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حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در دی��دار اعض��ای ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، هدایت فرهنگی کش��ور را، شأن و نقش 
اصلی این ش��ورا خواندن��د و با اش��اره به ضرورت 
بازس��ازی انقالبی س��اختار فرهنگی کشور گفتند: 
شورای عالی انقالب فرهنگی باید با رصد و شناخت 
دقی��ق ضعف ه��ا و گزاره ه��ای غل��ط فرهنگی در 
عرصه های مختلف، راه حل های عالمانه ای برای رواج 

گزاره های صحیح و پیش بَرنده،  ارائه کند.

رهبر انقالب اس��المی در ابتدای س��خنان خود 
نکته ای را در مورد شورای عالی انقالب فرهنگی بیان 
کردند و با اش��اره به حضور افراد برجسته و نخبه و 
صاحب نظر در این ش��ورا گفتند: با وجود غنا و تراز 
ب��االی افراد حاضر در این ش��ورا، اما هویت جمعی 
شورای عالی به تناسب اعضای آن، بروز الزم را ندارد 
و الزم اس��ت تأثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی 
کشور تقویت ش��ود، البته اعضاء ش��ورا اشتغاالت 
دیگری نی��ز دارند و این توقع وجود ندارد که اعضا 

از کارهای اصلی خود باز بمانند اما انتظار این است 
که برای امور مربوط به ش��ورا وقت مناسب و کافی 

گذاشته شود.
ایش��ان با ط��رح این س��ؤال که ش��أن و وظیفه 
ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی چیس��ت، گفتند: 
مهم ترین نقش و وظیفه این شورا، هدایت فرهنگی 

کشور و جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه شیوه 
هدای��ت فرهنگی دس��تگاه های رس��می با هدایت 

لزوم شناخت دقیق ضعف های فرهنگی، تالش 
برای یافتن راه حل و ترویج گزاره های صحیح

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کردند:
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فرهنگی تش��کل های مردمی متفاوت اس��ت، 
گفتند: ش��ورای عالی انقالب فرهنگی می تواند 
با هدایت صحیح هزاران تش��کل مردمی که در 
کارهای فرهنگی متنوع و گس��ترده ای فعالیت 
دارند، زمینه ساز ش��کل گیری حرکت عمومی 
در مقوله های مهمی همچون گسترش فرهنگ 

قناعت و عدم اسراف شود.
ایشان ایجاد چنین حرکت های عمومی برای 
فرهنگ س��ازی و یا اصالح فرهنگ های غلط را 
بخشی از مهندسی فرهنگی دانستند و در مورد 
هدایت دس��تگاه های فرهنگی دولتی، افزودند: 
در مورد دستگاه هایی همچون فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات 
و صداوس��یما، هدایت فرهنگ��ی، فقط با ابالغ 
سندهای تحول امکان پذیر نمی شود بلکه باید 
این س��ندها محقق و اجرایی ش��وند و ضمانت 
اج��رای آنه��ا هم حضور رؤس��ای س��ه قوه در 

شورای عالی انقالب فرهنگی است.
رهبر انقالب اس��المی همچنین با اش��اره به 
س��خنان سال گذش��ته خود در دیدار با هیأت 
دولت مبنی بر لزوم بازس��ازی انقالبی ساختار 
فرهنگی کش��ور گفتن��د: منظور از س��اختار، 
س��اختار فرهنگی جامع��ه و ذهنیت و فرهنگ 
حاکم بر آن و در یک کالم نرم افزاری است که 
اف��راد جامعه بر اس��اس آن در زندگی فردی و 

جمعی خود عمل می کنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: اینکه 
ساختار باید بازسازی انقالبی شود به این علت 
است که انقالب اس��المی بواسطه رهبری امام 
)ره( و حرک��ت مردم، معجزه گر بود و با روحیه 
تهاجمی خ��ود بنیان های سیاس��ی، فرهنگی 
و اجتماع��ی و گزاره های غل��ط حاکم بر اذهان 

مردم را تغییر داد.
رهبر انقالب اس��المی، با اش��اره به فرهنگ 
»م��ا نمی توانیم« به عنوان یک��ی از گزاره های 
غلط حاکم بر جامعه ی قبل از انقالب اس��المی 
گفتن��د: انقالب ب��ا س��ازندگی و حرکت های 
خالقان��ه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد که 
نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون ساخت 
س��دها، نیروگاه ها، بزرگراه ها، تجهیزات صنایع 
نفت و گاز و بس��یاری از زیرساخت ها به دست 

متخصصان جوان داخلی بود.
رهبر انقالب اس��المی فرهنگ »شیفتگی به 
غرب« و حتی اس��تفاده از لغات فرنگی را یکی 
دیگر از گزاره های فرهنگی غلط حاکم بر جامعه 
دانس��تند که انقالب اسالمی موجب تغییر این 
گزاره نادرست و تبدیل آن به فرهنگ »اعتراض 

به غرب« شد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای، تغییر فرهنگ 
»خودپس��ندی و ش��هرت« به فرهن��گ »ایثار 

و از خودگذش��تگی« را نمون��ه تأثیرگ��ذاری 
فرهنگی انقالب اس��المی بر زندگی ش��خصی 
افراد برشمردند و خاطرنش��ان کردند: با وجود 
تغیی��ر بس��یاری از بنیان های غل��ط اما عوامل 
مختلف به مرور زم��ان موجب تضعیف روحیه 
تهاجمی انقالب می ش��ود که باید این موضوع 
م��ورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره 

آن بنیان های غلط سر بر نیاورند.
ایش��ان افزودند: می توان ب��ه کمک پایه های 
فکری انق��الب و جوانان فع��ال، آن فرهنگ و 
روحی��ه انقالبی را بار دیگ��ر تجدید کرد و یک 

حرکت عظیم فرهنگی بوجود آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای این موضوع را یکی 
از کارهای اساسی شورای عالی انقالب فرهنگی 
دانس��تند و گفتند:  ش��ورا باید برای تحقق این 

موضوع، فکر و کار و برنامه ریزی کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رصد دائم تغییراِت 
معم��والً پنهان فرهنگی و عالج به موقع آنها را 
از ملزومات بازس��ازی انقالبی ساختار فرهنگی 
کشور برشمردند و افزودند: اگر در فهم مستمر 
این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی آنها 
دچار ضعف و عقب ماندگی شویم حتماً جامعه 
دچار خسارت خواهد شد که آشفتگی فرهنگی 
یا افتادن زمام امور فرهنگی کش��ور به دس��ت 

دیگران مهمتریِن این خسارات است.
ایش��ان مهندس��ی صحیح فرهنگی را کاری 
بنیانی برای اصالح ساختار فرهنگی خواندند و 
گفتند: هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف های 
فرهنگی در عرصه هایی نظیر اجتماع، سیاست، 
خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه ها و تالش 
برای دستیابی به راه حل های عالمانه برای رفع 
نقاط ضعف و ترویج گزاره های صحیح فرهنگی، 
از الزامات اساس��ی مهندس��ی فرهنگی کشور 

است.
رهب��ر انقالب،  مهندس��ی فرهنگی را موجب 
روش��ن شدن تکالیف دس��تگاه های مختلف از 
جمله آموزش و پرورش، صداوس��یما، آموزش 
عال��ی،  مراکز مرتبط ب��ا جوان��ان و همچنین 
تش��کل های مردم��ی دانس��تند و افزودند: اگر 
اینگونه دس��تگاه ها دچار غفلت از وظایف مهم 

خود شوند، جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد.
ایشان احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی را 
نیازی مبرم خواندند و با اشاره به نتایج درخشاِن 
رواج گزاره عب��ور از مرزهای دانش در دو دهه 
قب��ل افزودند: جهش علمی و جهش فناوری از 
جمله آثار پُر برک��ت آن حرکت بزرگ بود که 

باید استمرار یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دانشگاه ها، 
مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاه های مرتبط، 
پیش��رفت و جه��ش علمی را س��رلوحه جدی 

کار قرار دهند تا کش��ورمان از قافله علم عقب 
نیفتد.

در ابت��دای ای��ن دی��دار، رئیس جمهوری در 
سخنانی مأموریت اصلی ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی را ساماندهی عرصه های علم و فرهنگ 
دانس��ت و با اش��اره به نهایی شدن سند تحول 
این شورا، از اقدامات انجام شده در دوره جدید 
از جمل��ه پیگیری بازس��ازی انقالبی س��اختار 

فرهنگی گزارشی بیان کرد.
استفاده از ظرفیت های عظیم دریا به فرهنگ 

عمومی در کشور تبدیل شود
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل 
ق��وا همچنین در دیدار تع��دادی از فرماندهان 
نی��روی دریای��ی ارت��ش جمهوری اس��المی 
ای��ران تأکید کردند: اس��تفاده از فرصت دریا و 
ظرفیت های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی 

در کشور تبدیل شود.
در این دیدار که به مناسبت ۷ آذر روز نیروی 
دریایی برگزار ش��د، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ارتقاء همه جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی 
در نیروی دریایی و اس��تمرار اقداماتی همچون 
دریانوردی در آب های دوردست و بین المللی را 
الزم دانستند و گفتند: تقویت ارتباط نیروهای 
مسلح با دولت و سایر قوا به تفاهم و همکاری و 

پیشرفت کارها کمک خواهد کرد.
رهب��ر انقالب اس��المی با اش��اره به س��وابق 
دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال 
فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی به مناطق دیگر 
دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه 
و سواحل طوالنی دریایی در شمال و بخصوص 
جنوب ایران، فرهنگ اس��تفاده از فرصت های 
دریا در کش��ور مورد غفلت واقع شده و باید به 

فرهنگ عمومِی مردم تبدیل شود.
ایشان فرهنگ س��ازی در این زمینه و ایجاد 
فه��م عمومی از دریا به عنوان یک زیرس��اخت 
اساس��ی را ض��روری دانس��تند و افزودن��د: در 
چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران 
مطرح شد و دولت ها هم از آن استقبال کردند 
اما پیش��رفت ج��دی در این موض��وع نیازمند 

فرهنگ سازی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تولیدات هنری از 
جمله پویانمایی را در شناس��اندن فرصت های 
متنوع دریا مؤثر خواندند و گفتند: با استفاده از 
تولیدات هنری و معرفی ظرفیت های پیشرفت 
دریاپایه کش��ور چه در بخ��ش نظامی و چه در 
بخش عمرانی، ش��وق مردم به اس��تفاده از این 
فرصت افزایش خواهد یافت. در این دیدار امیر 
دریادار ش��هرام ایرانی فرمان��ده نیروی دریایی 
ارتش نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های این 

نیرو در بخش های مختلف بیان کرد.
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سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های دومین 
سفر استانی دولت مردمی به خراسان جنوبی، در 
اجتماع باش��کوه مردم بیرجند ضمن گرامیداشت 
یاد ش��هدای ای��ن منطقه ب��ا بیان اینکه اس��تان 
خراسان جنوبی به دانش و فرهنگ شناخته شده 
است، گفت: جلوه های دینی، علمی و فرهنگی این 
استان، شخصیت های اثرگذار آن و نیز سختکوشی 
و بصی��رت مردم این منطق��ه در هر کوی و برزنی 

مثال زدنی است.
رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه دش��منان فکر 
کردن��د با تحریم و فش��ار می توانن��د ما را متوقف 
کنن��د، اما ما هرگز متوقف نش��دیم، تصریح کرد: 
تالش کردند صادرات نفت ما را به صفر برسانند و 
تج��ارت غیرنفتی ما را متوقف کنند، اما دیدند نه 
تنها صادرات نفت ایران متوقف نش��د، بلکه امروز 
به اندازه قبل از دوران تحریم نفت می فروش��یم و 
تجارت غیرنفتی ما با منطقه و جهان رش��د قابل 

توجهی داشته است، آیا اینها پیشرفت نیست؟
رئیس��ی تأکید کرد: امروز ملت ما با هدایت های 
مقت��دای بصیرت آفری��ن و تالش ه��ای خ��ود در 
بس��یاری از حوزه های صنعتی، معدن��ی، رفاهی، 

کش��اورزی، نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر حوزه ها 
در مسیر پیشرفتی قرار دارد که استمرار آن حتماً 

ثبات اقتصادی را در کشور تضمین خواهد کرد.
رئیس جمه��وری در ادامه خنثی س��ازی تحریم، 
دور زدن تحریم ها و ایج��اد فرصت از تحریم ها را 
س��ه رویک��رد دولت و ملت در مواجهه با فش��ار و 
تحریم های ظالمانه دشمن برشمرد و افزود: اگر چه 
ما به دنبال رفع تحریم ها هستیم، اما خنثی سازی 
تحریم ها نیز در دس��تور کار است و متوقف شدن 
پش��ت تحریم ها نه با روحیه ملت ما سازگار است 
و نه با روحی��ه این طلبه خدمتگ��زار مردم، بلکه 
روحیه ما غنی شدن از شعار »ما می توانیم« شهید 

حاج قاسم سلیمانی است.
رئیس��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به 
مشکالت استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: 
چهره شهرها و روستاهای این استان در طول ۴۳ 
سال گذشته پس از پیروزی انقالب بسیار متفاوت 
شده و کارهای بسیار زیادی در آن صورت گرفته، 
اما همچنان در برخی بخش ها با مشکالتی مواجه 
اس��ت که ما در دولت مردمی رفع این مشکالت و 
محرومیت زدایی از برخی بخش های این استان را 

یک وظیفه و اولویت برای خود می دانیم.
او در ادام��ه با بی��ان اینکه در موضوع مس��کن 
برخی اش��کال وارد می کنند که چگونه س��اخت 
یک میلیون مس��کن در س��ال قابل تحقق است، 
افزود: اوالً س��اخت یک میلیون مسکن نیاز قطعی 
کش��ور است و دولت های گذشته در این زمینه به 
وظای��ف خود عمل نکردند و عقب ماندگی های آن 
باید جبران ش��ود. دوم اینکه این میزان س��اخت 
مسکن تکلیف قانونی است و سوم نیاز مردم است. 
ممکن است در تحقق این هدف با برخی موانع نیز 
مواجه ش��ویم، اما به مدیران تأکید کرده ام هر جا 
با مشکلی مواجه شدید صریح و صادقانه به مردم 

بگویید چرا که مردم صداقت را می پسندند.
رئیس��ی گفت: رویه این طلبه خدمتگزار از ابتدا 
تا به امروز صداقت با مردم بوده و از این به بعد نیز 

با مردم خود صادق خواهیم بود.
رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه زمی��ن موجود 
است و مصالح در حال آماده شدن، چشم امید به 
ساخت خارجی ها نداریم و با همت مردم کار انجام 
خواهد شد، افزود: بنابر این شده که در قالب طرح 
نهضت ملی مس��کن در این استان در بخش هایی 

تالش کردند صادرات نفت ما را به صفر برسانند اما متوقف نشدیم
رئیس جمهوری در سفر استانی به خراسان جنوبی:
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ک��ه امکان واگذاری وجود دارد، زمین به صورت 
ویالیی ب��ه متقاضیان عرضه ش��ود و در بخش 
دیگر س��اخت و واگذاری بیش از ۲۰ هزار واحد 

مسکونی آپارتمانی در حال اجراست.

عزی���زان م���ا در ق���رارگاه س���ازندگی دانای���ی را 
ضمیمه توانایی کردند و منش���أ تحوالت بزرگی 

شدند
رئیس��ی همچنی��ن در چهاردهمین همایش 
س��ازندگی  ق��رارگاه  فرمانده��ان  و  مدی��ران 
خاتم االنبی��اء ک��ه با ش��عار »ق��رارگاه متعهد، 
س��ازندگی دانش بنی��ان، ایران ق��وی« در مرکز 
همایش های نورالرضا )ع( تهران برگزار ش��د، از 
خدمات ۳۳ ساله این قرارگاه در عرصه سازندگی 
قدردانی ک��رد. رئیس جمهوری گف��ت: قرارگاه 
س��ازندگی از دل کار مهندس��ی در دوران دفاع 
مقدس برخاس��ت و با نگاه »م��ا می توانیم« و با 
اندیشه و انگیزه سازندگی منشأ خدمات ماندگار 

و بزرگی شد.
رئیسی گفت: هنگامی که در ۳۱ شهریور ۵۹ 
ایران اس��المی مورد تهاجم نظامی قرار گرفت، 
برخ��ی تصور می کردند که ما امکان اداره جنگ 
را نداریم، اما کش��ور توس��ط نیروه��ای دلداده 
به انقالب حفظ ش��د و با پی��روزی عزتمندانه و 
غرورآفرین رزمندگان اسالم یک وجب از خاک 

میهن در اختیار دشمن قرار نگرفت.
رئیس جمه��وری اف��زود: بع��د از جن��گ هم 
بالفاصله کار س��ازندگی در کش��ور آغاز ش��د و 
برخ��ی باور نداش��تند که می توانی��م در عرصه 
س��ازندگی موفق ش��ویم، اما با حضور نیروهای 
متعهد و تالش های قرارگاه س��ازندگی کارهای 

بزرگی صورت گرفت.
رئیس��ی گفت: عزیزان ما در س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی و ق��رارگاه س��ازندگی دانش و 
دانای��ی را ضمیمه توانایی کردند و در پیوند علم 
و فن��اوری با کار و تالش منش��أ تحوالت بزرگی 

شدند.
هر جا س��خن از کار بزرگ بود قرارگاه خاتم با 

انگیزه و برنامه وارد میدان شد
رئیس جمه��وری با بیان اینکه هر جا س��خن 
از کار بزرگ ش��د قرارگاه خاتم االنبیاء با روحیه 
و انگی��زه و نقش��ه راه وارد می��دان ش��د، انجام 
پروژه های بزرگ همچون آبرسانی به خوزستان 
و س��نندج و همچنین ایجاد شبکه آبرسانی در 

همدان را محصول تالش این قرارگاه دانست.
رئیس��ی گفت: افتخاری که قرارگاه سازندگی 
در آبرس��انی و برق رس��انی و گازرسانی به مردم 
انجام داد موجب ش��ده تا مردم احس��اس کنند 
س��پاه در دوران دفاع مق��دس و بعد از آن و در 
مواجهه با حوادث همواره گمنام و بی نشان کنار 

آنها بوده و در سازندگی نیز میدان دار است.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: دش��من در دهه نخست انقالب اسالمی با 
نیروی نظامی در برابر ملت ایران صف آرایی کرد 
و میه��ن ما را مورد هجم��ه قرار داد و امروز هم 
جنگ��ی ترکیبی علیه جمهوری اس��المی به راه 

انداخته است.
جن��گ اقتص��ادی از مهم تری��ن ابع��اد جنگ 

ترکیبی دشمن علیه ملت ایران است
رئیس��ی یک��ی از مهم ترین ابع��اد این جنگ 
ترکیب��ی را جنگ اقتص��ادی دانس��ت و اظهار 
داشت: امروز دشمن می خواهد مانع اقتدار ایران 
اسالمی شود، اما مجاهدان ما در عرصه اقتصادی 
همانطور که در دوران دفاع مقدس تولید قدرت 

کردند در این عرصه نیز تولید قدرت می کنند.
رئیس جمه��وری با بیان اینکه امروز در صنایع 
دفاعی با تولید پیچیده ترین تجهیزات حرف برتر 
را در منطقه و دنیا می زنیم در عین حال متذکر 
ش��د که افتخار ایران منحصر به ساخت موشک 
نیس��ت و به تولید قدرت در همه زمینه ها توجه 

داریم.

هم���واره ب���ه گس���تردگی داش���ته هایمان تهدید 
می شویم

رئیس��ی گفت: دش��من نمی خواهد در حوزه 
اقتص��ادی دس��ت برت��ر را داش��ته باش��یم، اما 
عزیزان ما در قرارگاه سازندگی با کارهای بزرگ 
زیربنای��ی در ح��وزه اقتصاد دش��من را مأیوس 
کرده اند و با اخالص و انگیزه الهی و اندیشه بلند 
کارهای ماندگاری انجام دادند که قدرت آفرین، 

ثروت آفرین، عزت آفرین و افتخارآفرین است.
رئیس جمهوری با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری در تحلیل آشوب های اخیر، گفت: دشمن 
از پیش��رفت ما عصبانی اس��ت و نمی خواهد ما 
پیش��رفت داشته باش��یم؛ همواره به گستردگی 

داشته هایمان تهدید می شویم.
رئیس��ی افزود: بدخواهان می خواهند با ایجاد 
ناامن��ی ما را درگیر حاش��یه ها ک��رده و از متن 
کار که پیشرفت، س��ازندگی و خدمت به مردم 
و گره گشایی از زندگی آنهاست بازدارند، اما باید 
ب��ا روحیه و انگیزه مضاع��ف تهدید را به فرصت 

تبدیل کنیم.

هم���ه در دول���ت و نهاده���ای انقالب���ی ب���ه دنبال 
ساختن ایران قوی هستیم

رئیس جمهوری با بیان اینکه شکل گیری ایران 
قوی بدون اقتصاد و زیرس��اخت قوی امکان پذیر 
نیست، تصریح کرد: همه ما در دولت و نهادهای 
انقالبی به دنبال س��اختن ایران قوی هستیم که 

قدرت اقتصادی یکی از ساحت های آن است.

رئیسی با اشاره به ظرفیت های کشورمان برای 
کار جهادی گفت: اروپایی ها دسترسی محدودی 
به دریا دارند، اما س��هم تولید ناخالص ملی  آنها 
از دریا بیش از ۵۰ درصد است و ما با دسترسی 
گسترده به حریم دریا بهره  اندکی از این موهبت 

الهی برده ایم.
رئیس جمه��وری اف��زود: برخ��ی کش��ورهای 
همس��ایه بعضاً به می��زان درآمد م��ا از نفت، از 
اقتصاد دیجیتال درآمد کسب می کنند. همچنین 
در عرصه کش��اورزی نیز با وج��ود برخورداری 
روس��تاهای ما از ظرفیت ها و امکانات مناس��ب، 

هنوز به جایگاه قابل قبول دست نیافته ایم.
رئیس��ی با تأکید بر لزوم توج��ه به همه ابعاد 
اقتصادی، خاطرنش��ان کرد: اگر اقتصاد و تولید 
روستایی ش��کوفا شد، جاذبه روس��تا نیز افزون 
می ش��ود و قطعاً در کاهش مهاجرت روستائیان 
تأثیر بس��زایی خواهد داش��ت. برخی اس��تان ها 
بهشت معدن هس��تند و توجه به اقتصاد معدن 
می تواند بس��یاری از بخش ه��ا را فعال و اقتصاد 

منطقه را شکوفا کند.

راه ان���دازی اردوه���ای راهی���ان پیش���رفت ب���رای 
جوانان شوق آفرین و انگیزه افزا است

رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه قرارگاه 
خاتم االنبیاء در عرصه س��ازندگی منشأ اقدامات 
و تحوالت بزرگی بوده، اظهار داش��ت: امروز در 
اجتماع ش��ما حاضر ش��دم تا ه��م از زحماتتان 
تقدیر کنم و ه��م بگویم راهی طوالنی در پیش 
داریم و کارهای بزرگ دیگری باید انجام ش��ود 
و س��ختی ها نبای��د ما را از تالش و رس��یدن به 

هدف باز دارد.
رئیسی در پایان س��خنانش با بیان اینکه باید 
توفیقات به دس��ت آمده در عرصه س��ازندگی، 
همچون توفیقات دوران دفاع مقدس روایت شود، 
تصریح کرد: راه اندازی اردوی راهیان پیش��رفت 
در کنار راهیان نور موجب آش��نایی نسل جوان 
با دستاوردهای عرصه س��ازندگی خواهد شد و 

شوق آفرین و انگیزه افزا خواهد بود.
پی��ش از س��خنان رئیس جمه��وری، س��ردار 
سیدحس��ین هوش الس��ادات فرمانده ق��رارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیاء گزارش��ی از ۳۳ س��ال 
فعالیت، خدمات و دس��تاوردهای این مجموعه 
ارائه کرد و گفت: قرارگاه خاتم االنبیاء توانست از 
دل تهدیدات فرصت سازی کرده و با خنثی سازی 
تحریم های ظالمانه علیه مل��ت ایران در عرصه 
سازندگی و پیشرفت الگوساز و امیدآفرین باشد.

رئیس جمهوری پیش از سخنرانی در همایش 
مس��ئوالن و مدیران ارش��د قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیاء از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای 

این قرارگاه نیز بازدید کرد.
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بازدید معاون رئیس جمهوری از غرفه انجمن
در جریان برگ��زاری نمایش��گاه، روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
ب��ا حضور در غرفه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پاالیش نفت، از این غرفه بازدید کرد. در جریان این 
بازدید، دهقانی فیروزآبادی با ناصر عاشوری دبیرکل 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور 

به گفت وگو پرداخت.

قول مساعد وزیر نفت به دانش بنیان
»ج��واد اوجی«  وزیر نفت در پیامی به نخس��تین 
کنفرانس و نمایش��گاه مدیریت فناوری محصوالت 
دانش بنیان در صنعت نفت ایران بیان کرد: »این قول 
را به شرکت های دانش بنیان داخلی خواهیم داد که 

چه در دوران تحریم و چه دوران پس��اتحریم، هدف 
و اولوی��ت ما بومی س��ازی و خودکفایی تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز صنعت نفت است.« متن کامل پیام 
»جواد اوجی« به این کنفرانس از سوی »وحیدرضا 
زیدی فرد«، معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و 

فناوری قرائت شد، به شرح زیر است:
»خانم ها و آقایان

بدون شعار دادن از شرکت های دانش بنیان حمایت کردیم
ناصر عاشوری در پنل تخصصی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت:

گزارشی از اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت

اولین کنفرانس و نمایشـگاه مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت 
اواخر آذر ماه گذشته، در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه، با حضور با حضور محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
محمدعلـی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فنـاوری، روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و جمعی از مدیران برگزار شد.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشـور و پاالیشـگاه های عضو انجمن 
نیز، در این نمایشـگاه حضوری فعال داشتند. شـرکت های پاالیش نفت »اصفهان«، 
»بندرعباس«، »تبریز«، »تهران«، »شـیراز«، »الوان«، »آفتاب« و »پارس بهین قشم« 

ذیل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت در این نمایشگاه حاضر بودند.

محورهای این کنفرانس و نمایشـگاه، »مدیریت نوآوری و توسـعه محصوالت جدید 
مورد نیاز صنعت نفت«، »تأمین مالی نوآوری و توسعه فناوری در صنعت نفت«، »آثار 
اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی فناوری و نقش آن در توسـعه پایدار صنعت نفت«، 
»آموزش در حـوزه مدیریت فناوری و نوآوری مرتبط با صنعت نفت«، »دیپلماسـی 
فنـاوری و نـوآوری در صنعت نفت«، »فرهنگ سـازی نـوآوری در صنعت نفت برای 
زیست بوم محصوالت دانش بنیان«، »شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و 
نقش آنها در توسعه صنعت نفت«، »اولویت های پژوهشی و سیاستگذاری حمایت از 
شـرکت های دانش بنیان در صنعت نفت«، »مدیریت همکاری های راهبردی و انتقال 

فناورانه محصوالت مورد نیاز صنعت نفت از شرکت های دانش بنیان« بود.
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خودکفایی تجهیزات و قطعات موردنیاز صنعت نفت 
اس��ت و الحمداهلل با همکاری خوب مجلس شورای 
اس��المی ایران ب��رای تصویب قان��ون جهش تولید 
دانش بنیان و اقدام ارزشمند هیئت وزیران برای ابالغ 
آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت 
نفت، امیدوارم به فضل الهی در آینده ای نزدیک سند 
دانش بنیان شدن صنعت نفت به دیباچه افتخارات 

وزارت نفت افزوده شود.
هدف م��ا منحص��راً افزایش تعداد ش��رکت های 
دانش بنیان در بس��تر زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
نبوده، هرچند افتخار می کنیم که در این یک سال و 
اندی از استقرار دولت سیزدهم، پذیرای بیش از ۵۵۰ 
شرکت دانش بنیان در خانواده وزارت نفت هستیم که 
این نشان از رشدی بیش از سه برابری دارد، اما هدف 

نهایی ما توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
ما اعتقاد داریم که دانش��گاه خانه فکر، خالقیت و 
تولید علم اس��ت و ش��رکت های فناور و دانش بنیان 
بازوی تخصصی وزارت نفت خواهند بود برای تبدیل 

صنعت نفت، به صنعت نفت دانش بنیان.
از همین ج��ا از هم��ه معاونان و مدی��ران عامل و 
هم��کاران خودم در صنعت نف��ت می خواهم که به 
ش��رکت های دانش بنیان اعتماد و اعتقاد بیش��تری 
داشته باشند و در این راه از هیچ گونه حمایتی دریغ 
نورزند و شرکت های دانش بنیان بدانند که وزارت نفت 

دولت سیزدهم، همواره، همراه و همگام آنهاست.
الحم��داهلل برای نخس��تین بار در تاری��خ بیش از 
۱۲۰ صنعت نفت، س��ند برنامه راهبردی توسعه ی 
فناوری ه��ای اولویت دار وزارت نفت را ابالغ کردیم و 
وزارت نفت به عنوان دس��تگاه اجرایی برتر در ارائه و 

مدیران و همکاران
فناوران، محققان و پژوهشگران

با اس��تعانت از یاری خداوند متعال، سالم و درود 
عرض می کنم

اجازه می خواهم در آغازین کالم، خیرمقدم عرض 
کن��م به روح اهلل دهقان��ی فیروزآبادی، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری، محمد اس��المی، معاون 
رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی و 
محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
همچنین فرص��ت را مغتنم می ش��مارم و به عنوان 
عضوی کوچک از خانواده بزرگ صنعت نفت، عرض 
خداق��وت دارم به همکاران خ��ود در حوزه پژوهش 
و فناوری س��تاد، شرکت های اصلی، فرعی و تابعه و 

فرارسیدن هفته پژوهش را تبریک عرض کنم.
به حضور عزیزان می رس��انم، پس از بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و در 
دی��دار با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی مبنی بر 
اینکه صنعت نفت دانش بنیان شود، بنده به معاونت 
مهندس��ی، پژوهش و فناوری مأموری��ت دادم تا با 
همراهی ش��رکت های چهارگانه و تعامل مستمر با 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری، با رویکردی درون زا برای دستیابی و تحقق 

صنعت نفت دانش بنیان گام بردارند.
بسیار مفتخرم که اعالم کنم ما در وزارت نفت دولت 
سیزدهم اعتقاد داریم که تحریم فرصت مناسبی است 
برای توسعه س��اخت داخل و بومی سازی تجهیزات 
نوآوران��ه و ای��ن قول را به ش��رکت های دانش بنیان 
داخل��ی خواهیم داد که چ��ه در دوران تحریم و چه 
در دوران پساتحریم، هدف و اولویت ما بومی سازی و 

ما در وزارت نفت دولت 
سیزدهم اعتقاد داریم 

که تحریم فرصت 
مناسبی است برای 

توسعه ساخت داخل و 
بومی سازی تجهیزات 

نوآورانه و این قول را به 
شرکت های دانش بنیان 
داخلی خواهیم داد که 
چه در دوران تحریم و 

چه در دوران 
پساتحریم، هدف و 

اولویت ما بومی سازی و 
خودکفایی تجهیزات و 

قطعات موردنیاز 
صنعت نفت است
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صنعت نفت را دارند بهره گیری کند.
در پایان، ضمن قدردانی از همه عوامل دست اندرکار برای 
برگزاری رویداد حاضر، امیدوارم با تداوم این رویداد، ش��اهد 
ارائه بیشتر دستاوردهای فناورانه و نوآورانه منتج از همکاری 
صنعت نفت با شرکت های دانش بنیان باشیم. ان شاءاهلل شما 
و خودم را به خدای بزرگ می س��پارم و موفقیت را برایتان 

آرزو می کنم.«

صنع���ت نف���ت از موتوره���ای اصلی مولد اقتصاد کش���ور 
است

»روح اهلل دهقان��ی فیروزآبادی«، مع��اون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری هم طی س��خنانی در این کنفرانس گفت: 
»یکی از موتورهای اصلی مولد اقتصاد کشور از پایین دست 
تا باالدست، صنعت نفت است و اگر اثربخشی آن را در همه 

عرصه ها نبینیم، بی شک جفا کردیم.«
وی ادام��ه داد: »فناوری با صنعت نفت و صنایع وابس��ته 
به آن وارد کش��ور ش��د، بنابراین همان طور که این صنعت 
در اقتصاد پیشرو بوده است، انتظار می رود در همه حوزه ها 
پیش��رو بماند. به زودی توافق های کالن��ی که بین معاونت 
علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری و وزارت نفت در بحث 
احی��ای چاه های نفت و تجهیزات این صنعت انجام ش��ده، 
اعالم می ش��ود که بازارهای خوبی برای شرکت های داخلی 

فراهم می کند.«
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری افزود: »یکی از 

درج نیازهای فناورانه و نوآورانه در سامانه نان، معرفی 
شد.

