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رهبر معظم انقاب اس��امی صبح روز سه ش��نبه 
س��یزدهم آبان ماه مص��ادف با هفده��م ربیع االول 
در س��خنان زنده و تلویزیونی، با تبریک خجس��ته 
سالروز میاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی 
)صلی اهلل علیه وآل��ه( و والدت حض��رت ام��ام جعفر 
صادق )علیه الس��ام( به ملت ش��ریف ایران و امت 
بزرگ اس��امی، وحدت جهان اسام را عاج واقعی 
مشکات مس��لمانان خواندند و با اشاره به سیاست 
عاقانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های آمریکا 
افزودند: سیاس��ت حساب شده جمهوری اسامی با 

رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند.
ایشان همچنین با تأکید بر تحرک و تاش بیشتر 
مسئوالن در سه زمینه »اقتصاد، امنیت و فرهنگ« 
گفتن��د: گرانی های اخی��ر واقعاً توجیهی ن��دارد و 
مسئوالن باید با هماهنگی و جدیت این دشواری ها را 

از زندگی مردم بردارند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بخش نخس��ت 
سخنانشان، برخی آیات قرآن کریم درباره نبی مکرم 
اسام را دارای تناس��بی روشن با وضع کنونی بشر 
خواندند و افزودن��د: خداوند در قرآن می فرماید رنج 
مردم بر پیامبر س��خت و گران، و آن حضرت عمیقاً 
مشتاق و دلسوز سرنوشت بشر است و امروز نیز که 
جامعه بشری بیش از همیشه، دچار رنج است، روح 
مطهر رسول اعظم، از این درد و رنج بشر، آزرده است 
و مانند پدری مهربان، به دنبال هدایت و خوشبختی 

جوامع بشری است.

ایش��ان با یادآوری سوء استفاده مستکبران از علم 
و فن��اوری برای مقاصد ش��ومی نظی��ر بی عدالتی، 
جنگ افروزی، شرارت و غارت منابع ملت ها افزودند: 
فرعون فقط در محدوده مصر بیداد می کرد اما فرعون 
امروز جهان یعنی آمریکا با استفاده از پیشرفت های 
علمی، به کش��ورهای دیگر لشکرکش��ی می کند و 

جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به دش��منی و 
معارضه همه جانبه اس��تکبار و صهیونیزم با اس��ام 
افزودند: آخرین نمونه این دشمنی خبیثانه، دشنام به 
چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان کاریکاتور، و حمایت 
رییس جمهور فرانس��ه از این اقدام زشت بود که بار 
دیگر نشان داد پشت سر این گونه مسائل دست های 

پنهانی وجود دارد.
ایشان افزودند: می گویند یک آدم کشته شده است، 
خوب برای او ابراز تأسف و محبت کنید؛ چرا صریحاً از 
آن کاریکاتور خبیثانه حمایت می کنید؟ حمایت تلخ 
و زشت دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان 
می دهد پش��ت این کارهای موهن، مانند برهه های 

قبل یک تشکیات و برنامه ریزی وجود دارد.
رهبر انقاب اس��امی، اعتراض و خشم سراسری 
امت اس��امی در قب��ال توهین به س��احت نورانی 
پیامبر اسام را نشان دهنده زنده بودن امت اسامی 
برش��مردند و افزودند: البته بر خاف غالب دولت ها، 
برخی دولتمردان جهان اسام، باز هم حقارت خود را 

نشان دادند و به این کار زشت اعتراضی نکردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اقدام دولت 
فرانس��ه در رب��ط دادن حمای��ت از ای��ن کاریکاتور 
اهانت آمیز به آزادی بیان و حقوق بشر افزودند: دولتی 
این ادعا را می کند که خش��ن ترین و وحش��ی ترین 
تروریست های جهان را که دستشان به خون هزاران 
نفر از مردم و دهها تن از مقامات ایرانی آلوده اس��ت 
در کش��ور خود جا داده، در ط��ول جنگ تحمیلی 
بیشترین حمایت ها را از گرگ خونخواری مثل صدام 
به عمل آورده و در ش��نبه های اعتراض، مردم کشور 
خود را س��رکوب می کند و همزم��ان دم از آزادی و 

حقوق بشر می زند.
رهبر انقاب اس��امی دفاع رئیس جمهور و دولت 
فرانسه از وحشی گری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن 
کاریکاتوریست، و دفاع آن کشور از منافقین و صدام 
را دو روی یک سکه دانستند و افزودند: ماجرای اخیر 
که در س��الهای قبل نیز در قال��ب اهانت به قرآن و 
پیامبر عزیزاسام در آمریکا و کشورهای اروپایی تکرار 
شد، نشان دهنده ذات ظلمانی و وحشی  تمدن غرب 

است.
ایش��ان تأکید کردند: البته همچنانکه رجاله های 
مکه و طائف در صدر اس��ام نتوانستند نام مقدس 
پیامبر را پنهان کنند، امروز نیز این تاش های شوم 
راه به جایی نمی برد و نمی تواند بر شرافت، جالت و 

عظمت خاتم المرسلین هیچ خدشه ای وارد کند.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان 
در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، حوادث 

مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند
مقام معظم رهبری:
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خونین برخی کشورهای اسامی نظیر سوریه، عراق، 
لیبی، یمن و افغانستان را یادآوری کردند و افزودند: 
آن زمان که امام راحل عظیم الشأن ایام میاد پیامبر 
خات��م را هفته وحدت اعام ک��رد، خیلی ها عمق و 
اهمی��ت این اقدام را درک نکردند اما امروز روش��ن 
شده که وحدت جهان اسام چقدر گران قیمت است 
و اگر محقق شده بود، می توانست مانع وقوع بسیاری 

از اختافات و جنگ های خونین در منطقه شود.
ایش��ان در همین زمین��ه، اق��دام خبیثانه برخی 
کش��ورها را در عادی س��ازی رابطه ب��ا رژیم غاصب 
صهیونیستی به شدت مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: 
این افراد فاس��د از کار ذلیانه خود ابراز خرسندی و 
به آن افتخار هم می کنند اما بدانند که کوچک تر از 
آن هستند که به مسئله فلسطین پایان دهند و بدون 
تردید رژیم غاصب، قاتل و جنایتکار از بین می رود و 

فلسطین از آن فلسطینیان می شود.
رهبر انقاب اس��امی گفتند: متأس��فانه آن روز، 
اهمیت ابتکار ام��ام بزرگوار یعن��ی »اتحاد مذاهب 
اس��امی در جهت گیریهای کلی« به درستی درک 
نش��د اما دش��من با فهم خطر این سیاست در کم 
کردن نفوذش، برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن 

طراحی و اجرا کرد.
ایش��ان، »راه ان��دازی مراک��ز تولید اندیش��ه های 
ضدتقریبی«، »ایجاد گروه های تکفیری مثل داعش« 
و »ب��ه جان ه��م انداختن افراد غاف��ل« را از جمله 
برنامه های عملیاتی دشمن برای خنثی کردن وحدت 
دانس��تند و افزودند: البته گن��اه برخی از دولت های 
منطقه و رؤس��ای آنها که از گروه های تروریس��تی 
پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کردند، از افرادی که با 
تعصب و جهالت به این گروه ها پیوستند بیشتر است 
و در این قضیه جرم اصلی را آمریکایی ها و سعودی ها 

مرتکب شدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جرم دیگر آمریکایی ها 
را لشکرکشی به کشورهای مسلمان مانند افغانستان 
و سوریه خواندند و گفتند: در عراق جوانان با غیرت 
اجازه نفوذ به آمریکایی ها نخواهند داد چرا که نتیجه 
حضور آمریکا در هر نقطه از جهان چیزی جز ایجاد 
ناامن��ی، تخریب، جن��گ داخلی و مشغول س��ازی 

دولت ها نبوده است.
ایش��ان عاج حوادث تلخ جهان اس��ام همچون 
»جنگ پنج ساله در یمن و بمباران قساوت آمیز مردم 
به دست سعودی ها« و یا »دهن کجی چند دولت ذلیل 
به امت اسامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین« را 
در گروی اتحاد مس��لمانان دانستند و تأکید کردند: 
گرفتاری ها و مشکات دولت ها و ملت های اسامی از 
کشمیر تا لیبی به برکت وحدت امت اسامی برطرف 

خواهد شد.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان 
با اش��اره به ۱۳ آبان و سالگرد اقدام دانشجویان خط 
امام در تسخیر النه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ 

گفتند: این روز مظهر استکبارس��تیزی ملت ایران و 
آن کار دانش��جویان، اقدامی نمادین و بجا در مبارزه 

با استکبار بود.
ایشان رژیم استکباری آمریکا را جامع صفات زشت 
مانند جنگ افروزی، تروریس��ت و تروریست پروری، 
مداخله گری، فساد و انحصارطلبی دانستند و افزودند: 
اقدام دانشجویان در مقابله با چنین پدیده ای، عین 
عقانیت بود و تسلیم ش��دن و زیر بار زور رفتن ضد 

عقانیت است.
رهبر انقاب اسامی حرکت انقابی دانشجویان در 
۱۳ آب��ان را حرکتی دفاعی و کاماً عقانی خواندند 
و گفتند: ما شروع کننده اقدام در مقابل آمریکایی ها 
نبودیم بلکه بع��د از پیروزی انقاب، آن ها بودند که 
با صدور قطعنام��ه در کنگره، راه ان��دازی گروه های 
تروریس��تی، طراحی و حمایت از کودتا و تمهیدات 
گسترده جاسوسی در سفارت خود، دشمنی با ملت 

ایران را شروع کردند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودن��د: برخی تصور 
می کنن��د ک��ه اگ��ر دولتی تس��لیم خواس��ته ها و 
سیاس��ت های آمریکا شود، س��ود و بهره خواهد برد 
درحالی که دولت های تس��لیم در برابرزورگویی های 
آمریکا، بیشترین ضربه را خورده اند و گرفتاری های 

آنها بیشتر شده است.
ایشان با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسامی 
ایران در قبال آمریکا، حساب ش��ده و مشخص است 
و با رفت وآمد اش��خاص تغییر پیدا نمی کند، خاطر 
نش��ان کردند: ممکن اس��ت با آمدن یا نیامدن یک 
ف��رد اتفاقاتی بیفتد اما به ما هی��چ ارتباطی ندارد و 
در سیاست جمهوری اسامی هیچ تاثیری نخواهد 

داشت.
رهبر انقاب اسامی اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی 
خواندند و افزودند: رییس جمهوری که اکنون بر سر 
کار است و قرار است انتخابات را برگزار کند می گوید 
این، متقلبانه ترین انتخابات آمریکا اس��ت و رقیب او 

هم می گوید، ترامپ قصد تقلب وسیع دارد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای این وض��ع را نمونه ای 
از چهره کریه لیبرال دموکراس��ی دانستند و گفتند: 
جدای از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، 
اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی 
و اخاق��ی در آمریکا اس��ت و این، موضوعی اس��ت 
ک��ه صاحبان فکر و اندیش��ه در آمریکا به آن اذعان 

می کنند.
ایشان سرانجام چنین نظام سیاسی را اضمحال و 
انهدام خواندند و تأکید کردند: البته اگر برخی بر سر 
کار بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد ش��د و اگر 
برخی دیگر به قدرت برس��ند ممکن است قدری به 

تأخیر بیفتد اما سرنوشت محتوم، نابودی است.
رهبر انقاب اس��امی علت اصلی دشمنی آمریکا 
با نظام اسامی ایران را زیر بار سیاست های ظالمانه 
نرفتن و به رسمیت نشناختن سلطه آنها دانستند و 

تأکید کردند: این دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها 
راه برطرف کردن آن، این است که طرف مقابل از این 
تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساس��ی 

وارد کند، مأیوس شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مأیوس شدن دشمن را 
منوط به قوی ش��دن و تقویت ابزارهای قدرت واقعی 
دانس��تند و گفتند: البته ملت ایران واقعاً و انصافاً در 
برابر فش��ارها و مشکات خوب ایستادگی کردند اما 
برای قوی شدن، مسئوالن باید در سه بخِش اقتصاد، 
امنیت و فرهنگ، تحرک بیشتر و جدی تری داشته 
باش��ند. ایشان درخصوص مقوله اقتصاد خاطرنشان 
کردند: در زمینه اقتصاد ب��ه هیچ وجه نباید نگاه به 
بیرون باش��د البته این به معنای ارتباط نداش��تن با 
خارج نیست بلکه ارتباط باید باشد ولی به دنبال عاج 
مشکات در داخل باشیم و یکی از راه حل های اصلی 

هم افزایش تولید است.
رهبر انقاب اسامی افزودند: در زمینه اقتصاد باید 
یک تاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام گیرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه بسیاری از 
مشکات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند 
و ناشی از ناهماهنگی ها هستند، گفتند: بسیاری از 
گرانی های اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین 

دستگاه های مربوطه هرچه زودتر عاج شوند.
ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را 
برغم موجود بودن جنس و کاال، گرانی های بی مبنا 
و بی دلی��ل خواندند و افزودن��د: همه این گرانی ها و 
مشکات، با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند و 

باید مشکات از جلوی پای مردم برداشته شود.
رهبر انقاب اس��امی درخص��وص مقوله امنیت 
گفتند: برای تأمی��ن امنیت خارجی و طمع نکردن 
دش��منان، باید ابزارهای دفاعی همچون موش��ک، 
پهپاد و هواپیما همچنان تقویت شوند و برای تأمین 
امنیت داخلی نیز دستگاه های مربوطه مراقب مسئله 
نفوذ باش��ند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص 
فرهنگ نیز مسئوالن فرهنگی را به تاش هوشمندانه 
فراخواندند. ایش��ان در بخش پایانی سخنانشان، به 
جنگ اخیر میان ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان 
اشاره کردند و با تأکید بر اینکه این موضوع حادثه ای 
تلخ و تهدیدکننده امنیت منطقه است، گفتند: این 
درگیری نظامی باید هرچه زودتر تمام ش��ود؛ البته 
همه سرزمین های جمهوری آذربایجان که به وسیله 
ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان 

برگردد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه 
در ای��ن س��رزمین ها و رعایت مرزه��ای بین المللی 
از جان��ب دو ط��رف را نیز مورد تأکید ق��رار دادند و 
افزودند: تروریس��ت هایی که براس��اس گزارش های 
قابل اطمینان وارد منطقه شده اند، نباید به هیچ وجه 
نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند، 

قطعاً برخورد قاطع خواهد شد.
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حجت االس��ام و المسلمین حس��ن روحانی روز 
چهارش��نبه )۲۸ آبان ماه( در جلسه هیات دولت با 
تاکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل ها و مصوبات در 
ارتباط با محدودیت های کرونایی گفت: در جلسات 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و هیات دولت درمورد 
کمک به اقشار ضعیف و خانوارهایی که بخاطر ایجاد 
محدودیت ها دچار مشکل می شوند تصمیماتی اتخاذ 
ش��ده. کس��انی که از حقوق و درآمد ثابت برخوردار 
نیس��تند در این شرایط با سختی مواجه هستند که 

کمک هایی برایشان در نظر گرفته شده است.
روحانی افزود: براساس محاسبات انجام شده برای 
حدود یک س��وم جامعه پرداخت بس��ته حمایتی و 
معیشتی در نظر گرفته شده که به مدت 4 ماه )آذر، 
دی، بهمن و اسفند( به ازای هر نفر ۱00 هزار تومان 
پرداخت خواهد شد و پرداخت این بسته معیشتی در 
جلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا به تصویب خواهد 
رس��ید. همچنین ب��رای حدود ۱0 میلی��ون خانوار 
نیازمن��د نیز پرداخت ی��ک وام یک میلیون تومانی 
پیش بینی شده است، ضمن اینکه در زمینه درمان 
کرونا، بیمارانی که بیمه نیستند حتماً تحت پوشش 
بیم��ه قرار خواهند گرفت و همه داروهای مربوط به 

این بیماران مشمول بیمه می شود.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه امروز شرایط اقتصادی و اجتماعی رو 
به بهبود است و عامت هایی از کاهش قیمت کاالها 
و ارز را مش��اهده می کنیم، گفت: کسانی که به ناروا 
دولت را مخالف کاه��ش قیمت ها معرفی می کنند 
بدانند که تاش دولت این است که این شرایط ادامه 

داشته باشد و مشکات مردم کاهش یابد.
روحانی با بیان اینکه احس��اس ما این اس��ت که 
شرایط کشور در آینده بهتر خواهد بود، گفت: برخی 
فکر می کنند وقتی می گوییم شرایط بهتر می شود، 
منظور ما مذاکره با آمریکا است، خیر اینطور نیست. 
دولت جدید آمریکا خودش شرایط را به سمت قواعد 
باز خواهد گرداند. با ش��رایط ایجاد شده در آینده از 
س��مت فضای تهدید ایجاد ش��ده توسط این دولت 

یاغی، به سمت فضای فرصت حرکت خواهیم کرد.
 روحانی ادامه داد از وقتی در سال 97 دولت فعلی 
آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد ما در محاصره 
اقتصادی قرار گرفته و با تروریس��م اقتصادی مواجه 
بودیم، گفت: طی س��ال های اخیر ما در مقابل یک 
دولت قلدر قرار داشتیم. نباید به اسم نقد دولت قواعد 
سیاس��ی را به هم بزنیم، بلکه باید تعابیر را درست 
اس��تفاده کنیم. دولت آمریکا جنایتکار و تروریست 
اس��ت چرا می خواهید آن را تطهیر کنید، متاسفانه 
عده ای در داخل ب��رای اینکه به دولت صدمه بزنند 
واقعیت ها را نادیده گرفته و مجانی آمریکا را تطهیر 
می کنند تا فضا را ب��رای انتخابات ۱400 برای خود 

آماده کنند.
روحان��ی، ایجاد روحیه یاس در جامعه را »خیانت 
ملی« دانس��ت و افزود: یاس و ناامیدی را در جامعه 
ترویج ندهید و اجازه دهید مردم واقعیت ها را ببینند، 
این دولت آمریکا کینه توز و جنایتکار نسبت به ملت 
ایران و همه ملت ها است، چرا واقعیت ها را به مردم 

نمی گویید.
رئیس جمهوری با درخواس��ت از کارشناس��ان و 
صاحب نظران برای مقایسه آمارهای اقتصادی چهار 
س��ال 9۳ تا 96 و سه س��ال 97 تا 99، گفت: تمام 
معیارهای اقتصادی را در مورد س��ه س��ال اخیر و 4 
س��ال قبل از آن با هم مقایس��ه کنید، کار سخت و 
پیچیده ای نیس��ت. برخی فکر می کنند که ما تازه 
امروز در فکر رفع و دفع تهدید علیه مردم هس��تیم، 
خیر ما از س��ال 97 که جن��گ اقتصادی این دولت 
آمریکا علیه ملت ایران آغاز شد، دنبال رفع تحریم و 
تهدید و ایجاد فرصت بودیم و نتیجه تاش های انجام 
ش��ده در طی این سه سال این بوده است که آمریکا 
در بخش های سیاسی، حقوقی و اخاقی به صورت 

کامل شکست خورد.
رئیس جمهوری افزود: آمریکا در بخش اقتصادی 
توانس��ت به ملت ایران فش��ار بیاورد و م��ردم ما با 
مشکاتی مواجه ش��دند اما باز هم در تحقق هدف 
اصلی که ایجاد قحطی در کشور و برهم زدن امنیت 

داخلی ما بود، شکست خورد. انتظار ترامپ این بود 
که بعد از خروج آمریکا از برجام همه کش��ورها از او 
تبعیت کنند اما هیچ کش��وری حتی اروپایی ها که 
دوس��ت دولت آمریکا بودن��د از این تصمیم تبعیت 
نکردند و چین و روس��یه هم که ب��ه طریق اولی، از 

ترامپ تبعیت نکردند.
روحانی با بیان اینک��ه دولت در این مدت در حد 
توان نسبت به بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم 
تاش خود را انجام داده، به افزایش ۵0 تا 60 درصدی 
حقوق کارمندان و کارگران اشاره کرد و افزود: هر چه 
در توان داشتیم برای اینکه فشار اقتصادی به مردم 

کاهش یابد، انجام دادیم و انجام خواهیم داد.
رئیس جمهوری افزود: برغم همه فشارهای ناشی 
از تحریم و شیوع ویروس کرونا، در همه بخش های 
مختلف با افزایش تولید مواجه هستیم و رشد تولید 
صنعتی در 7 ماهه امس��ال 4/6 درصد بوده است و 
بان��ک مرکزی نیز نیازهای ض��روری را در حد توان 
تأمی��ن کرده و تا امروز نزدی��ک به ۲۲ میلیارد دالر 
ارز م��ورد نیاز ب��رای کاالهای ض��روری و مواد اولیه 

کارخانجات را تأمین کرده است.
روحانی ادامه داد: صادرات کش��ور امروز ش��رایط 
بهت��ری دارد و در هفته های اخیر ۲۵ درصد رش��د 
داشته است، برای تأمین کاالهای مورد نیاز مردم و 
مواد اولیه تولید نیز حرکت های خوبی در گمرک انجام 
شده و کاالها با سرعت در حال ترخیص است و همه 
دست به دست هم داده اند برای اینکه شاهد حرکت 
خوبی در کشور باشیم و بی تردید شرایط آینده بهتر 
خواهد بود. رئیس جمهوری در پایان با بیان در این 
ش��رایط دولت وظیفه اصلی خود را سامت، زندگی 
و معیش��ت مردم می داند و همه تاش خود را بکار 
خواهد بست، افزود: الیحه بودجه سال آینده نیز در 
دست بررسی و نهایی شدن است و در زمان مشخص 
به مجلس تقدیم خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد 
که در بودجه س��ال آینده اهداف مهم توس��عه ای و 
اقتصادی گنجانده ش��ده است تا توسعه و پیشرفت 

کشور را به همراه داشته باشد.

ایجاد روحیه یاس
در جامعه 
»خیانت ملی« است

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت مطرح کرد:

رشد 4/6 درصدی تولیدات صنعتی 
و افزایش 25 درصدی صادرات
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»نابین��ا دو ب��ار عصایش را گم نمی کند«، با گذش��ت حدود ۱0 س��ال از اعمال 
تحریم های هسته ای، صنعت پاالیش نفت ایران تغییر و تحوالت متفاوتی را تجربه 
کرد، در دوره تحریم هس��ته ای و احتمال توقف فروش بنزین و گازوئیل به کشور، 
مس��ئوالن وقت وزارت نفت از سر ناچاری دس��ت به دامن 6 مجتمع پتروشیمی 
ش��دند و با وجود مخالفت های گسترده زیست محیطی، اجتماعی و حتی فنی و 
تخصصی کارشناسان صنعت نفت، تولید محصوالتی مشابه بنزین و گازوئیل را در 
پتروشیمی ها آغاز کردند و البته ونزوئا هم یکی از کشورهایی بود که ایران بر سر 
واردات تک محموله های بنزین و گازوئیلش حساب ویژه ای باز کرده بود. با گذشت 
حدود یک دهه هم اکنون شرایط صنعت پاالیش نفت ایران زمین تا آسمان با دوره 

تحریم های هسته ای تغییر یافته است.
ایران نه تنها بنزینی وارد نمی کند که حتی به استناد گزارش های رسمی گمرک 
در طول دو س��ال گذش��ته تاکنون »بنزین« و »گازوئیل« به بزرگترین محصول 
صادرات غیرنفتی کشور در شرایط تحریم تبدیل شده است که حتی به مدد توسعه 
صنعت پاالیش و افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل کشورهایی همچون سوریه، 
عراق و ونزوئا به عنوان شرکای بین المللی جمهوری اسامی ایران به جمع مشتریان 
فرآورده های نفتی کشور تبدیل شده اند. جهش قابل توجه صادرات بنزین و گازوئیل 
حتی با واکنش وزارت خزانه داری آمریکا روبرو ش��ده و آن ها اخیراً تحریم هایی را 

علیه برخی از شرکت ها و مسئوالن صنعت پاالیش نفت کشور اعمال کرده اند.
در کنار بی نیازی از واردات و تبدیل ایران به یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده 
بنزین و گازوئیل، پس از اعمال مقررات جدید زیست محیطی در استاندارد سوخت 
مصرفی کشتی ها و نفتکش ها، به مدد صنعت پاالیش نفت، ایران موفق به تولید نفت 
کوره کم گوگرد شده و مشکات و چالش های تأمین سوخت کشتی های ایرانی هم 

در اوج تحریم ها حل شده است.
توسعه کمی و کیفی هوشمندانه صنعت پاالیش نفت در یک دهه گذشته امروز 
خیر و برکات گسترده ای در شرایط تحریم های موشکی آمریکا نصیب اقتصاد کشور 
کرده و چه در حوزه تأمین نیاز داخلی و چه در بخش صادرات فرآورده مازاد نفتی 
و تزریق ارز حاصل از صادرات، صنعت پاالیش نفت به یک دروازه بان حرفه ای برای 
ارکان سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی ایران در ش��رایط تحریم تبدیل شده و این 
واقعیت حتی از نگاه منتقدین هم غیرقابل انکار و کتمان است. با مرور این تحوالت 
حاال سؤال مهم و بزرگ اینجاست آیا توسعه کمی و کیفی صنعت پاالیش نفت ایران 
به س��قف آرزوهای خود رسیده است؟ آیا استقال و بی نیازی از واردات و صادرات 
مازاد بنزین و گازوئیل در شرایط تحریم به منزله بسته شدن پرونده توسعه صنعت 
پاالیش نفت کشور تلقی می شود و این صنعت فضایی برای توسعه و سرمایه گذاری 
بیش��تر ندارد؟ نگاهی به آمارهای مصرف سوخت و فرآورده های نفتی و همچنین 
 »OECD« ساخت پاالیشگاه ها در چهارگوشه جهان از کشورهای پیشرفته صنعتی
تا کشورهای در حال توسعه و عقب مانده نشان می دهد که با توسعه انرژی های نو 
و تجدیدپذیر، طراحی و عرضه خودروهای کم مصرف، متنوع سازی سبد سوخت 

خودروها با ورود انرژی خورشیدی، هیبرید و حتی LNG و CNG عماً بازار تولید، 
مصرف و فروش فرآورده های نفتی روز به روز کوچک تر می ش��ود. به عنوان مثال 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند از س��ال ۲040 تولید خودروهای بنزین 
س��وز را ممنوع کنند و ضوابط و قوانین جدید مش��ابه دیگری در سایر کشورهای 
پیشرفته و رو به توسعه جهان در حال تدوین و اعمال است. بله، این یک واقعیت 
است که ساخت پاالیشگاه نفت و میعانات گازی با هدف تولید و عرضه سوخت و 
فرآورده های نفتی میان تقطیری با هدف تأمین نیاز باک خودروها در جهان رو به 
پایان اس��ت و از این حقیقت نمی توان به سادگی عبور کرد. چه باید بکنیم؟ آیا با 
توجه به کوچک شدن بازار مصرف فرآورده های نفتی باید پاالیشگاه سازی در ایران 
هم دوباره تعطیل شود؟ اگر بنا بر تعطیلی پاالیشگاه های نفت و میعانات گازی در 
کشور بگذاریم با حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام و مایعات 
نفتی کش��ور چه باید بکنیم؟ در شرایط فعلی، جدا از محدودیت های تحریم های 
غیرقانونی آمریکا، یکی از مهمترین چالش های پیش روی توس��عه صنعت پاالیش 
نفت در ایران، اشکاالت و آسیب های ساختاری در وزارت نفت است و این ساختارها 
با آمدن و رفتن دولت ها و وزرای نفتی حل و فصل نخواهد ش��د. هم اکنون شکاف 
عمیقی بین دو ش��رکت مادر تخصصی وزارت نفت یعنی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه توسعه صنعت 
پاالیش و یا اگر حرفه ای بگوییم صنعت »پتروپاالیش« وجود دارد. توسعه صنعت 
پاالیش نفت و میعانات گازی با ایجاد ظرفیتی معادل دو میلیون و ۵00 هزار بشکه 
)با احتساب مینی پاالیشگاه ها( کامل شده است. اما این منزله توقف توسعه صنعت 
پاالیش نیست زیرا پاالیشگاه های نفت با تولید محصوالتی همچون گازمایع، نفت 
سفید، نفتای سبک و سنگین و در سال های اخیر پروپیلن و هگزان اثبات کرده اند 
که می توانند زمینه ساز رشد، تعالی و توسعه هوشمندانه صنایع پتروپاالیشی کشور 
باش��ند. از س��ه دهه گذشته با ساخت پاالیش��گاه های نفت در کنار پتروشیمی ها 
همچون پاالیش و پتروشیمی تبریز، اصفهان، کرمانشاه )پتروشیمی بیستون(، اراک 
و کوتاهی بعد مسافت پتروش��یمی آبادان و صنایع پتروشیمی ماهشهر، به نوعی 
زنجیره های پتروپاالیشی در ایران شکل گرفته بود اما پس از خصوصی سازی عمًا 
توسعه این زنجیره ارزش نافرجام باقی ماند. امروز با اعمال تغییرات جدید ساختاری 
در وزارت نفت و تأس��یس ش��رکت مادر تخصصی جدیدی به نام ش��رکت »ملی 
پتروپاالیش فرآورده های نفتی و پتروشیمی ایران« می توان گام اول را برای احیای 
پتروپاالیش��گاه ها در ایران برداشت، واقعیت ماجرا اینجاست که پس از خصوصی 
سازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی عماً هویت و جایگاه حاکمیتی خود را چه در 
حوزه بهره برداری و چه در حوزه ساخت و توسعه صنعت پتروشیمی از دست داده 
و حتی مجوزهای ساخت پتروشیمی ها توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت صادر 
می شود و عماً شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمانی سردرگم در مسیر توسعه 
صنعت پتروشیمی تبدیل شده است. این درحالی است که با استفاده از ظرفیت مازاد 
خوراک های نفتی همچون نفتای سبک و سنگین و استفاده از خوراک های گازی 
همچون اتان، متان و خوراک های گازی و مایع همچون گازمایع، میعانات گازی و 

حتی متانول می توان گامی در مسیر توسعه صنایع پتروپاالیش ایران برداشت.
برای اثبات این ادعا فقط کافی اس��ت نگاهی به دستاوردهای ساخت پاالیشگاه 
»ستاره خلیج فارس« داشته باشیم، در نگاه اول ساخت بزرگترین پاالیشگاه میعانات 
گازی جهان، ایران را از واردات بنزین بی نیاز کرد اما واقعیت ماجرا این است که با 
افزایش ظرفیت تولید بنزین، فشار تولید حداکثری این فرآورده نفتی از روی دوش 
س��ایر پاالیشگاه ها برداشته شد. امید اس��ت در آینده نه چندان دور شاهد احداث 
پاالیش��گاه های جدید بوده باش��یم تا عماً از خام فروشی نفت جلوگیری شود و 

