتصاد بین المللی است، 
همچنین واحد ایزومریزاس��یون پاالیشگاه الوان با 
استفاده از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان با 
هدف افزایش یک میلیون لیتر تولید روزانه بنزین 
یورو ۴ و رشد ۵۰ درصدی در تولید راه اندازی شده 

است.

خط لوله تابش
اواخ��ر دی م��اه س��ال ۱۴۰۰ تفاهم نامه ای بین 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و 
بانک ملت برای احداث خط لوله انتقال فرآورده های 
نفتی رفسنجان - مشهد تابش )تأمین بازار انرژی 
ش��رق( به طول ۹۷۸ کیلومتر امضا ش��د. استقرار 
این کری��دور اقتصادی با توجه به اینکه ۵۰ درصد 
سوخت مصرفی در نیمه ش��مالی کشور از طریق 
خط لول��ه ری تأمین می ش��ود، می تواند ش��بکه 

سوخت را از تک بعدی بودن خارج کند.
از جمل��ه اه��داف این پروژه می ت��وان به انتقال 
فرآورده با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز، تأمین 
پایدار سوخت موردنیاز شرق و شمال شرق کشور 
)استان های خراس��ان جنوبی، رضوی و شمالی(، 
کوتاه ش��دن مسیر انتقال فرآورده، کاهش مصرف 
س��وخت و کاه��ش هزینه ه��ای حمل، تس��هیل 
صادرات فرآورده به کشورهای هم جوار و استفاده 
از خط لوله به عنوان جایگزین حمل ونقل جاده ای، 

اشاره کرد.

هم اکنون به منظور 
کاهش و پرهیز از 

خام فروشی نفت خام 
بر اساس سیاست 
ابالغی مقام معظم 
رهبری این مهم در 

صدر برنامه های 
شرکت ملی پاالیش و 
پخش قرار گرفته است
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احداث خط لوله پارس
امضای تفاهم نامه خط لوله پارس با هدف تأمین کسری و توزیع 
بهینه س��وخت موردنیاز اس��تان فارس، کاهش تردد نفتکش های 
جاده ای،  افزایش حجم ذخیره سازی فرآورده های نفتی این استان و... 
امضا شد. این طرح ظرفیت انتقال روزانه ۷۳ هزار بشکه فرآورده را از 
هرمزگان به استان فارس مهیا خواهد کرد. این خط لوله راهبردی 
به طول ۴۰۰ کیلومتر با قطر ۱۴ اینچ در مس��یر شهرس��تان های 
مهرآران و فس��ا ساخته می شود سپس به شیراز می رسد. در طول 
مسیر این خط لوله ۲ تلمبه خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید 

به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

اقدام های پاالیش و پخش: ارتقای کیفی سوخت تولیدی
پروژه های تصفیه گازوئیل، ارتقای کیفی نفت گاز و سولفورزدایی 
نفت کوره از ته مانده برج های تقطیر در پاالیش��گاه اصفهان آماده 
بهره برداری اس��ت. تولید کک س��وزنی در پاالیشگاه امام خمینی 
)ره( ش��ازند، ارتقای کیفی محصوالت سنگین واحد کک سازی در 
بندرعباس، ارتقای کمی و کیفی فرآورده های تولیدی در پاالیشگاه 
نفت تبریز، طرح احداث واحد بهبود کیفی و کمی بنزین در تهران، 
طرح احداث واحد س��ولفورزدایی نفت کوره در کرمانش��اه، واحد 
تقطیر در خأل جدید الوان از دیگر طرح های در دس��ت اقدام است 

که فاز مطالعاتی آن در حال اجراست.

نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای
نوس��ازی ناوگان حمل ونقل جاده ای تفاهم نامه نوس��ازی ۵۰۰ 
نفتکش س��وخت جاده پیما بین بانک ملت و تجارت، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های دنیای ماموت و رخش 
خودرو دیزل با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران امضا ش��د. گفتنی است 
در مرحله نخست نوسازی ناوگان از مجموع ۴ هزار دستگاه، ۵۰۰ 
دستگاه نوسازی می شود. با اجرایی شدن این تفاهم نامه، بانک ملت 
متعهد ش��د برای نوسازی ۵۰۰ کشنده تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان تسهیات پرداخت کند.

هم اکنون حدود ۶۵ درصد فرآورده موردنیاز 
بخش نیروگاهی با نفتکش ارس��ال و حمل 
می ش��ود و حدود ۱۴ ه��زار و ۸۰۰ نفتکش 
در زنجیره توزیع فرآورده فعالیت می کنند که 
نوسازی این ناوگان، نقش مهمی در تسهیل و 
به روزرسانی فرآیندهای این عملیات، افزایش 
ضریب ایمنی و استانداردهای زیست محیطی 

ایفا خواهد کرد.

ممانعت از توقف فرآورده ها در هرمزگان
نباید از نظر دور داش��ت که با برش��مردن 
ظرفی��ت پاالیش��گاه های موج��ود و تعریف 
طرح های جدید، ظرفیت پاالیشی هرمزگان 
از لح��اظ راهبردی به بی��ش از یک میلیون 
بشکه می رسد که ضرورت دارد ذخیره سازی 
فرآورده ه��ا ب��ه م��وازات آن افزای��ش یابد و 
زیرساخت های جدیدی در بخش ظرفیت های 
دریایی، صادرات و اس��کله ایجاد شود. به این 
منظور تفاهم نامه مالی طرح احداث مخزنگاه 
ش��هید نادر مه��دوی در اس��تان هرمزگان 
)روس��تای جمال آباد بندرعباس( در شش��م 
اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزیر نفت 
بین شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی ایران و بانک ملی امضا شد.
توسعه انبارهای ذخیره سازی فرآورده های 
نفتی با توجه به برنامه احداث پتروپاالیشگاه 
شهید سلیمانی و پاالیشگاه مهر خلیج فارس 
اف��زون بر پاالیش��گاه های موج��ود، افزایش 
ظرفیت ذخیره سازی راهبردی کشور، ایجاد 
بزرگ ترین مرکز ذخیره س��ازی فرآورده های 
نفتی در سواحل جنوب کشور و تکمیل زنجیره 
صادرات دریایی و زمینی فرآورده های نفتی از 
جمله اهداف طرح ذخیره سازی فرآورده های 
نفتی شهید نادر مهدوی به حساب می آید. با 
امضای این تفاهم نامه کش��ور شاهد افزایش 
۶۰۰ میلیون لیتری ظرفیت ذخیره س��ازی 
فرآورده ه��ای نفتی در جن��وب این مرزوبوم 

خواهد بود.

رکوردزن���ی در عملیات انتقال فرآورده های 
نفتی ایران

با ثبت رک��ورد انتق��ال ۱۲۸ میلیارد لیتر 
نفت خام و فرآورده های نفتی اصلی در سال 
۱۴۰۰، یک رکوردشکنی در این بخش ثبت 

و ضبط شد.

دیگر اقدام های در حال اجرا
با توجه به اقدام ه��ای کلیدی برای تأمین 
مال��ی پروژه ه��ای نفت��ی با س��رمایه گذاری 
کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی، اعام آمادگی 

توسعه انبارهای 
ذخیره سازی 

فرآورده های نفتی با 
توجه به برنامه احداث 

پتروپاالیشگاه شهید 
سلیمانی و پاالیشگاه 

مهر خلیج فارس افزون 
بر پاالیشگاه های 
موجود، افزایش 

ظرفیت ذخیره سازی 
راهبردی کشور، ایجاد 

بزرگ ترین مرکز 
ذخیره سازی 

فرآورده های نفتی در 
سواحل جنوب کشور و 
تکمیل زنجیره صادرات 

دریایی و زمینی 
فرآورده های نفتی از 
جمله اهداف طرح 

ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی 

شهید نادر مهدوی 
به حساب می آید
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برای صادرات خدمات فنی و مهندس��ی به آن سوی مرزها، توجه 
و تأکی��د برای می��دان دادن به دانش بنیان ها و بسترس��ازی برای 
همکاری هرچه بیشتر با این شرکت ها، تسریع در آماده سازی طرح 
توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان، تسریع در آماده سازی و 
تکمیل واحد تصفیه نفت گاز پاالیشگاه اصفهان، اورهال و تعمیرات 
موفقیت آمیز پاالیش��گاه ها و در عبارتی کان تر به ارتقای کّمی و 

کیفی تولیدات پاالیشگاهی اشاره کرد.

توجه به فعالیت های برون مرزی
درباره فعالیت برون مرزی صنعت پاالیش باید به صدور خدمات 
فنی و مهندس��ی به پاالیشگاه های فراس��رزمینی، امضای قرارداد 
۱۱۰ میلیون یورویی بازس��ازی و راه اندازی پاالیش��گاه ۱۴۰ هزار 
بشکه ای ونزوئا، امضای تفاهم نامه مطالعات فنی و مهندسی احداث 
پاالیشگاه های جدید و توسعه پاالیشگاه های موجود در کشورهای 

حوزه کارائیب اشاره کرد.

امضای تفاهم نامه با ۵ شرکت دانش بنیان
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و پنج شرکت دانش بنیان، 
تفاهم نامه های مختلفی در زمینه فناوری های موردنیاز این شرکت 
امضا کردند. این تفاهم نامه ها ۲۹ تیرماه بین ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با پنج شرکت دانش بنیان درباره هوشمندسازی 
جایگاه ه��ای عرض��ه س��ی ان جی، روباتیک و س��اخت روبات های 
آتش نشان، تجهیزات سامانه هوشمند سوخت، تولید برج های نور 
و پروژکتورهای فوق کم مصرف و دیگر تجهیزات س��امانه هوشمند 

سوخت امضا شد.

آغاز صادرات دریایی گاز مایع از پایانه شهید باهنر
توان صادراتی گاز مایع شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ۲ هزار تن در روز اس��ت که تاکنون به دلیل محدودیت های 
مقاصد صادرات زمینی و نبود تمهیدات صادرات دریایی و توسعه 
زیرس��اخت های الزم در دوره های گذش��ته، امکان تحقق اهداف 
صادراتی میس��ر نبوده است،  اما با تاش و پیگیری مستمر، اخیراً 
امکان صادرات دریایی گاز مایع در پایانه شهید باهنر بندرعباس و 
جلوگیری از هدررفت حدود ۳۶۵ میلیون دالر منابع ارزی در سال 

محقق شده است.

بومی سازی کاتالیست های مورد استفاده در 
صنعت پاالیش

ب��ا حمایت ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران از شرکت های دانش بنیان 
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده 
اس��ت، تاش های گسترده ای برای بومی سازی 
کاتالیست های مورد استفاده در صنعت پاالیش 
توس��ط ش��رکت های دانش بنیان داخلی انجام 
شد، به نحوی که برای نخستین بار کاتالیست 
واحده��ای RCD و RFCC پاالیش��گاه های 
آبادان و امام خمینی )ره( ش��ازند توس��ط یک 
شرکت  داخلی دانش بنیان تولید و با تولید این 
کاتالیس��ت ها در داخل کش��ور، از خروج ارز به 

میزان قابل توجهی جلوگیری شد.

استقرار انضباط مالی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران از تیرماه سال ۱۴۰۰ تا تیرماه امسال موفق 
به حل وفصل پرونده های مالیاتی به ارزش ۳۶۸ 
هزار میلیارد ریال، افزایش س��ودآوری مجموعه 
پاالیش و پخش بالغ بر ۸۶ هزار میلیارد ریال و 
تأمین منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۱۱۰ 

هزار میلیارد تومان شده است.

اضاف���ه ش���دن ب���ه فهرس���ت س���ازمان های 
توسعه ای

با توجه به زیرس��اخت ها و بسترهای متوازن 
توسعه در شرکت ملی پاالیش و پخش، هیئت 
دولت طی تصویب نامه ای در تاریخ یکم مردادماه 
سال ۱۴۰۱، ش��رکت ملی پاالیش و پخش را 
به فهرست سازمان های توسعه ای کشور اضافه 
کرد. از این رو پس از این، مجمع ش��رکت های 
زیرمجموعه که تاکنون متش��کل از وزرای امور 
اقتصادی و دارایی، دادگس��تری و نفت بود، به 
هیئ��ت مدیره پاالیش و پخش تغییر پیدا کرد 
که گام بلندی به منظور توسعه شرکت قلمداد 

می شود.

کس���ب رتب���ه برت���ر ش���رکت مل���ی پاالی���ش و 
حق���وق  از  صیان���ت  ارزیاب���ی  در  پخ���ش 

شهروندی
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی ایران موفق به کس��ب رتبه نخس��ت در 
بین شرکت های تابعه وزارت نفت و رتبه پنجم 
از بین ۱۱۰ دس��تگاه اجرایی بر اساس ارزیابی 
ش��اخص های مح��ور دولت مردم��ی و نظارت 
عمومی شد. این شرکت در بازه زمانی مذکور از 
جایگاه ۳۴ به جایگاه پنجم، بین ۱۱۰ دستگاه 

اجرایی درباره عملکرد ارتقا یافته است.

با حمایت شرکت ملی 
پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران 
از شرکت های 

دانش بنیان در سالی 
که از سوی مقام معظم 

رهبری به سال تولید 
دانش بنیان و 
اشتغال آفرین 

نام گذاری شده است، 
تالش های گسترده ای 

برای بومی سازی 
کاتالیست های مورد 
استفاده در صنعت 

پاالیش توسط 
شرکت های 

دانش بنیان داخلی 
انجام شده است
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*دس���تاورهای ش���رکت پاالیش نفت تهران طی یک س���ال 
اخی���ر و در دول���ت س���یزدهم را ک���دام م���وارد انج���ام ش���ده 

می دانید؟
با همت همکاران پر تاشم در یک سال اخیر توانستیم ۵ 
طرح نیمه تمام به ارزش اعتباری بالغ بر ۱۴.۵ میلیون یورو 
را به مرحله بهره برداری برس��انیم که طرح افزایش ظرفیت 
واحد تصفیه پساب پاالیشگاه برای رفع محدودیت واحدهای 
عملیاتی قدیم و جدید و مقابله با بحران کم آبی، احداث و 
راه اندازی توربین های دوگانه سوز ترکیبی و ایستگاه جدید 
گاز برای تأمین برق واحدهای جدید پاالیش��گاه، احداث و 
راه اندازی سیس��تم بازیافت حرارتی سوم بر روی دیگ بخار 
برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، طرح سیستم اندازه گیری 

با توجه به شرایط فصلی 
مشخصات فراورده گاز 
مایع، وجود بوتان مازاد 
در برخی از فصول و نیاز 
واحدهای پتروشیمی به 
این محصول، با اعمال 

تغییرات در شرایط 
عملکردی واحد 

گازمایع، این شرکت 
موفق به تولید روزانه 

1۰۰۰ بشکه در روز 
محصول بوتان با 

خلوص تقریبی ۹۹ 
درصد شد

بهره برداری از
5 طرح نیمه تمام 

به ارزش 14.5 
میلیون یورو در یک 

سال گذشته

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران از 
دستاوردهای این مجموعه می گوید؛

حامد آرمان فرمدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران همزمان 
با هفته دولت دستاوردهای یک ساله ی این شرکت پاالیشی 
را برشمرد. آرمان نفر در این گفت وگو از طرح های نیمه  تمامی 
گفت که در این یک سـال به سـرانجام رسیده اند. مشروح 

گفت وگو با مدیرعامل پاالیشگاه تهران در ادامه می آید:
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آناین پارامترهای محیط زیستی گاز خروجی دودکش ها و طرح 
استقرار سیستم اعان و اطفای حریق مخازن باندوال یک، از جمله 

این طرح ها هستند.

*آیا از روند پیشرفت پروژه های در دست اجرا رضایت دارید؟
خوش��بختانه با حمایت های سهامداران و شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی و تسهیل  گری انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت کشور توانستیم طبق برنامه های از پیش تعیین 
شده پیشرفت های خوبی در یک سال اخیر به دست آوریم که طرح 
بهینه سازی فرآیند و ارتقا کیفی و کمی بنزین تولیدی به استاندارد 
یورو ۵ و طرح احداث واحد تولید حاِل نرمال هگزان را می توان از 

اهم این پروژه ها توصیف کرد.

*ب���ه ط���رح بهینه س���ازی و ارتق���ا کیف���ی و کم���ی بنزی���ن تولی���دی به 
استاندارد یورو 5 و طرح تولید حالِل نرمال هگزان اشاره داشتید. 

در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟
در حال حاضر طرح بهینه س��ازی و ارتق��ا کیفی و کمی بنزین 
تولیدی به اس��تاندارد یورو ۵، تحت عنوان طرح احداث واحدهای 
تصفیه نفتای سنگین، CCR،  کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز مایع، 
دارای پیشرفت ۲۲ درصد است. مبلغ سرمایه گذاری این طرح، در 
حدود ۲۴۰ میلیون یورو پیش بینی شده و تأمین مالی طرح،  از محل 
منابع داخلی شرکت پاالیش نفت تهران انجام می پذیرد. همچنین 
طرح س��اخت واحد حال نرمال هگزان با هدف استحصال هگزان 
نرمال عاری از ترکیبات آروماتیکی و بنزن با استفاده از محصوالت 
جانبی واحد ایزومریزاسیون، به صورت EPC با گریدهای ۵۲ درصد 
و ۸۵ درصد و با ظرفیت ۲ هزار بش��که در روز در دس��ت اجراست 
در حال حاضر با توجه به گذشت حدود یک سال از شروع عملیات 
اجرایی درصد پیش��رفت آن ۴۵ درصد است. انتظار می رود پروژه 

مذکور مطابق برنامه به بهره برداری برسد.

*عملکرد شرکت پاالیش نفت تهران را پیرامون اجرای طرح های 
محیط زیس���تی در یک س���ال اخیر و در دولت س���یزدهم را چطور 

ارزیابی می کنید؟
به صفر رساندن سوخت مایع و تولید پایدار محصوالت سبز )نظیر 
گازوئیل یورو ۴ به میزان ۱۳ میلیون لیتر در روز، نفت س��فید کم 
گوگرد برای تولید سوخت هوایی به میزان ۵ میلیون لیتر در روز، 
بنزین پاک به میزان ۷ میلیون لیتر در روز(، راه اندازی و بهره برداری 
از سیس��تم پایش آناین پارامترهای زیست محیطی گاز خروجی 
دودکش کوره های منطقه ب جنوبی ش��رکت پاالیش نفت تهران، 
راه اندازی و بهره برداری از اکونومایزر سوم )دستگاه بازیافت حرارتی( 
بر روی دیگ بخارA-۲۱۰۱-۲B  پاالیش��گاه تهران را می توان از 
مهم ترین اقدامات محیط زیس��تی شرکت پاالیش نفت تهران در 

یک سال اخیر برشمرد.

*نگهداش���ت تجهی���زات، ت���داوم تولی���د، جلوگی���ری از خرابی ه���ا، 
افزای���ش عم���ر تجهیزات و کاه���ش ضریب خطرپذیری واحدهای 
پاالیش���گاه در کن���ار تامی���ن ب���ه موق���ع س���وخت کش���ور و تولی���د 
محص���والت باکیفی���ت ل���زوم انج���ام تعمی���رات اساس���ی را در 
پاالیش���گاه ایج���اب می کن���د. ش���رکت پاالیش نفت ته���ران در این 

خصوص طی یک سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟

به واقع ایمنی، کیفیت، سرعت و بهبود مهم ترین 
مؤلفه های انجام تعمیرات اساس��ی در ش��رکت های 
پاالیش��ی است. در س��ال گذشته به همت کارکنان 
پاالیشگاه تهران واحدهای تقطیر جنوبی و گاز مایع، 
آیزوماکس جنوبی. هیدروژن و گوگرد س��ازی با به 
کارگی��ری ۸۵۰ نفر نیرو عاوه ب��ر کارکنان و انجام 
تعداد بیش از ۵۰۰ دس��تور کار عملیاتی و بازرسی 
مورد تعمیرات اساس��ی قرار گرفتند. در سال جاری 
نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته و تاش همکاران 
عزی��ز، واحد س��ولفور زدایی از نفت س��فید، واحد 
س��ولفور زدایی از نفت گاز، واحد هیدروژن ش��ماره 
۳، واحد گوگرد س��ازی ش��ماره ۳، واحدهای آمین 
۲ ش��مالی و جنوبی، واحد آب ترش و واحد تبدیل 
کاتالیستی)CRU( با جذب حدود ۱۱۰۰ نفر نیروی 
پیمانی موقت در کنار کارکنان شرکت طبق برنامه 
زمان بن��دی انجام و در موعد مقرر بدون هیچ حادثه 
ناتوان کننده ای خاتمه یافتن��د و واحدهای مذکور 
برای عملکردی با کیفیت مطلوب در مدار تولید قرار 

گرفتند.

*یکی از مهم ترین دس���تاوردهای مدیریتی شرکت 
پاالی���ش نف���ت ته���ران در ی���ک س���ال گذش���ته، ورود 
»بوت���ان« ب���ه س���بد محص���والت پاالیش���گاه ب���وده 
اس���ت. درب���اره اج���رای ای���ن طرح موف���ق که منجر به 
افزایش تأمین خوراک صنایع پتروشیمی در شمال 
کش���ور ش���ده توضیحات���ی ارائ���ه دهی���د و بفرمائید با 
اج���رای آن روزان���ه چن���د ت���ن ب���ه ظرفی���ت تولی���د 

محصوالت پاالیشگاه افزوده  شده است؟
با توجه به ش��رایط فصلی مشخصات فراورده گاز 
مایع، وج��ود بوتان مازاد در برخ��ی از فصول و نیاز 
واحده��ای پتروش��یمی به این محص��ول، با اعمال 
تغییرات در ش��رایط عملکردی واح��د گازمایع، این 
ش��رکت موفق به تولید روزانه ۱۰۰۰ بشکه در روز 
محص��ول بوتان با خلوص تقریبی ۹۹ درصد ش��د، 
در این ارتباط با تجهیز کردن پاالیش��گاه به سکوی 
بارگیری بوت��ان، امکان ذخی��ره، بارگیری و فروش 
میس��ر ش��ده و معادل ۹۲ تن در روز بوتان در سبد 

محصوالت این شرکت قرار خواهد گرفت.

*از ابت���دای حض���ور ش���ما در ش���رکت پاالی���ش نفت 
ته���ران قص���د پتروپاالیش���ی ش���دن ای���ن ش���رکت را 
داش���تید. آی���ا در ای���ن خصوص توفیقاتی به دس���ت 

آورده اید؟
پتروپاالیشی شدن شرکت پاالیش نفت تهران یک 
انتخاب نیست. بلکه یک الزام است. ما باید در مسیر 
س��ودآوری حرکت کنیم و پاسخگوی سهامداران و 
ذی نفعانمان باشیم. پاالیش��گاه تهران با چشم انداز 
ترسیمی خود در نظر دارد به پاالیشگاهی در کاس 
جهانی با کسب و کارهای متنوع و سودآور در بخش 
انرژی تبدیل شود. به همین منظور طرح های مهمی 

توانمندسازی کارکنان 
منوط به افزایش علم 

آنهاست و این افزایش 
علم با خود ایده به همراه 

خواهد داشت و 
ایده های مختلف سبب 

پویایی و رشد سازمان 
خواهد شد. وضعیت 

پرسنل کارا و پویا از 
پیمانکاری به قراردادی 

باعث حفظ و حراست از 
سرمایه های انسانی 

می شود که این امر مهم 
به طور جدی در 

پاالیشگاه استارت 
خورده است و در 

ماه های اخیر شتاب 
بیشتری گرفته است. در 

تالشیم تا با صیانت از 
منابع انسانی به عنوان 
مهم ترین سرمایه های 

پاالیشگاه این طرح را با 
موفقیت به اتمام 

برسانیم
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نظیر طرح ارتقا تکنولوژی و بهینه سازی سیستم های 
فرآیندی و عملیاتی برای اهداف محیط زیس��تی و 
همچنین توس��عه کس��ب و کار در قالب هولدینگ 
پتروپاالیشی با خرید یک مجتمع پتروشیمی برای 
تکمی��ل زنجیره ارزش را در برنامه دارد. همچنین با 
مطالع��ات صورت گرفته و تحقیق��ات به عمل آمده 
و هم��کاری با مراک��ز دانش بنیان و ش��رکت های 
مهندسی در نظر داریم تا بر اساس نیاز کشور و تأکید 
وزیر محترم نفت ضمن ورود به بحث پتروش��یمی، 
محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی تولید کنیم که 
این مهم دس��تاوردی بی نظیر برای شرکت به همراه 

خواهد داشت.

*ط���رح تبدی���ل وضعی���ت نیروه���ای پیمان���کاری ب���ه 
قرارداد مستقیم و نگاه ویژه به سرمایه های انسانی 
پروژه ای بود که علیرغم مغفول ماندن در سال های 
اخیر طی یک س���ال گذش���ته نگاهی متفاوت به آن 
ش���د و ب���ا رش���د و س���رعت قاب���ل قبول���ی در ح���ال 

اجراست. در این خصوص توضیح بفرمائید؟
ارتقاء بهره وری کارکنان و توانمندسازی ایشان بر 
اساس تاکیدات ریاست محترم جمهور از مهم ترین 
مقوله های بود که در دولت سیزدهم به آن نگاه شد. 
توانمندسازی کارکنان منوط به افزایش علم آنهاست 
و این افزایش علم با خود ایده به همراه خواهد داشت 
و ایده های مختلف س��بب پویایی و رش��د سازمان 
خواهد شد. وضعیت پرسنل کارا و پویا از پیمانکاری 
به قراردادی باعث حفظ و حراس��ت از سرمایه های 
انس��انی می ش��ود که این امر مهم به طور جدی در 
پاالیشگاه استارت خورده اس��ت و در ماه های اخیر 
شتاب بیشتری گرفته است. در تاشیم تا با صیانت 
از مناب��ع انس��انی به عنوان مهم ترین س��رمایه های 

پاالیشگاه این طرح را با موفقیت به اتمام برسانیم.

*بر اس���اس فرمایش���ات مقام معظم رهبری س���ال 
14۰1 سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
ن���ام گ���ذاری ش���د. در ای���ن خصوص چ���ه برنامه های 
پژوهش���ی یا س���رمایه گذاری برای تحقق شعار سال 

دارید؟
ایجاد بس��تر الزم جهت همکاری با ش��رکت های 
دانش بنیان به عنوان یکی از مهم ترین اهداف شرکت 
پاالیش نفت تهران در سال جاری مدنظر قرار گرفته 
اس��ت. در راس��تای انتقال فن آوری و بومی سازی 
کاتالیست ها، مواد شیمیایی و تجهیزات پاالیشی در 
سال ۱۴۰۱ همچون سال های پیشین با جدیت در 
صدر برنامه ها و پیگیری های این ش��رکت قرار دارد 
 Light به  طوری که در س��ال جاری ق��رارداد تولید
naphtha Catalyst با س��ازنده داخلی منعقد شده 

است. همچنین در این خصوص بومی سازی قطعات 
مکانیکی ژنراتور برق، قسمت های داغ توربین های 
گازی )Hot Section(، تغییر طراحی سیل کمپرسور 

به Dray Gas Seal، بومی س��ازی گیربکس کامل 
کمپرس��ور واحد تقطیر و روت��ور توربین بخار واحد 

GHDS را نیز می توان نام برد.

این شرکت با هدف حمایت و شناسایی شرکت های 
دانش بنیان و ایجاد بستری مطلوب جهت همکاری 
فی ما بین با استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، 
پاالیش��گاه نفت تهران نیازه��ای فناورانه خود را در 
پارک علم و فناوری به صورت برپایی نمایش��گاه به 

زودی رونمایی خواهد کرد. 
بی تردید یکی از پای  های اساسی و شاخص های 
اصلی در نیل به قله های توانایی و تحقق آرمان بلند 
استقال اقتصادی و شکوفایی پایدار، ارزش بخشی 
و اهمیت دهی به تجهیزات و قطعات یدکی ساخت 
داخ��ل و ارتقاء کیفیت تجهی��زات بومی و حمایت 
از ظرفیت ه��ای درونی در س��اخت ل��وازم یدکی و 
توانمندسازی نیروهای بومی در عرصه های عملیاتی 
به  وی��ژه در عرصه ی اس��تراتژیک و حیاتی صنعت 

عظیم پاالیش نفت است. 

*چ���ه اقدامات���ی برای  کاهش بروز حادثه و باالبردن 
سطح ایمنی پاالیشگاه انجام شده است؟

از مهمترین اقدامات شرکت پاالیش نفت تهران در 
این خصوص می توان به برنامه ریزی جهت اس��تقرار 
سیس��تم مدیریت ایمنی فرآیند )PSM( مبتنی بر 
 RISK BASED PROCESS SAFETY( ریس��ک
MANAGEMENT( بر مبن��ای ۲۰ المان راهنمای 

CCPS، تدوین Action Plan پیاده س��ازی و اجرای 

راهنم��ای PSSR اباغ��ی از طرف مدیریت محترم 
HSE پاالی��ش و پخش و اج��رای آن در پروژه های 

جاری بر اس��اس الزامات المان ۱۴ مدیریت ایمنی 
فرآین��د RB-PSM راهنم��ای CCPS، تکمیل و به 
روز رسانی، شناسایی و ارزیابی ریسک های فرآیندی 
ب��ه روش HAZOP و ریس��ک های مربوط به س��ایر 
فعالیت ه��ا ب��ه روش What if به صورت مس��تمر، 
همچنین ارزیابی ریسک قبل از شروع کارهای غیر 
روتین بنا به درخواس��ت بهره بردار، ارزیابی ریس��ک 
 DOW حریق و برآورد حق بیمه تأسیس��ات با روش
INDEX، تش��کیل کمیت��ه عال��ی HSE به منظور 

جهت گیری ه��ای فوری در زمین��ه HSE به صورت 

ماهیانه و مس��تمر و طرح حوادث و ارائه راهکارهای 
کنترل��ی و اقدام اصاحی، ثبت، بررس��ی و تجزیه و 
 Near Miss, تحلی��ل تمام��ی رویداده��ا از جمل��ه
Medical Treatment. Accident  و ریشه یابی علل 

وقوع آنها، تشکیل کمیته ی تجزیه، تحلیل و تحقیق بر 
حادثه، جهت پیشگیری از تکرار حوادث، تدوین و به 
روز رسانی و آموزش دستورالعمل های اداره ی ایمنی، 
 )MOC( نظ��ارت بر اجرای سیس��تم مدیریت تغییر
از طریق نرم اف��زار CMMS توس��ط ناظرین ایمنی 
مس��تقر در واحدها و به کارگیری سامانه هوشمند 
)Intelligent EHS(؛ پای��ش و ثب��ت م��وارد نا ایمن 

در تعمیرات اساس��ی، تهیه و ترجمه تعداد ۷ عدد از 
جدید ترین فیلم های  CSB با رویکرد درس آموزی 
از حوادث که در راستای مسئولیت اجتماعی، جهت 
بهره گیری، این آثار به ش��رکت ها و تاسیسات نفتی 
کشور نیز ارسال شده است. تهیه کتاب درس آموزی 
از حوادث و برگزاری دوره های آموزش��ی مرتبط  با 
آن برای گروه های تعمیرات، بهره بردار و..... ، طراحی 
و آغاز مرحله اجرایی نصب سیستم های کولینگ و 
اطفای حریق آتش نش��انی، جهت مخازن فاقد این 
تجهیزات با تکیه بر توانمندی کارکنان داخل شرکت، 
از مهم ترین اقداماتی است که پیرامون جلوگیری از 
بروز حادثه و باال بردن سطح ایمنی پاالیشگاه انجام 

شده است. 