فرصت را مغتنم می ش��مارم ک��ه از مدیران عامل 
و مدی��ران میانی خطرپذیر برای تالش و کوش��ش 
در حوزه س��اخت داخ��ل قدردانی کن��م که بدون 
تردید بدون تالش های ایش��ان کسب رتبه نخست 
دستگاه های اجرایی در حمایت و تولید ساخت داخل 

به دست نمی آمد.
آری صنعت نفت پیش��ران اقتص��اد دانش بنیان و 
حامی ساخت داخل است و خواهد بود و ما معتقدیم 
ک��ه بی��ش از ۷ ه��زار و ۵۰۰ ش��رکت دانش بنیان 
ارزیابی شده از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری می توانند در بخش های 

مختلف این صنعت نقش آفرین باشند.
چراکه صنعت نفت هم در حوزه علوم انسانی، هم 
در بخش پزش��کی و هم در س��ایر حوزه های فنی و 

مهندسی نیازمند توسعه و اکتساب فناوری است.
یکی از موارد با اهمی��ت برای ما در صنعت نفت، 
بهره گیری از س��رریز فناوری هاس��ت، ب��ه معاونت 
مهندس��ی، پژوه��ش و فن��اوری مأموریت می دهم 
ت��ا به نحوی برنامه ری��زی کند تا با ه��دف پرهیز از 
دوب��اره کاری و اتالف زم��ان و هزینه ضمن تعامل و 
همکاری با سایر دستگاه های اجرایی از فناوری های 
بومی سازی ش��ده در کش��ور که قابلیت استفاده در 

یکی از موارد با اهمیت 
برای ما در صنعت 
نفت، بهره گیری از 

سرریز فناوری هاست، 
به معاونت مهندسی، 

پژوهش و فناوری 
مأموریت می دهم تا 
به نحوی برنامه ریزی 

کند تا با هدف پرهیز از 
دوباره کاری و اتالف 
زمان و هزینه ضمن 
تعامل و همکاری با 
سایر دستگاه های 

اجرایی از فناوری های 
بومی سازی شده در 

کشور که قابلیت 
استفاده در صنعت 

نفت را دارند بهره گیری 
کند
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را طراحی کنیم، همچنین باید طرح های پژوهش��ی با 
نگاه فناورانه باش��د تا این ارتباط بین صنعت و دانشگاه 

بیش از پیش مستحکم شود.«

تأکید وزیر نفت بر اجرایی شدن بند »ه« تبصره 1۸ 
وزارت نفت

وحیدرضا زیدی فرد، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری نیز در نشست تخصصی »راهبردهای 
تأمین مالی، اعتباری و تجاری س��ازی صندوق پژوهش 
و فن��اوری صنع��ت نفت برای حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان« در حاشیه »نخستین کنفرانس و نمایشگاه 
مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان« گفت: در دولت 
سیزدهم، وزارت نفت بنا دارد نهایت حمایت را از صندوق 

پژوهش و فناوری صنعت نفت داشته باشد.
وی با اش��اره به نامه نگاری های معاونت مهندس��ی، 
پژوه��ش و فناوری وزارت نفت با وزیر نفت درباره فعال 
ش��دن بند »ه« )منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت 
نفت( در سال ۱۴۰۱ افزود: »مقام وزارت تاکید ویژه ای 
در زمینه فعال شدن این بند در راستای حمایت بیشتر 

از شرکت های دانش بنیان دارند.«
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری 
اظهار کرد: »به منظور کمک به سرمایه گذاری از منابع 
داخلی ش��رکت ها و سازمان های توسعه ای تابعه وزارت 
نفت ب��رای تحقق برنامه های رش��د، تولی��د، صادرات 
کاال و خدم��ات و حمای��ت از س��اخت داخل و طرح ها 
یا پروژه های توس��عه ای بخش های خصوصی و تعاونی، 
عاملیت تسهیالت یادشده در بند »ه« تبصره ۱۸ وزارت 
نف��ت به صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت واگذار 

شده است.«
زیدی ف��رد با بیان اینک��ه س��ال ۱۴۰۰ وزارت نفت 
تمرکز زیادی را روی اجرایی ش��دن تبصره ۱۸ داشت، 
تصریح کرد: »در این زمینه پارسال در قالب این تبصره 
توانستیم تسهیالتی قابل توجه  از طریق بانک های عامل 

به شرکت های دانش بنیان بدهیم.«

پژوه���ش فناورانه پش���تیبان اصل���ی تولید نفت و گاز 
کشور است

محسن خجس��ته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
نیز در این رویداد فناورانه ضمن تبریک هفته پژوهش 
با بیان اینکه مس��یر توس��عه صنعت نفت از تحقیق و 
پژوهش فناوران��ه می گذرد، اظهار کرد: »به دلیل وزن و 
ارزشی که تحقیق و توسعه دارد می توانیم صنعت کشور 
را ارزش آفرین��ی کنیم و صنعت نف��ت را روی ریل قرار 

دهیم.«
خجسته مهر با بیان اینکه پژوهش فناورانه پشتیبان 
اصلی تولید نفت و گاز هستند و ما باید به مدد پژوهش 
فناورانه، سطح قابلیت صنعت نفت را باال ببریم، تصریح 
ک��رد: »امروز اگرچه وزن پژوهش باالس��ت، اما س��هم 
پژوهش های فناورانه کم اس��ت، ما باید سطوح قابلیت 
صنعت نفت را با افزایش پژوهش فناورانه ارتقا و افزایش 

موضوعات اصلی که باید در صنعت نفت راه بیفتد و 
و مفهوم آن اصالح شود مراکز نوآوری است، اما این 
مراکز باید در دل صنعت شکل بگیرند و آنجا نوآوری 
طراحی ش��ود و اینجاس��ت که نقش ش��رکت های 

دانش بنیان قابل توجه است.«

خدمات سازمان انرژی اتمی به صنعت نفت
»محمد اسالمی«، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز 
در نخستین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری 
محص��والت دانش بنیان در صنعت نف��ت ایران، به 
همکاری س��ازمان انرژی اتمی ایران و صنعت نفت 
کش��ور اش��اره و اظهار کرد: »این س��ازمان از حوزه 
باالدستی تا بخش های پایین دستی صنعت نفت در 
کن��ار وزارت نفت و صنعت نفت کش��ور قرار دارد و 

نقش خود را ایفا خواهد کرد.«
وی به بعضی از همکاری های سازمان انرژی اتمی 
با صنعت نفت اش��اره و تصریح کرد: »امروز سازمان 
ان��رژی اتمی در برخی حوزه ها همچون تبدیل نفت 
سنگین به سبک و بحث ابزار دقیق هسته ای با صنعت 
نفت همکاری دارد. هم اکنون بسیاری از مجتمع های 
پاالیشی و پتروشیمی از خدمات سازمان انرژی اتمی 

در بخش ابزار دقیق هسته ای استفاده می کنند.«
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی افزود: »دش��منان 
تالش کردند با تحریم در حوزه ابزار دقیق هسته ای 
مشکالت و آسیب هایی ایجاد کنند، اما همکاران ما 
با تالش گس��ترده از این تحریم ها عبور و نقش مهم 

خود را ایفا کردند.«

ارتب���اط بی���ن صنع���ت و دانش���گاه بی���ش از پی���ش 
مستحکم شود

»محمدعل��ی زلفی گل«، وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری نی��ز در این روی��داد فناورانه و علمی اظهار 
کرد: »امروز صنعت نفت در اوج تحریم های ظالمانه 
ق��رار دارد، ام��ا در این ش��رایط نیازهای کش��ور را 
برطرف می کن��د و صادرات نفت، فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی را هم به نحو مطلوب انجام می دهد، 
این مقوله به راحتی به دس��ت نیامده است، باید قدر 

آن را بدانیم.«
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در 
شرایط کنونی هر فردی که نتیجه کردار و گفتارش 
پیشرفت کشور باش��د کار جهادی انجام داده است، 
تصری��ح کرد: »اینکه نخبه ما در جایی قرار بگیرد و 
حس کند مؤثر واقع ش��ده بسیار مهم است، از این 
رو تأس��یس ش��رکت های دانش بنیان برای چنین 

نخبه هایی اهمیتی باال دارد.«
زلفی گل با طرح این پرس��ش که چرا در کش��ور 
نوآوری و خالقیت آن گونه که باید باشد نیست، گفت: 
»ما به نگاه های فرابخشی در این مقوله نیاز داریم. اگر 
قوانی��ن و مقرارتی نداریم ک��ه ارتباط بین صنعت و 
دانشگاه را برقرار کند باید بتوانیم آن قوانین و مقررات 

رئیس سازمان انرژی 
اتمی: »دشمنان تالش 
کردند با تحریم در حوزه 

ابزار دقیق هسته ای 
مشکالت و آسیب هایی 

ایجاد کنند، اما 
همکاران ما با تالش 

گسترده از این تحریم ها 
عبور و نقش مهم خود 

را ایفا کردند.«

9نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 26   دی 1401
Oil Refining Industry Employers Association



ذی نفعان ابالغ می شود.
پس از ابالغ س��ند، ش��رکت های اصلی، مجاز به اصالح و 
بازنگری فناوری های اولویت دار مندرج در این سند با دریافت 
مراتب تأیید از معاونت مهندس��ی پژوهش و فناوری وزارت 

نفت هستند.

امض���ای تفاهم نام���ه می���ان وزارت نفت و س���ازمان انرژی 
اتمی

معاونت امور مهندس��ی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و 
شرکت توسعه کاربرد پرتوها به منظور همکاری های متقابل 
فناوران��ه و بهره گیری از پرتوها در مجموعه صنعت  نفت در 
حاش��یه نخستین کنفرانس و نمایش��گاه مدیریت فناوری 
محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت ایران تفاهم نامه امضا 
کردند. این تفاهم نامه بی��ن »وحیدرضا زیدی فرد«، معاون 
وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و »سیدپژمان 
ش��یرمردی«، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل 

شرکت توسعه کاربرد پرتوها امضا شد.
موض��وع تفاهم نام��ه همکاری ه��ای متقاب��ل فناورانه و 
بهره گیری از پرتوها در مجموعه صنعت  نفت کشور است که 
همسو با اجرای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه 
ظرفیت ها، ایجاد هم افزای��ی و تحقق اقتصاد دانش بنیان از 

طریق مشارکت دستگاه ها امضا شد.
امضای ای��ن تفاهم نامه با هدف توس��عه و ایجاد بس��تر 
همکاری ها و به منظور گس��ترش بهره گیری از ظرفیت های 
موجود اس��ت و مدت زمان اعتبار آن از تاریخ امضا به مدت 
دو سال شمسی است و در صورت رضایت مندی طرف ها از 

اقدام ها، تفاهم نامه قابل تمدید است.

عاش���وری: الزم نیس���ت ش���رکت های دان���ش بنی���ان ب���ه 
دنب���ال م���ا باش���ند، ای���ن م���ا هس���تیم ک���ه ب���ه س���راغ آنها 

می رویم
در دومی��ن روز از این نمایش��گاه، پنل تخصصی انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کش��ور با موضوع و 
محوریت نقش شرکت های دانش بنیان در نوآوری، فناوری 
و اقتصاد کشور برگزار شد که با استقبال فعاالن صنعت نفت 

کشور و شرکت های دانش بنیان روبرو شد.
در ابتدای این مراس��م »ناصر عاشوری« دبیرکل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور ضمن قدردانی 
و خوش آمدگوی��ی به حاضرین در این پنل تخصصی گفت: 
»بر اس��اس اصل ۴۴ قانون اساسی پاالیشگاه های کشور از 
جمله ش��رکت هایی بودند که برون سپاری برای آنها رخ داد 

و واگذار شدند.«
عاشوری افزود: »با توجه به جایگاه پاالیشگاه ها در کشور به 
دلیل تامیین سوخت کشور و امنیت اجتماعی و اقتصادی، 
بعد از برون س��پاری الزم بود خالء مدیریتی آن پر ش��ود. با 
توجه به اینک��ه دولت به دالیل حقوقی نمی تواند به بخش 
خصوصی امر و نهی کند الزم بود که یک تش��کیالتی باشد 
تا خللی در تولید و عملیات و اداره این مجموعه های بزرگ 
به وجود نیاید. بر همین اساس مدیران شرکت های پاالیشی 
کشور انجمن صنفی را تأسیس کردند تا در چارچوب قوانین، 

دهیم.«
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران با بیان اینکه 
بای��د هر دس��تگاه اجرای��ی از جمل��ه صنعت نفت 
سهمی از تعدد ش��رکت های دانش بنیان را بپذیرد، 
افزود: »شرکت های دانش بنیان می توانند خودشان 
کنسرسیوم تشکیل دهند، یا با پیمانکاران کنسرسیوم 
تش��کیل دهند تا از توان یکدیگر استفاده کنند و ما 

باید در این زمینه به آنها کمک کنیم.«
خجسته مهر به ۹۰ طرح پژوهش��ی و فناورانه در 
حال اجرا در شرکت ملی نفت ایران به ارزش حدود 
۸۰ میلیون یورو و حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اشاره 
و اظهار کرد: »در طول یک سال گذشته ۲۷ طرح با 
۳۳ شرکت دانش بنیان و ۲۷۰ میلیون دالر قرارداد با 

جهاد دانشگاهی امضا شده است.«
وی از کاری ن��و برای اس��تفاده از توان نخبگان از 
سوی ش��رکت ملی نفت ایران خبر داد که به زودی 
فراخوان آن اعالم می ش��ود و گفت: »این ش��رکت 
برای نخستین بار ساالنه کمک هزینه ۱۵ دانشجوی 
فوق لیس��انس و دکتری را به منظ��ور ارزش آفرینی 
همس��و با پژوهش آفرینی پرداخ��ت خواهد کرد که 

امیدواریم سال های آینده تعداد آن افزایش یابد.«

رونمایی از س���ند تلفیقی برنامه راهبردی توس���عه 
فناوری وزارت نفت

سند تلفیقی برنامه راهبردی توسعه فناوری وزارت 
نفت در حاش��یه نخس��تین کنفرانس و نمایش��گاه 
مدیریت فن��اوری محصوالت دانش بنیان در صنعت 
نفت ایران با حضور جمعی از مقام های ارشد کشوری 
و مدیران وزارت نفت رونمایی شد. این سند همسو 
با اجرای مفاد نظام پژوهش، فناوری و تجاری سازی 
وزارت نفت تدوین وبر اساس روش اجرایی مندرج در 
آیین نامه تدوین سند تلفیقی برنامه راهبردی توسعه 
فناوری وزارت نفت و ش��یوه نامه منضم به آن تهیه 
ش��ده است، همچنین مفاد س��ند جهت گیری های 
کالن چش��م انداز و سیاس��ت های پژوهش، فناوری 
و تجاری س��ازی وزارت نفت به عنوان یکی از اس��ناد 
باالدستی برای جهت دهی به تبیین راهبردهای حوزه 
پژوهش، فناوری و تجاری سازی شرکت های اصلی در 

تدوین آن مورد استفاده قرار گرفته است.
در مرحله نخست س��ند با مشارکت شرکت های 
چهارگانه ملی نفت، ملی گاز، ملی صنایع پتروشیمی 
و مل��ی پاالیش و پخش تدوین و در آن فناوری های 
اولویت دار وزارت نفت تجمیع شده است. این سند با 
عنوان »سند تلفیقی برنامه راهبردی توسعه فناوری 
وزارت نفت« نامیده می شود؛ در مرحله دوم توسعه 
سند، ش��رکت های چهارگانه یادشده ظرف مدت ۶ 
ماه زیر فناوری های اولویت دار را به همراه نحوه سبک 
و مسیر اکتساب هر یک مشخص می کند در نهایت 
با تلفیق این اسناد، نسخه نهایی سند تلفیقی برنامه 
راهبردی توس��عه فناوری وزارت نف��ت تدوین و به 

عاشوری: »با توجه به 
جایگاه پاالیشگاه ها در 
کشور به دلیل تامیین 

سوخت کشور و امنیت 
اجتماعی و اقتصادی، 

بعد از برون سپاری الزم 
بود خالء مدیریتی آن پر 

شود. با توجه به اینکه 
دولت به دالیل حقوقی 

نمی تواند به بخش 
خصوصی امر و نهی 
کند الزم بود که یک 
تشکیالتی باشد تا 

خللی در تولید و 
عملیات و اداره این 

مجموعه های بزرگ به 
وجود نیاید
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ش��ده کذب محض اس��ت و آن را تکذیب می کنیم. در 
ش��رایط اورهال و تعمیرات اساسی ممکن است یکی از 
واحدها از مدار تولید خارج شود و بعد از مدت کوتاهی 

دوباره وارد مدار تولید شود و به کارش ادامه دهد.«
عاش��وری در ادامه با تاکید به اینکه دیگر الزم نیست 
شرکت های دانش بنیان به دنبال ما باشند بلکه این ما 
هس��تیم که به س��راغ آنها می رویم، گفت: »در انجمن 
صنفی به این نتیجه رسیده ایم که اگر تا االن شرکت های 
دانش بنیان به دنبال ما بودند که به سراغ ما بیایند و با 
ما تفاهم نامه ای امضا کنند اما االن ما هستیم که با یک 
دید باز به س��راغ شرکت های دانش بنیان می رویم. این 
سیاست و رویکرد از دو سال پیش شروع شده و تالش 
می کنیم که از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.«

وی تصریح کرد: »از تحصیل کرده های کشور که با هزار 
و یک گرفتاری یک واحد را راه اندازی می کنند حمایت 
می کنیم. از ش��رکت ها و مجموعه هایی که توانسته اند 
قطعاتی را در صنعت نفت تولید کرده و ما آن قطعات را 
جایگزین قطعات اروپایی کنیم حمایت می کنیم. با این 
شرکت ها قرارداد یک یا دو ساله بسته می شود. با توجه 
به اینکه بنگاه های اقتصادی ما )پاالیشگاه ها( از نظر مالی 
بنگاه های متمکن و قوی هس��تند از این ش��رکت های 

دانش بنیان حمایت خواهند کرد.«
عاش��وری به اورهال شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
اشاره کرد که در این اورهال بیش از ۷۵ درصد قطعات 
آن توسط ش��رکت های داخلی که عموماً  دانش بنیان 
هستند تأمین شده اس��ت. وی در این خصوص گفت: 
»آخرین اورهالی که در پاالیشگاه های کشور انجام شده 

سیاس��ت گذاری ها و تصمیم گیری ها را انجام دهند. 
نمونه کوچک از فعالیت انجمن حضور پاالیشگاههای 

بزرگ کشور در همین نمایشگاه است.«
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت کش��ور با تاکید بر اینکه ما بدون س��ر و صدا و 
بدون دادن شعار از شرکت های دانش بنیان حمایت 
می کنیم، گفت: »یکی از موضوعاتی که ما بدون شعار 
دادن و س��خنرانی کردن پیشران و داوطلب بودیم و 
آن را عملیاتی کردیم حمایت از ش��رکت های دانش 
بنیان است. به دلیل تحریم و وابستگی صنعت نفت 
به کشورهای اروپایی و به دلیل اهمیت تأمین سوخت 
کشور، شرکت های پاالیشی مجبور بودند مجموعه را 

سرپا نگه دارند.«
عاش��وری افزود: »واحده��ای تولیدی معمولی در 
ایام تعطیل می توانند تعطیل باشند ولی شرکت های 
پاالیش��ی نفت حتی یک روز و یک شیفت در طول 
سال تعطیل بردار نیستند و باید سه شیفت کار کنند 
و نیاز کشور را تأمین کنند. خوشبختانه از نیمه دوم 
سال ۱۳۹۶ شرکت های پاالیشی ایران سوخت مورد 
نیاز کش��ور را در همه عرصه ها از جمله بنزین، نفت 
کوره و سوخت هواپیما تأمین کرده اند و هیچ وارداتی 

نداشته ایم.«
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت کش��ور ضمن انتقاد از مصرف بی رویه انرژی در 
کشور گفت: »مسابقه ای که بین تولید و مصرف در 
کشور وجود دارد باعث شده در شرایط سختی قرار 
بگیریم. این موضوع که تولید در پاالیشگاه ها هم کم 

واحدهای تولیدی 
معمولی در ایام تعطیل 

می توانند تعطیل باشند 
ولی شرکت های 

پاالیشی نفت حتی یک 
روز و یک شیفت در 

طول سال تعطیل بردار 
نیستند و باید سه 

شیفت کار کنند و نیاز 
کشور را تأمین کنند. 

خوشبختانه از نیمه دوم 
سال 1396 شرکت های 
پاالیشی ایران سوخت 

مورد نیاز کشور را در 
همه عرصه ها از جمله 

بنزین، نفت کوره و 
سوخت هواپیما تأمین 
کرده اند و هیچ وارداتی 

نداشته ایم.«
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کمی شرکت های دانش بنیان هیچ کمکی به صنعت نفت 
نخواهد کرد و آنچه به برطرف ش��دن نیازهای صنعت نفت 
و حرکت به س��مت نوآوری و فناوری کمک می کند رش��د 

کیفی است.
در ادامه این پنل تخصصی محمدحسن صابر مشاور انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور در حوزه توسعه 
و فناوری گزارش خود در خصوص انقالب صنعتی چهارم و 
ضرورت توسعه کارآفرینی فناورانه در صنعت پاالیش نفت 

را ارائه کرد.
صابر با اشاره به اینکه کشور ایران رتبه اول را در بسیاری 
از منابع دارد گفت: »علی رغم داشتن رتبه اول در بسیاری از 
منابع، رتبه اول ظرفیت های استفاده نشده را در بسیاری از 
حوزه ها داریم. وی افزود: متاسفانه سهم ما از اقتصاد جهانی 
زیر نیم درصد است و این سهم به جای افزایش رو به کاهش 
اس��ت. همزمان با اینکه GDP ایران باید افزایش پیدا کند 

GDP جهان نیز در به شدت در حال رشد است.«

وی افزود: »ما اخیراً وارد نس��ل چه��ارم انقالب صنعتی 
شده ایم. هوش مصنوعی، اینترنت، بیگ دیتا، رباتیک و ... از 
مولفه های نسل چهارم انقالب صنعتی به شمار می روند. در 
این بین ما باید بررسی کنیم که از کدام یک از این مولفه ها 

در صنعت نفت و صنعت پاالیش استفاده می کنیم.«
صابر با اشاره به اینکه متاسفانه در این شرایط سهم ایران از 
اقتصاد جهانی بسیار ناچیز است، گفت: »در چنین شرایطی 

باید به فناوری و نوآوری توجه ویژه داشته باشیم.«
مش��اور انجمن صنفی کارفرمایی صنع��ت پاالیش نفت 
کشور با اش��اره به عوامل اصلی کس��ب مزیت های رقابتی 
در پاالیش��گاه های کشور گفت: »ضریب پیچیدگی یکی از 
مولفه های اصلی در مزیت رقابتی در عرصه پاالیش��گاه های 
کشور به شمار می رود. ضریب پیچیدگی به ما نشان می دهد 
که پاالیشگاه های ما چقدر به سمت فراورده سبک به منظور 
ارزش افزوده بیشتر در تولید فراورده پیش می رود. متاسفانه 

ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس بود که حدود ۲۴ 
هزار قطعه آن تعویض ش��د. بیش از ۷۵ درصد این 
قطعات تعویض شده ساخت شرکت های داخلی بود. 
به عنوان یک ایرانی که کش��ور خودمان را دوس��ت 
داریم الزم است همکاران خود در شرکت های دانش 
بنیان را هم دوس��ت داشته باشیم و از آنها حمایت 
کنیم تا آنها به این کشور امیدوار باشند. وظیفه خود 
می دانیم که از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم. 
برای ما باعث افتخار است که در ۱۰ پاالیشگاهی که 
عضو انجمن هستند و بیش از ۹۶ درصد نیاز کشور 
را تأمین می کنند حتی یک فرد و کارشناس خارجی 
نداری��م و برای ما مایه مباهات اس��ت که از فرزندان 
و تحصی��ل کرده ه��ای خودمان حمای��ت کنیم. در 
حال حاضر بیش از ۲۱ هزار نفر در این ۱۰ ش��رکت 

مشغول کار بوده و بیمه هستند.«

خبر ویژه برای شرکت های دانش بنیان
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت کش��ور یک خبر ویژه برای شرکت های دانش 
بنی��ان داش��ت. وی در این خص��وص گفت: »کلیه 
قطعاتی که در پاالیشگاه ها مورد نیاز است را لیست 
کرده ایم و در اختیار ش��رکت های دانش بنیان قرار 
داده ای��م و ب��ه آنها گفته ایم هر ش��رکتی بتواند این 
قطعات را تولید کند با آنها قرارداد یک س��اله بسته 

می شود و محصول آنها پیش خرید خواهد شد.«
عاش��وری ش��رکت های پاالیشی را س��رمایه های 
کش��ور دانس��ت و گفت: »س��هامدار مجموعه های 
پاالیش��ی کشور چه حقیقی باش��د چه حقوقی در 
واقع سرمایه های ملی این کشور به شمار می رود. ما 
خودمان را موظف می دانیم که این سرمایه ها را حفظ 
کرده و س��رپا نگه داریم. این ش��رکت های پاالیشی 
در عین اینکه س��وخت کشور را تأمین می کنند به 
دلیل اینکه س��هامدار خصوصی دارند باید اقتصادی 

هم باشند.«
پس از پایان صحبت های »ناصر عاشوری« دبیرکل 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور 
تفاهم نام��ه ای بین ش��رکت پاالیش نف��ت تهران و 
پارک فناوری پردیس در خصوص طراحی و ساخت 
آناالیزر گازی برای نصب بر روی دودکش کوره های 
فرایندی، طراحی و س��اخت سیس��یتم دور متغییر 
کردن الکتروموتورهای فن های هوایی و الکتروموتور 
پمپ ها و ساخت فرومیتر آلتراسونیک جهت خط فلر 
پاالیشگاه تهران به امضا رسید که عاشوری تاکید کرد 
این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر دو ماه به قرارداد 

منجر شود.

صاب���ر: رش���د کیف���ی ش���رکت های دان���ش بنی���ان 
نیازهای صنعت نفت را برطرف می کند

محمدحسن صابر مشاور انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت کش��ور معتقد است رشد صرفاً 

صابر : »علی رغم 
داشتن رتبه اول در 

بسیاری از منابع، رتبه 
اول ظرفیت های 

استفاده نشده را در 
بسیاری از حوزه ها 
داریم. وی افزود: 

متاسفانه سهم ما از 
اقتصاد جهانی زیر نیم 

درصد است و این سهم 
به جای افزایش رو به 

کاهش است. همزمان 
با اینکه GDP ایران باید 
 GDP افزایش پیدا کند
جهان نیز در به شدت 
در حال رشد است.«
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ش��رکت های دانش بنیان بروند. الزم است نیاز از سوی 
صنعت تعریف شود و ش��رکت های دانش بنیان در آن 
راس��تا قدم بردارند و حرکت کنند. ما یک مجموعه به 
نام مجموعه نوآوری صنعت پاالیش نفت که متشکل از 
پاالیشگاه های کشور هستند تشکیل داده ایم و این باعث 
می شود که ریسک و عدم قطعیت حتی در تأمین منابع 
مالی برطرف ش��ود. از طرفی شرکت های دانش بنیان 
هم باید بدانند که به تنهایی نمی توانند وارد این کالن 
فناوری ها ش��وند و الزم است یک یکپارچگی بین آنها 

ایجاد شود.«

کارش���ناس ارش���د توسعه بازار پارک فناوری پردیس؛ 
افزای���ش هزین���ه تحقیق و توس���عه اولی���ن اقدام برای 

تحقق اقتصاد دانش بنیان
»جواد علی پور« کارش��ناس ارشد توسعه بازار پارک 
فناوری پردیس نیز به نقش اقتصاد دانش بنیان در صنعت 
پاالیش اش��اره کرد و گفت: »گذر از خام فروشی و ارائه 
محصوالت با ارزش افزوه باال از اصلی  ترین دغدغه کشور 
در صنعت پاالیش نفت کشور است. برای ایجاد این مهم 
باید در ابعاد مختلف در صنعت پاالیش جریان فناوری و 
نوآوری ظهور پیدا کند. به عبارتی در صنعت پاالیش نیاز 
به اقتصاد دانش بنیان وجود دارد که تولید کاال مبتنی بر 
فناوری داخلی، عدم تکیه ب��ر نیروی کار ارزان قیمت، 
به کارگیری ش��رکت های دانش بنیان، انطاف پذیری در 
تحوالت فناوری و توسعه صنعت بر پایه فناوری داخلی 

از مهمترین مولفه های آن به شمار می رود.«
کارشناس ارشد توس��عه بازار پارک فناوری پردیس 
مهم ترین رویکرد اقتصاد دانش بنیان در صنعت پاالیش 
نفت کش��ور را تکمیل زنجی��ره ارزش صنعت پاالیش، 
جبران کمبود محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی، 
تنوع محصوالت قابل عرضه در داخل و خارج از کشور، 
کاهش واردات محصوالت و تجهیزات مورد نیاز کشور و 
صادرات محصوالت نهایی به جای صادرات محصوالت 
پایه در صنعت پتروش��یمی ذکر ک��رد. وی افزود: برای 
اجرایی کردن اقتصاد دانش بنیان در صنعت پاالیش نفت 
با تکیه بر توسعه زنجیره ارزش می بایست رویکردهای 

زیر تقویت شود:
-ایجاد و توسعه کنسرسیوم های دانش بنیان در صنعت 

پاالیش نفت
-ایج��اد هلدینگ های نوآوری وابس��ته به بنگاه های 
اقتصادی با هدف تعری��ف زنجیره های نوآوری صنعت 

پاالیش
-ایجاد زیست بوم تخصصی صنعت پاالیش

-استفاده حداکثری از نهاد و سازمان های مربوطه به 
عنوان بازیگران زیست بوم صنعت پاالیش

علی پور در ادامه اظهار داشت: »اولین اقدام برای تحقق 
اقتصاد دانش بنیان در صنع��ت پاالیش افزایش هزینه 
تحقیق و توسعه می باشد تا بتوان در تعریف زنجیره های 
نوآوری، فعالیت مؤثر انج��ام داد. با تعریف زنجیره های 
نوآوری، بهترین رکن اج��را، زنجیره پارک های فناوری 

ضریب پیچیدگی ما نه تنها از سطح پاالیشگاه های 
کش��ورهای جهان بلکه از پاالیشگاه های کشورهای 
همس��ایه ه��م عقب تر اس��ت. ضری��ب پیچیدگی 
پاالیش��گاه های ما بین ۵ تا ۶ است که باید افزایش 

یابد.«
صابر تولید نفت کوره در پاالیش��گاه های ایران را 
بسیار باال دانست و گفت: »تولید نفت کوره در ایران 

در مقایسه با سایر کشورها زیاد است.«
وی در ادامه به افزایش خودروهای برقی و استفاده 
از انرژی تجدیدپذیر اش��اره کرد و گفت: »از س��ال 
۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ تولید و اس��تفاده از خودروی برقی 
شیب افزایشی زیادی در سطح جهان داشته و کشور 

ایران در این عرصه هم عقب است.«
صابر در ادامه گزارش خود نقش شرکت های دانش 
بنیان را در نس��ل چهارم انقالب صنعتی بسیار مهم 
دانست و گفت: »برای اینکه بتوانیم به سمت نوآوری 
حرکت کنیم استفاده از محصوالت دانش بنیان نقش 
مهمی دارد. همچنین شرکت های دانش بنیان نقش 

مهمی در تبدیل نوآوری به فناوری دارند.«
وی تاکی��د ک��رد: »ب��ه اعتقاد م��ن صنعت نفت 
لوکوموتیو اقتصاد کشور است و فناوری های استفاده 

شده در صنعت نفت پیچیده است.«
این فعال صنعت نفت کش��ور تحقیق و توسعه در 
صنعت نفت را یک رکن اصلی این صنعت دانست و 
 R&D گفت: »شرکت های دانش بنیان باید در بخش
تمرکز زیادی داشته باشند اما شرکت های دانش بنیان 
نمی توانند هزینه زیادی در این بخش انجام دهند. ما 
از یک طرف از شرکت های دانش بنیان توقع و انتظار 
داریم که در بخش R&D سرمایه گذاری زیادی کنند 
اما از طرفی آنها مشکل مالی دارند و حتی در حوزه 
نیروی انسانی هم مشکل دارند. در حال حاضر عمده 
هزینه R&D در آمریکا توسط صنعت انجام می شود 
و در ایران نیز باید در این حوزه ش��رکت های دانش 

بنیان حمایت شوند.«
صابر در خصوص افزایش تعداد شرکت های دانش 
بنیان در کش��ور گفت: »رشد کمی و افزایش تعداد 
ش��رکت های دانش بنیان در کش��ور خوب است اما 
چیزی که به درد صنعت نفت می خورد رشد کیفی 

است.«
وی ه��م افزایی بین ش��رکت های دانش بنیان را 
ضروری دانست و گفت: »چه خوب است شرکت های 
دان��ش بنیان تعامالت و هم افزایی بیش��تری با هم 

داشته باشند.«
وی در بخش پایانی گ��زارش خود تاکید کرد که 
نوآوری در نس��ل چهارم انقالب صنعتی بسیار مهم 
است و شرکت های دانش بنیان جدا از رقابتی که با 

هم دارند باید با هم و در کنار هم فعالیت کنند.
صابر افزود: »با توجه به روندهای فناوری پیشنهاد 
می کنم که شرکت های دانش بنیان توانمند را به کار 
بگیریم و صنعت نفت و پاالیشگاه های کشور به سراغ 

علی پور : گذر از 
خام فروشی و ارائه 

محصوالت با ارزش 
افزوه باال از اصلی  ترین 

دغدغه کشور در 
صنعت پاالیش نفت 

کشور است. برای ایجاد 
این مهم باید در ابعاد 

مختلف در صنعت 
پاالیش جریان فناوری و 

نوآوری ظهور پیدا کند
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وی طراحی و س��اخت تجهیزات اس��تراتژیک صنعت پاالیش نفت، تولید صنعتی کاتالیست های مصرفی در 
فرایندهای پاالیش��ی مانند ایزومریزاس��یون، تولید مواد ش��یمیایی مهم و ضروری فرایندهای پاالیشی، اصالح 
فرآیندهای ناسازگار با محیط زیست و تبدیل آنها به فرآیندهای پاک، استقاده از فناوری نانو و حرکت به سمت 
تولید و بومی سازی لیسانس و دانش فرآیندهای پاالیشی را شش نقش مهم شرکت های دانش بنیان در تأمین 

نیازهای صنایع پاالیش کشور برشمرد.
آرمان فر در بخش دیگری از سخنانش نقش صنایع پاالیشی در حمایت از شرکت های دانش بنیان را »پذیرش 
ریسک استفاده از محصوالت دانش بنیان«، »ایجاد بسترهای حقوقی و تسهیالت در شکل گیری ارتباطات« و 

»مشارکت در سرمایه گذاری و ایجاد بستر حمایتی تا رسیدن به محصول تجاری« ذکر کرد.
وی در مورد حمایت از ش��رکت های دانش بنیان گفت: ش��رکت های پاالیش��ی باید در دو مرحله به کمک 

شرکت های دانش بنیان بشتابند. یکی در مرحله تحقیق و دیگری در مراحلی که نیاز به حمایت مالی دارند.
این مدیر صنعت نفت کشور که در حال حاضر مسئولیت یکی از پاالیشگاه های مهم کشور را بر عهده دارد در 
خصوص تعامالت پاالیشگاه ها در ایران نیز گفت: »خوشبختانه پاالیشگاه های ایران تعامل و همکاری نزدیکی با 

هم دارند و هر جا نیاز باشد این تعامل و همکاری شکل می گیرد.«

مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد: آماده همکاری با صنعت نفت کشور هستیم
در بخش پایانی این پنل تخصصی »ناصر عاشوری« از حاضرین در جلسه خواست که در صورت نیاز مسائل 
مورد نظر و مرتبط با بحث پنل را مطرح کنند که »الله ملک نیا« مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی 
پشت تریبون قرار گرفت. مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به بخشی از ظرفیت های دانشگاه 
آزاد اسالمی از شرکت های پاالیشی کشور خواست که از این ظرفیت استفاده کنند. وی در این خصوص گفت: 
»در حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی دارای ۷ هزار خدمات آزمایشگاهی و ۳۰۰ مرکز تحقیقاتی است که تعدادی 
از مراکز تحقیقاتی به صورت تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت دارند. ملک نیا یکی از مزیت های 
دانشگاه آزاد اسالمی را حضور در تمام نقاط کشور به ویژه استان های نفت خیز دانست و گفت: ما این آمادگی را 

داریم که در هر حوزه ای که نیاز باشد به صنعت نفت کشور کمک کنیم.«
در پایان دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور ضمن تقدیر از حاضران در جلسه اظهار 
امیدواری کرد که با تالش و همکاری شرکت های دانش بنیان و حمایت شرکت های پاالیشی از این شرکت ها 
صنعت نفت کشور بدون وابستگی به خارج از کشور بتواند به حرکت خود ادامه دهد و نقش موثری در پیشرفت 

و توسعه همه جانبه کشور داشته باشد.

شرکت پاالیش نفت تهران 4 تفاهم نامه پژوهشی امضا کرد
شرکت پاالیش نفت تهران در حاشیه نخستین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان 
در صنعت نفت چهار تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی، شرکت فن آوران شریف، دانشگاه علم و صنعت و پارک 

می باشند که مأموریت اصلی آن  ها تجاری سازی 
فناوری های مرتبط در زنجیره است.«

مدیرعامل ش���رکت پاالیش نفت تهران: تنها 
راه نج���ات پاالیش���گاه ها حرک���ت ب���ه س���مت 

پتروپاالیشی شدن است
نقش اقتصاد دانش بنیان در آینده پژوهی صنایع 
پاالیشی کشور عنوان گزارش��ی بود که در این 
پنل از س��وی حامد آرمان فر مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت تهران ارائه شد. آرمان فر در بخشی 
از ارائ��ه گزارش خود با اش��اره به مفهوم اقتصاد 
دانش بنیان گفت: اقتصاد دانش بنیان منجر به 
اقتصاد مقاومتی خواهد شد. وی به عوامل مؤثر 
بر ضرورت آینده پژوهی در صنعت پاالیش اشاره 
کرد و گفت: »الزامات زیست محیطی، تغییر در 
بازار محص��والت، بحران جهان��ی آب و انرژی، 
کاهش هزینه ها و استفاده از تکنولوژی های نوین 
از عوامل مؤثر بر ضرورت آینده پژوهی در صنعت 

پاالیش کشور است.«
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت ته��ران با 
اش��اره به اینکه مصرف بنزین در کش��ور آینده 
پاالیشگاه ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد گفت: 
»س��ال ۲۰۲۵ اوج تولید و استفاده خودروهای 
بنزینی در جهان خواهد بود و سال ۲۰۲۶ تولید 
خودروهای بنزینی در جهان کاهش خواهد یافت 
و این مهم زنگ خطر را برای پاالیشگاه ها به صدا 

درخواهد آورد.«
آرمان فر در خصوص مصرف بنزین در کش��ور 
و روند آن گف��ت: »روند مصرف بنزین در ایران 
از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸ یک روند افزایشی 

بوده است.«
وی تاکید کرد: »تنها راه نجات پاالیش��گاه ها 
حرکت به س��مت پتروپاالیش��ی ش��دن است. 
سرنوش��ت پاالیش��گاه های جه��ان در آینده به 

پتروشیمی گره خواهد خورد.«
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت ته��ران با 
اش��اره به س��ند ۱۴۰۴ صنعت پاالیش کشور، 
افزود: »دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ 
ظرفیت پاالیشی به منظور ایجاد باالترین ارزش 
افزوده از منابع هیدروکربوری، تنوع بخش��ی به 
س��بد محصوالت، اصالح برخ��ی محصوالت بر 
اس��اس استاندارد روز جهانی و تأمین واحدهای 
پتروش��یمی با ه��دف تکمیل زنجی��ره ارزش 

محصوالت از جمله اهداف این سند هستند.«
آرمان فر مهم ترین مس��ائل پیش روی صنایع 
پاالیش��ی کش��ور در س��ال های آین��ده را عدم 
تناسب عرضه و تقاضای خوراک و فرآورده، ارتقاء 
اس��تانداردهای آالیندگی، ظرفیت و پیچیدگی 
پاالیش��گاه، بحران جهانی آب و انرژی  و حاشیه 

سود پاالیشگاه ها ذکر کرد.
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فناوران��ه از س��وی حامد آرمان ف��ر، مدیرعامل 
پاالیش��گاه تهران، محمد خزائی، رئیس هیئت 
مدیره ش��رکت پاالی��ش نفت ته��ران و بیژن 
محمدی به نمایندگی از دانشگاه علم و صنعت 
امضا ش��د. موض��وع تفاهم نام��ه همکاری های 
متقابل در زمینه اس��تفاده از خدمات فناورانه و 
نوآورانه برای احداث پایلوت یک تن تولید روزانه 
کربن دی سولفید به عنوان ماده راهبردی صنایع 
الستیک س��ازی با اس��تفاده از گوگرد تولیدی 
پاالیش��گاه تهران برای تکمی��ل زنجیره ارزش 
گوگرد است، مدت زمان اعتبار این تفاهم نامه از 
تاریخ امضا به  مدت یک سال است و در صورت 

رضایت مندی دو طرف، قابل تمدید است.