کشورمان نیاز به خام فروشی نداشته باشد.
ناصر عاشوری
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت ایران

معجزه یک ادغام برای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقالب
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نابرده رنج گنج میس��ر نمی شود. با گذشت حدود 
بیست و سه سال از توسعه پارس جنوبی، هم اکنون 
ظرفیت تولید روزانه گاز ایران از این میدان مشترک 
ب��ه بیش از 700 میلیون مترمکع��ب افزایش یافته 
است و همزمان با افزایش برداشت گاز متان، ظرفیت 
تولید سایر محصوالت گازی همچون میعانات گازی، 
اتان، پروپان، بوتان و گوگرد هم به عنوان محصوالت 
جانبی با افزایشی خیره کننده همراه شده است. در 
طول بیش از دو دهه گذش��ته تاکنون برای توسعه 
پارس جنوبی که در نهایت منجر به س��بقت از قطر 
در برداش��ت روزانه گاز شده بالغ بر ۸0 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری انجام شده است. به عبارت ساده تر 
ب��ا وجود تجربه ف��راز و فرودهای مختلفی همچون 
هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم های هسته ای و 
حاال موش��کی اما امروز پارس جنوبی به یک نقطه 
امن برای صنعت نفت کش��ور تبدیل شده و در کنار 
تأمین کامل سوخت و خوراک صنایع، پتروشیمی ها، 
نیروگاه ها و مشترکان خانگی و تجاری، بخش قابل 
توجهی از میعانات گازی تولیدی این میدان مشترک 
راهی پاالیش��گاه »س��تاره خلیج فارس« می شود تا 
زمینه ساز افزایش ظرفیت و بی نیازی از واردات بنزین 

و گازوئیل کشور شود.
همزمان با مرور همه دس��تاوردهای ریز و درشت 
توس��عه پارس جنوبی ام��ا در کن��ار افزایش تولید 
گاز، گازمای��ع یا پروپان و بوتان هم بخش��ی از این 
مس��یر توس��عه ش��ده اس��ت به طوری که امروز با 
احتساب پارس جنوبی و تولید سایر پتروشیمی ها و 
پاالیشگاه های نفت و گاز، ظرفیت تولید گازمایع ایران 
ساالنه حدود ۱۵ میلیون تن و تولید واقعی به ۱0 تا 
۱۱ میلیون تن در س��ال افزایش یافته است. همسو 
با جهش تولید گازمایع کش��ور، این روزها اختاف 

نظرهای گس��ترده ای بین کارشناس��ان بر سر نحوه 
مص��رف گازمایع وجود دارد و ع��ده ای اعتقاد دارند 
گازمایع باید وارد سبد سوخت خودروها شود و البته 
تحلیلگران و استراتژیست هایی هم بر این باورند که 
ذات و فلسفه پروپان و بوتان خوراک پتروشیمی ها و 

پتروپاالیشگاه ها بوده تا سوخت خودروها.
پرس��ش مهم اینجاست که استفاده از گازمایع در 
سبد سوخت خودروها چقدر توجیه اقتصادی دارد؟ 
آیا متنوع س��ازی سبد سوخت با توجه به در اختیار 
داشتن س��وخت پاک تری همچون »سی.ان.جی« و 
شبکه گسترده گازی دارای منطق اقتصادی است؟ 
هزینه های س��اخت ش��بکه انتقال، تأمین، ذخیره 
سازی، توزیع و عرضه گازمایع به عنوان سوخت چند 
صد میلیون دالر آب می خورد؟ آیا صرف این هزینه ها 
درحالی که ش��بکه های گاز حتی تا دورافتاده ترین 
ش��هرها و روستاهای کش��ور هم گسترش یافته در 
شرایط تحریم و سیاست های اقتصاد انقباضی عاقانه 

است؟
یکی از رهنمودهای مق��ام معظم رهبری همواره 
تکمیل زنجیره های ارزش است و در راستای منویات 
رهبر انقاب، »پروپان و بوتان« یک خوراک کلیدی 
ب��رای اجرای طرح ه��ای خوراک ترکیب��ی بوده به 
طوری که معاونت برنام��ه ریزی وزارت نفت تاکنون 
مجوزهایی برای اجرای طرح های PDH در عسلویه 
و ماهشهر با هدف تکمیل زنجیره پروپان صادر کرده 
و قص��د دارد از »بوتان« و »اتان« هم برای طرح های 
ترکیبی پتروشیمی استفاده کند و دست بر قضا مجوز 

ساخت اولین طرح هم در عسلویه صادر شده است.
از سوی دیگر با بهره برداری از »ستاره خلیج فارس« 
و تکمیل چهارمین فاز توس��عه این مگاپاالیش��گاه 
میعان��ات گازی، ظرفیت تولید بنزی��ن ایران از مرز 

۱۱0 میلیون لیتر در روز عبور کرده که این ظرفیت 
ب��ا بهره برداری قریب الوقوع چند طرح پاالیش��ی به 
بیش از ۱۲0 میلیون لیتر در روز می رس��د. همزمان 
برنامه ریزی برای افزایش تقاضای روزانه حدود ۱0 تا 
۱۲ میلیون مترمکعب »سی.ان.جی« به عنوان سوخت 
ملی و با هدف کاهش وابستگی سبد سوخت به بنزین 
هم در دستور کار قرار گرفته است. حال اصرار عجیب 
برای افزایش سهم گازمایع به عنوان سوخت چیست؟ 
آیا صرفاً پاالیشگاه س��ازی تنها راهکار طایی تأمین 
و توزیع بنزین در ایران اس��ت؟ آیا زمان آن نرسیده 
که به دوره پاالیشگاه س��ازی یا گازمایع فروش��ی با 
هدف تأمین سوخت پایان بدهیم؟ آیا حامیان عرضه 
گازمایع به سبد سوخت می دانند ارزش تولید و حتی 
صادرات محصوالت نهایی پتروشیمی و پلیمری به 
مراتب سودآورتر، اش��تغال آفرین تر و کم دردسرتر از 

بنزین و گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی است؟
خالی از لطف نیست که به این واقعیت اشاره کنیم 
که گازمایع متشکل از پروپان و بوتان با ساخت واحد 
 )Propane Dehydrogenation( یا فرآین��د )PDH(
پروپ��ان آن ب��ه پروپیلن و »بوتان« با س��اخت واحد 
هیدروژن زدایی به بوتلین و بوتادین تبدیل می ش��ود. 
»پروپان و بوتان« می تواند به عنوان خوراک ترکیبی در 
واحدهای شکست با بخار )steam cracker( به اتیلن، 
پروپیلن، بوتیلن، بوتادین و ... تبدیل شود که به طور به 
استناد گزارش مؤسسات معتبر قیمت گذاری همچون 
پلتس میانگین ارزشی 760 دالر در هر تن )با احتسب 
نفت بشکه ای 40 دالر( را دارند. از سوی دیگر پروپیلن 
در زنجی��ره ارزش می تواند به پلی پروپیلن، پروپیلن 
اکساید و آکریلونیتریل تبدیل شود که ارزش آنها به 
طور میانگین بالغ بر ۱۲00 دالر بر تن است. بوتیلن 
به آلکیات و MTBE تبدیل می شود و بوتادین هم به 
PBR و SBR قابلیت تبدیل را دارند که ارزشی معادل 

یک هزار دالر در هر تن دارند.
در پای��ان باید تاکید کرد که خاء یک س��اختار 
یکپارچه تصمیم سازی و برنامه ریزی بر سر توسعه 
کمی و کیفی صنایع پتروپاالیش��ی موجب شده که 
خوراک های ارزشمندی همچون گازمایع که تاکنون 
نمونه های موفقی همچون پتروش��یمی جم و تبریز 
برای تکمیل زنجیره ارزش آن در کشور به بهره برداری 
رسیده است این روزها به حلقه مفقوده توسعه صنایع 
پتروپاالیشی تبدیل شوند و این غفلت آن قدر آشکار 
شده که حتی برخی کارشناسان به آن درجه اعتماد 
به نفس رس��یده که از این خوراک ارزشمند و گران 

قیمت به عنوان سوخت خودرو نام می برند.
هادی رنجبر

مدیر روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت ایران

»گازمایع«؛ خوراک پتروپاالیشگاه ها یا سوخت خودروها؟
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روند عرضه محصوالت شرکت در بورس 
ان���رژی چگون���ه اس���ت و پاالیش���گاه تبریز 
چ���ه محصوالت���ی را در ب���ازار ب���ورس ان���رژی عرض���ه 

می کند؟
عرضه فرآورده های ویژه به صورت هفتگی در بورس 
انرژی انجام می گیرد و فرآورده های ویژه قابل عرضه 
در بورس انرژی ش��امل محصوالت آیزوریس��ایکل، 
آیزوفید، حال 40۲، حال 404 و ریفورمیت است.

*این محصوالت آیا بابت تولید بیشتر یا تقاضای 
کمتر است یا این محصوالت جهت عرضه در بورس 

تولید می شوند؟
 ب��ا توجه به تحویل فرآورده های اصلی تولیدی به 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش، فرآورده های ویژه با 
هدف تأمین نقدینگی جاری شرکت تولید و از طریق 

بورس انرژی به فروش می رسد.

آی���ا در ش���رکت پاالی���ش نف���ت تبری���ز 
برنام���ه ای ب���رای بومی گزینی وجود دارد و 
کارگ���ران و مهندس���ان بوم���ی هس���تند ی���ا کارکنان از 

سراسر کشور جذب شده اند؟
مطابق مفاد اطاعیه جذب نیروی انس��انی اخیر 
شرکت که فرآیند جذب و بکارگیری در جریان است  
کل 6۵ نفر نیروی انسانی به روش جذب منطقه ای و 
از استان های آذربایجان شرقی، غربی و استان اردبیل 
اس��ت. الزم به توضیح اس��ت از 6۵ نفر نیز ۵4 نفر 
صرفاً از استان آذربایجان شرقی و کاماً بومی هستند 
)۸۳ درص��د(. ضمناً در ج��ذب و بکارگیری نیروی 
انس��انی پیمانکاری نیز این اصل رعایت و نفر بومی 
دارای امتیاز حداکثری اس��ت و جذب به این روش 
جزو استراتژی تأمین نیروی انسانی مدیریت منابع 

انسانی شرکت است. 

ب���رای جلوگی���ری از ش���یوع وی���روس کرونا 
مدیریت پاالیش���گاه چه اقداماتی انجام 

داده است؟
 با شروع ش��یوع کرونا ویروس در کشور از ابتدای 
اسفند ماه، در سطح شرکت پاالیش نفت تبریز نیز 
اقداماتی در جهت پیشگیری و کاهش بیماری زایی 

ویروس مذکور انجام گرفت.
مهم تری��ن اق��دام در آن زمان جهت شناس��ایی 
بیم��اران، نصب و راه اندازی دوربین حرارتی در درب 
اصلی حراست و خرید تب س��نج پرتابل، به منظور 
تب سنجی روزانه همکاران س��تادی و عملیات بود. 
از دیگ��ر اقدامات می توان به تهیه و توزیع مس��تمر 
محلول های ضدعفونی دس��ت  و س��طوح و ماسک 
یکبار مصرف جهت استفاده کلیه همکاران )رسمی 
و ق��راردادی( در چندین مرحله، انجام گندزدایی در 

پاالیشگاه تبریز از جمله پاالیشگاه های قدیمی ایران است که از سال 1356 آغاز به کار کرده و یکی از قطب های پاالیشی در شمال غرب کشور تبدیل شده است. این 
پاالیشگاه از یک سو استانداردهای محصوالت را باال برده و از سوی دیگر ظرفیت تولید را هم افزایش داده است. »غالمرضا باقری دیزج« مدیرعامل پاالیشگاه تبریز با 
تشریح برنامه های توسعه ای و زیست محیطی این شرکت معتقد است که »تحریم های نفتی باعث افزایش انگیزه برای توسعه پاالیشگاه و جلوگیری از خام فروشی خواهد 
شد« و برهمین اساس امیدوار است که با حمایت های قانونی در یک دوره زمانی 5 ساله، صادرات نفت خام به حداقل برسد. مشروح گفت وگوی »صنعت پاالیش نفت« با 

»غالمرضا باقری دیزج« مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز به شرح زیر است:

تحریم های نفتی؛ انگیزه ای برای توسعه پاالیشگاه و جلوگیری از خام فروشی
باقری در گفت وگو با »صنعت پاالیش نفت« مطرح کرد:
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ب���ا توج���ه ب���ه برخ���ی تحریم ه���ای جدی���د 
صنع���ت نفت، ای���ن تحریم ها چه تأثیری 

بر چشم انداز پاالیشگاه گذاشته است؟
تحریم های نفتی باعث افزایش انگیزه برای توسعه 
پاالیش��گاه و جلوگیری از خام فروشی خواهد شد و 
امید است با حمایت های قانونی در یک دوره زمانی ۵ 

ساله صادرات نفت خام به حداقل برسد.

در ش���رایط فعل���ی ضرره���ا و زیان ه���ای 
کاه���ش قیم���ت نف���ت ب���رای پاالیش���گاه 
چیس���ت؟ ه���م ب���ه لح���اظ تحریم ه���ا و ه���م به لحاظ 

وضعیت بازار نفت.
با ش��یوع جهان��ی ویروس کووی��د -۱9 و کاهش 
بی س��ابقه تقاضای نفت خ��ام و فرآورده ها و بر هم 
خوردن تعادل قیمت ها در پایان سال ۱۳9۸ و ادامه 
این روند کاهشی در شش ماهه اول سال ۱۳99 که 
به عن��وان مثال در قیاس با قیمت های اس��فند ماه 
۱۳9۸ قیمت نفت خام در فروردین و اردیبهش��ت 
۱۳99 ب��ا 4۲ ت��ا 4۳ درصد کاهش در هر بش��که، 
بنزین در فروردین و اردیبهشت 99 به ترتیب با 6۳ 
و 4۲ درصد کاهش در هر بش��که، نفت گاز با ۳۸ و 
46 درص��د کاهش و نفت کوره ب��ا ۳4 و ۳۳ درصد 
کاهش در هر بش��که همراه بوده اس��ت. لذا مطابق 
استانداردهای حس��ابداری و کسب نظر کارشناسی 
حسابرس و بازرس قانونی، شرکت نسبت به ارزشیابی 
موجودی نفت خام و فراورده های نفتی خود بر مبنای 
نرخ های فروردین ۱۳99 )برگرفته از نشریه پلتس( 
اقدام کرده و ذخیره ای معادل 7.۲49.4۱0 میلیون 
ریال از بابت کاهش ارزش فروش موجودی های نفت 
خام و فرآورده های نفتی در حس��اب های ش��رکت 
منظور شد که با افزایش روند نرخ فراورده های نفتی 
از خرداد س��ال ۱۳99 ذخیره مذکور از حساب های 

شرکت برگشت داده شد.

ب���رای توس���عه پاالیش���گاه چ���ه برنام���ه ای 
دارید؟

در بخش مهندس��ی طرح ها پیش��تر در سال 96 
پ��س از انجام مطالعات امکان س��نجی طرح جامع 
)ارتقاء کیفی محصوالت تولیدی( توسط شرکت های 
 Head of Agreement خارجی انجام و تفاهم نام��ه
HOA(( اجرای طرح با منابع خارجی به امضاء رسیده 

بود لیکن به دلیل خروج آمریکا از برجام و مشکات 
دسترسی به دانش فنی اجرای طرح متوقف شد.

در س��ال 9۸ مطالع��ات امکان س��نجی مجدد با 

محل های پرتردد و عمومی، انجام هماهنگی های الزم در خصوص 
اعم��ال کنترل های مربوطه مقابله با وی��روس کرونا در پروژه های 
فعال ش��رکت، انجام معاینات کلیه همکاران مشکوک و محتمل 
توس��ط پزشک درمانگاه صنعتی و در صورت نیاز تجویز مرخصی 
اس��تعاجی و معاینات بازگشت به کار، بررس��ی پرونده پزشکی 
همکاران و شناسایی کارکنان پرخطر با ریسک باالی احتمال ابتا 
ب��ه بیماری کرونا ویروس و اتخ��اذ تمهیدات مربوطه در خصوص 
کاهش روزکاری از طریق حذف اضافه کاری، مرخصی استحقاقی، 
آنکال )on call(، مرخصی اس��تعاجی، دورکاری، بازدید از اماکن 
عمومی و حساس و پرخطر توسط کمیته راهبری سامت شرکت 
به منظور نظارت عالیه در خصوص رعایت مسائل بهداشتی می توان 

اشاره کرد.
با توجه به شرایط استراتژیک پاالیشگاه و عدم امکان تعطیلی آن 
و نیاز به حضور همکاران نوبت کار، به منظور کاهش مواجهه افراد 
و رعایت اصول بهداشتی در رستوران شرکت نیز تغییراتی همانند 
زمان بندی حضور کارکنان در رس��توران جهت سرو غذا، کاهش 
صندلی های رس��توران به صورت ی��ک در میان و ضربدری از دور 
میزها، تغییر ظروف غذا به نوع یکبار مصرف، سرو نان و آب بسته 
بندی، انجام بازرسی های بهداشت��ی از رستوران وآبدارخانه ها به 

صورت مستمر انجام می پذیرد.

خالص���ه ای از اقدام���ات پاالیش���گاه در جه���ت انج���ام 
مسئولیت های اجتماعی شرکت را بفرمائید؟

 در راستای مسئولیت های اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره 
کرد:

۱. در مرحله اول کمک های مؤمن��انه با همکاری پتروش��یمی 
تبریز تعداد ۸00 بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

۲. اهدای ۸0 عدد سیلندر اکسی��ژن به بیمارستانه��ای شهید 
مح��اتی سپاه و علی ابن ابیطالب ارتش استان آذربایجان شرقی

۳. تهیه ۲00 دس��ت مانتو و شلوار و مقنعه جهت استفاده دانش 
آموزان دبستان دخترانه فاطمه الزهراء محله کوجووار از جوامع محلی

4. کم��ک ۵00 میلیون ریالی به انجمن اطاع رس��انی دیابت 
کشور

۵. کمک ۵00 میلیون ریالی به ستاد دیه استان
6. کاش��ت ۲00 اصله نهال در روس��تای باغ مع��روف از جوامع 

محلی
7. تهیه و توضیع پک بهداشتی در جوامع محلی کوجووار و باغ 

معروف
۸. تهیه پمپ س��م پاشی و مایع ضدعفونی کننده و تح��ویل به 

مرکز بهداشت محله کوجووار از جوامع محلی
9. تهیه و توضیع ۳00 بس��ته معیش��تی در مرحله دوم کمک 

مؤمنانه در بین نیازمندان

تحریم های نفتی 
باعث افزایش انگیزه 

برای توسعه پاالیشگاه 
و جلوگیری از 

خام فروشی خواهد 
شد و امید است با 

حمایت های قانونی در 
یک دوره زمانی 5 

ساله صادرات نفت 
خام به حداقل برسد
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تکنولوژی های در دس��ترس انجام و سپس قرارداد 
تحصیل دان��ش فنی و طراحی بنی��ادی واحدهای 
فرایندی مورد نیاز منتج از مطالعات امکان س��نجی 
اخیر یاد شده با شرکت های مهندسی چینی به امضاء 
رس��ید و تحصیل دانش فنی و طراحی بنیادی این 

فرایندها انجام گرفت.
جهت انتخاب پیمانکار طراحی مهندسی گسترده 
طرح جامع )طراحی بنیادی واحدهای غیرلیسانس، 
نیازمندی های سرویسهای جانبی و مخازن، جانمائی 
واحدها، ارائه برگ های س��فارش اقام دیر تحویل و 
انجام مطالعات زیس��ت محیط��ی )EIA مناقصه در 
جریان است و مقرر است با انجام مهندسی گسترده 

و با تأمین منابع مالی طرح جامع اجراء شود.
طرح جامع شرکت پاالیش نفت تبریز در راستای 
اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت پس از تأیید مطالعات امکان س��نجی توس��ط 
مرجع ثالث در مردادماه 99 مورد تأیید شرکت ملی 
پاالیش و پخش ودر ش��هریور 99 مورد تأیید وزارت 

نفت قرار گرفته است.

در حوزه معاونت عملیات نیز شرکت پاالیش نفت 
تبریز در راستای استراتژی خود انجام برنامه زیر را 

در دستور کار دارد:
۱. اجرای طرح جامع جهت کاهش تولید مواد کم 
ارزش )نفت ک��وره و وکیوم باتوم( و افزایش کمی و 

کیفی محصوالت با ارزش
۲. با توجه به اس��تراتژی جدید ش��رکت سرمایه 

گذاری در بخش پتروشیمی
۳. احداث واحدهای پایین دستی و مکمل از جمله واحد 
گوگردسازی و تصفیه گازهای انتهایی واحد گوگردسازی 
و واحدآب ترش جهت امکان افزایش ظرفیت تولید نفت 

گاز با استاندارد یورو ۵ تا حداکثر ممکن
4. احداث واحد تکمیلی ایزومریزاسیون جهت به 

MTBE حداقل رساندن مصرف
۵. احداث واحد RO و برج خنک کننده جدید در 
جهت کاهش مصرف و دورریز آب و حفظ منابع آبی

تولید بنزین در پاالیش���گ�اه بر اس���اس چه 
اس���تانداردهایی اس���ت؟ و اینک����ه آی���ا به 

تعهدات قبلی عمل شده است؟
تولید کل بنزین پاالیشگاه بر اساس استاندارد یورو ۵ 
بوده و این شرکت به کلیه تعهدات خود از لحاظ کّمی 

)افزایش ۱ میلیون لیتر( و کیفی عمل کرده است.

ای���ن پاالیش���گاه ب���رای تعه���دات زیس���ت 
محیط���ی خ���ود چه اقدامات���ی انجام داده 

است؟
ش��رکت پاالیش نفت تبریز در راستای انطباق و 
بهبود عملکرد زیس��ت محیطی در طول سال های 
اخیر پروژه های متعدد زیس��ت محیطی با س��رمایه 
گذاری به قیمت روز معادل ۱۲0 هزار میلیارد ریال 
تعریف و اجرایی کرده اس��ت که از اهم این پروژه ها 
 )CCR( می توان به احداث واحد بنزین سازی جدید
اشاره کرد، با بهره برداری از واحد بنزین سازی جدید 
تمامی محصول بنزین مصرفی کانشهر تبریز از سال 
9۲ که مجهز به واحد استخراج بنزن از بنزین است 
با اس��تاندارد یورو 4 عرضه می شود که در سال 97 
با استفاده از دانش داخلی همکاران تاشگر و تغییر 
کاربری واحد بنزین سازی قدیم این شرکت به واحد 
ایزومریزاس��یون، در حال حاضر کل بنزین تولیدی 

شرکت با استاندارد Euro۵ تولید و عرضه می شود.
همچنین با تعریف پروژه تصفیه گازوئیل )GHT( در 
سال 94 و بهره برداری ازآن با حضور ریاست محترم 
جمهوری در س��ال 9۸ ام��کان ارائه کلیه محصول 
گازوئیل با اس��تاندارد یورو ۵ مهیا است که در حال 

حاضر حدود 40 درصد از نفت گاز مطابق استاندارد 
Euro۵ ارائه می ش��ود که با تکمیل و بهره برداری از 
پروژه های پایین دس��تی SRP جدید و TGT و رفع 
تنگناهای اس��تحصال گوگرد، بزودی کل نفت گاز 

تولیدی شرکت مطابق استاندارد یورو ۵ خواهد بود.
در ح��وزه کنت��رل انتش��ار گازه��ای گلخانه ای و 
توس��عه پایدارش��رکت پاالیش نفت تبریز به عنوان 
پیش��رو پاالیش��گاه های کشور در س��ال 9۳ نسبت 
به تعریف پروژه بازیافت گازهای ارس��الی به مشعل 
درقالب پروتکل های بین المللی کیوتو و تجارت کربن 
)CDM( اقدام کرده اس��ت که در نتیجه آن س��االنه 
از انتش��ار ح��دود ۳0000 تن گازه��ای گلخانه ای 
به اتمس��فر جلوگیری می ش��ود. ضمناً در خصوص 
انطباق محصول نفت کوره تولیدی با استانداردهای 
روز زیس��ت محیطی نیز طرح جامع پاالیش��گاه به 
منظورکاهش تولی��د نفت کوره به زی��ر ۱0 درصد 
خوراک پاالیشگاه و ارتقاء مشخصات فرآورده تعریف 
ش��ده که مراحل مطالعات پایه تکمیل ش��ده و در 
مرحله انعقاد FEED بمنظور اخذ لیسانس واحدهای 
مورد لزوم، طراحی واحدهای پایین دس��تی و تهیه 
گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی است. با تکمیل 
مراحل مذکور، طی مجوزهایی که در خصوص تأمین 
مالی پروژه از محل صندوق توسعه ملی به عمل آمده 

است مراحل اجرایی طرح نیز شروع خواهد شد.
درخص��وص پایش فرآینده��ای مرتبط با تولید و 
پروژه های مطالعاتی زیس��ت محیط��ی نیز اقدامات 
متعددی صورت گرفته اس��ت که می توان به پروژه 
تفکیک لجن های نفتی- بیولوژیکی و آهکی، پروژه 
طراحی ش��بکه پایش آب های زیرزمینی و احداث و 
حفر گمانه ها، پروژه شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی 
کم��ی و کیفی منابع آالینده ه��وا )EFD( و احداث 
واحد گرانوالس��یون گوگرد تولیدی اش��اره کرد. به 
منظور حفظ و پویای��ی الزم پایش مداوم انطباق با 
الزامات و قوانین زیست محیطی توسط واحد محیط 
زیست صورت می پذیرد و درصورت لزوم پروژه های 

بهبود عملکردی مستمراً تعریف و اجرایی می شود.
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تعریف پروژه های
جدید برای ایجاد آینده ای 
روشن تر در ابر
پاالیشگاه جهان

علیرضا زارع، رئیس مهندسی طرح های
 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 پروژه تولید حالل نرمال پنتان و نرمال هگزان
همگام با تحقق شعار سال، واحد مهندسی طرح ها با هدف تولید فرآورده های 
وی��ژه، رف��ع گلوگاه های موجود در واحدهای ایزومریزاس��یون، اس��تمرار تولید 
واحدهای باالدس��تی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، به امکان سنجی، بررسی بازار 
داخل و خارج و مهندسی پایه طرح تولید حال های نرمال پنتان و نرمال هگزان 

پرداخته است.
در این پروژه با هزینه ای در حدود ۲۲ میلیون یورو و با نرخ بازگشت سرمایه 
حدود ۳۲ درصد، پتانسیل تولید با ظرفیت ساالنه ۱00 هزار تن برای حال نرمال 
پنتان و ۲00 هزار تن برای حال هگزان پیش بینی شده است تا عاوه بر افزایش 
س��ه واحدی عدد اکتان مخلوط محصوالت واحدهای ایزومریزاسیون و افزایش 
کیفیت بنزین تولیدی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس به بزرگترین تولیدکننده 

و صادرکننده محصوالت مذکور در منطقه و جهان تبدیل شود.
عمده مصارف حال های مذکور در صنایع پتروش��یمی به عنوان عامل کف زا 
در تولید پلی اس��تایرن فوم به منظور تولید عایق صوت��ی و حرارتی-برودتی در 
سردخانه ها و یخچال های صنعتی، س��اخت انواع فوم های بسته بندی و ظروف 
یکبار مصرف نگهداری غذا، حال و پاک کننده ی رنگ های پایه روغنی، چسب 
کفش، محصوالت چرمی، مصالح ساختمانی، استخراج انواع روغن آشپزی، پاک 
کننده الس��تیک، لوازم منزل، تولیدات نساجی و مدیای واکنش های شیمیایی 

است.