*ن���گاه ش���رکت پاالیش نفت ته���ران به بحث ایفای 
مسئولیت های اجتماعی چگونه بوده است؟ آیا در 

این زمینه دستاوردی کسب کرده اید؟
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی و به 
منظور توسعه اشتغال نیازمندان، تفاهم نامه همکاری 
بین کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان تهران و 
شرکت پاالیش نفت تهران با هدف کمک به توانمند 
سازی و اشتغال پایدار نیازمندان تحت پوشش کمیته 
امداد امام )ره( در جوامع همجوار پاالیشگاه )محدوده 
بخش کهریزک و باقر شهر( امضا شد که تحقق آن 
از طری��ق کمیت��ه امداد بخش کهریزک در دس��ت 
اقدام است. انجام کمک های مومنانه و نیز همکاری 
و مش��ارکت در اتصال شبکه آب جنوب تهران )باقر 
شهر و کهریزک و..( به شبکه آب تهران با هدف رفع 
مش��کات آب جوامع همجوار با صرف اعتباری بالغ 
ب��ر ۱۹۰ میلیارد ریال و انجام دیگر طرح های بزرگ 
و کوچک محیط زیس��تی در خص��وص جایگزینی 
س��وخت گاز طبیع��ی و قطع کامل س��وخت مایع، 
اندازه گیری و س��نجش آنای��ن پارامترهای محیط 
زیستی از جمله اقدامات اخیر شرکت پاالیش نفت 
تهران در زمینه مسئولیت های اجتماعی است. یادآور 
می شود طی یک سال اخیر عملکرد شرکت پاالیش 
نفت تهران در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی 
مورد تقدیر و تجلیل نهادهای معتبر کشور قرار گرفته 

است.
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مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان از بهره 
برداری کامل واحد تصفیه گازوئیل این شرکت آینده 
نزدی��ک خبر داد و گفت: تم��ام فرآورده های نفتی 
پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ مطابق با استاندارد 

یورو ۵ تولید خواهد شد.
محس��ن قدیری در نشست خبری با اشاره به این 
که عملیات اجرایی واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه 
اصفهان از س��ال ۱۳۹۵ آغاز شد و تا یک ماه آینده 
با ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ هزار بش��که گازوئیل با 
استاندارد یورو ۵ به طور کامل به بهره برداری می رسد 
افزود: با بهره برداری این واحد، میزان گوگرد موجود 
در گازوئیل تولیدی پاالیش��گاه اصفه��ان از حدود 
۷۰۰۰ به ۱۰PPM )قس��مت در میلیون( کاهش 

می یابد.
وی هزینه اجرای واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه 
اصفه��ان را ۵۱۱ میلیون ی��ورو و ۶۷۰۰۰ میلیارد 
ریال اعام کرد و گفت: با بهره برداری این طرح ملی 
روزانه ۳۰۰ تن گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشگاه 

حذف می شود.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان افزود: 
بی��ش از ۹۰ درصد تجهیزات واحد تصفیه گازوئیل 
پاالیش��گاه اصفه��ان س��اخت داخل ب��وده و تمام 
کاتالیست های آن از طریق شرکت های دانش بنیان 

کشورمان تأمین شده است.
قدیری با بیان این که تمام ۱۲ میلیون لیتر بنزین 
تولیدی روزانه پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد 
یورو ۵ است، به پیشرفت ۳۶ درصدی واحد گوگرد 
زدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان 
اش��اره کرد و گفت: با بهره برداری این طرح تا سال 
۱۴۰۵ تمامی فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان 

مطابق با استاندارد یورو ۵ تولید خواهد شد.
وی، اعتبار پیشبینی شده برای این طرح را ۶۴۲ 
میلیون یورو و ۱.۶ هزار میلیارد تومان اعام کرد و 
افزود: این طرح ساالنه ۳۱۵ میلیون دالر سودآوری 

برای شرکت خواهد داشت.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
این که واحد شکست مولوکولی محصوالت سنگین 
پاالیش��گاه و تبدیل آن به »پروپیلن« به عنوان یک 
محصول با ارزش را از طرح های مهم در حال اجرای 
ش��رکت است گفت: این طرح س��ودآوری بسیاری 
باالی��ی خواهد داش��ت به نحوی که س��االنه ۴۰۰ 
میلیون دالر س��ودآوری این پاالیش��گاه اصفهان را 

افزایش می دهد.
قدیری، افق این ش��رکت در سال ۱۴۰۵ را ارتقاء 
به هلدینگ موفق پتروپاالیش��ی و تحقق باالترین 

ضری��ب پیچیدگ��ی در منطقه بیان ک��رد و افزود: 
ضری��ب پیچیدگی این ش��رکت در ح��ال حاضر با 
احتساب سهم شرکت در پتروشیمی اصفهان و نفت 
س��پاهان ۶.۲ بوده که در بین شرکت های پاالیشی 
کش��ور یکی به آخر و پس از پاالیش��گاه آبادان قرار 
دارد و پیش بینی شده این ضریب تا ۴ سال آینده با 

اجرای طرح ها به باالی ۱۲ واحد برسد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این 
که ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه اصفهان روزانه ۳۶۰ 
هزار بشکه نفت خام است گفت: با ارتقاء پاالیشگاه 
اصفهان به هلدینگ پتروپاالیشی، ظرفیت پاالیشی 

آن تغییری پیدا نخواهد کرد.
او با اش��اره به این که تفکر راهبردی در پاالیشگاه 
اصفهان حاکم شده و ساختار سازمانی این شرکت 
به هلدینگ پتروپاالیش��ی ارتقاء یافته است افزود: 
چند ش��رکت جدید در ذی��ل این هلدینگ به ثبت 
رسیده و تمام طرح های زیست محیطی آن توسط 

این شرکت ها اجرایی خواهند شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، 
مصرف کنونی آب پاالیش��گاه اصفه��ان را ۹۰۰ تا 
۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت اعام کرد و افزود: این 
شرکت برای تأمین آب مورد نیاز خود و مدیریت در 
آب مصرف��ی طرح های زی��ادی تعریف کرده که در 

حال اجرا است.
قدیری، س��اخت تصفیه خانه فاضاب ش��اهین 
ش��هر و انتقال ۴۰۰ متر مکعب در س��اعت پساب 
به پاالیش��گاه، س��رمایهگذاری در طرح ملی انتقال 
آب از خلی��ج فارس و انتق��ال ۵۰۰ لیتر بر ثانیه به 
پاالیش��گاه تا سال ۱۴۰۵، تأمین آب پایدار از منابع 
آب های خاکس��تری را از طرح های تأمین آب مورد 
پاالیش��گاه اصفهان برشمرد و گفت: در حال حاضر 
۴۰۰ متر مکعب در ساعت آب در پاالیشگاه از طریق 
دستگاه های خنک کننده آب و توربین های بخار به 
ه��در می رود که با هیبریدی ش��دن دس��تگاه های 
خنک کننده آب و ح��ذف توربین های بخار میزان 
هدر رفت آب در پاالیش��گاه طی ۳ س��ال آینده به 

صفر می رسد.

وی افزود: ب��ا اعمال مدیریت مصرف آب، مصرف 
آب پاالیش��گاه به رغم راه ان��دازی طرح های بهبود 

فرایند تولید افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه 
گفت: تمام مشعل های پاالیشگاه اصفهان تا ۳ سال 
آینده خاموش و گاز آن به عنوان سوخت در داخل 
پاالیشگاه مصرف می ش��ود و تمامی حوضچه های 
پاالیشگاه نیز در راستای حفظ محیط زیست خشک 

خواهد شد.
قدیری با اش��اره به تغییر ایجاد شده در سیستم 
سوخت رس��انی مش��عل های کوره های پاالیشگاه 
افزود: با تغییرات ایجاد ش��ده در مشعل ها، استفاده 
از سوخت مازوت در کوره های پاالیشگاه امکان پذیر 
نیست و مشعل ها فقط گاز طبیعی مصرف می کنند 
و در صورت لزوم گاز ال پی جی تولیدی پاالیش��گاه 
پ��س از تبدی��ل به گاز طبیع��ی در کوره ها مصرف 

می شود.
وی گفت: تمامی طرح های اجرا ش��ده در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان طی ۴۳ س��ال گذش��ته برای 
حفظ محیط زیست بوده به نحوی که در این مدت 

این شرکت یک میلیارد یورو هزینه کرده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه با بیان 
این که ۷۸ کیلومتر خط ریلی از پاالیشگاه تا ایستگاه 
»ورتون« در شرق اصفهان و ایجاد تاسیسات تخلیه و 
بارگیری و بارانداز با سرمایهگذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی 
این شرکت در یکی از بنادر جنوبی کشور برای کاهش 
هزینه انتقال فراورده های نفتی، کاهش مصرف توسط 
تانکرهای حمال سوخت و ترافیک و مسائل ایمنی راه ها 
در حال ساخت است گفت: این طرح تا ۲ سال آینده به 

بهره برداری می رسد.
قدیری از تشکیل کار گروه ساماندهی و مدیریت 
پسماند در پاالیشگاه اصفهان برای تبدیل ضایعات 
قابل بازیافت به ارزش افزوده پاالیش��گاه و شهرک 
ش��هید محمد منتظری خب��ر داد و گفت: تا ۶ ماه 
آینده سایت مدیریت پسماند در پاالیشگاه اصفهان 
راه اندازی و درآمد حاصل از فروش ضایعات بازیافت 
شده صرف ایجاد اش��تغال زایی روستاییان پیرامون 

پاالیشگاه خواهد شد.
او با بیان این که بر اس��اس اس��تاندارهای جهانی 
۲۵ درصد وس��عت واحدهای صنعتی باید به فضای 
س��بز اختصاص یابد گفت: از وسعت ۳۴۰ هکتاری 
پاالیشگاه اصفهان ۱۲۰ هکتار آن معادل ۳۴ درصد 
آن به فضای س��بز اختصاص داده شده که با اعمال 
مدیریت در آب، وس��عت فضای س��بز پاالیش��گاه 

افزایش می یابد.

تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو 5 در پاالیشگاه اصفهان
محسن قدیری در نشست خبری مطرح کرد:
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فعالی���ت ش���رکت در دو ح���وزه صیان���ت از مناب���ع 
انسانی و منابع طبیعی و محیط زیست رده بندی 

می شود:
بخش س��رمایه انس��انی: کش��ور ما بعد از انقاب 
اسامی با توس��عه دانشگاه های معتبر، سرمایه های 
ارزش��مندی از افراد تحصیل-ک��رده و توانمند دارد. 
مدیریت ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان نیز در این 
ش��رایط و با بهره مندی از کارشناسان و متخصصان 
پرتاش خود برنامه ۵ ساله ای را طراحی کرده است 
تا در بخش های محیط زیست انرژی و... از سطح ۳ 

بلوغ سازمانی به سطح ۴ ارتقاء یابد.
بخش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیس��ت: 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در ح��وزه صیانت از 
منابع طبیعی و خدادادی و همچنین محیط زیست 
اقدام به تعریف پروژه های بسیار اساسی و استراتژیک 
کرده اس��ت. با اح��داث و راه ان��دازی کامل بهبود و 
بهینه  سازی فرآیند، پاالیشگاه اصفهان ضمن ارتقای 
سطح کیفیت محصوالت به استانداردهای یورو ۵ و 

ایمن سازی واحدها با ایجاد شرایط بهینه ضمن افزایش تولید محصوالت سبک و با 
ارزش، میزان مصرف نفت خام را نیز به میزان ۱۶ هزار بشکه در سال کاهش خواهد 
داد که گام بسیار بزرگی در حفظ این منبع طبیعی برای نسل آینده محسوب می شود. 
همچنین با راه ان��دازی طرح های حفظ ظرفیت با محوریت توجه به مدیریت انرژی، 
مصارف آب و ایمن سازی واحدها اقدامات بسیار بزرگی انجام شده است که مهم ترین 
دستاورد آن استفاده از پساب های شهری و تصفیه و استفاده آن به عنوان آب صنعتی 

مورد نیاز است.

 موضوع مصرف آب
انجام مطالعات اولیه امکان س��نجی ساخت کولینگ هیبریدی که محاسبه میزان 
صرفه جوئی آب در کولینگ هیبریدی در حدود ۵۵ درصد )به میزان ۱۷۱۴ میلیون 
متر مکعب در س��ال( و مدت زمان بازگشت سرمایه آن به میزان ۱۰.۵ سال خواهد 
بود. احداث واحد )ZLD (Zero Liquid Discharge در جهت بازیابی و استفاده کامل 
 HERO براساس مطالعات انجام شده، پروژه احداث واحد RO از پساب تولیدی واحد
High Efficient Reverse Osmosis)( ب��ه منظور افزای��ش بازدهی و راندمان واحد 

بازیافت )بر اساس خروجی مطالعات بازیابی آب های شور(. اجرای این پروژه ها منتج به 
کاهش مصرف آب به نصف، قطع نیاز به آب رسانی درچه، تأمین آب مورد نیاز مجموعه 

شهرک انرژی و در نهایت ایجاد فرصت صادرات آب می شود.

پاالیشگاه اصفهان پیشگام در حوزه پتروپاالیش کشور
شرکت پاالیش نفت اصفهان بیش از 30 نوع فرآورده نفتی تولید می کند، این در حالی است که پاالیشگاه توانایی تولید بیش از 400 نوع محصول پاالیشگاهی را دارد. در کنار تولید، خوراک شرکت های 
پاالیش نفت جی، نفت سپاهان، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک و صنایع شیمیایی ایران را تأمین می کند و همچنین محصوالت خود را در دو بخش بورس انرژی و کاال به مشتریان مختلف ارائه 

می کند. این شرکت همچنین در دوسال اخیر با ارتباط برقرار کردن با مشتریان خارج از کشور، محصوالت مورد نیاز 10 کشور همسایه را صادر می کند.
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خری��د و نصب سیس��تم بازیاب��ی گاز LPG از گازهای خروجی 
یک��ی از این پروژه ها در قالب حفظ ظرفیت طراحی خرید و نصب 
سیستم بازیابی گاز LPG از گازهای خروجی است، هدف از اجرای 
طرح را بازیابی گاز LPG و گاز هیدروژن از گازهای خروجی واحد 
ایزومریزاسیون اعام کرد. هزینه پروژه برابر ۳۲۹ میلیارد ریال و ۳.۵ 
میلیون یورو است. پیش بینی می شود این طرح تا بهمن ماه سال 

جاری به اتمام برسد.

ایجاد ساختار سازمانی جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان
ه��دف اصل��ی از ایجاد س��اختار س��ازمانی جدید ای��ن بود که 
نموداری مسطح تر جهت چابکی سازمان ایجاد تا با توجه به بحث 
شایسته ساالری، کلیه نیروها را در واحدهای مختلف رتبه بندی و از 

توانمندی هایشان استفاده شود.
شرکت پاالیش نفت اصفهان در »پدافند غیرعامل« دستاوردهای 
خوبی را به دست آورده و در آینده ای  نزدیک با توجه به فعالیت هایی 
که در دست اقدام است خبرهای خوبی را برای استان و کشورمان 

به ارمغان خواهیم داشت.
حال ۴۰۲ و گوگرد  شرکت پاالیش نفت اصفهان به ۱۰ کشور 
صادر می ش��ود: محصوالت »حال ۴۰۲« و »گوگرد« این شرکت 
ک��ه در بورس کاال عرضه می ش��ود، به ۱۰ کش��ور دیگر نیز صادر 

می شود.

در راس���تای حف���ظ محی���ط زیس���ت ب���ر روی ۵ دی���گ  بخ���ار دیگر 
ش���رکت پاالی���ش نف���ت اصفه���ان اکونومای���زر در ح���ال نص���ب 

است.
مدل اقتصادی تولید در راس��تای افزایش سودآوری و تنوع سبد 
محصوالت، مطابق با اس��تانداردهای روز، در شرکت پاالیش نفت 

اصفهان، تکمیل و عملیاتی شد.
پاالیشگاه در این مسیر از نرم افزار بهینه سازی اقتصادی با عنوان 
ASPEN PIMS که در مجموعه های فرایندی مانند صنایع پاالیشی 

و پتروشیمی بسیار معتبر است، استفاده کرده است. در آینده نزدیک 
با به کارگیری این مدل اقتصادی در پروژه پاالیشگاه جنوبی، شاهد 

نتایج مطلوبی خواهیم بود.
تنها در دوره سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار میلیارد 
تومان س��ود خالص عاید شرکت شد. سود دوره سه ماهه نخست 

سال جاری نس��بت به دوره مشابه سال گذشته که 
می��زان ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده، بیش از ۵ برابر 
گزارش ش��ده است. می توان با قاطعیت برنامه ریزی 
بهینه تولید، سیس��تم مدیریت خردمندانه و تاش 
مضاعف کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان را از 
دالیل افزایش قابل توجه س��ود آن به نس��بت دیگر 

شرکت های پاالیش خصوصی دانست.
پاالیشگاه اصفهان به عنوان بزرگترین تولید کننده 
وکیوم باتوم )ته مانده برج خأل( در کش��ور تا س��ال 
۱۴۰۰ به دلیل محدودیت در تحویل تانکری تنها به 
میزان ۱۰۰ تن تحویل تانکری داشت. اما خوشبختانه 
با حمایت مدیریت و هم��ت کارکنان این میزان به 

۲۰۰ تن افزایش یافت.
به منظور بهینه س��ازی مصرف ان��رژی و کاهش 
آالینده ها. دو پروژه زیس��ت محیط��ی همزمان در 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در حال انجام است. 
پروژه اول ش��امل کاهش گازهای ارسالی به مشعل 
 )FGR( از مب��دأ و پروژه دوم، بازیاب��ی گازهای فلر
به منظور بازیافت باقیمانده گازها و به صفر رساندن 

گازهای مشعل است.
با به کارگیری دانش بومی ایستگاه تقلیل فشار گاز 
پاالیشگاه جنوبی در حضور مقامات استانی راه اندازی 
شد. این ایستگاه در ساعت ۳۰۰ هزار متر مکعب گاز 

طبیعی را از خطوط انتقال گاز برداشت می کند.
با افتتاح این ایستگاه زمینه راه اندازی واحد تصفیه 
گازوییل یورو ۵ با ظرفیت ۱۰۰ هزار بش��که در روز 

فراهم می شود.
برای نخستین بار در کشور دو دستگاه آزمایشگاهی 
پاالیش��گاه اصفهان طراحی و بازسازی شد: در سال 
تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با تکیه ب��ر دانش متخصصان داخلی، 
موفق به باز طراحی و بازس��ازی دو دستگاه شاخص 

جداپذیری آب از سوخت   های هوایی شد.
بنابر همین گزارش دو دستگاه شاخص جداپذیری 
آب از سوخت های هوایی آزمایشگاه شرکت پاالیش 

با به کارگیری دانش 
بومی ایستگاه تقلیل 
فشار گاز پاالیشگاه 

جنوبی در حضور 
مقامات استانی 

راه اندازی شد. این 
ایستگاه در ساعت 

۳۰۰ هزار متر مکعب 
گاز طبیعی را از خطوط 

انتقال گاز برداشت 
می کند.

با افتتاح این ایستگاه 
زمینه راه اندازی واحد 

تصفیه گازوییل یورو ۵ 
با ظرفیت 1۰۰ هزار 
بشکه در روز فراهم 

می شود.
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نفت اصفهان به دلیل اشکاالت فنی از مدار سرویس خارج 
شده بود و با توجه به تحریم ها، تعمیر این دستگاه یا خرید 

آنها از شرکت خارجی امکان نداشت.

تعمیر اساسی واحدهای عملیاتی پاالیشگاه اصفهان با 
تالش متخصصان ایرانی

با تاش متخصصان و اتکا به توان داخل، تعمیرات اساسِی 
چند واحد عملیاتی پاالیش��گاه اصفهان به صورت همزمان 
تعمیر اساس��ی شد. آیزوماکس، هیدروژن شماره ۱، گوگرد 
سازی و آمین کنتکتور، مشعل، بازیافت با تاش متخصصان 

ایرانی تعمیرات اساسی آن به پایان رسید.
با هدف تسهیل و توس��عه صادرات فرآورده های نفتی به 
زودی عملیات احداث خط ریلی راه آهن به پاالیش��گاه آغاز 
می ش��ود. با اجرای ۸۰ کیلومتر خ��ط ریلی تمامی صنایع 
و کارخانه های مس��تقر در محدوده شاهین ش��هر همچون 
پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ به راه آهن سراسری متصل 
خواهند ش��د و این ش��رکت می تواند ۱۵ میلیون تن انواع 
فرآورده های نفتی را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور 

حمل کند.
طرح تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۵ آغاز 
ش��ده و به زودی با ظرفیت گوگردزدای��ی روزانه ۱۰۰ هزار 
بشکه گازوئیل و تولید سوخت پاک مطابق با استاندارد یورو 
۵ به طور کامل به بهره برداری می رس��د. با بهره برداری این 
واحد، میزان گوگرد موجود در گازوئیل تولیدی پاالیش��گاه 
اصفهان از حدود ۷۰۰۰ به ۱۰PPM )قسمت در میلیون( 

کاهش یافته و روزانه ۳۰۰ تن گوگرد از گازوئیل 
تولیدی پاالیشگاه حذف می شود. هزینه اجرای 
واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان را ۵۱۱ 
میلیون یورو و ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال اعام شده 
که با بهره برداری از این طرح ملی، ساالنه ۲۶۳ 
میلیون دالر س��ودآوری برای ش��رکت خواهد 

داشت.
اجرای طرح گوگردزدایی از ته مانده برج های 
تقطیر پاالیشگاه اصفهان در حال پیگیری است. 
با بهره برداری از این طرح تا سال ۱۴۰۵ تمامی 
فرآورده های نفتی پاالیش��گاه اصفهان مطابق 
با اس��تاندارد یورو ۵ تولید خواهد ش��د. اعتبار 
پیش بینی ش��ده برای این طرح ۶۴۲ میلیون 
یورو و ۱.۶ هزار میلیارد تومان اس��ت. این طرح 
س��االنه ۳۱۵ میلیون دالر س��ودآوری خواهد 

داشت.
در راستای تکمیل طرح جامع زیست محیطی 
بهبود و بهینه سازی فرآیند شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، واحد شکس��ت مولوکولی محصوالت 
سنگین پاالیش��گاه و تبدیل آن به »پروپیلن« 
به عن��وان یک محصول ب��ا ارزش از طرح های 
مهم دیگر در حال اجرای ش��رکت اس��ت. این 
طرح س��ودآوری بسیاری باالیی خواهد داشت. 
به نحوی که ساالنه ۴۰۰ میلیون دالر سودآوری 

پاالیشگاه اصفهان را افزایش می دهد.

اجرای طرح گوگردزدایی از 
ته مانده برج های تقطیر 

پاالیشگاه اصفهان در حال 
پیگیری است. با 

بهره برداری از این طرح تا 
سال 1۴۰۵ تمامی 

فرآورده های نفتی پاالیشگاه 
اصفهان مطابق با 

استاندارد یورو ۵ تولید 
خواهد شد. اعتبار 

پیش بینی شده برای این 
طرح ۶۴۲ میلیون یورو و 1.۶ 

هزار میلیارد تومان است. 
این طرح ساالنه ۳1۵ 

میلیون دالر سودآوری 
خواهد داشت.
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مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آفتاب با اشاره 
به صادرات ۳۷۴ میلیون دالری، گفت: کس��ب 
مقام سوم صادرات در بین پاالیشگاه های کشور 
یکی از دس��تاوردهای این ش��رکت طی سال 
گذشته است. محمدمهدی دوستی با تاکید به 
برنامه ورود این شرکت به بورس در سال جاری 
به ص��ادرات ۳۷۴ میلیون دالری پاالیش��گاه 

آفتاب در سال گذشته نیز اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این شرکت تنها مجموعه 
بخش خصوصی اس��ت که جز ده پاالیش��گاه 
نخس��ت کش��ور قرار دارد، مطرح کرد: کسب 
مقام س��وم ص��ادرات در بین پاالیش��گاه های 
کشور یکی از دس��تاوردهای شرکت پاالیش 
نفت آفتاب طی سال گذشته است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت آفتاب با تأکید بر جذب 
و اس��تخدام نیروهای جوان و بدون سابقه کار 
در این مجموعه، عنوان کرد: این مهم نش��ان 
دهنده اعتماد به توانایی جوانان است. دوستی 
ادام��ه داد: زمانی که یک جوان را در موقعیت 
مناس��ب ق��رار دهی��م، فرد به  ش��رط تاش، 
کوش��ش و همت می تواند زمینه رش��د خود 
و ش��رکت را فراهم کند، فلذا ازجمله شروط 
جذب نیروی انس��انی جوان و اعتماد به افراد 
در این ش��رکت، عمل گرایی و نتیجه گرا بودن 

آن ها است.

او همچنی��ن نیروهای جوان را عامل مهم در 
توسعه و پیش��رفت مجموعه دانست و تصریح 
کرد: دومین آزمون استخدامی به منظور تامین 
نیروی انسانی شرکت پاالیش نفت آفتاب طی 
فصل ج��اری با همکاری دانش��گاه بندرعباس 
برگزار شده است که پس از طی مرحله آزمون 
کتبی، مصاحبه های عمومی و تخصصی، افرادی 
که شایس��تگی الزم رادارند به مجموعه ملحق 
خواهند شد. دوستی افزود: این آزمون در سال 
۱۴۰۰ نیز برگزار ش��ده بود و تع��داد زیادی از 
متقاضیان در شرکت پاالیش نفت آفتاب جذب  

شده اند.

بزرگتری���ن مدرس���ه هرمزگان در حال س���اخت 
است

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت آفتاب با 
تأکید بر مسئولیت های اجتماعی این شرکت، 
اظهار کرد: مدرسه ابن سینا در شهر بندرعباس 
توسط این مجموعه در حال ساخت است که تا 

پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه بزرگ ترین مدرسه هرمزگان 
با ۲۴ کاس درس در حال اتمام است، مطرح 
کرد: دو مدرسه نیز در مناطق روستایی »رودان« 
و »میناب« توسط این پاالیشگاه ساخته شده و 

به بهره برداری رسیده است.

دوس��تی با اشاره به س��اخت پارک تفریحی 
۱۶ هکتاری در هرمزگان، اعام کرد: درختان 
کشت ش��ده در این پارک از نوع مثمر هستند 
که درآمد حاصل از ف��روش محصوالت آن به 

خانواده زندانیان اختصاص داده می شود.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت آفتاب به 
ساخت ۱۲۲ واحد مسکن، ویژه ایتام هرمزگان 
اشاره کرد و ادامه داد: در فاز دوم این طرح ۱۱۴ 
واحد مسکونی برای خانواده ایتام نیازمند و فاقد 
مسکن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و س��ازمان بهزیستی در مناطق روستایی 
هرمزگان ساخته و تا پایان سال ۱۴۰۲ تحویل 

داده خواهد شد.

طرح توس���عه ای پاالیش���گاهی نفت آفتاب تا 
پایان سال به بهره برداری می رسد

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت آفتاب با 
اشاره به طرح توس��عه ای شرکت، عنوان کرد: 
طرح توسعه ای پاالیشگاهی با ظرفیت سی هزار 
بش��که در روز در حال احداث است که تا پایان 
امس��ال به بهره برداری خواهد رسید. دوستی 
پیشرفت فیزیکی این طرح را ۶۰ درصد عنوان 
کرد و گفت: برنامه ریزی الزم در راستای ساخت 
پنجمین پاالیش��گاه روغن سازی کشور و طرح 

بنزین انجام گرفته است.

صادرات 374 میلیون دالری شرکت پاالیش نفت آفتاب
محمدمهدی دوستی مطرح کرد؛
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فصل کاشت و برداشت
تابستان فصل کاشت و برداشت اکثر شرکت های پاالیشی عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت ایران بود. این حسابرسی و گزارش دهی ها در قالب مجامع عمومی عادی شرکت ها 
صورت گرفت. کاشت به این جهت که در این مجامع نقشه راه شرکت ها برای یک سال آینده تعیین شد. برداشت هم به این لحاظ که نحوه و میزان تقسیم سود بین سهامداران بابت هر سهم و 
همچنین تصمیمات جهت توسعه و پیشبرد پروژه های جدید یا اتمام پروژه های در حال انجام، از دیگر مباحث مطروحه در این مجامع بود؛ شرکت های پاالیشی اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، 

شیراز و الوان، شرکت های برگزارکننده ی مجامع عمومی بودند.

مصوبه ی تقسیم سود در مجمع عمومی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

در مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان سهام 
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان برای س��ال مالی 
منتهی به ۲۹ اس��فند س��ال ۱۴۰۰، سود هر سهم 
۶۵۰ ریال تعیین شد. پیرو آگهی دعوت مندرج در 
روزنامه های اطاعات و دنیای اقتصاد جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش 
نفت اصفهان چهارشنبه ۲۹ تیر ماه با حضور ۷۵.۸۶ 
درصد از س��هامداران به ریاس��ت توکل��ی نماینده 
شرکت پاالیش نفت سپاهان به عنوان رئیس جلسه 

برگزار شد.
در این جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره 
در رابط��ه با عملکرد و س��پس گزارش حس��ابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی درخص��وص صورت های 

مالی تلفیقی گروه و شرکت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ و مجمع 
پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای 
مندرج در صورت خاصه مذاکرات مجمع، به اتفاق آراء تصمیماتی اتخاذ شد.

بر این اس��اس، صورت های مالی تلفیقی گروه و ش��رکت شامل صورت سود 
و زی��ان، صورت وضعی��ت مالی، صورت تغییرات در حق��وق مالکانه و صورت 
جریان های نقدی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، با توجه به تکالیف 
تعیین ش��ده صاحبان س��هام مندرج درصورت خاصه مذاکرات مجمع، مورد 

تصویب قرار گرفت.
همچنی��ن در اجرای م��واد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصاحیه قانون تجارت، مجمع 
مقرر کرد مبلغ ۶۵۰ ریال به عنوان س��ود خالص هر سهم بابت عملکرد سال 
مالی ۱۴۰۰ تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده 
پس از کس��ر پاداش عملکرد هیئت مدیره، به عنوان سود تخصیص نیافته در 

حساب ها لحاظ شود.
در ادامه تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت  پاالیش نفت اصفهان، موسسه 
حسابرس��ی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و 

برگزاری مجامع عمومی شرکت های پاالیشی اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز و الوان؛
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موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ 
اس��فندماه ۱۴۰۱ ش��د و مجمع اختیار تعیین 
حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل 
را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیئت مدیره 

شرکت تفویض کرد.
روزنامه ه��ای اطاعات و دنیای اقتصاد نیز به 
عن��وان روزنامه های کثیراالنتش��ار جهت درج 
آگهی های شرکت برای س��ال مالی منتهی به 

اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب شدند.