تفاهم با پارک فناوری پردیس
تفاهم نام��ه همکاری های متقابل دانش بنیان 
و فن��اور از س��وی حامد آرمان ف��ر، مدیرعامل 
پاالیش��گاه تهران، محمد خزائی، رئیس هیئت 
مدیره ش��رکت پاالیش نفت تهران و سید علی 
هزاوه، معاون امور فناوری پارک فناوری پردیس 
امضا ش��د. موض��وع تفاهم نام��ه همکاری های 
متقاب��ل در زمینه س��اخت آناالیزرهای گازی 
برای نص��ب روی دودکش کوره های فرآیندی، 
طراحی و س��اخت سیس��تم دور متغیر کردن 
الکتروموتوره��ای فن های هوایی و الکتروموتور 
پمپ ها، همچنین ساخت فلومیتر التراسونیک 

برای خط فلر پاالیشگاه است.
امضای این تفاهم نام��ه با هدف رفع نیازهای 
فناورانه پاالیشگاهی با استفاده از ظرفیت های 
دانش بنیان است و مدت زمان اعتبار آن از تاریخ 
امضا به  مدت یک سال و در صورت رضایت مندی 

دو طرف، قابل تمدید است.

امض���ای تفاهمنام���ه بین پاالیش���گاه الوان و 
شرکت دانش بنیان آرتا هوا صنعت سایا

در حاش��یه نخس��تین کنفرانس و نمایشگاه 
مدیری��ت فناوری محصوالت دان��ش بنیان در 
راستای منویات مقام معظم رهبری در استفاده 
حداکثری از توان ش��رکت های دانش بنیان در 
رفع چالش ها و نیازهای فناورانه و بومی س��ازی 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز، با ش��رکت آرتان 
هوا صنعت سایا از جمله شرکت های دانش بنیان 
در زمینه تولید سیستم های خالص سازی گاز، 
اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی مهندسی 
معکوس قطعات تفاهم نامه ای منعقد شد که از 
س��وی رئیس پژوهش فناوری به نمایندگی از 
سوی مدیریت شرکت پاالیش نفت الوان به آن 

مجموعه دانش بنیان اعطا شد.
این نمایشگاه پس از سه روز فعالیت، ۲۶ آذر 

ماه به کار خود پایان داد.

فناوری پردیس امضا کرد.
تفاهم نام��ه همکاری های متقاب��ل دانش بنیان و 
فناورانه از سوی حامد آرمان فر، مدیرعامل پاالیشگاه 
تهران، محمد خزائی، رئیس هیئت مدیره ش��رکت 
پاالیش نفت تهران و س��ید عظیم حسینی، ریاست 

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب امضا شد.
موضوع این تفاهم نامه استفاده از خدمات فناورانه 
و نوآورانه گروه روباتیک دانشگاه برای ساخت روبات 
الیروبی برای الیروبی مخازن نفت خام است، مدت 
زمان اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به  مدت یک 
سال بوده و در صورت رضایت مندی دو طرف، قابل 

تمدید است.
تفاهم نامه همکاری با شرکت فناوران شریف

تفاهم نام��ه همکاری های متقاب��ل دانش بنیان و 
فناورانه میان حامد آرمان فر، مدیرعامل پاالیش��گاه 
تهران، محمد خزائی، رئیس هیئت مدیره ش��رکت 
پاالی��ش نفت تهران و رضا هژب��ری به نمایندگی از 
ش��رکت دانش بنیان فناوران س��امانه های راهبردی 

شریف امضا شد.
موضوع تفاهم نامه همکاری های متقابل در زمینه 
استفاده از خدمات فناورانه و بومی سازی فناوری های 
نوین و پیش��رفته برای احداث پایلوت یک تن تولید 
روزانه کربن دی س��ولفید به عنوان م��اده راهبردی 
صنایع الستیک س��ازی با استفاده از گوگرد تولیدی 
پاالیش��گاه تهران برای تکمیل زنجیره ارزش گوگرد 
است، مدت زمان اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا 
یک س��ال بوده و در صورت رضایت مندی دو طرف، 

قابل تمدید است.

همکاری پژوهشی با دانشگاه علم و صنعت
تفاهم نام��ه همکاری های متقاب��ل دانش بنیان و 

موضوع تفاهم نامه 
همکاری های متقابل در 

زمینه استفاده از 
خدمات فناورانه و 

بومی سازی فناوری های 
نوین و پیشرفته برای 

احداث پایلوت یک تن 
تولید روزانه کربن دی 
سولفید به عنوان ماده 

راهبردی صنایع 
الستیک سازی با 
استفاده از گوگرد 

تولیدی پاالیشگاه تهران 
برای تکمیل زنجیره 
ارزش گوگرد است، 

مدت زمان اعتبار این 
تفاهم نامه از تاریخ 

امضا یک سال بوده و 
در صورت رضایت مندی 

دو طرف، قابل تمدید 
است
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در جریان این برگزاری نمایش��گاه محیط زیست، 
علی سالجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی و جلیل س��االری مدیرعامل ش��رکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی کشور به صورت 
جداگان��ه از غرفه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

پاالیش نفت بازدید کردند.
علیرض��ا نریمان نژاد، مدیر HSED ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فراورده های نفت��ی ایران از غرفه 
انجم��ن صنف��ی کارفرمایی صنع��ت پاالیش نفت 
و پاالیش��گاه های عضو بازدید ک��رد. در این دیدار، 
نریمان نژاد با مدیران HSED ش��رکت های پاالیش 
نفت عضو انجمن به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.

محمود نم��ازی مدیر بهداش��ت، ایمنی، محیط 

زیس��ت و پدافن��د غیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس در حاشیه نمایشگاه محیط زیست گفت: 
»شرکت پاالیش نفت بندرعباس با رویکرد کاهش و 
کنترل تأثیرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های 
خود، به حفاظت و صیانت از محیط زیس��ت توجه 
ویژه دارد و به طور جدی از اثرات فعالیت خود روی 
محیط زیست آگاه است و به دنبال هماهنگ کردن 
فعالیت های تولیدی خود با محیط زیست و تحقق 
بخش��یدن به استفاده کارآمد از منابع انرژی، کمک 
به اش��اعه فرهنگ حفاظت از محیط زیس��ت و در 
نتیجه کمک به دستیابی به یک جامعه پایدار است 
و در این رابطه پایبندی به رعایت قوانین و مقررات 
زیست محیطی منطقه ای، ملی و بین المللی، استفاده 
از فناوری ه��ای جدید جهت کاهش پس��ماندها و 

کنت��رل آالینده های زیس��ت محیطی، شناس��ایی، 
ارزیاب��ی، کاهش، حذف و یا کنترل مؤثر مخاطرات 
و جنبه ها و اثرات زیس��ت محیطی، کاهش حوادث 
و اثرات س��وء بر افراد و محیط زیس��ت و اس��تقرار 
نظام های مدیریت زیست محیطی و مدیریت انرژی 
و بروزرس��انی آن ها در اولویت های این شرکت قرار 

دارد.«
محمود نمازی افزود: »رعایت استانداردها، قوانین 
و مقررات زیس��ت محیط��ی و الزامات مرتبط با آن 
پیوس��ته در سند چشم انداز ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس قرار گرفته است تا همگام با فعالیت های 
تولید، محیط زیست محافظت شده و در اختیار نسل 
آینده قرار گیرد که در حال حاضر استقرار استاندارد 
مدیریت محیط زیس��ت ISO14001 و ارتقاء آن در 

همه برای محیط زیستی پاک
بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با حضور فعال پاالیشگاه های عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت برگزار شد؛

روزهای پایانی آبان ماه گذشته، بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با حضور 
علی سـاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیسـت افتتاح شد. در این نمایشگاه 

وزارت نفت و شرکت های تابعه حضوری پررنگ داشتند.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشـور نیز مانند ادوار گذشته در این 
نمایشـگاه حاضر بود. شـرکت های پاالیش نفت اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، 

شـیراز، الوان و بهین پارس قشم ذیل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت 
کشور در نمایشگاه حضور داشتند و دستاوردهای زیست محیطی خود را ارائه کردند. 
در حاشـیه این نمایشگاه، ناصر عاشـوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پاالیش نفت، با اهدای لوح  و تقدیرنامه هایی از مدیران HSED شرکت های پاالیشی 

نفت قدردانی کرد.
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هیچ طرح توسعه ای در وزارت نفت انجام نمی شود مگر با پیوست محیط زیستی
مدیرکل بهداش��ت ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت گفت: امروز هیچ طرح توسعه ای در 

وزارت نفت انجام نمی شود مگر اینکه پیوست محیط زیستی داشته باشد.
مظاهر انصاری در حاش��یه بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست اظهار کرد: هیچ طرح توسعه ای در 
وزارت نفت انجام نمی شود، مگر با پیوست زیست محیطی و این موضوع میثاق دولت سیزدهم است. وی افزود: 
وزارت نفت درباره مس��ائل محیط زیستی حدود ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده که این سرمایه گذاری در 

زمینه جمع آوری گازهای همراه نفت است.
مدیرکل اچ اس ئی و پدافند غیرعامل وزارت نفت تصریح کرد: ما نیازمند همکاری محیط زیست هستیم و این 

همکاری دوسویه باید تداوم یابد.
علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن تشکر از همکاری های مثبت وزارت نفت برای 
حفظ محیط زیست در پروژه های این وزارتخانه اعالم کرد: وزارت نفت با وجود قصوری که در گذشته در بحث 

زیرساخت ها شده، اما توانسته است طرح های زیست محیطی خود را توسعه دهد.

امضا تفاهمنامه میان پاالیشگاه تهران و پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
شرکت پاالیش نفت تهران با پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی در خصوص تصفیه لجن مخازن 

نفتی خود تفاهمنامه همکاری امضا کرد.
تفاهمنامه همکاری با هدف استفاده از خدمات فناورانه، نوآورانه و محصوالت شرکت های دانش بنیان وابسته 
به پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی در پاکسازی انواع آلودگی های خاک، 
الیروبی و تصفیه لجن مخازن نفتي پاالیش��گاه تهران ما بین آرمان فر مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران و 
خدایی رئیس پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی به امضا رسید. بکارگیری محصول دانش بنیان 
پودر باکتریایی با عنوان تجاری BIOREMER برای حذف آلودگی های نفتی خاک و لجن های نفتی در مقیاس 
پایلوت در پاالیش��گاه، با همکاری پاالیش��گاه تهران و بکارگیری ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان وابسته به 
پژوهشکده برای ارائه خدمات در زمینه های پاکسازی انواع آلودگی خاک، لجن های نفتی موجود در پاالیشگاه، 
و الیروبی و لجن زدایی مخازن و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی تخصصی مورد نیاز در زمینه 
پاکسازي لجن هاي نفتي در شرکت پاالیش نفت تهران از جمله تعهدات پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد 

دانشگاهی با همکاری شرکت پاالیش نفت تهران در این تفاهمنامه است.
همچنین قرار اس��ت پژوهش��کده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی پیرامون حل مسائل زیست محیطی 
پاالیش��گاه تهران با استفاده از تمام ظرفیت های دانشی پژوهشکده و شرکت های دانش بنیان وابسته استفاده 

کند.
بنا بر توافقات صورت گرفته زمان اجراي این تفاهمنامه از آذر ماه سال جاري آغاز و به مدت یک سال ادامه 

خواهد داشت که در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود.

با نگاه دانش بنیان روش حل مسئله آسان تر خواهد شد
در حاشیه امضای تفاهمنامه میان پاالیشگاه تهران و پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، حامد 
آرمان فر، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران در گفت وگو با نشریه »پاالیش نفت« و در پاسخ به این سؤال 

س��طح پاالیش نفت بندرعب��اس، همانند پلی این 
ش��رکت را به جایگاه صنایع پ��اک هدایت کرده و 
عالوه بر دریافت گواهی عدم آالیندگی در سال های 
اخیر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
از س��ال ۹۵ تاکنون نیز در لیس��ت صنایع آالینده 
سازمان محیط زیست معرفی نشده است.« شرکت 
پاالی��ش نف��ت بندرعباس با حضور در بیس��تمین 
نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت، دستاوردها و 
اقدامات خود در صیانت و حفاظت از محیط زیست 
را ارائه کرد. براس��اس این گزارش ش��رکت پاالیش 
نفت بندرعباس به عنوان یکی از شرکت های پیشرو 
در صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار با اجرای 
پروژه ها و اقدامات گس��ترده زیست محیطی مطابق 
با اس��تانداردهای بین المللی، در بیستمین دوره از 

نمایشگاه محیط زیست حضور یافت.«

ش���رکت های دانش بنیان دوستدار محیط زیست 
کشور هستند

علی س��الجقه معاون رئیس جمه��وری و رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در آیین آغاز بکار 
بیس��تمین نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت 
در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران، 
گف��ت: ش��رکت های دانش بنیان مولد و دوس��تدار 
محیط زیس��ت کش��ور هس��تند و تولی��دات آنها با 
محیط زیس��ت همخوانی دارد. او افزود: بعد از مهار 
کرونا، فرصت برگزاری این نمایش��گاه فراهم شد و 
در این راس��تا با فراخوان ش��رکت های دانش بنیان 

توانستیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: از ظرفیت تولیدی شرکت های 
دانش بنیان دوست دار محیط زیست که بخش های 
این ح��وزه همخوان��ی دارن��د، در این نمایش��گاه 

بهره برداری شده است.
سالجقه تاکید کرد: امیدواریم این نمایشگاه مورد 
استقبال اقشار مختلف جامعه به ویژه صنعت گران، 
مع��دن کاوان، مجموعه ه��ای دانش��جویی، مراک��ز 
تحقیقات��ی و مدارس ق��رار گیرد ت��ا بتوانند از این 

ظرفیت استفاده کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انتظار 
داریم که این نمایش��گاه س��طح باالیی برای شروع 
گام های بزرگ در راس��تای فرهنگ س��ازی  و حفظ 

محیط زیست باشد.
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که »هدف از امضای این تفاهنامه چه بود؟«، گفت: 
»همانطورکه مستحضر هستید پاالیشگاه تهران از 
دیرباز معضالتی در رابطه با آلودگی خاک داش��ته 
است؛ باتوجه به قدمت چند ده ساله ای که انبار نفت 
ری و مرکز توزیع نفت کل کشور در اینجا قرار داشته، 
آلودگی از سال های قبل در خاک ایجاد شده است. 
پاالیشگاه تهران هم ۴۰ سال بعد ساخته شده است؛ 
از آنجایی که در سال های اخیر مسئله محیط زیست 
برای ما اهمیت خاصی پیدا کرده است، بنابراین ما 
نیز به این مش��کل با همکاری ش��رکت های دانش 
بنیان و شرکت دانش��گاه بهشتی به صورت اصولی 
نگاه و در جهت حل مش��کل اقدام کردیم؛ اقدامات 
خیلی خوبی صورت گرفته و از سمت محیط زیست 
و ش��هرداری نیز ش��اهد حمایت های خوبی بودیم؛ 
توانس��تیم از طریق دریافت یک س��ری مجوز برای 
حفر ۳۸ حلقه چاه از شهرداری، از آنها نمونه برداری 

کرده و بر اساس آن تصمیم گیری کنیم.«
او ادامه داد: »همچنین از طرف دانش��گاه شهید 
بهشتی نیز بس��یار اقدامات خوبی شده است؛ واقعاً 
ای��ن موضوع با عالقه بس��یاری پیگیری ش��ده و تا 
حدودی نیز به انجام رسیده است ولی این کار تمام 
نخواهد شد؛ بلکه یک فرایند ادامه دار است و تاکنون 
در یک پروسه طوالنی اتفاق افتاده و از این پس هم 
یک پروس��ه طوالنی زمان می برد تا خاک به حالت 
اولی��ه خود بازگرد د؛ این اقدام ادامه خواهد داش��ت 
و در راس��تای زیاد نشدن آلودگی رصد خواهد شد. 
اطالع دارم که خوشبختانه سطح آلودگی نسبت به 
سال های قبل بسیار کاهش یافته است؛ به گونه ای 
که یک زمانی مقدار آلودگی موجود در آزمایش��ات 
خاک بس��یار زیاد بود ولی اکنون حجم این آلودگی 
بسیار کاهش یافته است. شاید حتی به کمتر از یک 
پنجم هم کاهش یافته باشد اما به هرحال صفر نشده 

و کار ادامه دارد.«
آرمان فر در پاسخ به پرسشی پیرامون دستاوردهای 

ای��ن تفاهمنامه نیز با بیان اینک��ه »این تفاهمنامه 
نگاه تحقیقات��ی و دانش بنیان��ی دارد و صرفاً یک 
کار عملیاتی و روزمره نیس��ت«، گف��ت: »درواقع با 
تحقیقات بیشتر و نگاه دانش بنیان از طرف دانشگاه 
شهید بهش��تی مسلماً روش حل مس��ئله آسان تر 
خواهد شد و روش های نوین تری را معرفی می کند 
که امیدواریم انش��ااهلل با سرعت بیشتری به نتیجه 

برسیم.«
خدایی، رئیس پژوهش��کده عل��وم پایه کاربردی 
جهاد دانشگاهی نیز در گفت وگو با نشریه »پاالیش 
نفت« در پاس��خ به سوالی درباره میزان همکاری با 
ش��رکت های صنعتی گفت: »ما پژوهش��کده علوم 
پایه کاربردی جهاد دانش��گاهی هستیم؛ کاربردی 
که پشت علوم پایه آمده به این معنا است که تمام 
پژوهش های ما مس��ئله محور اس��ت؛ ی��ا خودمان 
مسائلی را در صنعت شناسایی می کنیم و به سراغ 
حل آن می رویم یا صنعت مسائل خود را به ما ارجاع 

داده و ما راه حل های دانش بنیان پیدا می کنیم.«
او با اش��اره به اینکه »در این راس��تا ارتباط بسیار 
خوبی داریم«، گفت: »از س��ال ۱۳۹۵ در پاالیشگاه 
تهران در بحث های زیس��ت محیطی و پاک س��ازی 
آلودگی های نفتی آب های زیرزمینی کار می کنیم و 
با شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، شرکت فالت 
قاره، شرکت پایانه های نفتی پروژه های مسئله محور 
زیادی داش��تیم؛ از دل همه این پروژه ها محصوالت 
دانش بنیانی تولید شده و به تجاری سازی رسیده که 
االن در داخل و خارج کشور در حال خدمات رسانی 
اس��ت؛ یعنی وقتی صنعت مسئله خود را با جامعه 
پژوهشی و دانشگاهی مطرح کند و اگر مسئله قابل 

حل باشد به کسب و کار منجر می شود.«
رئیس پژوهش��کده عل��وم پایه کارب��ردی جهاد 
دانش��گاهی افزود: »این همان اقتصاد دانش بنیانی 
اس��ت که ما به دنبال آن هستیم همچنین توانمند 
کردن مجموعه دانش��گاهی ما ضمن ایجاد اشتغال 

ب��رای جوانانی که فارغ التحصیل می ش��وند که در 
نتیجه به جلوگیری از مهاجرت آن ها ختم می شود؛ 
همه اینه��ا یک زنجیره ای را تش��کیل می دهد که 
نقطه مهم ش��روع آن طرح مسئله توسط صنعت و 
اعتماد آن اس��ت؛ هرجا اعتماد کردند، حداقل ما به 
عنوان جهاد دانشگاهی در حوزه نفت و گاز پروژه و 
دستاوردهای متعددی داشتیم و نتیجه اعتماد آنها 

را با پاسخ درست و مناسبی دادیم.«
خدایی پیرام��ون محصولی که موض��وع امضای 
تفاه��م نامه بود، نی��ز گفت: »وقت��ی یک صنعتی 
فعالیت می کند، طبیعتاً یک س��ری پیامدهایی نیز 
در کن��ار آن اس��ت؛ وقتی صحبت از پاالیش��گاه و 
مجموعه های نفتی باشد که با نفت خام می کنند و 
آن را به فرآورده تبدیل می کنند، یک سری پسماند 

و لجن هایی در مجموعه شکل می گیرد.«
او با اش��اره به اینکه »قدیم به این ش��کل بود که 
در بش��که های ذخیره می شد و یک شرکتی آنها را 
در جاهایی که سکنه نداشت دفن می کرد«، گفت: 
»امروز این مسئله را با استفاده از یک روش سازگار 
با محیط زیس��ت یعنی از خود آلودگی ها یک سری 
میکروارگانیس��م ها و باکتری هایی را جداس��ازی و 
سپس شناسایی کردیم و با به دست آوردن شرایط 

بهینه عملکرد اینها را به شکل پودر درآوردیم.«
رئیس پژوهش��کده عل��وم پایه کارب��ردی جهاد 
دانش��گاهیادامه داد: »یک محصول دانش بنیان که 
کافی است هرجایی را که خاک آلوده به مواد نفتی 
وجود دار د، این پودر را با خاک یا لجن نفتی مخلوط 
کرده و با تأمین رطوبت ۴۰ درصدی، در مدت زمان 
سه هفته آلودگی تا حدی که بتوان آن را به فضای 
سبز تبدیل کرد، پاکسازی کنید. تاکنون نیز سیستم 
ما به گونه ای بوده که حوضچه های پسماند را تحویل 
گرفته ای��م و به روش بیولوژیکی و کاماًل س��ازگار با 
محیط زیست پاکسازی کردیم و آن را به فضای سبز 

تبدیل کرده و تحویل داده ایم.«
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محس��ن قدیری گفت: پاالیشگاه اصفهان در سال 
۱۴۰۵ ب��ه عنوان ی��ک هلدینگ پتروپاالیش��ی با 
باالترین ضریب پیچیدگی و صادرات محور فعالیت 

خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در حاشیه 
بازدید محمد خزائی کوهپر، عضو هیئت مدیره کانون  
شرکت های س��رمایه گذاری سهام عدالت از شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با  اش��اره به برنامه های چشم 
انداز ۱۴۰۵ این شرکت اظهار داشت: ما در این چشم 
انداز به عنوان یک هلدینگ پتروپاالیشی با باالترین 
ضریب پیچیدگی و صادرات محور فعالیت خواهیم 

داشت.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر روزانه ۳۶۰ هزار 
بشکه انواع فرآورده های نفتی در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان تولید میشود، افزود: این شرکت ۱۳ درصد از 
بنزین، ۲۱ درصد از گازوئیل، ۱۸ درصد گاز مایع، و 

۱۲ درصد نفت کوره کشور را تولید می کند.
مدیرعام��ل ش��رکت پاالی��ش نفت اصفه��ان در 
خصوص ترکیب سهامداران ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز تصریح کرد: باید توجه داشت که سهم 
س��هام عدالت در این شرکت ۱۲.۲۷ درصد و سهم 

مردم نیز ۲۷.۸۵ درصد است.

وی با بیان اینکه برنامه ما این است که در افق ۴۰۵ فرآورده سنگین در 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان نداشته باشیم، اضافه کرد: در این افق ۱۱۷ 
هزار بش��که در روز بنزین یورو،   ۱۴۳ هزار بش��که دیزل یورو و ۱۴.۱ هزار 
بش��که نفت سفید خواهیم داش��ت ضمن اینکه نفت کوره از تولیدات این 

شرکت حذف خواهد شد.
قدی��ری با بیان اینکه در راس��تای کاهش مصرف انرژی ب��رق راه اندازی 
نیروگاه های بادی و خورش��یدی را در دستور کار داریم، گفت: بومی سازی 
تجهیزات مورد نیاز شرکت نیز در برنامه چهار ساله در دستور کار است که 
بخش قابل توجهی از آن با استفاده از شرکتهای دانش بنیان داخلی محقق 

شده است.
وی با بیان اینکه شرکت های جدیدی زیر مجموعه شرکت پاالیش نفت 
اصفهان برای تسریع در برنامه های این شرکت ایجاد شده است، ابراز داشت: 
 RHU و  RFCC از جمله آنها شرکت سهروردی است که بخش های مختلف
و توسعه زنجیر پروپیلن، توسعه زنجیر LPG و انواع محصوالت پتروشیمی را 

تولید خواهد کرد وسودآوری این شرکت روزانه ۷ میلیون دالر است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان تصریح کرد: باید توجه داشت که 
پروژه RFCC   بیش از ۱۵ سال بود که روی زمین مانده بود و RHU   نیز 
پروژه ای گره خورده بود، این پروژه هش��ت بس��ته داشت که ۶ بسته را باز 

کردیم و ۲ بسته دیگر نیز در دستور کار است.
وی در ادام��ه ب��ا تاکی��د بر اینکه م��ا در آینده صادرات مح��ور خواهیم 
ش��د، افزود: از این رو زیرس��اخت انتقال مواد نفتی را که تاکنون در هیچ 
ش��رکتی برنامه ریزی نشده در دستور کار قرار دادیم و قرار است این پروژه 

مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان 

در خصوص ترکیب 
سهامداران شرکت 

پاالیش نفت اصفهان 
نیز تصریح کرد: باید 

توجه داشت که سهم 
سهام عدالت در این 
شرکت 12.27 درصد 

و سهم مردم نیز 
27.۸5 درصد است.

پاالیشگاه اصفهان در سال 1405 صادرات محور می شود
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:
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منر مکعب در ساعت به ۳۰۰ متر مکعب در ساعت کاهش 
دادیم و تمهیداتی اندیشیده شده که یک قطره هم هدررفت 

آب را نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: دوطرح 
انتق��ال آب از دری��ای عم��ان و خلیج فارس را در دس��تور 
کار داری��م ک��ه انتق��ال آب از  عمان را با همکاری اس��تان 
س��رمایه گذاری می کنیم و انتق��ال آب از خلیج فارس را با 

شرکت خصوصی در دستور کار داریم.
وی اف��زود: همچنین در حال حاضر تاسیس��ات ذخیره 
استراتژی ۱۰۰۰ متر مکعب آب برای پاالیشگاه اصفهان را 
در دست بهره برداری داریم و با این ظرفیت اگر آب یک ماه 

در اصفهان قطع باشد، ما آب داریم.
قدیری با تاکید بر اینکه کاهش مصرف آب در پاالیش��گاه را 
دنبال می کنیم، ادامه داد: از سوی دیگر فاضالب خام را در شاهین 
شهر خریداری و در تصفیه خانه اختصاصی تا دوسال آینده به 

میزان ۲۰۰ میلیون متر مکعب بهره برداری خواهیم کرد.

حام���ی طرح ه���ای توجیهی پاالیش���گاه اصفهان در زمان 
تقسیم سود هستیم

همچنین محمد خزائی کوهپر، عضو هیئت مدیره کانون  
شرکت های سرمایه گذاری س��هام عدالت نیز در این دیدار 
ضمن قدردانی از خدمات ارائه ش��ده از س��وی مدیرعامل و 
کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان اظهار داشت: تولیدات 
محتوای تصویری و رس��انه ای این شرکت نیز در نوع خود 

بی نظیر و قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه س��ازمان س��هام عدالت همواره شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را رصد می کند وباید اذعان کنیم که 
کارهای بزرگی انجام ش��ده، اف��زود: مدیران توانمند در این 

مجموعه خروجی کاری خوبی را داشتهاند.
 عضو هیئت مدیره کانون  شرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدال��ت با بیان اینکه فعالیت های انجام گرفته و برنامه های 
در دستور کار شرکت پاالیش نفت اصفهان می تواند به این 
صنعت در سراسر کشور کمک قابل توجهی را داشته باشد، 
اضاف��ه کرد: از این رو درخواس��ت داریم تا گزارش��ی از این 
فعالیتها آماده و آن را برای ما ارسال کنند تا این تجربه های 

مدیریتی را در سطح شرکتهای مشابه تسری دهیم.
وی با اش��اره به اینک��ه راه اندازی ش��رکتهای جدید زیر 
مجموعه پاالیشگاه اصفهان بسیار خوب و تاثیرگذار است، 
ابراز داشت: کانون شرکت های سرمایهگذاری سهام عدالت 
خود را همسو با پاالیشگاه اصفهان می داند و اگر شرکت های 
زیر مجموعه پاالیشگاه طرح توجیهی خوبی را داشته باشند 

در پایان سال جهت تقسیم سود همسو خواهیم شد.
خزائی کوهپر ادامه داد: سعی ما این است که فضا را برای 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش اصفهان ب��از بگذاریم تا بتواند 

برنامه های در دستور کار خود را به خوبی اجرایی کند.
وی گفت: کانون س��هام عدالت بزرگترین بنگاه اقتصادی 
ایران اس��ت و از این رو هر نوع کمکی از دس��ت ما ساخته 
باش��د که بتوانیم یک قدم مجموعه پاالیشگاه را جلو ببریم 

دریغ نخواهیم کرد.

با س��رمایه گذاری کامل چینیها با خواب ۲ سال ۷۸ 
کیلومتر راه آهن از اصفهان ت��ا »ورتان« راهاندازی 

شود.
قدیری اضافه کرد: این پروژه قرار اس��ت ماه آینده 
کلنگ زنی و در بازه زمانی یک ساله به بهره برداری 
برس��د، همچنین برای این پروژه خری��د ۷۰ واگن 
کش��نده، مخ��زن دار و تریلی بر را در دس��تور کار 

داریم.
قدیری همچنین با بیان اینکه با تحقق طرح های 
بهبود فرایند فرآورده های نفتی در ش��رکت پاالیش 
نف��ت اصفهان در س��ال ۱۴۰۵ تولید گوگرد در این 
شرکت به بیش از ۷۰۰ تن می رسد، اضافه کرد: هر 
تن گوگرد ۲۰۰ هزار دالر اس��ت و ما سعی داریم با 
ف��رآوری آن، از هر تن این محص��ول یک هزار دالر 
درآمد داش��ته باشیم و برای این امر تولید مواد پایه 

برای شوینده ها را در دستور کار داریم.
وی همچنی��ن ب��ه افزای��ش به��ره وری در واحد 
حالل  های ش��رکت پاالیش نفت اصفهان اشاره کرد 
و ابراز داشت: این واحد را تشت طالیی در پاالیشگاه 
اصفهان می نامیم که سالهای سال غیرفعال بوده و ما 
با استفاده از شرکت میرداماد زنجیره ارزش حالل ها 
را در دستور کار قرار داد و در حوزه صادرات فعالیت 

خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: 
این ش��رکت قرار اس��ت حداکثر تا س��ه سال آینده 
ساالنه ۳ هزار میلیارد تومان)همت( برای پاالیشگاه 

سودآوری داشته باشد.
وی همچنین به مدیریت مصرف آب در ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان اش��اره ک��رد و گفت: در حال 
حاض��ر مصرف روزنام��ه  آب در پاالیش��گاه ۱۲۰۰ 
متر مکعب اس��ت و این در حالی اس��ت که در حال 
حاضر اصفهان با کمبود آب شرب روبه  رو است ما با 
سرمایه گذاری که انجام دادیم مصرف آب را از ۱۲۰۰ 

این واحد را تشت 
طالیی در پاالیشگاه 

اصفهان می نامیم که 
سالهای سال غیرفعال 
بوده و ما با استفاده از 

شرکت میرداماد زنجیره 
ارزش حالل ها را در 

دستور کار قرار داد و در 
حوزه صادرات فعالیت 

خواهد کرد
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ش��رکت پارس بهین پاالیش نفت قش��م که از شرکت های 
زیرمجموعه گروه گسترش انرژی پاسارگاد است، در بهمن ماه 
س��ال گذشته به دست رئیس جمهوری افتتاح شد و نخستین 
پاالیشگاه نفت فوق سنگین کشور است. از مهمترین تولیدات 
پاالیشگاه نفت فوق س��نگین پاسارگاد قشم قیر در گریدهای 

مختلف و محصوالت هیدروکربنی است.
به گزارش نتایج تحقیقات واحد آزمایشگاهی پاالیشگاه نفت 
فوق سنگین پاسارگاد قشم »افسانه ملک شاهی«، این پاالیشگاه 
موف��ق به تولید گرید تازه ای از قیر با عن��وان AH70 نائل آمده 
است که الزامات استاندارد قیر مورد نیاز کشورهای مانند چین 
را دارا ب��وده و از پر مصرف تری��ن گریدهای مصرفی قیر در آن 
کش��ور است. با توجه به نتایج حاصل شده شرکت پارس بهین 
پاالیش نفت قشم اولین تولید کننده قیر AH70 در ایران است 
که توانسته این گرید از قیر را به صورت صنعتی و خالص تولید 
کند. در حال حاضر تولید این محصول در گس��ترش بازارهای 

جدید و ارزآوری برای کشور بسیار حائز اهمیت است.
»افسانه ملک شاهی« از متخصصین آزمایشگاهی صنعت نفت 
و پاالیش کش��ور و رئیس آزمایش��گاه پاالیشگاه نفت سنگین 
پاسارگاد قشم با اعالم این خبر در گفت وگویی به شرح بیشتر 

این دستاورد و  خصوصیات این محصول پرداخته است.

پی���ش از آنک���ه ب���ه س���راغ محص���ول ت���ازه بروی���م، از 
اس���تانداردهای جهان���ی قی���ر و رون���د دس���تیابی ب���ه 
اس���تاندارد مل���ی و جهان���ی در محصول ه���ای قی���ری و صح���ت 

سنجی محصول بفرمایید؟
همانطور که مس��تحضر هس��تید بازارهای هدف با توجه به 

تولید قیر AH70 در اولین پاالیشگاه نفت فوق سنگین
برای نخستین بار در ایران، شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم انجام داد؛

تولید گرید تازه ی از قیر، محصولی متناسب با بازار جهانی
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استانداردهای مختلف موجود بین المللی و منطقه ای 
تعریف می شوند که مهمترین استانداردهای محصول 

قیر به شرح ذیل است:
1 ASTM D 946 (PEN Grade): 40/50, 60/70, 

85/100, 120/150, 200/300

2- IS 73, VG Grade (Indian Standard): 

VG10, VG20, VG30, VG40

3- AASHTO M 320 (PG Grade): PG58-X, 

PG64-X, PG70-X, PG76-X

4- AS 2008 (Australia Standard): WA170, 

C170, C240, C320, C450, C600

5- GB /T11147 (China Standard): AH 30, 

AH50, AH70, AH90, AH110, AH130, AH160

 PEN(  ASTM D946 اس��تاندارد  Grade( گریدبندی جهانی و بین المللی 1

بر اساس درجه نفوذ است که بیشتر کشورها بر این 
اس��اس قیر تولیدی خود را به بازار ارائه می دهند و 
اس��تاندارد اصل��ی ای��ران هم بر اس��اس ای��ن نوع 
گریدبندی است که در سال ۹۸ با تغییرات اساسی 
استانداردهای ویسکوزیته گرید و عملکردی و ... هم 
به اس��تاندارد ایران اضافه شد. خوشبختانه در سال 
۱۴۰۰ با تالش مستمر تمام واحدهای شرکت پروانه 
اس��تاندارد قیر ۵۰/۴۰. ۶۰/۷۰. ۸۵/۱۰ از س��ازمان 

ملی استاندارد اخذ شد.
ام��ا از آنجا که یکی از متقاضیان خوب  قیر ایران کش��ور هند اس��ت از س��ال 2
۱۳۹۰ قیر ویسکوزیته گرید VG Grade .۷۳ IS، یا 
بر اس��اس اس��تاندارد جهانی همان AC ه��م وارد 
معامالت بازار قیر ایران شد، که مطابق نتایج حاصل 
ش��ده قیر ۶۰/۷۰ پاالیش��گاه در اس��پک VG30 و 
VG40 قرار دارد. لذا درخواست صدور پروانه جهت 
 AC30. یا همان VG30 و VG40 دریافت دو گرید
AC شرکت پارس بهین به سازمان ملی استاندارد در 

حال انجام است.
 PG(  ۳۲۰  AASHTO M اس��تاندارد  Grade( مرب��وط به قیرهای عملکردی 3

حدوداً در ۵ س��ال اخیر از طرف وزارت راه و ترابری 
اجباری شده و بیشترین خرید به صورت داخلی و از 
طرف همین وزارتخانه انجام شده است. در یک برهه 
زمانی تنها کش��ور قطر جهت آماده سازی برای جام 

جهان��ی فوتب��ال قط��ر ۲۰۲۲ چند پ��ارت از ایران 
خریداری کرده اس��ت. الزم به ذکر است با توجه به 
 PG نوع خوراک پاالیشگاه، امکان تولید اکثر قیرهای
وج��ود دارد ولی ب��ا توجه به الزامات س��ازمان ملی 
اس��تاندارد و مرک��ز تحقیق��ات وزارت راه، تأمی��ن 
تجهیزات آزمایش��گاهی تس��ت قیر عملک��ردی از 

نیازهای اصلی است.
 Australia(  ۲۰۰۸  AS اس��تاندارد  Standard( مربوط به قیرهای استاندارد 4

منطقه ای استرالیا اس��ت که با توجه به نتایج اولیه، 
تولید این قیرها هم درپاالیشگاه امکان پذیر است که 

احتیاج به تحقیقات بیشتری دارد.
 China Standard( GB /T۱۱۱۴۷( اس��تاندارد قیر کش��ور چین مربوط به 5 
اس��تاندارد منطقه ای خودش��ان اس��ت. با توجه به 
تحقیقات زیاد ب��ه روی انواع خ��وراک وکیوم باتوم 
)VB( تمام پاالیش��گاهای کشور امکان تولید آن به 
صورت خالص و صنعتی در ایران تا کنون امکان پذیر 

نبوده است.