 پروژه تولید آب اکسیژنه
یکی از بزرگ ترین ظرفیت های پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در ایجاد محصوالت 
جدید و تنوع بخشی به سبد محصوالت خود، استفاده از مازاد هیدروژن تولیدی و 

تبدیل آن به محصوالت با ارزش افزوده بیشتر نظیر آب اکسیژنه است.
واحد مهندس��ی طرح ها بر اساس تنوع فرآیندی تولید این محصول و تحلیل 
بازار داخل و خارج آن، پتانس��یل تولید س��االنه ۱00 هزار تن آب اکس��یژنه با 
خل��وص ۵0 درص��د را با هزینه ای در حدود 4۵ میلیون یورو، با نرخ بازگش��ت 
س��رمایه حدود ۵4 درصد پیش بینی کرده است. در این پروژه عاوه بر مصرف 
مازاد هیدروژن تولیدی پاالیشگاه و ایجاد ارزش افزوده، شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس به بزرگترین تولید کننده و صادر کننده آب اکسیژنه در منطقه و جهان 

تبدیل خواهد شد.
مصارف عمده آب اکسیژنه در صنایع مختلف از قبیل صنایع شیمیایی، نساجی، 
کنترل آلودگ��ی، متالوژی و حتی صنایع الکترونیک و نظامی اس��ت. از طرفی 
افزایش روزافزون مصرف آن در ایران و جهان، با توجه به وجود هیدروژن مازاد در 

پاالیشگاه می تواند بخش کوچکی از نیاز صنایع را برطرف کند.
اقتصادی ترین و بهترین روش تولید، فرآیندی مشهور به فرآیند آنتراکینون است 
که در آن حال آنتراکینون در حضور بستر ثابت کاتالیست پاالدیوم با هیدروژن 
گازی به عنوان خوراک اصلی واکنش داده و به ش��کل هیدروکینون درمی آید و 
بعد از خارج شدن از بستر کاتالیست به وسیله اکسیژن گازی اکسیده و به کینون 
تبدیل می شود. همزمان با این فرآیند آب اکسیژنه و یا همان هیدروژن پیروکسید 

نیز تولید می شود.
الزم به ذکر است چنانچه تولید آب اکسیژنه در مقیاس صنعتی مناسب، تحقق 
یابد می توان تولید مازاد بر مصرف را در کشورهای حوزه خلیج فارس به فروش 
رس��اند و برخی از مواد اولیه مصرفی را با ارز حاصل از فروش آن تأمین کرد. با 
در نظر گرفتن اهمیت آب اکسیژنه در صنایع مختلف شایسته است که به تولید 
این ماده به عنوان یکی از پراهمیت ترین ترکیبات واسطه توجه بیشتری مبذول 

شود.
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تشریح 
دستاوردهای 
اداره بازرسی فنی 
پاالیشگاه تهران 
در سال جاری

در گفت وگو با عبدالوهاب دلیری 
صورت گرفت؛

رئیس اداره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات شرکت پاالیش نفت تهران به تشریح اقدامات این اداره 
در تعمیرات اساسی اخیر پرداخت. دلیری در ابتدا پیرامون فعالیت های اداره بازرسی فنی اظهار داشت: بازرسی 
فنی از دستگاه ها، ماشین آالت و قطعات به دلیل اهمیت ویژه ای که ازلحاظ عملیاتی و ایمنی و در نهایت اقتصادی 
دارد از مهم ترین فعالیت ها در واحدهای نفتی و صنعتی به شمار رفته و همواره به عنوان یکی از واحدهای فعال 

و کلیدی در صنعت عظیم نفت مطرح است.
وی افزود: کارشناسان بازرسی فنی وظیفه حصول اطمینان از صحت تعمیرات، تغییرات و اصالحات انجام شده 
را به عهده دارند. در پاالیشگاه تهران نیز به دلیل قدمت و داشتن تجهیزات با عمر کارکرد زیاد، بازرسی دقیق تر 
و همچنین استفاده از روش های نوین بازرسی مورد نیاز است. با نگاهی به عملکرد اداره بازرسی فنی در تعمیرات 
اساسـی اخیر واحدهای آیزوماکس و هیدروژن بیش از هر چیزی می توان به دقت و ظرافت مردان سپیدپوش 

شرکت پاالیش نفت تهران و استفاده از آن ها از تجهیزات بروز و پیشرفته مطابق با استاندارد روز دنیا پی برد.
دلیری در خصوص اقدامات انجام شـده در تعمیرات اساسـی اخیر واحدهای آیزوماکس و هیدروژن تصریح 
کرد: باید گفت که کار بازرسـی فنی از چند ماه قبل از شـروع تعمیرات اساسی آغاز می شود. بدین صورت که 
ابتدا با مطالعه گزارشات قبلی کلیه تجهیزات و دستگاه های واحد مربوطه نسبت به تهیه لیست کار تعمیراتی 
)Work List( اقدام شده و پیشنهادات و پیش بینی ها جهت تهیه جنس و برآورد حجم کار تعمیراتی مورد نیاز 
انجام می گیرد و پس از آن بازرسان NDT شروع به ضخامت سنجی مسیرهای سرد می کنند. حدود یک هفته 
قبل از شروع تعمیرات بازرسین تجهیزات )پنج گروه کاری شامل لوله کشی، کوره ها، مبدل ها، ظروف و برج ها و 
کولرهای هوائی( جهت تهیه مقدمات کار به بررسی سوابق تجهیزات مربوطه اقدام می کنند. با شروع تعمیرات 
اساسی و پس از خارج شدن واحد از سرویس و تمیزکاری اولیه کلیه تجهیزات بازرسی و دستور کارهای الزمه 
صادر می شود. در حین تعمیرات اساسی بازرسان فنی با حضور مداوم نسبت به پیگیری دستورکارهای صادره 
و نظـارت بر تعمیـرات در حال انجام اقدام می کنند. همچنین در صورت نیاز آزمایشـات NDT تکمیلی مانند 
UT، PT، MT و.. انجام می شـود. پس از اتمام تعمیرات اساسـی بازرسـان فنی نسبت به تهیه گزارشات اقدام 
کـرده و پیش بینی هـای الزم جهت برآورد حجم کار و اجنـاس مورد نیاز در تعمیرات اساسـی آینده را انجام 
می دهند. بازرسـی کلی از تعداد 6 دسـتگاه کوره، تعویض 15 عدد از تیوب های pig tail کوره  2H-801 و تهیه 
نمونه از این تیوب ها و ارسـال آن به پژوهشـگاه صنعت نفت جهت تعیین عمر باقیمانده، تخریب و نوسـازی 
کامل حدود 40 مترمربع از دیواره آجری کوره ریفرمر واحد هیدروژن در ناحیه Radiation و برشکاری ورق و 
 Radiation سقف کوره مذکور، تعمیر و مرمت قسمت های سیمان کاری دیواره در نواحی Refractory تعویض
و Convection کورهای واحد آیزو ماکس بخشی از اقدامات اداره بازرسی فنی در تعمیرات اساسی اخیر بود. 
عالوه بر آن متخصصان این اداره اقداماتی چون بازرسـی از 9 عدد برج، بازرسـی از 40 عدد ظرف تحت فشار 
و Snubberهای کمپرسـورهای واحد، بازرسـی کامل داخلی و خارجی از 4 عدد رآکتور، بازرسی از تعداد 63 
دسـتگاه مبدل حرارتی، بازرسـی از تعداد 26 عدد کولر هوایی و بازرسی از مسیرهای لوله کشی در قالب 1000 
صفحه Piping Spool و صدور دستورکارهای مقتضی را نیز بر اساس استانداردهای روز دنیا و با تأکید بر اصل 

کیفیت به ثمر رساندند.
باید اشاره داشت که عالوه بر موارد یاد شده بازرسی و تنظیم شیرهای اطمینان واحدها، صدور دستورالعمل 
رنگ آمیزی، نوارپیچی، شستشـوی شیمیایی، خنثی سازی تجهیزات از جنس فوالدهای زنگ نزن آستینیتی 
و نظارت برحسـن اجرای آن ها و انجام آزمایش های تعیین ماتریال و سـختی سنجی از جوش ها به عمل آمد. 
همچنین با توجه به اینکه کلیه تجهیزات ثابت و سیسـتم لوله کشـی پاالیشـگاه دارای شناسنامه و صفحات 
اندازه گیری هستند، از 1200 صفحه مربوط به سیستم لوله کشی و تجهیزات واحدهای تحت تعمیرات اساسی و با 

حدود 180.000 نقطه اندازه گیری ضخامت به عمل آمد و در سوابق این تجهیزات ثبت شد.
رئیس اداره بازرسی فنی شرکت پاالیش نفت تهران با اشاره به آزمایش رادیوگرافی از 430 اینچ جوش بیان 
داشت: آزمایش رنگ های نافذ از 500 اینچ جوش و آزمایش ذرات مغناطیسی از 240 اینچ جوش در این تعمیرات 
اساسی انجام شد. عالوه بر آن از دیگر کارهای مهم بخش بازرسی فنی غیر مخرب، انجام آزمایش های پیشرفته 
 Eddy از جوش های بدنه راکتورهای واحد آیزوماکس و انجام آزمایش Phased Array & TOFD آلتراسونیک
Current از تیوب های کولرهای آبی واحد در این تعمیرات اساسـی بود. اسـتفاده از روش های نوین بازرسی از 
جمله Eddy Current باعث کاهش ازکارافتادگی و نشـتی و همچنین بهره برداری بیشـتر از تیوب   باندل ها و 

صرفه جویی اقتصادی می شود.
دلیری در ادامه با تأکید بر نقش آموزش در پیشبرد اهداف اداره بازرسی فنی گفت: دانش مجموعه بازرسی 
فنی شرکت پاالیش نفت تهران به جایی رسیده است که با استفاده از توان و تخصص کارکنان خود قادراست 
تعمیر قطعات پیشرفته و حساسی همچون راکتور را با موفقیت انجام دهد. به گفته وی استراتژی اداره بازرسی 

فنی این است که ضمن حفظ تولید و حل ریشه ای مشکالت، پاالیشگاهی ایمن داشته باشیم.
این مقام مسـئول در خاتمه گفت: نوآوری، بهبود و تداوم کیفیت سـرلوحه فعالیت های کلیه کارشناسان و 
مدیران شرکت پاالیش نفت تهران است و در این راستا مسئولین و کارشناسان اداره بازرسی فنی علیرغم برخی 
محدودیت ها ناشی از اجرای پروتکل های بهداشتی در شرایط شیوع بیماری کرونا با همکاری و هماهنگی و تعامل 
حداکثر با سایر ادارات پاالیشگاه در کنار حمایت بی شائبه مدیریت ارشد سازمان توانستند این مهم را با موفقیت 

به انجام برسانند که جا دارد از همه این عزیزان تشکر و قدردانی به عمل آید.
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در شاخص مصرف انرژی 
جزو برترین پاالیشگاه های 
کشور هستیم

رئیس مدیریت انرژی شرکت پاالیش نفت بندرعباس:

نف���ت  پاالیش���گاه  در  ان���رژی  مص���رف 
بندرعب���اس ب���ه ویژه در مقایس���ه با س���ایر 

پاالیشگاه ها چگونه است؟
مدیری��ت مصرف ان��رژی یک نیاز و الزام اس��ت 
تا بتوانیم به ش��کلی مؤثر با کاهش و بهینه س��ازی 
مصرف انرژی، تأثیر مثبتی بر روی هزینه تمام شده 
فرآینده های پاالیش��ی و محصوالت تولیدی داشته 
باش��یم تا از یک س��و در راس��تای اقتصاد کشور و 
همینطور خود پاالیشگاه گام برداریم و از سوی دیگر 
آالینده های زیس��ت محیط��ی را نیز کاهش دهیم. 
بهینه سازی در واقع کم مصرف کردن نیست بلکه 
بهینه مصرف کردن اس��ت و این رویکرد در شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس نهادینه ش��ده است؛ هم به 
واس��طه فناوری که در طراحی این ش��رکت وجود 
داشت و هم به دلیل وجود نیروی انسانی که در این 
شرکت مشغول به فعالیت هستند و با توجه به تجربه 

نیروهای با سابقه صنعت نفت که در این پاالیشگاه 
حضور دارند و همینطور نیروهای جوان و با دانشی 
که با انگیزه باال در حال کار و تاش هستند توانستیم 
در بح��ث مدیریت مصرف انرژی مانند بس��یاری از 
دیگر بخش های پاالیشگاه که در این سال ها شاهد 
پیش��رفت آنها بودیم به موفقیت های قابل توجهی 
دس��ت پیدا کنیم. بخش مدیریت انرژی پاالیشگاه 
نف��ت بندرعباس ب��ه عنوان متولی ح��وزه انرژی و 
هماهنگ کننده اقدامات در این بخش با کلیه ادارات 
موفق شده است میزان و معیار مصرف انرژی را که 
در واقع در پاالیشگاه ها به عنوان یک شاخص مهم 
به حس��اب می آید، در پاالیشگاه بندرعباس به حد 
قابل توجهی بهبود ببخش��د. معیار مصرف انرژی را 
اگر بخواهیم شبیه سازی کنیم مانند شاخص میزان 
مصرف سوخت در خودرو است و همانطور که یکی 
از پارامترهای مهم در خودرو میزان مصرف سوخت 

به ازای هر ۱00 کیلومتر اس��ت، در پاالیش��گاه نیز 
می ت��وان میزان مصرف انرژی را ب��ه ازای هر واحد 
محصول و یا خوراک ورودی به پاالیش��گاه در نظر 
گرفت. اگر به ازای هر واحد خوراک در پاالیش��گاه 
که فرآورش می شود ما بتوانیم میزان مصرف انرژی 
را کاهش دهیم می توانیم ش��رایط پاالیش��گاه را به 
سمتی ببریم که هزینه تمام شده محصوالت نفتی و 

همچنین میزان آالیندگی را کم کنیم.
خوشبختانه در پاالیشگاه نفت بندرعباس با توجه 
ب��ه فناوری ه��ای موجود در طراح��ی و در کنار آن 
نیروی انس��انی جوان و با انگی��زه و تجربه نیروهای 
قدیمی، هدف در زمینه بهینه س��ازی مصرف انرژی 
محقق ش��ده است و امروز می توانیم با افتخار اعام 
کنیم که در ش��اخص ش��دت مصرف ان��رژی یا به 
عبارت دیگ��ر انرژی مصرفی ب��ه ازای هر تن نفت 
خ��ام و میعان��ات گازی که پاالیش می ش��ود، جزو 

با توجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تولید و مصرف انرژی، ضرورت اجرای سیستم های نظام مند مدیریت انرژی جهت دستیابی به شرایط بهینه 
تولید و مصرف انرژی بر همگان روشن است. بخش مدیریت انرژی در پاالیشگاه نفت بندرعباس از جمله بخش های پاالیشگاه است که ارزیابی و مدیریت کردن مصرف 
حامل های انرژی را برای دستیابی به بهینه ترین میزان مصرف در فرآیندهای اصلی پاالیشگاه را برعهده دارد. فرآیند اصلی پاالیشگاه، پاالیش خوراک ورودی شامل نفت 
خام و میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور است که بخش عمده ای از آن خود به عنوان سوخت و حامل های انرژی به ویژه در سیستم حمل و نقل 
مصرف می شود، از جمله بنزین، نفت گاز، سوخت جت و گاز مایع و نفت کوره که جزو حامل های انرژی استراتژیک محسوب می شوند و در کنار آن فرآورده های ویژه هم 
در پاالیشگاه تولید می شوند که در صنایع مختلف کاربرد دارند. برای پاالیش نفت خام و میعانات گازی و تفکیک آنها به اجزای مختلف و تولید فرآورده ها، نیاز به مصرف 
انرژی است. واحد مدیریت انرژی پاالیشگاه نفت بندرعباس امسال در فرآیند انتخاب واحدهای برتر سال 98 در کنار واحدهای تقطیر 01 و نگهداری و تعمیرات برق به 
عنوان واحد برتر معرفی شد. به همین بهانه گفت وگویی را در خصوص مدیریت انرژی در پاالیشگاه نفت بندرعباس با مهندس محسن کارگربیده رئیس مدیریت انرژی 

انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
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پاالیشگاه های برتر کشور در این بخش هستیم و در رتبه اول و یا 
دوم قرار می گیریم.

شاخص ش��دت مصرف انرژی در واقع میزان مصرف انرژی در 
واحد وزنی خوراک ورودی اس��ت و این شاخص به صورت روزانه 
در پاالیشگاه بندرعباس پایش می شود و براساس نتایجی که برای 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نیز ارسال می شود، 
پاالیشگاه بندرعباس همیشه کمترین شاخص را داشته و کاهش 
این شاخص بیانگر عملکرد بهتر در مصرف انرژی است که از نظر 

اقتصادی و زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است.

در رابط���ه ب���ا اس���تاندارد ISO 50001 نی���ز که پاالیش���گاه 
بندرعباس به عنوان نخستین پاالیشگاه نفت موفق به 

اخذ آن شده نیز توضیح بفرمایید؟
مهم ترین کارکرد سیس��تم های مدیریتی مانن��د ISO در واقع 
جهت دهی و نظام مند کردن فعالیت ها در چارچوب آن موضوعی 
است که مدنظر استاندارد است، بطور مثال استاندارد سری 9000 
در بحث مدیری��ت کیفیت، س��ری ۱4000 و 4۵000 در بحث 
محیط زیست و استاندارد سری ۵000۱ در رابطه با انرژی است.

استاندارد ISO 50001 یک استاندارد بین المللی است که نسخه 
اول آن در س��ال ۲0۱۱ ارائه ش��د و ما در ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس در همان سال ۱۳90 و به فاصله کمی از ارائه استاندارد 
به مدد تجربه ای که در زمینه بهینه سازی داشتیم و فعالیت های 
تئوری و عملی بسیاری که انجام شده بود، توانستیم بدون استفاده 
از کمک مشاورهای خارجی که معموالً در شرکت های بزرگ برای 
ارتقای سیستم ها از نظرات آنان استفاده می شود، استاندارد را اخذ 
کنیم و فعالیت ها را در یک س��مت و س��وی مناسب در راستای 
توسعه و مدیریت اقدامات جهت بدهیم و با هزینه کمتر و سرعت 
بیش��تر بتوانیم در مسیر بهینه س��ازی و مدیریت انرژی حرکت 

کنیم.
در حال حاضر ویرایش ۲0۱۸ استاندارد ISO 50001 وارد شده 
اس��ت و تاش داریم تا با همکاری شرکت های متخصص دراین 
حوزه بتوانیم آخرین ویرایش را نیز در پاالیشگاه استقرار دهیم و 
امیدواریم با استفاده از این استاندارد به عنوان یک ابزار مهم و با 
تکیه بر اقدامات و سابقه کاری در این بخش هم از نظر عملیاتی و 
هم از نظر دانش کار بتوانیم شرایط پاالیشگاه را روز به روز بهبود 
ببخشیم و شرایط مناس��بی را در زمینه مدیریت انرژی و بهینه 

سازی مصرف داشته باشیم.

با توجه به این که بخش مدیریت انرژی به عنوان یکی 
از واحده���ای برت���ر س���ال 98 انتخ���اب ش���د، در م���ورد 

اقدامات صورت گرفته در این بخش توضیح دهید.
موفقیتی که در این رابطه به دس��ت آم��د نتیجه فعالیتی بود 
که در طول س��الیان گذشته در مبحث انرژی انجام شده بود که 
فعالیتی با رویکرد تیمی و با همکاری همه ارکان شرکت از حوزه 
مدیریت تا واحدهای عملیاتی، س��تادی و تعمیراتی است که به 
ص��ورت یکپارچه تاش کردند تا اقدامات و فعالیت ها در مس��یر 
بهینه سازی مصرف انرژی پیش برود و در همین راستا در بخش 
مدیریت انرژی پروژه های متعددی تعریف شد که مهم ترین آن ها 
در سال گذشته پروژه مدیریت گازهای مشعل پاالیشگاه بود که 
در نوع خود بی نظیر است و در مدت 6 ماه موفق شدیم فاز نخست 

را به پایان برسانیم.
همچنین به واس��طه تجربه و تخصص همکاران 
و ش��رایط مدیریت انرژی در طول س��ال ها فعالیت 
پاالیشگاه بندرعباس، موفق شدیم در پنجمین دوره 
جایزه ملی مدیریت انرژی ایران، تندیس دو ستاره 
نقره ای را در بخش صنایع پاالیش نفت بدست آوریم 
که این موفقیت بزرگ، نتیجه همدلی همه همکاران 
در پاالیش��گاه به ش��کل یک کار تیم��ی در زمینه 
مدیریت انرژی بود. اقدامات دیگری نیز با همکاری 
کلیه واحدهای پاالیش��گاه در حال انجام اس��ت که 
نتای��ج مثبت آنها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند 

مدت در وضعیت پاالیشگاه قابل رویت خواهد بود.

چ���ه اقدامات���ی ب���ا هم���کاری واحده���ای 
عملیات���ی و س���تادی در ح���وزه مدیری���ت 

انرژی در پاالیشگاه انجام شده است؟
در ای��ن رابط��ه چند راهبرد و اس��تراتژی مهم را 
در پیش گرفتیم که یک راهبرد اس��تفاده بهینه از 
تجهیزات موجود برای بهبود مصرف انرژی اس��ت و 
این بدان معنی اس��ت که بج��ای تعریف پروژه های 
جدی��د و تحمیل هزین��ه به پاالیش��گاه، اولویت را 
به اس��تفاده از تجهیزات موجود برای بهینه سازی 
مصرف انرژی اختصاص دهیم. رویکرد پیش��گیرانه 
دیگر راهبرد در نظر گرفته ش��ده است که در پروژه 
مدیریت گازهای مشعل نیز لحاظ شد. بر اساس این 
رویکرد به جای حرکت تدافعی در مدیریت انرژی، 
با اقدامات پیش��گیرانه و با هزین��ه کمتر در جهت 

مدیریت انرژی حرکت کنیم.
از دیگ��ر اقدام��ات می ت��وان به انج��ام تعمیرات 
تجهی��زات انرژی ب��ر که نقش موث��ری در کاهش 
مصرف انرژی دارند، همچنی��ن اقدامات مربوط به 
ش��بکه بخار پاالیشگاه و بویژه تله های بخار و عایق 
کاری های درون واحد های فرآیندی که با همکاری 
همکاران بهره برداری و تعمیرات بصورت مس��تمر 

انجام می شود اشاره کرد.

بخش مدیریت انرژی تا پایان امسال چه 
برنامه هایی دارد؟

در رابط��ه با مهمترین اقدام��ات می توان به ادامه 
کار در خصوص رویکرد اس��تفاده بهینه به ویژه در 
رابطه با تجهیزاتی که راندمان پایینی دارند اش��اره 
کرد تا با هزینه کمتر، بهینه س��ازی انرژی را محقق 
 ISO 50001 کنیم. همچنین بروزرسانی استاندارد
که موجب چابکی بیش��تر سیستم ها خواهد شد و 
همچنین در رابطه با مدارک و مستندات استاندارد 
که ۳0 درصد از مبح��ث مدیریت انرژی را به خود 
اختص��اص می دهد، امیدواریم بتوانیم س��ریع تر به 
سطحی برسانیم که بتوان با قرار گرفتن در سطوح 
باالتر توانمندی و پیش��رفت های مجموعه شرکت 

پاالیش نفت بندرعباس را نشان دهیم.

در بخش مدیریت 
انرژی پروژه های 

متعددی تعریف شد 
که مهمترین آنها در 

سال گذشته پروژه 
مدیریت گازهای 

مشعل پاالیشگاه بود 
که در نوع خود 

بی نظیر است و در 
مدت 6 ماه موفق 

شدیم فاز نخست را به 
پایان برسانیم
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رئیس مرکز س��امت شرکت پاالیش نفت تهران 
اه��م اقدامات ای��ن واحد درمانی را در س��ال جاری 

تشریح کرد.
دکتر محمد ضرغام پیرامون دستاوردهای این واحد 
درمانی در سال جاری گفت: مرکز سامت کار شرکت 
پاالیش نف��ت تهران با تاکید بر دس��تورالعمل های 
اباغی بهداش��ت و درمان صنعت نفت و هم راستا با 
اداره HSE و واحد بهداش��ت صنعتی بر اساس نیاز 
شرکت، خدمات بهداش��تی درمانی و طب کار را به 
کارکنان ارائه می کند. براین اس��اس می توان ارتقای 
کیفیت درمان، حفظ و ارتقای سامت جسم و روان، 
افزایش به��ره وری، مدیریت بایا و خدمات اورژانس 
را به عنوان اس��تراتژی های اصلی این مرکز درمانی 

برشمرد.
وی ادام��ه داد: ای��ن مرکز با همراه��ی و حمایت 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تهران، در راستای 
تحقق سیستم مدیریت بهداشت بر مبنای راهنمای 
OGP برنامه های مشترک با واحد بهداشت صنعتی 

و اداره HSE در س��طح ش��رکت تعریف کرده که از 
آن جمله می توان به مدیریت فوریت های پزش��کی 
براساس نتایج ارزیابی ریسک های عملیاتی شرکت 
و حوادث شایع صورت گرفته با پیش بینی تجهیزات 
مورد نیاز، عقد تفاهم نامه با بیمارستان های معین و 
 H2S خرید کیت سوختگی و تأمین آنتی دوت گاز
با هدف کاهش اثرات ناش��ی از حوادث بر س��امت 

کارکنان، اشاره داشت. 
عاوه ب��ر آن خدماتی نظیر مدیریت بیماری های 
شغلی در جهت کاهش اثرات عوامل زیان آور محیط 
کار بر شاغلین، کاهش اثرات بیماری های شغلی بر 
توانایی کار کارکنان، توان بخش��ی بیماران و حادثه 
دیدگان و کمک به بازگش��ت به کار ایش��ان صورت 
می پذیرد. همچنین ارزیابی تناسب شغلی و مراقبت 
بهداش��تی در طول فرایند معاینات بدو استخدام و 
دوره ای ساالنه کارکنان با هدف اطمینان از عملکرد 
سالم و ایمن شاغلین براساس ماهیت شغل، مواجهات 
ش��غلی، ریس��ک های محیط کار و همچنین انجام 
معاینات ویژه جهت مشاغل از جمله حراست، آتش 
نشانی، معاینات کار در ارتفاع و ورود به فضای بسته 
صورت می پذیرد. در این راس��تا پیگیری کمیسیون 
پزش��کی و جابجایی های شغلی کارکنان نیز جهت 
کاهش حوادث و بیماری های محیط کار با حضور در 
جلسات کمیته سامت و بهداشت کارکنان و پیگیری 
شاخص های مرتبط با خروجی نتایج معاینات دوره ای 
و اجرای آرای کمیس��یون پزشکی و محدودیت های 
شغلی انجام شده است. ارتباط با نهادهایی از جمله 
مراکز بهداشت و درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی 

به منظور اخذ مجوزهای الزم و نیز اجرا و پیاده سازی 
به روزترین دس��تورالعمل های بهداش��تی و درمانی 
هم راستا با بهداشت و درمان صنعت نفت در دستور 
کار این مرکز و واحد بهداش��ت صنعتی شرکت قرار 

دارد.
دکتر ضرغام پیرامون اقدامات مرکز سامت شرکت 
پاالیش نفت تهران در خصوص جلوگیری از شیوع 
وی��روس کرونا و انجام اقدامات آموزش��ی مرتبط با 
آن تصریح کرد: با حمایت مدیران ارش��د پاالیشگاه 
و همراهی اداره HSE و واحد بهداش��ت صنعتی در 
ش��رایط خاص اپیدمی ویروس کوی��د ۱9 اقدامات 
بنیادینی در س��طح ش��رکت ص��ورت پذیرفت که 
اجرای دستورالعمل ها و پروتکل های وزارت بهداشت 
با حضور در جلس��ات ستاد مقابله با کرونا به منظور 
تنظیم برنامه های بهداشتی محیط کار، تریاژ کارکنان 
مشکوک در بدو ورود به شرکت و اجرای دستورالعمل 
بازگشت به کار شاغلین، تدوین و اجرای پروتکل اعزام 
یا ارجاع بیم��اران کرونا از محل کار به درمانگاه و از 
درمانگاه به بیمارستان، اعمال توصیه های تغذیه ای 
کووید ۱9 در غذای رس��توران، توزیع ماهانه قرص 
ویتامین D، پیگیری تهیه اقام بهداشتی و تجهیزات 
مورد نیاز در شرایط کرونا، تجهیز اتاق تریاژ اختصاصی 
در ورودی س��اختمان مرکز س��امت کار به منظور 
بررسی موارد مشکوک احتمالی، هماهنگی با اورژانس 
و بیمارستان های منطقه جنوب تهران جهت مدیریت 
اعزام و تسریع درمان کارکنان پیمانکاری و بررسی 
پرونده پزش��کی کارکنان دارای ریسک فاکتورهای 
سامتی و بیماری زمینه ای براساس پروتکل وزارت 
بهداشت جهت اعمال کنترل های پیشگیرانه و حضور 
حداقلی ایشان بخش��ی از این اقدامات است. عاوه 
بر آن ثب��ت اطاعات کارکنان مش��کوک، محتمل 
و مبتا و پیگیری تکمیل درمان، بازگش��ت به کار، 
بررسی و تائید استعاجی ایشان، عقد تفاهم نامه با 
آزمایشگاه مجاز جهت انجام تست کرونای کارکنان 
پیمان��کاری و کاهش هزینه ه��ای تحمیلی به آنان، 
غربالگ��ری کلیه کارآموزان و مهمانان به ش��رکت و 
پایش س��امت ایشان در بدو ورود، آموزش استفاده 
از تب س��نج های دیجیتال به نفرات حراست و آتش 

نش��انی و آموزش کارکنان آتش نشان جهت رعایت 
الزامات بهداشتی و مراقبتی به منظور اعزام های داخل 
شرکت از دیگر اقدامات مجموعه بهداشت و درمان 
ش��رکت پاالیش نفت تهران اس��ت. ذک��ر این نکته 
ضروریس��ت که با توجه به انجام تعمیرات اساسی، 
به عنوان اولین ش��رکت پاالیشی در خرداد و تیر ماه 
99 تریاژ کرونا و غربالگری کووید ۱9 و معاینات طب 
کار تمامی کارکنان در تعمیرات اساسی آیزوماکس 
و هیدروژن ش��مالی )۸۲4 نفر( در این مرکز درمانی 

صورت پذیرفت.
این مقام مس��ئول در ادامه با اش��اره به یافته های 
بالینی و ش��واهد اپیدمیولوژیک عائم و نشانه های 
بیماری کرونا به منظور شناس��ایی و معرفی افراد به 
درمان��گاه، )براس��اس جدیدترین نس��خه راهنمای 
تشخیص و درمان کووید -۱9( گفت: شروع ناگهانی 
تب و س��رفه، شروع ناگهانی حداقل ۳ مورد از عائم 
تب؛ سرفه؛ ضعف عمومی، خستگی مفرط؛ سردرد؛ 
درد عضانی؛ گل��ودرد؛ آبریزش بینی؛ تنگی نفس؛ 
بی اش��تهایی، تهوع، استفراغ؛ اسهال؛ کاهش سطح 
هوشیاری و هرگونه عائم پوستی و یا عفونت چشمی 
یافته ه��ای بالینی این ویروس خطرناک اس��ت که 
همکاران گرامی موظف اند در صورت بروز این عائم 

به مرکز درمانی مراجعه کنند.
وی با تأکید بر عدم حضور در محل های پرازدحام 
در مواقع غیرضروری، عدم تماس چهره به چهره در 
فاصل��ه کمتر از یک متر و نیم و عدم تماس نزدیک 
)تماس مستقیم یا مراقبت بدون بکارگیری تجهیزات 
مناسب حفاظت فردی از بیمار مبتا به کرونا( اظهار 
داشت: تمامی افرادی که با عائم به نفع کووید ۱9 
مراجعه می کنند باید ابتدا )درکانکس تریاژ تنفسی( 
ازنظر عائم حیاتی مورد ارزیابی قرار بگیرند. بنابراین 
هری��ک از همکاران در صورت احس��اس عائم فوق 
الذک��ر به محض ورود )قبل از مراجعه به محل کار( 
به کانکس تریاژ تنفسی درمانگاه مراجعه کنند. جهت 
کنترل کووید ۱9 می بایس��ت ضمن شست وش��و و 
رعایت بهداشت دست، رعایت آداب تنفسی )استفاده 
از ماس��ک؛ رعایت آداب سرفه؛ عطسه و ...( و فاصله 
گذاری اجتماعی، موازین ایمنی و بهداشتی را همواره 

مدنظر قرار دهیم.
رئیس مرکز سامت کار شرکت پاالیش نفت تهران 
در خاتمه گفت: پیش��گیری به مراتب کم هزینه تر و 
راحت تر از درمان است. باید بدانیم که خشک کردن 
ریش��ه این بیم��اری مهلک نیازمند ع��زم همگانی 
اس��ت. با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خود و 
عزیزانم��ان را تا جای ممکن از آس��یب این بیماری 

مصون بداریم.