تعیین سود قابل تقسیم سهامداران شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس برای سال منتهی به ۲۹ اسفند 
س��ال ۱۴۰۰ به ازاء هر سهم ۱۳۵۰ ریال سود 
تقس��یم کرد. مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در تاریخ ۲۹ 
تی��ر ۱۴۰۱ با حضور ۷۴ درصدی س��هامداران 
برگزار شد و پس از تصویب صورت های مالی، با 
رأی اکثریت سهامداران، مبلغ ۱۳۵۰ ریال برای 
هر س��هم معادل ۷۵ درصد س��ود قابل تقسیم 
برای س��ال منتهی به ۲۹ اس��فند سال ۱۴۰۰ 

تخصیص یافت.
بر اساس این گزارش با توجه به شیوع ویروس 
کرونا مطابق با دس��تورالعمل سازمان بورس و 
اوراق به��ادار در خص��وص ش��رایط برگ��زاری 
مجامع، مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت 

پاالی��ش نفت بندرعب��اس با حض��ور حداقلی 
س��هامداران عمده برگزار ش��د. در این ابتدای 
این مجم��ع مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس گزارش��ی از عملکرد این شرکت در 
س��ال ۱۴۰۰ در فرآیند تولید، حجم تولیدات، 
صورت های مالی، طرح های اجرا شده و در حال 

اجرا در راستای توسعه پاالیشگاه ارائه کردند.
آخری��ن اقدامات ص��ورت گرفته در خصوص 
طرح های ارتقای کیفیت فرآورده های سنگین 
و احداث واحدهای جدید کک س��ازی و روغن 
س��ازی، س��اخت ۶ مخزن جدید ذخیره سازی 
فرآورده ه��ای نفتی، تأمین خ��وراک نفت خام 
پاالیش��گاه از طریق انش��عاب خ��ط لوله گوره 
جاس��ک و اقدام��ات صورت گرفت��ه به منظور 
حمایت از تولید کنندگان و س��ازندگان داخلی 
از مهمترین محورهای گزارش هاش��م نامور در 

این مجمع بود.

تصویب نحوه تقس���یم س���ود ش���رکت پاالیش 
نفت تبریز

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز برای س��ال مالی 
منتهی به ۲۹ اس��فند ماه ۱۴۰۰ چهارش��نبه 
۲۹ تیرماه با حضور ۸۲ درصدی از سهامداران 
آن و با رعایت پروتکل های بهداش��تی در سالن 

پتروشیمی تبریز برگزار شد.
غامرض��ا باقری دیزج، مدیر عامل ش��رکت 
پاالیش نفت تبریز در ابتدای این جلس��ه طی 

سخنانی، گزارش��ی از هیأت مدیره را در رابطه 
با معرفی و عملکرد ش��رکت در س��ال ۱۴۰۰، 
دستاوردها، برنامه های در دست اجرا، افتخارات 

و کمک های خیرخواهانه آن ارائه داد.
در بخش بعدی این جلسه طی ارائه ی گزارشی 
از حسابرس��ی مستقل و بازرسی های قانونی در 
خصوص صورت های مالی، صورت تغییرات در 
حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای 
س��ال مالی منتهی به ۲۹ اس��فند ۱۴۰۰ مورد 
تصویب قرار گرفت و ۸۵ درصد س��ود دوره به 
مبلغ ۵۸۵ تومان به ازای هر سهم به عنوان سود 
سهام، بین سهامداران تقسیم و باقی مانده ی آن 
به حس��اب سود انباش��ته به عنوان پشتوانه ای 

برای طرح ها و پروژه های شرکت منظور شد.
همچنین موسس��ه ی حسابرسی بهراد مشار 
به عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی برای سال 
مال��ی منته��ی ب��ه ۲۹ اس��فند ۱۴۰۱ تعیین 
و روزنامه ه��ای دنی��ای اقتصاد و عص��ر آزادی 
به عنوان روزنامه های رس��می ش��رکت معرفی 
ش��دند. الزم به ذکر است ش��رکت نفت و گاز 
پارس��یان، س��رمایه گذاری هام��ون س��پاهان، 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
و بانک صادرات از سهامداران اصلی این شرکت 

هستند.

دورخی���ز ش���رکت پاالیش ته���ران برای پایداری 
تكمیل زنجیره ارزش

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
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ش��رکت پاالیش نفت تهران برای س��ال مالی 
منتهی ب��ه ۲۹ اس��فندماه ۱۴۰۰ و فوق العاده 
ب��ا حض��ور بی��ش از ۵۹ درص��د از نمایندگان 
صاحبان سهام ش��رکت و همچنین به صورت 
برخط )آناین( با رعایت پروتکل های بهداشتی 
جهت جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا برگزار 
شد. پس از اصاح اساسنامه در مجمع عمومی 
فوق الع��اده، ارائه گزارش هیئت مدیره توس��ط 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران در رابطه 
با عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰ در دستور کار 

قرار گرفت.
در این خصوص آرمان فر توضیحاتی کامل از 
شرایط موجود ش��رکت و طرح ها و برنامه های 

آتی آن به سهامدران ارائه داد.
در ادامه مجمع ش��رکت پاالیش نفت تهران 
و پس از اس��تماع گزارش حسابرس مستقل و 
ب��ازرس قانونی در خص��وص صورت های مالی، 
صورت تغیی��رات در حق��وق مالکانه و صورت 
جریان ه��ای نقدی برای س��ال مالی منتهی به 
۲۹ اس��فند ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت و 
مبلغ ۲۳۰ ریال به ازای هر سهم به عنوان سود 
سهام، بین سهامداران تقسیم و باقی مانده آن 
به حس��اب سود انباش��ته به عنوان پشتوانه ای 
برای طرح ها و پروژه های ش��رکت منظور شد. 
همچنین موسس��ه حسابرسی آزموده کاران به 
عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی برای س��ال 
مال��ی منتهی ب��ه ۲۹ اس��فند ۱۴۰۱ تعیین و 
روزنامه های دنیای اقتصاد و اطاعات به عنوان 

روزنامه های رسمی شرکت معرفی شد.
این در حالی اس��ت که شرکت پاالیش نفت 

ته��ران با نگاه پایداری و تکمیل زنجیره ارزش، 
 CCR،bottom up پروژه های عظیمی نظیر
grading و احداث مزرعه ۵۰۰ مگاواتی انرژی 
خورش��یدی و حرکت به س��مت پتروپاالیشی 
ش��دن را در دست اقدام دارد که بهره برداری از 
آنها در آینده سود سرشاری برای سهامداران به 

همراه خواهد داشت.
گزارش عملکرد به سهامداران شرکت پاالیش 

نفت شیراز
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
پاالیش نفت ش��یراز بعد از اعام تنفس مورخ 
س��ی تی��ر ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۳ م��رداد ۱۴۰۱ 
با حض��ور ۸۶ درصدی س��هامداران درس��الن 

اجتماعات شرکت برگزار شد.
در ابت��دای ای��ن مجمع، حمیدرض��ا دهقان 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت شیراز گزارش 
عملکرد س��ال ۱۴۰۰، ش��امل عملکرد مالی و 
همچنین وضعی��ت پروژه های در دس��ت اجرا 

برنامه های آتی را به مجمع عمومی ارائه کرد.
در بخ��ش بع��دی ضم��ن قرائ��ت گ��زارش 
حسابرس توسط حس��ابرس مستقل و بازرس 
قانونی شرکت، صورت های مالی مورد تصویب 
ق��رار گرف��ت و ۷۴ درصد س��ود دوره به مبلغ 

۱۸۵۰ ریال به ازای هر سهم تقسیم شد.
همچنین موسسه حسابرسی دش و همکاران 
به عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی برای سال 
مالی منتهی به ۲۹ اس��فند سال ۱۴۰۱ تعیین 
و روزنامه های دنی��ای اقتصاد و خبر جنوب به 
عن��وان روزنامه های رس��می ش��رکت معرفی 

شدند.

پ��س از آن رأی گیری جهت اعضای حقوقی 
هیات مدیره صورت پذیرفت و شرکت های زیر 

به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند:
* شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 

)سهامی عام(
* ش��رکت س��رمایه گذاری هامون س��پاهان 

)سهامی عام(
* ش��رکت خدمات مدیریت هامون سپاهان 

)سهامی خاص(
* شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 

سیستان و بلوچستان )سهامی عام(
* صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی 

و پس انداز کارکنان بانک ها )موسسه(
تصمیم��ات اتخاذ ش��ده در مجم��ع عمومی 

شرکت پاالیش نفت الوان
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش 
نفت الوان با حضور بیش از ۸۴ درصد صاحبان 
س��هام یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیئت 
مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده س��ازمان 

حسابرسی تشکیل شد.
پیرو آگهی دع��وت مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱، 
من��درج در روزنامه های کثیراالنتش��ار ایران و 
دنیای اقتصاد، جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
س��الیانه ش��رکت پاالیش نفت الوان )سهامی 
عام( به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد 
صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 
۲۹ اس��فند ۱۴۰۰ با حضور بیش از ۸۴ درصد 
صاحبان س��هام و ی��ا نماین��دگان قانونی آنها، 
اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی ش��رکت و 
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نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران و 
نماینده سازمان حسابرسی تشکیل شد.

بر اس��اس این گزارش در اج��رای مفاد ماده 
۱۰۱ اصاحیه قانون تجارت اعضاء هیئت رئیسه 
مجمع انتخاب ش��دند. بر اس��اس انتخاب های 
صورت گرفته در مجمع عمومی شرکت پاالیش 
نفت الوان، آقایان لطفی به عنوان رئیس مجمع، 
اخباری به عنوان ناظر مجمع، عزیزی به عنوان 
دبیر مجمع و خانم زمانی به عنوان ناظر مجمع 

برگزیده شدند.
در ابت��دای این مجمع، ابت��دا گزارش هیئت 
مدی��ره در رابطه با عملکرد و س��پس گزارش 
قانون��ی در خص��وص  ب��ازرس  حس��ابرس و 
صورت های مالی منتهی به ۲۹ اس��فند ۱۴۰۰ 
قرائت و مجمع پس از بحث و بررس��ی و انجام 

مذاک��رات الزم در رابطه با گزارش��ات مذکور و 
ب��ا توجه به تکالیف و رهنموده��ای مندرج در 
صورت خاصه مذاکرات، مجمع تصمیمات زیر 

را به اتفاق آراء اتخاذ کرد:
* صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت 
مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت سود 
و زی��ان، صورت تغییرات در حق��وق مالکانه و 
صورت جریان های نقدی مربوط به س��ال مالی 

ذکر شده، به تصویب رسید.
* در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصاحیه 
قان��ون تجارت، مبلغ س��ه هزار ری��ال به ازای 
هر س��هم از محل سود قابل تقس��یم در وجه 
سهامداران طی مهلت قانونی پرداخت می شود 
و باقی مانده ، به حساب سود انباشته پایان دوره 

منظور شد.

* س��ازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی )اصلی و علی البدل( 
شرکت برای س��ال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 

۱۴۰۱ انتخاب شد.
* روزنامه های کثیراالنتشار اطاعات یا دنیای 
اقتصاد، جهت نش��ر آگهی های شرکت تعیین 

شد.
* جهت انج��ام خدمات عمران��ی، فرهنگی 
و اجتماعی در جزیره الوان در راس��تای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی شرکت، مقرر شد مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیارد ری��ال بابت هزینه های 
مش��ارکت در فعالیت های مذکور در سال مالی 
۲۹ اس��فند ۱۴۰۱ از محل درآمدهای شرکت 
هزینه و در پایان سال در این خصوص گزارشی 

به سهامداران عمده ارائه شود.

28نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 25   مهر 1401
Oil Refining Industry Employers Association



مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری 
و اعض��ای هیئ��ت دولت س��یزدهم، س��اخت 
پتروپاالیشگاه ها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده 
در صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی را 

از اولویت ها برشمردند.
مهم ترین خروجی و محصول پاالیشگاه های 
نفتی و گازی ش��امل نفتا، بنزی��ن، گازوییل، 
نفت سفید، نفت کوره، قیر و مالچ و همچنین 
میعانات گازی و گازهای س��بکی چون متان، 
اتان و پروپان و گوگرد است، محصول خروجی 
پاالیشگاه ها بخشی به صورت مستقیم در بازار 
عرضه می شود و بخشی دیگربه عنوان خوراک 
به پتروشیمی ها انتقال داده شده و محصوالت 
مختلف از سوی مجتمع های پتروشیمی روانه 

بازارهای داخلی و خارجی می شود .
نسل جدید پاالیشگاه های نفت، پتروپاالیشگاه 
نامیده می ش��ود که نفت و میعانات گازی را به 
مواد شیمیایی تبدیل می کنند. وجود واحدهای 
آروماتیک و اولفین در پتروپاالیشگاه ها موجب 
می ش��ود که بخشی از مواد س��وختی به مواد 
با ارزش��ی مثل اتیلن، پروپیلن، زایلن ، بنزن و 
غیره تبدیل شود که مواد باالدستی واحدهای 

پتروشیمیایی هستند.
طرح احداث پتروپاالیش��گاه ها از جنبه های 
مختلف مانند جلوگیری از خام فروشی، بی اثر 
کردن تحریم، ارزش اف��زوده و رونق اقتصادی 
منجر به توس��عه و رش��د صنعت نفت کشور 
می ش��ود؛ پتروپاالیش��گاه ها در مقایس��ه ب��ا 

پاالیشگاه ها حاشیه سود باالتری دارند.
در کش��ور ما ه��م با هدف تکمی��ل زنجیره 
نف��ت و گاز و ارزش آفرین��ی بیش��تر، تعدادی 
مج��اورت  در  پتروش��یمی  مجتمع ه��ای  از 
مجتمع های پاالیشی ایجاد شدند؛ از اقدام مؤثر 
دولت س��یزدهم ، امضاء تفاهم نامه مشارکت و 
تأمین مالی ساخت پتروپاالیشگاه »شهید قاسم 
سلیمانی« با ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار 
بشکه  نفت خام سنگین و پاالیشگاه »مروارید 
مک��ران« با ظرفیت پاالی��ش روزانه ۳۰۰ هزار 
بش��که نفت خام سنگین و فوق سنگین است 
ک��ه نش��ان از اراده وزارت نفت ب��رای احداث 
پتروپاالیشگاه هاست، اقدامی که اگر بیشترین 
حجم سرمایه گذاری روی صنایع پایین دستی 
متمرکز کند بیش��ترین عایدی نصیب کشور 

می شود.

ساخت پتروپاالیش��گاه سبب توسعه صنایع 
پایین دس��تی و تولید محصوالت پتروش��یمی 
می شود و به تقویت منابع ارزی و ارزش افزوده 
کمک می کند و در شرایط کنونی تحریم، بهترین 
شیوه برای خنثی سازی تحریم ها این است که 
نفت و میعانات گازی را در پتروپاالیشگاه ها به 
فرآورده تبدیل کنیم به عنوان مثال تبدیل نفت 
خام و میعانات گازی به نفتا ۴۵ درصد  و تبدیل 
آن به محصوالت الفینی یا آروماتیکی تا ۱۱۵ 
درص��د ارزش افزوده به دنبال خواهد داش��ت؛ 
تبدیل محصوالت باالدس��ت پتروش��یمی، به 
محصوالت میان تا ۲۰۰ درصد ارزش افزوده و 
تولید محصوالت پایین دستی و نهایی، نفت خام 

را تا ۳۰۰ درصد هم با ارزش تر می کند.
پاالیشگاه ها بر اساس نوع خوراک به دو دسته 
خ��وراک نفت خ��ام و میعانات گازی تقس��یم 
 می ش��وند. سوددهی پاالیش��گاه های میعانات 
گازی از پاالیش��گاه های نفت بیشتر است زیرا 
میعانات گازی سبک و بخش زیادی از آن را نفتا 
تش��کیل می دهد و به  راحتی تبدیل به بنزین، 
گازوییل، نفت سفید، سوخت جت می شود و به 
 دلیل پاالیش کوتاه تر هزینه سرمایه گذاری در 
آن بس��یار کمتر از پاالیشگاه نفت است؛ ضمناً 
مقدار نفت کوره که محصول کم ارزشی است 
در پاالیشگاه های میعانات گازی حدود ۳ درصد 
اس��ت در حالی که نفت کوره پاالیش��گاه های 

نفتی در ایران حدود ۳۰ درصد است.
برای س��اخت پاالیش��گاه به ۳ عامل نیروی 
انس��انی متخصص، فناوری و تأمین مالی نیاز 
است. ساخت پاالیشگاه خلیج فارس با مصرف 
روزانه ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، گواه آن 
اس��ت که کش��ور در دو حوزه نیروی انسانی و 
فناوری خودکفا اما مشکل تأمین مالی پروژه های 
پاالیشی همچنان از معضات جدی محسوب 
می شود. در این راستا طی سال ۱۴۰۰ مجلس 
ش��ورای اس��امی با قانون »حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی«، 
معروف به قانون پتروپاالیشگاه ها گام  بلندی در 
راس��تای عبور از خام فروشی و تکمیل زنجیره 
ارزش نفت خام برداشت؛ قانونی که خوراک اولیه 
برای تولید محصول ب��دون دریافت هزینه در 
اختیار پتروپاالیشگاه های تازه تاسیس قرار بگیرد 
و پتروپاالیشگاه ها با تولید و فروش محصوالت از 
محل این مواد اولیه، طی زمان بندی مشخص، 

وجه این خوراک اولیه را با دولت تسویه کنند؛ 
در اصاحیه قانون آمده که تنفس خوراک برای 
اجرای این قانون، از محل سهم ساالنه صندوق 
توسعه ملی تا سقف ۳۵ درصد سهم ماهانه آن 
صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی 
از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، 
طرحی که وزارت نفت موظف است که یک الی 
دو سال پس از ساخت پتروپاالیشگاه، خوراک 

آن را به صورت رایگان تأمین کند.
هزینه خوراک در دو سال اول جزو بدهی های 
پتروپاالیشگاه محسوب و این پتروپاالیشگاه نفت، 
خام را به محصوالت پاالیشی و پتروشیمی قابل 
صادرات تبدیل کرده و به فروش می رساند و از 
این طریق در سال اول بهره برداری، کل هزینه 
سرمایه گذاری شده توسط مردم را همراه با سود 
۴۰ درصدی به آنه��ا برمی گرداند. ضمن آنکه 
مردم سهامدار پتروپاالیشگاه نیز باقی می مانند، 
بنابراین می توان با جذب س��رمایه های مردمی 
مشکل تأمین مالی پروژه های پتروپاالیشی را 

هم حل کرد.
نتیج��ه اینک��ه پتروپاالیش��گاه عب��ارت  از 
یکپارچگ��ی بی��ن مجتمع ه��ای پاالیش��ی و 
پتروش��یمی که با هدف تنوع و کاهش قیمت 
تمام ش��ده محص��والت، افزایش به��ره وری و 
سودآوری و بهینه س��ازی مصرف انرژی، ایجاد 

ارزش افزوده و اشتغال پایه ریزی شده است.
البت��ه برخ��ی ماحظ��ات نظی��ر  نی��از به 
سرمایه گذاری بیشتر، پیچیده تر شدن فرایند و 
کنترل فرایند و اطمینان همیشگی از خوراک 
پایدار از جمله این ماحظات است؛ در کشور ما 
البته فرسودگی برخی از تأسیسات و تجهیزات 
پاالیش��گاهی، عدم بازدهی مناسب در صنایع 
میان دس��تی و پایین دستی نفت خام و فقدان 
اعتبارات الزم برای نوس��ازی و توسعه صنایع 

پاالیشگاهی را نیز از یاد نباید برد.
ساخت پتروپاالیشگاه، خودکفایی و استقال 
اقتص��ادی و کاهش یا بی اثرکردن تحریم های 
ظالمانه. افزایش حاش��یه س��ود فرآوری نفت، 
کاه��ش آلودگ��ی، کاهش هزینه ه��ای تأمین 
خ��وراک، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان 

واحدها را تضمین خواهد کرد.

*محمد نریمان فرد؛ تحلیلگر اقتصادی حوزه نفت 
و گاز و پتروشیمی

ساخت پتروپاالیشگاه، کلید سودآوری و جلوگیری از خام فروشی
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مگا پروژه ارتقای کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه بندرعباس مطابق با استانداردهای روز جهانی

برگزاری جلسه هماهنگی و هم اندیشی روسای روابط عمومی شركت های پاالیشی

مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس گفت: دان��ش فنی بومی 
ش��ده برای اجرای طرح مل��ی ارتقاء 
کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه 
نفت بندرعباس با محوریت تولید کک 
اسفنجی مطابق با استانداردهای روز 

دنیا است.
هاشم نامور با اشاره به اینکه دانش 
فن��ی الزم برای اجرای ای��ن پروژه تا 
پیش از این تنها در اختیار چند کشور 
محدود بود افزود: با اعتماد و تکیه به 
دانش و توانمندی های داخلی موفق به 
بومی س��ازی فناوری ارتقای کیفیت 
فرآورده نفت کوره و همچنین تولید 
کک اسفنجی مورد نیاز کشور، مطابق 

با استانداردهای بین المللی شدیم.
وی بی��ان داش��ت: کیفی��ت کک 
اسفنجی که در نمونه آزمایشگاهی و 
همچنی��ن در پایلوت نیمه صنعتی و 
با دانش داخلی تولید شد مورد تایید 
شرکت  های آلومینیوم ساز داخلی به 
عن��وان مصرف کنن��ده این محصول 
ق��رار گرف��ت، ضمن اینکه از س��وی 
شرکت های معتبر اروپایی نیز کیفیت 

آن تایید شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس با اش��اره به اینکه کاهش 
میزان نفت ک��وره تولیدی برای ادامه 
حیات پاالیش��گاه الزامی است، گفت: 
ارتقای کیفیت محصوالت سنگین نیاز 
به دانش فنی خ��اص خود را دارد که 
با توجه به تحریم های ظالمانه کشور، 

امکان اخذ این دانش از ش��رکت های 
خارجی وجود نداش��ت، لذا با تکیه بر 
خودباوری، دان��ش ایرانی و همکاری 
پژوهشگاه صنعت نفت برای نخستین 
بار در کشور دانش فنی این پروژه ملی 
را ابداع کردیم که بر اساس آن عاوه بر 
تولید کک اسفنجی صنایع آلومینیوم 
سازی، می توانیم فرآورده نفت کوره را 
نیز به محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 

تبدیل کنیم.
نامور افزود: برای دستیابی به دانش 
فنی الزم با همکاری پژوهشگاه صنعت 
نف��ت اقدام��ات گس��ترده ای صورت 
گرف��ت و ابتدا فرآین��د را در مقیاس 
پایل��وت نیمه صنعتی شبیه س��ازی 
کردیم و در سه مرحله که هر مرحله 
نیز در حدود سه ماه به طول انجامید 
آزمایش های الزم را انجام دادیم و در 
نهای��ت با تلفیق��ی از دانش، تجربه و 
پژوهش هایی که صورت گرفت موفق 
به تولید نمونه استاندارد کک اسفنجی 

ش��دیم که به همراه نتایج آزمایشات 
برای ش��رکت های معتبر اروپایی نیز 
ارس��ال شد و خوشبختانه مورد تایید 
شرکت های صاحب لیسانس اروپایی 

قرار گرفت.
وی در رابطه با توجیه اقتصادی پروژه 
ملی ارتقای کیفیت محصوالت سنگین 
نیز گفت: در این پروژه عاوه بر تولید 
فرآورده های نفتی با ارزش افزوده باال 
مطابق با اس��تانداردهای یورو ۵ اروپا، 
محصوالتی نظیر کک اسفنجی که در 
چند سال آینده نیاز صنایع آلومینیوم 
سازی کش��ور به این محصول به مرز 
۶۰۰ هزار تن در سال خواهد رسید و 
همچنین روغن های گروه ۲ و ۳  که 
در حال حاضر از خارج از کش��ور وارد 
می شوند و محصول جانبی با ارزشی 
بن��ام PITCH و در نهایت پروپیلن 
تولید می شود که با بررسی های فنی 
و اقتصادی صورت گرفته، ارزش��مند 
ب��ودن و اهمیت اس��تراتژیک اجرای 

طرح محرز شد.
وی ب��ا بیان این مطل��ب که برای 
اج��رای این پروژه چهار س��ال زمان 
در نظر گرفته شده است افزود: طرح 
ارتقای کیفیت محصوالت سنگین با 
توجه به وس��عت آن و حجم عظیم 
عملیات اجرایی و منابع مورد نیاز به 
سه پروژه تقسیم شده است که شامل 
پ��روژه احداث ۱۴ واحد فرآیندی در 
دو فاز که در فاز اول ۸ واحد فرآیندی 
و در فاز دوم ۶ واحد فرآیندی احداث 
خواه��د ش��د، همچنی��ن س��اخت 
واحده��ای جانبی تامین کننده آب، 
برق، بخ��ار، هی��دروژن و همچنین 
مخازن ذخیره س��ازی مورد نیاز و در 
نهای��ت مجتمع روغن س��ازی تولید 

روغن های گروه ۲ و ۳ است. 
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس با اش��اره به دستاوردهای 
پ��روژه تصریح ک��رد: بومی س��ازی 
دانش فنی با تکیه ب��ر توان و تجربه 
متخصصان داخلی، تولید محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتر، تولید محصول 
اس��تراتژیک کک اسفنجی که نبض 
تولید صنعت آلومینیوم کشور است، 
تولی��د فرآورده های نفت��ی مطابق با 
اس��تاندادهای روز دنیا، بی اثر سازی 
و خنثی کردن تهدیدات و تحریم ها، 
قطع وابس��تگی و جلوگیری از خروج 
و  اقتص��ادی  عملک��رد  بهب��ود  ارز، 
اشتغال زایی از مهمترین دستاورهای 

این پروژه ملی است.

جلسه هم اندیش��ی مدیران روابط 
عمومی شرکت های پاالیشی با حضور 
مجید ش��هیدی رییس روابط عمومی 
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش 
فرآورده های نفتی ایران ۲۷ مرداد ماه 
به میزبانی  شرکت پاالیش نفت تبریز 
برگزار شد. در ابتدای نشست مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت تبریز بر اهمیت 
فعالیت های مدی��ران روابط عمومی و 
اهمیت جایگاه خطیر روابط عمومی ها در 
انعکاس فعالیت ها و عملکرد شرکت ها 
نظام ارتباطی و اطاع رسانی نقش تعیین روابط عمومی ها به عنوان کانون مهم از تاکید کرد. وی اضافه کرد: بدون تردید 

 کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی 
جامع��ه و فرهنگ س��ازی تنویر افکار 
عموی برعهده دارند. در این نشست که 
رئیس روابط عمومی پاالیش و پخش، 
رئیس روابط عمومی شرکت گروه نفت 
و گاز پارس��یان، رئیس روابط عمومی 
انجمن صنفی پاالیشگاه های خصوصی 
و روس��ای روابط عمومی شرکت های 
پاالیشی حضور داشتند، با بیان نقطه 
نظرات خ��ود در بر طرف کردن موانع 
جهت انجام فعالیت ه��ای خود تاکید 

کردند .
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بازدید دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت از پاالیشگاه اصفهان

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت ضمن بازدید از پاالیشگاه 
اصفهان، با محس��ن قدیری مدیرعامل این مجموعه دیدار و ماقات کرد. در این 
جلسه که با حضور ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت، محس��ن قدیری مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان و ناصر موس��وی 
الرگانی رئیس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان برگزار شد، مسائل و مشکات 
شرکت های پاالیشی از جمله بحث مالیات مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این 
جلسه، مقرر شد مسائل و مشکات طی ماقاتی با احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 

مورد بررسی قرار گیرد.
طبق آنچه در جلسه ی فوق الذکر مقرر شد، ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت، محس��ن قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، ناصر موسوی الرگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و اعضای 
هیات مدیره ی پاالیشگاه اصفهان با احس��ان خاندوزی وزیر اقتصاد دیدار کردند. 
در این جلسه وزیر اقتصاد دستور داد که هرچه سریعتر مشکات مالیاتی شرکت 

پاالیش نفت اصفهان برطرف شود.

حمایت همه جانبه پاالیشگاه تهران از دانش بنیان ها و استارت آپ ها

ابالغ قانون اصالح بند »ز« تبصره )1( قانون بودجه سال 14۰1 کل کشور

رئیس پژوهش و فناوری ش��رکت پاالیش نفت تهران با تأکید بر حمایت همه جانبه پاالیش��گاه نفت 
تهران از ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها از برپایی نمایشگاه نیازهای فناورانه شرکت پاالیش 

نفت تهران در پارک علم و فناوری پردیس خبر داد.
 محم��ود نیکبخ��ت در این باره گفت: پاالیش��گاه نفت تهران به زودی با هدف حمایت و شناس��ایی 
شرکت های دانش بنیان و ایجاد بستری مطلوب برای همکاری با استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، 
نیازه��ای فناورانه خود را در پارک علم و فناوری به صورت برپایی نمایش��گاه رونمایی خواهد کرد. وی 
اظهار کرد: در این نمایشگاه نیازهای فناورانه شرکت پاالیش نفت تهران در زمینه  ساخت کاتالیست های 
مصرفی پاالیش��گاه، نیازهای فناورانه واحدهای بهره برداری، مدیریت انرژی، تأمین قطعات و تجهیزات 

پاالیشگاهی، در معرض دید شرکت های دانش بنیان و استارت آپی قرار خواهد گرفت. 
رئیس پژوهش و فناوری ش��رکت پاالیش نفت تهران تأکید کرد: همچنین در این نمایش��گاه افزون 
بر ارائه نیازهای فناورانه پاالیشگاه، توانمندی های پاالیشگاه تهران در زمینه خدمات فنی و مهندسی، 
خدمات آزمایش��گاهی و خدمات تعمیرات و کارگاهی نیز در معرض دید ش��رکت های مستقر در پارک 

قرار خواهد گرفت.
بر پایه این گزارش، ناحیه نوآوری پردیس با س��ابقه ۲۰ س��اله با محوریت پارک فناوری پردیس و با 
رویکرد فرابخشی و با کارکردهایی چون ایجاد محیط مناسب کسب وکار برای فعالیت و حضور حرفه ای 
ش��رکت های دانش بنی��ان و نوآور در جهت حفظ نخبگان و جذب متخصص��ان ایرانی و برآورده  کردن 
نیازهای پیچیده فناوری کشور برای تحقق محصوالت فناورانه در عرصه تولید صنعتی، سرمایه گذاری 

ریسک پذیر )جسورانه( و دیگر خدمات تخصصی فعالیت می کند.