ای���ن محص���ول جدی���د قی���ر یعن���ی گری���د 
AH70 چط���ور محصول���ی اس���ت و چ���ه 
کشورهای مخاطب و مصرف کننده این گرید از قیر 

هستند؟
China Standard( GB /T۱۱۱۴۷ ( اس��تاندارد 
قیر کشور چین مربوط به استاندارد منطقه ای چین 
است که تست داکتیلیتی در دماهای ۱۰ و ۱۵ درجه 
سلس��یوس که پایینتر از دمای استاندارد ۲۵ درجه 
 AH۷۰ است را بسیار سختگیرانه الزام کرده است. قیر
با در جه نف��وذ ۸۰/۶۰ از مهمترین گریدهای چین 
است که درخواست بیشتری از کشور چین دارد. هم 
چنین الزم به ذکر اس��ت دو گرید قیر روتین کشور 
چین AH۵۰)۶۰/۴۰( و AH۹۰)۱۰۰/۸۰( با توجه به 
نتایج آزمایشات اولیه انجام شده، امکان تولید آنها هم 

در پاالیشگاه وجود دارد.

اینطور که اعالم ش���ده اس���ت، تولید این 
محص���ول قی���ری ب���ا این گرید ب���رای اولین 

بار در ایران صورت می پذیرد. درست است؟
بله، بیش از پنج سال است که درخواست و سفارش 

تولید این محصول از طرف ش��رکت های چینی، به 
تولیدکنندگان قیر ایران اعالم می شود و تاکنون هیچ 
شرکتی نتوانسته این نوع قیر را به صورت صنعتی و 
خالص تأمی��ن کند. لذا با توجه به این فرصت عالی 
در اولین س��ال فعالیت شرکت پارس بهین پاالیش 
نفت قشم از زیر مجموعه های گروه گسترش انرژی 
پاسارگاد سعی کردیم که با تحقیقات دقیق و انجام 
تست های تخصصی به روی انواع خوراک های ورودی 
به پاالیشگاه و تولیدات مختلف این نیاز بازار جهانی 
را برآورده کنیم و اولین ش��رکتی در ایران باشیم که 
ضمن بهره برداری از خوراک نفت سنگین، تولیدات 
قیر تازه متناسب با نیاز جهانی و در راستای ارزآوری 
برای کشور و خودکفایی در تولیدات متنوع قیری را 

پیگیری کند.

از مزایای این محصول و پاالیشگاه نفت 
پاسارگاد قشم بگویید؟

این نوع قیر به دلیل اینکه تولید آن شدیداً به نوع 
خ��وراک و متغیرهای تولید و دقت زیاد در ش��رایط 
تولید دارد و باید در درجه نفوذ خاص به عنوان مثال 
۶۵،۶۴،۷۵ و ۷۶، تولید شود، و همچنین با توجه به 
کیفیت باالی آن بسیار مرغوب و خاص است و باعث 

صرف جدی در هزینه، انرژی و زمان می شود.
از بزرگترین مزایای پاالیش��گاه پارس بهین نفت 
قشم برای تولید این محصول نوع فرایند است که به 
روش استحصال مستقیم بوده که در این نوع فرایند 
کمت��ر روغن و مالتین ها از بین می روند و همچنین 
ن��وع خوراک دریافتی به پاالیش��گاه که از نوع نفت 
فوق س��نگین بوده که این خود باعث کیفیت باالی 
قیر تولیدی شده است. ضمناً ساختار مولکولی و نوع 
پراکندگی و درصد هر ک��دام از اجزای قیر از جمله 
مالتین ه��ا و روغن ه��ا و اس��فالتین و ... در این قیر 

تولیدی بسیار مناسب است.

از فعالیت ه���ای آین���ده ب���ر س���ر قی���ر در 
پاالیش���گاه نفت س���نگین پاسارگاد قشم 
بگویی���د و اینک���ه آی���ا بزودی ش���اهد محصوالت تازه 

هم خواهیم بود؟
حرکت پاالیش��گاه به س��مت قیرها درگریدهای 
مختلف ادامه خواهد داشت و ما در واحد آزمایشگاهی 
در کنار همکاران خود در واحد تولید و عملیات سعی 
داریم در کنار عنوان اولین پاالیش��گاه نفت سنگین 
کشور، به اولین های دیگر نیز دست پیدا کنیم. برای 
 )AS ۲۰۰ )Australia Standard مث��ال اس��تاندارد
مربوط به قیرهای استاندارد منطقه ای استرالیا است که 
با توجه به نتایج اولیه حاصل شده تولید این قیرها هم 
درپاالیشگاه امکان پذیر است که احتیاج به تحقیقات 
بیشتری دارد. فعالیت های تحقیقاتی در مورد دو نوع 
قیر عملکردی و استرالیا در دستور کار آزمایشگاه قرار 

دارد و حرکت به سمت آن آغاز شده است.
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طی مراسمی و با حضور برخی از مسئوالن استانی، ۱۶۲ نفر از نیروهای جوان و 
نخبه استان هرمزگان در شرکت پاالیش نفت آفتاب فعالیت خود را آغاز کردند.

محمدمهدی دوستی در مراسم آغاز به کار نیروهای جدیدالورود شرکت پاالیش 
نفت آفتاب، با بیان اینکه برای جذب در ۹۰ درصد از مجموعه های کشور، متقاضیان 
باید س��ابقه کاری در حوزه تخصصی خود داش��ته باشند، اظهار کرد: از بین هزار و 
۲۰۰ نفر متقاضی استخدام در شرکت پاالیش نفت آفتاب بیش از ۱۶۰ نفر از آزمون 
استخدامی و دوره آموزشی سربلند بیرون آمده اند و فعالیت خود را در این مجموعه 
آغاز کردند. وی با تأکید بر اعتماد به جوانان، عنوان کرد: من از ۲۳ سالگی کارم را 
آغاز کردم و معتقدم جوانان، باانرژی و تالش خود، می تواند موجب رش��د و توسعه 

شرکت شوند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آفتاب بابیان اینکه افراد جذب شده در این مجموعه 
هیچ گونه سابقه کاری نداشته اند، مطرح کرد: اکثر مدیران شرکت نخست به عنوان 
کارشناس وارد مجموعه شدند و امروز مسئولیت سرپرستی واحدهای مختلف را بر 
عهده  دارند. دوس��تی با اشاره به اینکه مسیر رشد برای تمامی نیروهای شرکت باز 
است، افزود: یک فرد اگر تالش داشته باشد قطعاً می تواند در این مجموعه هم خود 
رشد کند و هم موجب رشد و پیشرفت شرکت شود. وی صبر، پشتکار و یادگیری را 
سه نیاز ترقی در این شرکت دانست و گفت: نیروهای جدیدالورود اگر این ویژگی ها 
را داشته باشند قطع به یقین در ۵ سال آینده رشد چشم گیری در مجموعه خواهند 
داشت. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آفتاب ادامه داد: برخی از جوان ها به دنبال 
آن هستند که سریع تر به نتیجه دلخواه برسند، اما ممکن است سرعت کار پایین تر 
از صبر آن ها باشد و این مسئله موجب دلسردی شود، پس نیاز است افراد صبر خود 
را باال ببرند تا بتوانند به موفقیت های روزافزون دست یابند. مهندس دوستی با بیان 
اینکه اگر نتایج خوبی در کار حاصل نشد نباید تالش متوقف شود، تصریح کرد: هر 

فرد در حوزه کار باید مطالب جدید بیاموزد و تجربیات جدید کسب کند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آفتاب با تأکید بر اینکه آینده این شرکت و ایران 
در دستان جوانان است، گفت: کار با فرد باتجربه برای سرپرستان واحدها راحت تر 
خواهد بود اما انرژی جوان ترها بیشتر از دیگر افراد است و به رشد و توسعه مجموعه 

کمک خواهد کرد.

ضرورت هم راستایی، توسعه متوازن و پایدار دانشگاه و صنعت
احسان کامرانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در ادامه 
این مراسم بابیان اینکه طی چند سال گذشته رهبر انقالب در انتخاب شعار سال 
به حوزه اقتصادی تأکید بس��یاری داشته اند، اظهار کرد: در حال حاضر سه قوه در 
کنار هم آمده اند تا بتوانند به شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« جامع عمل 

بپوشانند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تاکید بر اینکه توجه به 
نیروی انسانی موجب رشد کشورهایی همچون آلمان و ژاپن شده است، عنوان کرد: 
در کشور و به تبع آن استان هرمزگان نیز باید به این امر مهم بیش از گذشته توجه 
ش��ود. کامرانی از فعالیت ۵۲ واحد دانشگاهی در استان هرمزگان خبر داد و گفت: 
طرح آمایش آموزش عالی و طرح آمایش س��رزمینی در هرمزگان باید با یکدیگر 

تطبیق داده شود.
وی با بیان اینکه اکثر رشته های تحصیلی موردنیاز هرمزگان در دانشگاه های این 
استان تدریس می شود، اعالم کرد: یکی از ضرورت های حوزه دانشگاهی این استان 

افزایش مقاطع تحصیالت تکمیلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هم راستایی، توسعه متوازن 

و پایدار رش��ته های دانش��گاهی و نیازهای استان را یکی از ضرورت ها عنوان کرد و 
ادامه داد: این مهم موجب می شود از تمام ظرفیت های موجود نیروی انسانی استفاده 

شود.

شکوفایی شرکت پاالیش نفت آفتاب با بهره برداری از 4 فاز توسعه ای
مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری هرمزگان در ادامه مراسم آغاز به کار نیروهای 
جدیدالورود ش��رکت پاالیش نفت آفتاب با اش��اره به ش��کل گیری ستاد پیگیری 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه استان هرمزگان طی چند سال گذشته، 
اظهار کرد: بعد از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری 
به منظور استفاده از ظرفیت باالی قوه قضائیه در تحقق این سیاست ها و در راستای 
امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی و قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه دستور عمل پیگیری این مهم 

در این دستگاه تدوین و ابالغ شد.
رئیس دادگستری هرمزگان ادامه داد: از سال گذشته تا به امروز بیش از ۴۶۰ نفر 
اشتغال مستقیم توسط شرکت پاالیش نفت آفتاب ایجادشده است، که این مهم کار 

بزرگی محسوب می شود.
قهرمانی به طرح های توسعه ای شرکت پاالیش نفت آفتاب اشاره کرد و گفت: با 

بهره برداری از ۴ فاز توسعه ای، این شرکت به اوج شکوفایی خود خواهد رسید.
وی مطرح کرد: این س��رمایه گذاری ثمرات زیادی در بخش تولید، اشتغال، رشد 
صادرات، ارزآوری، جلوگیری از خام فروشی و جلوگیری از وابستگی به محصوالت 

خارجی که مورد تأکید رهبر انقالب است به دنبال خواهد داشت.

اس���تخدام افراد بدون س���ابقه کار در ش���رکت پاالیش نفت آفتاب حرکتی نو و 
بی نظیر است

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، ابوموس��ی، خمیر، قش��م و حاجی آباد در 
مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه این مراسم، اظهار کرد: استخدام فارغ التحصیالن 
بدون س��ابقه کار توسط ش��رکت پاالیش نفت آفتاب حرکت خوب، نو و جدید در 

مجموعه بخش خصوصی است که در سطح کشور بی نظیر است.
وی با بیان اینکه این حرکتی قابل  قبول در حوزه اش��تغال است، مطرح کرد: در 
شرکت پاالیش نفت آفتاب برای تأمین نیروهای متخصص و موردنیاز خود از جوانان 
بومی و ماندگار استفاده کرده است. مرادی عنوان کرد: از تمام بخش های خصوصی، 
دولتی و خصولتی انتظار می رود که چنین کاری را همچون ش��رکت پاالیش نفت 

آفتاب انجام دهند.
او با اشاره به اینکه سرمایه گذار باید به اندازه مبلغ سرمایه گذاری سود ببرد، تصریح 
کرد: ش��رکت پاالیش نفت آفتاب با جذب نیروهای بدون سابقه کار کاری فراتر از 
سود انجام داده است. وی با بیان اینکه ورود دستگاه قضائی به رفع مشکالت بخش 
خصوصی را باید به فال نیک گرفت، بیان کرد: این مهم موجب افزایش اطمینان در 
بخش تولید می شود. مرادی ادامه داد: پیگیری تأمین خوراک و انتقال از طریق لوله 
بر عهده ما و دیگر مسئوالن است تا بتوانیم از چنین مجموعه های فعالی حمایت و 

پشتیبانی کنیم.
نماینده مردم بندرعباس، ابوموس��ی، خمیر، قشم و حاجی آباد در مجلس با بیان 
اینکه ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی یعنی کم کردن بار از دوش مسئوالن 
اس��تانی و کشوری، اظهار کرد: اس��تان هرمزگان یک استان مهم، اقتصاد محور و 
استراتژیک است اما آمار بیکاری در این استان بسیار باالست که این مهم ظلم در 

حق استان است.

آینده شرکت پاالیش نفت آفتاب در دستان نیروهای جوان
آغاز به کار 162 نفر از نخبگان جوان هرمزگان در پاالیشگاه آفتاب؛
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برگزاری نهمین نشست هم اندیشی روابط عمومی های پاالیش و پخش و شرکت های پاالیشی عضو انجمن

برگزاری مسابقات شطرنج شرکت های پاالیش نفت به میزبانی پاالیشگاه تهران

نهمین نشست هم اندیش��ی روسای روابط عمومی 
شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت های پاالیش نفت 
کشور به میزبانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس برگزار 
شد. در این نشست دو روزه، روسای روابط عمومی شرکت 
ملی پاالیش و پخش و شرکت های پاالیش نفت عضو 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت ضمن 
بازدید از تاسیسات نفت در رابطه با مهم ترین مسائل، 
چالش ها و مباحث پیش روی روابط عمومی ها تبادل 
نظر کردند. همچنین در حاشیه این نشست با حضور 
بنی هاش��می از اساتید دانشکده صدا و سیما و حوزه 
ارتباطات، سمینار آموزشی با موضوع آلودگی اطالعات 
و بحران سواد رسانه ای با محورهای آسیب شناسی و 
هدف شناس��ی در جریان اطالعات، حرکت به سمت 
سواد رسانه ای بومی و نقش روابط عمومی ها در توسعه 
س��واد رس��انه ای برگزار ش��د. در ابتدای این نشست 
رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
ضمن تش��کر از تالش ه��ای روابط عمومی ها گفت: 
روابط عمومی نهادی مهم و تاثیرگذار در س��ازمان در 
ایجاد پیوند بین درون س��ازمانی و ارتباطات بیرونی 

است. اس��حاق جعفری در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان عملکرد شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در ح��وزه جامعه و مس��ئولیتهای اجتماع��ی افزود: 
این ش��رکت به همت مدیرعامل و حمایتهای هیئت 
مدیره محترم توانست اقدامات شایسته ای در راستای 
ایفای مسئولیتهای اجتماعی با توسعه زیرساختهای 
بهداش��ت و درمان، آموزش و پرورش، ورزش، عمران 
شهری و روستایی و مشارکت در برنامه های فرهنگی 
انجام دهد اخبار ای��ن اقدامات ارزنده در جهت تنویر 
افکار عمومی توس��ط روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت در جامعه انعکاس می یابد. رئیس روابط عمومی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نیز در 
این نشست به اهمیت جایگاه روابط  عمومی  در عصر 
اطالعات و لزوم همگونی و همسانی با فرآیند اطالعات 
در پیشبرد اهداف سازمان اشاره کرد و گفت: عملکرد 
روابط عمومی ها باید شفاف و سنجش پذیر باشد و در 
این مسیر ضرورت دارد روابط عمومی ها به عنوان یکی 
از بازوهای اصلی مدیریت، با شناسایی دقیق حوزه های 
مرتبط، برنامه ریزی و به شکل حرفه ای برخورد کنند. 

مجید ش��هیدی افزود: هماهنگی روابط عمومی ها و 
حرکت هم راستا با خط مشی ها و سیاست های کالن 
و تعامل نزدیک با یکدیگر و استفاده از تجارب و خرد 
جمعی از موارد ضروری و مهمی است که باید در رویه ها 
مدنظر قرار گیرد. وی بر ضرورت برنامه ریزی راهبردی 
و اقدام ه��ای عمل��ی جهت بی��ان تالش های صورت 
گرفته در زمینه تولید و توزیع سوخت و انرژی کشور 
تأکید کرد و افزود: هدف از برگزاری این نشس��ت ها، 
شناسایی مسائل و چالش های روابط عمومی ها است تا 
با همفکری و تبادل نظر به راه حل های عملی و مؤثر 
نائل شویم. در ادامه این نشست رؤسای روابط عمومی 
شرکت های پاالیش نفت عضو انجمن و شرکت های 
تابعه شرکت ملی پاالیش و پخش نیز به بیان دیدگاه ها، 
مسائل و چالش های خود پرداختند. بازدید از تاسیسات 
پاالیش��گاه نفت بندرعباس، پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس و همچنین ش��رکت پارس بهین پاالیش نفت 
قشم از دیگر برنامه های روسای روابط عمومی شرکت 
ملی پاالیش و پخش و شرکت های پاالیش نفت عضو 

انجمن در این برنامه دو روزه بود.

مسابقات شطرنج شرکت های پاالیش نفت کشور عضو انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت به همراه شرکت های پاالیش نفت اراک، آبادان، شرکت خطوط 
لوله و مخابرات، ش��رکت ملی و مهندسی ساختمان نفت و ستاد پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در بخش آقایان )رده سنی زیر ۴۵ سال( که به مدت ۳ روز در 

۹ دور به میزبانی ش��رکت پاالیش نفت تهران برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به 
کار خود پایان داد. در این رقابت ها شرکت پخش فرآورده های نفتی عنوان نخست 
را از آن خود کرد و شرکت پاالیش نفت اصفهان و شرکت خطوط لوله و مخابرات 
به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش انفرادی نیز نفرات قهرمان 
میزهای پنج گانه معرفی ش��دند. همچنین کاپ اخالق این دوره از رقابت ها که با 
قضاوت داوران مطرح و بین المللی شطرنج کشور همراه بود، به شرکت پاالیش نفت 

ستاره خلیج فارس اهدا شد.
آیین اختتامیه این مسابقات با حضور تامینی رئیس فدراسیون شطرنج، عاشوری 
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت و آرمان فر مدیرعامل شرکت 

پاالیش نفت تهران برگزار شد.
در حاش��یه این مراسم حمیدرضا جعفری مدیر توس��عه سرمایه های انسانی و 
پشتیبانی شرکت پاالیش نفت تهران ضمن قدردانی از داوران و برگزارکنندگان این 
دوره مسابقات از برگزاری کالس های آنالین شطرنج با استفاده از مدرسین مطرح 

فدراسیون شطرنج کشور ویژه کارکنان و فرزندانشان در آینده ای نزدیک خبر داد.
غالمرضا صفری رئیس هیئت ش��طرنج شرکت پاالیش نفت تهران با همکاری 
توسعه سرمایه های انسانی و پشتیبانی شرکت پاالیش نفت تهران مسئول برگزاری 

این دوره از مسابقات بود.
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بازدید مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش از پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند

جلیل ساالری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
مل��ی پاالیش و پخش از ش��رکت پاالیش نفت امام 
خمینی )ره( شازند بازدید کرد و در جریان، تولیدات، 
پروژه ها و اقدامات انجام ش��ده در این ش��رکت قرار 

گرفت.
در این بازدید که به منظورهماهنگی بیشتر و ایجاد 
تعامل با مدیریت و کارکنان پاالیش��گاه و همچنین 
بررس��ی وضعیت ش��رکت و اقدامات مهم در دست 
اجرا انجام پذیرفت، ساالری ضمن حضور در سایت 
ش��رکت از واحدهای مختلف پاالیش��گاه همچون 

RCD و RFCC بازدید کرد.
در جلسه ای که به همین منظور در سالن کنفرانس 
پاالیشگاه با حضور جمعی از مدیران و رؤسای ستادی 
و عملیاتی برگزار شد، رجبی مدیرعامل پاالیشگاه با 
ارائ��ه گزارش��ی از فرایند تولید محص��والت نفتی و 
تعمی��رات اساس��ی واحد RCD پاالیش��گاه گفت: 
کلیه کارکنان س��ختکوش این پاالیشگاه به صورت 
ش��بانه روزی و متعهدانه در راس��تای استمرار تولید 
باکیفیت تالش می کنند. نگاه ما در کلیه مسائل نگاه 
به آینده است. لذا در حوزه های تولید، ارتقاء کیفیت 
محصوالت، بهره وری سازمانی، بهره گیری مناسب از 
کلیه تأسیسات و تجهیزات پاالیشگاه و محیط زیست، 

با انجام برنامه ریزی های مناسب اقدام می کنیم.
وی با اش��اره به منابع انسانی به عنوان مهمترین 
س��رمایه های کش��ور گفت: بخش قاب��ل توجهی از 
نیروهای مجرب ما در آستانه بازنشستگی قرار دارند 
لذا باید با اتخاذ تدابیر اصولی نسبت به امر جانشین 

پروری گام برداریم.
رجبی در پایان س��خنان خود افزود: الحمداهلل به 
همت مهندسین و کارکنان غیرتمندی که خالصانه 
و صادقانه با تمام وجود در راس��تای پیشبرد اهداف 
شرکت تالش می کنند، کلیه واحدهای عملیاتی به 
خوبی در مدار تولید قرار دارند. در این راس��تا جناب 
آقای مهندس س��االری و دیگر عزیزان ستادی نیز 

هم��واره با ما همراه و هم��گام بوده و از هیچ کمکی 
دری��غ نکرده اند؛ لذا در این فرصت مراتب قدردانی و 
سپاس��گزاری خود و پرسنل پاالیشگاه امام خمینی 

)ره( شازند را از ایشان بیان می کنم.
در ادام��ه غالمی مدیر عملیات پاالیش��گاه با ارائه 
توضیحاتی در خصوص موضوعات مطرح شده گفت: 
این پاالیشگاه در حوزه فرایندهای عملیاتی اقدامات 
ارزشمندی را انجام داده است و برنامه های دیگری را 
نیز در دست اقدام دارد. اما افزایش حجم کارها و ورود 
تکنولوژی های تازه نیازمند ایجاد ساختارهای جدید 
است. ما در این حوزه با چالش هایی روبرو هستیم که 

باید با آینده نگری و نگاه ویژه بدان بپردازیم.
س��االری پس از استماع دیدگاه ها و نقطه نظرات 
مدیران و رؤسای ستادی و عملیاتی با ابراز خرسندی 
از حضور در جمع کارکنان این پاالیش��گاه گفت: از 
مهمترین ساختارهای الزم برای کلیه صنایع بزرگ 
و راهبردی بحث امنیت انرژی است که باید در کنار 
امنیت غذایی و دیگر حوزه های پدافندی بدان توجه 
ویژه شود تا بتوان با چالش های احتمالی به صورت 
درست و اصولی مواجه شدیم. این مهم نیازمند ایجاد 
یک مرکز فرماندهی و یک متولی واحد در هر منطقه 
اس��ت که با برگزاری جلس��ات منظ��م، راهکارهای 
درست را ارائه و تصمیمات نهایی را اتخاذ کند. چرا 
ک��ه وجود چنین هماهنگی های��ی می تواند در دراز 
مدت از بروز برخی مشکالت و چالش های احتمالی 

پیشگیری کند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش با اشاره به بحث خصوصی سازی صنایع در 
سطح کشور اظهار کرد: فرایند خصوصی سازی باید 
با روش ها و س��اختارهای مناس��ب و با اهلیت الزم 
صورت پذیرد. به گونه ای که پس از خصوصی سازی، 
شرکت ها پاس��خگو باش��ند و کلیه ذینفعان از این 
خصوصی سازی منتفع شوند. سرمایه های ملی متعلق 
به مردم و کشور است و باید از آنها محافظت کرد. از 

دیگر سو در امر خصوصی سازی باید شفافیت وجود 
داشته باشد تا مشکالت جانبی به وجود نیاید.

وی با توجه به اهمیت تولید فرآورده های نفتی در 
کشور افزود: تولیدات اس��تاندارد و با کیفیت و رفع 
نیازهای کشور بسیار اهمیت دارد لذا وظیفه ما این 
است که به حوزه تولید توجه کنیم و برنامه ریزی های 
الزم و هدف گذاری ه��ای مناس��ب را در ای��ن حوزه 

داشته باشیم.
س��االری بر ل��زوم معرفی و انعکاس پیش��رفتها و 
دستاوردهای کشور در س��طح داخلی و بین المللی 
اش��اره و تصریح کرد: باید نس��ل جدید با اقدامات و 
دستاوردهای کشور در حوزه های مختلف آشنا شوند 
لذا ما برای تحقق این مهم اردوهای راهیان پیشرفت 
را در نظ��ر گرفته ایم تا دانش آموزان و دانش��جویان 
در قال��ب این اردوها ب��ا توانمندی ها و ظرفیت های 
کش��ور آشنا شوند. از دیگر س��و می توان با برگزاری 
سمینارهای بین المللی توانمندی های خود را به رخ 

دیگر کشورها نیز بکشانیم.
وی در پایان ایجاد نش��اط و امی��د در کارکنان را 
الزمه دستیابی به بهره وری سازمانی دانست و گفت: 
وقتی امید، نش��اط و انگیزه ایجاد شود خود به خود 
بسیاری از مشکالت مرتفع می شوند. باید کارکنان را 
درک کنیم و برای حل مشکالت ایشان تدابیر الزم را 
در نظر بگیریم. این وظیفه ماست که کار، اشتغال و 
تولیدات جدید داشته باشیم و شرایط مناسب را برای 
جذب جوانان توانمند ایجاد کرده و به ایشان اعتماد 
کنیم. تجربه ثابت کرده است هرگاه به جوانان اعتماد 
کردیم نتایج ارزش��مندی را به دست آوردیم. از شما 
می خواهم که راهکارها و پیشنهادات خود را با ما در 
میان بگذارید و اطمینان داش��ته باشید که ما نیز با 
تمام توان در کنار شما هستیم. ان شاءاهلل بتوانیم به 
عنوان یک کارگزار نظام خدمتگزار خوبی برای کشور 

و مردم باشیم.
شایان ذکر اس��ت عملیات تعمیرات اساسی واحد 
RCD که ب��ه همت تیم های عملیات��ی، تعمیراتی 
و مهندسی پاالیش��گاه به صورت شبانه روزی و بدون 
وقفه در جریان است، بر اساس پیش بینی های انجام 
ش��ده طی کمتر از یک ماه کاری به پایان می رسد و 
کل واحد در مدار تولید قرار می گیرد. از خصوصیات 
بارز این عملیات بومی س��ازی این فرآیند و انجام آن 
به صورت شبانه روزی و بدون وقفه در دمای زیر صفر 
درجه سانتی گراد است و مطابق برنامه ریزی های صورت 
گرفته این واحد بدون اتالف وقت و در موعد مقرر در 
مدار تولید قرار خواهد گرفت؛ ضمن این که با همت و 
تالش بی وقفه همکاران بخش بهره برداری، یک بخش 
دیگ��ر از واحد )ترین A( در زمان انجام این تعمیرات 
در سرویس کامل عملیاتی قرار داشته و وظیفه تأمین 

خوراک واحد RFCC را بر عهده دارد.
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تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه شازند از سر گرفته شد
مدیرعامل پاالیشگاه ش��ازند اراک گفت: در حال 
حاضر همه واحدهای عملیاتی در سرویس قرار دارد 
و بنزین سوپر، بنزین یورو، بنزین معمولی، گازمایع و 

پروپیلن و دیگر محصوالت در حال تولید است .
 مجید رجبی  با اشاره به از سرگیری تولید بنزین 
سوپر در این واحد و تأمین نیاز استان تهران، اظهار 
داشت: واحد RFCC پاالیش��گاه امام خمینی )ره( 
شازند از واحدهای بسیار مهم و استراتژیک در این 
شرکت محسوب می ش��ود که محصوالت آن برای 

کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
ب��ه گزارش فارس، وی افزود: همکاران س��خت 

ک��وش ما و ش��رکت های دانش بنیان یا یک اقدام 
گروه��ی، پس از انجام عملیات پیچیده تعمیراتی 
و س��اخت قطعه، مجدداً واح��د مذکور را در مدار 
تولی��د ق��رار دادند. رجب��ی اظهار داش��ت: بدین 

ترتیب عملیات تعمیر و س��اخت شیرآالت دچار 
نقص فنی و شفت های شیرآالت حساس در واحد 
RFCC درکمتری��ن زمان ممکن ب��ا موفقیت به 

پایان رسید.
مدیرعامل پاالیشگاه شازند اراک در پایان گفت: در 
حال حاضر تمامی واحدهای عملیاتی در سرویس قرار 
دارد و بنزین سوپر، بنزین یورو، بنزین معمولی، گازمایع 

و پروپیلن و دیگر محصوالت در حال تولید است.
چن��دی پیش به دلیل تعمیر یک��ی از واحدهای 
پاالیش��گاه ش��ازند اراک، تولید بنزین سوپر در این 

پاالیشگاه متوقف شده بود.

تشییع شهید گمنام در پاالیشگاه تبریز
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور گسترده و پرشور مردم، خانواده های 
معظم شهدا، رزمندگان، مدیران و مسئولین دستگاه ها و کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز در میدان شهدای 

پاالیشگاه تبریز برگزار شد.

هزار نخبه اصفهانی در شرکت پتروپاالیش سهروردی صفاهان شاغل می شوند

برگزاری کارگروه مدیران منابع انسانی شرکت های پاالیشی

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: یک 
هزار نخبه اصفهانی در شرکت پتروپاالیش سهروردی 

صفاهان شاغل می شوند.
محس��ن قدیری با اش��اره ب��ه راه اندازی ش��رکت 
پتروپاالیش س��هروردی صفاهان اظهار داشت: این 
شرکت، یکی از شرکت های مهم ماست که در سال 
۱۴۰۵ به هدفگذاری خود می رسد. وی با بیان اینکه 
 RHU، RFCC، راه اندازی ۱۸ پروژه مهم از جمله
SDA و قیرس��ازی، آسفالت س��ازی و تولی��د ۶۰ 
هزار بش��که بنزین یورو ۵ و ۲۳۰ هزار تن پروپیلن 

بخش هایی از فعالیت این شرکت خواهد بود.
مدیرعامل هلدین��گ پتروپاالیش اصفهان با بیان 

اینکه واحد RFCC را ب��ه گونه ای جانمایی و اجرا 
خواهیم کرد که هیچ گونه آلودگی زیست محیطی 
نداشته باشد، گفت: قطعاً در کنار پاالیشگاه زمین های 

فوتب��ال را راه اندازی می کنیم ک��ه اطمینان دهیم 
آلودگی زیست محیطی نداریم.

 LPG ،وی با بیان اینکه به زنجیره ارزش پروپیلن
و … ورود می کنی��م و به تولیدات خوبی به صورت 
انحصاری دست خواهیم یافت و همه این محصوالت 
برای اولین بار و با هدف صادرات تولید خواهد ش��د. 
قدی��ری با بی��ان اینکه ما درصدد هس��تیم با جهاد 
تصمیم س��ازی به اهداف بلند جه��ت اعتالی ایران 
اس��المی برسیم و آینده بسیار روشنی را برای ایران 
عزی��ز رقم بزنیم. وی گفت: یک هزار نفر از نخبگان 
استان اصفهان در ش��رکت پتروپاالیش سهروردی 

صفاهان فعالیت خواهند داشت.

کارگروه مدیران منابع انسانی شرکت های پاالیشی 
با حضور مدیران، معاونین منابع انسانی شرکت های 
پاالیشی و کارشناسان انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش 
به میزبانی شرکت پاالیش نفت تهران برگزار شد. در 
این نشست پیرامون تشکیل کارگروه های تخصصی 
آموزش و پژوهش و مدیریت دانش، ایثارگران و روابط 
کار، برنامه ریزی و انتصابات و ترفیعات، پشتیبانی و امور 
کارکنان بحث و تبادل نظر شد. همچنین پیش نویس 
دس��تورالعمل انتصابات کارکنان قرارداد مدت موقت 
ارائه و مقرر ش��د پس از بررس��ی اجمالی در کارگروه 
برنامه ریزی و انتصابات و ترفیعات، نتیجه کارشناسی 

در جلس��ه بعدی ارائه شود. همسوس��ازی آیتم های 
مناسبت های ملی و مذهبی به منظور جبران خدمات 
کارکنان، برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه ای با حضور 
مدی��ران عام��ل و اعضاء هیئت مدی��ره تحت عنوان 
»میثاق« عمومی با هدف تسریع در اجرای مصوبات 

کارگروه و ایجاد هماهنگی هایی در خصوص امور مربوط 
به ایثارگران در کارگروه ایثارگران و روابط کار بررسی و 
ارائه نتیجه آن در جلسات آتی از مهم ترین مواردی بود 
که در این نشس��ت مورد بررسی قرار گرفت. کارگروه 
مدیران منابع انسانی شرکت های پاالیشی در جریان 
این نشست ضمن بررسی »دستورالعمل اعزام نیروی 
متخصص« در کارگروه امور کارکنان، از دستورالعمل 
تهیه ش��ده توس��ط ش��رکت پاالیش نف��ت الوان با 
عنوان دستورالعمل همیاری استفاده و »پیش نویس 
دستورالعمل مددکاری« در کارگروه ایثارگران و روابط 

کار را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
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کسب جایگاه 5 ستاره ای صنعت پاالیش از سوی پاالیشگاه تهران

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران از کسب رتبه 
نخس��ت محیط زیستی این شرکت و کسب جایگاه 

پنج  ستاره در صنعت پاالیش نفت کشور خبر داد.
حامد آرمان فر در این باره گفت: در چهل و یکمین 
نشست کمیته تخصصی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، طی بررسی های به عمل آمده و 
ارزیابی های صورت گرفته از اقدامات محیط زیستی 
پاالیشگاه های نفت کشور، شرکت پاالیش نفت تهران 
توانست ضمن کس��ب جایگاه پنج ستاره، رتبه اول 
محیط زیس��ت را که حاصل عملک��رد و تالش های 
صورت گرفته این شرکت در سال ۱۴۰۰ بوده است، 

کسب کند.
وی ب��ا اش��اره به طرح ه��ا و برنامه ه��ای محیط 
زیس��تی ش��رکت پاالیش نفت تهران در ۶ حوزه 
مدیری��ت و کاه��ش آالینده های ه��وا و تغییرات 
اقلیمی، مدیریت آب و پس��اب، مدیریت پسماند، 
کنت��رل آلودگی خ��اک و آب زیرزمینی، مدیریت 
مخاط��رات زیس��ت محیطی و همچنی��ن اقدامات 
صورت گرفته جهت جامعه شهری و جوامع محلی 
اطراف پاالیش��گاه افزود: با پرداخت هزینه انتقال 
و لوله گذاری آب تهران به باقرش��هر و روس��تاهای 
اطراف با هدف صیانت از جامعه ش��هری در جهت 
تأمین آب شرب مناسب برای مردم جنوب تهران 

اقدامی ماندگار صورت گرفت.

 به طور کلی اجرای طرح های توسعه ای در کشور 
و دیگر طرح های کنترل مصرف اقداماتی ش��جاعانه 
از س��وی پاالیش��گاه ها خواهد بود که سبب کاهش 
آالیندگی و کمک به حفظ محیط زیس��ت می شود. 
ش��رکت پاالیش نفت تهران در ای��ن زمینه تالش 
داشته ضمن انجام هرگونه همکاری با سازمان محیط 
زیس��ت اس��تان تهران، رویکردی متف��اوت در این 

خصوص اتخاذ کند.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت تهران ضمن قدردانی از 
تالش کارکنان این ش��رکت، درباره طرح های محیط 
زیستی آتی این ش��رکت گفت: طراحی، مهندسی، 

 ،CCR س��اخت و نصب واحد تصفیه نفتای سنگین
کاه��ش بن��زن و اتان زدائی گاز مایع، پ��روژه ارزیابی 
اثرات زیس��ت محیطی احداث واح��د RCD جهت 
کاهش گوگ��رد از نفت کوره تولیدی پاالیش��گاه بر 
اساس اس��تاندارد ۲۰۲۰، احداث واحد بهینه سازی و 
کاهش نفت کوره تولیدی )Fuel Oil Upgrading( و 
طرح های پتروپاالیشی به منظور بهبود محصوالت با 
ارزش افزوده باال و همچنین احداث خط ۶۳ کیلو ولت 
و اتصال نیروگاه گازی ری به پست برق پاالیشگاه، از 
جمله اقدام های محیط زیس��تی است که در شرکت 

پاالیش نفت تهران در حال پیگیری و اجراست.