جلوگیری از شیوع کرونا نیازمند تالش همگانی است
رئیس مرکز سالمت کار پاالیشگاه تهران:
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بهینه سازی ظرفیت
با اجرای همزمان 
پروژه های متعدد

مدیر پروژه های شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس عنوان کرد؛

روند پیش���رفت پروژه های طرح افزایش ظرفیت واحدهای فرایندی پاالیش���گاه به چه صورت بوده 
است؟

پس از ساعت ها جلسه ی کارشناسی و انجام مطالعات مهندسی تفصیلی، طرح هوشمندانه ای در پیش گرفته شد 
تا ظرفیت فازهای سه گانه افزایش یابد و شاهد رفع گلوگاه های موجود باشیم. درباره طرح افزایش ظرفیت واحدهای 
فرایندی نیز باید عرض کنم که بخش عمده ای از تجهیزات مکانیک شامل ۱۵ عدد الکتروپمپ و 9 مبدل در مراحل 
پایانی ساخت است که بخشی از این تجهیزات وارد سایت پاالیشگاه شده، در بخش ایرکولرها نیز عملیات ساخت 
در حال انجام است که برابر با برنامه زمان بندی تا پایان پاییز 99 وارد سایت خواهد شد. در بخش تغییر کاربری 

سینی های برج تقطیر نیز قرارداد به صورت کامل منعقد شده و عملیات ساخت در حال انجام است.

در بخش سیویل طرح افزایش ظرفیت واحدهای فرایندی، پیشرفت به چه صورت است؟
ساخت فونداسیون های پروژه طرح افزایش در سه فاز توسط پیمانکار و تحت نظارت مهندسان شرکت 

نفت ستاره خلیج فارس در حال انجام است که در این راستا بخشی از فونداسیون پمپ ها کامل اجرا شده.

پروژه احداث ایس���تگاه گاز ش���مالی پاالیش���گاه در ظرفیت دریافت خوراک بس���یار تاثیرگذار خواهد 
بود. از این پروژه چه خبرهای تازه ای دارید؟

همکاران ما به صورت شبانه روزی در حال تاش اند و این پروژه در طول سه ماهه تابستان پیشرفت قابل توجهی 
داشته به نحوی که اکثر تجهیزات ساخته شده وارد سایت شده است و با توجه به تکمیل پمپ ها عملیات نصب 

این تجهیزات به زودی آغاز می شود.

س���والی ک���ه ذه���ن بس���یاری از فع���االن ح���وزه نف���ت و انرژی را به خود مش���غول کرده، چرایی س���اخت 
مخازن جدید در پاالیش���گاه س���تاره خلیج فارس اس���ت. لطفاً از ضرورت س���اخت و میزان پیش���رفت 

این پروژه هم بفرمایید.
در پی اجرای طرح »بهینه سازی ظرفیت و رفع گلوگاه های فازهای موجود« و افزایش میزان دریافت خوراک، 
س��اخت دو مخزن یک میلیون بش��که ای سقف متحرک در دستور کار قرار گرفت. این مخازن عاوه بر افزایش 
ضریب اطمینان تأمین مستمر خوراک پاالیشگاه به عنوان مخازن استراتژیک ذخیره میعانات گازی، پشتوانه ی 
مخازن حیاتی کشور در فصول سرد سال و تضمینی برای استمرار برداشت صیانتی گاز از میدان مشترک پارس 
جنوبی است. پس ضرورت اجرای آن کاماً مبرهن است. درباره میزان پیشرفت این پروژه نیز باید عرض کنم که 
این پروژه در طول سه ماه گذشته با توجه به تأیید ورق های شل و انوالر عملیات آماده سازی ورق ها در کارخانه های 
مختلف در شهر اراک تکمیل شده و بخش اعظمی از این مواد اولیه وارد سایت شده و با تکمیل فونداسیون های 

مخازن و اجرای آسفالت روی فونداسیون ها عملیات جوشکاری در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

آی���ا ط���رح افزای���ش ظرفی���ت منحصر در محدوده ی س���ایت پاالیش���گاه خواهد بود ی���ا باید در ظرفیت 
خطوط لوله نیز تغییراتی ایجاد شود

طرح افزایش ظرفیت خط لوله انتقال خوراک و ایستگاه افزایش فشار میان مسیری به همین سبب تعریف شده 
است. در حال حاضر عملیات مختلف سازه، محوطه سازی، جاده ها، دیچ و کانال با جدیت در حال انجام است و 
با همکاری واحدهای مهندسی، برق و ابزار دقیق، بازرگانی و حقوقی بخش اعظمی از این ایستگاه تأمین یا در 

مرحله ی مناقصه است.

در آغاز سال 98 با توجه به محدودیت های مالی 
و افزایش تحریم ها و مقرون به صرفه نبودن ساخت 
فیزیکی فاز چهار پاالیشـگاه ستاره خلیج فارس، 
توسـعه نرم افـزاری و تغییر در برخـی فرآیندها 
جایگزین توسـعه فیزیکی شد و رسیدن به هدف 
با کمترین میزان اعتبارات به پیش رفت. مأموریت 
فاز 4 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، پاالیش روزانه 
120 هزار بشـکه میعانات گازی بود، اما با تغییرات 
انجام شده این مرحله به نام »بهینه سازی ظرفیت 
و رفع گلوگاه های فازهـای موجود« تغییر یافت و 
هزینه سـرمایه گذاری مورد نیاز صرفه جویی و در 
بخش های دیگر صنعت سـرمایه گذاری شد. برای 
جویا شـدن زوایای مختلف پروژه های در دسـت 
اقدام گفت وگویی را »امید صانعی« مدیر پروژه های 
شرکت نفت سـتاره خلیج فارس ترتیب داریم که 

خالصه ای از آن در ادامه آمده است:
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۲0 المانه )RBPSM(، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، 
اقدامات کنترلی به منظور کاهش ریسک به حد قابل قبول، 
حصول اطمینان از انجام اقدامات کنترلی و کاهش ریسک، 
کاهش ضریب تکرار حوادث، کاهش ضریب شدت حوادث، 
کاهش ح��وادث تأسیس��اتی و عملیاتی، کاه��ش حوادث 
ترافیکی )تصادفات رانندگی، ماشین آالت سنگین، جرثقیل 
و...(، ارتقای فرایند کنترل ایمنی در عملیات، بهبود و ارتقای 
سیس��تم های ایمن��ی و ارتقای فرهنگ ایمن��ی کارکنان و 

سازمان اهداف خرد اداره ایمنی است.
منتظ��ری ب��ا تأکید بر مقول��ه آموزش به عن��وان یکی از 
کلیدی ترین برنامه های اداره ایمنی اظهار داش��ت: بیش از 
90 درصد حوادث ناشی از اشتباه هات انسانی و الزم است با 
آموزش، فرهنگ سازی و ایجاد آرامش و امنیت در کارکنان، 
همچنین کاهش خسارت های مالی به تجهیزات و تأسیسات 
بنیادی و محیط زیس��ت هنگام بروز تهدیدهای طبیعی و 
غیرطبیعی، خسارت های مالی و جانی را کمینه سازی کرد که 
شرکت پاالیش نفت تهران با نگاه دانش بنیان مدیران خود 
در این زمینه موفق عمل کرده است. حضور دائم کارشناسان 
و افس��ران ایمنی اداره HSE در مناطق عملیاتی و برگزاری 
جلسات روزانه یا برحسب مورد خاص کاری، ارزیابی خطرهای 
کار و بررس��ی راه های مقابله با آن ها، بازرسی های دوره ای و 

رئیس اداره ایمنی ش��رکت پاالیش نفت تهران در 
گفت وگویی اهم اقدامات این اداره را تشریح کرد.

اسماعیل منتظری پیرامون اقدامات و دستاوردهای 
اداره ایمنی گفت: اداره ایمنی ش��رکت پاالیش نفت 
تهران در راستای اهداف و مأموریت در طول سالیان 
گذش��ته با برنامه ریزی مدون و فعالیت های وسیع و 
مؤث��ر در کلیه حوزه های کاری این ش��رکت تمامی 
ظرفیت های فنی و کارشناسی خود را جهت تأمین 
اصول و مبانی توسعه پایدار، حفظ و اعتای سامت 
و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست به کار 
بسته است. بدین منظور نظارت بر ایمن کردن کلیه 
فرایندهای مرتبط با تولید فراورده های نفتی مأموریت 

اصلی این اداره به شمار می رود.
وی در ادام��ه ب��ا تأکید بر نگاه سیس��تماتیک بر 
اقدامات اداره ایمنی در راس��تای چشم انداز شرکت 
پیرام��ون اه��داف خ��رد و کان اداره متب��وع خود 
تصریح کرد: به طور کلی مدیریت ریسک، مدیریت 
حوادث، ارتقای سیس��تم های ایمنی و آتش نشانی و 
ارتقای دانش و فرهنگ ایمنی را می توان از مهم ترین 
اهداف کان اداره ایمنی برشمرد. همچنین مواردی 
چون: اس��تقرار مدیریت ایمنی فرایند براساس مدل 

بیش از 90 درصد 
حوادث ناشی از 

اشتباه هات انسانی و 
الزم است با آموزش، 
فرهنگ سازی و ایجاد 

آرامش و امنیت در 
کارکنان، همچنین 

کاهش خسارت های 
مالی به تجهیزات و 
تأسیسات بنیادی و 

محیط زیست هنگام 
بروز تهدیدهای طبیعی 

و غیرطبیعی، 
خسارت های مالی و 
جانی را کمینه سازی 

کرد

نگاهی به دستاوردهای اداره ایمنی شرکت پاالیش نفت تهران
در گفت وگو با اسماعیل منتظری صورت گرفت؛
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اتفاقی از دستگاه ها و تجهیزات پاالیشی به منظور شناسایی نقاط 
قوت و ضعف و اقدامات پیشگیرانه برای ارتقای کیفی شاخص های 
ایمنی، نظارت بر اجرای صحیح )ب��ه لحاظ ایمنی( اقدامات فنی، 
حض��ور در صحنه حوادث و تهیه گزارش به منظور ثبت و اقدامات 
پیشگیرانه در عملیات مشابه بعدی، از جمله فعالیتهای بخش ایمنی 

در شرکت پاالیش نفت تهران است.
رئی��س اداره ایمنی ش��رکت پاالیش نفت در ادامه با اش��اره به 
تکمیل و بروزرسانی شناس��ایی و ارزیابی ریسک های فرآیندی به 
روش HAZOP و ریس��ک های مربوط به س��ایر فعالیت ها به روش 
What if به میزان ۱00 درصد در سال گذشته و همچنین ارزیابی 
ریسک قبل از شروع کارهای غیرروتین بنا به درخواست بهره بردار 
و اجرای دوره آموزش��ی LOPA به منظور نهایی کردن توصیه های 
خروجی HAZOP با معیار و قضاوت LOPA به عنوان دستاوردهای 
این اداره گفت: ش��روع فعالیت مربوط به قرار دادن ش��رح وظایف 
ایمنی و آتش نش��انی مرتبط با هر ش��غل در شناس��نامه مشاغل 
کارکنان، محاسبه شاخص تأخیری TRIR و LTIF به صورت سالیانه، 
تش��کیل کمیته عالی HSE به منظور جهت گیری ه��ای فوری در 
زمینه HSE )47 جلسه تاکنون(، برگزاری کمیته عالی با موضوع 
اباغ آموزش گزارشات ارزیابی ریسک دستورالعمل های عملیاتی با 
هدف افزایش توانمندسازی کارکنان بهره برداری، ثبت، بررسی و 
 Near Miss. Medical تجزیه و تحلیل تمامی رویدادها از جمل��ه
Treatment. Accident و ریشه یابی علل وقوع به منظور جلوگیری 

از تکرار حوادث مشابه )بررسی حوادث به صورت هفتگی و بیش از 
۳۱۵ مورد شبه حادثه و شرایط ناایمن در سال 9۸ از طریق کمیته 
فرعی حادثه(، تش��کیل کمیته تجزیه، تحلیل و تحقیق بر حادثه 
جهت پیشگیری از تکرار حوادث بر اساس مدل الیه های حفاظتی 
PSM، بروزرسانی ۳7 دستورالعمل های اداره ایمنی در شش ماهه 

اول س��ال ۱۳99، تشکیل جلس��ات تعامل HSE با بهره برداری و 
تعمیرات )تش��کیل 7 جلسه با بهره برداری و ۲ جلسه با تعمیرات 
در س��ال ۱۳9۸(، تهیه فیلم و ترجمه فیلم با هدف عبرت آموزی 
از حوادث/ تعامل با مدیریت دانش به منظور اشتراک گذاری آن ها 
و ارائه در جلس��ات آموزش��ی به ذی نفعان، طراحی دورة آموزشی 
عبرت-آم��وزی از ح��وادث در صنعت نف��ت و گاز، به همراه تهیه 
بسته های آموزشی )تألیف کتاب و ترجمه فیلم های آموزشی(، تهیه 
نشریه ایمنی به منظور افزایش آگاهی کارکنان و بسترسازی جهت 
استقرار سیستم ها، تشویق و اهدای جوایز ایمنی به پرسنل مطابق 
دستورالعمل و روند جاری در سازمان بخشی از اقدامات اداره ایمنی 

شرکت پاالیش نفت تهران است.
 عاوه بر موارد یاد شده تشخیص و تخصیص کارکنان به وسایل 
حفاظت فردی مناسب و اس��تاندارد باهدف کاهش آسیب به فرد 
و کاهش ش��دت حادثه، توس��عه فرهنگ ایمنی با توجه به فاکتور 
»ارتقای ضریب ایمنی در شرکت« به عنوان یکی از اهداف شرکت، 
از طریق برنامه ایمنی بر پایه رفتار BBS و ارزیابی صاحیت ایمنی 
نفرات منتخب جهت پست های کلیدی، انجام ممیزی ایمنی فصلی 
از واحدهای بهره برداری و ارسال گزارشات مربوطه به ایشان جهت 
رفع نواقص ایمنی، انجام بازرس��ی روزان��ه از پروانه های کار و ثبت 
داده ها در فایل اکس��ل مربوطه جهت تعیی��ن وضعیت واحدها و 
بهبود در روند صدور پروانه های کار، تهیه شاخص پرمیت به صورت 
روزانه به تفکیک واحدهای عملیاتی و تحلیل های مربوطه، حضور 
در تعمیرات اساس��ی واحدها با ه��دف نظارت مؤثر بر پرمیت های 

صادره و جلوگی��ری از حوادث و در س��ال جاری با 
توجه به شرایط ویژه ش��یوع بیماری کرونا ویروس، 
انتقال اطاعات مورد نیاز ب��ه کارکنان در دوره های 
آموزش��ی OSHA، آموزش ایمنی به کلیه کارکنان 
مطابق با برنامه آموزش HSE و نیز OJT و همچنین 
به صورت TBM، نظارت بر اجرای سیس��تم مدیریت 
تغیی��ر )MOC( از طریق نرم افزار CMMS توس��ط 
ناظرین ایمنی مستقر در واحدها، برنامه ریزی جهت 
اس��تقرار سیس��تم مدیریت ایمنی فرآیند بر مبنای 
 RISK BASED PROCESS SAFETY( ریس��ک
MANAGEMENT( ب��ر مبن��ای م��دل راهنم��ای 

CCPS)۲0 المان(، تشکیل جلسات روزانه و هفتگی 

به تفکیک ۲0 المان PSM و مطالعه و پیگیری اجرای 
دستورالعمل های راهنمای استقرار CCPS، پیشرفت 
به می��زان ۱7 درصد در س��ال ۱۳9۸(، به کارگیری 
سامانه هوش��مند )Intelligent EHS( پایش و ثبت 
موارد ناایمن در تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس 
و هیدروژن شمالی، تدوین Action Plan پیاده سازی 
و اج��رای راهنمای PSSR اباغی س��تاد پاالیش و 
پخش و اج��رای آن در پروژه های جاری و تعمیرات 
اساسی در دس��تور کار قرار گرفت بخش دیگری از 

اقدامات اداره ایمنی است.
وی ادام��ه داد: درهر پروژه یک س��ری مخاطرات 
ایمن��ی وج��ود دارد که در ص��ورت ع��دم رفع آن 
مغایرت ها ممکن است منجر به حادثه شود. در زمینه 
ایمنی در پروژه ها، مسائل گسترده ای مطرح می شود 
که باید با نگاه دقیق و وس��واس بسیار مورد بررسی 

قرار گیرد.
این مقام مس��ئول در خاتمه ضمن تشکر از تاش 
کلی��ه کارکن��ان اداره ایمنی و همچنی��ن قدردانی 
از حمایت های بی دریغ مدیریت ارش��د س��ازمان و 
همچنین رئی��س اداره HSE از طرح ها و برنامه های 
ای��ن اداره، اقداماتی چون ارزیابی ریس��ک حریق و 
 ،DOW INDEX برآورد حق بیمه تاسیسات با روش
مطالعات اولی��ه HAZOP واح��د GTG، واحد لوب 
کات، واحد مراکس شمالی، واحد ازت جنوبی، واحد 
گرانول س��ازی گوگ��رد، فرایند احی��ای جاذب های 
خشک کن واحد ایزومریزاسیون، مطالعات بازنگری 
HAZOP واحد تصفیه نفتای سبک، واحد هیدروژن 

جدید، واحد ایزومریزاسیون، مطالعات ارزیابی ریسک 
دس��تورالعمل راه اندازی و از س��رویس خارج کردن 
LPG جنوبی برای اولین بار و همچنین ادامه پروژه 

اس��تقرار سیس��تم مدیریت ایمنی فرآیند بر مبنای 
 RISK BASED PROCESS SAFETY( ریس��ک
 CCPS بر مبنای مدل راهنمای )MANAGEMENT

)۲0 المان( را از مهم ترین برنامه های در حال اجرای 
اداره ایمنی شرکت پاالیش نفت تهران عنوان کرد.

درهر پروژه یک سری 
مخاطرات ایمنی وجود 

دارد که در صورت 
عدم رفع آن 

مغایرت ها ممکن 
است منجر به حادثه 
شود. در زمینه ایمنی 

در پروژه ها، مسائل 
گسترده ای مطرح 
می شود که باید با 

نگاه دقیق و وسواس 
بسیار مورد بررسی 

قرار گیرد
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رئیس مدیریت انرژی، رشکت پاالیش نفت بندرعباس

 www.swagelokenergy.com :منبع

ترجمه و تنظیم: محسن کارگربیده

بخ���ش هفده���م: آزمای���ش تله ه���ای بخار با دس���تگاه های فراصوت )قس���مت 
سوم و پایانی(

)Thermodynamic( تله های بخار ترمودینامیک
نکات قابل اشاره در خصوص این نوع تله بخار:

الف( تله های بخار با ساختار ترمودینامیکی
)On/Off( عملکرد قطع و وصلی )ب

ج( نقطه آزمون در قسمت پایین دست اریفیس خروجی
بازدید چشمی

الف( تله بخار باید در راستای افقی نصب شده باشد.
ب( نصب صحیح تله بخار، از طریق نشانگر روی بدنه تله بخار، بررسی شود.

اندازه گیری دما
الف( دماهای قبل و بعد از تله بخار بایستی اندازه گیری شوند.

ب( دمای کمتر از C°۱00 )F° ۲۱۲( بیانگر آن است که تله بخار کار نمی کند.
ج( دمای مسیرهای ورودی به شبکه مرتبط با تله بخار باید اندازه گیری شود. این 

دما باید نزدیک به دمای ورودی تله بخار باشد.
وضعیت استراحت )Off position( تله بخار در زمان کارکرد

الف( امواج فراصوت در این حالت باید صفر یا در کمترین مقدار ممکن باشد.
ب( مدت زمان باقی ماندن تله بخار در این وضعیت به صورت معمول بایس��تی 

بیش از ۱۵ ثانیه باشد.

شکل 16-وضعیت استراحت در تله بخار ترمودینامیکی

وضعیت تخلیه )تخلیه آب مقطر(
الف( وقتی فشار بخار در قسمت باالی دیسک تله بخار عمل کند، تله بخار شروع 

به تخلیه آب مقطر یا بخار می کند.
ب( به دلیل افزایش امواج فراصوت در وضعیت تخلیه، نشانگر امواج روی دستگاه 
مقادیر باالتری را نش��ان خواهد داد. این وضعیت تا تخلیه کامل بخار یا آب مقطر 
ادامه خواهد یافت. انحراف مقادیر نشان دهنده در این حالت باید بیش از ۳0 درصد 

کل مقدار امواج باشد.
ج( با نفوذ بخار تازه یا بخار تخلیه ای به زیر صفحه )Disc( تله بخار، افت فش��ار 
ایجاد ش��ده و مسیر مسدود می ش��ود. در این حالت، تله بخار در حالت استراحت 
)Off position( ق��رار دارد. امواج فراص��وت در این حالت باید صفر یا در کمترین 

مقدار ممکن باشد.
د( در زمان تخلیه )Discharge(، امواج فراصوت به باالترین حد خود می رسد و 
پس از تکمیل فرآیند تخلیه، شدت امواج در دستگاه به حد صفر یا کمترین مقدار 

ممکن، کاهش می یابد.

ه( عبور جریان آب مقطر باعث ایجاد امواج ضربه ای و عبور بخار سبب تولید امواج 
فراصوت با صدای سوت در دستگاه می شود. بنابراین در وضعیت تخلیه )که بخار 
و آب مقطر همزمان از روزنه تله بخار عبور می کنند(، ترکیبی از صدای ضربه ای و 

صدای سوت توسط دستگاه قابل شناسایی است.
و( تله بخار قبل از ش��روع مرحله تخلیه، بایس��تی دست کم ۱۵ ثانیه در حالت 
اس��تراحت )Off position( باقی بمان��د )کاهش این زمان به کمتر از ۱۵ ثانیه، به 

معنی عبور بخار تازه از تله بخار و هدر رفت انرژی خواهد بود(
ز( تخلیه-در این حالت، نش��انگر دس��تگاه باید افزایش میزان امواج فراصوت را 

نشان دهد.
ح( تله بخار ترمودینامیکی عملکرد قطع-وصل سریعی را از خود نشان می دهد.

شکل 17-وضعیت تخلیه در تله بخار ترمودینامیکی

)Failure Modes( حالت های بروز اشکال
الف( نشت بخار

 )Seat( شیر داخلی تله بخار یا فرسودگی نشیمن گاه )Disc( فرسودگی صفحه
مربوطه باعث می شود تله بخار دچار مشکل نشت بخار شود.
نشانه های زیر می تواند بیانگر بروز مشکل نشت بخار باشد:

پس از پایان مرحله تخلیه آب مقطر، نشانگر امواج دستگاه به حالت صفر یا حالت 
اولیه خود بازنمی گردد.

نشانگر امواج دستگاه در حالت اولیه بصورت ثابت باقی مانده و هیچگونه عملکرد 
مستقل یا عملکرد متغیری از خود نشان نمی دهد.

شکل 17-وضعیت نشت بخار در تله بخار ترمودینامیکی

)Blowing steam( حالت عبور بخار یکسره )ب
 )Seat( شیر داخلی تله بخار یا فرسودگی نشیمن گاه )Disc( فرسودگی صفحه
می تواند باعث بروز مشکل عبور بخار یکسره یا به اصطاح "راست روده شدن" تله 

بخار ترمودینامیکی شود.
نش��انه های زیر می تواند دلیل بر وجود مش��کل عبور بخار یکس��ره در تله بخار 

ترمودینامیکی باشد:

روش های بهینه در سامانه های بخار
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نشانگر امواج دستگاه روی حالت حداکثر، ثابت مانده است.
تنها صدای سوت ممتد )عبور بخار( در دستگاه شنیده شده و صدای ضربه مربوط 

به عبور احتمالی آب مقطر، وجود ندارد.

شکل 18-وضعیت عبوربخار یکسره در تله بخار ترمودینامیکی

)Thermostatic( تله های بخار ترمواستاتیک
نکات قابل اشاره در خصوص این نوع تله بخار

الف( تله بخار با عملکرد ترمواستاتیک
)On/Off Operation( عملکرد قطع/وصل )ب

عملکرد آهسته در هر دوره کارکرد
ج( نقطه سنجش-پایین دست اریفیس خروجی

بازدید چشمی
الف( تله بخار می تواند در هر موقعیتی نصب شود. تله بخار باید در راستای دید 

شخص آزمون گر باشد.
ب( نصب صحیح تله بخار در مس��یر از طریق نش��انگر مسیر روی بدنه تله بخار، 

بررسی شود.
اندازه گیری دما

الف( دماهای قبل و بعد از تله بخار بایستی اندازه گیری شوند.
ب( دمای کمتر از C°۱00 )F° ۲۱۲( بیانگر آن است که تله بخار کار نمی کند.

 ج( دمای مسیرهای ورودی به شبکه مرتبط با تله بخار باید اندازه گیری شود. این 
دما باید نزدیک به دمای ورودی تله بخار باشد.

وضعیت استراحت )Off position( تله بخار در زمان کارکرد
الف( امواج فراصوت در این حالت باید صفر یا در کمترین مقدار ممکن باشد.

وضعیت تخلیه )تخلیه آب مقطر(
 Sub( هنگامی که دمای آب مقطر به پایین تر از دمای مادون س��رمایش )ال��ف
cooled( در تله بخار کاهش می یابد، بخش فانوس��ی )Bellows( مرتبط با ش��یر 

متصل به اریفیس خروجی داخلی تله بخار، منقبض شده و باعث می شود شیر باز 
ش��ود. این وضعیت، باعث می ش��ود تا جریان آب مقطر از درون تله بخار به مسیر 

خروجی برقرار شود.

شکل 19-وضعیت استراحت در تله بخار ترمواستاتیکی
ب( به دلیل افزایش امواج فراصوت ناش��ی از جریان آب مقطر به س��مت بیرون، 
نش��انگر امواج روی دستگاه اعداد باالتری را نشان می دهد. تا زمانی که تخلیه آب 
مقطر در حال انجام است، نشانگر دستگاه در حالت بیشترین مقدار امواج خواهد بود. 

نشان دهنده در این حالت تا ۳0 درصد بیش از حد مجاز خود را نمایش می دهد.

ج( زمانی که آب مقطر به طور کامل تخلیه شد، دمای محفظه تله بخار افزایش 
یافته و موجب انبساط بخش فانوسی )Bellows( مرتبط با شیر متصل به اریفیس 
خروجی داخلی تله بخار و بسته شدن شیر می شود. در این وضعیت، تله بخار در 
حالت استراحت قرار گرفته است. نشانگر امواج فراصوت روی دستگاه باید در چنین 

شرایطی روی حالت صفر یا کمترین مقدار ممکن خود قرار داشته باشد.
د( نش��انگر امواج فراصوت باید در زمان تخلیه آب مقطر، روی بیش��ترین مقدار 
خود قرار گیرد و در پایان فرآیند تخلیه آب مقطر، به مقدار صفر یا کمترین مقدار 

خود برگردد.
ه( از آنجایی که عبور آب مقطر صدای ضربه ای )ترق و ترق( تولید می کند و در 
زمان عبور بخار، صدای سوت مانندی ایجاد می شود، در شرایطی که آزمون تله بخار 
با دستگاه فراصوت و در حالت تخلیه آب مقطر صورت می گیرد )بخار و آب مقطر 
همزمان از اریفیس تله بخار عبور می کنند(، ترکیبی از دو صدای یاد شده در دستگاه 

شنیده خواهد شد.
و( تخلیه-در این حالت، نش��انگر دس��تگاه باید افزایش میزان امواج فراصوت را 

نشان دهد.
ز( تله بخار ترمواستاتیکی عملکردی به شکل قطع-وصل آهسته را از خود نشان 

می دهد.

شکل 20-وضعیت تخلیه در تله بخار ترمواستاتیکی

عملکرد با حجم کم آب مقطر
الف( تغییرات امواج فراصوت بصورت معمول )تناوبی( اما در محدوده ای بس��یار 
کوچک اتفاق می افتد. این وضعیت بیانگر کم بودن حجم آب مقطر عبوری از تله 

بخار است.

شکل 21- محدوده کم نوسان نشان دهنده دستگاه فراصوت در شرایط عملکرد تله بخار 
ترمواستاتیکی با حجم کم آب مقطر

)Failure Modes( حالت های بروز اشکال
الف( نشت بخار

فرسودگی یا چسبندگی شیر داخلی تله بخار باعث می شود تله بخار دچار مشکل 
نشت بخار شود.

نشانه های زیر می تواند دلیلی بر وقوع مشکل نشت بخار باشد:
پس از پایان مرحله تخلیه، نش��انگر امواج دستگاه به حالت صفر یا حالت اولیه 

خود برنمی گردد.
نشانگر امواج دستگاه در حالت اولیه به صورت ثابت باقی مانده و هیچگونه عملکرد 

مستقل یا عملکرد متغیری از خود نشان نمی دهد.
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شکل 22-وضعیت نشت بخار در تله بخار ترمواستاتیکی
)Blowing steam( حالت عبور بخار یکسره )ب

فرس��ودگی یا چسبندگی شیر داخلی تله بخار یا باال بودن بیش از حد ظرفیت 
تل��ه بخار )Over sizing( و حتی فقدان آب بندی اولیه )Loss of prime( می تواند 
باعث بروز مش��کل عبور بخار یکس��ره یا به اصطاح "راست روده شدن" تله بخار 

ترمواستاتیکی شود.
نش��انه های زیر می تواند دلیلی بر وجود مش��کل عبور بخار یکسره در تله بخار 

ترمواستاتیکی باشد:
نشانگر امواج دستگاه روی حالت حداکثر، ثابت مانده است.

تنها صدای سوت ممتد )عبور بخار( در دستگاه شنیده شده و صدای ضربه مربوط 
به عبور احتمالی آب مقطر، وجود ندارد.