رئیس جمهوری »قانون اصاح بند »ز« تبصره 
)۱( قان��ون بودجه س��ال ۱۴۰۱ کل کش��ور« را 
برای اج��را ب��ه وزارت نفت و س��ازمان برنامه و 
بودج��ه اباغ ک��رد. ابراهیم رئیس��ی، در اجرای 

اص��ل ۱۲۳ قانون اساس��ی جمهوری اس��امی 
»قان��ون اصاح بند »ز« تبصره )۱( قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ کل کشور« که در جلسه علنی روز 
چهارش��نبه مورخ ۱۲ مردادم��اه ۱۴۰۱ مجلس 

شورای اسامی تصویب و در تاریخ ۲۶ مردادماه 
 ۱۴۰۱ به تأیید ش��ورای نگهبان رس��یده، جهت 
اجرا ب��ه وزارت نفت و س��ازمان برنامه و بودجه 

اباغ کرد.
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مدل سازی و بهینه سازی فرآیند تصفیه هیدروژنی نفتا در پاالیشگاه شازند صورت می گیرد
با استفاده از مدل هوش مصنوعی و توسعه شبکه های عصبی؛

پروژه »مدل سازی و بهینه سازی فرآیند تصفیه هیدروژنی نفتا با استفاده از روش 
ش��بکه های عصبی در ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( ش��ازند« که از اول 
خردادماه سال جاری آغاز شده است در جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت 

نفت به تصویب رسید.
مدل سازِی یک فرآیند، اولین گام برای بهینه سازی آن محسوب می شود که هدف 
از این امر نگهداری فرآیند مورد نظر در حالت بهینه با گذشت زمان است. از این رو 
با برخورداری از یک مدل مطمئن از فرآیند و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی 
می توان به مزایایی نظیر کاهش هزینه جاری، تعیین میزان افت فعالیت کاتالیست 
به مرور زمان، افزایش ایمنی فرآیند در اثر کاهش خطاهای انسانی، حذف و اصاح 

خطاهای تصادفی و افزایش توانایی سیستم در حذف اغتشاش دست یافت.
بر اس��اس این گ��زارش، در پروژه »مدل س��ازی و بهینه س��ازی فرآیند تصفیه 
هیدروژنی نفتا با اس��تفاده از روش شبکه های عصبی در شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی)ره( شازند« بعد از جمع آوری و داده برداری اطاعات فرآیندی واحد مورد 
نظ��ر، ابتدا بر اس��اس اصول موازنه جرم و انرژی، داده ها تصحیح و سازگارس��ازی 
می شوند. سپس یک مدل هوش مصنوعی و دستیار هوشمند فرآیندی با استفاده 
از روش شبکه های عصبی برای فرآیند تصفیه هیدروژنی نفتا به صورت غیر برخط 
توسعه یافته و با تعریف یک تابع هدف، متغیرهای عملیاتی در فرآیند تصفیه نفتا 
بهینه سازی خواهند ش��د. در نهایت، پیاده سازی سامانه اینترنت اشیا )IOT( به 

منظور جمع آوری داده های فرآیندی و پردازش اطاعات توسط دستیار هوشمند 
فرآیندی و اتصال آن به سیس��تم فعلی واحد تصفیه هیدروژنی نفتا در پاالیشگاه 
شازند مورد امکان سنجی قرار خواهند گرفت. گفتنی است در صورت موفقیت پروژه 
و اثبات توانمندی هوش مصنوعی برای مدل سازی با استفاده از اطاعات عملیاتی، 
دیگر واحدهای کاتالیستی از جمله ریفرمینگ کاتالیستی، هیدروکراکینگ گازوئیل 

خا و تصفیه هیدروژنی گازوئیل نیز می توانند از این فناوری بهره برداری کنند.

درخشش خانواده شرکت پاالیش نفت تهران در بیست و پنجمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم

مرحله نهایی بیس��ت و پنجمین دوره مس��ابقات 
حفظ و قرائت قرآن کریم ش��رکت های وابس��ته به 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
شامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی،خطوط 
لوله، ملی مهندسی نفت و همچنین پاالیشگاه های 

خصوصی و دولتی کشور، یادواره شهدای مدافع حرم 
با درخشش نمایندگان شرکت پاالیش نفت تهران 

خاتمه یافت.
مرحله نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن 
کریم و نهج الباغه در سه رشته حفظ )۱، ۳، ۵، ۱۰، 

۲۰ و ۳۰ ج��زء( و قرائت )تحقیق( و ترتیل ۸ مرداد 
ماه س��ال جاری ویژه همسران، فرزندان و کارکنان 
رس��می، قراردادی و پیمانی شرکت های وابسته به 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در زائر س��رای نفت مشهد مقدس در حالی خاتمه 
یافت که نمایندگان شرکت پاالیش نفت تهران در 
میان ۱۹۸ نفر از برگزیدگان و رتبه های برتر مرحله 
نیمه نهایی حائز عناوین درخشانی از این مسابقات 

شدند.
در ای��ن دوره از رقابت ها یاس��ر فتحی زاده رتبه 
اول حفظ۲۰جزء قرآن کریم را کسب نمود. محمد 
حس��ین صدرجهانی عنوان نخس��ت حفظ ۳جزء 
را از آن خود س��اخت. همچنی��ن کوثر خطیر رتبه 
دوم حفظ ۱۰جزء و محمد کاهانی رتبه سوم رشته 

ترتیل را کسب کردند. 
مرحله مقدماتی این دوره از مس��ابقات با حضور 
قریب به ۷۰۰۰ نف��ر در بهمن ماه ۱۴۰۰ و مرحله 
نیم��ه نهایی در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در ۹ 
منطقه و در ۷گروه سنی بین کارکنان شرکت های 
وابسته به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران و خانواده ایشان برگزار شده بود. گفتنی 
است ترویج فرهنگ قرآن و عترت و انس خانواده ها 
با قرآن کریم و نهج الباغه، از اولویت ها و اقدامات 

فرهنگی این دوره از مسابقات بوده است.



ش
الی

ر پا
خبا

ا

33نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 25   مهر 1401
Oil Refining Industry Employers Association

توسط شرکت پاالیش نفت آفتاب؛

ساخت 114 واحد مسکونی ویژه ایتام هرمزگان
شرکت پاالیش نفت آفتاب در حوزه 
مسئولیت اجتماعی، اقدام به ساخت 
۱۱۴ واحد مسکونی ویژه ایتام استان 
هرمزگان کرده است. این شرکت در 
ادامه سلس��له اقدام��ات خیرخواهانه 
خود در حوزه مس��ئولیت اجتماعی، 
اقدام به انعقاد تفاهم نامه ساخت ۱۱۴ 
باب منزل مسکونی در استان هرمزگان 
با مشارکت کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن 

انقاب اس��امی و موسس��ه خیریه 
اشرف االنبیاء )ص( کرده است.

این پروژه ها با اعتباری بالغ  بر ۳۰۰ 
میلیارد ریال ویژه ایتام نیازمند و فاقد 
مسکن کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی در استان هرمزگان 
در حال س��اخت اس��ت. بر اس��اس 
پیش بینی ه��ای اولیه مهرماه ۱۴۰۱ 
واحده��ای مزبور تحویل خانواده های 

تحت پوشش داده خواهد شد.

برگزاری آئین تکریم و معارفه مدیر روابط عمومی و بین الملل پاالیشگاه اصفهان

آرمان فر: 15 درصد از تولید انرژی کشور بر عهده پاالیشگاه نفت تهران است

طی حکمی از سوی محسن قدیری 
مدیرعام��ل ش��رکت پاالی��ش نفت 
اصفهان، احمدرضا عظیمی به سمت 
مدیر رواب��ط عمومی و بین الملل این 
شرکت منصوب و از خدمات محمدرضا 

زائری مدیر سابق تجلیل شد.
مدی��ر عامل ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان در این آیین با با اشاره به نقش 
اثر گذار روابط عمومی و ارتباطات در 
تبیین مجموعه اقدامات و فعالیت های 
مجموعه گف��ت: روابط عمومی آیینه 
تمام نمای س��ازمان اس��ت. محسن 
قدیری ب��ا بیان اینکه در ایام مختلف 
در ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفهان 
رویدادهای متنوعی رخ می دهد، گفت: 

الزم اس��ت برای روشن ش��دن افکار 
عمومی این فعالیت ها تبیین شود.

احمدرض��ا عظیم��ی متول��د ۱۳۶۸ 
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته 
برنامه ریزی امور فرهنگی است و سابقه 

بیش از ۱۵ سال فعالیت در بخش های 
مختلف صدا و سیمای جمهوری اسامی 
ایران  )واح��د مرکزی خبر و خبرگزاری 
صداوسیما( را در کارنامه خود دارد و آگاه 
به علوم و فنون ارتباطی و رسانه ای است. 

تهیه کننده، کارگردان، نویسنده و ایده پرداز 
صده��ا گ��زارش و مس��تند رادیویی و 
تلویزیونی و پخش آن از شبکه های استانی 
و سراس��ری، گزارش��گر برنامه رادیویی 
سراس��ری »جوان ایرانی س��ام«)رادیو 
جوان(، کارش��ناس مجری برنامه های 
فرهنگ��ی و هنری و اجتماع��ی رادیو و 
تلویزیون، دبیر سرویس اجتماعی باشگاه 
خبرنگاران دانشجویی ایران )ایسکانیوز(، 
مشاور امور رس��انه ای، کارشناس حوزه 
فرهنگی و هنری دستگاه ها و مجموعه های 
دولت��ی و خصوصی، خبرن��گار روزنامه 
اصفهان زیبا و خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان مرکز اصفهان بخشی دیگر از رزومه 

این مدیر است.

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت تهران گفت: 
این پاالیش��گاه ب��ه تنهایی ۱۵ درص��د از انرژی 
کش��ور را تولید و نقش مهم��ی در این زمینه ایفا 
می کند. حام��د آرمان فر در دیدار با اعضای مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی با هدف رفع 
برخی موانع و چالش های ش��رکت های پاالیش��ی 
نکاتی را پیرامون برخ��ی اقدامات و تعامات این 
شرکت با نهادهای باالسری و حاکمیتی برشمرد. 
وی اظهار داش��ت: ش��رکت پاالیش نفت تهران با 
قدمتی بیش از ۵۰ س��ال، نقش مهمی در تامین 
انرژی کش��ور دارد. آرمان فر اظهار داش��ت: این 
شرکت در دهه اخیر سرمایه گذاری ها و اقدامات 
مهمی جهت پایداری کس��ب و کار، ادامه تولید، 

ارتقای کیفیت محصوالت و از همه مهم تر اجرای 
پ��روژه های متع��دد در جهت رف��ع آالینده های 
زیس��ت محیطی از چرخه تولیدات این ش��رکت 
انجام داده اس��ت. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
تهران گفت: با تحوالت مهمی که در حوزه عرضه 

و تقاضای سبد انرژی در دنیا در حال وقوع است 
و پیش بینی ه��ای نه چندان مطلوب مصارف نفت 
خ��ام و فرآورده ه��ای نفتی طی دو ده��ه آینده، 
ش��رکت ها در تاش اند تا تدابیر جدیدی را برای 
حل معضات پیش رو در بخش انرژی و متناسب 
سازی سبد فعالیت ها و کسب و کارها با آن اتخاذ 
کنند. وی رسالت این ش��رکت را ارتقای کیفیت 
محصوالت برش��مرد و خاطرنشان کرد: این مهم 
نه فقط موجب افزایش ارزش ریالی محصوالت و 
سودآوری بیش��تر برای سهام داران می شود بلکه 
منجر به کاهش آالیندگی های محیط زیستی در 
حوزه مصرف س��وخت کش��ور نیز خواهد شد که 

منافع آن به شهر تهران تعمیم می یابد.
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بومی سازی بیش از 13 هزار قطعه پاالیشگاهی در پاالیشگاه شازند

در بازدید مجید رجبی مدیرعامل پاالیشگاه شازند 
از واحد پشتیبانی ساخت داخل این مجموعه، رئیس 
ای��ن واحد از بومی س��ازی بیش از ۱۳ ه��زار و ۵۹۵ 
قطعات مورد نیاز شرکت با همکاری سازندگان داخلی 
و ش��رکت های دانش بنیان در استان مرکزی و سایر 

نقاط کشور خبر داد. 
در این بازدی��د که غامی مدیر عملیات و جمعی 
از رؤس��ای شرکت حضور داش��تند داود خدادادزاده 
رئیس واحد پشتیبانی ساخت داخل به تشریح فرآیند 
شکل گیری و تعامل با شرکت ها پرداخت و گفت: واحد 

پشتیبانی ساخت داخل از س��ال ۱۳۸۶ در راستای 
مقابله با تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران 

و به منظور تأمین قطعات یدکی تجهیزات صنعتی 
پاالیش��گاه ش��روع به کار کرد. این واحد با همکاری 
سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان ایجاد شد 
و از طریق روش مهندس��ی معکوس موفق به تولید 
بالغ بر ۹۰ درصد قطعات یدکی تجهیزات مکانیکی، 
همچ��ون پمپ های س��انتریفیوژ رفت و برگش��تی، 
کمپرسورهای گریز از مرکز رفت و برگشتی، اسکرو، 
ش��یرآالت صنعتی، انواع ظروف، مبدل های حرارتی، 
روتورهای توربین و کمپرسور، انواع قطعات تفلونی، 

الستیکی و … شده است.

خدمات دهی شبانه روزی موکب شهدای مدافع حرم استان هرمزگان در کربال
موکب شهدای مدافع حرم هرمزگان 
که با هم��ت و کمک های کارکنان و 
خانواده ه��ای ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس و حمایت ویژه مدیرعامل 
و هیئ��ت مدی��ره پاالیش��گاه نف��ت 
بندرعب��اس و حمایت ش��رکت های 
نفتی مستقر در اس��تان هرمزگان از 
جمله ش��رکت پاالیش نفت س��تاره 
خلیج فارس، ش��رکت پاالیش نفت 
آفتاب، ش��رکت پاالی��ش نفت الوان 
و ش��رکت نفت هرم��زان با محوریت 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
پاالیش نفت کشور در شهر کربا در 
ایام ماه صفر مشغول ارائه خدمت بود. 
این موکب، از پانزدهم ش��هریور ماه 
خدماتی چون شرایط اسکان موقت، 
پذیرایی سه وعده غذایی، طب سنتی، 

ارائه خدمات فرهنگی ویژه خواهران و 
برادران را در شهر کربا در خیمه ای 

به مساحت ۸۰۰ متر مربع ارائه کرد.
س��ید محمدعلی مجته��دزاده با 

اشاره به اینکه ظرفیت پذیرش روزانه 
در این موکب بیش از هزار نفر بوده، 
گفت: با توجه به ش��رایط گرم آب و 
هوایی کش��ور عراق و حجم پذیرش 

در طول ش��بانه روز، از زمان ش��روع 
فعالیت موکب در ۱۰ ابتدایی بیش 
از ۱۵ ه��زار نفر زائران حس��ینی از 
خدمات این موکب بهره مند شده اند.  
وی افزود: در این موکب ۵۰ نفر خادم 
زن و مرد در دوره ه��ای پنج روزه به 
صورت شبانه روزی مشغول خدمات 
رس��انی به زائران حس��ینی بودند و 
خدمات��ی همچون توزی��ع صبحانه، 
ناهار و شام، چای، شربت و آب خنک، 
مرکز امانت و شارژ موبایل، برپایی نماز 
جماعت و اجرای برنامه های فرهنگی 
به زائران در این موکب ارائه شد. الزم 
به ذکر است تمام فعالیت ها و خدمات 
با همکاری موکب شهدای مدافع حرم 
اس��تان هرمزگان و موکب الش��هداء 

بندرعباس صورت پذیرفته است.

نخستین عرضه فرآورده از شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم

جواد اوجی: صادرات نفت ایران بدون وقفه جریان دارد

رینگ داخل��ی بورس انرژی ایران اوایل ش��هریور 
ماه ش��اهد نخستین عرضه فرآورده از شرکت پارس 
بهین پاالیش نفت قش��م بود. ۳۰ ه��زار تن فراورده 

عرضه شده توسط این پاالیشگاه، »برش سبک حاصل 
از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل 
)ال اس اف(« نام دارد. دوم شهریور ماه »برش سبک 

حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و 
گازوئیل« پارس بهین پاالیش نفت قشم، در رینگ 

داخلی عرضه شد.

وزیر نفت گفت: صادرات نفت خام ایران بدون هیچ  
مشکلی به بازارهای هدف در حال انجام است.

جواد اوجی با بی��ان اینکه فروش و صادرات نفت 
خام ب��دون وقفه در حال انجام اس��ت، اظهار کرد: 
هم اکنون ص��ادرات نفت بدون هیچ گونه مش��کلی 

جریان دارد.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه با شناسایی بازارها 

و مش��تریان جدی��د و فرآینده��ای ت��ازه صادراتی 
توانس��ته ایم بازارهای خوبی پی��دا کنیم وهیچ گونه 
توقفی در صادارت نفت خام ایجاد نشده است، افزود: 
ایاالت متحده آمریکا بارها بر اثر نداشتن تحریم در 

فروش نفتایران اعتراف کرده  است.
وزیر نف��ت تصریح کرد: با راهکارهای جدیدی که 
همکاران بنده در امور بین الملل ش��رکت ملی نفت 

ایران ارائه کرده اند، توانسته ایم بازارهایخوب و جذابی 
را برای نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و 

محصوالت پتروشیمی ایران به دست بیاوریم.
اوجی تأکید کرد: امروز بحث تأمین امنیت انرژی 
از مسائل مهم در جهان به شمار می آید و این اهمیت 
رفته رفته با نزدیک ش��دن به فصلسرما دو چندان 

می شود.
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پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در پاالیشگاه نفت تهران 

پاالیشگاه شازند باعث افتخار کشور است

شرح اقدامات مسئولیت اجتماعی از سوی پاالیشگاه آفتاب

نماینده وی��ژه رئیس جمهور و سرپرس��ت وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به بهره وری 
باال و حج��م تولیدات پاالیش��گاه نفت امام خمینی 
)ره( شازند، این واحد صنعتی را باعث افتخار کشور 
دانست. نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بهره وری باال و 
حجم تولیدات پاالیشگاه نفت امام خمینی)ره( شازند، 
این واحد صنعتی را باعث افتخار کش��ور دانس��ت و 
افزود: ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند 
از نظر نیروی انس��انی، تکنولوژی و بهره وری یکی از 
بهترین واحد های صنعتی کشور است. محمدهادی 
زاهدی وف��ا تصری��ح کرد: از تم��ام زیرمجموعه های 

وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی برای هم افزایی 
و تس��ریع در اجرای طرح های توسعه ای، برنامه های 

عملیاتی خواسته شده است. 
زاهدی وفا با بیان این که در قانون بودجه امس��ال 

دس��تیابی ب��ه ش��اخص ۸ درصد رش��د اقتصادی 
هدف گذاری شده اس��ت، تصریح کرد: امیدواریم در 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین رشد اقتصادی 
مطلوبی برای کش��ور پس از تحمل دو سال سخت 
کرونایی رقم بخورد و این امر نیازمند درایت و تاش 

مدیران و کارگران عزیز است.
 سرپرس��ت وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
ب��ر ض��رورت حمای��ت از واحد های تولی��دی نظیر 
پاالیش��گاه ها و رفع موانع تولی��د آن ها تأکید کرد و 
گفت: در راستای هم افزایی شرکت های زیرمجموعه 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از هیچ تاش��ی 

دریغ نخواهیم کرد.

مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران از پایان 
موفقیت آمیز تعمیرات اساسی واحدهای این شرکت 
خبر داد. مصطفی س��ید رضا تهرانی مدیر عملیات 
ش��رکت پاالیش نفت ته��ران با اش��اره به تعمیرات 
اساس��ی واحد های شرکت اظهار داشت: طبق برنامه 
زمان بن��دی و با تاش ش��بانه روزی کلی��ه کارکنان 
شریف شرکت پاالیش نفت تهران، تعمیرات اساسی 
واحدهای سولفور زدایی از نفت سفید، سولفور زدایی 
از نفت گاز، هیدروژن شماره ۳، گوگرد سازی شماره 
۳، واحده��ای آمین ۲ ش��مالی و جنوبی و واحد آب 
ترش پاالیشگاه با موفقیت خاتمه یافته و واحدهای 

مذکور به مدار تولید بازگشتند. 

وی افزود: ایمنی، کیفیت، سرعت و بهبود از مهم ترین 
مؤلفه های تعمیرات اساسی است که فرایند تعمیرات 
پیشگیرانه است. مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت 
ته��ران در ادامه گفت: فرآیند تعمیرات پیش��گیرانه 
شامل بازگردانی واحد به شرایط قابل اطمینان برای 

یک دوره عملکرد طوالنی مدت است. تهرانی تصریح 
کرد: در تعمیرات اساس��ی کلیه تجهیزات موجود در 
واحد باز شده و از تمام قسمت های تجهیزات بازرسی 
به عمل می آید و پس از آن تعمیر یا تعویض قطعات 
و خطوط انتقال طبق درخواست ادارات بهره برداری و 
بازرسی فنی مبتنی بر دستور کارهای صادر شده انجام 
می گیرند. مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران در 
پایان خاطرنشان کرد: در هر دوره از تعمیرات اساسی 
اقدامات بهبودی که در ش��رایط عملیات واحد قابل 
انجام نیست نیز نصب و راه اندازی می شوند و در واقع 
در پایان هر دوره تعمیرات اساس��ی، واحد برای یک 

دوره عملکرد با کیفیت مطلوب تضمین می شود.

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت آفتاب با اشاره به 
صادرات ۳۷۴ میلیون دالری در سال گذشته، اعام 
کرد: این شرکت تنها مجموعه بخش خصوصی است 

که جز ده پاالیشگاه نخست کشور قرار دارد.
محمدمهدی دوستی در حاش��یه بازدید استاندار 
هرم��زگان از ش��رکت پاالیش نفت آفت��اب، با بیان 
اینکه این مجموعه ۱۵ سال گذشته به ثبت رسیده 
اس��ت، اظهار کرد: برنامه ورود به بورس در دس��تور 
کار قرار دارد. وی بیان کرد: طی س��ال گذش��ته این 
شرکت موفق به کسب مقام س��وم صادرات در بین 
پاالیشگاه های کشور شده اس��ت. دوستی ادامه داد: 
در حوزه کدهای عمومی استانداردسازی مشکاتی 
وجود داش��ت ک��ه فرآیند رفع آن دو س��ال به طول 
انجامید. مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت آفتاب در 

ادامه این بازدید با تأکید بر مسئولیت های اجتماعی 
این ش��رکت، اظهار کرد: مدرسه ابن سینا در استان 
هرمزگان توسط این مجموعه در حال ساخت است 
که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. دوستی 
بابیان اینکه بزرگ ترین مدرسه هرمزگان با ۲۴ کاس 
درس توسط این ش��رکت ساخته شده است، مطرح 

کرد: دو مدرس��ه در مناطق رودان و میناب س��اخته 
و به بهره برداری رسیده است. وی با اشاره به ساخت 
پارک تفریحی ۱۶ هکتاری در هرمزگان، اعام کرد: 
درختان کشت شده در این پارک از نوع مثمر هستند 
که درآمد حاصل از فروش محصوالت آن به خانواده 
زندانیان اختصاص داده می ش��ود. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت آفتاب با اشاره به طرح توسعه ای شرکت، 
عنوان کرد: طرح توسعه ای پاالیشگاهی با ظرفیت ۲۲ 
هزار و ۵۰۰ بش��که در روز در حال احداث اس��ت که 
تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. دوستی 
پیشرفت فیزیکی این طرح را ۲۵ درصد عنوان کرد 
و گفت: برنامه ریزی الزم در راستای ساخت پنجمین 
پاالیشگاه روغن سازی کشور و طرح بنزین انجام گرفته 

است.

زاهدی وفا در جریان بازدید از پاالیشگاه نفت شازند:

در بازدید استاندار هرمزگان بیان شد؛
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معرفی واحدهای برتر شرکت پاالیش نفت بندرعباس

در مراس��می ۴ واحد برتر شرکت 
پاالیش نف��ت بندرعباس در س��ال 
۱۴۰۰ معرف��ی و از مدی��ران آن��ان 
تجلیل شد. به مناسبت هفته دولت 
و در مراس��م معرف��ی و تجلی��ل از 
کارکن��ان و واحدهای برت��ر، ۴ واحد 
برت��ر به واس��طه عملک��رد و ارزیابی 
اقدام��ات در س��ال ۱۴۰۰ از می��ان 
واحدهای عملیاتی و ستادی معرفی 
و تجلیل شدند. براساس این گزارش 
در این مراس��م واحدهای برق و بخار 
رتب��ه اول، اداره نگهداری و تعمیرات 
دس��تگاه های ثابت و اداره بازرس��ی 
و حفاظت فنی به صورت مش��ترک 
رتب��ه دوم و اداره مدیری��ت مال��ی و 

س��رمایه گذاری شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس رتبه س��وم س��ال ۱۴۰۰ 
را کس��ب کردند. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس در این مراسم 
گفت: تولید مستمر متکی به فعالیت 
همه واحدهای فرآیندی با استفاده از 
توانمندی نیروی انس��انی متخصص 
اس��ت که در این راس��تا با تمهیدات 
الزم، برنامه ریزی و حداکثر بهره گیری 
از ظرفیت ها توانستیم تولید را حفظ و 

افزایش دهیم.
هاش��م نامور با اش��اره ب��ه انتخاب 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در 
سال ۱۴۰۰ به عنوان واحد نمونه ملی 
گفت: این حضور مقتدرانه در صحنه 

تولید و تامین نیاز جامعه به سوخت 
بیانگر عملک��رد صحیح و دقیق همه 
واحدها و ارادات این شرکت در توجه 
به وظایف با توجه به حساسیت های 
کاری و لزوم دقت در برنامه ریزی های 
تولید، تعمیرات و پشتیبانی تدارکاتی 
و بازرگانی و با تکیه بر نیروی انسانی 
متعهد و مسلط بر دانش فنی و علمی 

است.
مدی��ر برنامه ری��زی و سیس��تم ها 
و روش ه��ای ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس نیز در رابط��ه با فرآیند 
انتتخ��اب واحدهای برت��ر گفت: در 
انتخاب واحدهای برتر پاالیشگاه نفت 
بندرعباس ارتقای شاخص های تولید 

و راهبری، عملکرد و راندمان کاری از 
اهمیت باالیی برخوردار است.

کارگربی��ده اف��زود: واحدهای برتر 
مطابق با دستورالعمل انتخاب واحد 
برتر و بر اس��اس عملکرد در برگزاری 
جلسات مدیریتی، میزان رضایتمندی 
هم��کاران، مدیری��ت ان��رژی، نظ��ر 
معاونت های محترم ش��رکت، درصد 
ش��اخص عملکرد فرآینده��ا، درصد 
ش��اخص انطباق ممیزی ها، شاخص 
اقدامات اصاحی، پیشگیرانه و بهبود، 
تحقق استراتژی ها، عملکرد سیستمی، 
مش��ارکت در مدل های تعالی، میزان 
ساعات آموزش��ی و مدیریت دانش و 

تکنولوژی انتخاب می شوند.

به زودی عملیات احداث خط ریلی راه آهن به پاالیشگاه اصفهان آغاز می شود
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در جریان بازدید گروهی از صنعتگران کشور چین از این مجموعه 
گفت: احداث خط ریلی راه آهن به پاالیشگاه اصفهان می تواند یک زیرساخت اساسی برای شهرک انرژی 
اصفهان محسوب شود. محسن قدیری ادامه داد: با اجرای ۸۰ کیلومتر خط ریلی تمامی صنایع و کارخانه های 
مستقر در محدوده شاهین شهر همچون پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ به راه آهن سراسری متصل خواهند 
شد و این شرکت می تواند ۱۵ میلیون تن انواع فرآورده های نفتی را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور 
حمل کند. وی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را نیازمند تغییرات در جهت تکنولوژی و توسعه کسب وکار و 
زنجیره ارزش دانست و تاکید کرد: این شرکت با حرکت در راستای توسعه پایدار، توانایی تولید بیش از ۴۰۰ 
فرآورده نفتی را در آینده دارد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: بر اساس برنامه ۱۴۰۵ تولید 
نفت سفید، نفت کوره و گازوئیل معمولی پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مایع آن نیز به حداقل 

ممکن می رسد و تمام محصوالت این شرکت به غیر از گازوئیل و بنزین صادرات محور خواهد شد.