وزیر نفت: کیفی سازی سوخت را در پاالیشگاه ها به صورت جدی شروع کرده ایم
وزی��ر نفت از تعیین ۱۲ پله برای مصرف گاز خبر 
داد. به گزارش ایسنا، جواد اوجی گفت: هوا سرد شده 
است و ۱۷، ۱۸ استان یخبندان داریم. پیش بینی ما 
این اس��ت که امسال هوا سردتر از سال قبل خواهد 
بود و کاهش شدید دما را داریم، بنابراین تدابیر خوبی 
از س��وی همکاران من در صنع��ت نفت و گاز انجام 
شده تا زمستان بدون چالشی داشته باشیم در حال 

مدیریت مصرف هستیم.
وی ادامه داد: مصوبه خیلی خوبی در هیات دولت 
درباره تعرفه مشترکان پرمصرف داشتیم. تعرفه گاز 
مشترکین که خارج از الگو، مصرف می کنند افزایش 
یافت. ما ۱۲ پله برای مصرف گاز تعیین کردیم که پله 
اول تا س��وم افزایش قیمت نداشته است که این سه 
پله حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف کنندگان می شوند. 
از پله چهار افزایش قیمت را داریم. تعرفه کسانی که 
خیلی بیشتر از الگو مصرف می کنند، افزایش می یابد 
و این مش��ترکین نقره داغ می ش��وند و آنها از دولت 
گله مند نش��وند چون عدالت نیست، کسانی الگوی 
مصرف را رعایت می کنند، بهای کسانی را بدهند که 

در منزل سونا دارند.

وزیر نفت خاطر نش��ان ک��رد: روی صحبت ما با 
کسانی است که مصرف آنها بیشتر از الگوی مصرف 
اس��ت و در پلکان های آخری هستند که تعرفه آنها 

همان قیمتی است که گاز تهیه می شود.
اوجی با اش��اره به تکمیل گازرس��انی به اس��تان 
خراسان جنوبی گفت: این استان به صورت کامل به 

شبکه گازرسانی کشور متصل شد.
وزی��ر نف��ت درباره جدا ش��دن اقتصاد کش��ور از 
درآمدهای نفتی بیان کرد: تیم اقتصادی دولت کار 
می کنند، ولی بودجه هنوز نهایی نش��ده است. یک 
نگاه این اس��ت که اقتصاد کش��ور تا ح��د امکان از 

درآمدهای نفتی جدا شود.

وی درباره نشست همکاری ایران و چین در زمینه 
انرژی نیز گفت: تصمیمات، تفاهم ها و توافقات خیلی 
خوبی در زمینه توس��عه میادین نفت��ی و گازی به 
خصوص در میادین مشترک و احداث مجتمع های 

پتروشیمی بدست آمده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امسال احتمال 
قطع گاز وجود دارد؟ بیان کرد: امسال سوخت هیچ  
واحد صنعتی را قط��ع نخواهیم کرد اگر صنایع گاز 
آنها کم ش��ود، سوخت مایع با نرخ گاز در اختیار آنها 
قرار می دهیم، بنابراین فعالیت صنایع در فصل سرد 
متوقف نخواهد شد. اوجی درباره اقدامات وزارت نفت 
برای تهیه س��وخت پاک اظهار کرد: دولت سیزدهم 
کیفی س��ازی س��وخت را دنب��ال می کن��د. در ۱۰ 
پاالیشگاه فعلی که روزانه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه 
نفت فرآوری می شود، کیفی سازی سوخت را به جد 
شروع کرده ایم و اولین برنامه ما هم آماده بهره برداری 
است. در پاالیشگاه اصفهان، به میزان ۱۵ میلیون لیتر 
در روز گازوییل یورو ۵ آماده بهره برداری است. سایر 
پاالیشگاه ها را هم دستور کار داریم. پاالیشگاه شازند و 

ستاره خلیج فارس تولید یورو ۵ را انجام می دهند.
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ضرورت ایجاد خط لوله برای انتقال میعانات گازی

مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت 
آفتاب با اش��اره به اج��رای طرح های 
توس��عه ای و افزایش نیاز به میعانات 
گازی، گف��ت: ایجاد خ��ط لوله برای 
انتقال میعانات گازی یکی از نیازهای 

ضروری این شرکت است.
محمدمهدی دوس��تی در حاشیه 
بازدید نماین��ده م��ردم بندرعباس، 
ابوموس��ی، خمیر، قشم و حاجی آباد 
در مجلس شورای اسالمی از شرکت 
پاالیش نفت آفتاب با اشاره به افزایش 
س��رعت رشد و توس��عه این شرکت، 
اظهار کرد: در سال ۹۸ تعداد کارکنان 
این ش��رکت ح��دود ۶۰۰ نفر بود در 
حالی ک��ه این مهم ام��روز به هزار و 

۲۰۰ نفر رسیده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه نیروه��ای این 
ش��رکت از دانش��گاه های برتر کشور 
فارغ التحصیل ش��ده اند، عنوان کرد: 
در آینده نزدیک در یکی از طرح های 
توسعه ای پاالیشگاه، ۹ واحِد فرآیندی 
جدید ایجاد خواهد ش��د که ظرفیت 

اولیه آن ۵۰ هزار بشکه است.
مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت 
آفتاب با بیان اینک��ه در حال حاضر 
روزانه ۱۱ هزار بشکه در این پاالیشگاه 
در ح��ال پاالیش اس��ت، مطرح کرد: 
در طرح توس��عه ای جدی��د پاالیش 
میعانات گازی، نفت خام، لوبکات به 
منظور تولید روغن پایه، بنزین سازی و 
حالل سازی پایه پتروشیمی در دستور 

کار قرار می گیرد.
دوس��تی با بی��ان اینکه ش��رکت 
پاالیش نفت آفت��اب ظرفیت خوبی 
در تولی��د بنزی��ن دارد، تصریح کرد: 
عملیات تولید روغن این ش��رکت از 

ابتدای ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه افزایش 
تولیدات از س��ال آینده، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه در طرح توس��عه ای 
روزانه ۳۰۰ تانکر میعانات گازی مورد 
نیاز است فلذا نمی توان از روش حمل 
تانکر اس��تفاده کرد به همین منظور 
انتق��ال این مواد از طری��ق لوله باید 

انجام شود.
دوستی بیان کرد: دریافت انشعاب 
از خط لول��ه پاالیش��گاه مهر خلیج 
فارس در دستور کار این شرکت قرار 

گرفته اما ای��ن مهم با موانعی روبه رو 
شده است که باید برای رفع این موانع 

اقدام شود.
مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت 
آفت��اب به جذب نیرو ج��وان و بدون 
سابقه کار اشاره کرد و گفت: جوانان 
ان��رژی و توانای��ی باالی��ی دارند که 
می توان از آن در راس��تای پیشرفت 

فرد و شرکت استفاده کرد.

وعده اش���تغال زایی شرکت پاالیش 
نفت آفتاب عملی شد

احم��د م��رادی نماین��ده م��ردم 
بندرعباس، ابوموس��ی، خمیر، قشم 
و حاج��ی آب��اد در مجلس ش��ورای 
اس��المی در بازدید از شرکت پاالیش 
نفت آفتاب با ابراز خرسندی از حضور 
در جمع نیروهای این شرکت، موانع 
مقابل سرمایه گذار را آفت جدی برای 
پیشرفت و آبادانی کش��ور دانست و 
اظهار ک��رد: هر س��رمایه گذاری که 
سرمایه ش��خصی خود را در راستای 
اشتغال زایی و آبادانی کشور به میدان 

می آورد نباید با موانع رو به رو شود.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ن��گاه به 
سرمایه گذار در کشور باید تغییر کند، 
عن��وان کرد: موانع موج��ب ناامیدی 
سرمایه گذار می شود به همین منظور 
همه باید ب��رای رفع این موانع تالش 

کنند.
نماینده مردم بندرعباس، ابوموسی، 
خمیر، قشم و حاجی آباد در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه به منظور 
ایجاد اشتغال و افزایش تولید نباید از 
هر تالشی فروگذاری کرد، گفت: سال 
گذشته مدیرعامل ش��رکت پاالیش 
نفت آفتاب وعده جذب ۵۰۰ نفر نیرو 
را داده بود ک��ه در این مدت بیش از 
این میزان اشتغال زایی داشته است؛ 

این مهم قابل تقدیر است.
مرادی ادامه داد: دولت موظف است 
س��االنه یک میلیون شغل در کشور 
ایج��اد کن��د، در غیر این ص��ورت با 

بحران های مختلفی مواجه می شود.
وی اشتغال، معیشت و اقتصاد را از 
مهم ترین دغدغه های مردم دانس��ت 

و گف��ت: تنها راه رف��ع این دغدغه ها 
جذب سرمایه گذار است.

نماینده مردم بندرعباس، ابوموسی، 
خمیر، قشم و حاجی آباد در مجلس 
ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه 
تأمین خوراک تمامی پاالیشگاه های 
کشور وظیفه وزارت نفت است، مطرح 
ک��رد: این مهم در بودجه س��نواتی و 
برنامه هفت ساله دولت نیز اشاره شده 

است.
مرادی با بیان اینکه باید برای حل 
مشکالت پاالیشگاه های کوچک سعی 
و تالش شود، تصریح کرد: هرمزگان 
به دلیل شرایط جغرافیایی و آمایش 
س��رزمینی در حال تبدیل شدن به 

قطب پاالیشگاهی کشور است.
وی به س��اخت بزرگترین مجتمع 
اس��تان هرمزگان توسط  آموزش��ی 
ش��رکت پاالیش نفت آفتاب اش��اره 
ک��رد و افزود: این مجتمع آموزش��ی 
می توان��د تأثیر بس��زایی در افزایش 
سطح آموزش��ی فرزندان این استان 

داشته باشد.
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گشایش نخستین اتاق صنعت در پارک فناوری پردیس به نام پاالیشگاه تهران

نخستین اتاق صنعت در پارک فناوری پردیس با حضور مدیرشرکت پاالیش نفت 
تهران و مدیرپارک فناوری پردیس به نام پاالیشگاه نفت تهران افتتاح شد.

در حاش��یه هشتمین نشست روابط عمومی های شرکت های تابعه شرکت ملی 
پاالیش و پخش، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نفت و پاالیش��گاه های کشور با 
هدف تس��هیل ارتباطات با شرکت های دانش بنیان و استارتاپی و ایجاد رابطه دو 
سویه در راستای پیوند نوآوری با صنعت، طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت 

پاالی��ش نفت تهران و رئیس پارک فناوری پردی��س اولین اتاق صنعت در پارک 
فناوری به نام شرکت پاالیش نفت تهران افتتاح شد.

این رویداد در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در جهت 
حمایت و شناسایی شرکت های دانش بنیان و ایجاد بستری مطلوب برای همکاری 

فی مابین با استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان انجام شد.
قرار است در این دفترکار کارشناسانی از شرکت پاالیش نفت تهران طی برنامه 
زمانبن��دی ش��ده و بر اس��اس نیازمندی های از پیش تعیین ش��ده با نمایندگان 
ش��رکت های دانش بنیان برای حمای��ت از ایده های جدید، خالقی��ت، نوآوری و 
بکارگیری توان داخلی با هدف به کار بستن ایده ها و بومی سازی تجهیزات جلسات 
کارشناسی برگزار کنند. شرکت پاالیش نفت تهران که در شهرستان ری واقع شده 
یکی از بزرگترین پاالیشگاه های نفت و بنزین کشور به شمار می آید که به تنهایی 

بیش از ۴۰ درصد سوخت کشور را تأمین می کند.
ناحیه نوآوری پردیس با محوریت پارک فناوری پردیس و با رویکرد فرا بخشی و با 
کارکردهای چون ایجاد محیطی مناسب کسب  و کار برای فعالیت و حضور حرفه ای 
شرکت های دانش بنیان و نوآور در جهت حفظ نخبگان و جذب متخصصان ایرانی 
و برآورده س��ازی نیازهای پیچیده فناوری کش��ور برای تحقق محصوالت فناورانه 
در عرصه تولید صنعتی، س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر )جسورانه( و سایر خدمات 

تخصصی بیش از ۲۰ سال است که فعالیت می کند.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و پاالیشگاه های کشور
 از واحد بهداشت صنعتی شرکت پاالیش نفت تهران الگوبرداری کردند

چهل و س��ومین کمیته تخصصی بهداشت کار- 
صنعتی ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
کشور با حضور زارعی رئیس بهداشت ستاد پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی و جمعی از روسا و نمایندگان 
بهداشت صنعتی شرکت های پاالیشی کشور با هدف 
الگوبرداری از اقدامات و دستاوردهای شرکت پاالیش 

نفت تهران برگزار شد.
محور این نشست ارزیابی و الگوبرداری از فعالیت های 
واحد بهداشت صنعتی شرکت پاالیش نفت تهران، به 
ویژه فعالیت های صورت گرفته در سال های اخیر بود.
در این دیدار پیرامون مسائلی چون ارائه تجربیات 
از مراح��ل انجام و تکمیل پ��روژه تحلیل مخاطرات 
شغلی JHA و ارزیابی ارگونومیک بالغ بر ۸۵۰ شغل، 
استفاده از خروجی پروژه جهت هدف گذاری اقدامات 
در واحده��ای عملیاتی و همچنین پیگیری کاهش 
مواجهات مشاغل با ریس��ک باال بحث و تبادل نظر 

شد.
همچنین در خصوص انجام اقدامات پیش��گیرانه 
در کنترل مواجهات کارکنان با عوامل ش��یمیایی یا 
فیزیکی و ارگونومی محیط کار و سوابق پیگیری خرید 
دستگاه تصفیه هوای اتاق کنترل گرانول سازی از یک 

شرکت دانش بنیان گزارشی کامل ارائه شد.
ای��ن گ��زارش می افزاید: پ��س از آن با هماهنگی 
ریاس��ت کارگاه مرکزی از اقدامات خالقانه و نوآورانه 

توس��ط کارشناس��ان آن مجموعه جهت س��اخت 
تجهیزات در راستای کاهش فشار ارگونومی و فیزیکی 
در فعالیت های تعمیراتی بر کارکنان تعمیرات و کارگاه 
مرکزی بازدید میدانی صورت پذیرفت. از جمله این 
دس��تگاه ها به دستگاه بشکه بر، فلنج گیر، آچارهای 
چکش خوار و هود پالس��ما می توان اش��اره کرد که 
این اقدامات ارزنده بسیار مورد توجه بازدید کنندگان 

شرکت های پاالیشی قرار گرفت.
بازدید از بخش های فیزیوتراپی، اورژانس سوختگی، 
پرستاری و مراکز مش��ابه مرکز سالمت کار شرکت 
پاالی��ش نفت ته��ران در ادامه این نشس��ت صورت 

گرفت.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: به منظ��ور بازتوانی 
بیماری های شغلی دسترس��ی کارکنان به امکانات 
جدید فیزیوتراپی با پیگیری های صورت گرفته واحد 
بهداشت صنعتی، تجهیزات جدیدی طی ۲ سال اخیر 
خریداری شد که دستگاه لیزر پر توان، استیموالتور و 
مگنت تراپی از جمله این تجهیزات است، عالوه بر آن 
در بخش پرستاری برای انجام معاینات مشاغل آتش 
نشانی و حراست دستگاه تست هوازی از ابتدای سال 
جاری به منظور سهولت دسترسی همکاران نصب و 

راه اندازی شد.
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تحولی بزرگ در سیستم درمان پرسنل و خانواده های آنها در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان

مدیرعامل هلدین��گ پتروپاالیش اصفهان تغییر 
پوشش بیمه ای پرسنل و خانواده های آنها را تحولی 
ب��زرگ در حوزه درمان کارکنان این ش��رکت اعالم 

کرد.
محس��ن قدیری با اش��اره به اجرای طرح »تغییر 
پوشش بیمه درمانی پرسنل رسمی و تکمیل درمان 
همه پرسنل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان«، اظهار 
داش��ت: باید توجه داش��ت که ح��دود ۱۴ درصد از 
پرسنل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تحت پوشش 
س��ازمان بهداشت و درمان وزارت نفت بوده و از این 
مراکز درمانی خدم��ات دریافت می کردند و همواره 

نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.
وی افزود: بر اس��اس بررس��ی های صورت گرفته 
مش��خص شد که این پرس��نل از روند ارائه خدمات 
این مراکز طی یک دهه اخیر ناراضی بودند و علیرغم 
هزینه کرد ساالنه ۱۴۳ میلیارد تومان برای هزینه های 
درمان این پرسنل و خانواده هایشان از سوی شرکت 
پاالیش نف��ت اصفهان خدمات خوبی ب��ه آنها ارائه 

نمی شد.
مدیرعامل هلدین��گ پتروپاالیش اصفهان با بیان 
اینکه نظرس��نجی های صورت گرفته طی ۱۰ سال 
گذشته در زمینه روند خدمات ما را بر آن داشت که 
از پوش��ش بیمه ای سازمان بهداشت و درمان وزارت 
نفت خارج شویم، گفت: از این رو از سال گذشته گام 
اول را برداش��تیم و پس از امضای تفاهم نامه با مرکز 
بهداشت وزارت نفت، پرسنل رسمی و خانواده هایشان 
را تحت پوش��ش بیمه تکمیل درمان از طریق بیمه 

آسیا قرار دادیم.
وی گفت: این امر رضایت نس��بی به دلیل پوشش 
بخش های زیادی از هزینه های درمانی ایجاد ش��د و 

رضایت پرسنل و خانواده آنها رشد خوبی را داشت.
قدیری با بیان اینکه برای خارج ش��دن پرس��نل 
هلدین��گ پتروپاالیش اصفهان از پوش��ش بیمه ای 
سازمان بهداش��ت و درمان وزارت نفت، مصوبه الزم 
هیات مدیره را نیز دریافت کردیم، گفت: تمام روند 
ط��رح تغییر پوش��ش بیمه ای ش��رکت در کارگروه 
تغییرات پوش��ش بیم��ه ای هلدین��گ پتروپاالیش 
اصفهان بررس��ی شد و در نهایت با تأسیس صندوق 
جداگانه با یک هیات امنا موافقت شد که این نیز به 

تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است.
وی ب��ا بیان اینکه از این پس ۱۴۳ میلیارد تومان 
هزینه کرد درمان پرس��نل به حس��اب این صندوق 
واریز می ش��ود، ادامه داد: فعالیت این صندوق ایجاد 
پوش��ش بیمه تکمیل درمان برای همه پرس��نل و 
خانواده هایشان و پوشش بیمه پایه و تکمیل درمان 
برای پرس��نل رسمی است و س��رانه تکمیل درمان 
پرسنل تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیز به این 

صندوق واریز می شود.
مدیرعامل هلدین��گ پتروپاالیش اصفهان با بیان 
اینکه طی جلسات برگزار شده و بررسی های به عمل 
آمده در خصوص ش��رکت هایی که خدمات بیمه ای 
ارائ��ه می دهند، با مراکز درمانی مختلف و مورد نیاز 
ش��رکت قرارداد دارند، نس��بت به تش��کیل پرونده 
الکترونیک سالمت اقدام می کنند، رسیدگی به اسناد 
پزش��کی را در دس��تور کار دارند و اسناد پزشکی را 
در اس��رع وقت پرداخت می کنند، در نهایت شرکت 
»دمیس« انتخاب و تفاهم نامه اولیه با این ش��رکت 
امضا ش��د، گفت: مقرر ش��د در آینده نزدیک اسناد 

مربوط به طرفین تفاهم نامه نهایی ارائه شود.
وی اف��زود: بر اس��اس این تفاهم نامه مقرر ش��د 

هزینه های اسناد پزشکی به پرسنل هر ۱۵ روز یکبار 
پرداخت شود، همچنین مقرر شد شرکت »دمیس« 
برای پذیرش همکاران در همه بیمارستان ها و حتی 

به صورت VIP مقدمات الزم را انجام دهد.
قدیری نصب و راه اندازی چهار سیستم مورد نیاز 
در ۲ مرک��ز درمانی هلدین��گ پتروپاالیش اصفهان 
واق��ع در خود مجموعه و ش��هرک ش��هید محمد 
منتظری و ایجاد ساختار و دسترسی های موجود به 
کمیسیون های پزشکی در سطح استان اصفهان را از 

تعهدات شرکت »دمیس« اعالم کرد.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان 
اینکه با توجه به مصوبه هیات مدیره و هیات امنای 
صندوق مقرر ش��د ب��رای درمانگاه ه��ای هلدینگ 
پتروپاالی��ش اصفه��ان و ش��هرک ش��هید محمد 
منتظری به صورت مستقیم تحت پوشش مدیریت 
ایجادشده در شرکت، با همه پزشکان، پرستاران و 
پزشکیاران عقد قرارداد مس��تقیم شده و برای هر 
مرکز یک پزش��ک معتمد برای مدیریت ش��رایط 

انتخاب می شود.
وی ادامه داد: در خصوص طب کار نیز مقرر ش��د 
یکی از ش��رکت های فعال در خص��وص طب کار با 
مجوزهای رس��می به صورت قراردادی در ش��رکت 
مستقر و ضمن انجام طب کار سالیانه همه پرسنل، 
دیتاهای الزم را در نرم افزار »رس��ا« ثبت و اس��ناد 
کاغذی را به مس��ئول مربوطه برای درج در پرونده 
تحویل دهد و هزینه های مربوطه از طریق ش��رکت 
پرداخت و به طبع آن ش��رکت »دمیس« آنالیز الزم 
و خروجی ه��ای مورد نظر را به ص��ورت نمودار و به 
تفکیک نوع بیماری ها و س��ایر م��وارد مورد نیاز در 

مدیریت HSE را ارائه خواهد داد.
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سود 4۹0 میلیارد ریالی پاالیشگاه نفت تهران

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت ته��ران گفت: با افزای��ش بازدهی ۹ درصدی 
واحدهای توربین گازی نیروگاه شماره ۳ )تولید همزمان برق و بخار(، از انتشار بیش 
از ۲۶ میلیون کیلوگرم گاز دی اکسید کربن در سال در کالنشهر تهران جلوگیری و 

در نهایت سود ۳۹۰ میلیاردریالی برای این شرکت حاصل شد.
حامد آرمان فر با اعالم این خبر افزود: با تکیه بر بنیه علمی متخصصان شرکت و 

بهره گیری از توان داخلی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های 
عملیاتی با تبدیل تحریم ها به فرصت در سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

دستگاه HRSG۰۲ با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت.
وی ادام��ه داد: ب��ا راه اندازی این دس��تگاه ضمن کاهش انتش��ار آالینده ها و 
گازهای گلخانه ای، از انتشار بیش از ۲۶ میلیون کیلوگرم گاز دی اکسید کربن 
و ۱۲۳ ه��زار کیلوگرم NOX )ترکیبات ازت دار( در س��ال در کالنش��هر تهران 

جلوگیری شد.
آرمانفر خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود کارشناسانی از کشور کره جنوبی برای 
در سرویس قرار دادن این دستگاه به ما کمک کنند که تحریم های ناجوانمردانه و 
خلف وعده آنان با وجود پیگیری های مکرر باعث شد تا متخصصان با غیرت داخلی 
پاالیشگاه تهران عزم را جزم کرده و طی مطالعات با بررسی گسترده و تمرکز، گامی 
دیگر در بی اثر سازی تحریم ها بردارند و این اقدام بنیادین را در شرکت پاالیش نفت 

تهران مطابق با استانداردهای روز دنیا را رقم بزنند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران اظهار داشت: بهبود عملکرد انرژی مصرفی 
ش��رکت در اثر اجرای این مهم عالوه بر صرفه جویی ۴۹۰ میلیارد ریالی در سال، 
باعث تاثیرات مثبت در راس��تای عمل به مسئولیت های اجتماعی و کاهش قابل 

توجه انتشار آالینده های محیط زیستی به اتمسفر می شود.

اجرای هفتگی اردوهای »راهیان پیشرفت« در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس
در راستای شناساندن دستاوردهای و توانمندی های 
متخصصان جوان کش��ور در بزرگترین پاالیش��گاه 
میعانات گازی جهان اردوهای راهیان پیشرفت در این 

پاالیشگاه به صورت هفتگی برگزار می شود.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس بیان کرد: 
در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
جهاد تبیین و اولویت مهم تاریخ نگاری و بازگو کردن 
دستاوردهای نظام اسالمی در تمامی حوزه ها از جمله 
صنعت نفت، بهترین راهکار در راس��تای ابهام زدایی 
و هویت س��ازی ب��رای مردم به وی��ژه جوانانی که در 
معرض خوراک خبری مسموم قرار دارند، تشریح این 

دستاوردها است.
علیرضا جعفرپور با بیان اینکه توطئه های دشمنان 
این اس��ت که ملت ایران را از مسیر قله های دانایی و 
پیشرفت متوقف کنند، اظهار کرد: در این دوران که 
دشمنان به دنبال تضعیف روحیه جوانان و نوجوانان 
که آینده س��ازان کشور عزیزمان هستند، این قشر با 
ارتقای سطح عملی و فرهنگی خود نقشه شوم آنان 
را به نابودی خواهند کشاند. وی ادامه داد: پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیش��گاه 
میعانات گازی جهان یک دس��تاورد ملی محس��وب 
می شود که در اوج تحریم های ظالمانه استکبار جهانی 
به دست متخصصان داخلی کش��ور عزیزمان ایران، 
ساخت و راه اندازی شد و هم اکنون سهم بیش از ۴۰ 

درصدی در تولید بنزین کشور را عهده دار است.

جعفرپور افزود: پیش از راه اندازی این پاالیش��گاه، 
ما واردکننده بنزین بودی��م و با افزایش تحریم های 
خصمانه، دش��منان به دنبال ایجاد تنگناهایی برای 
ورود بنزین به کشور بودند که جوانان این مرز و بوم 
با راه اندازی چنین پاالیشگاهی توانستند نقشه شوم 
آنان را به نابودی بکشانند و عالوه بر خودکفایی بنزین 
توانستیم برای نخستین بار به عنوان صادرکننده بنزین 

در میان ابر قدرت های جهان حضور پیدا کنیم.
وی عن��وان کرد: در راس��تای تبیین جهاد صورت 
گرفته در ابر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با همکاری 
وزارت آموزش پرورش و بس��یج دانش��جویی کشور 
برگزاری هفتگی اردوهایی با عنوان راهیان پیشرفت 

در حال اجرا است که در این اردوها بازدیدکنندگان 
با دستاوردهای متخصصان جوان بزرگترین پاالیشگاه 

میعانات گازی جهان آشنا می شوند.
این مقام مس��ئول اظه��ار کرد: با توج��ه به لزوم 
روایت گری جهاد در پاالیش��گاه ای��ن اردوها اجرایی 
ش��ده اند و تا کنون بیش از یک ه��زار و ۵۰۰ نفر از 
دانش آموزان و دانش��جویان کشور از ستاره پاالیشی 

کشور بازدید به عمل آورده اند.
وی در پایان گفت: امیدوارم آینده سازان این مرز و 
بوم با الگوبرداری از مسیر شهدا در مسیر پیشرفت و 
ترقی روز به روز کارآمدتر و موفق تر باشند و سرافرازی 

ایران اسالمی را همچون گذشته به ارمغان آورند.

با کاهش انتشار آالینده ها صورت گرفت؛
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قهرمانی تیم والیبال پاالیشگاه تهران در مسابقات شرکت های زیرمجموعه پاالیش و پخش

تیم والیبال ش��رکت پاالیش نفت تهران با غلب��ه بر حریفان خود مقام قهرمانی 
مس��ابقات والیبال ش��رکت های زیرمجموعه پاالیش و پخ��ش را از آن خود کرد. 
رقابت های والیبال شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش کشور پس 
از ۵ سال وقفه با حضور تیم هایی از شرکت های پاالیش نفت تهران، شیراز، آبادان، 
اراک، اصفهان، س��تاره خلیج فارس، الوان، بندرعباس و خطوط لوله و مخابرات به 

مدت ۷ روز به میزبانی شرکت پاالیش نفت تهران برگزار شد.
در این رقابت ها تیم والیبال شرکت پاالیش نفت تهران در دیدار نهایی در ۳ دست 
متوالی با غلبه بر تیم والیبال پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس قهرمان مسابقات شد. 
همچنین شرکت پاالیش نفت اراک بر سکوی سوم ایستاد. کاپ اخالق این رقابت ها 

نیز به تیم والیبال شرکت پاالیش نفت اصفهان اهدا شد.
گفتنی است دو تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در المپیاد ورزشی وزارت نفت 
که قرار است بهمن ماه به میزبانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

ایران در شهر آبادان برگزار شود، کسب کردند.
در حاشیه مراسم اختتامیه این رقابت ها عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت کشور طی سخنانی با تاکید بر اهمیت رعایت اخالق در ورزش 
بیان داشت: رعایت ادب و اخالق در چارچوب ورزش از مهم ترین موئلفه های زندگی 
س��الم و پر نشاط است. خوشحالم که با کمک دست اندرکاران ورزش شرکت های 
پاالیش��ی و حمایت مدیران عامل این شرکت ها مس��ابقات ورزشی در رشته های 
مختلف با جدیت دنبال می شود که این مهم عاملی اساسی برای سالمتی و تندرستی 
خانواده بزرگ صنعت نفت کشور است. رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت 

تهران و مدیرعامل پاالیشگاه تهران نیز این موفقیت را به بازیکنان توانمند، مربیان 
و سرپرس��ت تی��م والیبال تبریک گفته و از تمام همکارانی ک��ه در برگزاری این 

مسابقات تالش داشتند، تقدیر و تشکر کردند.

یک قطره مازوت هم در پاالیشگاه اصفهان استفاده نمی شود

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالی��ش اصفهان گفت: 
پاالیشگاه اصفهان در هیچ شرایطی حتی یک قطره 

سوخت سنگین یا همان مازوت را مصرف نمی کند.
محس��ن قدی��ری در خص��وص برخ��ی اظهارات 
مسئوالن مدیریت شهری اصفهان مبنی بر استفاده از 
مازوت در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اظهار داشت: 
پاالیشگاه در هیچ شرایطی از سوخت سنگین یا همان 

مازوت اس��تفاده نمی کند و در حال حاضر حتی یک 
قطره مازوت در این صنعت به عنوان سوخت استفاده 

نشده است. 
وی با بیان اینکه پاالیش��گاه نیازی به اس��تفاده از 
س��وخت مازوت ن��دارد، ادامه داد: اگ��ر به هر دلیلی 
ش��رایط برای مصرف سوخت گاز بحرانی شود طبق 
تصمیم��ات، اقدام ب��ه کاهش خوراک خواهد ش��د. 

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه 
تمام دودکش های پاالیش��گاه اصفهان از س��ال ۹۵ 
مجهز به سیستم پایش آنالین آالینده ها است، گفت: 
نتایج آن برای آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارسال 
می شود و تاکنون انحراف آالیندگی در دودکش های 

پاالیشگاه اعالم نشده است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اکثر مش��عل های هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان از چند سال گذشته اینوایرومیکس 
شدند و امکان استفاده از سوخت مایع را ندارند، تصریح 
کرد: آن دسته از مشعل هایی که امکان سوخت مایع 
را دارند تنها از ریگس کردن گاز مایع استفاده خواهند 
کرد که در این زمینه دس��ت پاالیش��گاه اصفهان باز 
اس��ت، یک هزار تن گاز مایع داریم که به راحتی در 
صورت کاهش فشار گاز، با سوزاندن مقدار بسیار کمی 

از این گاز مشکل را برطرف می کنیم.
قدیری با بیان اینکه ما همه مسئوالن را برای بازدید 
از کوره ه��ای هلدینگ پتروپاالیش اصفهان فراخوان 
می کنیم، افزود: پاالیشگاه آماده است در هر ساعتی 
از شبانه روز با حضور مسئوالن میزان آلودگی کوره ها 

را بسنجد.
مدیرعامل هلدین��گ پتروپاالیش اصفهان تصریح 
کرد: هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در سال ۱۴۰۵ با 
اجرای طرح های زیس��ت محیطی قطره ای از مازوت 

تولید نخواهد کرد.
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آغاز اجرای نظام برنامه ریزی استراتژیک در پاالیشگاه شازند

اجرای نظام برنامه ریزی استراتژیک در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
ش��ازند از مهر ماه س��ال ۱۴۰۰ با شناس��ایی و تحلیل عوامل محیط درونی و 
بیرونی، با تدوین ارکان جهت ساز و پیگیری و تشکیل جلسات منظم با حضور 
مدیران و روسا عملیاتی و س��تادی و همکاری بسیار خوب زیرمجموعه ادارات 
مربوطه و نیز ساعت ها کار کارشناسی تدوین و تا افق زمانی سال ۱۴۱۰ ایجاد 

شد.
علی اکبر میرزایی مدیر برنامه ریزی ش��رکت پاالی��ش نفت امام خمینی )ره( 
شازند با تشریح این موضوع گفت: پروژه  طرح ریزی برنامه های استراتژیک شامل 
مراحلی چون شناس��ایی و تحلیل عوامل محیط درونی و بیرونی، تدوین ارکان 
جهت س��از )شامل مأموریت، چش��م انداز، اهداف و ارزش های سازمانی(، تعیین 
 ،SWOT موقعیت اس��تراتژیک شرکت، تدوین اس��تراتژی ها بر اساس ماتریس
ترس��یم نقشه اس��تراتژی و تدوین کارت های امتیازی متوازن )BSC( است که 

با تشکیل جلس��ات متعدد تخصصی در کمیته های اجرایی و راهبری با حضور 
مدیران و رؤس��ا و ساعت ها کار کارشناس��ی در این شرکت به سرانجام رسیده 

است.
وی گفت: طرح ریزی اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی )ره( شازند به صورت نظام مند با تشکیل کمیته های اجرایی و راهبری 
از مهر ماه سال ۱۴۰۰ با همکاری شرکت مشاور »روش سازان صنعت« مبتنی 
بر مدل دیوید آغاز شد که تأکید بر نتیجه گرایی و ایجاد فرهنگ پاسخگویی در 
مدیران از طریق تعریف و اندازه گیری ش��اخص های کلیدی و اجرای برنامه های 

راهبردی از اهداف مهم این پروژه محسوب می شود.
مدیر برنامه ریزی پاالیش��گاه در این خصوص تصریح کرد: تدوین اس��تراتژی 
جزء اختیارات مدیریت ارش��د سازمان است؛ ولی پیاده سازی و پیشبرد آن نیز 
بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت و انرژی از س��وی مدیران ارشد سازمان 
ممکن نخواهد بود. همچنین ممکن است درست ترین استراتژی را تدوین کنیم، 
اما اگر فرهنگ سازمانی مناس��بی نداشته باشیم، این مهم به سرانجام نخواهد 
رس��ید. بنابراین عالوه بر لزوم حمایت همه جانبه مدیران ارش��د شرکت، الزم 
اس��ت اقدامات اساس��ی در جهت تقویت فرهنگ سازمانی به منظور رسیدن به 
اهداف واالی س��ازمان صورت پذیرد. در این راستا با استقرار مدیریت فرآیندها 
در شرکت که در حال پیاده سازی است انتظار می رود نظام ارزیابی فرایندها که 

یک فرایند پیوسته و بااهمیت است در شرکت نهادینه شود.
میرزایی در پایان با تش��کر از زحمات و تالش های بی دریغ مدیران، رؤس��ا و 
کارکنان پاالیش��گاه گفت: شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند بستری 
مناسب برای حصول اطمینان از تحقق چشم انداز شرکت با عنوان »دستیابی به 
جایگاه یکی از س��ه شرکت برتر پتروپاالیشی کشور تا افق زمانی سال ۱۴۱۰« 

است که این مهم دور از دسترس نبوده و شرایط آن ایجاد شده است.