شکل 23-وضعیت عبور بخار یکسره در تله بخار ترمواستاتیکی

بخش هجدهم: نصب شیرهای کنترلی مسیرهای بخار
ش��یر کنترل بخار، یکی از مهمترین و ضروری ترین تجهیزات مورد نیاز در یک 

شبکه بخار است.
یک شیر کنترل بخار، نقش بسیار مهمی 

شکل 1-تصویر یک نمونه شیر کنترل 
بخار تجاری

در کیفیت فرآورده های تولیدی یک واحد 
فرآیندی ایف��ا می کند. کلیه ش��یرهای 
کنترل��ی س��امانه های بخار ب��ا توجه به 
فناوری ه��ای موجود و جن��س مواد بکار 
رفته در س��اختمان آنها، بایس��تی دارای 
دس��ت کم 6 س��ال طول عمر عملیاتی 
باشند. نصب صحیح ش��یر کنترل بخار، 
نقش موثری در افزایش طول عمر آن ایفا 
می کند. برای بهره مندی بیشتر و بهتر از 
شیر کنترل بخار و افزایش طول عمر آن، 
شناخت فرآیند نصب صحیح و همچنین 
کاربری اصولی آن، بس��یار مهم و حیاتی 

است.

طبق تعریف، یک شیر کنترلی تجهیزی است که جهت کنترل جریان یک سیال 
یا بخار مورد استفاده قرار می گیرد.

 ش��یرهای کنترلی بخار در کاربری های فرآیندی، نه تنها فشار بخار بلکه حتی 
دمای بخار را نیز کنترل می کنند.

 شیر کنترل بخار در ساده ترین شکل ممکن می تواند به عنوان یک شیر قطع و 
وصلی )On and off( مورد استفاده قرار گیرد و یا کاربری هایی نظیر تنظیم جریان 
بخار، تعدیل جریان، اختاط و حتی جداسازی )Isolation( داشته باشد. شیرهای 
کنترلی بخار می توانند با قطر ½ اینچ تا ۲۸ اینچ ساخته شده و در فرآیندها بکار 

برده شوند.
ش��یر کنترل یکی از قدیمی ترین ادواتی است که در شبکه بخار مورد استفاده 
قرار می گیرد. امروزه، گستره وسیعی از شیرها در هزاران نقطه از شبکه های بخار با 

کاربری های مختلف، مورد استفاده قرار گرفته اند.

شکل 2-آرایش نصب یک نمونه شیر کنترل بخار

در اینجـا به بررسـی برخـی از مهمتریـن ویژگی های شـیرهای کنترلی بخار 
می پردازیم:

1- میزان نشتی )Leak Rates( شیرها
تمامی شیرهای کنترلی از جمله شیرهای کنترلی بخار به گونه ای طراحی شده اند 
که براس��اس استاندارد )FCI/ANSI( دارای مقداری نشتی داخلی در ساختار خود 
هستند. شش محدوده مجاز نشتی از شماره I تا VI برای شیرهای کنترلی تعیین 
ش��ده اس��ت. اعداد باالتر در این محدوده بیانگر کاهش میزان نشتی داخلی شیر 
کنترلی اس��ت. بر این اساس، شیر کنترلی محدوده I دارای باالترین میزان نشتی 
 VI داخلی و معموالً ارزانترین قیمت اس��ت. درصورتی که ش��یر کنترلی محدوده

کمترین میزان نشتی داخلی را به خود اختصاص می دهد.
تشخیص میزان قابل قبول نشتی داخلی یک شیرکنترلی، از مهمترین اولویت های 
انتخاب شیرهای کنترلی مسیر بخار است. شیرهای دارای نشتی داخلی باال، مستعد 
سایش شدید در ساختار داخلی خود خواهند بود. این شیرها، بخار بیشتری را به 

صورت ناخواسته عبور می دهند و در معرض از کار افتادگی زودهنگام قرار دارند.
ش��یرهای مس��یر بخار باید به گونه ای انتخاب شوند که کمترین محدوده مجاز 
نش��تی آنها محدوده IV باشد. یک شیر کنترلی بخار محدوده IV دارای طول عمر 

بیشتری خواهد بود.
2- چاهک تخلیه )Drip pocket( در مسیر بخار

تمامی ش��یرهای کنترلی بخار بایستی در قسمت باالدست خود مجهز به یک 
چاهک تخلیه آب مقطر باش��ند. این چاهک، آب مقطر احتمالی موجود در مسیر 
بخار را جمع آوری کرده و مانع از عبور آن از داخل شیر کنترلی می شود. اهمیت 
این موضوع از آن جهت است که عبور آب مقطر از درون شیر کنترلی بخار، باعث 
س��اییدگی متعلقات داخلی ش��یر و کاهش عمر مفید آن می شود. وظیفه مهمتر 
چاهک تخلیه، تخلیه آب مقطر احتمالی تش��کیل ش��ده در قسمت ورودی شیر 

کنترلی بخار در زمان کاهش جریان بخار یا بسته شدن کامل شیر کنترلی است.
)Strainer( 3-صافی

کلیه ش��یرهای کنترلی بخار باید مجهز به یک صافی در قس��مت ورودی خود 
باش��ند. مس��یرهای بخار معموالً حاوی ذزات معلق جامد حاص��ل از خوردگی و 
س��ایر ذرات مشابه هستند. صافی مسیر بخار، مانع از ورود و انباشت این ذرات در 
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قس��مت های داخلی شیر کنترلی و در نتیجه باعث پیشگیری از هرگونه خسارت 
نابهنگام احتمالی ناش��ی از آن می ش��ود. صافی مورد نظر باید از صفحه سوراخ دار 
0.0۲ از جنس فوالد ضد زنگ تهیه شده باشد و هرگز نباید در قسمت پایین نصب 
شود. صفحه مربوط به صافی ترجیحاً باید در موقعیت افقی نصب شود. این کار مانع 
از تجمع احتمالی آب مقطر در چاهک ها و ورود به قسمت های داخلی شیر کنترل 

و سایش و تخریب نابهنگام آنها می شود.
صافی نصب شده، افت فشار محاسبه شده ای را در مسیرایجاد خواهد کرد. این 
افت فشار معموالً از طرف سازنده صافی ارائه می شود و یا از نمودارهای موجود در 

منابع مختلف قابل برآورد است.
)Pneumatic Actuation( 4-عملگر هوای فشرده

روش مرسوم جهت در مدار قرار دادن یک شیر کنترلی بخار، استفاده از عملگر 
هوای فش��رده اس��ت. این نوع عملگرها، بس��یار قابل اعتماد بوده و در یک واحد 
عملیات��ی تا ۲0 س��ال می توانند به کار خود ادامه دهند. ح��رارت بوجود آمده در 
بدنه شیر کنترلی ناشی از بخار عبوری، باید در متعلقات محور شیر کنترل به نحو 
مناسب پراکنده شود تا از بروز آسیب در قسمت های داخلی عملگر هوای فشرده 

جلوگیری شده و طول عمر بیشتر آن تضمین شود.
)Actuator Positioning( 5-موقعیت عملگر

همیش��ه باید سعی ش��ود تا عملگرها در قسمت باالدس��ت مسیرهای عمودی 
موجود، بصورت افقی نصب شوند. این وضعیت، مانع از تجمع احتمالی آب مقطر در 

قسمت آب بند شیر کنترلی و بروز هرگونه آسیب در آن می شود.
6- حجم صدا به میزان 85 دسی بل و کمتر

سرعت سیال درخروجی شیرهای کنترلی دارای صدای زیاد، معموالً باالتر است. 
کاهش صدا و کاهش س��رعت سیال در خروجی شیر کنترلی، افزایش چشمگیر 
ط��ول عمر آن را ب��ه دنبال دارد. برای کاهش صدای خروجی یک ش��یر کنترلی 
راه های متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به افزایش قطر مسیر خروجی 

شیر یا استفاده از قطعات داخلی خاص برای آن اشاره کرد.
7-افزایش قطر مسیر خروجی

همیش��ه قطر مسیر خروجی بخار دست کم به اندازه یک قطر لوله افزایش داده 
می ش��ود. هرچند افزایش ۲ یا ۳ برابری مسیر خروجی نیز مرسوم است. افزایش 
قطر مسیر خروجی باعث کاهش سرعت خروجی شیر شده و در نتیجه طول عمر 
شیر را افزایش می دهد. سازنده شیر کنترل معموالً اندازه مناسب برای قطر مسیر 
خروجی شیر کنترل را اعام می کند. همیشه باید قطر مسیر خروجی متناسب با 
قطر )اندازه( اتصال ورودی بخش انتقال حرارت مربوطه باشد. مثاً برای شیر کنترل 
۳ اینچ و اتصال ورودی انتقال حرارت ۸ اینچ، قطر )اندازه( لوله در خروجی ش��یر 

کنترل باید تا ۸ اینچ افزایش داده شود.
به منظور کاهش سرعت بخار عبوری از شیر کنترلی و کاهش افت فشار داخل 

شیر، استفاده از صفحات اریفیس کاهنده )Muffling( توصیه می شود.

شکل 3- یک نمونه شیر کنترل بخارمجهز به صفحات اریفیس کاهنده

8-نصب در فاصله معادل 10 برابر قطر لوله
فاصله خروجی شیر کنترل مسیر بخار از ورودی ادوات انتقال حرارت بعد از آن، 
باید دست کم ۱0 برابر قطر لوله مربوطه باشد. فاصله محل نصب تجهیزاتی که افت 

فشار ایجاد می کنند از محل تغییر جهت لوله، باید دست کم ۲0 برابر قطر لوله در 
راستای افقی باشد.

9- موقعیت نصب شیر کنترل
شیر کنترل بخار باید همیشه به صورت افقی و نه عمودی در مسیر نصب شود. 
ش��یر کنترل نصب شده در حالت عمودی، توانایی حذف آب مقطر جمع شده در 
قسمت ورودی خود را نخواهد داشت. تجمع آب مقطر و نفوذ آن به داخل ساختار 

شیر کنترلی بخار، اثر نامطلوبی روی طول عمر آن خواهد داشت.
۱0-ملزومات تنظیمات عملیاتی شیرکنترل

آگاهی از قابلیت کارکرد ش��یر کنترلی در شرایط عملیاتی مختلف، بسیار مهم 
است. زمانی که یک شیر کنترلی بخار برای یک فرآیند انتخاب می شود، انتخاب 
همیشه براساس بیشترین جریان بخار عبوری از شیر صورت می پذیرد. در عین حال، 
کمترین مقدار جریان عبوری از شیر کنترلی نقطه ای است که معموالً در مقایسه 
با بیشترین مقدار جریان، وقوع آن محتمل تر است. براین اساس، شیر کنترلی بخار 
بایس��تی توانایی کارکرد مناسب در شرایط کمترین جریان بخار عبوری را داشته 
باشد. بنابر این، بسیار مهم است که شیر کنترلی بخار به گونه ای انتخاب شود که در 
کمترین جریان عبوری همانند بیشترین جریان عبوری، عملکرد مناسب و موثری 
را از خود نشان دهد. در بیشتر اوقات، بیش از یک شیر کنترلی بخار جهت تنظیم 

شرایط فرآیند در نقطه مطلوب مورد نیاز است.
با در نظر گرفتن نسبت های مختلف بین بیشترین و کمترین مقدار جریان بخار 

عبوری، برای انتخاب شیرهای کنترلی بخار می توان به شرح ذیل عمل کرد:
الف-نسبت ۲0 به ۱ استفاده از شیرهای کنترلی عادی

)Globe( ب-نسبت ۳0 به ۱ استفاده از شیرهای کنترلی توپی
)Cage( ج-نسبت 40 به ۱ استفاده از شیرهای کنترلی قفسه ای

11-شیرهای کنار گذر یا شیرهای گرم کننده اولیه
در فرآیند نصب شیرهای کنترلی مسیر بخار، نصب شیرهای کنار گذر و شیرهای 
گرم کننده اولیه باید مدنظر قرار داده شود. در کاربری های مربوط به کاهش فشار و 
پیش از در مدار قرار دادن شیر کنترل اصلی، جهت گرم کردن مسیر در یک بازه 
زمانی مشخص از شیر گرم کننده اولیه )عموماً شیر دستی( استفاده می شود. جهت 
گرم کردن اولیه یک مس��یر اصلی توزیع بخار، نباید از شیر کنترلی استفاده کرد. 
عاوه بر این، شیر کنار گذر امکان تداوم عملیات را در زمانی که شیر کنترل اصلی 

بخار دچار مشکل می شود، برای نفرات واحد فراهم می کند.
12-نشان دهنده های فشار )قبل و بعد از شیرکنترل(

نص��ب نش��ان دهنده موضعی فش��ار قبل و بعد از ش��یر کنترلی مس��یر بخار، 
راهکار مناس��بی جهت فراهم کردن امکان عیب یابی ش��یر کنترل در مواقع الزم 
اس��ت. همچنین، از نصب لوله هواگیری )Siphon pipe( مناسب وهمچنین شیر 
جداکننده در مسیر نش��ان دهنده های فشار جهت سهولت در کارهای تعمیراتی، 
اطمینان حاصل کنید. ضمن اینکه توصیه می شود در شبکه های بخار با لرزش باال 
جهت افزایش طول عمر نشان دهنده ها، از نشان دهنده های فشار مجهز به ضربه گیر 

مایع )Liquid filled gauge( استفاده شود.

شکل 4- یک نمونه شیر کنترل بخارمجهز به نشان دهنده فشار در خروجی
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ش
اخبار پاالی

تجلیل از کارمندان نمونه و معرفی واحدهای برتر سال 98 در شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در مراس��می که به مناسبت روز 
کارمن��د در ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس برگزار شد، از تعدادی از 
کارمندان نمونه تجلیل و واحدهای 

برتر این شرکت معرفی شدند.
در ای��ن مراس��م ک��ه ب��ه دلیل 
ش��یوع بیم��اری کرون��ا و رعای��ت 
ب��ه  بهداش��تی  دس��تورالعمل های 
صورت محدود برگزار ش��د، از ۳0 
نف��ر از کارمن��دان نمونه ش��رکت 
پاالی��ش نفت بندرعباس در س��ال 

9۸ با اهداء لوح تجلیل شد.
همچنین در این مراسم براساس 
واحده��ای  عملک��ردی  ارزیاب��ی 
واحده��ای  پاالیش��گاه،  عملیات��ی 
تقطی��ر 0۱، نگه��داری و تعمیرات 
ب��رق و مدیری��ت انرژی ب��ه عنوان 
واحده��ای برتر این پاالیش��گاه در 

سال 9۸ معرفی شدند.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس در این مراس��م ضمن 
تبری��ک روز کارمن��د و هفته دولت 
و گرامیداش��ت یاد شهیدان رجایی 
و باهنر، همه کارکنان پاالیش��گاه را 
که در راه تأمین انرژی کشور تاش 
می کنند، نمونه معرفی کرد و ضمن 
تش��کر از آنان گفت: ما توانستیم با 
وحدت و همدلی و انسجام سازمانی 
ی��ک صنعت پیچیده را در ش��رایط 
خاص تحری��م و همچنین با وجود 
محدودیتهای ویروس کرونا مدیریت 

و به تولید مستمر ادامه دهیم.
مهن��دس نامور ب��ا بی��ان اینکه 
اس��تراتژیکترین  از  یکی  پاالیشگاه 
و حس��اس ترین صنایعی اس��ت که 
اقتصاد کش��ور به آن وابسته است 
و باید در س��خت ترین ش��رایط نیز 
تولید حفظ شود، افزود: بدون شک 
مهمتری��ن عامل در دس��تیابی به 
تولید با کیفیت، به صورت مس��تمر 
و ب��دون حادثه، نیروی انس��انی با 
دان��ش، باتجرب��ه و دارای مه��ارت 

است.
وی با اش��اره به فرآین��د انتخاب 
کارکنان و واحدهای برتر گفت: در 
این راستا شاخص های تعریف شده 
و همچنی��ن نقطه نظرات روس��ای 

ادارت در کمیته ارزش��یابی، کمیته 
ارزیاب��ی و کمیته انتخاب بررس��ی 
می ش��ود، ک��ه براس��اس آخری��ن 
بازنگری صورت گرفت��ه در فرآیند 
انتخ��اب کارکنان نمون��ه با مصوبه 
هیئت مدی��ره محت��رم، ۳0 نفر از 
کارکنان ش��امل 9 نف��ر از کارکنان 
رس��می، 6 نفر از کارکنان قرارداد 
مدت موق��ت و ۱۵ نفر از کارکنان 

پیمانکاری انتخاب شدند.
در کمیته ه��ای  اس��ت  گفتن��ی 
ارزش��یابی و ارزیاب��ی، کارکنان بر 
اس��اس معیارهای مانند نقش مؤثر 
در تولید، میزان سختی محیط کار، 
نق��ش و تأثیر مس��تقیم در طرح ها 
و برنامه ه��ای اس��تراتژیک، حضور 
مؤثر در محی��ط کار و تاثیرگذاری 
در تعالی سازمان مورد ارزیابی قرار 

می گیرند.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس در این نشس��ت با اشاره 
ب��ه برنام��ه ش��رکت ب��رای تبدیل 
وضعیت نیروهای پیمانکاری، افزود: 
براس��اس مصوبه هیئت مدیره قرار 
اس��ت ۲۳00 نفر نی��روی پیمانکار 
مس��تمر به صورت قرارداد مستقیم 

با پاالیشگاه تبدیل وضعیت شوند.
نامور بیان داشت: بیش  مهندس 
از ۵ س��ال بر روی این موضوع کار 

شده اس��ت و بر اساس بررسی های 
صورت گرفته و نظر مشاور و مصوبه 
هیئ��ت مدیره س��اختار س��ازمانی 
شرکت متناسب با طرح طبقه بندی 

مشاغل تغییر می کند.
وی با بیان اینکه مجموع نیروهای 
رس��می، ق��راردادی و پیمانکاری، 
ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس 
را تش��کیل می دهند، تصریح کرد: 
تعریف س��اختار جدید کار بس��یار 
حجی��م و پیچی��ده ای ب��ود که به 
ش��کل علمی، تجربی و برای بهبود 
وضعیت ش��رکت، بهبود ساختار و 
افزایش رضایتمندی کارکنان انجام 
شد و در این راستا باید به این نکته 
هم توجه می ش��د که کار به شکلی 
ص��ورت بگی��رد که کار ش��رکت و 

عملیات تولید دچار مشکل نشود.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس گفت: نیروی انس��انی 
در این ش��رکت از جای��گاه باالیی 
برخ��وردار اس��ت و ن��گاه حاکم در 
ش��رکت به مجموع��ه کارکنان به 

عنوان یک خانواده است.
مدی��ر برنامه ریزی و سیس��تم ها 
و روش ه��ای ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس نیز گفت: تغییر محورها 
و معیاره��ای ارزیاب��ی کارمن��دان 
نمونه بر اساس شرایط کاری، نقش 

ادارات در دستیابی به استراتژی ها 
و مأموری��ت و رعای��ت خط مش��ی 
شرکت، یکسانس��ازی مبلغ پاداش 
کارکنان برتر و اضافه شدن کارکنان 
پیمان��کاری در انتخاب و تش��ویق 
کارمندان نمونه برای نخس��تین بار 
از نق��اط قوت این دوره از ارزیابی و 

انتخاب کارمندان نمونه بود.
مهن��دس فضلی اف��زود: انتخاب 
کارمن��دان نمونه ب��ه عنوان یکی از 
راس��تای  انگیزش��ی در  مولفه های 
نی��روی  توانمندس��ازی  توس��عه و 
انسانی متناسب با فرآیندهای کاری 
با نظر اعضای کمیته های ارزشیابی 

و ارزیابی معیارها معرفی می شوند.
وی بیان داش��ت: واحدهای برتر 
نیز مطابق با دس��تورالعمل انتخاب 
واحد برت��ر بر اس��اس عملکرد در 
برگزاری جلس��ات مدیریتی، میزان 
رضایتمن��دی هم��کاران، مدیریت 
انرژی، نظ��ر معاونت ه��ای محترم 
ش��رکت، درصد ش��اخص عملکرد 
فرآینده��ا، درصد ش��اخص انطباق 
اقدام��ات  ش��اخص  ممیزی ه��ا، 
اصاحی، پیشگیرانه و بهبود، تحقق 
اس��تراتژی ها، عملکرد سیس��تمی، 
مشارکت در مدل های تعالی، میزان 
ساعات آموزشی و مدیریت دانش و 

تکنولوژی انتخاب می شوند.
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تجلیل از برترین های ایمنی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس

در مراسمی به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی از واحدها و نفرات برتر 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند 

غیرعامل و مدیریت بحران )HSED( تجلیل شد.
در این مراسم که به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای مقابله با بیماری 
کرونا به صورت محدود برگزار شد از ۲0 نفر از کارکنان و سه واحد برتر در حوزه 
عملیات، تعمیرات و یک ش��رکت پیمانکاری در رعای��ت الزامات HSED قدردانی 
ش��د. بر اس��اس این گزارش در راستای ترویج فرهنگ ایمنی و همچنین تجلیل 
از برگزیدگان حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران، واحدهای عملیات بهره برداری 0۲ ) بنزین سازی(، 04 )تصفیه نفت سفید 
و گازوئیل( و واحد تعمیرات ابزار دقیق و همچنین در بین ش��رکتهای پیمانکاری 

شرکت پترو صنعت جنوب به عنوان  برترین های HSED معرفی شدند.
گفتنی اس��ت در ارزیابی و انتخاب واحدهای برتر معیارهای بخش های ایمنی، 

آموزش، بهداش��ت، محیط زیس��ت، مدیریت بحران و پدافن��د غیرعامل، ضریب 
تعمیرات اساس��ی، ضریب پیچیدگی واحد و ضریب فعالیت های پروژه ای در نظر 
گرفته شده است. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در این مراسم ضمن 
تبریک روز ملی آتش نشانی و ایمنی گفت: حفظ سامت روحی، روانی و جسمی 
نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی و عامل مهم در راهبری و کنترل تجهیزات در 

واحدهای عملیاتی امری مهم و حیاتی است.
مهن��دس نامور با اش��اره به اینکه وظیفه و هدف ما تولی��د فرآورده های نفتی و 
تأمین بخش از انرژی مورد نیاز کش��ور اس��ت، افزود: در پاالیشگاه به عنوان یکی 
از صنایع اس��تراتژیک کش��ور حق اشتباه نداریم و اولین اش��تباه، آخرین اشتباه 
خواهد بود که می تواند منجر به از دست دادن نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه 
سازمانی و همچنین از بین رفتن تجهیزات به عنوان سرمایه ملی شود. وی افزود: 
عامل 90 درصد حوادث خطاهای انس��انی، س��هل انگاری و عدم توجه به قوانین و 
مقررات ایمنی اس��ت که مهمترین راهکار در کاهش خطاها و پیش��گیری از بروز 
حادثه آموزش های مستمر با هدف افزایش توانمندی و آگاه سازی کارکنان است. 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: امروز HSE در این ش��رکت با 
آموزش ها و بسترس��ازی های صورت گرفته به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شده 
اس��ت و در راستای این فرهنگ همه واحدهای عملیاتی و تعمیرانی در پاالیشگاه 
بندرعباس در طول س��ال در راس��تای رعایت الزامات ایمنی پایش می شوند و با 
تجزیه و تحلیل پایش��ها و بهره گیری از نقاط قوت، نقاط ضعف شناس��ایی شده و 
برطرف می شود. مهندس نامور با بیان اینکه ما در مقابل سامتی انسان ها و حفظ 
محیط زیست مسئول هستیم، تصریح کرد: با پایشهای مستمر، پروژه های متعدد و 
کنترل های مناسبی که در فرآیندهای واحدهای عملیاتی پاالیشگاه بندرعباس به 
منظور حفظ و صیانت از محیط زیست انجام شده است، میزان خروجی آالینده های 

زیست محیطی بسیار پایینتر از استانداردهای اعام شده است.   

بهبود کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه نفت بندرعباس با تکیه بر دانش ایرانی
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: اجرای طرح مهم بهبود کیفیت 
محصوالت سنگین در پاالیشگاه بندرعباس با تکیه بر توان بومی، نشان از دانش ایرانی 
و خاقیت متخصصان داخلی است. مهندس هاشم نامور با اشاره به روند اجرای پروژه 
بهبود کیفیت محصوالت سنگین در این شرکت، افزود: یکی از محصوالت مورد نیاز 
کشور و از جمله صنایع آلومینیوم، کک اسفنجی است که با ابتکار و خاقیت اجرا 
شده در طرح بهبود کیفیت محصوالت سنگین و بویژه نفت کوره، واحد کک سازی 
نیز در این طرح احداث می شود. وی بیان داشت: این پروژه از اسفند سال 9۸ با امضاء 
قرارداد بین پاالیش��گاه بندرعباس و پژوهشگاه نفت برای طراحی پروژه آغاز شد و 
هم اکنون در این بخش ۱۵ درصد پیشرفت دارد و تاش می شود تا خرداد سال آینده 

طراحی به پایان برسد و پروژه با انتخاب پیمانکار وارد فاز عملیات اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: در حال حاضر بالغ بر ۳00 هزار 
تن کک مورد نیاز صنایع آلومینیوم از خارج کشور وارد می شود که با اتمام و راه اندازی 
این پروژه، کک مورد نیاز کش��ور تولید و عاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، 
امکان اش��تغال، افزایش ارزش افزوده و کیفیت فرآورده های نفتی، کمک به حفظ 
محیط زیست و بهبود عملکرد اقتصادی شرکت نیز فراهم می شود. مهندس نامور با 
اشاره به این که این پروژه، اقدام بزرگی در راستای منافع ملی است و به موازات تولید 
در پاالیشگاه در حال انجام است، تصریح کرد: به منظور طراحی و اجرای این پروژه، 
مطالعات دقیق صورت گرفته و الگوی پاالیشی آن نیز پس از نشست های بررسی 

متعدد، به تأیید پاالیش و پخش و وزارت نفت نیز رسیده است.

وی با بیان این که پروژه بهبود کیفیت محصوالت س��نگین برای نخس��تین بار 
است که در کشور با اتکاء به دانش ایرانی اجرا می شود، گفت: پیش از این قرار بود 
این پروژه با همکاری شرکت های خارجی در پاالیشگاه اجرا شود و مذاکراتی نیز با 
شرکت هایی از ژاپن و کره جنوبی صورت گرفته بود که به واسطه تحریم ها از ادامه 
همکاری سر باز زدند اما اجرای طرح متوقف نشد و با همت متخصصان و کارشناسان 
داخلی در حال اجرا است و اطمینان داریم طرح با موفقیت به نتیجه خواهد رسید و 

کک مورد نیاز کشور نیز تأمین خواهد شد.
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کاهش انتشار بیش از 87 هزار تن گاز گلخانه ای در سال با مدیریت گازهای مشعل در پاالیشگاه نفت بندرعباس
با پایان یافتن مرحله نخست پروژه مدیریت گازهای مشعل در شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس، س��االنه از انتش��ار حدود ۸7 هزار و ۵00 تن گازهای گلخانه ای 

جلوگیری شد.
پ��روژه مدیریت گازه��ای مش��عل)Flare Gas Management( که به اختصار 
FGM نامی��ده می ش��ود، از جمله مهمترین پروژه های بخ��ش مدیریت انرژی در 

پاالیشگاه بندرعباس به شمار می رود که عاوه بر صرفه جویی های اقتصادی، از بعد 
زیست محیطی نیز دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل در بسیاری اوقات، 

از آن به عنوان یک برنامه زیست محیطی یاد می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: عاوه بر کاهش انتشار گازهای 
گلخان��ه ای به میزان حداقل ۸7۵00 تن در س��ال به عن��وان یکی از مزایای مهم 
زیست محیطی پروژه، صرفه جویی مالی ناشی از کاهش اتاف گاز به شبکه مشعل 
پاالیشگاه به میزان ۱/۵ میلیون دالر در سال، انتقال دانش ، کسب تجربه در بررسی 
فرآیندی و مطالعات شبکه مشعل جهت بومیسازی اجرای پروژه های مشابه نیز از 

دیگر دستاوردهای اجرای پروژه مدیریت گازهای مشعل است.
مهندس هاش��م نامور افزود: مشکل مشعل دهی)Flaring( در صنایع نفت و گاز 
و پتروش��یمی بویژه واحدهای باالدس��تی تولید نفت و گاز و همچنین واحدهای 
فرآیندی پایین دست، از جمله معضاتی است که به دلیل اثرات زیست محیطی 
مخرب آن همواره مورد توجه کارشناس��ان بوده و در س��ال های اخیر با توجه به 
سختگیرانهتر شدن استانداردهای زیست محیطی در دنیا، به یکی از دغدغه های 

اصلی این واحدها تبدیل شده است.
وی بیان داش��ت: طی سالیان گذش��ته، مهم ترین رویکرد صنایع مرتبط در این 
خصوص استفاده از سامانه های بازیافت )Recovery( جهت بازیابی گازهای مازاد 
ارسالی به شبکه مشعل )Flare( واحدها بوده که حسب مورد، استفاده از گاز فشرده 
ش��ده برای تزریق مجدد به چاه های نفت به منظور افزایش راندمان تولید چاه در 
سکوهای نفتی، تصفیه گاز در صورت نیاز و افزایش فشار برای استفاده در شبکه 
سوخت واحدها و استفاده مجدد از گاز فشرده شده به عنوان خوراک واحد و حتی 
تبدیل آن به فرآورده های نفتی مایع از طریق فناوری GTL، از مهمترین روش های 
مرس��وم برای افزای��ش ارزش افزوده این گازه��ا و در عین حال حل بخش عمده 

معضات زیست محیطی مرتبط با آنها بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: در پاالیشگاه بندرعباس برای 
نخس��تین بار در کشور، رویکرد مرس��وم بازیافت )Recovery( گاز در اولویت دوم 
لحاظ شد و در گام نخست، موضوع کاهش میزان مشعل دهی)Flaring(  پاالیشگاه 
با تکیه بر روش های پیشگیرانه در دستورکار قرار گرفت و در همین راستا، عنوان 
 Flare Gas( پروژه پاالیش��گاه نفت بندرعباس به جای بازیافت گازهای مش��عل
Recovery( ، به مدیریت گازهای مشعل)Flare Gas Management( تغییر یافته 

است.
مهندس نامور با اش��اره به این که این پروژه در شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در دو مرحله اصلی تعریف شده، افزود: مرحله نخست بهینه سازی میزان مشعل 
دهی)Flaring( پاالیشگاه شامل فعالیتهای پیشگیرانه مانند شناسایی کانون های 
عمده مش��عل دهی )Flaring( در ش��بکه و حذف یا کاهش اثر آنها از طریق رفع 
اش��کال از تجهیزات مرتبط )ش��یرهای اطمینان، شیرهای کنترلی و نظایر آن( و 
همچنین ارزیابی شرایط عملیاتی واحدها به منظور بازتعریف شرایط و تنظیمات 
)Setting( ادوات کنترل��ی با ه��دف کاهش اتاف های احتمالی بود  و مرحله دوم 
شامل ارزیابی وضعیت مشعل دهی )Flaring( پاالیشگاه پس از انجام مرحله اول و 
امکان سنجی استفاده از سامانه بازیافت)Recovery( مناسب جهت بازیافت گازهای 

مشعل)Flare Gas(  مازاد احتمالی است.
وی با بیان این نکته که با این رویکرد، هزینه های مربوط به اجرای پروژه به نحو 
چش��مگیری کاهش می یابد، تصریح کرد: در این ط��رح اجرای اقدامات تهاجمی 
)انجام فعالیتهای پیشگیرانه جهت شناسایی و تا حد امکان حذف کانون های اتاف 
گاز به مشعل( جایگزین فعالیت های صرفاً تدافعی )بازیافت گاز شبکه مشعل بدون 

توجه به مبدأ و دالیل تولید آن( می شود که عموماً هزینه کمتری در بر دارند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: مرحله نخست پروژه در قالب 
انجام فعالیتهای ارزیابی گازهای تخلیه ای )Vent Analysis( همراه با شبیه سازی 
)Simulation( شبکه مشعل پاالیشگاه و همچنین بازنگری شرایط عملیاتی واحدها 
در مدت شش ماه به انجام رسیده است و اجرای مرحله دوم پس از امکان سنجی 
فنی و مالی و اطمینان از اقتصادی بودن فرآیند بازیافت )با توجه به کاهش میزان 
اتاف در مرحله نخس��ت( و با در نظر گرفتن اولویتهای پاالیش��گاه در چگونگی 

استفاده از گاز بازیافتی احتمالی، در دستور کار قرار دارد. 
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ثبت بیش از 13  میلیون نفر – ساعت کار بدون حادثه در شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

با رعایت و توجه به استانداردهای ایمنی ۱۳ میلیون نفر- ساعت کار بدون حادثه 
در شرکت پاالیش نفت بندرعباس ثبت شد.