پاالیش تهران مزرعه خورشیدی 5۰۰ مگاواتی احداث می کند
مدیرعامل ش��رکت پاالش نفت ته��ران از احداث 
مزرعه خورش��یدی ۵۰۰ مگاواتی برای نخستین  بار 

در شرکت پاالیش نفت تهران خبر داد.
حامد آرمان فر در آیین جش��ن عید سعید غدیر 
خم در تاالر والیت ش��رکت پاالی��ش نفت تهران 
ضمن ترسیم اهداف و چشم انداز این شرکت اظهار 
کرد: با توجه به مصرف باالی س��وخت در کش��ور 
نگاه ها نسبت به عملکرد پاالیشگاه ها دقیق تر شده 

است.
وی با اش��اره به اینکه س��ال گذشته ۵۰ درصد از 
سوخت هوایی کشور از پاالیشگاه تهران تأمین شد، 
تصریح کرد: با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشور 
کارکنان شرکت با تبدیل تحریم به فرصت دریچه ای 
جدید به بحث تولید که هم��واره مورد تأکید مقام 

معظم رهبری اس��ت، باز کردند. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت تهران چشم انداز شرکت پاالیش نفت 
ته��ران را حرکت به س��مت انرژی های تجدیدپذیر 
عن��وان و تصریح کرد: ش��رکت پاالیش نفت تهران 
نخستین ش��رکت پاالیشی کش��ور خواهد بود که 
در راس��تای انرژی های پ��اک و تجدیدپذیر، مزرعه 

خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی را احداث می کند که این 
مهم با برگ��زاری مناقصات در آینده ای نزدیک اجرا 
خواهد ش��د. در چش��م انداز جدید نگاه ما عاوه بر 

تأمین سوخت، تأمین انرژی کشور است.
آرمان فر به بحث کیفی سازی محصوالت شرکت، 
تکمی��ل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروش��ی 
اش��اره کرد و افزود: پاالیش��گاه تهران اگر به فروش 
محص��والت کنونی اکتفا کن��د در آینده محکوم به 

فناست.
 باید در راستای تکمیل زنجیره ارزش و به روزآوری 
واحدهای فرآیندی به س��مت پتروپاالیش��ی شدن 
حرک��ت کنیم که خوش��بختانه گام های مثبتی در 
این زمینه برداشته شده و بی شک منافع بلندمدت 

پاالیشگاه مدنظر است.
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تجلیل از کارمندان نمونه شرکت پاالیش نفت بندرعباس به مناسبت روز کارمند
به مناسبت روز کارمند، در مراسمی از ۱۲ کارمند 
نمون��ه ش��رکت پاالیش نفت بندرعب��اس تجلیل و 
قدردانی ش��د. در این مراسم که با حضوران مدیران 
و روسای شرکت در سالن شهید تندگویان پاالیشگاه 
بندرعباس برگزار ش��د، از ۱۲ نف��ر از کارمندان برتر 
این ش��رکت در س��ال ۱۴۰۰ با اهداء ل��وح قدردانی 
شد. مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در 
این مراسم با تبریک هفته دولت و روز کارمند گفت: 
با توجه به ش��رایط خاص تولید در این ش��رکت و از 
سوی دیگر وجود تحریم های ظالمانه، همه کارکنان 
صنعت نفت و به ویژه ش��اغل در این ش��رکت که با 
تاش های شبانه روزی موجب پایداری تولید و تامین 
نیاز جامعه به سوخت و انرژی می شوند، در سطح ملی 
نمونه هستند. هاش��م نامور افزود: راهبری صنعت با 
نیروی انس��انی اس��ت که با ق��درت تفکر، تخصص، 
تعه��د و کنت��رل، تولی��د را در ش��رایط ایمن حفظ 
می کند و در همین راس��تا کارکنان شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس نیز با وجود مشکات تحمیل شده 

توانستند با تمهیدات، برنامه ریزی و حداکثر بهره گیری 
از ظرفیت های موجود عاوه بر حفظ تولید، پروژه های 
متعدد کمی و کیفی و بهبود ظرفیت پاالیشی را هم 
اجرا کنند تا نیاز جامعه تامین شود و این قابل تقدیر 

است.
وی با اشاره به اجرای پروژه های مهم در این شرکت 
از جمله طرح ملی ارتقای کیفیت فرآورده های نفتی 
س��نگین تصریح کرد: با اجرای پروژه های در دست 
انجام که به دس��ت متخصصان این شرکت در حال 
اجرا اس��ت، ضری��ب پیچیدگی پاالیش��گاه افزایش 

می یابد که عاوه بر دس��تاوردهای اقتصادی، موجب 
فرآورده های اس��تراتژیک مورد نیاز و قطع وابستگی 
به خارج از کشور می شود. مدیرتوسعه منابع انسانی 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز گفت: به منظور 
انتخاب کارمندان نمون��ه، در یک فرآیند چند ماهه 
همه شاخص های عملکردی و ارزشیابی برای نفرات 
معرفی ش��ده انجام شده است و در نهایت کارمندان 

منتخب از سوی کمیته انتخاب معرفی شدند. 
جعف��ری اف��زود: ب��ا تدوی��ن دس��تورالعمل و 
حمایت ه��ای مدیرعام��ل محت��رم ش��رکت و در 
راستای شایسته ساالری، ایجاد انگیزه و قدردانی از 
تاش های کارکنان، امسال تعداد کارکنان نمونه از 
۹ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافت. وی بیان داشت: در 
کمیته های ارزشیابی و ارزیابی، کارکنان بر اساس 
معیارهای��ی مانن��د نقش موثر در تولید، س��ختی 
محی��ط کار، نقش و تاثیر مس��تقیم در طرح ها و 
برنامه های استراتژیک و حضور موثر در محیط کار 

مورد ارزیابی قرار می گیرند.

افتتاح یکی دیگر از طرح های بهبود فرآیند پاالیشگاه اصفهان

دریافت تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی از سوی پاالیشگاه الوان

ایستگاه گاز پاالیشگاه جنوبی در اصفهان راه اندازی 
ش��د. معاون شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: این 
ایستگاه در ساعت ۳۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی را 
از خطوط انتقال گاز برداشت می کند. صابری با بیان 
اینکه از دانش بومی برای طراحی و ساخت این ایستگاه 
استفاده شده اس��ت، افزود: مصرف عمده این گاز در 
کوره ها برای تولید هیدروژن و در نهایت برای فرایند 

هیدرو کرکینگ در واحد های دیزل برای شیرین سازی 
اس��ت. وی گفت: این ایستگاه فش��ار گاز را از ۶۰ بار 
به ۴۰ بار می رس��اند و خوراک طرح تصفیه گازوییل 
پاالیشگاه محسوب می شود. پاالیشگاه جنوبی اصفهان 
تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد و با افتتاح این 
ایستگاه زمینه راه اندازی واحد تصفیه گازوییل یورو ۵ 

با ظرفیت ۱۰۰هزار بشکه در روز فراهم شد.

در پنجمین اجاس سراسری مسئولیت پذیری و 
فرهنگ سازمانی، از مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
الوان تقدیر و تندیس مسئولیت  پذیری اجتماعی به 

ایشان اهدا شد.
پنجمی��ن اجاس سراس��ری مس��ئولیت پذیری 
اجتماعی و فرهنگ سازمانی، با رویکرد اعطای جایزه 
ملی هاتف و با هدف همبس��تگی اقتصادی، توسعه 
فرهنگی و اس��تفاده از دیپلماسی مهارتی، با حضور 
نماین��دگان کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 
اس��امی، مس��ئوالن برگزاری این اجاس و جمعی 
از مدیران ارش��د ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتصادی 
کش��ور، اس��تادان دانش��گاه و صاحب نظران حوزه 
مسئولیت اجتماعی و فرهنگ س��ازمانی، در تاریخ 
۲۹ شهریورماه در مرکز همایش های بین المللی صدا 

و سیما برگزار شد، از محمدعلی اخباری مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت الوان تقدیر و تندیس مسئولیت 

پذیری اجتماعی به وی اهدا شد.
اهداف و محورهای همایش مذکور شامل:

۱- مسئولیت قانونی و حقوقی: یک بنگاه اقتصادی 
در عین تمرکز بر س��ودآوری، ملزم به رعایت قوانین 
و مقررات وضع ش��ده است. توجه به مسائل زیست 
محیطی، ایمنی و فرهنگی، س��امت جامعه، تأمین 
بهداشت کارکنان و مصرف کنندگان و ارائه خدمات از 

جمله مواردی که مطرح است.
۲-مسئولیت انس��انی: مش��ارکت داوطلبانه بشر 

دوس��تانه در طی��ف گس��ترده ای از فعالیت ه��ای 
عام المنفعه به منظور التیام بخشیدن به گوشه ای از 
آالم جامعه و ایفای نقش موثری در حل مش��کات 

اجتماعی و فرهنگی.
۳- مس��ئولیت اخاقی: هر سازمانی برای رسیدن 
به تعالی در مس��یر اهداف ملزم است استانداردها و 
معیارهایی چون ادب، انصاف، احترام متقابل و غیره 

را نهادینه سازد.
۴- مسئولیت اقتصادی: برای یک بنگاه اقتصادی 
کسب سود و ارزش افزوده حاصل از تولید و خدمات 
اصلی ترین هدف محس��وب می ش��ود و پاسخگویی 
هرچه بهتر مدی��ران می تواند نقش مهمی در ارتقاء 
کیفی سازمان، جلب مشارکت حداکثری و رشد سود 

داشته باشد.

با به کارگیری دانش بومی؛
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اعطای نشان عالی مسئولیت های اجتماعی به شرکت پاالیش نفت تهران
در دومین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با هدف کمک به اعتای 
فعالیت های مسئولیت اجتماعی در سازمان ها و بهینه سازی آن ها که ۳۱ مردادماه در 
مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، نشان عالی مسئولیت اجتماعی به شرکت 
پاالیش نفت تهران اعطا شد. این رویداد ملی که به همت خانه روابط عمومی ایران و 
معاونت مشارکت های مردمی کمیته امداد حضرت امام)ره(، با حضور محمد مهدی 
برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت، بهمن عش��قی دبیر کل اتاق بازرگانی 
تهران، کارآفرینان، اندیشمندان، دانشگاهیان، مدیران ارشد شرکت ها، مشاوران، به 
منظور ارتقاء سطح برنامه های اقتصادی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی و در 
راس��تای تحقق اهداف توسعه پایدار و با هدف هم افزایی ملی و افزایش احساس 
مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه، انسان ها و محیطی که شرکت ها و سازمان ها در 

آن فعالیت می کنند برگزار شد.
در حاش��یه این اجاس مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تهران در گفت وگو با 
خبرنگاران در خصوص این دس��تاورد مهم اظهار داشت: چندی پیش در راستای 
ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی و به منظور توسعه اشتغال نیازمندان، تفاهم نامه 
همکاری بین کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان تهران و شرکت پاالیش نفت 
تهران با هدف کمک به توانمندس��ازی و اش��تغال پایدار نیازمندان تحت پوشش 
کمیت��ه امداد امام )ره( در جوامع همجوار پاالیش��گاه )محدوده بخش کهریزک و 
باقر شهر( امضا شد که تحقق آن از طریق کمیته امداد بخش کهریزک در دست 
اقدام است. انجام کمک های مومنانه و نیز همکاری و مشارکت در اتصال شبکه آب 
جنوب تهران )باقر شهر و کهریزک و..( به شبکه آب تهران با هدف رفع مشکات 
آب جوامع همجوار با صرف اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال و انجام دیگر طرح 
های بزرگ و کوچک محیط زیستی در خصوص جایگزینی سوخت گاز طبیعی و 
قطع کامل سوخت مایع، اندازه گیری و سنجش آناین پارامترهای محیط زیستی 
از جمله اقدامات اخیر شرکت پاالیش نفت تهران در زمینه مسئولیت های اجتماعی 
است که در این راستا به جد اداره روابط عمومی یکی از بازوهای اجرایی برای احصا، 
آگاهی بخش��ی، همگرایی، همسویی و اطمینان بخشی به ذینفعان در ایفای این 
رسالت مهم از طریق برقراری مکانیزم های ارتباطی می باشد. حامد آرمان فر در پاسخ 
به سوالی درخصوص دستاوردهای شرکت پاالیش نفت تهران در دولت سیزدهم 
با اش��اره به اقدامات بنیادین صورت گرفته در یکس��ال اخیر بیان داشت: با همت 
کارکنان پر تاش شرکت در یک سال اخیر توانستیم ۵ طرح نیمه تمام به ارزش 
اعتباری بالغ بر ۱۴.۵ میلیون یورو را به مرحله بهره برداری برسانیم که طرح افزایش 
ظرفیت واحد تصفیه پساب پاالیشگاه برای رفع محدودیت واحدهای عملیاتی قدیم 
و جدی��د و مقابل��ه با بحران کم آبی؛ احداث و راه اندازی توربین های دوگانه  س��وز 

ترکیبی و ایس��تگاه جدید گاز برای تأمین برق واحدهای جدید پاالیشگاه؛ احداث 
و راه اندازی سیس��تم بازیافت حرارتی س��وم بر روی دیگ بخار برای جلوگیری از 
هدر رفت انرژی؛ طرح سیستم اندازه گیری آناین پارامترهای محیط زیستی گاز 
خروجی دودکش ها و طرح استقرار سیستم اعان و اطفای حریق مخازن باندوال 
یک، از جمله این طرح ها می باشند. همچنین با همدلی و وفاق همکاران عزیز و با 
تکیه بر توان داخلی در خصوص طرح های در دست اجرا از جمله طرح بهینه سازی 
فرآیند و ارتقا کیفی و کمی بنزین تولیدی به استاندارد یورو ۵ و طرح احداث واحد 
تولید حاِل نرمال هگزان، توانستیم طبق برنامه پیشرفت های خوبی در یک سال 
اخیر به دست آوریم. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران با اشاره به تولید پایدار 
محصوالت سبز )نظیر گازوئیل یورو ۴ به میزان ۱۳ میلیون لیتر در روز، نفت سفید 
کم گوگرد برای تولید سوخت هوایی به میزان ۵ میلیون لیتر در روز، بنزین پاک 
به میزان ۷ میلیون لیتر در روز و گوگرد گرانوله( تصریح کرد: پاالیش��گاه تهران با 
چشم انداز ترسیمی خود در نظر دارد به پاالیشگاهی در کاس جهانی با کسب و 
کارهای متنوع و س��ودآور در بخش انرژی تبدیل شود به همین منظور طرح های 
مهمی نظیر طرح ارتقا تکنولوژی و بهینه سازی سیستم های فرآیندی و عملیاتی 
برای اهداف محیط زیس��تی و همچنین توسعه کس��ب و کار در قالب هولدینگ 
پتروپاالیشی با خرید یک مجتمع پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش را در برنامه 
دارد. وی خاطر نش��ان کرد: بدون شک با برنامه ریزی های صورت گرفته دستیابی 
به دستاوردهای این طرح ها در ۵ سال آینده، غیر قابل تصور نیست. در خاتمه این 
مراس��م شاکر خفائی رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش نفت تهران نشان عالی 

مسئولیت های اجتماعی و لوح یادبود این مراسم را دریافت کرد.

در آستانه هفته دولت صورت گرفت؛

طراحی و بازسازی دو دستگاه آزمایشگاهی پاالیشگاه اصفهان
در س��ال تولید، دان��ش بنیان، اش��تغال آفرین، 
ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان با تکی��ه بر دانش 
متخصصان داخلی، موفق به باز طراحی و بازسازی 
دو دستگاه شاخص جداپذیری آب از سوخت های 

هوایی شد.
بنابر این گزارش دو دستگاه شاخص جداپذیری 
آب از سوخت های هوایی آزمایشگاه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان به دلیل اشکاالت فنی از مدار سرویس 
دس��تگاه یا خری��د آنها از ش��رکت خارجی امکان خارج ش��ده بود و با توجه به تحریم ها، تعمیر این 

نداشت. مسئولین آزمایش��گاه با اعتماد به توانایی 
ش��رکت های دانش بنیان، تعمیر این دس��تگاه ها 
به ش��رکت کنترل فرآیند کیمیای ارجان در شهر 
شیراز س��پردند. از آنجایی که برد الکترونیکی این 
دس��تگاه ها آس��یب جدی دیده ب��ود و دیگر قابل 
تعمیر نبود، این ش��رکت به طور کامل دستگاه ها 
را باز طراحی و بازس��ازی کرد که پس از بررس��ی 
کارآیی آنها خوش��بختانه مورد تأیید کارشناسان 

شرکت پاالیش نفت اصفهان قرار گرفت. 

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
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برگزاری اختتامیه مدرسه فوتبال شرکت پاالیش نفت تبریز

احداث پاالیشگاه 6۰ هزار بشکه ای میعانات گازی در جزیره قشم

اختتامیه مدرسه فوتبال شرکت پاالیش نفت تبریز 
۲۵ مرداد ماه در زمین چمن مجموعه بیمارس��تان 
رازی برگزار ش��د. این مدرسه فوتبال ۱۵ تیرماه آغاز 
به کار کرد و در ۱۲ جلسه تمرینی به آموزش رشته 
ورزش��ی فوتبال به فرزندان پرسنل شرکت پاالیش 
نف��ت تبریز پرداخ��ت. رئیس تع��ادل کار و خانواده 
پاالیش��گاه تبریز که مسئولیت کلیه خدمات رفاهی 
ورزشی، این مجموعه را بر عهده دارد در این مراسم 
اختتامیه مدرسه فوتبال شرکت پاالیش نفت تبریز که 
با حضور مدیران این شرکت، رئیس ورزش کارگری 
اداره کار، تع��اون و رف��اه اجتماعی و نماینده هیئت 
فوتبال شهرستان تبریز برگزار شد، گفت: همه گیری 
بیماری کرونا همه فعالیت های ما را تحت تاثیر خود 
قرار داد، اما بعد از اینکه کرونا در کش��ور مهار شد، با 
آموزش شنا، فوتبال، کاراته و تنیس روی میز شروع 
کردیم و به آموزش این رشته های ورزشی به فرزندان 
م��ی پردازیم. مهرداد تامینی ادام��ه داد: در این دوره 
مدرس��ه فوتبال بیش از ۲۰۰ نفر از فرزندان پرسنل 
مجموعه ثبت نام کردند و تحت نظر مربیان داخلی 
مجموعه و تنی چند از مربیان درجه یک استانی به 
فراگیری ورزش فوتب��ال پرداختند. وی در خصوص 
دیگر برنامه ه��ای این مجموعه گف��ت: کاس های 
کاراته برای فرزندان پسر زیر ۱۵ سال و آموزش شنا 
برای دختران و پسران که در کلیه استخرهای درجه 
یک سطح تبریز با معرفی شرکت پاالیش نفت تبریز 
برگزار می شود، از دیگر اقداماتی است که در راستای 

مسئولیت های اجتماعی این شرکت انجام می شود.
رئیس تعادل کار و خانواده پاالیشگاه تبریز با اشاره به 
اینکه این برنامه ها در راستای پر کردن اوقات فراغت و 
سالم سازی جسمانی و روحی کارکنان و خانواده است، 
افزود: هنوز نتوانسته ایم به برنامه هایی که قبل از کرونا 
داشتیم برسیم، اما تاش خواهیم کرد با برنامه ریزی 
درست، به ارتقا سامت کارکنان و افزایش سطح ارتقا 
کیفی ورزش اس��تان کمک کنیم. معاونت عملیات 
پاالیش نفت تبریز در این مراس��م گفت: مدرس��ه 
فوتبال پاالیش نفت تبری��ز تاش کرد تا محیطی 
امن، سالم و پویا را برای فرزندان پرسنل ایجاد کند. 
کودکانی که امروز در این مدرس��ه فوتبال هستند 
فردا باید وارد جامعه ش��وند و یک محیط ورزش��ی 
فرصت مناسبی اس��ت تا این کودکان با سایر افراد 
جامعه ارتباط برقرار کنند. علیرضا آقابگلو حمایت 
از ورزش را وظیفه ای همگانی دانس��ت که می تواند 
باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه شود و خاطرنشان 
کرد: ورزش به کودکان می آموزد شکست نیز مانند 

پیروزی بخشی از زندگی است که باید از آن درس 
گرفته و در راه بهتر ش��دت اس��تفاده کنند. رجبی 
یکی از مربیانی که در این مدرسه فوتبال به آموزش 
این رشته ورزشی به کودکان می پرداخت در خصوص 
برگزاری این مدرسه فوتبال گفت: برگزاری این دوره 
باعث بهبود سامت جسمی و روحی شرکت کنندگان 
شد و اگر در همه سطح تبریز چنین دوره هایی برگزار 
شود می تواند تاثیر شگرفی در بهبود فضای سامت 
روانی شهر ایجاد کند. وی سرمایه گذاری در ورزش را 
اقدامی پیشگیرانه درجلوگیری از ابتا به بیماری های 
دانسته و گفت:  برگزاری مدارسی فوتبالی مانند آنچه 
امروز مش��اهده کردید می تواند زمینه س��از تعطیلی 

بیمارستان ها و کاهش بیماران در جامعه شود.
باقری، مدی��ر رواب��ط عمومی بیمارس��تان رازی 
نیز توجه به ورزش را یک��ی از برنامه های اصلی این 
مجموعه معرفی کرده و خاطرنش��ان کرد: برگزاری 
برنامه های ورزشی مانند آنچه شرکت پاالیش نفت به 
آن اهتم��ام دارد می تواند میزان ابتا به بیماری های 
روحی روانی را تا حد زیادی در جامعه کاهش داده و 

سامت روانی جامعه را تامین کند.
گفتنی اس��ت ش��رکت پاالیش نفت تبریز یکی از 
مجموعه هایی اس��ت که اقدامات متعددی در زمینه 
ایفای مس��ئولیت های اجتماعی داشته و سالم سازی 
محیط کار و حفظ سامت روحی و جسمی کارکنان 
و خانواده های آنان را به عنوان یکی از برنامه های اصلی 

در دستور کار خود دارد.

مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت قشم از احداث 
پاالیشگاه ۶۰ هزار بشکه ای میعانات گازی در جزیره 
قش��م تا ۳ سال آینده خبر داد و گفت: با احداث این 
پاالیشگاه روزانه ۶ میلیون لیتر و در سال ۲ میلیارد 
لیتر ب��ه ظرفیت تولید بنزین کش��ور افزوده خواهد 
شد. حامد دشمن فنا یزدی، مدیرعامل شرکت بهین 
پاالیش نفت قشم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
نخستین پاالیشگاه نفت سنگین ایران در جزیره قشم 
احداث شده و عمده محصوالت این پاالیشگاه حدود 
یک میلیون تن قیر و ۸۰۰ هزار بشکه محصول برش 
س��بک نفتی )LFS( است که برای نخستین بار در 
کش��ور تولید می ش��ود. وی افزود: عم��ده بازارهای 
صادراتی محصوالت تولیدی در پاالیشگاه نفت سنگین 
قشم، کش��ورهای هند و چین هستند. دشمن فنا با 
بیان اینکه »این پاالیشگاه نخستین پاالیشگاه نفت 
خام سنگین و اولین واحد پاالیشی قشم است«، گفت: 
برخاف تولیدکنندگان دیگر قیر که خوراک وکیوم 
باتوم استفاده می کنند، پاالیشگاه قشم، قیر را مستقیم 

از نفت خام سنگین تولید می کند که کیفیت بهتری 
دارد و از همین رو توانسته استانداردهای هند و چین 

را برای صادرات بگیرد.
مدیرعامل ش��رکت بهین پاالیش نفت قش��م در 
خصوص محص��ول جدید LFS گفت: این محصول، 
محصولی پر ارزش است که می تواند در پاالیشگاه هایی 
که ضریب پیچیدگی باالتری دارد، با مخلوط شدن با 
خوراک آنها عاوه بر سبک کردن خوراک، سوددهی 
پاالیش��گاه ها را افزای��ش می ده��د و کمک می کند 
محصوالت متنوع تری تولید کنند. وی ادامه داد: یکی 
دیگر از مزیت های این پاالیشگاه، اسکله اختصاصی 
است که در کنار آن تأسیس شده؛ این اسکله مزیت 
خوبی را ایجاد کرده و مشتریان برای دریافت محصول 

مجبور به انتظار در بنادر کشور نخواهند بود.
مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت قشم با بیان 
اینکه »برای س��اخت این پاالیش��گاه، بیش از ۲۵۰ 
میلیون یورو سرمایه گذاری انجام شده«، گفت: با توجه 
به صادرات محصوالت تولیدی در پاالیشگاه نفت خام 

س��نگین قش��م از همین جزیره، برای نخستین بار، 
تراز واردات و صادرات منطقه آزاد قش��م مثبت شده 
اس��ت. دش��من فنا با بیان اینکه »این پاالیش��گاه به 
طریقی طراحی شده که نفت خام سبک می تواند به 
برش های نفتا، نفت س��فید و گازوئیل تبدیل شود«، 
گفت: در ابت��دا قرار بود فاز ۲ این پاالیش��گاه کامًا 
شبیه به فاز نخست آن ساخته شود؛ اما در حالی که 
پیشرفت فیزیکی احداث فاز دوم به ۳۰ درصد رسیده، 
به دنبال آن هس��تیم تا با مذاکراتی که با الیسنسور 
پاالیشگاه داریم، فاز ۲ را در صورت امکان بازطراحی 
بهینه کنیم تا محصوالتی با ارزش افزوده باالتری تولید 
ش��ود. مدیرعامل ش��رکت بهین پاالیش نفت قشم 
تصریح کرد: پیش از این قرار بود یک واحد پاالیشی 
میعانات گازی در س��یراف توسط شرکت گسترش 
انرژی پاسارگاد ایجاد شود؛ اما از آنجا که هنوز اقدامی 
برای ساخت یوتولیتی برای پروژه سیراف انجام نشده، 
تصمیم گرفتیم تا با توجه به وجود یوتولیتی مورد نیاز 

در قشم، این پروژه را در این جزیره اجرا کنیم.
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اجرای عملیات اورهال در پاالیش نفت آفتاب

جانشین معاون تولید و بهره برداری شرکت پاالیش 
نفت آفتاب با اش��اره به جایگزین ش��دن موفق سه 
مب��دل، گفت: ۵۰ درصد از عملیات اورهال توس��ط 
نیروهای متخصص داخلی ش��رکت انجام می شود. 
محمدعلی پیشاهنگ با بیان اینکه هر سیستم فعالی 
به تعمیرات دوره ای نیازمند است، اظهار کرد: تعمیرات 
در این شرکت به سه روش روزانه، پیش بینی شده و 
پیش بینی نشده انجام می شود. وی با اشاره به اینکه 
اورهال همان تعمیرات اساسی پیش بینی شده است 
که به صورت س��االنه انجام می ش��ود، عن��وان کرد: 
برنامه ریزی برای این تعمیرات بر اس��اس عملکرد و 
کارکرد دس��تگاه ها صورت می پذیردکه این مهم در 
سال جاری حدود سه ماه به طول انجامید. جانشین 
معاون تولید و بهره برداری شرکت پاالیش نفت آفتاب 
ادامه داد: ازآنجاکه خاموش کردن برج تقطیر ازلحاظ 
اقتصادی و تولید به صرفه نیس��ت به همین منظور 

تاش می شود این خاموشی به ندرت صورت گیرد.
پیش��اهنگ بابیان اینکه ۲۲ روز به منظور فراهم 

آوردن مقدمات اورهال در نظر گرفته شده بود، گفت: 
در این مدت عملیات های جوش کاری خارج از محیط 
اورهال اصلی و فضای قابل اشتعال انجام گرفته است. 
وی به ارزیابی و پیش بینی نیروهای اجرایی نیز اشاره 
ک��رد و افزود: ۵۰ درصد از عملیات اورهال توس��ط 
نیروهای متخص��ص داخلی ش��رکت و ۵۰ درصد 
دیگر از طریق برون س��پاری در حال انجام اس��ت. 
این مقام مس��ئول بابیان اینکه س��رعت در اجرای 
تعمیرات اساس��ی از اهمیت باالیی برخوردار است، 
بیان کرد: به همین دلیل برون س��پاری بخش��ی از 

عملیات تعمیرات در دس��تور کار قرار گرفته است. 
پیشاهنگ از جایگزین شدن موفقیت آمیز سه مبدل 
خب��ر داد و گفت: عملیات اورهال در حال حاضر بر 
اساس زمان بندی انجام شده اس��ت. وی با اشاره به 
اینکه اورهال همیش��ه به معن��ای افزایش ظرفیت 
نیس��ت، اظهار کرد: در این نوبت از اورهال افزایش 
ظرفیت تولید مطرح است. جانشین معاون تولید و 
بهره برداری شرکت پاالیش نفت آفتاب ادامه داد: با 
نوسازی سیستم، کیفیت محصوالت تولیدشده مثبت 
خواهد بود. او با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد از قطعات و 
تجهیزات مصرفی این پاالیشگاه، ساخت داخل است، 
گفت: پاالیش نفت آفتاب تنها پاالیشگاهی است که 
الیس��نس آن از داخل تأمین شده است. پیشاهنگ 
با اشاره به اینکه اعتماد به جوانان و تولیدات داخلی 
نتایج مثبتی را برای شرکت به همراه داشته است، 
اظهار کرد: دستیابی به این بهره وری با حداقل خطا 
حاصل شده و پیشرفت چشمگیر این واحد تولیدی 

مرهون همین اعتماد است.

تکذیب کاهش تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

بازدید رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی از شرکت پاالیش نفت شیراز

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، انتشار اخبار 
کاهش تولید بنزین و گازوئیل در این پاالیشگاه را در 
جهت فشار بر دولت برای واردات فرآورده های نفتی 

دانست.
علیرضا جعفرپ��ور درباره آخری��ن وضعیت تولید 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت: تولید روزانه بنزین 
در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، حدود ۴۲.۵ میلیون 
لیتر و تولید گازوئیل در این پاالیشگاه نیز، روزانه ۱۶ 
تا ۱۷ میلیون لیتر اس��ت؛ یعنی ۴۰ درصد بنزین و 
۱۵ درصد گازوئیل مصرفی کشور در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تولید می شود. وی افزود: تولید بنزین در 
۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، 
حدود ۷ درصد افزایش داش��ته؛ تولید روزانه بنزین 

ستاره خلیج فارس در ۶ ماه نخست پارسال، به طول 
متوس��ط، حدود ۳۴ تا ۳۵ درص��د بود که اکنون به 
۴۲ میلیون لیتر در روز هم رسیده است. مدیرعامل 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تاکید کرد: اوایل تابستان 

امس��ال برنامه تعمیرات یک هفت��ه ای برای افزایش 
ظرفی��ت خوراک مصرف��ی و افزای��ش اکتان بنزین 
تولیدی در این پاالیشگاه صورت گرفت که منجر به 
افزایش ۲۰ درصدی تولید نقطه ای بنزین در تابستان 

امسال نسبت به تابستان پارسال شده است.
وی با تکذیب کاهش ۱۱ درصدی تولید بنزین در 
این پاالیشگاه افزود: افزایش تولید نفتا به جای بنزین 
در ستاره خلیج فارس را کاماً تکذیب می کنم؛ زیرا با 
افزایش تولید بنزین، میزان تولید نفتا کاهش می یابد.

این مقام مسئول تاکید کرد: برخی با اهداف اقتصادی 
یا سیاسی و حتی ایجاد خوراک برای رسانه های معاند، 
اخباری را در رسانه ها منتشر می کنند تا بتوانند بنزین 

یا فرآورده های دیگر را وارد کنند.