برگزاری اردوی دانش آموزی »راهیان پیشرفت« در پاالیشگاه شازند
پس��رانه  دبیرس��تان  دانش آم��وزان  از  جمع��ی 
اس��تعدادهای درخش��ان ق��م از بخش های مختلف 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند بازدید کردند و در 
جریان تولیدات، پروژه ها و اقدامات انجام شده در این 

شرکت قرار گرفتند.
در راس��تای اج��رای ط��رح »راهیان پیش��رفت« 
دانش آموزان طی بازدیدی یکروزه با حضور در شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، مورد استقبال 
تنی چند از مسئولین شرکت قرار گرفتند و از نزدیک 
با تولیدات، روند فعالیت ها و تالش های ش��بانه روزی 

متخصصین این قطب بزرگ صنعتی آشنا شدند.
در ابتدای این بازدید و در جلس��ه ای که در سالن 
ش��هدای مدافع حرم پاالیش��گاه برگزار شد، پس از 
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و پخش س��رود 
جمهوری اسالمی ایران، امینی رئیس روابط عمومی 
ضم��ن خیرمقدم ب��ه دانش آم��وزان میهمان گفت: 
ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند اولین 
پاالیش��گاه عصر انقالب و مدرنترین و سودآورترین 
پاالیش��گاه کشور اس��ت که محصوالت ارزشمندی 

همچون بنزین با کیفیت، گازوئیل، گاز مایع، پروپیل، 
سوخت کش��تیرانی و … را مطابق با استداندارهای 

جهانی و زیست محیطی تولید می کند.
وی با ابراز خشنودی از حضور دانش آموزان مستعد 
ش��هر قم در این پاالیش��گاه گفت: ش��ما عزیزان در 
حال حاضر در مقطعی تحصیل می کنید که باید راه 
آین��ده خود را هم اکنون انتخاب کنید. امیدوارم این 
بازدید علمی به شما برای انتخاب درست و هدفمند 
کمک کرده تا با دست پر از این شرکت به شهر خود 

بازگردید.
در ادام��ه پ��س از پخش کلیپ معرفی ش��رکت، 

دانش  آموزان میهمان با حضور ۴ نفر از کارشناس��ان 
ش��رکت، خانم ها نانبده و عس��گری از اداره پژوهش 
و فنآوری و خانم جالینوس��ی و آقای ی��زدی از اداره 
مهندس��ی پاالیش، ضمن ارائ��ه توضیحات فنی به 
پرسش های دانش آموزان پاس��خ دادند. دانش آموزان 
دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان قم، پس از 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و صرف نهار با همراهی 
کارشناس��ان روابط عمومی و توضیحات مهندسین 
شرکت از کلیه واحدهای عملیاتی پاالیشگاه بازدید 
کردن��د و از نزدیک در جریان فرآین��د تولید و روند 

پیشرفت طرح های این شرکت قرار گرفتند.
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تأثیر حسابرسی به هنگام بر تسریع بهره برداری از پروژه ها

مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: پیاده سازی حسابرسی 
به هنگام منجر به تس��ریع در روند بهره برداری پروژه ه��ا در هلدینگ پتروپاالیش 

اصفهان شد.
سید علی اکبر عابدی مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با اشاره 
به اجرای طرح حسابرسی به هنگام در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اظهار داشت: 
پیاده سازی این نوع حسابرسی تاثیرات جانبی مثبتی که این راهکار در طول یک 
سال اخیر در مجموعه داشته و باعث شده تا به صورت داوطلبانه از حضور حسابرسی 

داخلی در فرآیندهای مختلف تصمیم گیری هلدینگ بهره  مند شوند.
وی با بیان اینکه حسابرسی داخلی رکنی نظارتی در شرکت ها به شمار می رود، 
تصریح کرد: بر همین مبنا سه نوع حسابرسی مالی، رعایت و عملیاتی انجام می شود 
که حسابرس��ی مالی بر صحت صورت های مالی شرکت ها بر مبنای استانداردهای 
حس��ابداری نظارت دارد. در حوزه رعایت هم رعایت دستورالعمل ها، آئین نامه ها و 
قوانین مورد بررس��ی قرار می گیرد؛ در حسابرسی عملیاتی هم اثربخشی و کارایی 

عملکرد واحدهای مختلف شرکت را مورد سنجش قرار می دهد.
مدیر حسابرس��ی داخلی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه در گذشته 
نگرش به حسابرسی داخلی بر مبنای کشف جرم و هدف این بخش هم همین بوده 
اس��ت، اضافه کرد: بر همین اساس برنامه ای که از سوی حسابرسی داخلی تدوین 
می شد، براساس کشف تخلف بعد از وقوع بود اما در حال حاضر در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، فرهنگ س��ازی در این زمینه به سمت آخرین متد حسابرسی یعنی 

خدمات اطمینان بخشی و مشاوره پیش رفته است.
وی ادامه داد: حسابرسی داخلی در سه حوزه مالی، رعایت و عملیاتی به مدیریت 
شرکت این اطمینان را می دهد که آئین  نامه ها رعایت می شود. از این جنبه با عنوان 
»حسابرسی به هنگام« یاد می شود بدین معنا که به جای کشف تخلف بعد از وقوع، 

حسابرسی به هنگام در کنار واحدهای مختلف اجرایی قرار می گیرد.

عابدی در خصوص تأثیر حسابرسی به هنگام بر روند اجرای پروژه های پاالیشگاه 
اصفهان نیز گفت: با اس��تقرار این نوع حسابرس��ی، بخش های با ریسک بیشتر در 
شرکت مورد شناسایی قرار می گیرد و مشاوره الزم به این بخش ها ارائه می شود؛ به 
عنوان نمونه هم اکنون ما به عنوان عضو ناظر در کمیته راهبری و کنترل پروژه ها 
حضور فعال داریم و با توجه به نقدینگی بسیار باالی پروژه های شرکت، نقش نظارتی 

حسابرسی داخلی می تواند به کاهش ریسک ها در این زمینه کمک کند.
وی افزود: با توجه به اینکه ریسک ذاتی یکی از انواع ریسک ها و باالترین ریسک 
ذاتی متعلق به پول نقد است، در پروژه های شرکت که با نقدینگی باال مواجه هستیم، 
حضور ما در کمیته راهبری و کنترل پروژه ها می تواند به افزایش تأثیر در زمان درست، 
کمک کند. از طرف دیگر، حضور حسابرسی داخلی در کمیسیون معامالت شرکت 
یک گام مهمتر در افزایش انضباط مالی به ش��مار می رود؛ از آنجایی که معامالت 
شرکت به سه دس��ته، خرد، متوسط و عمده تقسیم می شوند، در کمیسیون های 
متوسط تمام صورت جلسات پیش از برگزاری جلسه برای حسابرسی داخلی ارسال 

می شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

۹0 درصد تجهیزات مورد استفاده در اورهال هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تولید داخل بود

رئیس برنامه ریزی، کنترل و تعمیرات هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: بیش 
از ۹۰ درص��د از تجهیزات مورد نیاز در اورهال هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تولید 
داخل است. مهدی نجمی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیمای مرکز اصفهان 
با بیان اینکه اورهال باید در بازه زمانی مشخص روی تجهیزات و واحدها انجام شود، 
اظهار داش��ت: هدف از اجرای تعمیرات اساسی حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات و 
حفظ اطمینان به کارایی تجهیزات در س��رویس و خط تولید است. وی ادامه داد: 
هر تجهیزی برای پاس��خگویی به وظایفش یکسری استانداردها دارد و برای حفظ 
شرایط مطلوب باید تعمیرات اساسی در بازه های زمانی مشخص انجام شود. رئیس 

برنامه ریزی، کنترل و تعمیرات هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه برای انجام 
تعمیرات اساس��ی باید برنامه ریزی اساسی انجام شود، تصریح کرد: در ابتدا تأمین 
لیست مواد اولیه مورد نیاز، پیش سازی و آماده سازی تجهیزات برای اورهال و ایجاد 

فهرست کارهایی که باید انجام شود، از مباحث مهم است.
وی گفت: برآورد و تأمین نیروهای متخصص انسانی برای اورهال نیز امری ضروری 
اس��ت و به جز نیروهای رسمی نیروهای جذبی را نیز داریم که این نیرو از سراسر 
کش��ور تأمین می شود. نجمی با اش��اره به اینکه آموزش عملی حین کار نیز برای 
افرادی که اورهال مورد استفاده قرار می گیرند در دستور کار است، ابراز داشت: باید 
توجه داشت که این نیروها در اورهال های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. وی با 
اشاره به وجود ۳۷ واحد عملیاتی در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: البته این 
تعداد به جز واحدهای جدیدی اس��ت که تازه توسط شرکت های زیر مجموعه در 
دست بهره برداری است. رئیس برنامه ریزی، کنترل و تعمیرات هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان در ادامه با بیان اینکه هر یک از واحدها بین س��ه تا چهار س��ال یکبار باید 
اورهال شوند، ابراز داشت: برای این تعمیرات تخصص های مختلف مانند برق صنعتی، 
ابزار دقیق، ماشین آالت دوار، مکانیک، ایمنی، آی تی و غیره نیاز داریم که در نوع خود 
قابل توجه است. وی با بیان اینکه برای واحدهای کاتالیستی هر سه سال یکبار و برای 
واحدهای غیرکاتالیستی هر چهار سال یکبار اورهال انجام می شود، افزود: باید توجه 
داشت که تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر،  گاز مایع و کاهش گرانروی شماره ۲ 
پاالیشگاه اصفهان در این دوره انجام شد که باتوجه به حجم گسترده کارها ۳۰ روزه 

برنامه ریزی شد که با تمهیدات اندیشیده شده زمان به ۲۰ روز کاهش یافت.

مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان مطرح کرد؛
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انجام تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی در پاالیشگاه بندرعباس

با تالش متخصصان پاالیشگاه نفت بندرعباس عملیات اجرایی تعمیرات اساسی 
واحدهای آیزوماکس، هیدروژن و تصفیه گاز با آمین این پاالیش��گاه با موفقیت و 

کیفیت مطلوب و مناسب و بدون وقوع هیچگونه حادثه ای انجام و به پایان رسید.
ای��ن تعمیرات بر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده و هماهنگی های صورت 
پذیرفته با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی پس از یک دوره فعالیت 
مستمر ۵ ساله و با رعایت دقیق استانداردهای فنی و تخصصی و مطابق با اصول و 

الزامات و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجام شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: با الطاف الهی و اتخاذ تمهیدات 
مؤثر، ایجاد ساختار اجرایی، سازماندهی، سازوکار مناسب، بهره گیری از نظام تعمیرات 
برنامه ریزی شده، پایش، تجزیه و تحلیل مستمر و منظم نتایج فعالیت های انجام شده 
در هر روز، این عملیات مهم و حس��اس در مدت زمان ۳۸ شبانه روز با موفقیت و 

صحت و سالمت کامل و بدون وقوع هیچگونه حادثه انجام و به پایان رسید.
هاشم نامور افزود: هدف اصلی از انجام این تعمیرات اساسی، آماده سازی واحدهای 
عملیاتی مذکور برای ادامه کارکرد مطمئن، مستمر و شبانه روزی جهت یک دوره 

فعالیت مستمر تولید و تأمین فرآورده های نفتی با کیفیت مورد نیاز کشور است.
وی گفت: در تعمیرات اساس��ی واحدهای آیزوماکس، هیدروژن و تصفیه گاز با 
آمین پاالیشگاه بندرعباس، کلیه ظروف و برج ها، ُمبدل ها، فن های هوایی، خطوط 
لوله، پمپ ها و کمپرس��ورها، سیستم های برقی و ابزار دقیق، ایستگاه های کنترل 
برق، راکتورها و کوره ها مورد بازرس��ی و ارزیابی قرار گرفتند و تعمیرات مورد نیاز 

بر روی آنها انجام شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته 
در این تعمیرات تعویض کاتالیست های مورد استفاده در واحد آیزوماکس بود که با 
تالش کارکنان بصورت شبانه روزی ۳۶۰ تن کاتالیست به همراه الیه های محافظ 

تخلیه و کاتالیست های جدید بارگیری شد که این اقدام تأثیر مستقیمی بر کیفیت 
فرآورده های تولیدی در این واحد عملیاتی دارد.

نامور با اش��اره به دقت و حساسیت در اجرای تعمیرات اساسی افزود: به منظور 
اجرای دقیق تعمیرات، جلس��ات متعدد و مستمری با حضور مدیران و مسئوالن 
شرکت برگزار و نقشه های فرآیندی و اجرایی تهیه شد و کاالها، اجناس، تجهیزات و 
دستگاه های مورد نیاز تأمین شد و در طول تعمیرات اساسی نیز جلسات هماهنگی 
و نظارت بر پیشرفت کار به صورت روزانه در محل واحدهای تحت تعمیرات برگزار 

شد و روند پیشرفت کار به صورت مستمر مورد پایش قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اجرای تعمیرات مذکور در دو شیفت بصورت شبانه روزی بمنظور 
حداکثر بهره گیری بهینه و مطلوب از اوقات شبانه روز و بهره وری بیشتر انجام شد 
گفت: در اجرای این تعمیرات اساسی عالوه بر کارکنان پاالیشگاه از خدمات هزار و 

۶۰۰ نفر نیروی انسانی بیرون از شرکت استفاده شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس استفاده از اهرم های نظارت و کنترل 
و تجزیه و تحلیل مس��تمر فعالیت های انجام ش��ده در مقایسه با برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفت��ه در هر روز، تکیه بر اطالعات قابل اطمین��ان، رصد کردن کامل و 
دقیق فعالیت ها، تعامل مناسب و همکاری مطلوب و همه جانبه کارکنان واحدهای 
درگیر در تعمیرات اساسی و بهره گیری مؤثر از خرد جمعی، زمان سنجی و انجام 
کار بصورت موازی و همزمان در دو شیفت به صورت شبانه روزی را از جمله دالیل 

پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در مدت زمان تعیین شده عنوان کرد.
نام��ور یکی از مهمتری��ن ویژگی های این تعمیرات اساس��ی را اجرای آن بدون 
هیچگون��ه حادثه بیان کرد و افزود: در تعمیرات اساس��ی رعایت اصول، قوانین و 
الزام��ات HSE در دس��تور کار قرار دارد. در این رابطه به منظور توس��عه فرهنگ 
 )HSE meeting( ایمنی و پیشگیری از بروز حادثه جلسه های صبحگاهی ایمنی
در ابتدای ش��روع هر ش��یفت کاری و با حضور مدیران ستادی و عملیاتی، جهت 
ارائ��ه راهنمایی های انجام کار به روش ایمن و اصولی و تذکر برای پیش��گیری از 
بروز مخاطرات و کاهش و حذف آنها در حین کار و ایجاد انگیزه از طریق تشویق 
نیروهای پیمانکاری شاغل در تعمیرات اساسی که وظایف خود را با کیفیت مطلوب، 

رعایت مقررات HSE و نظم و انضباط انجام داده اند، برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه این تعمیرات ماحصل مشارکت جمعی کارکنان و یک کار 
گروهی بوده تاکید کرد: در یک برنامه حجیم مانند انجام تعمیرات اساسی همزمان 
چند واحد پاالیشی، ایجاد هماهنگی و ارتباط سازنده و الزم بین گروه ها از اهمیت 
باالیی برخوردار است که در این دوره از تعمیرات این ارتباط و همکاری به شکل 
بسیار مناسب و مطلوب برقرار شد و نتیجه آن پیشگیری از بروز هرگونه حادثه و 
اجرای تعمیرات اساسی مطابق استانداردهای مربوطه با سرعت مناسب و کیفیت 

مطلوب و بدون وقوع هرگونه حادثه بوده است.

گرامیداشت پنجاهمین سالگرد افتتاح پاالیشگاه شیراز
برگزاری مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه

در شرکت پاالیش نفت الوان

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت شیراز در پیامی ۱۹ آبان ماه، پنجاهمین سالروز 
افتتاح این ش��رکت پاالیش��ی را گرامی داش��ت. در این پیام آمده: »در این مجال 
ب��ر خود الزم می دانیم از تمامی کارکنان متعهد، متخصص و تالش��گر که باعث 
سربلندی، پیشرفت و توسعه پاالیشگاه شیراز شده اند، تشکر و قدردانی کرده، و از 
خداوند متعال برای همه همکاران و خانواده های محترم ایشان، سالمت و بهروزی 

آرزومندیم. به امید سرافرازی هر چه بیشتر ایران عزیز.«

مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه ویژه 
کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان وزارت نفت، در شرکت پاالیش نفت الوان به 

صورت مجازی برگزار شد.
در این دوره از مس��ابقات که در راستای ترویج و توسعه فرهنگ دینی و قرآنی، 
با حضور ۴۰ نفر از کارکنان و همچنین خانواده های محترم این ش��رکت برگزار و 
همچنین نفرات برتر با داوری حجت االس��الم موحدی فر جهت شرکت در مراحل 

نیمه نهایی و نهایی معرفی شدند.

از سوی روابط عمومی شرکت پاالیش نفت شیراز صورت گرفت؛
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گرامیداشت هفته پژوهش در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند

آیین گرامیداشت هفته پژوهش در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند 
با حضور مدیرعامل پاالیشگاه، جمعی از مدیران و رؤسای عملیاتی و ستادی شرکت 
و کارکنان اداره پژوهش و فناوری برگزار ش��د و از تالشهای متعهدانه کارکنان این 

اداره تقدیر شد.
در ابت��دای جلس��ه امینی رئیس روابط عمومی پاالیش��گاه پس از تبریک هفته 
پژوهش گفت: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری پژوهش یک مجاهده علمی 
مس��تمر است و در دنیای امروز تولید علم و خلق امید در واحد پژوهش و فنآوری 
اتفاق می افتد. الحمداهلل مجموعه پژوهش و فناوری پاالیشگاه و همکاران ارجمند این 
اداره نیز در راس��تای اهداف تعیین شده شرکت، بسیار توانمند، خالق و پویا عمل 

می کنند و ما برای تک تک این عزیزان آرزوی توفیق و سالمتی داریم.
در ادامه، رجبی مدیرعامل پاالیشگاه ضمن تبریک این روز به تمامی متخصصین، 
کارشناسان و دانش پژوهان شرکت به ویژه همکاران متخصص و توانمند اداره پژوهش 
و فناوری گفت: هرگونه پیشرفت و توسعه در سطح دنیا منوط به امر پژوهش است؛ بر 
همین اساس باید قبل از هر اقدامی نخست مسیرهای صحیح را یافت و فرآیندهای 
مناسب را از طریق پژوهش آماده کرد. در چنین شرایطی بهره وری افزایش می یابد 
و اقدامات در دست اجرا به صورت علمی به نتیجه مطلوب می رسد. خرسندیم که 
در اداره پژوهش و فناوری پاالیشگاه نیز این مهم با کمک همکاران پرتالش و دیگر 

پرسنل تالشگر و متخصص شرکت به خوبی محقق شده است.
وی افزود: روند فعلی پژوهش در پاالیشگاه را مطلوب و ارزشمند ارزیابی می کنم 
اما باید تعامالت و ارتباطات فی مابین در واحدهای مختلف بیشتر شود. از دیگر سوی 
مشکالت این مسیر نباید ما را ناامید کند چرا که رسیدن به موفقیت نیازمند صبر، از 
خودگذشگی و تالش و کوشش است. همچنین باید ظرفیت های مراکز دانش بنیان 
خارج از شرکت نیز به خوبی شناسایی شود تا بتوان در مواقع لزوم از علم و دانش آنها 

در راستای پیشبرد اهداف و رفع نیازهای شرکت بهره مند شویم.
س��پس غالمی مدیر عملیات پاالیشگاه با تبریک هفته پژوهش بیان داشت: امر 
پژوه��ش در مراک��ز پیچیده و تخصصی همچون پاالیش��گاه از اهمیتی دوچندان 
برخوردار اس��ت. بر همین اس��اس فرایند پژوهش در این حوزه نیز باید بر اس��اس 
نیازهای موجود برنامه ریزی و تدوین ش��ود. در گام نخس��ت باید به آسیب شناسی 
مسائل پژوهشی پرداخت تا بتوان نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت شود. 

در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند امر پژوهش با ۲ آسیب عمده مواجه 
است: ۱( همکاران محترم ما در واحدهای عملیاتی بنا بر مقتضای کارشان بیشتر 
عمل گرا و نتیجه گرا هستند؛ در صورتی که ماهیت پژوهشگری این چنین نیست و 
طی یک فرآیند صحیح و علمی در نهایت منجر به تغییر و نتیجه مطلوب می شود. 
۲( دانشگاه ها و مراکز علمی در حوزه پژوهش ضعیف عمل می کنند و علیرغم تالشی 
که از جانب ما جهت ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر صورت می پذیرد، متاسفانه به نتیجه 
مطلوب نمی رسیم؛ چرا که اینگونه مراکز اغلب در سطح تئوریک مانده اند و خروجی 

مناسبی ندارند؛ لذا باید نگرش ها در این خصوص نیز تغییر کند.
وی بر لزوم ایجاد ارتباطات بیش��تر میان واحدها و همکاران در امر پژوهش گرایی 
تاکید و اظهار کرد: مدیریت پاالیشگاه دیدگاه مثبتی نسبت به امر پژوهش دارد چرا که 
با توجه به حساسیتی که در تجهیزات و تأسیسات پاالیشگاه وجود دارد نیاز به پژوهش 
بسیار حیاتی است. لذا امیدوارم همکاران عزیز ضمن توجه و گرایش به امر پژوهش، 

مجموعه پاالیشگاه را در راستای رشد و پیشرفت و بالندگی روز افزون یاری کنند.
در ادامه خانم هالکویی رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه طی توضیحاتی پیرامون 
اهداف و اقدامات انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری گفت: از مدیریت پاالیشگاه و 
مجموعه روابط عمومی به دلیل توجه به مقوله پژوهش تقدیر و تشکر ویژه دارم که 
علیرغم مشغله های کاری زیاد با برگزاری این جلسه در راستای فرهنگ سازی بیشتر 

در خصوص گرامیداشت پژوهش و پژوهشگری اقدام کرده اند.

بازدید دانشجویان دانشگاه الزهرا از شرکت پاالیش نفت تهران

شرکت پاالیش نفت تهران با همکاری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی میزبان جمعی از دانشجویان دانشگاه الزهرا تهران بود. در آستانه ۱۶ آذر ماه روز 
دانشجو، ۷۰ تن از دانشجویان رشته های مکانیک، شیمی، صنایع و... دانشگاه الزهرا 

در قالب اردوی راهیان پیشرفت از شرکت پاالیش نفت تهران بازدید کردند.
در این بازدید دانشجویان ضمن آشنایی با برخی پروژه  های نفتی در پاالیشگاه های 
کشور و تالش شبانه روزی کارکنان پرتالش صنعت نفت، از دستاوردها و تاسیسات 
پاالیشی شرکت پاالیش نفت تهران بازدید و در مورد روند تولید فرآورده های نفتی با 

مسووالن مربوطه گفت وگو کردند.
با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
توسط مقام معظم رهبری، همکاری و ایجاد بستری مطلوب جهت ارتباط فی ما بین 
با مراکز دانش بنیان و مؤسس��ات علمی در دستور کار شرکت پاالیش نفت تهران 
قرار گرفته است. شرکت پاالیش نفت تهران با هدف حمایت، شناسایی و همکاری با 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، به زودی از نیازهای فناورانه خود در پارک 

علم و فناوری به صورت برپایی نمایشگاه رونمایی خواهد کرد.

در آستانه فرا رسیدن روز دانشجو صورت گرفت:
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محسن قدیری: سود دهی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان از سال آینده به 50 هزار میلیارد تومان می رسد

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: سود دهی این هلدینگ از سال 
آینده به ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

محسن قدیری در آئین تجلیل از فعاالن حوزه روابط کار هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان با اش��اره به اینکه طی ۱۱ ماه گذش��ته همه تالش خ��ود را برای تحقق 
استراتژی تعریف شده برای شرکت به کار گرفتیم، اظهار داشت: ما در برنامه های 
خود به همه بخش ها وبه ویژه رفاه نیروی انسانی توجه ویژه داشته ایم. وی با بیان 
اینکه بر این باورم که همه کاستی ها و نارضایتی های موجود در کشور ناشی از کم 
کاری مدیران است، افزود: مدیران امکان توسعه کشور به بهترین شکل و با جلب 

رضایت نیروی انسانی را دارند و باید این امر در همه بخش ها محقق شود.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه ش��هرک شهید منتظری 
دارای حدود ۷۰۰ واحد مس��کونی برای کارکنان پاالیشگاه است، ابراز داشت: این 
شهرک طی یک دهه اخیر به مخروبه ای تبدیل شده بود که تنها ۶۰ خانوار در آن 

زندگی می کردند و عمالً به فضایی مرده تبدیل شده بود.
وی اضافه کرد: طی ۱۱ ماه گذش��ته با برنامه ریزی صورت گرفته و س��اماندهی 
منازل تقریباً کارکنان مستأجر را در همه این منازل مستقر کرده ایم و فضای این 

شهرک را نیز بهبود بخشیده ایم.
قدیری همچنین به اجرای طرح تحول درمان برای کارکنان رس��می و قرارداد 
مس��تقیم شرکت پاالیش نفت اصفهان اش��اره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته از اول دی ماه استفاده از ۲۰ هزار مرکز درمانی در سراسر کشور برای 

همکارانمان فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به تغییر قرارداد شرکت با نیروی انسانی نیز تصریح کرد: ما در این 
زمینه به فرمای��ش رهبر معظم انقالب در زمینه جذب حداکثری و دفع حداقلی 
جامه عمل پوش��اندیم و همه نیروهایمان حتی اگر برای چند هفته نیز همکاری 

دارند را قرارداد مستقیم امضا کردیم.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با اشاره به برنامه ریزی برای تغییر چارت 
نیروی انسانی شرکت نیز گفت: بر اساس چشم انداز صورت گرفته برای سال ۱۴۰۵ 

تعداد نیروی انسانی شرکت به ۱۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای راه ان��دازی ۳۳۹ پروژه در ش��رکت ۷ میلی��ارد دالر 
سرمایه گذاری داریم، افزود: در زمینه سود دهی نیز در سال جاری تاکنون ۲۲ همت 
سودآوری داشته ایم و برنامه ما برای رسیدن به سوددهی در سال آینده ۵۰ همت 
)هزار میلیارد تومان( است. قدیری با اشاره به برگزاری برنامه گلریزان در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان ابراز داشت: در این زمینه برای آزادی تمام زنان زندانی جرائم 

غیرعمد برنامه داریم و امیدواریم همه برای تحقق این کار برنامه داشته باشند.
وی در خصوص تأمین مسکن پرسنل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان نیز گفت: 
تاکنون زمین موردنیاز برای ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرک ولی عصر خریداری و 

برای ساخت با پیمانکار قرارداد امضا کرده ایم.

بازدید فرماندهان سپاه و مدیران آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از پاالیشگاه تهران
برخی فرماندهان سپاه حضرت سیدالشهدا )ع( به همراه مدیران ارشد اداره آموزش 
و پرورش شهرستان های اس��تان تهران ضمن دیدار با آرمان فر مدیرعامل شرکت 

پاالیش نفت تهران از این پاالیشگاه بازدید کردند.
 در راستای اجرای طرح اردوی راهیان پیشرفت شماری از فرماندهان سپاه حضرت 
سیدالشهدا )ع( به همراه مدیران ارشد اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان 

تهران از شرکت پاالیش نفت تهران بازدید کردند.
در ابتدای این مراسم آرمان فر مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تهران با تاکید بر 
استمرار برگزاری این جلسات و حضور قشر دانش آموز و دانشجو در قطب صنعتی 
پایتخت گفت: حضور فعالین و دست اندرکاران امنیتی و آموزشی کشور در شرکت 
پاالیش نفت تهران مایه دلگرمی و خرسندی است. عزیزانی که پرچمدار حراست 
و صیان��ت از امنیت و آرامش و همچنین دانش آموزش کش��ورند. همانگونه که در 
اردوهای راهیان نور مجاهدت ها و ایثارگری های رزمندگان اس��الم را با تمام وجود 
درک می کنیم، در اردوهای راهیان پیشرفت نیز نظاره گر تالش و کوشش مجاهدانه 
همکارانمان در سنگر تولید هستیم. وی افزود: شرکت پاالیش نفت تهران با تولید 
۲۵۰ هزار بش��که نفت خام در روز س��هم ۱۵ درصدی از تأمین انرژی کل کشور را 
داراست. این شرکت توانست ۵۴ درصد از سوخت هوایی کشور را در سال گذشته 
تأمین کند. محصوالت این شرکت مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید شده و در 

اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
آرمان فر با اش��اره به احداث واح��د CCR و تبدیل نفت کوره به فرآورده هایی در 
زنجیره ارزش با هدف پتروپاالیشی شدن شرکت متبوع خود بیان داشت: پاالیشگاهی 

که هدفش تنها تأمین سوخت باشد نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. شدیدترین 
تحریم های ناجوانمردانه اس��تکبار بر صنعت نفت کش��ور فرصتی شد تا با تکیه بر 
دانش و توان متخصصان خود ضمن تبدیل تحریم به فرصت، با سرلوحه قرار دادن 
منویات مقام معظم رهبری از این پیچ تاریخی با سرافرازی و سربلندی عبور کنیم. 
به عنوان مثال در بحث تولید کاتالیست که محصولی بسیار پیچیده و تنها در انحصار 
چند کشورجهان قرار داشت، با حمایت از شرکت های دانش بنیان ایرانی در این امر 
خودکفا شده و کاتالیس��تی مطابق با استاندارد جهانی در داخل کشور تولید و در 

پاالیشگاه مورد استفاده قرارداده ایم.
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بازدید فرهنگیان شهرک مروارید از پاالیشگاه نفت بندرعباس

اهدای خون توسط کارکنان شرکت پاالیش نفت الوان

جمعی از معلمان و مدیران مدارس مجتمع آموزشی مولوی شهرک مروارید با 
حضور در پاالیشگاه از بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند.

با هدف آشنایی بیشتر معلمان با صنعت پاالیش نفت و اقدامات صورت گرفته در 
این بخش، جمعی کادر آموزشی مجتمع آموزشی مولوی در پاالیشگاه بندرعباس 

حضور یافتند.
آشنایی با واحدهای عملیاتی و فرآیند پاالیش و بازدید از ماکت روم، حضور در 
واحدهای عملیاتی، اتاق های کنترل و کارگاه مرکزی پاالیشگاه از برنامه های بازدید 

فرهنگیان بود.

کارکنان شرکت پاالیش نفت الوان با استقرار تیم سازمان 
انتقال خون استان هرمزگان در پاالیشگاه، با رعایت دقیق 

موارد بهداشتی، خون اهدا کردند.
به منظور کمک رسانی به افراد نیازمند خون و انجام عمل 
خیرخواهانه و مؤمنانه، اداره HSE با حمایت مدیریت این 
شرکت اقدام به هماهنگی با س��ازمان انتقال خون استان 
به منظور استقرار اکیپ س��یار آن سازمان در پاالیشگاه و 

تسهیل شرایط اهدای خون توسط همکاران داوطلب کرد.
در ادام��ه با موافق��ت مدیر کل س��ازمان انتقال خون 

استان، اکیپ س��یار س��ازمان انتقال خون در شرکت 
مستقر و به داوطلبان اهدای خون خدمات ارائه کردند. 
در همی��ن راس��تا متقاضیان اعم از کارکنان رس��می، 
پیمانی، قراردادی و پیمانکار ش��اغل در ش��رکت خون 
اهدا کردند و در پایان توس��ط مدیر کل سازمان انتقال 
خون اس��تان هرمزگان از اخباری مدیر عامل ش��رکت 
پاالیش نفت الوان و کیانی معاونت عملیات ش��رکت و 
همچنین گش��مردی ریاست اداره HSE تقدیر و تشکر 

به عمل آمد.

اهدا تندیس سه ستاره مدیران ارزش آفرین به مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس

برای دومین سال متوالی تندیس سه ستاره مدیران برتر و ارزش آفرین ملی در 
تحول و توسعه کسب و کارهای ایران به مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

اهداء شد.
در دومین اجالس سراس��ری تجلیل از مدیران برتر و ارزش آفرین ملی در تحول 
و توس��عه کس��ب و کارهای ایران که در سطح مدیران عامل شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی فعال کشور برگزار شد، از بین حدود ۱۰۰ مجموعه اقتصادی برتر تولیدی، 
اقتصادی و صنعتی، با توجه به اقدامات تاثیرگذار صورت پذیرفته در شرکت پاالیش 

نفت بندرعباس، لوح سپاس و تندیس سه ستاره این همایش در جهت توسعه تولید 
دانش بنیان و اشتغال زایی پایدار به هاشم نامور اهداء شد.

مطابق با ش��اخص های بین المللی و بومی و ارزیابی ه��ای صورت گرفته در بین 
ش��رکت ها و بنگاه های بزرگ و سرآمد در صنایع مختلف فوالدی، معدنی و نفتی، 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس به دلیل رعایت کامل ش��اخص های بین المللی و 
تولید مس��تمر در تأمین بیش از ۱۸ درصد از فرآورده های مورد نیاز کشور مطابق 
با اس��تاندارهای روز دنیا و همچنین در دس��ت اجرا داشتن یکی از پیچیده ترین و 
تخصصی ترین طرح های توسعه ای ملی دانش بنیان برای ارتقای کیفیت محصوالت 
س��نگین و همچنین حمایت از مراکز علمی و دانشگاهی و اقدام مؤثر و ارزشمند 
این شرکت در افتتاح دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه برای اولین بار در صنعت نفت 
کشور، موفق به اخذ باالترین رتبه در بین صنایع تولیدی، اقتصادی و صنعتی گردید 
و باالترین سطح جایزه بنگاه های اقتصادی کشور را دریافت کرد. در دومین اجالس 
سراس��ری مدیران آرش آفرین کشور در تحول توس��عه کسب و کار که با رویکرد 
توسعه تولید دانش بنیان و اشتغال زایی پایدار واحدهای صنعتی و اقتصادی در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، توسعه کسب و کارها در فضای ملی 
و بین المللی، اهمیت مدیریت اس��تراتژیک در کسب و کارها، خالقیت و نوآوری، 
اس��تفاده از فناوری های برتر و بومی در توسعه کسب و کار از محورهای ارزیابی در 

این اجالس عنوان شده است.
گفتنی است سال گذش��ته نیز در نخستین اجالس ملی تجلیل از مدیران برتر 
و ارزش آفرین ملی مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس موفق به کس��ب 
تندیس زرین سه ستاره مدیران برتر و ارزش آفرین ملی در تحول و توسعه کسب 

و کار شده بود.
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عملیات اجرایی طرح ملی ارتقای کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه بندرعباس در دستور کار

عملی��ات اجرای��ی طرح مل��ی ارتق��ای کیفیت 
محصوالت سنگین شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
با موافقت سهامداران این شرکت در مجمع عمومی 

عادی )به طور فوق العاده(، آغاز می شود.
پیرو آگهی مندرج در روزنامه های کثیر االنتش��ار 
مبنی بر دعوت از سهامداران به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱.۷.۲ و عدم تش��کیل 
این جلس��ه به دلیل عدم احراز حدنصاب حاضرین، 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با محوریت بررسی 
ط��رح مل��ی ارتق��ای کیفیت محصوالت س��نگین 
پاالیش��گاه نفت بندرعباس در تاری��خ ۱۴۰۱.۸.۱ با 
حضور دارندگان ۸۹.۷۵ درصد از س��هام ش��رکت، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی 

شرکت، تشکیل شد.
بر اس��اس این گزارش با توجه به الزامات قانونی و 
حاکمیتی و حقوقی مرتبط با طرح های ارتقای کیفی 
و کاهش کمی محصوالت سنگین نفتی پاالیشگاه ها، 
با اج��رای طرح مل��ی ارتقای کیفی��ت محصوالت 
سنگین پاالیشگاه نفت بندرعباس بر اساس مطالعات 
مهندس��ی طراحی پایه، در مجمع عمومی عادی به 

طور فوق العاده این شرکت موافقت شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس پیرامون 
اقداماتی که تاکن��ون در خصوص این طرح صورت 
پذیرفته گف��ت: اجرای طرح مل��ی ارتقای کیفیت 
محصوالت سنگین پاالیشگاه بندرعباس در سه فاز 
مشتمل بر احداث ۱۵ واحد فرآیندی جدید، احداث 
واحده��ای جانب��ی )Utility & Offsite( و اح��داث 
مجتم��ع روغن س��ازی گروه ۲ و ۳ اس��ت که طبق 

تصمیمات مجمع مقرر ش��د در مرحله اول عملیات 
اجرای��ی طرح با اح��داث ۸ واحد فرآیندی به همراه 
واحدهای جانبی بر اساس گزارشات امکان سنجی و 

تأییدیه مشاور فنی آغاز شود.
هاشم نامور با بیان اینکه برای اجرای کل این طرح 
ملی ۴۲ ماه زمان پیش بینی شده است افزود: اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده برای طرح ملی ارتقای کیفیت 
محصوالت سنگین پاالیشگاه بندرعباس در حدود ۲ 
میلیارد دالر است که با انجام مطالعات امکان سنجی 
و بررسی نوع فرآیندها و الگوهای پاالیشی، بر اساس 
نیازهای ۲۰ سال آینده بازارهای داخلی و بین المللی 
با تولید مس��تمر فرآورده های نفتی با ارزش افزوده 
بیش��تر و در نتیجه بهبود عملکرد فنی و اقتصادی 

پاالیشگاه طراحی شده است.
وی در تش��ریح اقدام��ات انج��ام ش��ده و الزامات 
اجرای طرح ملی ارتقای کیفیت محصوالت سنگین 
این ش��رکت گفت: در این طرح با توجه به ش��رایط 
بین المللی و تحریم های ظالمانه با محدودیت تأمین 
دان��ش فنی و تأمین برخی تجهی��زات با تکنولوژی 
پیش��رفته مواجه بوده ایم که در بخش تأمین دانش 
فنی با تکیه به توان داخلی و با همکاری پژوهشگاه 

صنعت نفت موفق به بومی سازی و تأمین دانش فنی 
و بسته مهندسی پایه طرح تولید کک اسفنجی که تا 
پیش از این تنها در اختیار کشورهای آمریکا و اروپا 

بود، شدیم.
مدیر عام��ل ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس 
بیان داش��ت: الزامات حاکمیتی مبن��ی بر افزایش 
ارزش اف��زوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت 
نف��ت و گاز و جلوگی��ری از خام فروش��ی، ارتق��اء 
تکنولوژی و تکمی��ل زنجیره پاالیش نفت خام برای 
کاه��ش نفت کوره تولیدی مطابق با سیاس��ت های 
کلی اصالح الگوی مصرف انرژی، تکلیف وزارت نفت 
برای بهینه س��ازی پاالیشگاه ها، کاهش میزان تولید 
نفت کوره و تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده 
باالتر، الزامات س��ازمان بین المللی دریانوردی مبنی 
بر کاهش میزان گوگرد س��وخت نف��ت کوره مورد 
اس��تفاده در ناوگان حمل و نقل دریایی به کمتر از 
نیم درصد وزنی، الزامات زیست محیطی برای تولید 
فرآورده های نفتی با کیفی��ت و لزوم ایجاد تنوع در 
سبد محصوالت تولیدی پاالیشگاه از الزامات اجرای 

این طرح ملی است.
نام��ور در بخش دیگری از س��خنان خود در جمع 
صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: 
با توجه به نوع و کیفیت نفت خام دریافتی و تکنولوژی 
موج��ود در ح��ال حاضر تولید نفت کوره نس��بت به 
خوراک ورودي پاالیشگاه، ۲۵ درصد حجمی است که 
برای قابل استفاده کردن آن نیز روزانه ۱۳۰۰ تن نفت 
سفید با قیمتی باالتر از نفت کوره بعنوان رقیق کننده 
استفاده می ش��ود که زیان ناشی از این تزریق بالغ بر 

۱۰۰ میلیون دالر در سال است.