با ارزیابی های عملکرد یک سال گذشته، از مهر 9۸ تا مهر 99 با حفظ و رعایت 
نکات ایمنی، این شرکت موفق شد عملکرد ۱۳ میلیون نفر- ساعت کار بدون حادثه 
را در واحدهای عملیاتی پاالیش��گاه ثبت کند. رئیس ایمنی شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس با بیان اینکه فعالیت های ایمنی در ۳ بخش آموزش و فرهنگ س��ازی 
در زمینه ایمنی، اقدامات کنترلی و پیش��گیری از حوادث و آمادگی و واکنش در 
ش��رایط اضطراری انجام می شود، گفت: عاوه بر اقدامات مستمر کنترلی و پایش 
فعالیت ها در تطابق با الزامات ایمنی، اقدامات شاخصی از جمله طرح ایمنی مبتنی 
بر رفتار با بررسی همه رفتارهای عملیاتی و غیرعملیاتی، پایش مدیران از واحدهای 
پاالیش��گاه و گردآوری و تجزیه و تحلیل ش��به حوادث و برگزاری منظم جلسات 
 hazop در هنگام تعمیرات اساس��ی، انجام مطالعات )HSE MEETING( ایمن��ی

 ،JHA و JSA واحدهای عملیاتی، اجرای پروژه های ارزیابی ریسک شغلی بر مبنای
صدور پروانه کار و کنترل نحوه اجرا از دیگر اقدامات ش��اخص در راستای افزایش 

ایمنی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس است.
مهندس محمود نمازی افزود: آموزش و بازآموزی مقررات صدور پروانه های کار، 
تشکیل دوره های آموزشی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و سیستم مدیریت 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست، تهیه گزارش جامع از حوادث همراه با توصیه های 
ایمنی به منظور آگاهی کارکنان و پیشگیری از تکرار حوادث، شناسایی نقاط قوت 
و قابل بهبود بر اساس بازرسی ها و گزارشات پایش مدیران و برنامه ریزی برای رفع 
نواقص و انجام رزمایش��ات دوره ای و تهیه اطاعات ایمنی مواد سمی شیمیایی و 
نفتی و نصب در نقاط الزم با هدف آگاهی کارکنان از خطرات فیزیکی و شیمیایی 

مواد از جمله فعالیت ها در حوزه آگاهی بخشی و افزایش ایمنی است.
وی ب��ا بیان اینکه یکی از اقدامات انگیزش��ی برای افزای��ش ایمنی در واحدهای 
عملیاتی و تعمیراتی، معرفی واحدها و افراد نمونه در رعایت مسائل ایمنی و تجلیل 
از آنان است، تصریح کرد: بر اساس طرح ایمنی مبتنی بر رفتار، آیتمهای متعددی 
برای سنجش در شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست از جمله رعایت ایمنی 
کارکنان، رعایت مقررات مجوزهای کار، نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 
مناسب، گزارش شبه حوادث، پیاده سازی سیستم مدیریتی HSE و همچنین میزان 
آموزش نیروها مدنظر قرار می گیرد. رئیس ایمنی شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
تصریح کرد: مباحثی که در رابطه با ایمنی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 
حال اجرا است در حقیقت فرهنگ رفتار ایمن را در شرکت نهادینه می کند و این 
اقدام مهمی به منظور فرهنگ سازی است زیرا با وجود همه امکانات ایمنی، تا زمانی 
که کارکنان، فرهنگ ایمنی، باور ایمنی و رفتار ایمنی نداشته باشند، نمی توانید در 
زمینه ایمنی موفق باش��ید که خوشبختانه در شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 

حوزه فرهنگ سازی پروژه ها و برنامه های آموزشی الزم تدوین و اجرایی شده است.

برگزاری مسابقات حفظ آمادگی جسمانی کارکنان آتش نشانی در پاالیشگاه بندرعباس
مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیس��ت و پدافند غیرعامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس گفت: مسابقات حفظ آمادگی جسمانی کارکنان آتش نشانی این شرکت 

با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی پاالیشگاه بندرعباس برگزار شد.
مهندس محسن قضاوتی افزود: در این دوره از مسابقات که به مناسبت هفتم مهر 
روز ملی آتش نشانی و ایمنی برگزار شد، آتش نشانان در سه رشته تجهیزات فردی 

)PPE( ، آبرسانی و دو صد متر به همراه تجهیزات با یکدیگر به رقابت پرداختند.
 وی بیان داشت: در این مسابقات ۱۱ تیم در دو بخش تجهیزات فردی و آبرسانی 
و ۱۲ نفر نیز در دو صد متر با تجهیزات از هر س��ه ش��یفت آتش نش��انی حضور 

داشتند.
مدیر بهداش��ت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس هدف از برگزاری این مس��ابقات را سنجش و تقویت آمادگی جسمانی 
کارکنان آتش نش��انی، ایجاد روحیه نش��اط و همچنین انتخاب نفرات برتر برای 
حضور در مس��ابقات و المپیادهای ورزشی شرکت ملی پاالیش و پخش و وزارت 

نفت عنوان کرد.
مهندس قضاوتی تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از 
مسابقات، به منظور حفظ آمادگی و ایجاد انگیزه در کارکنان تصمیم گرفته شد به 
صورت دوره ای و هر دو ماه یکبار این مسابقات در شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

برگزار و از بین نفرات برتر تیم المپیاد آتش نشانان تشکیل شود.

 B ،الف  C گفتنی است در پایان این مسابقات در بخش تجهیزات فردی، تیم های
الف و C ب رتبه های اول تا سوم و در بخش آبرسانی نیز تیم های B الف، A الف و 
B ب با ثبت بهترین زمان رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند و در بخش دو 

صد متر با تجهیزات نیز شیفت B و A رتبه های برتر را کسب کردند.
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رونمایی از بزرگ ترین ماکت یک سازه صنعتی در جهان
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ضمن اعام 
خبر رونمایی از ماکت مجازی این پاالیش��گاه، بیان داشت: این ماکت بزرگ ترین 

ماکت از یک سازه صنعتی در جهان محسوب می شود.
»نرگس صداقت« در تش��ریح مشخصات و ویژگی های ماکت مجازی پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس گفت: این ماکت در نمایش گری لمس��ی به ابعاد ۱00 اینچ، 
بیش از 700 هکتار از بزرگ ترین پاالیش��گاه میعانات گازی جهان را شبیه سازی 

کرده است.
وی اضاف��ه ک��رد: در این ماکت تمام واحدهای فرآیندی و جانمایی س��ازه های 
عملیاتی و اداری پاالیشگاه با جزئیات کامل تصویر شده است و با پویانمایی، فرد 

می تواند در تمام قسمت ها به صورت مجازی بازدید کند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تشریح کرد: 
این اقدام ضمن حفظ ایمنی بازدید کننده، امکان مشاهده تمام فرآیندها را برای 
وی میس��ر خواهد کرد و گامی اساسی در راستای بازدید ایمن، هدفمند و علمی 
از این پاالیشگاه خواهد بود که در زمان بروز بحران نیز می تواند در دفع مخاطرات 

بسیار مورد استفاده قرار گیرد.
وی اف��زود: این ماکت مجازی در بازدید دانش جویان و دانش آموزان و برای ارتقا 
اشراف آن ها از روند تولید در یک پاالیشگاه مؤثر خواهد بود و می تواند خودباوری 

را در نسل جوان تقویت کند.
صداقت در پایان این ماکت را بزرگ ترین ماکت مجازی از یک سازه صنعتی در 
جهان خواند و افزود: تمام تاش در راستای شبیه سازی دقیق این پاالیشگاه صورت 
گرفته است و از این پس بازدیدها از ابرپاالیشگاه استراتژیک ستاره خلیج فارس با 

ضریب اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت.

حرکت بر اساس استاندارد جه�انی فناوری اطالعات
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مطرح کرد:

مدیر فناوری اطاعات و ارتباطات شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: اصلی ترین 
رسالت ما ایجاد و ارتقا زیرساختی ICT در شرکت نفت ستاره خلیج فارس است و 
در آینده ای نزدیک با بکارگیری بیشتر فناوری اطاعات، تغییرات بنیادین در شرکت 

اتفاق خواهد افتاد.
»س��ید مهدی بحرینی« با بیان این ک��ه فناوری اطاعات و ارتباط��ات از ارکان 
استراتژیک شرکت های بزرگ است، گفت: تاس داریم تا ضمن ارائه خدمات متنوع 
در این حوزه، بس��تر مناسب و مطمئنی را برای استفاده از سیستم های اطاعاتی 

شرکت فراهم و از این فعالیت ها پشتیبانی کنیم.
وی به پروژه مهم و در دست اقدام این واحد نیز اشاره و بیان کرد: این پروژه که 
ITIL نام دارد، استانداردی جهانی برای ارائه خدمات باکیفیت تر و مناسب تر در حوزه 

ICT اس��ت و هم اکنون پیاده س��ازی و اجرای آن صورت پذیرفته و در فاز بعدی، 

بهره برداری از آن در سطح شرکت نفت ستاره خلیج فارس آغاز می شود.
مدیر فناوری اطاعات و ارتباطات شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه ارتقای 

سطح امنیت انتقال داده را مورد تاکید قرار داد و افزود: از دیگر اقدامات برجسته و 
گام های مؤثر در جهت ارتقای سطح امنیت سازمان می توان به جمع آوری دارایی های 

سازمانی تحت نظارت و مدیریت مستقیم فناوری اطاعات و ارتباطات اشاره کرد.
وی گفت: در این راس��تا برنامه ریزی و بسترسازی های مورد نیاز در زمینه انتقال 
سایت های رسمی شرکت به مرکز داده درون سازمانی، انجام شد که از نظر امنیتی 
و پایداری س��رویس ها در مقایسه با س��رویس های خارج از سازمان عملکرد بسیار 

بهتری دارد.
بحرینی اظهار داش��ت: از آن جایی که سیستم های تحت وب شرکت های بزرگ، 
محلی مناسب برای حمات سایبری است و عدم حفاظت کافی می تواند خسارت های 
جبران ناپذیری از جهت اعتباری، سیاسی و اقتصادی به مجموعه وارد کند، از این 
رو فایروال سیستم های وب )Web Application Firewall( را که یکی از فاکتورهای 
پراهمیت و حیاتی در اس��تراتژی محافظت از سیستم های تحت وب سازمان ها به 

شمار می رود، راه اندازی کردیم.
وی تاکید کرد: از دیگر گام های مؤثر در حوزه طراحی و توسعه سامانه های اطاعاتی 
و مدیریتی می توان به راه اندازی داشبورد هوش تجاری در زمینه منابع انسانی اشاره 
کرد که یک فرآیند فناوری محور برای تحلیل داده ها برای مدیران، صاحبان کسب و 

کار و تمام تصمیم گیرنده های اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بحرینی به ارتقای س��امانه مدیریت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، راه اندازی 
س��امانه ارزیابی عملکرد کارکنان، طراحی س��امانه رسا به دست متخصصان واحد 
طراحی و توس��عه نرم افزار جهت ارس��ال پیامک به متقاضیان کاال برای آگاهی از 
فرآیندهای ورود و خروج کاال در انبار و تس��هیل در امور انبارداری نیز اش��اره کرد 
و افزود: در آینده ای نزدیک با بکارگیری بیشتر فناوری اطاعات، تغییرات بنیادین 
در شرکت اتفاق خواهد افتاد و در این مجال جا دارد از تاش شبانه روزی کارکنان 
این واحد برای دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک شرکت نیز تشکر و قدردانی 

داشته باشیم.
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بزرگ ترین عرضه داخلی بورس انرژی کشور

مدیرعامل ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس از بزرگ ترین عرضه ی تاریخ بورس 
انرژی توس��ط این غول پاالیش��ی خبر داد و گفت: با تأمین خوراک صنایع پایین 

دستی به جهش تولید در کشور کمک خواهیم کرد.
»محمدعلی دادور« در تشریح خبر عرضه ی تاریخی این شرکت در بورس انرژی 

بیان داشت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات 
گازی جهان به س��بب مقیاس تولید و تنوع فرآورده نقشی تعیین کننده در بازار 
دارد و یکم آبان ماه با عرضه ی ۱40 هزار متریک-تن نفتای سبک توانستیم روزی 

تاریخی را در بورس کشور رقم بزنیم.
وی اف��زود: تا به حال این حجم از فرآورده در رینگ داخلی به فروش نرس��یده 
بود و امیدواریم همچنان شاهد درخشش ستاره خلیج فارس در آسمان پاالیشی 

کشور باشیم.
مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس ادامه داد: ای��ن عرضه ی تاریخی 
در راس��تای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایج��اد ارزش افزوده ی 
بیش��تر و جلوگیری از خام فروشی صورت پذیرفت چرا که نفتای سبک خوراک 
پتروش��یمی های کشور اس��ت و می تواند با تأمین خوراک صنایع پایین دستی به 

جهش تولید در کشور کمک کند.
وی در پایان ابرازداش��ت: ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس هم اکنون جایگاهی 
راهبردی در توازن انرژی کش��ور و منطقه ایفا می کند و م��ا این وعده را به مردم 
شریف ایران می دهیم که علی رغم ایجاد شرایط ویژه به سبب شیوع ویروس کرونا، 

از تمام ظرفیت ها برای ایجاد جهش در تولید استفاده کنیم.

با نقش آفرینی شرکت نفت ستاره خلیج فارس صورت گرفت؛

صادرات 100 میلیون دالری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
مدیرعامل ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس  از صادرات ۱00 میلیون دالری این 
پاالیش��گاه در 7 ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: صادرات و جلوگیری از 

خام فروشی ترفندی برای عملی کردن منویات مقام معظم رهبری است.
»محمدعلی دادور« ضمن تبریک به مناسبت روز ملی صادرات و عرض خداقوت 
به تمام جهادگرانی که با تاش در س��نگر اقتصاد به دنبال ارزآوری برای کش��ور و 
بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی مردم هستند، گفت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
به عنوان اصلی ترین تأمین کننده سبد سوخت کشور نقش اساسی در توازن انرژی 
منطقه ایفا می کند و با تاش شبانه روزی همه  مدیران و کارگران و مهندسان توانسته 
در کنار توجه به تولید و صادرات محصوالت، ایجاد اشتغال پایدار در استان هرمزگان 
را نیز مدنظر قرار دهد. وی افزود: یکی از دس��تاوردهای افتتاح فاز س��وم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس که در سال ۱۳97 محقق شد، تبدیل ایران از واردکننده ی بنزین 
به صادرکننده ی بالقوه ی این کاالی استراتژیک بود و خوشبختانه با آغاز اجرای طرح 
بهینه س��ازی ظرفیت و رفع موانع تولید سه فاز موجود در سال جاری، کشور برای 

نخستین بار در تاریخ صنعت نفت تبدیل به صادرکننده بنزین شد.
دادور در تشریح این طرح بیان داشت: با تصویب فاز چهارم پاالیشگاه به نام »طرح 
بهینه سازی ظرفیت و رفع موانع تولید سه فاز موجود« شاهد افزایش روزانه ۱۸0 هزار 
بشکه ای پاالیش خوراک از ۳60 به ۵40 هزار بشکه میعانات گازی در سه فاز اولیه 
خواهیم بود و این مساله عاوه بر جلوگیری از خام فروشی میعانات گازی و افزایش 
تولید فراورده ها، پشتوانه ارزشمندی برای تأمین خوراک پتروشیمی های کشور نیز 
به حس��اب می آید و می تواند سبب گش��ایش افق های صادراتی بیشتری شود. وی 
جلوگیری از خام فروش��ی را ترفندی برای عملی کردن منویات مقام معظم رهبری 
دانست و گفت: در پی صادرات فرآورده ها، ارزش افزوده ی بیشتری ایجاد خواهد شد 
که موجب ارزآوری بیشتر و بهبود شرایط اقتصادی کشور می شود. دادور اظهار داشت: 
مرداد ماه امسال نخستین عرضه ی بنزین ستاره خلیج فارس در رینگ بین المللی 
توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی انجام شد و چنین رویدادی 

این موضوع را ثابت کرد که می توان ارزش افزوده ای باالتر از پیش بینی های نشریات 
معتبر این حوزه برای بنزین صادراتی کسب کرد. وی به تشریح عملکرد صادراتی این 
پاالیشگاه در سال گذشته پرداخت و گفت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال 
۱۳97 سهم ویژه ای را در صادرات فرآورده های نفتی داشت و بیش از ۳00 میلیون 
دالر صادرات فرآورده از این پاالیشگاه انجام شد. مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس اضافه کرد: در سال ۱۳9۸ نیز علی رغم افزایش فشار تحریم ها، روند صادرات 
فرآورده های پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس نه تنها کاهش نیافت که در هفت ماهه 
نخست امسال نیز شاهد بیش از ۲۵0 هزار متریک-تن با ارزش بیش از ۱00 میلیون 
دالر صادرات بودیم. وی در تشریح مقاصد صادراتی این پاالیشگاه گفت: کشورهای 
آذربایجان، افغانستان و پاکستان به صورت زمینی و کشورهای حوزه خلیج فارس به 
صورت ترم-تحویل دریایی مقاصد صادراتی ما هستند و جالب است بدانید ۸0 درصد 
فروش محصوالت از طریق عرضه در رینگ بین المللی صورت می پذیرد که س��بب 

حفظ قیمت، شفافیت فروش و افزایش تعداد خریداران شده است.
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توسعه پایدار در راستای چشم انداز شرکت در سال جهش تولید آرمان ماست
 مدی��ر بازرگانی ش��رکت پاالیش نفت تهران از س��اخت و تأمی��ن بیش از 90 
درصد قطعات و تجهیزات پاالیش��ی این شرکت بالغ بر ۱۳ هزار نوع قطعه توسط 

تولیدکنندگان داخلی خبر داد.
محمدرض��ا خلیلی با اعام این خبر گف��ت: با هدف حمایت از تأمین کنندگان 
قطع��ات در داخل کش��ور و خودکفایی در س��اخت و حرکت در مس��یر اقتصاد 
مقاومتی بر اساس منویات رهبری، با شناسایی شرکت های دانش بنیان و برگزاری 
نشست های علمی-صنعتی، بیش از ۱۳ هزار نوع قطعات و تجهیزات دوار و ثابت 
پاالیشی شامل قطعات پمپ ها، توربین ها، کمپرسورها، ژنراتورها، مبدل ها، کولرها، 
برج ها و ظروف، قطعات داخلی برج های خنک کننده و شیرآالت از تولیدات داخلی 

تأمین شده است.
وی ادامه داد: تهیه، نگهداشت و توزیع اقام مورد نیاز پاالیشگاه با رعایت منافع 
ذی نفع��ان و تعامل و همکاری با تولیدکنندگان قطعات و تأمین کنندگان کاال از 
مهم ترین وظایف این اداره است. مدیریت بازرگانی شرکت پاالیش نفت تهران در 
راستای اهداف کان شرکت که همان افزایش کارایی و اثربخشی و اطمینان به حفظ 
ظرفیت تولید محصوالت و ارائه خدمات به ذینفعان اس��ت، نسبت به تأمین کلیه 
کاالهای واحدهای عملیاتی و ستادی اقدام می کند. مأموریت این اداره هماهنگ با 
مدل تعالی سازمانی و بر اساس چشم انداز شرکت تعریف شده است. عاوه بر آن 
فعالیت های اداره بازرگانی نیز در س��ال جاری بر اساس اهداف و برنامه های بهبود 

طراحی شده و در حال اجراست.
مدیر بازرگانی ش��رکت پاالیش نفت تهران با تأکید بر نقش دانش در پیش��برد 
اهداف این امور افزود: امروز با اس��تعانت از پروردگار یکتا و با اتکا به دانش و توان 
داخلی کارشناسان و متخصصان و تاش برای ایجاد رونق و جهش تولید توانسته ایم 
با بهره گیری از سیاست های اباغی و تأکیدات مقام عالی وزارت نفت نقش بسزایی 
در س��بد سوخت کش��ور ایفا کنیم. در ش��رکت پاالیش نفت تهران نیز بر اساس 
تأکیدات مدیرعامل محترم، دستورالعمل مدیریت دانش تأمین کنندگان تدوین 
گردیده که در چند فاز تعریف و جاری شده است و شامل دانش از تأمین کننده، 
دانش با تأمین کننده، دانش برای تأمین کننده و دانش درباره تأمین کننده می شود 
که س��اخت برخی از کاتالیست ها برای اولین بار در کشور مطابق با استانداردهای 
جهانی توسط شرکت های توانمند داخلی و با کمک متخصصان فنی و مهندسی 
شرکت پاالیش نفت تهران از مصادیق بارز آن است. اقدامی که در شدیدترین دوران 
تحریم، ایران را برای همیشه از وابستگی به چند کشور خارجی که تولید این نوع 
کاتالیست ها را در انحصار خود داشتند بی نیاز ساخت. بر این اساس پس از تست 
موفقیت آمیز این کاتالیست و تولید آن در کشور، در زمینه تولید انواع کاتالیست 
پاالیشی در کشور خودکفا ش��ده ایم که این مهم مرهون کار و تاش شبانه روزی 
متخصصان این شرکت اس��ت. وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل مدیریت دانش 
تأمین کنندگان یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت بازرگانی بوده که در کمیته 
راهبری مدیریت دانش مورد تائید قرار گرفته است. این رویکرد نقش بسزایی در 

ایجاد رونق تولید، افزایش رقابت و سطح کیفی محصوالت تولید داخل دارد.
وی تأکید کرد: شرکت پاالیش نفت تهران همواره پیشرو و حامی ساخت داخل 
بوده و ایجاد ساختار سازمانی و تجهیز امور مهندسی ساخت با هدف بستر سازی 
مناسب جهت تأمین و ساخت کاال و قطعات یدکی و تقویت اقتصاد ملی با حمایت 
همه جانبه از کاالی با کیفیت ایرانی یکی از اقدامات انجام شده در این راستا است. 
لذا  با حمایت، تولید و استفاده از محصوالت تولید داخل ضمن غلبه بر تحریمهای 
اس��تکبار جهانی، تهدید تبدیل به فرصت و عاملی جهت استمرار تولید و توسعه 
پایدار در راس��تای چشم انداز شرکت شد. مفتخریم که اعتماد و حمایت شرکت 

پاالیش نفت تهران از تولیدکنندگان داخلی و تش��ریک مساعی با صنایع هم جوار 
باع��ث ایجاد حس خودباوری و به دنبال آن بومی س��ازی تکنولوژی و جایگزینی 

قطعات استاندارد داخلی با محصوالت شرکت های خارجی شده است.
 خلیلی در ادامه پیرامون دستاوردهای اداره بازرگانی شرکت پاالیش نفت تهران 
در تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس و هیدروژن شمالی که چندی پیش در 
این ش��رکت برگزار شد، اظهار داش��ت: تأمین با کیفیت قطعات در حداقل زمان 
ممکن در سایه همکاری و تعامل با سایر ادارات رکن اول اداره بازرگانی در تعمیرات 
اساسی اخیر بود. در این تعمیرات اساسی بیش از ۲۳۲ هزار و 7۵0 قطعه در قالب 
۵ ه��زار و ۲64 قلم از اقام مورد نی��از تأمین و در اختیار واحدهای متقاضی قرار 
گرفت. یکی از عمده ترین اقدامات اداره بازرگانی در این تعمیرات اساس��ی تأمین 
کاالهای مورد نیاز پیش بینی نشده بود که بر اساس زحمات و تجارب کارشناسان 
اداره ص��ورت گرف��ت و در نهایت منجر به کاهش زمان و جلوگیری از اتاف وقت 

جهت تأمین کاال و قطعات شد.
او افزود: امروزه توسعه و پیشرفت هر جامعه ای منوط به خودکفایی داخلی و قطع 
وابستگی فنی و صنعتی به بیگانگان است. از همین رو در سالیان متمادی است که 
مقام معظم رهبری با تأکیدات مکرر همواره تحقق »اقتصاد مقاومتی« و خودکفایی 
و خویشتن باوری و اعتماد به نفس ملی و حمایت از کاالی ایرانی و در نهایت جهش 
تولید را مدنظر قرار داده اند. بی شک تمرکز اثر بخش همراه با غیرت و حساسیت 
ملی نس��بت به این موضوع می تواند آثار و پیامدهای مهمی از قبیل صرفه جویی 
ارزی، رشد و شکوفایی توان داخلی و مصونیت سازی صنعت نفت کشور از تحریمها 
و تکانه های بیرونی به همراه آورد. انتظار ما از تولیدکنندگان داخلی ارتقاء کیفیت، 
رقابت سالم و تحویل به موقع کاال در راستای پیشبرد اهداف ملی است که این مهم 

تنها در سایه صداقت، وفاق و همدلی به دست خواهد آمد.
وی در خاتمه بیان داش��ت: ایجاد فرهنگ برد-برد دورنمایی اس��ت که شرکت 
پاالیش نفت تهران در راستای تأمین منافع ذی نفعان خود در پی آن است در این 
خصوص باید اشاره داشت جلسات هم اندیشی با تولیدکنندگان هر ساله در چندین 
نوبت به صورت تخصصی برگزار می ش��ود که در جهت انتفاع آن عزیزان اقداماتی 
نظیر افزایش میزان پیش پرداخت یا تدوین و جاری سازی مدیریت دانش تأمین 
کنندگان صورت پذیرفته است. امیدواریم این مدیریت در پرتو عنایات حق تعالی 
و با تاش و کوشش شبانه روزی کارکنان نستوه و زحمتکش در سایه حمایت های 
بی دریغ مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره و سایر ادارات مرتبط، در راستای 
موفقیت ش��رکت پاالیش نفت تهران به عنوان عضوی تأثیرگذار در صنعت نفت 

کشور سهمی هرچند اندک داشته باشد.

مدیر بازرگانی شرکت پاالیش نفت تهران:
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پاالیشگاه تهران از واردات کاتالیست خارجی بی نیاز شد

مدیر بازرگانی پاالیشگاه تهران با اشاره به تست موفق کاتالیست های تولید داخلی در 
پاالیشگاه از بی نیازی کامل این پاالیشگاه نفت از واردات کاتالیسات خارجی خبر داد.

محمدرضا خلیلی گفت: مشکلی برای تأمین کاال و تجهیزات در پاالیشگاه وجود 
ندارد و حتی در تعمیرات تابستانی آیزوماکس و هیدروژن شمالی بیش از ۲۳۲ هزار 

قطعه کاال تأمین و تجهیز شد.
وی با اعام اینکه هم اکنون 90 درصد کاالهای مصرفی پاالیش��گاه تهران توسط 
سازندگان داخلی تأمین می شود، تصریح کرد: بیش از ۱۳ هزار نوع قطعات و تجهیزات 
دوار و ثابت پاالیشی شامل قطعات پمپ ها، توربین، کمپرسور، ژنراتور، مبدل، کولر، 

برج ها و ظروف و شیرآالت جای واردات از داخل تأمین می شود.

پاالیشگاه نفت تهران حامی محیط زیست، ارزش آفرین برای ذی نفعان
مدیرمالی و اقتصادی شرکت پاالیش نفت تهران 
از افزایش سرمایه بیش از ۱۲00 برابری این شرکت 

برای ذی نفعان خود طی 6 سال اخیر خبر داد.
فریدون ورشوساز با اعام این خبر گفت: پاالیش 
نفت تهران یکی از شرکت های خصوصی تحت قانون 
تجارت در گروه فرآورده های نفتی با نماد »شتران« 
اس��ت که در ۵ ماهه نخست سال جاری 464 ریال 
به ازای هر س��هم سود محقق کرد و توانست ضمن 
تداوم تولید محصوالت کیفی، افزایش سرمایه بیش 
از ۱۲00 براب��ری طی 6 س��ال اخیر ارزش مضاعف 

برای ذی نفعان خود فراهم آورد.
وی ادامه داد: مدیریت مالی و اقتصادی ش��رکت 
مطابق س��ند مدیریت استراتژیک سازمان و اهداف 
کان آن، از س��ال ۱۳9۳ مدیری��ت نقدینگی را به 
منظور تأمین منابع مالی الزم برای سرمایه گذاری ها 
و انجام طرح های توسعه ای و بهبود کیفی محصوالت 
ش��رکت، در دس��تور کار خود قرار داده و استراتژی 
سازمان مبنی بر »تولید نقدینگی پایدار از دارایی ها 
و توان موجود و انجام س��رمایه گذاری های انتخابی 
جهت افزایش رضایت ذی نفعان و موفقیت پایدار« 
را س��رلوحه خود کرده است که درنتیجه بر اساس 
این خط مش��ی از س��ال ۱۳9۳ تاکن��ون 7 مرحله 
افزایش سرمایه صورت پذیرفته که هشتمین مرحله 
آن در مهرماه س��ال جاری از محل س��ود انباشته و 
س��ایر اندوخته ها به می��زان 70 درصد بود. با انجام 
این افزایش سرمایه ها، سرمایه شرکت از 6۱ میلیارد 
ریال در س��ال 9۳ به 7۵ هزار میلیارد ریال در سال 
99 افزایش خواهد یافت. این افزایش بیش از ۱۲00 
برابری سرمایه شرکت طی 6 سال اخیر، منافع بسیار 

زیادی برای ذی نفعان شرکت محقق کرده است.