حی��دری معاون وزیر راه و رییس مرکز تحقیقات 
وزارت راه و مس��کن و شهرس��ازی جه��ت ارزیابی 
واحدهای فرآیندی و دستگاه های تولید وکیوم باتوم 

و قیر از شرکت پاالیش نفت شیراز، بازدید کرد.
در راستای بهینه سازی تولید و تأمین نیاز صنایع 
پایین دستی، پاالیشگاه شیراز نسبت به تولید انواع 
قیر ۶۰/۷۰ و MC-۲۵۰ و قیرهای PG از سنوات 
گذش��ته اقدام کرد و با توجه به نیاز دس��تگاه های 
اجرایی کش��ور، همانند وزارت راه و شهرس��ازی و 

بنیاد مس��کن و شهرداری ها و دهیاری ها و نوسازی 
آموزش و پرورش و بسیج سازندگی و دیگر ذینفعان، 
نسبت به تحویل انواع قیر به صورت استاندارد، اعام 
آمادگی کرده و دارای اس��تانداردهای الزم انواع قیر 

است.
مطاب��ق بن��د )ز( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ این 
پاالیشگاه نسبت به تحویل وکیوم باتوم تهاتری در 
قالب دستورالعمل کارگروه تهاتری اقدام و بر اساس 
جدول سهمیه بندی شده و تعامل با شش دستگاه 

اجرایی، به صورت کامل تحویل داده است.
همچنین ب��ه دلیل افزایش اعتبار تهاتری س��ال 
۱۴۰۱ از مبلغ ۰۰۰ر۱۵۰ میلیارد ریال س��ال قبل 
به ۰۰۰ر۱۹۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ و توانایی 
تولید انواع قیر نهایی، ش��رکت پاالیش نفت شیراز 
نسبت به هماهنگی با دس��تگاه های اجرایی جهت 
تحویل همزمان وکیوم باتوم با ذینفعی شرکت های 
قیرس��از و انواع قیر جهت ۷ دستگاه ذینفع در سال 

۱۴۰۱ اعام آمادگی می کند.
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معرفی مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس به عنوان مدیر شایسته سال 14۰۰

ساخت و تکمیل سالن ورزشی روستای »هلر« جزیره قشم

مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس در آیین تجلیل از یکصد 
مدی��ر برتر ای��ران به عن��وان مدیر 

شایسته سال ۱۴۰۰ معرفی شد.
در آیین تجلیل از مدیران شایسته 
س��ال ۱۴۰۰ که با حض��ور مدیران 
ارش��د صنای��ع و کس��ب و کارهای 
برگزیده ایران در مرکز همایش های 
بین المللی صداوس��یما برگزار ش��د، 
از هاش��م نامور با توج��ه به اقدامات 
صورت گرفت��ه در راس��تای تولید، 
افزایش و بهبود کیفیت فرآورده های 
نفتی تجلیل شد. در این مراسم که 
با ه��دف تجلیل از نخبگان مدیریت 
ایران و پس از انجام ممیزی و احراز 
صاحیت برگزار ش��د، لوح سپاس و 
تندیس به همراه اعتب��ار نامه مدیر 

شایسته ملی از طرف مرکز پژوهش 
و آموزش مدیریت ایران به مدیرعامل 
بندرعباس  نف��ت  پاالیش  ش��رکت 
اهداء ش��د. گفتنی اس��ت توس��عه، 
ابتکار، خاقیت و عملکرد مناس��ب 

از ش��اخص های انتخ��اب مدی��ران 
شایسته س��ال در این اجاس ملی 
بود. حفظ تولید مستمر فرآورده های 
نفتی، اجرای پروژه های توسعه محور 
ب��رای بهبود کیفیت ب��ه ویژه طرح 

مل��ی ارتق��ای کیفی��ت محصوالت 
س��نگین، اجرای طرح های دوستدار 
محیط زیست مانند مدیریت گازهای 
مش��عل، حمایت از ساخت داخل و 
توج��ه به ش��رکت های دانش بنیان 
و بی اثر س��ازی تحریم ه��ا از جمله 
دالیل انتخاب هاشم نامور در اجاس 
مدیران شایسته سال در بین یکصد 

مدیر برتر ایران بود.
 شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 
ابتدای امسال نیز به واسطه عملکرد 
در تولید و پیشبرد برنامه های توسعه 
مح��ور پاالیش��گاه به عن��وان واحد 
نمونه تولید در س��ال ۱۴۰۰ معرفی 
ش��د که لوح و تندیس آن از س��وی 
رئیس جمهوری به هاشم نامور اهداء 

شد.

ساخت و تکمیل سازی سالن ورزشی روستای »هلر« 
جزیره قشم از ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در 
راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت در حال 
اجرا است. در جریان سفر ریاست جمهوری و هیأت 
همراه به هرمزگان در دی ماه س��ال ۱۴۰۰، تکمیل 
سالن ورزشی نیمه کاره روستای »هلر« جزیره قشم 
به شرکت پاالیش نفت بندرعباس واگذار شد که در 
راستای ایفای مسئولیت ها و مشارکت های اجتماعی 
این شرکت در سال ۱۴۰۱، تکمیل این سالن ورزشی 

از سوی شرکت پاالیش نفت بندرعباس آغاز شد.

مدیر مهندسی و س��اختمان شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس گفت: برای تکمیل و ساخت سالن ورزشی 
روستای »هلر« که در زمینی به وسعت هزار متر مربع 
در حال اجرا است، ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده است 
و با پیگیری های صورت گرفته اجرای این پروژه از تیر 
ماه امسال آغاز شد. مهندس شکراله فضلی افزود: برای 
اج��رای این پروژه از محل مس��ئولیت های اجتماعی 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس ۱۲۳ میلیارد ریال 
بودجه در نظر گرفته ش��ده است. وی بیان داشت: در 
این مدت نیز س��ازه بتنی س��اختمان اداری به متراژ 

حدود ۱۳۰ متر مربع زیر بنا، خاکبرداری، مخلوط ریزی، 
تسطیح کف سالن، بتن ریزی کف سالن به حجم حدود 
۱۲۵ مترمکعب، کرسی چینی سالن و ساختمان اداری 
انجام شده است و مکاتبات با اداره برق شهرستان قشم 
و دهیاری روستای »هلر« نیز جهت تامین انشعاب های 
اصلی آب و برق نیز در حال انجام است. مدیر مهندسی 
و ساختمان شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: این 
شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود توجه 
به زیرساخت های مهم ورزش��ی، عمرانی، آموزشی و 

بهداشتی را در دستور کار خود دارد.

پاالیشگاه اصفهان در حال راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل با استاندارد یورو 5 است
معاون پاالیشگاه اصفهان گفت: علت سر و صدا های پاالیشگاه در چند روز اخیر، فرآیند 
فلش کردن لوله ها در جریان احداث واحد های عملیاتی تصفیه گازوئیل است و تا ۲ روز 
آینده به پایان می رسد. اصغر صابری با بیان اینکه تمامی این فرآیند ها تحت کنترل است، 
گفت: با راه اندازی این واحد ملی، وضع گازوئیل تولید شده در نیمی از کشور مطابق با 
استاندارد های جهانی و عواید این اتفاقات مثبت شامل حال مردم اصفهان می شود. وی 
ضمن عذرخواهی از ساکنین بختیاردشت و شهرک شهید محمدمنتظری به خاطر این 
اتفاق، افزود: با راه اندازی این واحد در یکی دو ماه آینده حدود ۱۰۰ هزار بشکه گازوئیل 
تولیدی در پاالیش��گاه اصفهان که حدود ۸ تا ۱۰ هزار PPM گوگرد داشت  مطابق با 
اس��تاندارد های روز دنیا می ش��ود و میزان گوگرد آن به زیر PPM ۵۰ کاهش می یابد. 
صابری تاکید کرد: راه اندازی چنین واحد های بزرگی نیازمند سیس��تم فِلِر است که در 
آن تمامی تجهیزات پاالیشگاهی و واحد های عملیاتی به این سیستم متصل می شوند و 

ضریب ایمنی پاالیشگاه را افزایش می یابد.

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت پاالیش نفت بندرعباس اجرا می شود؛
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آغاز طرح افزایش ظرفیت و کیفی سازی محصوالت پاالیشگاه کرمانشاه

 ط��رح افزایش ظرفیت، کیفی س��ازی محصوالت 
بنزین و نفت و گاز، ش��رکت پاالیش نفت کرمانشاه 
روز ش��نبه در مراسمی با حضور بهمن امیری مقدم 
اس��تاندار کرمانشاه آغاز ش��د. مدیرعامل پاالیشگاه 
کرمانشاه در این مراسم گفت: در مرحله اول افزایش 
ظرفیت شرکت پاالیش نفت پاالیشگاه کرمانشاه تا 

۴۰ هزار بشکه انجام خواهد شد.
فرهاد کاویانی اظهار داشت: در طرح افزایش ظرفیت 
اقدامات احداث واحد تقطیر در خاء به منظور تبدیل 
نفت کوره به محصوالت ب��ا ارزش نفت گاز، احداث 
واح��د تصفیه هیدروژنی نفت و گاز به منظور تولید 
محصول نفت گاز مطابق اس��تاندارد یورو ۵، احداث 
واحد حذف بنزن از بنزین، احداث واحد تصفیه نفتای 
سبک و ایزومریزاسیون به منظور تولید بنزین مطابق 
اس��تاندارد ی��ورو ۵، احداث واحد تولی��د هیدروژن، 
احداث واح��د تامین آمین به منظ��ور بازیافت گاز 
هیدروژن سولفوره برای جلوگیری از آلودگی محیط 
زیس��ت، احداث واحدهای تصفیه آب ترش، احداث 
واحد بازیافت گوگرد و احداث واحد تصفیه گازهای 

اسیدی TGT صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل پاالیش��گاه کرمانشاه در ادامه گفت: 

با اجرای این طرح ها ۲۰۵ نفر اش��تغال مستقیم، 
یک هزار نفر اش��تغال غیرمستقیم و سه هزار نفر 
حین ساخت اشتغال به وجود خواهد آمد و زمان 
ساخت این پروژه نیز س��ه سال پیش بینی شده 

است.
وی در ادامه عنوان کرد: پاالیش��گاه کرمانش��اه در 
سال ۱۳۱۴ با ظرفیت چهار هزار و ۲۰۰ بشکه افتتاح 
شد و در سال ۱۳۴۸ طرح پاالیشگاه جدید با ظرفیت 
۱۵ هزار بشکه در روز به بهره برداری رسید. او اظهار 
داش��ت: پس از جنگ با تغییراتی که در سیس��تم 
پاالیشگاه داده شد ظرفیت پاالیشگاه تا حداکثر ۲۵ 

هزار بشکه در روز افزایش یافت.
وی اضافه کرد: یک پاالیشگاه زمانی کامل است که 
به محصول آالینده به محیط ندهد و محصوالت آن 
از نظر کیفی پاالیش ش��ود. برای این کار الزم بود ۸ 
تا ۹ واحد افتتاح شود اما به ۲ دلیل جنگ و دولتی 

بودن پاالیشگاه توجهی به این کار نمی شد.
کاویانی با بی��ان اینکه زمانی که بخش خصوصی 
وارد کار ش��د، توجه بیشتری به طرح های توسعه ای 
انج��ام گرفت، گفت: این پروژه ه��ا صرفا پروژه های 
زیست محیطی هستند و سوددهی برای پاالیشگاه 

ن��دارد. وی با اعام اینک��ه در آینده وضعیت محیط 
زیس��ت پاالیشگاه بهتر خواهد شد، افزود: پاالیشگاه 
بعد از خصوصی شدن، سوده شد و ۴۵۰ نفر پرسنل 
پیمانکاری به صورت ق��راردادی درآمدند و دریافتی 
آنها بیشتر از قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است.
مدیرعامل پاالیش��گاه کرمانش��اه در پایان گفت: 
س��ازمان محیط زیس��ت ب��ه صورت آنای��ن تمام 
دودکش ها و پساب پاالیشگاه را چک می کند تا اگر 
مشکلی باش��د اقدامات الزم انجام شود. طی ۵ تا ۶ 
سال گذش��ته در زمینه پساب، پاالیشگاه کرمانشاه 
هیچ ش��رایط غیراس��تانداردی برای محیط زیست 

ایجاد نکرده است.

حضور پاالیشگاه شیراز پانزدهمين نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
و نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

کوهنورد شرکت پاالیش نفت بندرعباس بر فراز قله آرارات ترکیه

پانزدهمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
و نمایش��گاه بهداش��ت، ایمنی و محیط زیست در 
صنع��ت نفت، ۲۱ ش��هریور ماه در نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان فارس در ش��یراز گشایش یافت. 
در مراسم افتتاحیه، ناصر عاشوری دبیر کل انجمن 
صنفی صنعت پاالیش نفت ایران نیز حضور داشت. 
️در نمایش��گاه مذکور، بیش از ۷۰ شرکت فعال از 
استان های فارس، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی 
و خراس��ان رضوی حض��ور دارند. در حاش��یه این 
نمایشگاه، ربانی زاده معاون امور اقتصادی استانداری 

فارس از غرفه شرکت پاالیش نفت شیراز بازدید کرد. 
در جریان این بازدید ناصر عاشوری دبیر کل انجمن 
صنف��ی صنعت پاالیش نف��ت، توضیحاتی پیرامون 
نح��وه فعالی��ت و خدمات انجم��ن صنعت پاالیش 
نفت و شرکت های پاالیش��ی در تولید فرآورده های 
سوختی مورد نیاز کشور و میزان تولید فرآورده های 
استراتژیک بنزین و نفت گاز ارائه کرد. همچنین شعرا 
مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت شیراز، روند تولید 
فرآورده ها و پیش��رفت پروژه ه��ای افزایش کیفیت 

فرآورده های پاالیشگاه شیراز را تشریح کرد.

ورزشکار و کوهنورد شرکت پاالیش نفت بندرعباس در صعودی برون مرزی 
قبه آرارات در کش��ور ترکیه را فتح کرد. در این صعود »اسام عباسی« موفق 
ش��د در صعود برون مرزی خود، پس از ۲ روز پیمایش مسیر سخت و دشوار 
و همچنین یخچال های پرش��یب به قله ۵۱۳۷ متری آرارات که به بام کشور 
ترکیه شهرت دارد صعود کند. گفتنی است »اسام عباسی« پیش از این نیز 
قله ۳۶۰۰ متری کار به عنوان یکی از قله های مرتفع رش��ته کوه زاگرس در 

استان چهار محال و بختیاری را فتح کرده است.
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عضو کمیسیون انرژی مجلس: ایجاد پتروپاالیشگاه ها ضرورتی غیرقابل اجتناب برای کشور است

راه اندازی 5 دستگاه پایش و اندازه گیری ترکیبات آلی فرار در پاالیشگاه اصفهان

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه وزارت نفت و مجلس 
باید دست به دست هم دهند تا طرح های پتروپاالیشی اجرا شوند، گفت: ساخت 

پتروپاالیشگاه ها ضرورتی غیرقابل اجتناب برای کشور است.
هادی بیگی نژاد ضمن تأکید بر ضرورت ایجاد پتروپاالیشگاه ها گفت: قرار است 
تا یک ماه آینده بازدیدهایی از مجموعه های پاالیشی داشته باشیم، از این رو اگر 
این بازدیدها منجر به تصمیمی مشترک شود آنگاه مسئله احداث پتروپاالیشگاه ها 
و مینی پتروپاالیش��گاه ها در نقاط مختلف کش��ور بر مبنای توسعه پاالیشگاهی، 

پتروشیمی و صادرات ایجاد خواهند شد.
وی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون حمایت از توس��عه صنایع پایین دس��تی با 
اس��تفاده از س��رمایه گذاری مردمی، باید با قاطعیت انجام شود، افزود: با راه اندازی 
پاالیش��گاه ها و پتروپاالیش��گاه ها می توان جوانان بس��یاری را به طور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم مش��غول به کار کرد، همچنین این صنایع برای کشور درآمدزایی و 

ارزآوری بسیار به همراه دارند.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس تصریح کرد: براساس این قانون، نقدینگی های 

درون جامعه جذب و از آن برای توس��عه پاالش��گاه ها و گس��ترش فعالیت بخش 
تولیدی استفاده می شود.

با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
محیط زیست کشور، استاندار اصفهان، رئیس سازمان 
مدیری��ت بحران کش��ور، مدیرکل بحران اس��تان و 
مقامات کش��وری ۵ دس��تگاه آناالی��زر برخط  برای 
پایش و اندازه گیری ترکیبات آلی فرار شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در سامانه حفاظت محیط زیست کشور 
راه اندازی ش��د. با این طرح که برای نخستین بار در 
ش��رکت های پاالیش��ی و اولین بار در صنعت استان 
به بهره برداری می رس��د، تمامی گازهای خروجی به 

صورت برخط و ۲۴ ساعته پایش خواهد شد.
س��اجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
محیط زیست در این مراسم با عنوان این مطلب که 
پاالیشگاه اصفهان دارای تکنولوژی باالیی است، اظهار 
داشت: این شرایط می طلبد که شرکت از تکنولوژی 

باالی زیست محیطی نیز برخوردار باشد.
مدی��ر عامل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان نیز 
طی س��خنانی از نصب ۵ دس��تگاه آناالیزر با قابلیت 
پای��ش و اندازه گیری تمام��ی پارامترهای مورد نظر 

س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور بر روی کلیه 
دودکش ه��ای خروج��ی واحدهای بنزین س��ازی و 
همچنین نصب و  بهره برداری از ۱۲ آناالیزر بر روی 
سایر دودکش های واحدهای عملیاتی با هدف پایش و 

کنترل گازهای خروجی دودکش ها  خبرداد.
محسن قدیری افزود: تا کنون یک دستگاه آناالیزر 
که قابلیت پایش و اندازه گیری تمامی پارامترهای مؤثر 
در آالیندگی پساب بهداشتی پاالیشگاه را دارد، نصب 
شده است. ضمن اینکه پیگیری خرید و نصب ۹ عدد 
آناالیزر برای تکمیل سامانه سنجش برخط گازهای 
خروجی از دودکش کوره ها و خرید و  نصب دستگاه 

پایش کیفی هوا در دست اقدام است.
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با همکاری شرکت 
دانش بنیان پویا فناوران شاهین. مستقر در شهرک 
علم��ی و تحقیقاتی اصفهان. پروژه س��اخت آناالیزر 
آناین پایش خروج��ی دودکش را برای اولین بار در 
ایران، ش��روع کرد. در طراحی و ساخت این آناالیزر 
از سنس��ور گازه��ای NOx  و SOx ب��ا تکنولوژی 

  CEMS در سیستم UVRAS و NDUV جدید
استفاده می شود. دستیابی به دانش  فنی سطح باال 
HighTec و بی نیازی کش��ور از واردات این دسته 
آناالیزرها از اهداف این پروژه است. این پروژه در قالب 

یک تفاهم نامه پژوهش و فناوری انجام می شود.
برنام���ه و فعالیت ه���ای مرب���وط ب���ه کنت���رل و پای���ش 
آلودگ���ی ه���وا در ش���رکت پاالیش نف���ت اصفهان به 

این شرح است:
*نصب ۱۵ عدد آناالیزر بر روی کلیه دودکش های 

خروجی بنزین سازی
*نصب و بهره برداری از ۱۲ آناالیزر بر روی س��ایر 
دودکش ه��ای واحدهای عملیاتی ب��ا هدف پایش و 

کنترل گازهای خروجی دودکش ها   
*خرید و نصب ۵ دستگاه آناالیزر پساب بهداشتی 
پاالیش��گاه ب��رای پای��ش برخط و کنت��رل آب های 
خروجی از پاالیشگاه با پارامترهای پساب بهداشتی 
 BOD .TOC. COD. Temperature. شامل
 PH .DO. Turbidity. TSS. EC. Nitrate
Ammonia . Phosphate. و پارامتره��ای کلر 

آزاد 
*خرید، پیگیری، ثبت تقاضای خرید و نصب ۹ عدد 
آناالیزر برای تکمیل سامانه سنجش برخط گازهای 

خروجی از دودکش کوره ها 
* خرید و نصب ۲ دس��تگاه ایستگاه پایش کیفی 
هوای محیط در شعاع تأثیرگذار شرکت پاالیش نفت 
اصفهان. گفتنی اس��ت پایش ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان به صورت بر خط در اداره کل محیط زیست 

استان نیز انجام می پذیرد.

برای اولین بار در صنعت استان و با حضور معاون رئیس جمهوری افتتاح شد؛



غامرضا باق��ری دیزج، مدیرعامل ش��رکت 
پاالیش نفت تبریز در مراس��م اختتامیه دوره 
کارآموزی ش��رکت پاالیش نفت تبریز که ۲۶ 
مردادماه در س��الن همایش این شرکت برگزار 
ش��د، ش��روع هر کار عملی در سراس��ر دنیا را 
مستلزم وجود فرضیه های علمی و بررسی های 
تئوریک دانست و گفت: »یکی از اصول علمی 
در دنی��ا و در هم��ه علوم،  بکر ب��ودن تئوری 
است و هیچ گاه از یک تئوری تکراری استفاده 

نمی شود«.
وی تئوری و عمل را دارای یک رابطه منطقی 
دانسته و خاطرنشان کرد: »اگر تئوری و عمل 
به نحو شایس��ته ای به هم متصل نش��ود این 
رابطه منطقی دچار اختال ش��ده و نتیجه آن 
را در عقب ماندن کشور از قطار توسعه خواهیم 
دید«. باقری ادامه داد: »دانشجویان در ابتدا به 
علم آموزی و فراگیری دانش نیاز دارند که این 
مرحله در مراکز دانش��گاهی و زیر نظر اساتید 
محقق می ش��ود اما مرحله بعدی مش��اهده و 
فراگیری کارب��رد تئوری های علمی در حیطه 
عمل است. در این مرحله است که دانشجویان 
می توانند با تجاربی که در حیطه عمل کسب 

کرده اند، چیزی بر علم بی افزایند«.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با اشاره 
به حرکت دنیا در راستای تبدیل مراکز صنعتی 
ب��ه مرکز علم آموزی، گف��ت: »جهان امروز به 
سمتی حرکت می کند که مراکز صنعتی، علم 
را تولید می کنن��د زیرا علم باید در اختیار این 

مراکز باشد و مشکات آنها را حل کند«.
وی ریشه مطالعات دانشگاهی را مشکات و 

نیازهای بخش صنعت دانست و اظهار داشت: 
»اگر صنعتی ش��کوفا می شود، به دلیل رشدی 
است که در نیروی انسانی و مردم کشور صورت 
گرفته اس��ت و اگر غیر از این باش��د، رشد آن 
صنعت پایدار نخواهد ماند و به س��رعت دچار 

میرایی خواهد شد«.
باق��ری توجه به کاربرده��ای عملی در کنار 
تحصیات دانش��گاهی را اقدامی ضروری برای 
همه دانشجویان تلقی کرد و افزود: »دانشجویان 
در ی��ک محیط عملی بای��د در پی چرایی هر 
آنچه می بینند باشند و اگر پاسخ این چرایی در 
اختیار کارشناسان و متخصصان مجموعه باشد، 
به آن دس��ت خواهند یافت و اگر خارج از علم 
کارشناسان باشد، خودشان با تحقیق، مطالعه و 

همفکری به آن دست می یابند«. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز دانشی 
که بر پایه جس��تجو کس��ب ش��ود را دانشی 
عمیق و ماندگار دانس��ت و گف��ت: »امیدوارم 
همه دانش��جویان بتوانند بدون توجه به برخی 
س��یاه نمایی ها در فضای مجازی، نقش خود را 
در پیشرفت و توس��عه ایران اسامی به خوبی 

ایفا کنند«.
وی در پایان س��خنان خود با اشاره به تاش 
مستمر شرکت پاالیش نفت تبریز برای حفظ 
س��رزندگی و به روز بودن مجموع��ه از راه های 
مختلف مانند ارتباط با دانشگاه، گفت: »ارتش 
س��ایبری اس��تکبار و صهیونیسم جهانی همه 
تاش خود را می کند تا در فضای مجازی، یأس 
و نا امیدی ب��ه جامعه ما تزریق کند پس باید 
از هر آنچه نفعی برای ما ن��دارد، دوری کنیم. 

امیدوارم با کمک شما جوانان بتوانیم آینده ای 
درخشان تر برای مردم عزیزمان رقم بزنیم«.

یک��ی از مهمتری��ن وظای��ف ش��رکت ها و 
مجموعه های تولیدی در زمینه مسئولیت های 
اجتماع��ی، پذی��رش و آم��وزش کارآم��وزان 
دانشگاهی در راس��تای ارتباط سازنده صنعت 
و دانش��گاه است. ش��رکت پاالیش نفت تبریز 
از مجموعه هایی اس��ت که عملکردی فعال در 
حوزه پذیرش و آموزش کارآموزان دانش��گاهی 
داشته و هر ساله بر اساس مجوز هیئت مدیره، 
موافقت مدیرعام��ل و ظرفیتی که بخش های 
مختلف دارن��د، در رش��ته های مختلف فنی، 
ش��یمی و ... مرتبط با فعالیت های پاالیش��گاه 

کارآموز پذیرش می کند.
در همین راس��تا در دوره کارآموزی س��ال 
۱۴۰۱ که مطابق هر س��ال از پایان امتحانات 
تیرم��اه تا انته��ای مرداد ادام��ه دارد، ۸۰ نفر 
کارآموز در این مجموعه پذیرش شدند که از 
این تعداد ۳۸ نفر دانش��جوی دختر و ۴۲ نفر 
دانشجوی پسر بودند. بیشترین تعداد کارآموز 
در ای��ن دوره متعلق به دانش��جویان رش��ته 
مهندس��ی شیمی با ۳۶ دانش��جو بود و سایر 
دانشجویان در رشته های مهندسی مکانیک، 
مهندسی نفت، مهندسی برق، مهندسی ابزار 
دقیق، مهندس��ی HSE، مهندس��ی کنترل، 
ش��یمی کاربردی و سایر رش��ته های مرتبط 
تحصیل می کردن��د. این کارآم��وزان ابتدا به 
صورت کوت��اه مدت آموزش تئ��وری دیده و 
سپس با توجه به رشته تحصیلی در واحدهای 

مختلف به کار گرفته شدند.

مراسم اختتامیه دوره کارآموزی شرکت پاالیش نفت تبریز
با حضور 8۰ دانشجو از دانشگاه های مختلف برگزار شد؛
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ایجاد زنجیره مواد اولیه شیمیایی
به کارآفرینی منجر می شود

معاون برنامه ریزی، مهندسی و توسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: ایجاد زنجیره کامل مواد 
اولیه شیمیایی در استان به کارآفرینی، رشد اقتصادی و توسعه صادرات منجر می شود و ظرفیت های 

مناسب برای ایجاد این چرخه در اصفهان وجود دارد.
گودرز جوادی افزود: ایجاد زنجیره مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در استان اصفهان عاوه بر اینکه 
می تواند باعث به حداکثر رس��اندن میزان تولید واحدهای صنعتی مختلف بویژه کارخانه های بزرگ و 

تامین خوراک آنها شود، نقش به سزایی در سوددهی و ارزآوری نیز دارد.
وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان در قالب هولدینگ پتروپاالیش در صدد ایجاد زنجیره تامین مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع مختلف است، اظهار داشت: پاالیشگاه اصفهان در صدد است که تا سال ۱۴۰۵ 
ضریب پیچیدگی خود را به ۱۲ برس��اند و تولید برخی از مواد اولیه که خوراک مهم برخی از صنایع 

شیمیایی اصفهان و کشور به شمار می آید، در این زمینه نقش به سزایی دارد.
جوادی با اشاره به اینکه طرح هایی در این زمینه در دست بررسی است که نتایج آن تا چند ماه آینده 
قطعی و مشخص می شود، اضافه کرد: امکان سنجی فنی و اقتصادی این طرح ها در دست مطالعه است 

اما هنوز به نتیجه گیری نهایی نرسیدیم.
وی خاطرنشان کرد: زمانیکه یک طرح جدید در صنعت می خواهد اجرا شود ابتدا باید بررسی شود 
که از نظر فنی، اقتصادی، بازگشت سرمایه و سوددهی تا چه میزان جذاب است تا به سمت آن حرکت 

کرد.