راه اندازی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضالب جزیره الوان

در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در ابالغ سیاست های کلی محیط 
زیست و همسو با گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر مدیریت پساب ها و با توجه به 
اهمیت اجرای طرح های فاضالب در شهرهای ساحلی و جزایر، فاز نخست سیستم 
تصفیه خانه فاضالب جزیره الوان پس از انجام تعمیرات اساسی به دست کارکنان 

اداره تعمیرات شرکت پاالیش نفت الوان راه اندازی شد.
در ای��ن فاز پس از رفع گرفتگی مس��یرهای فاضالب در س��طح معابر و مناطق 
مسکونی، اقدام به تعمیرات اساسی پمپ های کف کش در ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه 
شد. همچنین فاز دوم تعمیرات این تصفیه خانه نیز در دستور کار شرکت پاالیش 
نفت الوان قرار داش��ته که امید اس��ت با انجام آن نی��از جزیره به تصفیه فاضالب 

بهداشتی به صورت کامل مرتفع گردد شود
ای��ن اقدامات عالوه بر رفع مش��کالت عدیده بهداش��تی و جلوگیری از ش��یوع 
بیماری ها، موجب صیانت از محیط زیست و تحقق اهداف کالن در حوزه بهره برداری 
از زیرساخت های مسکونی جزیره الوان و ایجاد اشتغال نیروهای بومی در این واحد 

خدماتی خواهد شد.

تصفیه خانه بهداش��تی جزیره الوان در سال ۱۳۸۷ ش��روع به احداث و در سال 
۱۳۹۱ بهره برداری شده و در طی سال های گذشته به دلیل فرسودگی و مستهلک 

شدن تجهیزات، قابلیت های خود را از دست داده بود.
پیش بینی می شود پس از انجام کامل تعمیرات الزم، این تصفیه خانه قابلیت رفع 

نیاز تصفیه فاضالب جمعیت دو هزار نفری جزیره الوان را دارا باشد.
بر پایه این گزارش در اقدامی دیگر ساماندهی و مدیریت پسماندها در جزیره الوان 

با ساخت سطل های مخصوص توسط شرکت پاالیش نفت الوان صورت گرفت.
پراکندگی محل  های انباشت زباله، دسترسی احشام به آنها و ایجاد بوی نامطبوع 
و ظاهری ناخوش��ایند و همچنین آلودگی محیط زندگی مردم بومی جزیره الوان 
رفته رفته در حال تبدیل شدن به معضلی بزرگ بود که با پیگیری شورای اسالمی 
جزیره و مساعدت مدیریت شرکت پاالیش نفت الوان، ساخت و نصب سطل های 
زباله با بهره گیری از تجهیزات موجود با همت و تالش کارکنان اداره تعمیرات شرکت 
انجام ش��د. با انجام این امر عالوه بر ساماندهی وضعیت جمع آوری زباله ها و ایجاد 

زیبایی محیط، سطح سالمت و بهداشت جزیره نیز بهبود خواهد یافت.



س��ید کاظم دلخ��وش نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی و ناص��ر عاش��وری دبیر انجم��ن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت از پاالیش��گاه نفت 

آفتاب بازدید کردند.
محمدعلی پیش آهنگ جانش��ین معاون تولید و 
بهره برداری ش��رکت پاالیش نفت آفتاب در حاشیه 
این بازدید، اظهار کرد: ۱۱ پاالیشگاه در کشور وجود 
دارد که از این تعداد ۸ پاالیش��گاه خوراک خود را با 
خط لوله دریافت و محصوالتشان را به همین روش 

منتقل می کنند.
وی با بیان اینکه که این مجموعه ها دغدغه ای برای 
انتقال خوراک و محصول خود ندارند، عنوان کرد: ۷۰ 
درصد مشکالت شرکت پاالیش نفت آفتاب در حوزه 
تأمین و حمل خوراک، بازاریابی و فروش، بارگیری و 

انتقال به اسکله است.
محمد میرزا بابایی مدیر روابط عمومی و برندینگ 
شرکت پاالیش نفت آفتاب نیز در ادامه این جلسه با 
اشاره به مسئولیت های اجتماعی، اظهار کرد: شرکت 
پاالیش نفت آفتاب توانس��ته اس��ت نسبت به دیگر 
مجموعه های مش��ابه درصد بیشتری از فروش خود 

را به این امر اختصاص دهد.
وی به ساخت سه مدرسه در هرمزگان اشاره کرد 
و ادامه داد: مدرسه ابن سینا که به عنوان بزرگ ترین 
مدرسه در هرمزگان با ۲۴ کالس توسط شرکت نفت 
آفتاب در حال ساخت است که ظرفیت این مجتمع 

آموزشی دو هزار نفر است.
مدیر روابط عمومی و برندینگ ش��رکت پاالیش 
نفت آفتاب با بیان اینکه ۱۲۲ واحد مسکن ویژه ایتام 
کمیته امداد استان هرمزگان طی سال گذشته توسط 

این ش��رکت ساخته  شده اس��ت، گفت: ۱۱۴ واحد 
مسکونی دیگر نیز ویژه ایتام توسط این مجموعه در 

سال جاری کلنگ زنی شد.
وی تصری��ح ک��رد: ۷۰۰ نفر از ایتام این اس��تان 
تحت پوشش شرکت نفت آفتاب هستند که نیمی 
از آن ها توسط کارکنان مجموعه تحت پوشش قرار 

گرفته اند.
علی رضا امین مدیر منطقه پاالیشگاه نفت آفتاب 
در ادامه این بازدید با بیان اینکه این پاالیشگاه نفت 
یک مجموعه کامالً خصوصی است، اظهار کرد: روزانه 
۱۰ هزار و ۵۰۰ بشکه محصول در این شرکت نفت 

فرآوری می شود.
وی به طرح های توس��عه ای شرکت پاالیش نفت 
آفتاب اش��اره ک��رد و گفت: با تکمی��ل این طرح ها 
ظرفیت تولید شرکت پاالیش نفت آفتاب به ۳۳ هزار 

بشکه خواهد رسید.
مدیر منطقه ش��رکت پاالیش نف��ت آفتاب افزود: 
طرح توسعه ای با ظرفیت ۲۲ هزار و ۵۰۰ بشکه در 

نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
امی��ن گفت: تفاوت اصلی این پاالیش��گاه با دیگر 
مجموعه ها آن است که، شرکت پاالیش نفت آفتاب 
برای تأمین خوراک خ��ود در حال جنگیدن بوده و 

حمل خوراک آن از طریق تانکر و کشتی است.
وی با بیان اینکه در برخی موارد به دلیل نداشتن 
خوراک این پاالیشگاه تعطیل  شده است، مطرح کرد: 
با تمام این مش��کالت ش��رکت پاالیش نفت آفتاب 
نه تنها تعدیل نیرو نداشته بلکه امسال تعداد زیادی 
نیروی جوان را از طریق برگزاری آزمون جذب کرده 

است.

مدیر منطقه ش��رکت پاالیش نفت آفتاب مشکل 
عمده این مجموعه را نداشتن خط لوله برای تأمین 
و انتق��ال خوراک عنوان کرد و افزود: مجلس باید از 

بخش خصوصی توانمند حمایت کند.
مهن��دس ماتیار مرآتی مقدم مدی��ر امور عمرانی 
ش��رکت پاالیش نفت آفتاب در ادام��ه بازدید دبیر 
انجمن صنف��ی کارفرمایی صنع��ت پاالیش نفت و 
نماینده مجلس شورای اس��المی از پاالیشگاه نفت 
آفتاب خاطرنش��ان کرد: در خصوص قاچاق سوخت 
دس��تورالعملی وجود دارد که مشکالت متعددی را 

برای مجموعه ها به وجود آورده است.
وی عنوان کرد: طبق این دستورالعمل به واحدهای 
هیدروکربنی سوخت تعلق نمی گیرد و آن مجموعه 
باید از تولیدات خود استفاده کند درحالی که بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران واحدهای صنعتی که دسترسی 
به ش��بکه گاز ندارند دولت مکلف اس��ت س��وخت 

یارانه ای به آن ها تحویل دهد.
مرآتی مقدم گفت: از آنجا که شرکت پاالیش نفت 
آفتاب از ش��بکه گاز بی بهره است و ما یک مجموعه 
هیدروکربنی شناخته می شویم باید از تولیدات خود 

استفاده کنیم.
وی ادام��ه داد: ای��ن در حالی اس��ت که با مصرف 
تولی��دات خود در پایان هرس��ال ۲ درصد محصول 
کم خواهد بود که اداره مالیاتی آن را سوخت قاچاق 
عن��وان می کند و این برای مجموعه ما به معنای دو 

سر باخت است.
س��ید کاظم دلخ��وش نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی در بازدید از شرکت پاالیش نفت آفتاب با 
تقدیر از تالش های مسئوالن و پرسنل این مجموعه 
اظه��ار ک��رد: مجلس به منظور حل مش��کل تأمین 
خوراک پاالیش��گاه های کوچک مصوب��ه ای را تهیه، 

تدوین و تصویب کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه وزارت نفت ملزم 

به تأمین خوراک پاالیشگاه های کوچک است.
ناصر عاش��وری دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایی 
صنع��ت پاالیش نفت در ادامه این بازدید به ضرورت 
وجود بیمه نامه برای مجموعه های نفتی در راستای 
پرداخ��ت خس��ارت در ح��وادث مختل��ف، گفت: 
تفاهم نامه ی گروه��ی فی مابین دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت و ۱۶ شرکت بیمه ای 

بسته  شده است.
وی ادام��ه داد در ای��ن تفاهم نام��ه بیمه مرکزی 
تضامین الزم را مکتوب کرده و قیمت ها را به میزان 

قابل توجهی کاهش داده است.
عاش��وری مطرح کرد: بر اساس این تفاهم نامه در 
صورت وارد شدن خسارت به یک مجموعه نفتی ۱۶ 

شرکت بیمه ای آن را پرداخت می کنند.
در انتها میهمانان به همراه مدیران شرکت از کلیه 
فازهای تولیدی و درحال توسعه شرکت پاالیش نفت 

آفتاب بازدید کردند.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی
و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

پاالیش نفت از پاالیشگاه آفتاب
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مصوبه کمیته اقدام ارزی
پنج وزراتخانه و دستگاه شامل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، وزارت نفت، کمیته اقدام ارزی، صنایع غیر 
فلزی وزارت صمت، س��ازمان توس��عه و تجارت در 

خصوص فوق تصمیم گیرنده هستند.
بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی دی ماه ۱۴۰۰، 
صادرکنن��دگان مواد خام مجاز به رفع تعهد از طریق 
واردات کاالی مجاز نخواهند بود. این مصوبه در حال 
حاضر نیز وجود دارد و صادرکنندگان این دس��ته از 
کااله��ا صرفاً مجاز ب��ه واردات مواد م��ورد نیاز خود 
خواهند ب��ود. مطابق بند و رأی ش��ماره ۳۰۲ هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جزء ۶ بند )ب( 
دس��تورالعمل اجرای جز )۱( بند )ج( تبصره ۸ قانون 
بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ 
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ در خصوص س��ال های ۹۷ و ۹۸ 
قطعاً مالیات ارزش افزوده قابل استرداد بوده و نگهداری 
آن توسط سازمان امور مالیاتی ممکن نبوده و مستند 

به همین رآی و بند قابل تسری خواهد بود.

قیر ایران با کیفیت باال
قی��ر ایران به دلی��ل کیفیت باال، مزای��ای زیادی 
جهت صادرات دارد و به همین دلیل مورد استقبال 
خریداران قرار می-گیرد. ساالنه حدود ۴ میلیون تن 

قیر به ارزش ۱/۵ میلیارد دالر صادر می شود.
مطاب��ق تبصره ۲ م��اده )۱۰( قانون مالیات ارزش 
افزوده، اگر ماده ای جزء مواد خام تلقی شود، استرداد 
ارزش افزوده آن منتفی است و از سال ۱۴۰۱ قیر را 
در گروه کاالی خام، نیمه خام و معدنی و نفتی آورده 
ش��ده حال آنکه براساس کارشناسی سال های قبل، 

قیر به عنوان محصول نهایی قلمداد می شده است.
ح��دود ۳۰ ت��ا ۴۰ درص��د س��رمایه در گ��ردش 
ش��رکت های ارزآور که در صنعت قیر فعال هس��تند 
در قال��ب ارزش افزوده گرفتار و درگیر خواهد بود و با 
وجود آنکه در قانون، زمان استرداد ارزش افزوده یک 
ماه تعیین شده است، با گذشت هشت ماه از سال هنوز 
بخشنامه اجرایی آن ابالغ نشده و واحدهای صادرکننده 

نتوانسته اند مالیات ارزش افزوده خود را بازپس گیرند.

قیر دهمین کاالی برتر صادراتی شش ماهه اول 
سال 1401

بررس��ی آمار مش��ارکت مقاصد و نیز محصوالت 
صادراتی در رش��د ارزش صادرات کش��ور و کاهش 
وزنی آن مطالبی شایسته توجه را آشکار می¬کند. 
نخست مشارکت منفی دو کشور مهم صادراتی یعنی 
عراق و افغانس��تان در رشد نیم سال اول ایران است. 
کاهش صادرات به این دو کشور فعاالن اقتصادی را 
نسبت به از دست رفتن این بازارها نگران کرده است. 
از میان کاالهای صادراتی نیز گاز طبیعی مایع شده، 
بنزین، ورق فوالدی و پس��ته، بیشترین تأثیر منفی 
را بر رش��د اقتصادی گذاشته اند. در گزارش معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به کشورها 
و کاالهایی که بیشترین مشارکت مثبت را در رشد 

صادراتی داشته اند، نیز اشاره شده است.
از میان کش��ورها، چین، ام��ارات، ترکیه و عمان 
اهرم های رشد صادراتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ 

بوده اند.

عدم شمول معافیت مالیاتی صادراتی محصول قیر
با توجه به مفاد تبصره 2 قانون دائمی ارزش افزوده استرداد مالیات و عوارض برای مواد اولیه خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مواد اولیه نفتی و مواد خام  معدنی باشد، ممنوع است. لذا 
بر اساس تصویب نامه مورخ 1401/07/27 در خصوص اعام فهرست مواد معدنی و مواد اولیه نفتی قانون بودجه 1401، قیر نفت با کد گمرکی 2713 در زمره مواد اولیه نفتی قرار گرفته و لذا 
استرداد مالیات و عوارض دوره های 1401 مشمول استرداد نشده و امکان متضرر شدن واحدهای قیرساز صادراتی و کاهش سود پاالیشگاه های تولیدکننده وکیوم باتوم به دلیل کاهش میزان 

رقابت در نرخ های ماهیانه متصور است.

 MBA کارشناس ارشد
بازارهای مواد نفتی، 

شرکت پاالیش نفت شیراز

حمید رازقیان جهرمی
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تحلیل بازارهای صادراتی ی
بازاره��ای صادرات��ی از متغییره��ای متفاوتی در 
اقتصاد جهانی تأثیر می¬پذیرند، بدیهی اس��ت که 
ع��دم عارضه یابی به موقع و اتکا به یک اس��تراتژی 
ثابت ف��روش و فرمول واحد قیمت گذاری خوراک و 
محصول برای واحدهای قیرسازی ایران نتایج مثبتی 

در پی نخواهد داشت.
براس��اس آمار صادرات گم��رک در فروردین ماه 
۱۴۰۱، ص��ادرات قیر نس��بت به س��ال قبل حدود 
۳۰ درص��د کاهش نش��ان می دهد و ب��ه ۲۷۲ هزار 
تن رس��یده و انتظار کاهش بیشتری نیز در گزارش 
اردیبهش��ت ماه وجود دارد. به رغم اختالف بیش از 
۲۰۰ دالری قیمت قیر ایران با شرق آسیا، دلیل عدم 
استقبال خریداران ش��رق آسیا از قیر ایران به شرح 

زیر است.
۱( اعمال فش��ار تحریمی به طوری که خریداران، 
ریسک حمل فله و کشتی های بزرگ را نمی پذیرند 
و یافتن کشتی مناسب اقیانوس پیما با شرایط تحریم 

امکان پذیر نبوده است.

۲( رشد کرایه حمل دریایی فله و بشکه در برخی 
موارد با رش��د قیمت حمل دریایی بیش از ۵۰ دالر 

نسبت به ماه های قبل مواجه شده است.
۳( گل��وگاه حمل کانتین��ری: طوالنی بودن زمان 
حم��ل کانتینری به طوری که در ش��رایط ش��دید 
قیمتی، خری��دار تمایل به حمل و تحویل فوری بار 
دارد اما در ش��رایط کنونی، حمل بار بشکه تا فاصله 

شرق آسیا حداقل ۳۰ تا ۴۰ روز زمانبر است.
۴( قیمت قیر ایران نسبت به دوره مشابه سال قبل 
۷۰ دالر رش��د نش��ان می دهد و ب��ا توجه به کاهش 
بودجه های عمران��ی در بازارهای هدف ایران و تأخیر 
دولت ها در پرداخت پول به پیمانکاران جاده ای تقاضای 
قیر در بازارهای هدف با افت حدود ۲۵ درصدی مواجه 
شده است. بهای قیر رکوردهای ۸ ساله خود را شکسته 
اس��ت و تعدیل قیمت قیر در پروژه های جاری امری 
زمانبر است که تاکنون محقق نشده و زیان پیمانکاران 
حوزه راه و امید به کاهش بیش��تر قیمت ها در آینده 
واردکنندگان را نسبت به خرید قیر برای نیازهای فوری 

خود محدود کرده است.

۵( در ش��رایط ت��ورم و رکود اقتص��ادی، اولویت 
دولت ها به تأمین نیاز ان��رژی و مواد غذایی محدود 
ش��ده و اجرای پروژه های راهسازی با تأخیر مواجه 

شده است.
با ش��رایط فعلی به رغم اختالف قیمت باالی قیر 
ایران با سایر تامین کنندگان جهانی که آربیتاژ قیمت 
ایرانی را روی کاغذ از نظر تئوریک، اقتصادی نش��ان 
می دهد، صنعت قیر ایران در جذب مشتریان جدید 
و حتی حفظ بازارهای قبلی خود را رقبای تازه وارد 

نظیر قیر عراق ناکام چندان موفق نبوده است.

لزوم چاره اندیشی
پیشنهاد می شود بنا به دالیل فوق و پرهیز از اتالف 
وقت و منابع، خبرگان صنعت قیر و ذینفعان از جمله 
سازمان بورس و انجمن قیر و اتحادیه صادرکنندگان 
مواد نفتی و ... هرچه سریعتر در جهت شفاف سازی 
مشکالت، چالش ها و موانع برآمده و سیاست گذاران 
حوزه صنعت و صادرات را از وضع موجود با روش های 
مختلف و استفاده از نظرات راهبردی آگاه ساخته و 
راهکار خروج و برون رفت از وضع موجود را براساس 
صرفه و صالح اقتصادی کشور ارائه کنند، با شرایط 
فعل��ی احتمال در معرض خطر ج��دی قرار گرفتن 

وجود دارد.
با توجه به مفاد تبصره ۲ قانون دائمی ارزش افزوده 
با موضوع استرداد مالیات و عوارض برای قیر نهایی که 
در فهرست مواد اولیه نفتی و مواد خام معدنی از سال 
۱۴۰۱ قرار گرفته، کاهش حدود ۱۰ درصدی میزان 
رقابت از قیمت معمول خوراک وکیوم باتوم )متوسط 
قیمت وکیوم باتوم ۱۰۰۰۰۰ ریال / کیلوگرم( قابل 
عرضه پاالیش��گاه ها در بورس کاال متصور است و با 
توجه به میزان تولید وکیوم پاالیشگاه ها که در سبد 
۱۰ درصد حجمی پاالیشگاه های نفت کشور قراردارد، 
پیش بینی و تحلیل کاهش ۱ درصد از میزان سود 

سالیانه پیش بینی می شود.
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استاندارد جامع شامل موارد زیر است:
ابعاد ایستگاه: 22 اینچ الف-این ابعاد اجازه می دهد تا امکان تعویض هر ایس��تگاه درون خود 1

واحد یا با ایستگاه های مشابه واحدهای دیگر، به آسانی فراهم شود.

)Flange-to flange( اتصال رخ به رخ  الف-اس��تفاده از اتصال رخ به رخ در ش��بکه های بخار، باعث حذف 1
مش��کالت مربوط به اتصاالت رزوه ای در مسیرهای بخار و آب مقطر این شبکه ها 

می شود.

عدم اس���تفاده از اتصاالت رزوه ای در س���اختار داخلی ایس���تگاه تله  بخار و همچنین در مسیرهای ارتباطی ایستگاه ها با یکدیگر3
 الف-اس��تفاده نکردن از اتصاالت رزوه ای به معنی حذف امکان نشتی از رزوه ها 
است که خود نشتی های مورد اشاره، می توانند باعث اتالف بخار و در نتیجه اتالف 
انرژی، افزایش انتش��ار آالینده ها و ایجاد مخاطرات مرتبط، شوند. در این شرایط، 
در ایستگاه تله بخار از اتصاالت جوشی یا لوله ای استفاده می شود که احتمال بروز 

نشتی را تا کمترین مقدار ممکن کاهش می دهند.

شکل 1- یک نمونه ایستگاه تله بخار استاندارد به طول 22 اینچ

اتصال جامع تله بخار الف-اس��تفاده از اتصال جام��ع )Universal connection( باعث 4
س��هولت در جدا کردن تله بخار از ایس��تگاه مربوطه بدون نیاز به باز کردن تمام 

اجزای ایس��تگاه، می ش��ود. تله بخار از طریق دو پیچ و مهره به اتصاالت مربوطه 
متصل می شود. تله های بخار با طراحی متفاوت که توسط سازندگان مختلف ساخته 

می شوند، قابلیت متصل شدن به اتصال جامع را دارا هستند.

وجود صافی مجهز به شیر تخلیه در ساختار ایستگاه الف-جهت جلوگیری از ورود براده های فلزی و محصوالت ناش��ی از 5
خوردگی به تله بخار، کلیه ایس��تگاه های تله بخار باید در ساختار خود دارای یک 

صافی مناسب باشند.

شیر یکطرفه الف-درصورت نیاز، اس��تفاده از یک شیر یکطرفه در شبکه آب مقطر 6
پیش��نهاد می شود. اما این موضوع، پس از بررسی کامل شبکه بخار و آب مقطر و 
اطمینان از نیاز به ش��یر یکطرفه مذکور، باید مد نظر قرار گی��رد. در واقع، اضافه 
کردن شیر یکطرفه به شبکه در حالتی که به وجود آن نیازی نیست، باعث افزایش 
احتمال خرابی ناشی از اشکاالت تعمیراتی شیر یکطرفه مذکور و در نتیجه، افزایش 

هزینه های تعمیراتی می شود.

شکل 2- یک نمونه آرایش نصب تله بخار

روش های بهینه در سامانه های بخار مدیر برنامه ریزی و 
سیستمها و روشها، شرکت 

پاالیش نفت بندرعباس

محسن کارگربیده

فرآیند نصب ایستگاه جامع تله بخار
مقدمه: استاندارد جامع نصب ایستگاه های تله بخار برای واحدهای صنعتی تولیدکننده بخار، با هدف در دسترس قرار دادن یک دستورالعمل کاربردی جهت ساده سازی فرآیند نصب، تهیه و ارائه شده 
است. به عنوان نمونه، یک واحد صنعتی می تواند بیش از 35 نوع ایستگاه جامع تله بخار از نقطه نظر الگوی نصب، داشته باشد. راهنمای جامع استاندارد 22 این امکان را فراهم می کند که از یک نوع 

استاندارد نصب بتوان در انواع کاربری های غیر فرآیندی که بخش عمده ای )بالغ بر 85%( از کاربردهای ایستگاه های تله بخار را به خود اختصاص داده است، استفاده کرد.
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آموزش: یادگیری ازطریق دستورالعمل، تعلیم منظم یا تمرین
دانش: محدوده اطالعات یا دانسته های یک فرد

کادر مدیریت��ی مجموعه های صنعتی که ظرفی��ت بالقوه بخار را به عنوان یک 
منبع انرژی مهم و موثر برتولید بررس��ی می کند، اغلب از عدم استفاده صحیح از 
بخار در بخش صنعت متعجب می ش��وند. عامل کلیدی مهمی که در بررسی های 
آنها مشاهده می شود، نبود دانش کافی جهت استفاده بهینه از بخار در فرآیندهای 

صنعتی با توجه به نقش حیاتی آن در اینگونه فرآیندها است.
بر اساس دالیلی که برشمرده شد، بسیاری از شرکت های صنعتی و کارکنان آنها، 
از یک گسستگی بین آموزش های ارائه شده و استفاده بهینه و کاربردی از آنها به 
صورت ایمن و هوشمندانه در فرآیندهای صنعتی رنج می برند. این نوشتار تالش 
می کند تا این فاصله را در حد امکان پر کرده و به دنبال آن اس��ت تا تجربه های 
موجود در خصوص ارتقاء سطح برنامه های آموزشی مرتبط را که منجر به افزایش 
سطح علمی شرکت ها و کارکنان آنها در رابطه با بخار به عنوان یکی از حامل های 

انرژی مهم و تاثیر گذار بر فرآیند تولید می شود، به اشتراک بگذارد.
امروزه، اهمیت روزافزون بخار در صنایع تولیدی بر کسی پوشیده نیست. درصد 
زیادی از سوخت مصرفی در دنیا، جهت تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد. بخار 
مصرفی جهت فرآیندهایی نظیر گرمایش، خالص سازی مواد، توده ای کردن مواد 
جامد، کنترل فشار، نیروی محرکه توربین های بخار تجهیزات صنعتی و فرآیندهای 
جداس��ازی مورد استفاده واقع می شود و در عین حال، به عنوان منبع تامین آب 
در بسیاری از واکنش های شیمیایی مصرف می شود. بخار همچنین به عنوان یک 
حامل انرژی مناسب جهت گرمایش ساختمان ها و همچنین تولید الکتریسیته در 

توربین های بخار مولد برق کاربرد دارد.
اس��تفاده از بخار اگرچه تا حد زیادی بصرفه اس��ت، اما چندان هم ارزان نیست. 
بر اس��اس برآورد اداره انرژی ایاالت متحده)DOE(، هزینه ساالنه دیگ های بخار 

تولیدکننده بخار مصرفی در آمریکا بالغ بر ۱۸ میلیارد دالر است. 

شکل۱- احتراق گاز طبیعی در یک نمونه مشعل
این چش��م انداز مهم از هزینه های بخار، ارزش صرفه جویی های چش��مگیر در 
هزینه های انرژی را که از طریق آموزش های پیش��گیرانه و اس��تفاده از تجربیات 
مش��ترک در رابطه با آموزش های مرتبط با س��امانه های بخار محقق می شود، به 
خوبی نشان می دهد. آموزش همچنین باعث بهبود ایمنی و قابلیت اتکا در تامین  و 
تدارک بهینه بخار برای تجهیزات و فرآیندهای مختلف می شود. یک واحد صنعتی 
معمولی می تواند از طریق استفاده بهینه تر و هوشمندانه تر از سامانه های بخار تا 

۱۲.۴% و بیشتر در هزینه های خود صرفه جویی کند.
تخمین زده می ش��ود که از طریق توسعه فرهنگ بهینه سازی سامانه های بخار 
در صنایع بصورت جامع، عالوه بر صرفه جویی میلیاردی س��االنه ناشی از کاهش 
هزینه های س��وخت مصرفی، کاه��ش چند میلیون تنی در انتش��ار آالینده های 

زیست محیطی نیز محقق شود.

پل ارتباطی بین 
دانش و آموزش

ترجمه و تنظیم: محسن کارگربیده، مدیر برنامه ریزی و 
سیستم ها و روش ها، شرکت پاالیش نفت بندرعباس

 www.swagelokenergy.com :منبع
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بخش عمده ای از صرفه جویی گفته شده از طریق اجرای یک برنامه آموزشی موثر 
در زمینه سامانه های بخار که باعث توسعه دانش و توانمندی نیروهای کاری واحد 

صنعتی می شود، قابل دستیابی است.
برای نمونه، بر اس��اس تجربیات موسسه SEA ایاالت متحده )که از موسسات 
پیش��رو در زمینه برنامه های آموزشی مرتبط با بخار اس��ت( در یک واحد بزرگ 
صنعتی تولید کاغذ، برنامه آموزشی در زمینه بخار برای نفرات مشغول به کار روی 
س��ه ماشین کاغذسازی برگزار ش��د. نتایج قابل توجهی به شرح زیر از این برنامه 

حاصل شد:
۱-کاهش هزینه انرژی)بخار( مصرفی جهت تولید هر تن کاغذ به میزان %۸.۳ 

۲-کاهش زمان مورد نیاز جهت راه اندازی اولیه ماشین آالت به میزان %۶۵ 
۳-کاهش زمان های توقف برنامه ریزی نشده به میزان %۱۷ 

۴-افزایش چشمگیر طول عمر شیرهای بخار تجهیزات
۵-کاهش میزان خرابی لوله های س��امانه چگال��ش)Condenser( به میزان 

%۴۳

خصوصیات یک برنامه موفق
تعهد باال به پایین )فراگیر(

یکی از ش��اخص های کلیدی در زمینه اثربخشی برنامه های آموزشی مرتبط با 
سامانه های بخار، قابلیت تعمیم نتایج آن بصورت حداکثری در کلیه سطوح سازمان 
است. موفق ترین برنامه های آموزشی، برنامه هایی هستند که برای کلیه افراد حاضر 
در یک واحد صنعتی تعریف و ارائه شده باشند. هریک از کارکنان از مدیر رده باال 
تا کارگر رده پایین، بایستی در این برنامه ها مشارکت داشته باشد. اگر این سطح 
از تعهد در سازمان نهادینه نشده باشد، هر میزان از آموزش های شغلی هم که در 
س��ازمان ارائه شود، باز هم اهداف مطلوب در رابطه با افزایش راندمان  سامانه های 

بخار محقق نخواهد شد.
برخی بخش های یک واحد صنعتی که نفرات شاغل در آن باید در برنامه آموزشی 

مشارکت داشته باشند، به شرح ذیل است:
۱-مدیریت ارشد
۲-بخش ایمنی

۳-بخش محیط زیست
۴-بخش مهندسی

۵-بخش تولید
۶-بخش هماهنگی تعمیرات
۷-بخش عملیاتی تعمیرات

۸-نفرات محوطه
۹-نفرات عملیاتی

 ی��ک برنامه آموزش صحیح و اثربخ��ش این اطمینان را ایجاد می کند که همه 
کسانی که در آموزش مشارکت داشته اند، با سطح مناسبی از آموخته های مرتبط 
با سامانه های بخار دوره را به پایان رسانده و ایده های قابل قبولی جهت حل مسائل 
و مش��کالت معمول مرتبط با سامانه های مذکور را با دیگران به اشتراک خواهند 

گذاشت.
دیدگاه های مش��ترک ایجاد ش��ده حاصل از برگزاری اینگون��ه دوره ها، یکی از 
مهمترین اصول موفقیت آنها قلمداد می شود که زمینه ساز صرفه جویی های حاصل 

از اجرای ایده های مرتبط نیز هست.
شرکت هایی که برنامه های آموزشی مناس��بی را در این حوزه اجرا می کنند، از 
منافعی فراتر از منافع اقتصادی مربوط به صرفه جویی بخار بهره مند می شوند. یک 
کارمند یا کارگر که به درستی آموزش دیده، از شغل خود رضایت بیشتری داشته 
و قدردان سرمایه گذاری شرکت متبوع روی آینده شغلی خود خواهد بود. اینگونه 
افراد، کمتر متمایل به ترک شرکت جهت یافتن شغل جدید بوده و بدین ترتیب، 

باعث ثبات بیشتر شرایط کاری شرکت خود خواهند شد.

گرایشهای متعادل)سازگار(
آموزش��ی که منجر به نتایج اساسی می شود، با تغییر رفتار آغاز می شود که در 
نهایت به تغییر گرایش ها منجر خواهد شد. متاسفانه بیشتر مدیران و بخش عمده ای 
از آموزش دهندگان حرفه ای)که باید این نکته کلیدی را بهتر بدانند( این موضوع 
را به صورت وارونه متوجه می شوند. آنها تالش می کنند نوعی از تغییر گرایش را 
در آموزش پذیران ایجاد کرده و انتظار دارند که رفتارهای مطلوب بصورت طبیعی 

دنبال شوند. چنین چیزی بندرت محقق می شود.
برخی دیگر از برنامه های آموزشی، اشکاالت را متوجه بخش دیگر معادله کرده 
و بص��ورت پیش فرض، تغییر گرایش در فراگی��ران را مثالً از طریق برگزاری یک 
دوره آموزش��ی ضربتی با موضوع کاربرد تله های بخار، راهکار موضوع می دانند. در 
واقع، تله های بخار بخش کوچکی از سامانه های بخار را در بر می گیرند. یک برنامه 
آموزشی قوی، بایستی در برگیرنده تمام اجزای سامانه مربوطه و نه الزاماً فقط یک 
جز آن باشد. یکی از اهداف مهم هر برنامه آموزشی مرتبط با سامانه های بخار، یاد 
دادن هنر تمرکز بر مفهوم سامانه و شبکه بخار به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته 

بجای توجه به اجزای تفکیک شده آن، به آموزش پذیران است.  

شکل2- دوره آموزشی درون واحدی)عملی(

اهداف صحیح و قابل اندازه گیری
در بیش��تر م��وارد، برنامه آموزش��ی ب��ه ج��ای تهاجمی)پیش بینان��ه( بودن، 
تدافعی)واکنشی( اس��ت. چنین برنامه ای، به جای بررسی دالیل بروز مشکالت و 
تالش در جهت جلوگیری از وقوع مجدد آنها، روی شناخت عالئم مشکالت بوجود 
آمده تمرکز می کند. فقدان دوره های آموزشی حاوی کاربرد روش تحلیل ریشه ای 

عیب)RCFA( در سامانه های بخار، به شکل چشمگیری احساس می شود.

شکل3- مدرسان با تجربه عملیاتی
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چنانچه یک تله بخار دچار مش��کل شده و قبل از نصب تله بخار بعدی، تحلیل 
ریشه ای عیب)RCFA( صورت نپذیرد، تله بخار جدید نیز به احتمال بسیار قوی 

دچار مشکل خواهد شد.
متاسفانه، ارزیابی کامل سامانه های بخار اغلب بیانگر آن است که تحلیل ریشه 
ای یک عیب در س��امانه، به اش��خاصی ختم می ش��ود که از مهارت و یا دانش 
کافی جهت انجام وظایف خود در قبال س��امانه بخ��ار بصورت صحیح و ایمن، 

برخوردار نیستند.
برای مثال، پدیده ضربه قوچ یکی از مهمترین دالیل ازکار افتادگی دائم تجهیزات 
)۶۷% موارد( در یک س��امانه بخار به ش��مار می رود که برای نفرات عملیاتی نیز 
به شدت غیر ایمن می باشد. با این وجود، در بسیاری از واحدهای صنعتی ضربه 
قوچ پدیده ای عادی قلمداد می گردد. در واقع، بروز پدیده ضربه قوچ در واحدهای 

صنعتی می تواند منجر به جراحت یا حتی مرگ گردد.
 مدیریت در واحدهای صنعتی، بایستی خود را ملزم نماید که با انجام ارزیابی های 
دوره ای مناسب، وضعیت نیروی انسانی، دستورالعملها و آموزشهای مرتبط را از نظر 
کفایت آنها برای نیازمندیهای سازمان، بررسی نماید. زمانی که کمبودهای احتمالی 
موجود در سامانه های بخار شناسایی شد، واحدهای صنعتی بایستی راهبردهایی را 
در راستای حل مشکالت شناسایی شده، به کار ببندند. کارکنانی که بخوبی آموزش 
دیده اند، می توانند با افزایش قابلیت اعتماد سازمان و بهبود عملکرد تولید، افزایش 

سودآوری را برای سازمان به ارمغان آورند.
در مقابل، کارکنانی که بخوبی آموزش ندیده اند یا آموزشهای آنها در چارچوبهای 
نادرستی ارائه شده است، عامل از دست رفتن فرصتهای سودآوری سازمان خواهند 

بود.

شکل4- آموزش گروهی
یک برنامه آموزش/ بهبود موفق، بایس��تی با تعهد نس��بت به تهیه سوابق مهم 
بصورت مدارک مکتوب آغاز شده و در ادامه، از طریق بازنگری دوره ای سوابق پیش 

گفته، نسبت به ارزیابی عملکرد فرآیندآموزش خود اقدام نماید.
این رویکرد برای یک تدوین یک دوره آموزشی در یک سازمان بصورت زیر قابل 

بیان است:
دالیل طرح ریزی و اجرای یک دوره آموزشی مرتبط با شبکه بخار را مستند نمایید.
اینکه با برگزاری دوره آموزش��ی چه تغییراتی در رفتار و عملکرد سازمان مورد 

انتظار است، را مشخص نمایید.
با اس��تفاده از روش طوفان ذهنی، تعداد بیشتری از نفرات را در فرآیند آموزش 

مشارکت دهید.
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با اس��تفاده از آزمونهای س��اده و مقدماتی در ابتدای دوره، سطح دانش آموزش 
پذیران را محک بزنید.