ورشوس��از گفت با توجه به افزایش س��رمایه های 
انجام ش��ده عمدتاً از محل س��ود انباشته و اندوخته 
طرح و توسعه بوده و همچنین اصاح ساختار مالی 
صورت گرفته در ش��رکت به تبع آن، منجر به بهبود 
نس��بت مالکانه و کاهش ریسک اعتباری شرکت و 
تس��هیل تأمین مالی طرح های آتی ش��رکت شده 

است.
وی با اش��اره به اینکه برنامه های س��رمایه گذاری 
دیگری نیز در دس��ت بررس��ی و انجام است گفت: 
ب��ا توجه ب��ه ریس��ک های عملیات��ی ذاتی صنعت 
پاالیش نفت و قدمت بیش از ۵0 ساله تجهیزات و 
دارایی های شرکت و اطمینان از اینکه همواره بخشی 
از درآمدهای پاالیش��گاه صرف توس��عه بلندمدت 

آن خواهد ش��د. به طورکلی بر اساس سند مدیریت 
اس��تراتژیک شرکت، سیاس��ت مدیریت نقدینگی، 
خروج حداق��ل نقدینگی به منظور حفظ توان مالی 
برای محافظت از تولی��د پایدار محصوالت کیفی و 
اج��رای طرح های بهبود کمی و کیف��ی فرآورده ها 

است.
مدی��ر مال��ی و اقتصادی پاالیش نف��ت تهران در 
خصوص ش��فافیت مالی این ش��رکت گفت: طبق 
گزارش��ات حس��ابرس مس��تقل، صورت های مالی 
شرکت پاالیش نفت تهران به عنوان یکی از مهم ترین 
قطب ه��ای اقتصادی پایتخت طی س��ال های اخیر 
هم��واره مقبول بوده و به نح��و مطلوب و مطابق با 

استانداردهای حسابداری انجام  یافته است.
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دستاوردهای پاالیشگاه نفت تهران در ارتقاءکیفی محصوالت
مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران توضیحاتی 
پیرامون دستاوردهای این شرکت  در خصوص طرح 

بهینه سازی و ارتقاءکیفی محصوالت ارائه داد.
احمد خیری در این رابطه بیان داش��ت: در حوزه 
تولیدات پاالیشگاه و در سایه اجرای طرح های کیفی 
سازی مطابق مأموریت و برنامه های سازمان از سال 
۱۳9۱ تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 7 میلیون 
لیتر بنزین پاک، ۵ میلیون لیتر نفت سفید با استاندار 
یورو 4 و حدود ۱۳ میلیون لیتر گازوئیل با استاندار 
یورو 4 تولید و عرضه شده است. همچنین بسیاری از 
پروژه های دیگر در راستای اصاح فرآیندهای تولید 
و انطباق با الزامات زیست محیطی در شرکت انجام 
 یافته که کسب رتبه های برتر زیست محیطی در میان 
پاالیشگاه های کشور طی سال های متوالی، اعام شده 
از سوی متولیان مجموعه ی وزارت نفت، گواه بر این 

مدعاست.
 احمد خیری در خصوص طرح بهینه سازی فرآیند 
و ارتقاء کمی و کیفی کل بنزین تولیدی پاالیش��گاه 
تهران به اس��تاندارد یورو ۵ گف��ت: این طرح دارای 
س��ه زیر پروژه است که با همت مدیریت مهندسی 
طرح های ش��رکت پاالیش نفت تهران، خرید دانش 
فنی، طراحی پایه و اخذ مجوز زیست محیطی برای 
اجرا انجام  یافته اس��ت و این طرح در شرف انتخاب 

پیمانکار داخلی صاحب صاحیت است.
وی ادامه داد: طرح مذکور در س��ال 96 تا مرحله 
امضای قرارداد EPC با شرکتی ژاپنی پیش رفت که 
به دلیل شرایط تحریم استکبار جهانی شرکت مذکور 

از ادامه کار منصرف شد.
خیری در ضمن توضیحات خود گفت: در خصوص 
طرح کاهش تولید نفت کوره نیز الزم به ذکر اس��ت 
که مطالعات فنی و اقتصادی اولیه آن انجام  یافته و 
مقدمات برای اخذ مجوز زیست محیطی فراهم شده 
اس��ت. مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران در 
ادام��ه افزود: در 6 ماهه اول امس��ال با بهبود فرآیند 
تحویل محصوالت وی��ژه و همچنین افزایش تولید 

فرآورده های با ارزش، متناسب با نیاز مشتریان، تاش 
شد تا محصوالت ویژه )نظیر: روغن پایه، وکیوم باتوم، 
حال 40۲، ازت مایع( با ارزش افزوده باالتر افزایش 

تولید داشته باشند. 
همچنین با احیا و تعویض کاتالیست در واحدهای 
هی��دروژن و آیزوماکس در تعمیرات اساس��ی اخیر 
کیفیت محص��والت تولیدی ای��ن دو واحد افزایش 

محسوسی یافته است.

به سازی و به روز رسانی 4 دستگاه هیدرانت در مخازن استراتژیک

اداره آتش نشانی شرکت پاالیش نفت تهران با به سازی و به روز رسانی 4 دستگاه 
هیدرانت مانیتوردار در مخازن اس��تراتژیک شرکت پاالیش نفت در مسیر توسعه 

پایدار قرار گرفت.
با هدف ارتقاء ضریب ایمنی مخازن استراتژیک و افزایش توان و سرعت کارکنان 
آتش نشانی در مواقع بروز حادثه، 4 دستگاه هیدرانت در مخازن استراتژیک شرکت 
پاالیش نفت تهران به روز رسانی و به سازی شد. همچنین با نصب و بکارگیری ابزار 
مخصوص آن، مدت زمان حضور آتش نشان و به کارگیری هیدرانت )زمان طایی( 

به میزان قابل توجهی کاهش یافت. 
این دستگاه از طریق اتصال به سیستم لوله کشی آب مورد نیاز جهت اطفاء حریق 
را فراهم می کند. این ش��یرها با اتصال به رینگ آب آتش نش��انی و در فضای باز و 
خارج محوطه مخازن نصب ش��ده و دارای یک انش��عاب اصلی به قطر 4 اینچ و دو 
انشعاب به قطر ۲.۵ اینچ هستند. انشعاب اصلی برای اتصال لوله کشی به پمپ خودرو 

آتش نشانی یا به طور مستقیم برای اطفاء حریق به کار می رود.
در اج��رای ای��ن ط��رح که با ت��اش و کوش��ش کارکن��ان اداره آتش نش��انی 
 ص��ورت گرف��ت، ادارات تعمی��رات مخ��ازن، کارگاه مرک��زی و مهندس��ی نی��ز 

مشارکت و همراهی داشتند.  

با تکیه بر توان و دانش متخصصان شرکت پاالیش نفت تهران صورت گرفت:
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تشریح دستاوردهای اداره آتش نشانی شرکت پاالیش نفت تهران
رئیس اداره آتش نشانی طی گفت وگویی به تشریح 
فعالیت های این واحد از ابتدای سال جاری پرداخت.

غامرضا صافی در این خصوص گفت: به روزرسانی 
ادوات و تجهیزات آتش نشانی، دستور خرید کمدهای 
ویژه آتش نش��ان، تغییر ساختار رختکن به منظور 
ارتقای س��رعت و جلوگیری از اتاف وقت در زمان 
حادثه، بهره برداری مجدد از زمین آتش و برگزاری 
چند دوره آموزش��ی در آن و همچنین تست بیش 
از ۲00 س��یلندر دستگاه تنفس��ی از نمونه اقدامات 
اجرایی اداره آتش نشانی از ابتدای سال جاری است.

صاف��ی بهره گیری بیش از 9۵ درصد از سیس��تم 
اطف��ای حریق ب��ا توجه به رویکرد پیش��گیرانه این 
سیستم را نقطه عطف اقدامات اداره آتش نشانی در 
سال جاری برشمرد و گفت: با حمایت های بی دریغ 
مدیرعام��ل، مدیر عملیات و رئی��س اداره HSE و با 
تکیه بر دانش و توانایی کارکنان ش��ریف اداره آتش 
نشانی پس از چند سال سیستم اعام و اطفای حریق 
واحدهای عملیاتی در سرویس قرار گرفت که با توجه 
به اهمیت موضوع اقدامی چشمگیر به شمار می رود.

وی در ادام��ه با تأکید به مقول��ه آموزش و اجرای 
دقیق آن در اداره آتش نش��انی خاطرنشان ساخت: 

در راس��تای مس��ئولیت های اجتماع��ی، آم��وزش 
نیروهای آتش نشانی شرکت های همجوار و برگزاری 
مانور مش��ترک در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. 
همچنین بر اس��اس تأکیدات رئیس محت��رم اداره 
HSE، آم��وزش و ارتقاء س��طح آمادگی جس��می و 

فکری کارکنان ای��ن اداره مدنظر قرار دارد. عاوه بر 
آن کاس های OJT با همکاری اداره محترم آموزش 
و تجهیز نیروی انسانی به صورت هر ۳ ماه یک بار در 

اداره آتش نشانی برگزار می شود.
رئیس آتش نش��انی نشانی ش��رکت پاالیش نفت 
تهران با تأکید بر ضرورت توجه به قوانین و مقررات 
HSE ب��ه منظ��ور افزایش ضریب ایمن��ی، آمادگی 

پیش��گیری از بروز ح��وادث و واکنش ب��ه موقع در 
ش��رایط  اضطراری را برای صیانت نیروی انسانی و 

تجهیزات پاالیشگاه، مسئولیتی مهم عنوان کرد.
 صاف��ی تصریح کرد: با توجه به حساس��یت های 
حوزه آتش نشانی، روزآمد کردن امکانات و تجهیزات 
با تکیه بر توانمندی نیروهای آتش نشان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
به گفت��ه وی با تکیه ب��ر قابلیت ه��ای نیروهای 
آتش نشان پاالیشگاه نفت تهران با بهسازی هایدرنت 
مانیتورهای مخازن پاالیشگاه، نوسازی ۲ عدد خودرو 
آتش نشانی و همچنین تعمیر ۲ دستگاه کمپرسور 
هوای فشرده جهت پر کردن دستگاه های SCBA از 

صرف میلیاردها ریال هزینه صرفه جویی شد.
 وی خاطر نش��ان س��اخت: حادث��ه هیچ گاه خبر 
نمی کند. بخصوص زمانی که با نفت و مواد مشتعل 

نفتی سروکار داشته باشیم.
 ازاین رو جس��ارت، ش��جاعت و ازخودگذشتگی ۳ 
فاکتور مهم آتش نش��ان اس��ت که باید به این مهم 
دست یابند. آرزومندم که نه تنها در پاالیشگاه نفت 
تهران، بلکه در هیچ پاالیش��گاهی در کش��ور شاهد 

حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

حمایت 50 میلیاردی شرکت پاالیش نفت بندرعباس از بهداشت و درمان هرمزگان در مقابله با کرونا
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس از کمک ۵0 میلیارد ریالی این شرکت 
به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به منظور کمک به پیشگیری و مقابله با بیماری 

کرونا خبر داد.
مهندس هاشم نامور با اشاره به اوج گیری مجدد شیوع بیماری کرونا در هرمزگان 
گفت:  این شرکت به منظور اجرای تعهدات خود در ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و کمک به دانشگاه علوم پزشکی برای خدمات رسانی مناسب به بیماران و اجرای 
اقدامات پیشگیرانه برای کنترل و مبارزه با بیماری کرونا مبلغ ۵0 میلیارد ریال را به 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اهدا کرد.
وی افزود: در ابتدای امسال نیز از طرف شرکت پاالیش نفت بندرعباس به منظور 
حمایت از کار درمان و کمک به روند بهبودی بیماران ۵0 میلیارد ریال پرداخت شد 

 که مجموعه حمایت این شرکت در این بخش به ۱00 میلیارد ریال رسید.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس کمک به خرید دس��تگاه ونتیاتور 
بیمارستان بندرلنگه، کمک به خانواده های آسیب دیده از کرونا و همچنین حضور در 
طرح ملی مواسات و همدلی با تهیه و توزیع بسته های مواد غذایی به ارزش 6 میلیارد 
و ۵00 میلیون ریال را از دیگر اقدامات این شرکت از ابتدای شیوع بیماری کرونا اعام 
کرد. مهندس نامور گفت: شیوع ویروس کرونا شرایط جامعه و فعالیت های اجتماعی 
را تحت تأثیر قرار داده و قطعاً همه ما وظیفه داریم در قبال سامت جامعه احساس 
مسئولیت کرده و برای بهبود شرایط با هماهنگی متولیان بهداشت و درمان اقدامات 
الزم را انجام دهیم. وی با تقدیر و تشکر از همه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که 
به عنوان مدافعان سامت برای درمان و بهبود بیماران و بازگشت سامت به جامعه 
تاش می کنند تصریح کرد:  باید تاش شود با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
توجه جدی به توصیه های کادر درمان،  شرایط را مدیریت کنیم و به لطف خداوند و 

تاش پزشکان و نیروهای درمان،  شاهد بهبودی همه بیماران و ریشه کن شدن این 
بیماری در کل جهان باشیم.  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس بیان داشت: 
این شرکت در جایگاه یک مجموعه صنعتی پیشرو همواره تاش کرده است با توجه 
به اهمیت مسئولیت های اجتماعی به عنوان یک وظیفه اجتماعی ، در کنار رسالت 
اصلی خود که تأمین بخش��ی از انرژی و تولید فرآورده های نفتی مورد نیاز کش��ور 
است،  برای کمک به توسعه زیرساخت های جامعه پیرامونی به ویژه در شرایط کنونی 
که ش��یوع ویروس کرونا توجه به بسترهای بهداشت و درمان را از اهمیت بیشتری 
برخوردار کرده است، اقدامات الزم را انجام دهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
نیز گفت: با توجه به وسعت شیوع بیماری  کرونا و شمار بیمارانی که به مراکز درمان در 

استان مراجعه می کنند،  حجم مالی گسترده به بخش درمان تحمیل شده است.
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2 دستگاه دیگ بخار جدید  227 تنی و آب DM در شرکت پاالیش نفت اصفهان ساخته می شود

شپنا در مزایده خرید سهام شرکت پتروشیمی اصفهان برنده شد

با توجه به راه اندازی واحد بنزین س��ازی، واحد تقطیر سوم و تعدادی پروژه های 
جانبی دیگر و با هدف افزایش تولید و تأمین  بخار مورد نیاز پاالیشگاه، ۲ دستگاه 
دی��گ بخار جدید ۲۲7 تنی و آب DM )مقطر(در ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 

ساخته می شود.
مدیرمهندس��ی و اجرای پروژه های شرکت، با اشاره به پیشرفت حدود 9۳ طرح 
افزود: طراحی، تهیه، س��اخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 
hr/ با ظرفیت خروجی دائم DM ۲۲7 )تن بر ساعت( و یک واحد آب hr/t خروجی

m۳ ۵00)مترمکعب در ساعت(، از سال های قبل آغاز شده  و براساس پیش بینی ها، 
پایان طرح اسفندماه سال جاری خواهد بود. سیدمنصور سیدفتاحی همچنین گفت: 
در راستای اجرای پروژه، یک ساختمان کنترل، مرکز فرعی برق شماره ۳۲ ساخته 
ش��ده و اطراف دیگ بخار  و واحد آب  DM محوطه س��ازی می شود و در کنار آن، 
اجرای تمام مسیرهای ارتباطی، لوله کشی ها، کابل ها و سیگنال های ارتباطی حد 

فاصل واحدهای فوق الذکر و تأسیسات موجود پاالیشگاه اجرایی می شود.
وی قیمت برآوردی برای اجرای طرح را حدود 40 میلیون یورو اعام کرد.

گفتنی اس��ت در حال حاض��ر 6 دیگ بخار ۲۲7 تنی در ش��رکت پاالش نفت 
اصفهان به منظور تولید بخار مورد نیاز واحدهای عملیاتی فعال هستند.

معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان از حضور و برنده شدن 
در مزایده خرید ۲۳ درصدی سهام پتروشیمی اصفهان خبر داد.

 مهدی صرامی افزود:  بلوک ۲۳07 درصدی پتروشیمی اصفهان توسط شرکت 
سپرده گذاری مرکزی بطور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس روانه میز فروش شد 
و به این ترتیب، روز چهارش��نبه ۱4 آبان از طریق کارگزاری شهر،  69 میلیون و 
۲۱۸ هزار و ۸6۱ سهم در نماد »شصفها 4« با موضوع فروش اوراق بهادار بازداشتی 

عرضه شد.
 عضو هیئت مدیره ش��رکت پاالیش نفت اصفهان گفت: در این واگذاری قیمت 
پایه هر س��هم ۱0۵۱۱۱ ریال، قیمت پایه کل 7۲7۵ میلیارد تومان و س��پرده 
حضور در رقابت 7۲7 میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین کارگزار خریدار 
باید سپرده حضور در رقابت معادل ۱0 درصد قیمت پایه کل را بصورت نقدی یا 
ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط )حداقل ۳ ماهه( از مشتری دریافت و حسب 
تأییدیه مربوطه را به معاونت بازارهای خارج از بورس و فرابورس ارائه کند.مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به شرکت فوق تحویل داده و 

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان
با هدف تأمین گاز طبیعی طرح بهبود فرآیند و بهینه س��ازی پاالیشگاه اصفهان، 
 EPC به صورت )Gas Reducing Station(پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی

احداث می شود.
 Gas Reducing( علی میثاقی، مدیر این پروژه افزود: طرح ایستگاه تقلیل فشار گاز
Station( ب��ا ظرفیت ۳00.000 اس��تاندارد مترمکعب بر س��اعت ب��ه همراه یک 

RUN)خط( با ظرفیت ۱۵0.000 استاندارد مترمکعب به صورت یدکی است که از 

سال 97 آغازشده و تاکنون حدود 90 درصد پیشرفت داشته است.
وی زمان پایان اجرای طرح را آذرماه س��ال جاری اعام کرد و گفت: مبلغ اجرای 

پیمان ۱7۱ میلیارد ریال بوده است.
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احداث سکوهای بارگیری فرآورده های سبک و سنگین در پاالیشگاه اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بارگیری فرآورده های ویژه خود، ۱۸ بازوی 
بارگیری جدید احداث کرد.

رئیس عملیات مخازن و نقل  و انتقال مواد نفتی شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
اع��ام این خبر گفت: این بازوها با هدف بارگیری محصوالتی همچون لوب کات، 

آیزوریسایکل، وکیوم باتوم )ته  مانده برج تقطیر در خأل( و همچنین انواع حال های 
نفتی طراحی و در زمینی به مساحت ۵/۱ هکتار و با هزینه ای بالغ  بر 40 میلیارد 

تومان احداث شده اند.
بابک الماس��ی نیا افزود: این بازوها بر روی 9 س��کوی بارگیری دو نازله احداث 
ش��ده اند که تع��داد 6 بازو ب��رای بارگیری فرآورده های س��بک )همچ��ون انواع 
حال ها( اس��تفاده می شوند و تعداد ۱۲ بازوی دیگر وظیفه بارگیری فرآورده های 
 نفتی س��نگین )همچون وکی��وم باتوم، ل��وب کات و آیزوریس��ایکل( را بر عهده 

خواهند داشت.
وی ادام��ه داد: ایجاد خطوط انتقال برق، سیس��تم های اع��ان و اطفاء حریق، 
سیستم های مخابراتی، و سیس��تم های انتقال دیتا )شامل ایجاد زیر ساخت های 
حفاری برای عبور کابل های برق و فیبرهای نوری تا محل سکوها و …( از جمله 

فعالیت های جانبی این پروژه محسوب می شوند.
الماس��ی نیا همچنین تصریح کرد: در این پروژه اتاق کنترل، اتاق دیزل ژنراتور 
جهت تولید برق اضطراری سیستم آتش نشانی با تعبیه 6 مانیتور در جهت اطفای 
حریق احتمالی، دوش های آتش نشانی به صورت آب و فوم و …، تجهیزات دوربین 
مداربسته به  منظور کنترل محوطه، سیستم های پیجینگ و سیستم های بستن 

اضطراری واحد نیز طراحی  شده است.

تولید دو محصول جدید زیست  محیطی در شرکت پاالیش نفت اصفهان
معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان از اجرا و بهره برداری موفق از دو طرح 
جدید با ظرفیت تولید ۱000 بشکه در روز در پاالیشگاه اصفهان خبر داد و افزود: 
طرح تولید نرمال هگزان از س��ال ۱۳97 مطرح بود که پس از انجام مطالعات، این 

طرح وارد فاز اجرا شد و به بهره برداری رسید.
-AW علیرضا جعفرپورهمچنین با اشاره به تولید محصول جدیدی به نام حال
406++ گفت: حال جدید AW-406++ که آلودگی های زیس��ت محیطی کمتری 
دارد و دوست دار محیط زیست است، جایگزین حال AW-406 قبلی این شرکت 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرمال هگزان تولیدش��ده در پاالیشگاه اصفهان عاری از هرگونه 
ترکیبات گوگردی و آروماتیکی است و به همین دلیل نیازی به فراورش و تصفیه های 
ثانویه ندارد، افزود: این محصول که یک محصول س��بز و دوس��تدار محیط زیست 
محسوب می شود، تأثیرات بسیار مثبتی در راستای حفظ و نگاهداشت محیط زیست 

دارد.
جعفرپور بابیان مصرف فرآورده نرمال هگزان در کشور را ساالنه حدود ۵0 هزار تن 
اعام کرد و گفت: با توسعه صنایع شیمیائی و پتروشیمیائی، مصرف این فرآورده در 

آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی ادام��ه داد: ب��ا اجرای این طرح و تغییراتی که در واحد ایزومریزاس��یون داده  
شده است، عدد اکتان محصول ایزومریت تولیدی در واحد ایزومریزاسیون حدود ۳ 
واحد افزایش یافته است که منجر به کاهش مصرف تقریبی ۱000 بشکه اکتان افزا 

)MTBE( شده که این موضوع موجب افزایش سودآوری در شرکت خواهد شد.
معاون پاالیشگاه اصفهان تأکید کرد: اجرای این طرح بدون هیچ گونه سرمایه گذاری 
و صرف هزینه و تنها با اجرای یک طرح کارشناسی خاقانه و با استفاده از ظرفیت های 
خالی در واحدهای فرآیندی پاالیشگاه اصفهان محقق شده است که عاوه بر تولید 
محصول هگزان، افزایش کیفیت بنزین تولیدی در این پاالیش��گاه را نیز به همراه 

داشته است.

در همین ارتباط رئیس مجتمع بنزین س��ازی شرکت پاالیش نفت اصفهان که 
پیشنهاددهنده اولیه این طرح بوده است، در توضیح بیشتر اظهار داشت: محصول 
تولیدشده، غنی از نرمال هگزان است که می تواند در صنایع پتروشیمی )تولید برخی 

از پلیمرها(، صنایع غذایی )روغن کشی( و صنایع دارویی مورداستفاده قرار گیرد.
 احس��ان میرمحمدی با اشاره به اینکه پاالیش��گاه اصفهان درگذشته نیز حال
AW-406 را تولید می کرده است، افزود: بر مبنای اصول اولیه این طرح، حال ویژه 

AW-406 جدیدی تولیدشده است که نسبت به گذشته، عاری از ترکیبات آروماتیکی 

و گوگردی است و بنزن آن به طور کامل حذف شده است و برای تصفیه های ثانویه 
این محصول، هزینه کمتری صرف می شود و در نهایت ضایعات ناشی از تصفیه های 
فیزیکی این محصول به طورکلی حذف شده و آثار سوء زیست محیطی ناشی از آن 

به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
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افزایش 100 درصدی تولید گازوئیل یورو 4 و یورو 5 پاالیشگاه اصفهان
معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان اعام کرد میزان تولید گازوئیل یورو 
4 و یورو ۵ با افزایش تقریبی ۱00 درصدی از ۲ میلیون لیتر به 4 میلیون لیتر در 

روز افزایش یافته است.
 وی ب��ا اعام این خبر افزود: در جه��ت ارتقاء کیفیت گازوئیل و افزایش میزان 
تولید گازوئیل یورو 4 و یورو ۵، تغییراتی در شرایط عملیاتی رآکتورهای واحدهای 

آیزوماکس اعمال شد و فرایند تولید این محصول بهینه سازی شد.
علیرضا جعفرپور در خصوص افزایش اخیر تولید گازوئیل یورو در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از ۲ میلیون لیتر در روز به 4 میلیون لیتر در روز اظهار داشت: افزایش 
کیفیت این محصول ضمن ایجاد ارزش افزوده برای شرکت، تأثیر قابل توجهی در 

حفظ محیط زیست و کاهش آالینده های زیست محیطی خواهد داشت.
معاون تولید ش��رکت پاالیش نفت اصفهان از راه ان��دازی پروژه عظیم تصفیه 
گازوئیل شرکت نیز در سال آینده خبر داد و افزود: با توجه به پیشرفت بیش از 
۸۵ درصدی این پروژه، مراحل پیش راه اندازی شروع شده است و انتظار می رود 
با بهره برداری کامل از این پروژه تمامی ۲0 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه 
این پاالیشگاه تصفیه شود که مشخصات آن مطابق با استاندارد بین المللی یورو 

۵ خواهد شد.

جعفرپ��ور بابیان اینکه پروژه تصفیه گازوئیل هزینه ای بالغ بر 49۵ میلیون یورو 
و ۳۱9۱ میلیارد تومان داش��ته و در حال تکمیل است تصریح کرد: با بهره برداری 
از ای��ن طرح، ترکیبات گوگردی گازوئیل تولیدی پاالیش��گاه اصفهان به کمتر از 

۱0PPM کاهش خواهد یافت.

صادرات حالل 402 شرکت پاالیش نفت اصفهان به خارج از کشور
رئی��س بازاریاب��ی و فروش ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان گفت: از طریق  بورس انرژی،  ۱۸ هزار متر 

مکعب »حال 40۲ « به خارج از کشور صادر شد.
ابراهی��م کاویانی پ��ور اف��زود: اگ��ر در اندیش��ه 
توس��عه اقتصادی به س��ر می بریم، برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری ها باید نگاه فرامرزی و صادرات محور 

داشته باشد.
وی در تش��ریح فرآین��د ص��ادرات ای��ن محصول 
پاالیشگاهی گفت: در راستای اهداف شرکت و توسعه 
بازار، حضور مستقیم در بازارهای صادراتی مورد توجه 

قرار گرفته است.
رئی��س بازاریابی و فروش ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان با بیان اینکه محموله صادراتی پاالیش��گاه 

به کش��ور عراق بوده، افزود: ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان پ��س از تأمین نی��از داخلی و با کس��ب 
مجوزهای الزم، شرایط صادرات فرآورده های دیگر 
خود را که در بورس کاال و انرژی به فروش می رسد، 

فراهم کرده است.
کاویانی پ��ور ادامه داد: با توج��ه به محدودیت بازار 
داخلی و اشباع این بازار، لزوم توسعه و تکمیل زنجیره 
ارزش فرآورده های نفتی در داخل کشور و همچنین 
توس��عه بازار فرآورده های نفتی در خارج از کشور به 
صورت همزمان را با هدف تداوم فروش بدون دغدغه 
محصوالت پاالیشگاهی چشمگیرتر می کند. به همین 
منظور اداره بازاریابی و فروش ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان با توجه به اس��تراتژی های کان ش��رکت، 

صادرات بخشی از فرآورده های ویژه نفتی را در دستور 
کار خود قرار داده اس��ت. ورود به بازارهای صادراتی 
می تواند ضمن افزایش درآمد شرکت، متضمن حفظ 
سطح فروش و در برخی موارد افزایش میزان فروش 

فرآورده های تولیدی شرکت باشد.
شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان اولین شرکت 
پاالیشی محسوب می ش��ود که با واگذاری به بخش 
خصوص��ی، در دی ماه س��ال ۱۳۸9 اقدام به عرضه 
محصوالت خود در ب��ورس کاال کرد. در حال حاضر 
شرکت پاالیش نفت اصفهان محصوالت خود همچون 
وکی��وم باتوم، گوگرد و ل��وب کات را در بورس کاال و 
آیزوریس��ایکل و انواع حال های تولیدی را در بورس 

انرژی به فروش می رساند.
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افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان

افزایش 49 درصدی سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع عمومی فوق 
العاده صاحبان س��هام این شرکت به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سرمایه 
ش��رکت از مبلغ ۵۱000 میلیارد ریال به 76000 میلیارد ریال افزایش یافت. این 
مبلغ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه از طریق صدور 

سهام جدید به تصوب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام این شرکت که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
و با حضور حدود 7۸٫۵۳ درصد سهامداران به صورت حضوری و بیشتر به صورت 
مجازی صاحبان س��هام این شرکت برگزار شد، با بیان این که این شرکت دومین 
ش��رکت پاالیشی در بین ش��رکت های پاالیش��ی کش��ور از لحاظ خوراک است، 
خوراک  نفت خام پاالیش��گاه اصفهان را بین ۳60 تا ۳7۵ هزار بشکه در روز اعام 
کرد و گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان نخستین شرکت پاالیشی کشور از نظر 
تنوع  تولید فرآورده های نفتی اس��ت. مرتضی ابراهیمی افزود: تولید حال )406( 
جدیدترین فرآورده نفتی شرکت پاالیش نفت اصفهان بوده که به دست متخصصان 
این ش��رکت تولید شده اس��ت. وی با اشاره به این که بنزین، گازوئیل و نفت کوره 
بیشترین فرآورده های نفتی این شرکت را تشکیل می دهد گفت: با بهره برداری طرح 

بنزین سازی در سال 9۵، تمامی بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان به استاندارد یورو ۵ 
ارتقاء یافت می توان گفت شرکت پاالیش نفت اصفهان تنها شرکت پاالیشی کشور 

بوده که تمام بنزین تولید آن مطابق با استاندارد یورو ۵ است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، علت افزایش سرمایه این شرکت 
را انجام و تکمیل پروژه های تعریف ش��ده در پاالیشگاه اصفهان اعام کرد و افزود: 
پروژه های در دس��ت اجرای این ش��رکت به ۳  بخش  بهینه سازی و بهبود فرآیند، 

حفظ ظرفیت وهمچنین RFCC تقسیم بندی می شود.
ابراهیمی به پروژه تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان اشاره و پیشرفت آن را ۸۵ 
درصد اعام کرد و گفت: با بهره برداری این پروژه در ابتدای س��ال آینده تمام ۲0 
میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این شرکت، مطابق با استاندارد بین المللی یورو ۵ 
خواهد شد. وی افزود: اخیراً  ظرفیت تولید گازوئیل یورو 4 این شرکت از ۲ میلیون 
لیتر به 4 میلیون لیتر در روز افزایش یافته اس��ت ولی با بهره برداری پروژه تصفیه 
گازوئیل همه گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان به استاندارد بین المللی یورو ۵ ارتقاء 
می یابد. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که پروژه تصفیه گازوئیل 
با هزینه ای معادل 49۵ میلیون یورو و ۳۱9۱ میلیارد تومان در حال ساخت است 
گفت: با بهره  برداری این طرح، ترکیبات گوگردی گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان 
از ۱0 هزار به  ۱0PPM کاهش می یابد. ابراهیمی همچنین به پروژه گوگردزدایی از 
ته  مانده برج های تقطیر )RHU( اشاره کرد و افزود: این پروژه حدود 6 درصد پیشرفت 
دارد و با پیش بینی حدود 600 میلیون یورو هزینه در س��ال ۱40۳ به بهره برداری 
می رسد. وی در ادامه با بیان این که در قالب پروژه های حفظ ظرفیت شرکت نفت 
اصفهان حدود ۱7 طرح در حال اجرا اس��ت، ساخت ۲ دستگاه بویلر، بازسازی برج 
خنک کننده ها برای صرفه جویی در مصرف آب، ایستگاه تقلیل گاز برای تأمین گاز 
پروژه جنوبی  و ساخت سیستم بازیافت گاز LPG را از مهمترین این طرح ها برشمرد 
و گفت: دو دستگاه بویلر تا آخر امسال به طور کامل به بهره برداری می رسد. مدیر 
عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به پروژه بازیافت  LPG این شرکت که در حال 
  LPG اجرا است اشاره کرد و افزود: با بهره برداری این طرح، میزان قابل توجهی از گاز
در واحد بنزین سازی استحصال می شود که بخشی از آن عرضه و بخش دیگری به 

عنوان سوخت جایگزین و ارزان قیمت در پاالیشگاه استفاده خواهد شد.