عضو هیات مدیره پاالیش��گاه اصفهان ادامه داد: از معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان:
جمله طرح های در دست بررسی می توان به گوگرد، 
اس��ید فسفوریک و صنایع پایین دست آن و صنایع 

پایین دست پروپیلن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه امکان س��نجی تولید ماده اولیه 
»اکریل��و نیتریل )AN( نیز یکی از گزینه های مورد 
مطالعه اس��ت، تصریح کرد: توانایی تولید این ماده 
اولیه مهم وج��ود دارد اما ابتدا باید تولید آن از نظر 
فنی و اقتصادی بررسی شود و اینکه چه خطرپذیری 

و فرایندهایی دارد.
جوادی با اشاره به اینکه اکریلو نیتریل، واکنش های 
ش��یمیایی خاص��ی دارد و ماده س��می »س��یانید 
هیدروژن« در آن اس��تفاده می شود، افزود: این ماده 
اولیه در تولی��د محصوالتی مانن��د الیاف اکریلیک 
کاربرد دارد و ماده اولیه برخی از صنایع نساجی مانند 

پلی اکریل اصفهان است.
به گفت��ه وی، اگر امکان تولید م��اده اولیه اکریلو 
نیتریل فراهم شود، صنعتی مانند پلی اکریل می تواند 
به حداکثر تولید برسد و حتی در صورتی که میزان 
تولید این ماده اولیه، فراتر از نیاز صنایع داخلی باشد، 
می ت��وان آن را صادر کرد و از طرفی این قبیل مواد 

اولیه دارای ارزش افزوده باالیی هستند.
اکریلو نیتریل به علت نیاز در صنایع تولید الیاف 
مصنوعي و ص�نایع ش�یمیایي به عنوان یک ماده اولیه 
ضروری اهمیت ویژه ای دارد؛ این ماده در زمان حاضر 

به صورت واردات برای کشورمان تامین می شود.
معاون برنامه ریزی، مهندس��ی و توس��عه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تاکید کرد: این شرکت از نظر 
مالی و فنی مشکلی برای پیاده سازی چنین طرح هایی 
ندارد و باید مرحله امکان سنجی و تصمیم گیری نهایی 

درباره آنها طی شود.
وی همچنی��ن با بیان اینکه ام��روزه شرکت های 
دانش بنیان در کشورمان دس��تاوردهای زیادی در 
زمینه تولی��د مواد اولیه مورد نی��از صنایع مختلف 
داشته اند، خاطرنش��ان کرد: برخ��ی از تولیدات آنها 

مانند انواع کاتالیست ها، ما را خودکفا کرده است.
شرکت پاالیش نفت اصفهان در زمان حاضر وظیفه 
تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور را به عهده 
دارد و بنزی��ن و گازوئی��ل از محص��والت اصلی این 
شرکت به شمار می آید، به طوری  که س��وخت ۱۷ 

استان از جمله اصفهان را تامین می کند.
اکنون روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و چهار 
میلیون لیتر گازوئیل ی��ورو ۵ در این واحد صنعتی 
تولی��د می شود. ان شااهلل ب��ا راه اندازی واحد تصفیه 
گازوئیل ۲۰ میلی��ون لیتر محصول تولیدی یورو ۵ 

خواهد شد.
ای�ن شرکت با حدود ۳۰ نوع فراورده نفتی اصلی و 
ویژه در منطقه ای به مساحت ۳۴۰ هکتار در شمال 
غربی اصفهان واقع و ظرفی��ت آن حدود ۳۷۵ هزار 

بشکه در روز است.
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مخاطرات زیست محیطی در آب های زیرزمینی 
و راه های مقابله با آن

مخاطرات و منابع آلوده ساز آب های زیرزمینی
زباله های جامد شهری و صنعتی: زباله های جامد 
شه��ری و صنعتی دفن ش��ده در زمین خود حاوی 
درصد باالیی آب هستند، چنانچه آب های سطحی 
نی��ز ب��ه درون آن نفوذ یابد در اثر فع��ل و انفعاالت 
شیمیای��ی و بیولوژیک��ی ک��ه در درون لندفیل رخ 
می ده��د، شیرابه آلوده-ای تولید می شود که حاوی 
انواع عناصر سمی است که می تواند تهدیدی جدی 
برای آلودگی آب های زیرزمینی و خاک مناطق اطراف 
لندفیل به شمار آید. قدرت آالیندگی این شیرابه به 
ترکیب مواد زائد جام��د، مدت زمان تماس با آب و 
حجم آن بستگی دارد. شیرابه زباله حاوی ترکیبات 
و آالینده های گوناگون از جمله فلزات سنگین است. 
بعضی از ترکیبات سمی همانند آرسنیک، سیانید و 
کروم موجود در این زباله ها ممکن است در آب های 
زیرزمینی در غلظت هایی یافت شوند که این آب ها را 

جهت مصارف آشامیدن و آبیاری نامطلوب کنند.
آرسنیک: آرسنیک )As( با عدد اتمی ۳۳ سومین 

عنصر گروه پنجم جدول تناوبی اس��ت. آرسنیک به 
ط��ور طبیعی در آب  های زیرزمین��ی وجود دارد که 
آلودگی آب های زیرزمینی به وس��یله آرس��نیک با 
منشا طبیعی در بیش از ۷۰ کشور دنیا گزارش شده 
است که در حدود ۱۵۰ میلیون نفر فقط در جنوب 
غرب آسیا در معرض آلودگی شدید آب به وسیله این 
عنصر هستند. آرسنیک محلول در آب های زیرزمینی 
در فصل های مختلف متفاوت اس��ت و به عواملی از 
قبیل دما، PH، سطح ایستابی و جنس سازندهای 
در برگیرنده بستگی دارد. آلودگی ناشی از آرسنیک 
در آب های زیرزمینی می  تواند خطر بزرگی باشد، زیرا 
آرسنیک در آب های زیرزمینی از بین نمی رود بلکه 
از یک فرم به فرم دیگری تبدیل می شود. سفره های 
آب زیرزمینی اغلب مقدار زیادی مواد را در خود حل 
می کنند، در نتیجه آب های زیرزمینی به طور طبیعی 
آسیب پذیر هستند. آرسنیک به راحتی در داخل آب 
حل می شود و نسبت به سایر عناصر دیگر متحرک تر 
اس��ت. آب های س��طحی و زیرزمینی مناسب ترین 

شرایط را برای جا به جایی و حرکت آرسنیک دارند. 
اگر سازند در برگیرنده سفره دارای آرسنیک باشد به 

راحتی باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شود.
هیدروکربن های نفتی: این ماده ممکن است حتی 
آب های زیرزمینی را برای همیشه غیر قابل استفاده 
کن��د و در امر پمپاژ به علت حل پوشش های قیری 
مشکات جدی ایجاد کند. میزان نفوذ مواد نفتی به 
خاک و در نتیجه آب زیرزمینی، به ویژگی های خاک 
و نیز ماهیت و کمیت مواد آالینده بستگی دارد. نفوذ 
در خاک تا ورود کامل آالینده نفتی یا برخورد به موانع 
غیر قابل نفوذ، ادامه خواهد داشت. در اثر برخورد با 
موانع مذکور، آالینده های نفتی دارای حرکت افقی 
بین س��طوح خواهند بود که ای��ن حرکت منجر به 
گس��ترش آالینده ها در ابعاد وسیع تری می شود. در 
صورت رس��یدن آالینده نفتی به آب های زیرزمینی 
ممکن اس��ت توده ای عدس��ی گونه از م��واد نفتی 
تش��کیل شود. در نهایت، توده مذکور در خاک های 
باالی سطح آب زیرزمینی پراکنده شده و جریان آب 

آب های زیرزمینی به آب هایی گفته می شود که در الیه های آب دار و اشباع زیر زمین تجمع پیدا 
کرده  است. این آب ها فقط حدود چهار درصد از مجموعه آب  های فعال در چرخه آب شناختی و 

تنها حدود چهار میلیون متر مکعب از ذخایر آب جهان را تشکیل می دهند.
 آب های زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین آب در همه کشورها محسوب می شوند و استفاده 
از آن چه در کشاورزی و چه در مصارف شهری و صنعتی رو به افزایش است. استفاده بیش از 
حد از منابع طبیعی و تولید فراوان محصوالت زاید در جامعه مدرن، غالباً آب های زیرزمینی را 
مورد تهدید قرار داده و سبب آلودگی  می شود. اگر محیط زیست این منابع آلوده شود، به علت 
اینکه حرکت آب ها ی زیرزمینی بسیار کند است، به سال ها زمان نیاز است تا آب تحت تأثیر 

قرار گرفته و آلودگی در چاهی ظاهر شود. از بین بردن آلودگی یک آبخانه، زمان بر و مشکل 
است و هرگز نمی توان آن را به طور کامل انجام داد بر این اساس سال های زیادی به طول خواهد 
کشید تا یک الیه آلوده ، پس از حذف منبع آلودگی به حالت نخست بازگردد. شناسایی، مطالعه 
و مدیریـت آب های زیرزمینی از اهمیت باالیی برخوردار اسـت و کیفیت آب های زیرزمینی 

سالمت جامعه و وضعیت اقتصادی- اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.
فرآیند توسعه کشورها از جمله ایران، مسائل گسترده ای از آلودگی آب را ایجاد کرده است و 
این بحران زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که بدانیم بیش از 52% از مصرف آب کشور به 

آب های زیرزمینی متکی است. 

كارشناس ارشد محیط 
زیست شرکت پاالیش 

نفت بندرعباس

تهیه كننده: ندا عسكری
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زیرزمینی نیز روند گس��ترش آن را تشدید می کند. 
پس از نش��ت مواد نفتی اغل��ب هیدروکربن های با 
زنجیره بلند توسط باکتری های خاک تجزیه شده و 
در تقاب��ل با آب، م��واد نفتی با قابلیت حالیت زیاد 
در آب ح��ل شده و س��تونی از آلودگی را تش��کیل 
می دهند. ترکیباتی که قابل حل نیستند به صورت 
آزاد بر روی س��طح ایستابی قرار می گیرند. از جمله 
این هیدروکربن ها می توان به بنزن، نفتالن، تولوئن، 

کرایسن و … اشاره کرد.
 نیت��رات: یکی از شاخص های مهم آلودگی منابع 
آب زیرزمینی حضور نیترات اس��ت که بر اثر کاربرد 
ان��واع کودهای شیمیای��ی، آلی )دامی و انس��انی(، 
تجزیه گیاهان و دیگر باقی مانده های آلی در خاک 
و تخلیه نامناس��ب فاضاب به وجود می آید. گاهی 
اوق��ات باران این عنصر ک��ودی را به طرف آب های 
س��طحی و زیرزمینی حرکت می دهد. بس��یاری از 
فرآیندها، موجب تشدید آلودگی آب های زیرزمینی 
به نیت��رات می شوند. از آنجا که کودهای آلی حاوی 
مقادیری از ترکیبات محلول مانند نیترات هستند، 
این ترکیبات از طریق بارندگی یا آبیاری وارد محلول 
خاک ش��ده و س��رانجام وارد آب  ه��ای زیرزمینی 
می شوند . فعالیت های شیمیایی به دلیل اس��تفاده 
از کوده��ای ازت  دار، دفع مواد زاید جامد، نش��ت از 
شبک��ه دفع فاضاب، شیرابه محل های دفن زباله یا 
فاضاب و محل های دفن زغال سنگ از جمله منابعی 
هستند که می توانند موجب افزایش غلظت نیترات 

در آب های زیرزمینی شوند.
زباله ه��ای رادیواکتی��و: در فرآیند تولی��د انرژی 
هس��ته ای مقدار زیادی زباله رادیواکتیوی به وجود 
می آید. غالباً ایزوتوپ های رادیواکتیو از گازهای نجیب 
و کریپتون هستند. تریتیوم که ایزوتوپی از هیدروژن 
اس��ت نیز به صورت گاز، عمدتا به صورت بخار آب 
تخلیه می شود. تریتیوم به صورت بخش هیدروژنی 
مولک��ول آب در زنجیره های زیس��ت شناختی مواد 
غذایی وارد می ش��ود. ایزوتوپ ه��ای رادیواکتیو در 
زباله ه��ای مایع، معموال از طریق بارندگی به صورت 
جامد در می آید و انب��ار می شود. اگر این زباله ها در 
زمین در گودال های بدون پوشش های محافظتی و 
ب��دون آنکه در محفظه های خاص باشند دفن شوند 
در طی چند قرن بع��د آب های زیرزمینی این مواد 
رادیواکتیو را پراکن��ده خواهند کرد. عملیات عادی 
از تاسیسات هسته ای و همچنین حوادث هسته ای 
یک تهدید جدی برای آب زیرزمینی است. استخراج 
اورانیوم، تصفیه، غنی سازی، باز فرآوری و همچنین 
دفع زباله های رادیواکتیو آن دس��ته از فعالیت هایی 
هس��تند که خطر بالقوه-ای ب��رای کیفیت آب های 

زیرزمینی هستند.     

راه های مقابله با آلودگی آب های زیرزمینی:
مقابله با شیرابه آب های زیرزمینی: قبل از انتخاب 

قطعی یک مکان برای دفن زباله ها، وضعیت آب های 
زیرزمین��ی و ن��وع اس��تفاده از آب ه��ای زیرزمینی 
منطقه نیز مش��خص ش��ود. مکانی که ب��رای دفن 
زباله ها انتخاب می ش��ود، باید از لحاظ توپوگرافی و 
مطالعات زمین شناسی، هیدرولوژی، زهکشی طبیعی 
منطقه، خاک پوششی، وضعیت دسترسی به محل، 
مکان س��نجی و... مشخص شود. در صورتی که الزم 
است از س��فره های زیرزمینی برای مصارف شرب و 
شستشو استفاده شود، باید دقت کافی به خرج داد تا 

از تولید شیرابه جلوگیری به عمل آید.
در رابطه با آلودگی آب های زیرزمینی و امکان نفوذ 
شیرابه به داخل آن ها همواره باید قدرت تصفیه پذیری 
و رفع آلودگ��ی در هنگام حرکت شیرابه از الیه های 
مختلف زمی��ن را مدنظر قرار داد. ب��ه دلیل جریان 
آهسته آب های زیرزمینی، قدرت خود پاالیی آن ها به 
مراتب کمتر از آب های سطحی است. بهترین مکان 
نقاطی است که عوامل طبیعی در آن محل ها شرایط 
خوب��ی را برای دفن مواد زاید به وجود آورده باشند و 
در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند. در چنین 
مکان هایی عمدتا به دلیل وجود زمین کافی و پایین 
بودن عمق آب های زیرزمینی شرایط دفن نسبتا ایمن 
هستند. با توجه به اینکه در مناطق مرطوب زباله ها در 
نزدیکی سطح آب های زیرزمینی دفن می شود، حتی 
علی رغم وجود خاک نسبتا غیرقابل نفوذ رس و سیلت، 
هرگونه شیرابه تولیدی در محل دفن تجمع یافته و در 
اثر فیلتراسیون طبیعی و تبادل یونی بین خاک رس و 

شیرابه، به آب های زیرزمینی وارد می شود.
 اس��تفاده از نانو ذرات آهن برای تصفیه آب های 
زیرزمینی: محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان 
موف��ق ب��ه بومی کردن فن��اوری تصفی��ه آب های 
زیرزمینی با اس��تفاده از نانو ذرات آهن در کش��ور 
شدن��د. نانو ذرات آهن خالص ی��ا »زیرو ولنت« از 
یکسو به دلیل برخورداری از سطح فعال و خاصیت 
کاهندگی شیمیایی بس��یار باال و از سوی دیگر به 
دلیل اندازه بس��یار کوچک شان ک��ه امکان نفوذ و 
مهاج��رت مس��افت های طوالن��ی در اعماق خاک 
را فراه��م م��ی آورد، برای ح��ذف آلودگی آب های 
زیرزمینی بسیار مؤثرند. اگر این ذرات در یک مایع 
توزی��ع و پایدار شوند با تزریق این محصول در یک 
نقط��ه از زمین )از طریق چاهک های ایجاد شده به 
همین منظور( یک منطق��ه مؤثر برای تصفیه آب 
ایجاد می ش��ود. چاهک های مزب��ور را می توان در 
فواصل مش��خصی از چاه یا قن��ات برداشت آب به 
نحوی تعبیه کرد که مح��ل برداشت آب را احاطه 
کرده و مانند یک سپر مانع از ورود آلودگی به داخل 
چاه شود. این نانو ذرات قابلیت حذف آلودگی هایی 
از قبیل مواد آلی کلرینه، یون های فلزی س��نگین، 
رنگ های آلی و یون های غیرآلی را دارا است. مزیت 
اصلی اس��تفاده از این روش آن است که نانو ذرات 
آهن، عم��ل تصفیه و ح��ذف آلودگی های موجود 

در آب را در عم��ق زمین انج��ام می دهند و دیگر 
نیازی به عملیات اس��تخراج و سپس تصفیه آن در 
تصفیه  خانه ها نخواهد ب��ود. به همین دلیل هزینه 
تامی��ن آب بهداشت��ی به میزان قاب��ل ماحظه ای 

کاهش پیدا می کند.
 پاک سازی  بیولوژیک  آب ه�ای  زیرزمینی آلوده  به  
هیدروکربن های نفتی: روش های تصفیه بیولوژیک 
اب��زار مناس��بی برای پاک س��ازی محی��ط از وجود 
هیدروکربن ه��ای نفتی ب��وده و دارای اثر بخش��ی 
خوبی هستند. با استفاده از فرآیندهای بیولوژیک در 
محل سایت آلوده، فرآیند پاک سازی سایت کامل تر، 
س��ریع تر، ب��ا راندمان بیش��تر و اقتصادی ت��ر انجام 
می شود. برای داشتن یک تصفیه بیولوژیکی موفق، 
مناس��ب و کارآمد، وجود شرایط محیطی مناس��ب 
در س��ایت آلوده، میکروب های مناسب، اکسیژن و 
مواد مغذی مورد نیاز آلوده ضروری است. امروزه در 
تحقیقات بیشتر به استفاده از باکتری های اویلفیل 
یا میکروب هایی که نفت مصرف می کنند و محیط 
را از وجود ترکیبات نفتی پاک سازی می کنند اشاره 
می شود مانند باکتری های تجزیه کننده هوازی شامل 
سودوموناس ها، اسینتو باکترها، باسیلوس، آرتروباکتر 
و نوکاردیا که در مطالعات مختلف شناسائی شده اد .

شبیه س��ازی روش های پمپاژ- تصفیه و هوادهی 
در احی��ای محلی آب های زیرزمین��ی آلوده: درطی 
سال های اخیر امکان اس��تفاده مشترک و همزمان 
روش های پمپ��اژ- تصفیه و هواده��ی برای احیای 
آبخوان های آلوده به مواد آلی فرار مطرح شده است. 
استفاده مش��ترک از این دو روش امکان ارائه طرح 
مناس��ب تری را در احیاء آبخوان های آلوده می دهد. 
با این وجود شبیه س��ازی روش هوادهی در مقیاس 
کاربردی چه به صورت مجزا و چه به صورت ترکیبی 
با روش پمپاژ- تصفیه به علت پیچیدگی پدیده های 
حاکم بر این روش و جدید بودن آن چنان گسترش 
نیافته اس��ت. آبخوان های آلوده به طیف وسیعی از 
آالینده ها، از موادآلی فرار تا فلزات سنگین، از طریق 
این روش احیاء قابل پاک سازی هستند از سوی دیگر 
روش ه��وا دهی بر مبنای تزریق هوای تحت فش��ار 
ب��ه درون آبخوان های آلوده به مواد آلی فرار، موجب 
جدا شدن مواد آلی فرار از آب شده و پس از رسیدن 
به ناحیه تهویه خاک توس��ط سیس��تم های مکش، 

جمع آوری و تصفیه می شود. 
در این شبیه سازی، روش پمپاژ- تصفیه نیز مبتنی 
بر حفر چاه های��ی در آبخوان های آلوده و پمپاژ آب 
آلوده به س��طح زمین و تصفیه آن اس��ت. به هنگام 
پمپ��اژ هیدروکربن های نفتی از قبیل بنزن، نفتالن، 
تولوئ��ن و کرایس��ن به آب ه��ای زیرزمینی به علت 
حل ش��دن پوشش-های قیری می  توانند این منابع 
را برای همیشه غیر قابل استفاده کنند لذا تخصص 
و فناوری های تصفیه در این زمینه از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
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ارزش بخار
آگاهی از ارزش واقع��ی بخار، با توجه به موارد 
زیر نقش به سزایی در افزایش درآمد یک شرکت 

خواهد داشت:
الف- امکان ب��رآورد اقتصادی دقیق تر از منافع 
پروژه های بهینه سازی راندمان سامانه بخار: عدم 
دقت در محاس��به قیمت بخار یا ناکامل بودن فرآیند محاس��به قیمت مورد نظر، 
می تواند باعث بی  توجهی به پروژه های مهم و سودآور مرتبط با شبکه بخار شده و 
در مقابل، پروژه های ناکارآمد و غیر اقتصادی دیگری را به ظاهر سودآور و با ارزش 

جلوه دهد.
ب- کمک به بهینه سازی فرآیند تولید بخار و کاهش هزینه های مرتبط با آن

ج- ارائه قیمت واقعی به واحدهای فرآیندی جهت محاس��به هزینه های واقعی 
انرژی مصرفی این واحدها

هزینه تولید بخار، اولین گزینه جهت بهینه کاوی )Benchmark( در هر برنامه 
مدیریت شبکه بخار به شمار می رود. متاسفانه، تعداد زیادی از واحدهای صنعتی 
نس��بت به بهینه کاوی )Benchmark( هزینه ه��ای بخار خود، اقدامی به عمل 
نمی آورند. قیمت بخار باال و سرسام آور، مهمترین متغیر در هر نوع برنامه مدیریت 
شبکه بخار به شمار می رود، زیرا کلیه موارد مرتبط با هزینه های تولید بخار را در 

بر می گیرد.

عوامل موثر بر قیمت بخار
در شبکه بخار، عوامل زیادی بر هزینه تولید بخار تاثیر دارند. مهمترین این عوامل 

عبارتند از:
الف- هزینه سوخت: استفاده از سوخت های ارزان تر، موجب کاهش قیمت بخار 

تولیدی می شود
ب- فشار عملیاتی بخار تولیدی: تولید بخار با فشار پایین تر، باعث کاهش هزینه 
تولید آن می شود. برای تولید بخار با فش��ار عملیاتی باالتر، انرژی بیش��تری الزم 
است. بر این اساس، فشار بخار مورد نیاز جهت تولید باید مورد بررسی دقیق قرار 
گی��رد تا از بهینه بودن مقدار آن جهت برآورده شدن نیازهای فرآیندی، اطمینان 

حاصل کنیم.
ج- درصد آب جبرانی )Make up water( یا آب مقطر برگش��تی به شبکه: 
جریان های آب مقطر برگش��تی، در مقایس��ه با آب جبرانی دارای انرژی حرارتی 
بیشتری هستند. امروزه، معیار بهینه کاوی درصد آب مقطر برگشتی در واحدهایی 

که بخار در آنها به فرآیند تزریق نمی شود، حدود ۹۰ درصد است.
د- راندم��ان دیگ بخار: باالتر بودن راندم��ان دیگ بخار، موجب کاهش هزینه 
تمام شده تولید بخارمی شود. راندمان دیگ بخار نیز بس��ته به میزان بار حرارتی 
آن و همچنین میزان تولید )Load( بخارمتغیر است. کاهش میزان بار حرارتی یا 
کاهش تولید بخاردیگ بخار، سبب افت راندمان آن می شود. تنظیم نسبت سوخت 
به هوا در دیگ بخار و پایش آن، مقوله بسیار مهمی در دستیابی به راندمان مناسب 
 ASME PTC به شمار می رود. راندمان دیگ بخار معموالً به کمک اس��تاندارد

۴.۱  محاسبه می شود.
به کارگیری یک برنامه کنش��گرانه وفعال مدیریت بخ��ار می تواند باعث بهبود 

چشمگیر موارد ذکر شده شود.   
مقایس��ه قیمت خال��ص بخ��ار)Loaded steam cost( ب��ا قیمت ناخالص 

 )Unloaded steam cost(

دو روش برای محاس��به هزینه تولید بخ��ار وجود دارد: قیمت ناخالص و قیمت 
خالص 

در روش ناخالص به عنوان س��اده ترین روش محاس��به قیمت بخار، محاسبه بر 
مبنای مشخصه های عملیاتی دیگ بخار، محتوای حرارتی بخار تولیدی، محتوای 
حرارتی آب تغذیه دیگ بخار، راندمان دیگ بخار و قیمت سوخت انجام می شود. 
در روش خالص اما، کلیه متغیرهای مرتبط با تولید بخار در نظر گرفته می شود که 

قیمت واقعی تری از بخار را به دست می دهد.

قیمت ناخالص بخار
هزینه های ناخالص، مقایسه ای اساسی بین مقدار بخار تولیدی و هزینه سوخت 
مورد نیاز جهت تولید بخار مورد نظر را شامل می شود. معادله اصلی جهت محاسبه 
هزینه بخار به صورت ناخالص، شامل هزینه سوخت مصرفی، فشار عملیاتی بخار 

تولیدی، محتوای انرژی آب تغذیه دیگ بخار و راندمان دیگ بخار است.
معادله محاسبه هزینه ناخالص تولید بخار بصورت زیر است:

متغیرهای معادله ارائه شده شامل موارد زیر هستند:
Sc: قیمت ناخالص بخار تولیدی 

MMBtu/$قیمت سوخت بر حسب:  aF
 Btu/lb آنتالپی بخار بر حسب :Hg

Btu/lb آنتالپی آب تغذیه دیگ بخار برحسب :hf
 ۴.۱ ASME PTC راندمان واقعی دیگ بخار بر اساس استاندارد :Bη

۱۰۰۰: ضریب محاس��به قیمت بخار بر اساس مقدار جریان جرمی ۱۰۰۰ پوند 
بر ساعت

روش های بهینه در سامانه های بخار
بخش سی ام: آگاهی از ارزش بخار

محسن کارگربیده 
مدیر برنامه ریزی و 

سیستم ها و روش های 
شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس

ترجمه و تنظیم
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شکل1- ساختار یک شبکه تولید بخار متداول

متغیر راندمان دیگ بخار )ηB( در معادله ارائه شده، شامل تمام عوامل تاثیرگذار 
بر راندمان از جمله موارد زیر 

است:
رطوبت موجود در سوخت

دمای هوای مصرفی جهت احتراق
تلفات تشعشعی

تلفات حرارتی گاز دودکش
)Blow down(تلفات جریان زیرکش

)برای اطاع از جزئیات بیشتر، به استاندارد ASME PTC ۴.۱ مراجعه شود(

مثال اول
محاسبه قیمت بخار تولیدی شبکه بخار شکل ۲ شامل یک دیگ بخاربا یک نوع 

سوخت مصرفی و تولید بخار با فشار مشخص مد نظر است. 

شکل2- ساختاریک نمونه شبکه بخار با اطالعات واقعی

متغیرهای مربوط به محاسبه قیمت ناخالص بخار تنها در قالب محتوای حرارتی 

آب ه��وا زدا در نظر گرفته می شوند و مواردی همچون آب جبرانی مصرفی و آب 
مقطر برگشتی در آن لحاظ نمی شوند. از سوی دیگر، محاسبه فقط شامل یک عدد 

راندمان برای دیگ بخار است.
 psig ۱۰ تولید شده و به یک ظرف هوازدا با فش��ار psig ۱۰۰ بخار در فش��ار
برگردانده می شود. قیمت س��وخت مصرفی مع��ادل MMBtu/$ ۹.۵ و راندمان 

دیگ بخار نیز برابر ۸۰ درصد است:

در معادله ارائه شده، اعداد ۱۱۹۰ و۲۰۸ به ترتیب آنتالپی بخار در فش��ار ۱۰۰ 
psig و آنتالپی)محتوای حرارتی( آب تغذیه دیگ بخار فش��ار psig ۱۰ هستند. 
همانگونه که مشاهده می شود، قیمت تمام شده هر ۱۰۰۰پوند بخار تولیدی سامانه 

مذکور معادل ۱۱.۶۷ دالر محاسبه می شود.

بهبود محاسبات مربوط به قیمت ناخالص بخار
بازگرداندن آب مقطر شبکه به چرخه تولید بخار در دیگ بخار

میزان آب مقطر برگشتی، تاثیر به سزایی در قیمت تمام شده بخار تولیدی داشته 
و باید در محاسبات قیمت ناخالص بخار تولیدی مد نظر قرار گیرد. محدودیت روش 
محاسبه قیمت ناخالص بخار مربوط به این واقعیت است که در محاسبات، محتوای 
انرژی آب تغذیه دریافتی از هوا زدا به عنوان تنها انرژی ورودی در محاسبات لحاظ 
می شود. هوا زدا، بخشی از بخار تولیدی دیگ بخار را جهت افزایش دما و فشار آب 
تغذیه دیگ بخار تا مقدار مناسب، مصرف می کند. بنابر این، عملکرد این چنینی هوا 
زدا مانع از تشخیص منافع آب مقطر برگشتی به آن با فشارهای مختلف، در مقایسه 
با آب جبرانی تزریقی به هوا زدا می شود. آب مقطر برگشتی به ظرف هوا زدا، می تواند 
از منابعی با فشارهای مختلف تامین شود و درصد مشخصی از آب مقطر برگشتی، در 

این شرایط باید بر اساس اندازه گیری یا تخمین، مورد استفاده قرار گیرد.
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شبکه های آب مقطر برگشتی به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:
۱. ثقلی)GR(: مبتنی بر شتاب جاذبه یا اتمسفری-فشار آب مقطر برگشتی در 

محدوده psig ۰ است.
۲. کم فشار)LP(: فشار آب مقطر برگشتی بین psig ۱۵- ۱ است.

 psig ۹۹- ۱۶ فش��ار آب مقطر برگشتی در محدوده :)MP( ۳. فش��ار متوسط
است.

۴. فشار باال)HP(: فشار آب مقطر برگشتی معادل psig ۱۰۰ یا بیشتر است.
۵. آب جبرانی)MW(: مقدار آب اضافه شونده به س��امانه تولید بخار که جهت 
جب��ران کمبود ناشی از هرگونه ات��اف آب مقطر در شبکه، مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
استفاده از معادله زیر، درک بهتری از اهمیت و ارزش میزان بازیافت آب مقطربرای 
نفرات بهره برداری ایجاد می کند. محتوای انرژی اصاح شده آب تغذیه دیگ بخار 

از معادله زیر قابل محاسبه است:

مثال دوم
در یک س��امانه تولید بخار، بخار با فش��ار psig ۱۰۰ تولید می شود، ۶۰% از آب 
مقطر حاصله از طریق یک شبکه فشار اتمسفری به سامانه برگردانده می شود، ۲۰ 
درصد دیگر از آن نیز از طریق یک شبکه با فشار psig ۱۰ به سامانه باز می گردد و ۲۰ 
درصد باقیمانده نیز به صورت آب جبرانی با دمای ۶۰ درجه فارنهایت مورد استفاده 
قرار می گیرد. قیمت سوخت مصرفی معادل MMBtu/$ ۹.۵  بوده و راندمان دیگ 

بخار برابر با ۸۰ درصد است. بر اساس معادله ارائه شده خواهیم داشت:

بنابر این، قیمت ناخالص بخار اصاح شده در مثال مذکور، معادل ۱۲.۲۹ دالر به 
ازای هر هزار پوند بخار آب تولیدی خواهد بود.

قیمت خالص بخار
محاس��به قیمت بخار تولیدی به صورت خالص)Loaded( روش بهتری جهت 
پاس��خگویی به شرایط واحدهای تولید بخار به شمار می رود. این روش محاسبه، 
در برگیرنده متغیرهای مختلفی اس��ت که در تولید بخار تاثیرگذار هس��تند و به 
همین دلیل، دقت محاس��به قیمت بخار تولیدی در این روش بیشتر است. توجه 
به  لحاظ کردن هزینه های جاری تولید، موارد مرتبط با هزینه های سرویس های 
جانبی)Utility( همراه با اعمال تاثیرات ناشی از طرح های بهینه سازی مصرف انرژی 

در هزینه ها، باعث شفافیت بیشتر روش محاسبه قیمت خالص بخار می شود.
مهمترین مش��خصه هایی که در روش محاسبه قیمت خالص بخار باید مد نظر 

قرار گیرند عبارتند از:
* انرژی الکتریکی مصرفی

* هزینه های مواد شیمیایی
* آب مصرفی و پساب تولیدی

* هزینه های مربوط به آالینده های تولیدی
* هزینه های نیروی انسانی

* مدیریت
* راهبری

* تعمیرات و نگهداری
*دفع پسماندها

* هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات
* طرح های جدید مرتبط

قیمت واقعی بخار تولیدی، به راحتی می تواند معادل ۱.۵ برابر تا ۲ برابر قیمت 
ناخال��ص بخار تولیدی باشد و به دلیل لحاظ ک��ردن مواردی همچون حامل های 
انرژی مختلف، راندمان و طرح های آالیندگی مرتبط، اختاف قابل توجهی با قیمت 

ناخالص خواهد داشت.

نقشه راه
۱. محاسبه قیمت ناخالص بخارتولیدی )به صورت ساده(

۲. محاسبه قیمت ناخالص بخارتولیدی در نظر گرفتن تاثیرات مربوط به با آب 
مقطر برگشتی 

۳. محاسبه قیمت خالص بخار تولیدی
 www.swagelokenergy.com :منبع
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جزئیات کامل قانون قیر تهاتری 1۴۰1
در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل 
مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد ریال )۰۰۰ر۱۹۰( 
نفت خ��ام در اختیار پاالیش��گاه ها  قرار دهد و 
معادل آن ، مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( براساس 
نرخ محاس��باتی هر کیلوگرم )۵۰۰.۷۵( ری��ال با اختصاص صد درصد، به صورت 
ماهیانه در سال ۱۴۰۱ وکیوم باتوم )مواد اولیه قیر( در اختیار دستگاه های اجرایی 
موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی 
ماهیانه قیمت های معاماتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهیانه 

خوراک از شرکت پاالیش نفت را جبران و اعمال حساب کند. 
این موضوع هزینه تبدیل مواد اولیه )وکیوم باتوم( به قیر با احتس��اب مالیات بر 

ارزش افزوده نباید بیشتر از ۲۰% وزنی محاسبه شود.
موارد فوق در سهم دستگاه های اجرایی مطابق ذیل خواهد بود:

۱- وزارت راه و شهرس��ازی برای آس��فالت راه های فرعی و روستایی و آسفالت 
شبک��ه راه های اصلی، فرعی، معابر محات هدف ب��از آفرینی شهری و طرح های 

مسکن مهر و طرح های مسکن ملی به میزان ۴۸ درصد از سهمیه کل
۲- بنیاد مسکن انقاب اسامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاه ها و اجرای 

طرح پروژه های مشارکتی با نهادی محلی و دهیاری هاُ ۲۰ درصد
۳- وزارت آموزش و پرورش )س��ازمان نوس��ازی و تجهیز مدارس برای نوسازی 
م��دارس و فضاه��ای آموزشی و فرهنگ��ی وزارت آموزش و پ��رورش و همچنین 
پردیس های دانش��گاه فرهنگیان و دانش��گاه تربیت دبیر شهید رجایی( معادل ۵ 

درصد
۴- وزارت کش��ور از طریق س��امانه ذیربط )برای آسفالت معابر شهرها از طریق 

سازمان ذیربط( ۱۷ درصد
۵۰ درصد از س��همیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۰۰۰ر۵۰ نفر جمعیت و 
۵۰ درصد باقیمانده برای شهرهای باالی ۰۰۰ر۵۰ نفر جمعیت استفاده می شود. 

کانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵. بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح ذیل:

۵ درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های 
مقاومت بس��یج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس و ۲ درصد برای  

آسفالت پایگاه های شکاری
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال های گذشته، با رعایت قوانین 
و مقررات حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۱۰ میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر) 

وکیوم باتوم( قابل تأدیه است.
۶. پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل 
ارتش وزارت جهاد کش��اورزی )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای 

بیابان زدایی و انجام عملیات خاکبرداری سازگار با محیط زیست(؛ ۲ درصد
۷( وزارت صنعت معدن و تجارت )سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
برای آس��فالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی( 

یک درصد
هزین��ه تبدیل مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( به قیر با احتس��اب مالیات بر ارزش 

افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزن محاسبه شود.
وزارت نفت مکلف به تس��ویه حس��اب فی مابین خود و خزانه داری کل کش��ور 
است. دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و اباغ سهم 

استان ها ظرف یک ماه پس از اباغ این قانون هستند. 
وزارت نفت و دس��تگاه های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر س��ه ماه یک بار 
گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیس��یون برنامه بودجه، عمران و 

انرژی ارسال کنند.
دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و گزارش های 
نظارتی خود  از عملکرد به موقع دس��تگاه ها به تعهد ایش��ان را به مجلس شورای 

اسامی گزارش کند. 

چالش قیمت وکیوم باتوم
یکی از چالش هایی که همواره بازار داخل وکیوم باتوم با آن مواجه بوده مربوط 
به این موضوع اس��ت که چرا با وجود آنکه کش��ور برخوردار از ذخائر نفتی بوده و 
همچنین پاالیشگاه های کشور نیز از ظرفیت کافی یا حتی مازاد وکیوم باتوم مواجه 

هستند. همچنان قیمت این ماده به عنوان ته مانده برج خاء باال است.
ظرفیت تولید س��الیانه وکیوم باتوم در کشور حدود ۵/۵ تا ۶ میلیون تن بوده و 
س��االنه حدود دو میلیون تن از وکیوم باتوم جهت تولید قیر مورد نیاز کش��ور به 

مصرف داخلی می رسد.
قیمت وکیوم باتوم جهت مصارف داخلی، تابعی از نفت کوره سنگین فوب خلیج 
فارس Fuel Oil 380 و متوس��ط نرخ خرید و فروش ارز دالر در س��امانه نیما بانک 
مرکزی اس��ت. در نگاه اول این سئوال مطرح می شود که چرا قیمت وکیوم باتوم 
که ماده اصلی اولیه قیر جهت آس��فالت معابر بین شهری، روس��تاها و شهرهای 
کش��ور است، می بایست تحت تاثیر نوس��انات قیمت نفت در بازارهای بین المللی 
و با نرخ دالر در س��امانه نیما باشد، به نحوی که قیمت فرآورده قیر از اردیبهشت 
س��ال ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۱ حدود ۹ برابر افزایش یافته اس��ت. هر چند تطابق 
قیمت های صادراتی با قیمت های بین المللی ضروری است و بایستی تمام تمهیدات 
الزم توسط تولید کنندگان نهایی و صادرکنندگان در جهت نزدیک کردن نرخ های 
فروش صادراتی به نرخ های بین المللی با لحاظ کردن کرایه های حمل و تعرفه های 
ترجیحی به منظور ایجاد امکان رقابت پذیری در نظر گرفته شده، لکن خوشبختانه 
در چند سال اخیر به دلیل مدیریت بهتر و ایجد تشکل های صنفی قیر، مشاهده 

ماجراهای وکیوم باتوم تهاتری
براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و از سنوات قبل تاکنون، وکیوم باتوم تولیدی 
شرکت های پاالیش نفت کشور در قالب تهاتر با نفت خام و با مدیریت وزارت نفت به شرکت های 

قیرساز جهت تولید انواع محصوالت قیری تحویل می شود.
مطابق بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سـال 1401 و اصالحیه های ابالغ شـده و در اجرای اصل 
یکصد و بیست و سه قانون اساسی جمهوری اسالمی و تایید مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان، تحویل 190 هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم مورد تایید و در تاریخ دهم شـهریور 1401 
توسط ریاست محترم جمهور ابالغ شد. با توجه به تصمیم ریاست محترم جمهوری جهت تحقق 
رشـد 8 درصدی در بودجه 1401 از یک طرف و برنامه عدم اسـتقراض از بانک مرکزی از سوی 

دیگر، الزم است بودجه 1401 کامالً مدیریت شود.
در این راسـتا و با توجه به تجربیات سـنوات قبل در خصوص تحویل وکیـوم باتوم تهاتری و 

شائبه های فراوان عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت فوق و گزارش های متعدد دستگاه های 
نظارتی، مجوز تزریق 190 هزار میلیارد ریال بودجه مجدداً در بودجه سال 1401 لحاظ شد.

در این راسـتا، ناصر عاشوری به عنوان دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت 
، واکنش منفی انجمن را نسـبت به برقراری مجدد برنامه تهاتری و قبل از بررسی بودجه 1401 
خطاب به ریاست مجلس ارائه و دالیل آن را قیمت گذاری غیر رقابتی و غیر شفاف و خصوصی 
بودن 8 پاالیشگاه از 10 پاالیشگاه کشور و همچنین اخالل در مراودات مالی و خروج مبلغ 190 
هزار میلیارد ریال از نقدینگی پاالیشگاه ها از یک طرف و مشکالت تسویه حساب های نهایی 
پاالیشگاه با سازمان مالیاتی و تاثیر پذیری بر سهام پاالیشگاه ها در بورس که قالب سهامداران 
عمده پاالیشگاه ها سهام عدالت و تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی هستند را عنوان 

کرد. 

 MBA کارشناس ارشد
بازارهای مواد نفتی شرکت 

پاالیش نفت شیراز

حمید رازقیان جهرمی
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شود فاصله نرخ های صادراتی ایران با سایر بازارها به 
کمترین میزان رسیده است.

اما روی دیگر س��که بازار قی��ر، مربوط به مصارف 
داخلی است که شرایط بس��یار متقاوت از بازارهای 
بین المللی دارد، چرا که بالغ بر ۹۵ درصد از مصارف 
قیر کش��ور مربوط به آس��فالت و کمتر از ۵ درصد 
مرتبط با صنایع ایزوگام و عایق کاری لوله ها و سایر 
مصارف است. همچنین از مجموع مصارف آسفالت 
نیز، بیش از ۹۵ درصد آن مرتبط با زیر س��اخت ها و 
راه های بین شهری و درون شهری روس��تاها است و 
الزم است با توجه به محدودیت بودجه های عمرانی 
و همچنین لزوم استفاده از منابع داخلی در ایجاد و 
نگهداری راه ه��ا، قیر با پایین ترین قیمت ممکن در 

اختیار دستگاه ها قرار گیرد.
به نح��وی که تنها در بخش راهداری، عدم تامین 
به موقع قیر به دلی��ل محدودیت های منابع، باعث 
افزایش تصاعدی هزینه های نگهداری در س��ال های 

آتی خواهد شد.

ارتباط وکیوم باتوم و نفت کوره
ب��ا توجه به امکان تبدیل فرآین��د وکیوم باتوم به 
نفت کوره توسط پاالیشگاه  های نفت یا شرکت های 
خصوصی پاالیش��ی موجود کشور و عرضه و فروش 
مستقیم محصول فوق به صورت مستقیم و صادرات، 
الزم اس��ت امکان جایگزنی نفت کوره با وکیوم نیز 

تحلیل و سود/ ضرر اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد.
کش��ور ایران یکی از تولی��د کنندگان اصلی نفت 
ک��وره گوگرد ب��اال بوده و قب��ل از تحریم ها، یکی از 
صادرکنندگان اصلی تلقی می شد. براساس داده  های 
منب��ع رس��می )VORTEXA( از س��ال ۲۰۱۷ 
تاکنون روزانه حدود ۲۰۰ هزار بش��که صادرات این 

محصول کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۷ روزانه 
۲۴۰ هزار بش��که از این محصول صادر شده ، لکن 
از آن زمان تاکنون صادارت به دلیل محدودیت های 
سیاسی به صورت مداوم نزولی بوده و آمار ۱۸۱ هزار 
بش��که در روز سال ۲۰۱۸ و ۱۵۵ هزار بشکه در روز 
سال ۲۰۱۹ و ۸۵۷۰۰ بشکه سال ۲۰۲۰ و ۳۹ هزار 

بشکه در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.
اگر پیشرفت مناس��بی در مذاکرات هسته ای رخ 
ده��د، ایران می تواند صادرات بهینه نفت کوره خود 
را افزایش دهد. صادرات این محصول از ایران و پس 
از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای در س��ال ۲۰۱۸ 
و اعمال مجدد تحریم ها، حدود ۸۳ درصد کاهش��ی 
بوده اس��ت. این میزان براساس تخمین ها و ردیابی 
کشتی ها صورت گرفته، زیرا ارزیابی میزان صادرات 
ایران به دلیل مش��خص نبودن مس��یر یک سری از 
کشتی ها امری پیچیده است. نفتکش هایی که جزو 
ناوگان کش��تیرانی ایران هس��تند، معموالً در طی 

سفرها گیرنده های خود را خاموش می کنند.
براساس تخمین های بازار برای قبل از سال ۲۰۱۸ 
، حداق��ل ۵۰ درصد از ۰.۸ تا ۱.۱ میلیون تن در ماه 
)۵/۲ تا ۷/۱ میلیون بشکه در ماه ( نفت کوره گوگرد 
باالی فروخته شده در مرکز اصلی س��وخت رسانی 
غرب آس��یا در امارات متحده، مرتب��ط با ایران بوده 
است. براس��اس داده های )VORTEXA( در سال 
قبل، حتی با وج��ود تحریم ها ۶۲ درصد از صادرات 
نفت کوره گوگرد باالی ایران از طریق واسطه ها مسیر 
خود را به امارات متحده پیدا کرده و تنها ۸ درصد آن 

به سنگاپور صادر شده است.
در صورتی که مذاکرات هسته ای با موفقیت پیش 
رود و تحریم ها کاهش یابد، ای��ران قادر خواهد بود 
صادرات خود به غرب آسیا و مناطق آسیا اقیانوسیه 

افزای��ش داد که احتماالً این امر، حاشیه س��ودهای 
پاالیشگاهی و قیمتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تحریم ها کشور را با ذخائر باالی نفت کوره مواجه 
کرده و با توجه به امکان تبدیل وکیوم باتوم به نفت 
کوره و به نوعی کاهش قیمت محصول نهایی، کاهش 
کرک اس��پرد را در پی خواهد داشت . لذا تحریم ها 
ناچاراً نرخ بهره ب��رداری و کاهش این محصول را به 
جای گاز طبیعی، برای کاربردهای ارزی قابل استفاده 

خواهد کرد.

راهکار کارشناسی و پیشنهادی
پیشنهاد کارشناس��ان اقتصادی جهت بازبینی و 
اصاح ی��ا حذف قیر تهاتری، و به صورت تلفیقی از 
شرایطی که عاوه بر حفظ عملیات تهاتر مورد مالی 
نیز شفاف شد، این است که پاالیشگاه ها در بستری 
شف��اف مانند )بورس کاال( و با قیمت رقابتی وکیوم 
بات��وم را عرضه کنند و قیرس��ازان در همین فضای 
رقابتی اقدام به خرید وکیوم باتوم )وی بی( اعتباری 
ک��رده و محصول نهایی نیز در همان بس��تر رقابتی 
عرض��ه و ذینفعان و پیمانکاران برای خرید در قالب 

اعتبار اقدام کنند.
تعه��د پرداخت اعتب��ار الزم از طرف شرکت ملی 
نف��ت در قبال درآمد حاص��ل از فروش نفت خام به 
پاالیش��گاه ها برای تحوی��ل وکیوم بات��وم )VB( از 
طریق س��ازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و 
این س��ازمان براساس پیش��رفت فیزیکی ارائه شده 
دستگاه ها، نسبت به تامین پیوسته منابع مالی اقدام 

و در اختیار وزارت نفت قرار خواهد داد.
با انجام پروس��ه فوق عاوه ب��ر حذف شائبه های 
موجود و شفاف سازی مراودات مالی، موجب تسهیل 

در کار و قانونمندی بودجه تهاتری خواهد شد.
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تابسـتان هـم هـوا داغ بـود و هم 
خبرها. اتفاقاتی که در ایران و سـایر 
نقاط جهـان رخ داد، دمـای خبرها را 
باال بـرد. قیمت کاالهـا و خدمات در 
تابسـتان و در امتداد بهار، روز به روز 
بـاال می رفت. نرخ هزینه هـا به دنبال 
حذف ارز ترجیحی از چرخه اقتصاد، به 
شدت افزایشی شدند. در کنار این ها، 
مذاکرات احیای برجام هم داغ بود. از 
یک سو آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مواردی درباره فعالیت های هسـته ای 
ایران ادعا کرد و ایران خواسـتار حل 
مسـائل پادمانی مطروحـه در آژانس 
شـد و این اقدام را شـرط رسیدن به 
توافـق اعالم کرد. در همین روزها هم 
عراق دچار آشـفتگی سیاسی شد و 
هواداران »صدر« پارلمان این کشـور 
را به تسـخیر خـود درآوردند. این ها 
گوشـه ای از داغی های تیـر و مرداد و 
شهریور هستند؛ در ادامه مروری شده 

بر اخبار داغ تابستانی؛ بخوانید.

اخبار داغ تابستانی
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شکستن رکورد ۲۶ ساله ی تورم نقطه ای
طبق اعام مرکز آمار، با این که تورم ماهانه در 
تیر ماه افت قابل ماحظه ای پیدا کرده اما باز هم 
مقیاس نقطه ای این شاخص در باالترین س��طح 
قرار دارد. براساس داده های مرکز آمار تورم ماهانه 
تیر ماه برابر با ۴.۶ درصد بوده که نس��بت به ماه 
قبل افت ۷.۶ واحد درصدی داشته اس��ت. اما در 
عین حال تورم نقطه ای در تیر ماه گذشته رکورد 
تاریخی را پشت سر گذاشته است. به این لحاظ که 
تورم نقطه ای نسبت به سال گذشته همین زمان، 
۵۴ درصد افزایش داشته اس��ت که در ۲۶ س��ال 
اخیر بی سابقه بوده است. آخرین تورم نقطه ای تا 
حاال بیشترین بود، مربوط به سال ۱۳۷۵ می شد. 
نرخ تورم نقطه ای تیر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه 

قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 
نقطه ای گ��روه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانی��ات« با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶.۰ 
درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
افزایش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده 
اس��ت. دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در تیر ماه 
۱۴۰۱ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۳۸.۹ 
درصد برای دهک دهم تا ۴۴.۸ درصد برای دهک 

اول است.

خانه ابدی »سایه«، زیر سایه ی ارغوان
۱۹ مرداد ماه بود که یلدا ابتهاج فرزند هوشنگ 
ابتهاج )س��ایه( خبر از درگذشِت این شاعر نامدار 
ایرانی داد. امیرهوشنگ ابتهاج )ه. الف. سایه( شاعر 

متولد ۱۳۰۶ شمس��ی در رشت بود. »س��راب«، 
»سیاه مشق«، »تا صبح شب یلدا«، »یادگار خون 
سرو« و »تاسیان« از جمله آثار او هستند. آبان ماه 
۱۳۹۲، صدوس��ی وهفتمین ش��ب از شب ه��ای 
مجل��ۀ بخارا ب��ه بزرگداشت ه.ا.س��ایه )هوشنگ 
ابتهاج( اختصاص داشت که در آن توسط محمود 
دولت آبادی )نویسنده(، سیمین بهبهانی )نویسنده 
و شاعر(، پوری س��لطانی )شاع��ر و روزنامه نگار( 
و محمدرضا شفیعی کدکنی )شاعر، پژوهش��گر 
و استاد دانش��گاه تهران( دربارۀ »سایه« و شعر او 
سخن گفته شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی هم 
در پیامی درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج )سایه( 
شاعر نامدار ایرانی را تسلیت گفت. محمدمهدی 
اس��ماعیلی در بحش��ی از پیامش نوشت: »خبر 
درگذشت اس��تاد امیر هوشنگ ابتهاج متخلص 
به »سایه« از شاعران و ادیبان ارجمند کشورمان 
موجب تأسف و تأثر بسیار شد. تردیدی نیست که 
شعرهای فاخر و شورانگیز زنده یاد ابتهاج جایگاهی 
بلن��د در شع��ر و ادب معاص��ر دارد و از صولت و 

صابت سترگی برخوردار است«.
یکی از مشهورترین س��روده های او، »ارغوان« 
است که توسط علیرضا قربانی نیز اجرا شده؛ ابتهاج 
دربارۀ ماجرای س��رایش آن گفته بود که درخت 
ارغوانی در خانه ای که س��ال ها پیش در تهران در 
آن زندگ��ی می کرده داشته اس��ت و وقتی دیگر 
در آن خان��ه نبوده این شعر را ب��ه یاد آن خانه و 
درخت گفته اس��ت. »س��ایه« درخصوص اجرای 
قطعه »ارغوان« از رضایت شنونده ها می گفت و در 
عین حال باور داشت این شعر برای آواز و تصنیف 
طوالنی اس��ت، مقدار زیادی از آن زده شده و یک 
خرده شعر َشل و کور شده، ولی در مجموع حالتی 

54نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 25   مهر 1401
Oil Refining Industry Employers Association



که این شعر به وجود آورده، تا حدی در خود شعر 
جا پایش معلوم است.

نهایتاً پس از کش و قوس های زیاد، پیکر ابتهاج 
به ایران آمد و ابتدا در تهران تش��ییع شد. مراسم 
تشییع پیکر هوشنگ ابتهاج، در مقابل تاالر وحدت 
چهار شهریور ماه با خوانش س��رود »ایران سرای 
امید« و شع��ر ارغوان با حضور پرشمار طرفداران 
این شاعر پیش از آغاز رس��می مراسم اعام شده 
آغاز شد. آمدن پیکر هوشنگ ابتهاج با تش��ویق 
ممتد حاضران و خوانش بخش��ی از شعر ابتهاج 
»امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش« و 
درود بر سایه همراه شد. فردای آن روز یعنی پنجم 
شهریور مراسم تشییع ابتهاج در شهر زادگاهش 
رش��ت، با حضور فرزندانش و مردم گیان، برگزار 
شد. پیکر این شاعر نامی پس از تشییع بر دستان 
م��ردم رشت، در باغ محتش��م این شهر به خاک 

سپرده شد.

عراق در التهاب سیاسی
مقت��دی صدر رهبر جریان ص��در در عراق، به 
صورتی ناگهانی از صحنه سیاس��ت کنار کشید؛ 
آن ه��م در شرایط��ی که ع��راق وارد یک بحران 
سیاسی و امنیتی شده بود و هواداران جریان صدر 
پارلمان عراق را به تس��خیر خ��ود درآورده بودند. 
در همین حال، صدر همچنین از بس��تن تمامی 
دفاتر و نهادهای وابس��ته به جریان صدر خبر داد 
با این وجود موسس��ه مرقد شریف )شهید صدر(، 
نهاد فرهنگی شهید ص��در و موزه شهید صدر را 
مستثنا کرده است. این اقدام صدر در واکنش به 
صدور بیانیه آیت اهلل سید کاظم حائری، از مراجع 
تقلید برای کناره گیری از مرجعیت صورت گرفت. 
آیت اهلل حائری در متن این بیانیه علت کناره گیری 
خود را بیماری، ضعف جسمانی و کهولت عنوان 
کردن��د. مقتدی صدر عنوان داشته که هدفش از 
فعالیت سیاسی در عراق، اصاح انحراف از مسیر 
نیروهای سیاسی شیعه بوده  و می خواسته آنان را 
»به ملتشان نزدیک کند«. دفتر مقتدی صدر در 
نجف نیز پس از اعام کناره گیری وی در بیانیه ای 
در این باره نوشت: تصمیم گرفته شد که از این پس 
هرگونه مداخله در امور سیاسی، دولتی و رسانه ای 
به نام جریان صدر و همچنین استفاده از هر ابزار 
رسانه ای و در رأس آنها شبکه های اجتماعی به نام 
این جریان ممنوع باشد و همچنین هرگونه شعار 

سیاسی به نام جریان صدر ممنوع است.
ای��ن اقدام موج��ب شعله ورتر شدن ه��وادارن 
صدر ش��د و درگیری های گس��ترده ای در بغداد 
ص��ورت گرفت که وضع قان��ون منع آمد و شد را 
در پ��ی داشت. با افزایش درگیری ها شمار تلفات 
جانی در ع��راق افزایش یافت و به ۳۳ کش��ته و 
۷۰۰ زخمی رس��ید. همچنین گزارش شده که 

شمار زخمی های این درگیری ها نیز به ۷۰۰ تن 
رسیده است که ۱۱۰ تن از آن ها نیروهای امنیتی 
هستند. درگیری ها در عراق پس از یورش حامیان 
جریان صدر به منطقه س��بز بغداد و ورودشان به 
کاخ ریاست جمهوری در پی کناره گیری مقتدی 
صدر، رهبر این جریان از سیاست آغاز شد. نهایتاً 
صدر در ی��ک کنفرانس خبری از حامیان خود و 
جنبش صدر خواست تا ظرف ۶۰ دقیقه ساختمان 
پارلم��ان را خالی کنند و ب��ه اعتصاب خود پایان 
دهند. او تهدید کرد، اگر ظرف یک ساعت حامیان 
وی از خیابان ها عقب نشینی نکنند از آنها اعام 
برائت می کند. صدر افزود: صرف نظر از اینکه چه 
کسی این فتنه را آغاز کرده، من از مردم عراق بابت 
اتفاقاتی که افتاده است، عذرخواهی می کنم. پس از 
این کنفرانس خبری اوضاع خیابان های بغداد رفته 

رفته رو به آرامش رفت.

درگذشت ملکه بریتانیا
۱۷ شهری��ور ماه، کاخ باکینگه��ام اعام کرد 
که ملکه انگلیس در سن ۹۶ سالگی درگذشت. 
بافاصله پس از درگذشت ملکه پس��رش چارلز 
پادش��اه بریتانیا اعام شد. پادشاه چارلز در مورد 

مرگ م��ادرش ملک��ه الیزابت بیانی��ه ای صادر 
کرده اس��ت. وی گفت: »درگذشت مادر عزیزم، 
اعلیحض��رت ملکه، ب��رای من و هم��ه اعضای 
خانواده ام بزرگترین اندوه اس��ت. م��ا عمیقاً در 
س��وگ درگذشت یک فرمان��روای گرامی و یک 
مادر بسیار عزیز سوگواری می کنیم«. پیش از این 
اعام شده بود ملکه تحت مراقبت های پزشکی 
اس��ت. با مرگ ملکه الیزابت دوم، پسرش چارلز 
۷۳ ساله به عنوان پادشاه جدید بریتانیا بر تخت 
خواهد نشس��ت. بنا بر اعام منابع خبری چارلز 
عنوان »پادشاه چارلز سوم« را برای خود به عنوان 

پادشاه بریتانیا برگزیده است.
ملکه الیزابت ۷۰ سال بر بریتانیا حکمرانی کرد و 
به این ترتیب دارای بیشترین سابقه در این زمینه 
است حتی بیشتر از ملکه ویکتوریا. ملکه الیزابت از 
۲۵ سالگی عهده دار فرمانروایی بریتانیا شد. پدرش 
شاه جورج ششم پادشاه بریتانیا بود. با اعام خبر 
درگذشت ملکه الیزابت دوم تا روز خاکسپاری وی 
ب��ه مدت ۱۰ روز در بریتانیا عزای ملی اعام شد. 
ملکه الیزابت دوم رکورددار بیشترین طول عمر و 
دوره سلطنت در میان فرمانروایان انگلستان طی 

هزار سال گذشته بوده است. 
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او ب��ه طور غیر منتظره ای زمانی که ۲۵ س��ال 
داشت پس از مرگ پدرش جورج ششم، در سال 
۱۹۵۲ به س��لطنت رس��ید. در دوران سلطنت او 
بریتانیا و قلمروی مشترک المنافع شاهد تغییرات 
اجتماع��ی زیادی بودن��د. او پنج س��ال پیش از 
عهده دار شدن مقام س��لطنت، با دوک ادینبورگ 
ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، چهار فرزند، هشت 
نوه و هفت نتیجه است. با درگذشت ملکه الیزابت 
دوم، چارلز، پس��ر بزرگ او پادشاه جدید بریتانیا 
خواهد بود. »الیزابت آلکساندرا مری وینزور« روز 
۲۱ آوریل ۱۹۲۶ در محله می فر لندن متولد شد. 
او اولین فرزند شاهزاده آلبرت، دومین پسر جرج 
پنجم و لیدی الیزابت بوئز-لیون بود. پس از مرگ 
جورج پنجم، ادوارد هشتم شاه جدید شد اما برای 
ازدواج با والیس سیمپسون زن مطلقه آمریکایی از 
سلطنت کناره گیری کرد. با استعفای ادوارد هشتم، 
پدر الیزابت با عنوان جورج ششم پادشاه بریتانیا 

شد و تا سال ۱۹۵۲ سلطنت کرد.

بیم و امید در برجام
مذاک��رات احیای برجام پ��س از چند ماه وقفه 
از اواخ��ر بهار و اوایل تابس��تان شروع شد. اما این 
بار اروپایی ها در نقش واسطه ظاهر شدند و پیغام 
و پس��غام بین ایران و ایاالت متح��ده را رد و بدل 
می کردند. چندین بار پیشنهادهای دو طرف توسط 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بین تهران و 
واشنگتن رفت و آمد کرد تا نهایتاً به نقطه ای رسید 
که هر طرف معتقد بود که در صورت وجود اراده 
سیاس��ی در طرف مقابل، رسیدن به توافق بسیار 
نزدیک اس��ت. اما موردی که همچنان حل نشد، 
ادعاهای آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون سه 
مکان آلوده به اورانیوم در ایران بود. ایران بر بسته 
شدن این پرونده به عنوان پیش  شرط رسیدن به 
توافق تاکید ک��رد. پس از قطعنامه شورای حکام 
آژانس در خرداد م��اه گذشته، ایران دوربین های 

فراپادمانی را از تاسیسات هسته ای خود جمع کرد 
و نصب دوباره آنها را به انجام تعهدات برجامی طرف 
مقابل موکول کرد. با این وجود، مذاکرات و رفت و 
آمدها همچنان ادامه داشت. نیمه های شهریور ماه 
تروئیکای اروپایی شامل آلمان، انگلیس و فرانسه 
در بیانیه ای، به تندی از ایران انتقاد کردند و مدعی 
شدند که ایران از فرصت پیش آمده برای حصول 
توافق اس��تفاده نکرده است و با متحدانمان برای 
چگونگی برخورد مشورت می کنیم. اواخر شهریور 
هم چند روز پیش از جلسه شورای حکام، گزارش 
فصلی مدیرکل آژانس منتشر شد که در آن گفته 
شده که ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران ۱۹ برابر 
میزانی است که طبق برجام باید داشته باشد. در 
همین گزارش از عدم همکاری و پاسخگویی ایران 
در مورد س��ه مکان ادعایی انتقاد کرده است. در 
نهایت جلسه فصلی شورای حکام هم برگزار شد. 
با وجود اینکه قطعنامه ای علیه ایران صادر نشد، 
اما در عین حال ۵۶ کش��وربه رهب��ری آمریکا و 
اروپایی ه��ا با صدور بیانیه ای از ایران درخواس��ت 

همکاری با آژانس را بیان کردند.

برگزاری اجتماع عظیم اربعین
راهپیمایی ب��زرگ اربعین از چند هفته مانده 
به این روز در مس��یرهای منتهی به کربا آغاز 
ش��د. صدها هزار نفر از ایران به قصد زیارت امام 
حسین )ع( راهی عراق شدند. اما مرزهای ورودی 
به عراق دچار ازدحام و بی نظمی کم س��ابقه ای 
شد. تا جایی که دولت اعام کرد تمام مرزهای 
منتهی به عراق برای چند روز بسته شد. پس از 
یکی دو روز بسته ماندن مرزها، دوباره مرزهای 
عراق باز شدند و اعزام زائرین کربا از سر گرفته 
شد. دبیرخانه آستان عباسی در شهر کربا اعام 
کرد بر اساس سیستم شمارش الکترونیک تعداد 
زائرانی که ت��ا روز شنبه ۲۶ شهریورماه )برابر با 
اربعی��ن به تقویم ایران( وارد شهر کربا شده اند 
ب��ه ۲۱ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۶۴۰ نفر رس��یده 
اس��ت. آس��تان قدس حس��ینی روز جمعه ۲۵ 
شهریورماه شمار زائرانی که وارد شهر کربا شده 
بودند را بیش از ۲۰ میلیون نفر اعام کرده بود. 
خبرگزاری فرات نیوز نیز گزارش کرده که حضور 
زائران در شهر کرب��ا از دهم ماه صفر برابر ۱۶ 
شهریورماه، آغاز شده و هم اینک خروج زائران به 
صورت روان درحال انجام اس��ت. مسؤول بخش 
موکب ه��ا در عراق نیز اعام کرده که در اربعین 
امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ موکب در شهر کربا برپا 
شده که حدود ۳۰۰ موکب به کشورهای دیگر 
اختصاص داشته است. فلس��طین، ایران، هند، 
پاکستان، نیجریه، س��وئد، هلند، آلمان و چین 
از جمله کش��ورهایی بودند که امسال در کربا 
موکب داشتن��د. فرودگاه نجف نیز گزارش داده 
که بیشترین پروازها برای انتقال زائران اربعین به 
عراق، به ایران و پس از آن به کشورهای جنوبی 
خلیج فارس و لبنان اختصاص داشته است. در 
تهران و سایر شهرهای کشور نیز در روز اربعین 
حسینی راهپیمایی جاماندگان اربعینی با حضور 

مردم برگزار شد.
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