خودت��ان را برای مواجهه با نتایج آزمون مقدمات��ی، آماده نمایید. در واقع، همه 
مدرس��ین دوره های اینچنینی از سطح نمرات برخی اشخاص حاضر در دوره که 
بصورت پیش فرض، انتظار می رود دارای معلومات باالیی در رابطه با سامانه های 

بخار باشند، متعجب می گردند.

معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد مدرس دوره، تدوین نمایید.
جهت آشنا نمودن مدرس دوره با تجربیات موفق مستند در رابطه با سامانه های 
بخار، بصورت مرحله به مرحله پیش بروید. حتی یک مدرس با ۳۰ سال تجربه در 
زمینه سامانه های بخار، الزاماً توانایی انتقال دانش خود به فراگیران را نخواهد داشت. 
برخی از آنها، حتی فاقد مهارتهای عملی صحیح مرتبط با سامانه های بخار هستند.

برای آگاهی از میزان تحقق تغییر رفتارهای مناس��ب و تغییرات رو به بهبود در 
عملکرد سامانه در اثر اجرای دوره آموزشی، برنامه ریزی نمایید.

شکل5- دخیل نمودن کلیه فراگیران دوره ها در آموزشهای عملی
گزینه جایگزین برای روشهای سنتی آموزش

یکی از بزرگترین عوامل اتالف هزینه های آموزشی، استفاده از روشهای آموزشی 
سنتی و غیر موثر اس��ت. متداول ترین روش آموزش در واحدهای صنعتی، روش 
سنتی اس��تفاده از پیامهای آموزشی مرس��وم یا پخش فیلمهای آموزشی جهت 
فراگیران با امید به کس��ب بهترین نتایج آموزش��ی از این روش��ها، می باشد. در 
بیشتراوقات، فراگیران به دلیل فرصتی جهت دوری از مشغله روزمره یا تجربه یک 
دورهمی با سایر همکاران، در این دوره ها مشارکت می نمایند. زمانی که بازخورد 
دوره آموزشی بررسی می شود، پاسخ نامشخص"خوب بود" از سوی فراگیران ارائه 
می گردد. هنگامی که پرسش��های مدیران در خصوص میزان تاثیر آموخته های 
ش��رکت کنندگان در دوره در عملکرد آنها و افزایش دانسته های آنها در رابطه با 
س��امانه های بخار ادامه می یابد، آنها اغلب پاسخهای عجیبی دریافت می کنند. 
واقعیت آن است که اغلب دوره های آموزشی تجاری، بجای تغییر رفتار نفرات در 
جهت بهبود عملکرد سازمان و افزایش قابلیتهای آنها، متمایل به فروش محصوالت 

شرکتهای سازنده تجهیزات و وسائل مرتبط با سامانه های بخار می باشند.
مش��ارکت دادن نفرات آموزش گیرن��ده در فرآیند آموزش، نکته کلیدی جهت 
تغییر رفتارها می باش��د. اینطور به نظر می رس��د که برنامه های آموزش��ی موثر 
در رابطه با س��امانه های بخار، بجای تکیه بر آموزش مبتنی بر گوش س��پردن به 
مدرس��ین یا دیدن فیلمهای آموزشی، باید شامل گروههای آموزشی چند نفره و 
تمرینات آموزشی مناسب جهت دخیل نمودن نفرات در فرآیند آموزش باشد. این 
روش آموزش مشارکتی، عالوه بر آموزش مهارتها باعث تغییر رفتارها نیز می شود 

که در نهایت به اصالح رفتارها منجر می گردد.
قبل از استخدام یک مدرس یا بستن قرارداد موقت آموزشی با او، مطمئن شوید 
ک��ه مدرس مورد نظر از توانایی برگزاری دوره آموزش��ی بصورت تعاملی با نفرات 
آم��وزش پذیر و دخیل نمودن آنها در فرآیند آموزش، برخوردار باش��د. در صورت 
امکان، برای مدرس آزمون برگزار نموده و از س��طح معلومات او جهت دوره پیش 
رو مطلع گردید. در بسیاری از مواقع، به دلیل ناتوانی مدرس یا مدرسین در انتقال 
مطالب آموزشی بصورت مفهومی و کاربردی به فراگیران، دوره ها از کیفیت الزم 
برخوردار نمی باشند. مدرسینی که مطالب غیر مرتبط فراوانی را در طول  دوره بیان 

می کنند، بازده آموزشی خوبی نخواهند داشت.   
منافع حاصل از دوره های آموزشی  تعاملی، کامالً واضح و آشکار بوده و مستندات 
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فراوانی در این زمینه وجود دارد.
به عنوان نمونه، نتایج حاصل از یک مطالعه موردی صورت گرفته توسط موسسه 
SEA و یک موسس��ه دیگر پیرامون میزان فراگیری حاصل از چند دوره آموزشی 
مرتبط با س��امانه های بخار در واحدهای صنعتی که با روشهای آموزشی متفاوت 

برگزار شده اند، به شرح ذیل می باشد:

درصد فراگیریروش آموزش
۱۷.۳%روش سنتی)پیام آموزشی(

۲۹.۱%پخش فیلم آموزشی
)CD(۳۲.۷%آموزش انفرادی از طریق دیسک فشرده

آموزش مجازی از طریق اینترنت بصورت تعاملی 
۴۳.۹%همراه با برگزاری آزمون

آموزش تعاملی بصورت گروهی همراه با صدور 
۶۸.۳%گواهینامه پایان دوره

)توضی��ح اینک��ه در همه گروه ها قب��ل و بعد از برگ��زاری دوره، آزمون ارزیابی 
معلومات برگزارشده است(

آموزش گروهی تعاملی همراه با برگزاری آزمون پایان دوره برای نفرات ش��رکت 
کننده، بهترین روش آموزش مباحث مربوط به سامانه های بخار می باشد. در زمان 
آموزش، مدرس باید دانش مرتبط با سامانه های بخار را به کمک تمرینات عملی 
مناسب که باعث ارتقاء مهارت فراگیران شود، به آنها آموزش دهد. مدرسین الزم 
است روی تمرینهای عملی تمرکز نمایند و به فراگیران اجازه دهند تا آموخته های 

خود را از طریق تمرینهای عملی، در بوته آزمایش قرار دهند.
چنانچه برنامه های آموزشی تعاملی و موثر از این دست اجرا شوند، اهدافی چون 
ارتقاء کارآیی سامانه های بخار، صرفه جویی در هزینه ها و استفاده هوشمندانه تر 
از انرژی محقق خواهند ش��د. از سوی دیگر، این رویه باعث تقویت گرایش مثبت 
در رابطه با مباحث آموزشی بصورت کلی در سازمان خواهد گردید که به نوبه خود 

باعث ارتقاء سودآوری در آینده خواهد شد.
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۱- عنوان بسته دانشی:
 Non-man entry tank( بازیاب��ی لجن های نفت��ی به همراه الیروب��ی مخ��ازن

)cleaning and oil recovery system

۲- نام دانشگر / دانشگران:
فریدون اسدی آسیابدری، کارشناس ارشد حفاظت محیط زیست
گروه های هدف: واحد مخازن، برنامه ریزی تعمیرات، محیط زیست

۳- نام انجمن خبرگی )در صورت تولید دانش در انجمن(:
محیط زیست

۴- نوع بسته دانشی: اقتباسی
۵- اجرائی شده در )کشور، سازمان، شرکت و..(:

 کشورهای انگلستان، آلمان، فنالند، لیبی
۶ –شرح آموخته ها )شامل جزئیات و ترجیحاً شکل، آمار، تصویر و نمودار(:

در اث��ر بارگیری نفت خام و فرآورده های پاالیش��ی در مخازن، همواره مقداری 

هیدروکربن های سنگین به همراه امالح معدنی ته نشین می شوند که باعث کاهش 
ظرفیت مخازن می ش��ود. در اثر الیروبی س��نتی مخازن مقدار زیادی از لجن های 
نفتی با ورود فرد یا پرسنل تعمیراتی به داخل مخزن و استفاده از بیل و کلنگ در 
بشکه ها جمع آوری می شود که بدلیل پتانسیل آلودگی خاک و آب های زیر زمینی، 
ورود مواد سبک به هوا، قابلیت اشتعال پذیری و... به عنوان پسماند ویژه شناخته 
می شوند و الزامات قانونی و محدودیت های برون سازمانی جهت تعیین تکلیف آنها 
وجود دارد. مخزن مورد نظر بسته به نوع مواد مورد استفاده به مدت یک الی سه 
ماه جهت الیروبی و تعمیر اساس��ی از س��رویس خارج می شود که این خود باعث 
ایجاد محدودیت هایی در عملیات پاالیش می ش��ود. ورود فرد به داخل مخزن نیز 
دارای خطرات ایمنی اس��ت. الیروبی مخازن به روشی که بیان خواهد شد، دارای 
مزای��ای زیادی نظیر جلوگیری از خطرات ورود فرد به داخل مخزن، جلوگیری از 
تولید پسماند ویژه، کاهش مدت زمانی که مخزن در سرویس نیست، جلوگیری از 

هدر رفت منابع به دلیل بازیابی هیدروکربن ها و ... است.

دانش تخلیه الیروبی مخازن به همراه بازیافت مواد نفتی

کارشناس ارشد حفاظت از 
محیط زیست

فریدون اسدی آسیابدری
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با توجه به هرم استراتژی مدیریت پسماند، جلوگیری از تولید پسماند و کاهش 
تولید نخستین استراتژی ها هستند.

۶-۱- بازیافت لجن ها در مخزن و الیروبی بدون نیاز ورود افراد
۶-۱-۱- قب��ل از اینکه عملیات الیروبی انجام ش��ود، ب��ا تزریق گاز بی اثر نظیر 

نیتروژن مقدار اکسیژن را به زیر ۸ درصد کاهش می دهیم.
۶-۱-۲- بسته به خصوصیات و طبیعت و ترکیبات لجن، ممکن است الزم شود 
تا برش های سبک تر نفتی )محصوالت سبک off specc( به آن اضافه شود تا آنرا 

به حالت مایع درآورد.

سیرکوالسیون که موجب کاهش تولید لجن می شود )کاهش تولید پسماند(

سیرکوله کردن در جهت های مختلف

۶-۱-۳- لجن به بخش ورودی تزریق می شود و با عبور از پیش فیلتر، آشغال های 
آن قب��ل از رفت به بخش وکیوم جدا ش��ود بطوری که گازهای موجود به مخزن 
برگش��ت داده می شوند. مواد نفتی به قسمت سیرکوالس��یون پمپ می شود و از 
هیدرو سایکلون عبور می کند، تا ذرات جامد سنگین از سایر مواد جدا شود. یک 
بوس��تر پمپ اجزاء نفتی تمیز ش��ده را از میان نازل های تمیز کننده به مخزن بر 

می گرداند.
 نازل ها نقش اساس��ی دارند. آن ها می توانند با یک PLC برنامه ریزی شوند و در 
مناطقی که لجن نیاز به چرخش و حرکت بیش��تری دارند تمرکز کنند. حرکت 
و س��رعت آنها بصورت هیدرولیکی کنترل می شود. اضافه کردن برش های سبک 
ت��ا تبدیل کامل لج��ن به صورت مایع ادامه می یابد. زمانیک��ه مواد نفتی از پائین 
هیدروسایکلون به خصوصیات مواد نفتی مخزن نزدیک شد مستقیم به خط تزریق 

می شود.
۶-۱-۴- اگر فاز نفتی به تصفیه بیش��تر نیاز داش��ته باشد از قسمت جداسازی 
 desludging استفاده می شود. جداسازی به طور همزمان با )Separation module(
اتفاق می افتد و به نفت تمیز )clean oil( جامدات )solids( و آب تقسیم می شود. 

در این روش تقریباً ۱۰۰ درصد هیدروکربن برگشت داده می شود.
دو مرحله جداسازی وجود دارد. ابتدا جداسازی جامدات از مایعات که در دکانتور 
اتفاق می افتد بطوریکه جامدات از قسمت نفتی جدا می شوند. این جامدات برای 

تصفیه یا امحاء به یک کامیونت منتقل می شوند.
۶-۱-۵- در صورتی که نفت بازیابی شده هنوز شامل آب باشد، با استفاده از یک 
سانتریفیوژ دور باال آب و نفت از هم جدا می شوند. نفت به خط تزریق شده و فاز 
آبی برای تصفیه به سیستم تصفیه پساب هدایت می شود. مبدل های حرارتی برای 
تسهیل فرایند جداسازی استفاده می شوند. وقتی که تمام لجن ها از بین رفت فقط 
یک الیه از نفت شامل جامدات )شن و ماسه( در ته مخزن و دیوار وجود دارد. برای 
تمیزکاری کامل تانک شستشوی با آب نیاز است. در اینجا قسمت skimming به 

سرویس می آید.
 در نهایت شستشو با آب تازه انجام می شود. بعد از شستشو با آب تازه، دریچه های 
مخزن برای هوادهی باز می گردند. مخزن توسط افسر ایمنی بررسی و برای ورود 
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تائید می ش��ود. شاید نیاز باشد مقداری از شن و ماسه هنوز بر جای مانده باشد و 
جمع آوری شود. اکنون مخزن برای اجرای کار گرم و تعمیرات آماده است.

۶-۲- نمودار اجرایی فرآیند:

6-3- جدول محاسبات کمی و تجهیزات مورد نیاز

سیستم موبایل

6 -4- مزایا و معایب سیستم

جلوگیری از تولید پسماند

عدم نیاز ورود اپراتور به مخزن، که باعث حذف ریسک حوادث می شود.
بازیابی پسماندها و الیروبی در یک سیستم یکپارچه انجام می شود.

بازیابی باالی ۱۰۰ درصد هیدروکربن ها انجام می شود و از هدر رفت هیدروکربن ها 
جلوگیری شده و به فرایند پاالیش باز می گردد.

سرعت انجام کار: زمان در سرویس نبودن مخزن ۸۰ درصد کاهش می یابد.
دوستدار محیط زیست: جلوگیری از ورود هیدروکربن به محیط از طریق نشت 

به خاک و آب زیر زمینی، تبخیر به هوا

کاهش هزینه های تمیزکاری
۷- مهم ترین نتایج و دستاوردهای حاصل از اجرای تجربه در شرکت صاحب تجربه:

۷-۱- نتایج اثر بخشی:

7-2- شواهد اثر بخشی
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از جمله شواهد اثر بخشی می توان به کاهش مقدار 
لجن ها اشاره کرد.

بازیابی مقادیر مواد نفتی به سیستم
کاهش زمان تعمیرات و الیروبی مخزن

با توجه به اینکه امکان س��اخت سیستم به روش 
پرتابل نیز موجود اس��ت، برای همه مخازن کاربرد 

دارد.
۸- این آموخته ها چه میزان و در کدام واحدها یا 

فرآیندهای شرکت پاالیش نفت کاربرد دارد:
 بهره برداری مخازن، تعمیرات مخازن، برنامه ریزی 

تعمیرات مخازن، حفاظت محیط زیست
۹- چگونه و به چه ش��کل می توان این آموخته ها 

و تجارب را در ش��رکت پاالیش نف��ت اجرایی کرد 
)ترجیح��اً ش��امل مراح��ل، ش��رایط، مالحظات و 

بسترهای مورد نیاز(:
۹-۱- بومی س��ازی دانش با توجه به وجود برخی 
تجهیزات در پاالیشگاه نظیر پمپ، مبدل و... همانطور 

که
۹-۲- بکارگیری از سرویس شرکت های دارای این 

تکنولوژی به صورت پیمانکاری
۹-۳- اس��تفاده از نازل ه��ا در مخ��ازن جه��ت 

سیرکوالسیون و کاهش تولید پسماند نفتی
۱۰- مزایا و نتایج قابل پیش بینی و مورد انتظار از 

اجرای این تجربیات در شرکت پاالیش نفت:

۱۰-۱- کاهش هدر رفت منابع هیدروکربنی
۱۰-۲- کاهش هزینه تعمیرات اساس��ی مخازن 

)خرید بشکه/ بکارگیری نفرات/...(
۱۰-۳- کاه��ش هزین��ه امح��اء و تعیین تکلیف 

پسماندهای ویژه
۱۰-۴- استفاده بیش��تر از مخازن و کاهش زمان 

تعمیرات اساسی و الیروبی
۱۰-۴- جلوگیری از نشت مواد به خاک و آلودگی 

آب های زیر زمینی
۱۱- منابع و مراجع:

-DK ۲۵ Oreco.com( Oreco A/S Lejrvej -۸.۱
(Vaerloese Denmark ۳۵۰۰

Facts and fi gures
Location: Fawley Refi nery (ESSO), UK
Contractor: STS Tank Cleaning Services

Tank size: Diameter: 39.46 meters
Height: 14.60 meters

Tank content: Cat slurry
Roof: Fixed roof

Sludge content: 1,832 m3
Time consumpt.: 15 days

Recovery rate: 97.8%
Recovered oil: 1,791 m3

Value of rec. oil: USD 675,900 (USD 60/bbl)

Tank cleaning history
Location: Százhalombatta MOL refi nery,

Hungary
Contractors: C&S International Services and

Euroclean
Tanks cleaned: 24 tanks with the BLABO system

Tank size: Variable; up to 80,000 m3
Tank content: Variable: crude oil, fuel, catalyst etc.

Roof: Fixed or floating roof
Sludge content: Variable; typically 500 m3

Time consumpt.: Typically 18 days cleaning schedule:
- Mobilisation: 4 days
- Desludging: 10 days

- Demobilisation: 4 days

Location: Ruhr Oel GmbH, Gelsenkirchen,
Germany

Contractor: Toftejorg Technology (Oreco)
Tank size: Volume: 15.000 m³

Ø: 35,7 m, Height: 14 m
Floor area: 1.001 m²

Tank content: Pyrolysis Gasoline containing
<1% Benzene

Safety code: Dangerous goods class. code
A-1, WGK: 2, Flashpoint <15º

Roof: Floating roof
Sludge content: 30 m³

Cleaning nozzles: 4 Single Nozzle Sweepers
MoClean in use: Oil washing: 13 hours

Water washing: 4 hours
Time: Mobilisation: 40 manhours
De-mobilisation: 18 manhours

Ventilation: 23 hours
Consumption: Gas oil: 2 x 30 m³

Water: 20 m³
Recovery: Hydrocarbons: 99%

Facts and figures
Location: VEBA Terminal, Ras Lanuf, Libya

Contractor: VAOS Ltd.
Tank size: Volume: 80,384 m³

Ø: 80 m
Tank content: Crude oil

Roof: Floating roof with singledeck,
cone down

Sludge content: 22,600 m³
Cleaning nozzles: 10 Single Nozzle Sweepers

Time consumpt.: Mobilisation: 6 days
BLABO in use: 110 days
De-mobilisation: 5 days

Recovery rate: Hydrocarbons: 98%
Recovered oil: 22,148 m³

Value of rec. oil: Approx. 4 mill. USD
Calculation: 22,148 x 6.3 x 28 USD =

3,906,907, USD.
(1 m³ = 6.3 barrels, 1 barrel oil

costs approx. 28 USD)
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در سـه ماه گذشـته، ایران و جهان 
آبستن حوادث زیادی بودند. از حوادث 
و ناآرامی های پس از فوت مهسا امینی 
گرفتـه تا بازی هـای جام جهانی و رقم 
خوردن سـنگین ترین شکست تاریخ 
تیم ملی فوتبال ایران؛ جام جهانی ای که 
برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه 
برگزار شد و سر و صدای زیادی هم به 

راه انداخت.

از پرواز دالر تا از دست رفتن فرصت 
طالیی صعود در جام جهانی
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حوادث پاییز 1401
در پ��ی فوت مهس��ا امینی دختر ۲۲ س��اله 
س��قزی که در مقر پلیس امنیت اخالقی تهران 
دچار عارضه مغزی ش��د، سلس��له حوادثی در 
سطح کشور رخ داد. بسیاری از شهرهای کشور 
ش��اهد اعتراضاتی نسبت به این موضوع صورت 
گرفت. پس از گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز این 
اعتراضات، ش��ورای امنیت کشور در اطالعیه ای 
تعداد کشته شدگان این حوادث را ۲۰۰ تن اعالم 
کرد. همچنین حوادث ۸ مهر ماه در زاهدان مرکز 
استان سیستان و بلوچستان، سبب شد تا هیاتی 
ویژه از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی 
به چند و چون ماجرا به این اس��تان سفر کنند. 
در این سفر نماینده رهبر انقالب با علما و سران 

طوایف اهل س��نت در زاهدان دیدار و گفت وگو 
کرد. در ایام پس از اتفاقات تلخ زاهدان، فرمانده 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان هم تغییر 
کرد. پس از مدتی نیز اس��تاندار این استان رفت 
و به جای او س��ردار محمد کرمی فرمانده سابق 
ق��رارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه در منطقه 
جنوب شرق کشور، به سمت استانداری سیستان 

و بلوچستان منصوب شد.

آتش سوزی در »اوین« 
شامگاه ۲۳ مهر ماه، زندان اوین در شمال غرب 
تهران، دچار حریق شد. بنا به گزارش قوه قضاییه 
در این حادثه ۸ زندانی جان خود را از دست دادند. 
مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد که پیگیری ها 

از سازمان زندان ها نشان می دهد در پی درگیری 
بین تعدادی از زندانی ه��ای محکومیت مالی و 
سرقت یک کارگاه کارآفرینی زندان دچار حریق 
می ش��ود. بالفاصله پس از بروز درگیری و آتش 
گرفتن کارگاه خیاطی بند زندانیان محکومیت 
مال��ی و س��رقت انتظامات زندان ب��رای کنترل 
درگیری وارد عمل شده و ایستگاه آتش نشانی 
مستقر در زندان نیز بالفاصله عملیات اطفا حریق 
را آغاز کرده و آتش سوزی مهار و خاموش شد. 
قوه قضاییه تاکید ک��رده بود که پس از ورود به 
موقع دادستان تهران، رییس سازمان زندان ها در 
محل زندان اوین با همکاری مس��ئولین زندان، 
نیروهای انتظامی، آتش نشانی و اورژانس بیش 
از ۷۰ زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی 
بودن��د نجات پیدا کردن��د. همچنین در جریان 
درگیری و آتش س��وزی زن��دان اوین تعدادی از 
زندانیان جرائم خش��ن و خطرن��اک، قصد فرار 
از زن��دان را داش��تند که با توج��ه به تمهیدات 

حفاظتی اتخاذ شده موفق به فرار نشدند.

جام جهانی شگفتی ها
اواخر آبان ماه بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
آغاز شد. تیم ملی ایران هم که متأثر از حوادث 
داخلی کش��ور بود، راهی قطر ش��د تا به مصاف 
همگروهی های خود ش��امل انگلس��تان، آمریکا 
و ول��ز برود. تیم ملی ایران در نخس��تین دیدار 
خود با ارائه یک��ی از ضعیف ترین بازی ها تاریخ 
فوتبال ایران، با نتیجه س��نگین ۶ بر ۲ مغلوب 
تیم ملی انگلس��تان ش��د. ۲ گل ایران را در این 
مس��ابقه مهدی طارمی ستاره تیم پورتو پرتغال 
به ثمر رساند. همچنین در این دیدار هنوز عرق 
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بازیکن��ان درنیامده بود ک��ه علیرضا بیرانوند در 
برخورد با مدافع خودی، دچار شکستگی بینی 
ش��د و از بازی بیرون رفت تا مسابقه برابر ولز را 
هم از دست بدهد. اما بازی دوم ایران که مقابل 
ولز بود، به شکل دیگری رقم خورد. بازیکنان که 
انگار تازه خود را پیدا کرده بودند، در این مسابقه 
با ارائه یک بازی منس��جم و هماهنگ حمالت 
گس��ترده ای را روی دروازه ولزی ها انجام دادند 
و در نهایت با گل ه��ای پس از دقیقه ۹۰ روزبه 
چش��می و رامین رضاییان این تیم پر ستاره را 
شکس��ت دادند. اما بازی سوم و حساس مقابل 
ایاالت متحده بود که با توجه به نتایج دیگر تیم ها، 
اگر ایران به تساوری هم دست پیدا می کرد برای 
نخستین بار در طول تاریخ، می توانست به مرحله 
دوم و حذفی رقابت های جام جهانی صعود کند. 
ام��ا در نهایت با نتیجه یک بر صفر مغلوب تیم 
آمریکا شد تا طالیی ترین فرصت برای صعود از 
گروه را از دست داده باشد. در جریان مسابقات 
جام جهانی هم ش��گفتی های زیادی رقم خورد. 
آرژانتین در نخستین بازی خود مغلوب تیم ملی 
عربستان سعودی شد. ولی توانست با پشت سر 
گذاشتن رقبای خود تا بازی فینال پیش برود و 
در نهایت در یک مس��ابقه جذاب با فرانس��ه، به 
تساوی ۳ بر ۳ برسد و در ضربات پنالتی این تیم 
را مغلوب کند تا لیونل مسی فوق ستاره تیم ملی 
آرژانتین برای نخستین بار جام طالیی فوتبال را 

باالی سر ببرد.
در س��ه ماه گذشته بازار ارز و طال در کشور به 
شدت دچار نوسان ش��د. در این نوسانات بنا به 
گفته نمایندگان مجلس قیمت دالر نزدیک به 
۳۳ درصد افزایش پیدا کرد. در نخستین روزهای 
دی ماه نرخ برابری دالر آمریکا با ریال ایران، به 
رقم بی سابقه ای یعنی مرز ۴۲ هزار تومان رسید. 
همچنین قیمت س��که در بازار تهران از مرز ۲۰ 
میلیون توم��ان هم عبور کرد. در این ش��رایط 
نمایندگان مجلس با احضار وزیر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی به صحن، نسبت به اقدامات و 
مدیریت دستگاه های دولتی در زمینه بازار آرزو 

طال، به شدت اعتراض کردند.

درگذشت رستم قاسمی
س��ردار رس��تم قاس��می وزیر پیش��ین راه و 
شهرس��ازی و از فرماندهان سپاه پاسداران، آذر 
ماه گذشته درگذش��ت. او مدتی پیش از فوت، 
از وزارت راه و شهرسازی استعفا داده بود. رستم 
قاس��می در سال ۱۳۴۳ در روس��تای سرگاه از 
توابع شهرس��تان مهر، اس��تان فارس زاده شد. 
وی دارای مدرک مهندس��ی عمران از دانشگاه 
صنعتی ش��ریف است. قاس��می در سال ۱۳۶۰ 
به عضویت س��پاه پاس��داران درآمد و در جنگ 

ایران و عراق ش��رکت ک��رد و از جانبازان دفاع 
مقدس اس��ت. پس از جنگ ای��ران و عراق، به 
قرارگاه خاتم االنبیاء پیوست. وی در سال ۱۳۸۶ 
پس از عبدالرضا عابد، به عنوان فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا منصوب شد. وی در مرداد 
ماه ۱۳۹۰ در پی برکناری مسعود میرکاظمی، 
توس��ط محمود احمدی نژاد برای تصدی پست 
وزارت نفت پیش��نهاد شد و ۱۲ مرداد، به عنوان 
آخرین وزی��ر نفت دولت ده��م از مجلس رأی 
اعتم��اد دریافت کرد. ب��ا روی کار آمدن دولت 
ابراهیم رئیسی، او برای وزارت راه و شهرسازی به 
مجلس معرفی شد و با رأی مثبت نمایندگان به 

این وزارتخانه رفت.

مهرداد بذرپاش وزیر راه شد
پس از استعفای رستم قاس��می از وزارت راه و 
شهرس��ازی، ابراهیم رئیسی مهرداد بذرپاش را به 
عنوان وزیر پیش��نهادی این وزارتخانه به مجلس 
معرفی کرد. جلسه بررسی صالحیت بذرپاش ۱۶ 
آذر ماه در مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شد و 
او با کسب ۱۸۷ رأی موافق از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی به عنوان وزیر راه و شهرسازی 

منصوب شد.
طی جلس��ه بررس��ی صالحیت و برنامه های 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم 
توسط نمایندگان نتیجه آرای نمایندگان به وزیر 
پیش��نهادی توس��ط محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس قرائت شد که براس��اس آن نمایندگان 
مجلس ب��ا ۱۸۷ رأی مواف��ق، ۶۴ رأی مخالف، 
۷ رأی ممتن��ع و ۵ رأی باطل��ه از مجموع ۲۶۳ 
نماینده حاضر در صحن، تصدی وزارتخانه راه و 

شهرسازی را به بذرپاش سپردند.
بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور، معاون 
رئیس جمهور و رئیس س��ازمان مل��ی جوانان، 
مدیرعام��ل س��ایپا، مدیرعام��ل پارس خودرو و 
مشاور اجتماعی رئیس جمهور را در سوابق خود 

دارد.
او در جری��ان دف��اع از خود، گفت که همه در 
یک کشتی نشسته ایم و فکر نکنیم مقصر فقط 
دولت اس��ت زیرا همه ما یک ایران، یک کشور، 
یک نظام و با یک سرپرس��ت و ولی هس��تیم و 
که کشور اداره می شود؛ مگر می شود برای مردم 
کار نکنیم. بذرپاش اظهار ک��رد: این وزارتخانه، 
وزارتخانه امید اس��ت لذا ما ب��ا دو موضوع مهم 
حمل و نقل و ترانزیت مواجه هس��تیم، در واقع 
با توجه به حوزه ترانزیت می توانیم موفقیت های 
خوبی نصیب کشور کنیم. اگر کریدور شمال به 
جنوب و ش��رق به غرب سریعتر به اتمام برسد، 

جهش خوبی در این حوزه خواهیم داشت.
 در این راس��تا نی��از به توج��ه در برنامه های 
توس��عه ای و بودجه های س��نواتی و همچنین 
ص��دور برخ��ی مجوزها اس��ت؛ تا ک��ی باید با 
بودجه های س��نتی جلو برویم لذا ب��ا ابتکارات 
برای منابع مالی سرشار از ترانزیت کاال نصیبمان 
می ش��ود. در واقع با تکمیل کریدور ش��مال به 
جنوب از منطقه فنالند ت��ا آب های آزاد ارتباط 
برق��رار می ش��ود. برای حرک��ت در این موضوع 
جدی هستیم و چند مجوز خاص نیاز است که 
امیدواریم مجلس دولت را یاری کند. وی ادامه 
داد: در این میان نیازمند تغییر فناوری هستیم، 
زیرا این وزارتخانه را تاکنون سنتی اداره کرده ایم 
و باید تصمیمات بزرگ بگیریم؛ س��هم واردات 
در ح��وزه ریلی ۳۰ درصد پیش بینی ش��ده اما 
اکنون ۱۰ درصد اس��ت، این س��ؤال وجود دارد 
چرا افراد برای انتقال کاال از جاده به ریل س��وق 
نمی یابند و انگیزه ای وجود ندارد و این در حالی 
است که یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام 
شده و اجزای افزایش قیمت، پایین آوردن هزینه 
حمل و نقل اس��ت لذا اگر سهم ریلی را افزایش 
دهی��م هزینه ها کاهش می یابد. طبیعتاً تکمیل 
کریدورهای ریلی جز اصلی ترین برنامه های این 

دستگاه به شمار می رود.
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طالب���ان تحصی���الت عالی ب���رای زنان را ممنوع 
کرد

گروه طالبان که اداره افغانس��تان را در دست 
گرفته، در تصمیمی جنجالی تحصیل دختران 
در دانشگاه های افغانستان را ممنوع اعالم کرد. 
مولوی »ندا محمد ندیم« وزیر تحصیالت عالی 
دولت موقت طالبان درباره تعلیق ادامه تحصیل 
دختران در دانش��گاه های افغانستان گفت دلیل 
اصلی چنین تصمیمی عدم رعایت مسائل شرعی 
است. وی در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان 
افزود: طی ۱۴ ماه گذش��ته بارها به دانش��گاه ها 
درباره مس��ائل شرعی س��فارش های الزم انجام 
ش��ده بود. ندیم اظهارداشت: در نظام تحصیلی 
منکراتی وجود داشت و باوجود تعهد مسئوالن 
اما این مشکالت حل نشد. وزیر تحصیالت عالی 
دولت موقت طالبان ادامه داد: نظام ما اس��المی 
است بنابراین شرایط هم باید اسالمی باشد. ندیم 
در این گفتگوی تلویزیون چهار دلیل اساس��ی 
ذیل را برای تعلیق تحصیل دانش��جویان دختر 

در دانشگاه ها بر شمرد. 
فعالی��ت خوابگاه های دانش��جویان دختر در 
والیت های افغانس��تان مخالف غی��رت افغانی و 
اس��الم اس��ت و تحصیل دختران بدون اعضای 
خان��واده در والیت��ی دیگر و س��فر بدون محرم 
شرعی جایز نیس��ت. عدم رعایت حجاب کامل 
از س��وی دانش��جویان دختر، مختلط بودن زن 
و مرد و حضور دانش��جویان زن در رش��ته هایی 
»که مناس��ب زنان نیست و به عزت و وقار آن ها 
مساعد نیس��ت« از جمله دالیل اصلی است که 
وزی��ر تحصیالت عالی دول��ت طالبان ذکر کرد. 
وی با این حال، مش��خص نک��رد که چه زمانی 
دانش��گاه ها به روی دانشجویان دختر بازگشایی 
خواهد شد اما اظهارداشت اجازه ادامه تحصیل 
دختران بس��تگی ب��ه فراهم ش��دن امکانات در 

چارچوب شریعت اسالمی دارد.

ح���ذف ای���ران از کمیس���یون مقام زن س���ازمان 
ملل

در نشس��ت کمیسیون مقام زن سازمان ملل، 
قطعنام��ه حذف ایران از این کمیس��یون با ۲۹ 
رأی مواف��ق، ۸ رأی مخال��ف و ۱۶ رأی ممتنع 

به تصویب رسید.
پیش از رأی گیری، نمایندگان برخی کشورها 
در مخالف��ت ب��ا پیش نویس ای��ن قطعنامه به 

سخنرانی پرداختند.
نماینده روسیه در شورای اقتصادی و اجتماعی 
س��ازمان ملل در بیانیه ای ضمن مخالفت با لغو 
عضویت ایران از کمیس��یون مقام زن گفت: این 
جلسه برای چه تشکیل ش��ده است؟ پاسخ آن 
این اس��ت که آمری��کا و برخی اعضای دیگر که 
خود ناقض حقوق بشر هستند، در تالش هستند 
که یک کش��ور مس��تقل و دارای حاکمیت را از 
کمسیون مقام زن حذف کنند. این خود مغایر با 

قوانین موجود و پروسه کاری اکوسوک است.
نماین��ده پاکس��تان در ش��ورای اقتصادی و 
اجتماعی سازمان ملل متحد هم در مخالفت با 

لغو عضویت ایران از کمیس��یون مقام زن گفت 
ک��ه هیچ قانونی برای اخ��راج اعضا وجود ندارد. 
او گفت که عضویت ایران با رأی اعضای همین 
شورا در سال ۲۰۲۱ و برای یک دوره چهارساله 

بوده و نباید اکنون به پایان برسد.
نماین��ده س��وریه در این نشس��ت نیز ضمن 
مخالفت با قطعنامه ی پیش��نهادی آمریکا بیان 
کرد: لغو عضویت ایران س��ابقه خطرناکی برای 

این نهاد محسوب خواهد شد.
نماینده برزیل وضعیت زنان و دختران در ایران 
را موضوع��ی مورد توجه جامعه بین الملل خواند 
اما گفت اخراج یک کشور از چنین کمیسیونی 
س��ابقه ندارد و در طرح پیش��نهادی آمریکا هم 
مشخص نیست که اخراج ایران چه طور کمکی 
ب��ه بهبود وضعیت می کند. نماین��ده ونزوئال در 
جلس��ه ش��ورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملل هم با لغو عضویت ایران از کمیس��یون مقام 
زن مخالف��ت کرد و گفت این کار، به »س��نتی 
خطرناک« تبدیل خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل در دفاع از حذف ایران از کمیسیون مقام زن 
سازمان ملل گفت: کار کمیسیون مقام زن مبارزه 
با تبعیض علیه زنان است. عضویت ایران در این 
کمیسیون، لکه ننگی برای این نهاد است. نماینده 
کانادا هم با قرائت بیانیه خود مدعی شد که ایران 
با فاحش ترین موارد نقض حقوق بشر مواجه است. 
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، 
نیجری��ه، عمان، روس��یه و زیمبابوه به قطعنامه 
پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام 
زن سازمان ملل رأی مخالف دادند. لغو عضویت 
ایران در کمیس��یون مقام زن هیچ تأثیر جدی 
ب��ر حضور زن��ان ایرانی در مجام��ع بین المللی 
نمی گذارد. ایران می تواند مانند گذشته برای ارائه 
نقطه نظرات خود در نشست های این کمیسیون 

شرکت کند اما حق رأی ندارد.
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