بهره برداری از پروژه تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان؛ ابتدای 1400
پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بالغ بر 44/۸۸ درصد پیشرفت داشته است و در ابتدای 

سال ۱400 به بهره برداری می رسد.
عضو هیئت مدیره ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
ضمن اعام این خبر گفت: با پایان یافتن پروژه تصفیه 
گازوئیل، تمام ۲0 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی شپنا، 

مطابق با استاندارد بین المللی یورو ۵ خواهد شد.
 مهدی صرامی با بیان اینکه این طرح در حال نهائی 
ش��دن مراحل نصب و پیش راه اندازی اس��ت، هدف 
از اج��رای آن را بهبود فرآیندهای عملیاتی و افزایش 
کیفیت سوخت های تولیدی و حذف ترکیبات سولفور 
از دیزل تولیدی و تصفیه گازوئیل عنوان کرد و افزود: 
با بهره برداری رس��می از ط��رح، ترکیبات گوگردی 

محصول، از ۱0 هزار به ۱0PPM، کاهش می یابد.
 معاون اقتصادی و بازرگانی ش��رکت پاالیش نفت 

اصفهان طرح تصفیه گازوئیل را که با هزینه ای معادل 
49۵ میلیون یورو و ۳۱9۱ میلیارد تومان احداث شده، 
بسیار سودآور دانست و اظهار داشت: با اتمام این طرح 
بالغ  بر ۱9۲ میلیون یورو مابه التفاوت ناشی از فروش 

گازوئیل کم گوگرد عاید این شرکت می شود.
به گفته معاون اقتصادی و بازرگانی ش��پنا، پروژه 

گوگردزدای��ی از ته مانده برج ه��ای تقطیر )RHU( از 
دیگر طرح هایی اس��ت که باه��دف گوگردزدایی از 
ته مانده برج های تقطیر شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در حال انجام است و انشاهلل در سال ۱40۳ به پایان 

می رسد.
 صرامی با اعام اینکه پیش بینی هزینه انجام این 
پروژه حدود 600 میلیون یورو است، عنوان کرد: سود 
ناخالص ناش��ی از فروش نفت کوره کم گوگرد ۲46 

میلیون یورو است.
 مهدی صرامی تصریح کرد: در سال گذشته باهدف 
کاهش تنگناه��ای عملیاتی و کاه��ش بار ترافیکی 
خ��وراک نفت خ��ام در واحدهای تقطی��ر راه اندازی 
ش��د. وی هزینه این پروژه را 40 میلیون یورو و 4۱۵ 
میلیارد تومان و سودآوری آن را معادل ۱۵۲ میلیون 

دالر در سال اعام کرد.
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مقابله با شیوع ویروس کووید 19 در شرکت پاالیش نفت تبریز 
مدیر کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پاالیش نفت تبریز 
گفت: به منظور مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در پاالیشگاه تبریز، اقدامات 
بسیاری انجام گرفته است که می توان به نصب و راه اندازی دوربین حرارتی 
در درب اصلی حراس��ت و تب س��نجی پرتابل روزانه همکاران س��تادی و 
عملیاتی وهمچنین تهیه و توزیع محلول های ضدعفونی دس��ت و سطوح 
و ماس��ک یکبار مصرف جهت استفاده کلیه همکاران )رسمی و قراردادی( 

اشاره کرد.
امیرحسین علمشاهی گفت: انجام گندزدائی سطوح بطور مکرر در اماکن 
عمومی و پرتردد داخل ش��رکت با محلول های ضدعفونی کننده س��طوح، 
گندزدائی کلیه معابر و خیابان های اصلی و فرعی شرکت با ماشینهای آتش 
نشانی بصورت روزانه، گندزدایی سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان توسط 
اکیپ گندزدائی ش��رکت نیم ساعت قبل حرکت با نظارت HSEQ از دیگر 

اقدامات انجام شده است.
علمشاهی اظهار کرد: بازدید از اماکن عمومی و حساس و پرخطر توسط 
کمیته راهبری س��امت، بمنظور نظارت عالیه در خصوص رعایت مسائل 
بهداشتی، بررسی پرونده پزشکی همکاران پیمانکاری و شناسایی کارکنان 
پرخطر با ریس��ک باالی احتم��ال ابتاء به بیماری کرون��ا ویروس و اتخاذ 
تمهیدات مربوطه در خصوص دورکاری آنها، بازرسی های بهداشتی از اماکن 
حساس و پرخطر نظیر آشپزخانه و رستوران وآبدارخانه ها به صورت مستمر 
و هماهنگی و اعام لیست کارکنان پر خطر با ریسک باالی احتمال ابتاء به 
بیماری کرونا ویروس از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و اتخاذ 

تمهیدات مربوطه ازجمله کارهای انجام گرفته در پاالیشگاه تبریز است.

اقدامات اجتماعی پاالیشگاه تبریز در دوران کرونا

برگزاری مراسم روز شهدای پاالیشگاه تبریز

مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه در پاالیشگاه تبریز

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز گفت: این پاالیشگاه در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود در دوران کرونا اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله آنها می توان 
به اهدای ۸0 عدد سیلندر اکسیژن به بیمارستان های شهید محاتی سپاه تبریز و 

علی ابن ابیطالب ارتش تبریزاشاره کرد.
غامرضا باقری دیزج افزود: تهیه و توزیع پک بهداشتی در جوامع محلی کوجوار 

و باغ معروف، تهیه پمپ س��م پاش��ی و مایع ضدعفونی کننده و تحویل به مرکز 
بهداشت محله کوجوار از جوامع محلی از دیگر اقدامات این شرکت است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت تبریز اظهار کرد: این پاالیشگاه با همکاری شرکت پتروشیمی 
تبریز در مرحله اول رزمایش مؤمنانه تعداد ۸00 بس��ته معیشتی بین نیازمندان 

توزیع کرده است.

مراسم تجلیل از مقام شهدای پاالیشگاه تبریز با حضور جمعی از خانواده معظم 
ش��هدا و ایثارگران، مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز و کارکنان این شرکت با 
رعایت کلیه موازین بهداش��تی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد و یادمان شهدا 
توس��ط شرکت کنندگان در مراسم گلباران شد. پاالیشگاه تبریز در دوران ۸ سال 

دف��اع مقدس ۱9 بار مورد حمله هوایی صدامیان قرار گرفت و ۲9 ش��هید تقدیم 
انقاب کرده اس��ت. در حمله هوایی ۲۳ مهر سال ۱۳۵9 به جهت اینکه بیشترین 
شهید در این پاالیشگاه تقدیم انقاب شده است به نام روز شهدای پاالیشگاه تبریز 

نامگذاری شده است.

مرحل��ه دوم رزمایش همدل��ی و کمک مؤمنانه با 
تهیه ۳00 بس��ته معیشتی توس��ط شرکت پاالیش 
نفت تبریز و با هماهنگی سپاه ناحیه امامت و کمیته 

امداد امام خمینی )ره( تبریز برگزار شد. تعداد ۳00 
بسته معیشتی و ارزاق عمومی به ارزش یک میلیارد و 
۳00 میلیون ریال تهیه و با حضور مدیرعامل شرکت 

پاالیش نفت تبریز، نمایندگان سپاه ناحیه امامت تبریز 
و کمیت��ه امداد امام خمین��ی )ره( در جوامع محلی 

هم جوار با پاالیشگاه بین نیازمندان توزیع شد.
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بومی سازی »طراحی و ساخت واحد کاتالیستی تصفیه نفتای سبک با هیدروژن« در پاالیشگاه شیراز
در س��الی که از س��وی مقام معظم رهبری به نام 
»جهش تولید« مزین شده است، به رغم وجود تمام 
تنگناها و مش��کات ناش��ی از تحریم های ظالمانه، 
پاالیش��گاه شیراز موفق به بومی س��ازی »طراحی و 
س��اخت واحد کاتالیس��تی تصفیه نفتای سبک با 
هیدروژن« شده و در آبان ماه سال  جاری به صورت 
کاماً ایمن راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته 
اس��ت که بدون ش��ک نمودی ازخودب��اوری و اراده 
استوار فرزندان صنعت پاالیش نفت کشور در رهایی 

از وابستگی و تحقق خودکفایی است.
احداث ای��ن واحد در راس��تای ارتق��ای کیفیت 
فرآورده های نفتی و تولید سوخت های پاک با هدف 
صیانت از محیط زیست و حفظ سامتی مردم بوده 

است.
متخصصین پاالیش��گاه ش��یراز با اراده اس��توار و 
تاش ه��ای ش��بانه روزی موفق به ارائه لیس��انس، 
طراحی بنیادی، طراحی تفصیلی و س��اخت »واحد 
کاتالیستی تصفیه نفتای سبک با هیدروژن« شده اند 

که پیش از این در انحصار تعداد معدودی شرکت های 
خارجی بوده اس��ت  و بدین ترتیب توانس��تند برگ 
زرینی را در راستای اعتا و استقال کشور عزیزمان 
ای��ران به صفحات غرورآمیز توانائی متخصصین این 

مرز و بوم بیفزایند.
ای��ن واحد با ظرفیت 6۵00 بش��که در روز نفتای 
سبک با سطح گوگرد حدود ۱۵00ppm را در حضور 
هیدروژن و انجام واکنش ه��ای الزم تصفیه کرده و 

سطح گوگرد را به حدود 0.۵ppm کاهش می دهد.

گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بمباران شرکت پاالیش نفت شیراز

اهدای لوح تقدیر به شرکت پاالیش نفت الوان در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بمباران شرکت پاالیش نفت شیراز در 
این پاالیشگاه برگزار شد. در این مراسم از خود گذشتگی، ایثار و جانفشانی شهدای 

معزز شرکت پاالیش نفت شیراز گرامی داشته شد.
 نخستین بمباران هوایی پاالیشگاه شیراز 6 آبان ۱۳66 رخ داد که در این بمباران، 

سه تن شهید و تعدادی از کارکنان مجتمع مجروح شدند.

ش��رکت پاالیش نفت الوان با حضور در جمع ۵0 
شرکت صادرکننده  برتر کشور موفق به دریافت لوح 
تقدیر در مراس��م  تجلی��ل از صادرکنندگان  نمونه 
عرصه بازگش��ت ارز به کشور از طرف همتی رئیس 

کل بانک شد.
محمد علی اخباری مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
الوان با بیان این مطلب افزود :ش��رکت پاالیش نفت 
الوان در راس��تای اجرای سیاستهای اباغی از سوی 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل های 
صادره از سوی بانک مرکزی، نسبت به انجام تکالیف 
خ��ود در خصوص بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
به چرخه اقتصاد کش��ور به شایستگی عمل کرده و 
ب��ا وقوف به اینکه این اق��دام منجر به تحقق اهداف 
سیاستهای کش��ور در راستای رشد تولید و اشتغال 
و تقویت ثبات اقتصادی خواهد ش��د نس��بت به این 
مهم اهتمام جدی معطوف داش��ته که اعطای تقدیر 
نام��ه بانک مرکزی از صادرکنندگان نمونه در زمینه 
بازگش��ت ارز به کشور که شرکت پاالیش نفت الوان 
نیز در زم��ره این مجموعه مورد قدردانی قرار گرفته 

است مصداق این تاشها محسوب می شود.
رئی��س کل بانک مرک��زی در این مراس��م  از ۵0 

صادر کننده نمونه کش��ور که نزدیک به ۱00 درصد 
ارز ناش��ی از ص��ادرات خ��ود را ب��ه چرخ��ه اقتصاد 
کشور برگردانده اند، تش��کر و قدردانی کرد. این ۵0 
صادرکننده که همگی تولیدکننده هستند، از بابت 
صادرات از سال 97 تا پایان اردیبهشت 99، معادل ۲۲ 
میلیارد دالر را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده اند. به 
گفته همتی، صادرکنندگان در تضمین تداوم تولید و 

تأمین نیازهای وارداتی کشور در شرایط تحریم و فشار 
حداکثری، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در اقتصاد 
کشور ایفا می کنند و تداوم روند عرضه ارز صادراتی در 
سامانه نیما به تعادل بازار ارز کمک قابل توجهی خواهد 
داشت. او همچنین در این جلسه بر عزم بانک مرکزی 
برای پیگیری تس��هیات ویژه برای صادرکنندگان 

نمونه تاکید کرد.
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افزایش 25 درصدی تولید و استخدام 70 نفر در پاالیشگاه کرمانشاه
سخنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه به تشریح تحوالت صورت گرفته در این 

شرکت، از زمان مدیریت بخش خصوصی تاکنون پرداخت.
محمدرضا امامی نیا، س��خنگوی ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه با اشاره به 
گوش��ه ای از تحوالت و اقدامات مثبت صورت گرفته در پاالیش��گاه کرمانش��اه از 
زمان خصوصی س��ازی تاکنون، گفت: مدیریت بخش خصوصی در زمان ورود به 
پاالیشگاه با انبوهی از بدهی های مالیاتی و دیون مختلف مواجه بود که بر همین 
اساس اولویت اصلی خود را پرداخت این مالیات ها و بدهی ها قرار داد و با تاش و 
همت کارکنان خود توانست مبالغ کانی از بدهی های مالیاتی شرکت را پرداخت 
کند. براین اساس، بدهی های مالیاتی مربوط به عملکرد و تکلیفی که مانع از صدور 

کارت بازرگانی شرکت شده بود، بطور کامل تسویه شد.
وی ادامه داد: همچنین کلیه پرونده های مالیاتی مربوط به بخش های مختلف 
حقوق، مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۳97 تسویه حساب شدند. 
مبالغ مالیات سال 9۸ کامل پرداخت شده و عملکرد آن مطابق مقررات در حال 

رسیدگی است.
امامی نیا خاطرنش��ان کرد: در کل مبالغ کانی توس��ط پاالیشگاه کرمانشاه به 

عنوان مالیات ارزش افزوده از سال 96 الی 9۸ پرداخت شده است.
س��خنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه گفت: همچنین مالیات پنج فرآورده 
اصلی نیز توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران در سال های 
96 الی 9۸ به حس��اب خزانه واریز ش��ده است. وی تاکید کرد: باید توجه داشت 
که پرداخت این مالیات ها به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم وارد چرخه توسعه 
استان شده و در واقع مواهب آن به تک تک شهروندان عزیز کرمانشاهی می رسد. 
امامی نیا افزود: همچنین مدیریت بخش خصوصی پاالیشگاه کرمانشاه موفق شد 
که کلیه بدهی های مربوط به سود سهام عدالت که در سال ۱۳9۲ پرداخت نشده 

بود تسویه و پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کلیه بدهی های سنواتی پاالیشگاه کرمانشاه 
به ش��رکت های زیرمجموع��ه وزارت نفت به مبلغ بی��ش از 440 میلیارد تومان  
)شامل سه هزار میلیارد ریال به پاالیشگاه آبادان، یک هزار میلیارد به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، ۲00 میلیارد ریال به پاالیشگاه اراک، ۱6۸ میلیارد ریال 
به شرکت خطوط و لوله مخابرات نفت ایران و ۵0 میلیارد ریال به سایر شرکت ها( 

پرداخت و تسویه شده است.
او افزود: همچنین مدیریت بخش خصوصی ش��رکت پاالیش نفت کرمانشاه با 
تاکید س��هامدار عمده آن، در مدت چندسال اخیر، نگاه ویژه ای به مسئولیتهای 
اجتماعی شرکت در مواجهه با تحوالت و بحران های استان همچون زلزله، سیل، 
کرونا، آزادسازی زندانیان نیازمند، کمک به محرومین و مستضعفین کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، بهزیس��تی، کمک به س��تاد بزرگداشت اربعین، ستاد بازسازی 
عتب��ات عالیات، نهادهای خیری��ه و عام المنفعه و ... داش��ته و همواره در چنین 
بزنگاه هایی پیشقدم کمک مؤمنانه بوده که البته هرگز مایل به بیان جزییات آن 

نبوده و نیستیم.
وی همچنین از انجام تعمیرات اساس��ی موفق )اورهال( پاالیش��گاه در دوران 
مدیریت بخش خصوصی خبر داد و گفت: با انجام این تعمیرات اساسی، ظرفیت 

تولید پاالیشگاه به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.
او تصری��ح کرد: توجه ویژه به پارامترهای محیط زیس��تی از دیگر اولویت های 
مدیریت بخش خصوصی ش��رکت بوده و در همین مدت، پاالیشگاه کرمانشاه هر 

ساله موفق به اخذ گواهینامه و تندیس صنعت سبز کشور شده است.
وی همچنین گفت:با عنایت اینکه سال 99 به فرموده مقام معظم رهبری سال 

جهش تولید نامگذاری ش��ده است، مدیریت بخش خصوصی در راستای اجرایی 
کردن فرامین معظم له موفق شده ضمن افزایش ظرفیت  تولید از ۱9 هزار بشکه 
در روز به ۲۵ هزاربشکه، کیفیت و تنوع محصوالت تولیدی را نیز افزایش داده و 
همچنین در شرایطی که کشور دچار تحریم های ظالمانه استکبار جهانی  است، 
پاالیشگاه برای اولین بار در طول تاریخ خود، موفق به صادرات فرآورده های نفتی 
ش��ده که این مهم در این برهه حس��اس تاریخی باعث ارزآوری برای کشور شده 

است.
س��خنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه گفت: از سویی دیگر مدیریت بخش 
خصوصی این شرکت تاکنون موفق به اجرای کلیه تعهدات خود در قبال سازمان 
خصوصی سازی و اشخاص ثالث شده و هیچکدام از اقساط و تکالیف این شرکت 

به سازمان خصوصی سازی و سایرین باتکلیف باقی نمانده است.
وی همچنین یادآور ش��د: طرح ساماندهی مش��اغل کارگری، افزایش اشتغال 
ش��رکت به میزان 70 نفر، یکسان س��ازی زمان پرداخت حقوق پرسنل رسمی و 
قراردادی، پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرس��نل بدون حتی یک روز تأخیر، 
پرداخت وام های قرض الحس��نه به پرسنل به میزان ۱0 میلیون الی ۳0 میلیون 
تومان به هر نفر، پرداخت مالیات بر حقوق پرسنل، حق بیمه و بیمه تکمیلی آنها 
و اعضای خانواده ش��ان، ارائه سبد کاال و محصوالت لبنی به صورت ماهیانه، سبد 
غذایی در ماه مبارک رمضان و پاداش های مختلف در موعدهای مختلف، افزایش 
سطح رفاهی پرسنل، بسته های سالیانه  نوروزی شامل آجیل و شیرینی و ... تماماً 
از خدمات قابل ذکر مدیریت بخش خصوصی در منابع انسانی  پاالیشگاه کرمانشاه 

است که باعث رضایتمندی کامل پرسنل شده است.
س��خنگوی ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه گفت: درمجم��وع تحوالت مالی 
این ش��رکت نش��ان می دهد که تف��اوت مدیریت بخش خصوص��ی با مدیریت 
قبلی دولت��ی در مبحث عملیاتی و فنی، منابع انس��انی پرداخت مالیات، دیون، 
 بدهی ها و ورود به مبحث مسئولیت اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل قیاس است. 
پاالیشگاه کرمانشاه در آینده نزدیک پیشرفت و توسعه ای قابل ماحظه در کلیه 

ابعاد خواهد داشت.

سخنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه مطرح کرد؛
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 مقدمه
برای دهه های متمادی، ارزش و اهمیت سیستم های اطاعاتی و فناوری اطاعات 
و ارتباطات نقش��ی تعیین کننده و فراگیر در کسب وکارهای سازمانی داشته است. 
آرایش سریع اینترنت و پایگاه های داده ای سازمانی در دهه های اخیر، فرآیند تعدیل 
رفتارهای تجاری و حیطه ارتباطی آن با بازارها را تش��دید کرده اس��ت. در فرآیند 
مدیریت ریسک امنیت اطاعات، باید دقیقاً راهبرد مواجهه با ریسک های سازمان 
پیش بینی شود. اما پیش ش��رط ورود به این بحث، داشتن درک درستی از مفهوم 
ریسک و آگاهی از اهمیت شناخت و مدیریت آن است. این به معنی آن است که 
مدیران بایستی فناوری ها را که الزاماً با ایجاد سطوح باالی دانش و نیز بهبود کیفیت 
به دلیل های ارائه شده تلفیق می شوند مورد توجه قرار دهند. جهت استفاده بهتر 
از منابع مدیریتی توسعه و پذیرش فناوری های نوین بایستی با شواهد اثر بخشی 
هزینه ای و مدیریتی آن مرتبط باشد. با این حال با وجود پیشرفت های عمده اخیر در 
اجرا و ترویج ارزیابی ICT ، توسعه این فناوری ها تأثیر اندکی در بسیاری ازسازمان ها 
دارد. به طور کلی می توان گفت: در فرآیند مدیریت ریسک امنیت اطاعات، پس از 
اجرای مراحل شناسایی، تحلیل و آنالیز ریسک با عنوان ارزیابی ریسک قرار می گیرند، 
می بایست چگونگی و استراتژی برخورد با ریسک های کشف شده را معین و خروجی 
حاصل از مرحله ارزیابی ریس��ک مشخص شوند مدیریت ریسک باید یک فعالیت 
پیشگیرانه باشد و برای موفقیت الزم است از یک روش استاندارد )چارچوب( استفاده 
شود. بهره گیری از چارچوب و روش استاندارد باعث می شود مدیران از اشتباهاتی 
مثل از دس��ت دادن فرصت ها و تهدیدات و صرف زمان و منابع زیاد مصون بمانند. 
و درنهایت، موفقیت در شناسایي و کاهش ریسک هاي پروژه مي تواند مخاطرات و 
مش��کات فني و غیرفني را براي مدیران و ذي نفعان کلیدي مش��هود کرده منابع 
را درحوزه هایي که ریس��ک باالس��ت متمرکز کند و ضمن قراردادن ریسک ها در 

محدوده هاي منطقي آنها را به شیوه اي صحیح و قابل سنجش مدیریت کنند.
 تحلیل ریسـک )Risk Analysis(: اس��تفاده نظام من��د از اطاعات برای 

شناسایی و تخمین ریسک.
 سنجش ریسـک )Risk Evaluation(: فرآیندی است که کمک می کند 
میزان اهمیت ریس��ک مذکور را برای س��ازمان تعیین ش��ود. این کار از مقایسه 
ریسک تخمین زده  شده، خروجی مرحله قبل، با معیارهای ریسک سازمان انجام 

می پذیرد.
 مقابله با ریسـک )Risk Treatment(: در این مرحله س��ازمان می بایست 
استراتژی و برنامه خود برای برخورد و مقابله با ریسک های پذیرش نشده را تعیین 

کند. مهم ترین خروجی این بخش طرح مقابله با ریسک )RTP( است.
 ارتباط ریسـک )Risk Communication(: مس��ئله ارتباطات در تمامی 
مراحل فرآیند مدیریت ریس��ک به عنوان یک المان مهم می بایس��ت مدنظر قرار 
گیرد. در واقع در هر یک از مراحل این فرآیند باید ارتباط مؤثر میان دست اندرکاران 
ریسک، مشاوران، مدیریت ارشد، مالکین دارایی، مالکین ریسک یا سایر ذی نفعان 

برقرار گردد.
 پایش و کنترل ریسـک )Risk Control & Monitoring(: تمرکز اصلی 
در این بخش بیش��تر بر روی کنترل و پیگیری طرح های مقابله با ریس��ک است. 

باید به صورت مستمر وضعیت پروژه های RTP را از منظر زمان بندی، میزان تأثیر، 
کیفیت و بهینگی مورد بررس��ی و پایش قرار داده و اقدامات مقتضی را مبنی بر 

اصاح موارد یا در نظر گرفتن اقدامات اصاحی اعمال شود.
 بازنگری ریسک )Risk Review(: نگاه پروژه ای به مدیریت ریسک )به عنوان 
فرآیندی دارای زمان شروع و پایان( صحیح نیست و خاصیت چرخه ای این فرآیند 
نش��ان دهنده یک مرحله نبودن این روند و ماهیت بهبود مس��تمر درآن است. در 
واقع فعالیت های معرفی شده باید در بازه های زمانی تعیین شده تکرار شده و نتایج 
و تج��ارب حاصله از هر مرحله تکرار، به عنوان ورودی و بازخورد در مرحله جدید 
مورد استفاده قرار گیرد. بازه های مورد نظر برای بازنگری ریسک نیز باید با توجه به 

شرایط سازمان و در بازه های حداکثر یک ساله انجام شود.

 نتیجه گیری
جهان الکترونیک نیازمند فصل مش��ترک میان انسان ها و فناوری است و کلید 
دستیابی به نتایج موفقیت آمیز به مدیریت تحول گرایی بستگی دارد که سازمان، 
کارکن��ان و تجارت الکترونیک را به خوبی هدایت کند. تاکید بر کارآفرینی، توجه 
ویژه به خاقیت و نوآوری، هدایت و رهبری مبتنی بر اصول فنی، فرهنگ س��ازی 
مؤثر و توس��عه مهارت های ارتباطی از عمده ترین ویژگی های عصر دات کام است؛ 

عصری که به شدت حوزه مدیریت و رهبری را چالش برانگیز ساخته است.
 IT در روسیه با توجه به شکوفایی اقتصاد، آمادگی صرف هزینه  های زیادی بر روی 
وجود دارد. هر روزه تعداد بیشتری از مدیران پروژه ضرورت به کارگیری سیستم  های 
IT را درک می کنند که در این شرایط، ضرورت استفاده از مدیریت ریسک بیشتر 
ظاهر می شود. فرآیند مدیریت ریسک را می توان به طور مشخص، اقدامات حقیقی 
و الزم برای تحقق موفقیت آمیز پروژه  های IT تعریف کرد. در شرایطی که بازار در 
حال توسعه اس��ت و تقاضا برای خدمات IT وجود دارد، فروشندگان این خدمات 
باید کیفیت باالی این خدمات را از طریق کنترل و محاس��به ریسک های ممکن 

تأمین کنند.
 موارد ذیل اشاره به ریسک هایی دارند که اغلب مانع از ایجاد پایه های الزم برای 
پیشرفت IT می شود: عدم درک نقش س��هامداران و جایگاه تکنولوژی اطاعات، 
تردی��د در بازپرداخ��ت پروژه  های IT، درجه پایین آمادگی افراد برای اس��تفاده از 
تکنولوژی های جدید و در مواردی نادر، زیربنای ضعیف. سیس��تم های اطاعاتی 
جدی��د، مجموع��ه راه حل های جامع و ترکیبی و روش به کارگی��ری آن ها را ارائه 
می دهد که قاعدتاً س��رمایه گذاری قابل  ماحظه ای را از سوی شرکت ها می طلبد. 
سیس��تم های تکنولوژی اطاعات، مجموعه کاملی از امکانات و وسایل برنامه ای و 
فنی اس��ت که برای تجزیه و تحلیل، حفاظت و پردازش داده  ها استفاده می شوند. 
ابزار تجزیه و تحلیل که جزو سیس��تم های IT اس��ت، این امکان را می دهد که با 
سرعت باالیی حجم وسیعی از اطاعات را پردازش کرد و بر اساس نتایج دریافتی، 

اقدامات اصاحی را طبق شرایط معمول انجام داد.

امیر صمیمی
دکتری مهندسی شیمی، شرکت پاالیش نفت اصفهان

برنامه ریزی مدیریت ریسک 
در حوزه فناوری اطالعات در 
شرکت های صنعتی
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ساعت 7 صبح روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه سال 
۱۳6۵ است. نیم ساعت است که کارکنان صبح کار 
پاالیشگاه اصفهان در تمام واحدها مشغول به کار 
شده اند. این پاالیش��گاه به دلیل حمات دشمن 
بعثی و بسته شدن پاالیشگاه آبادان با تغییر یک 
سری کاربری ها ظرفیت خود را از ۲00 هزار بشکه 
به ۳7۵ هزار بش��که رسانده است و با وجودی که 
چندین بار مورد اصابت بمباران های عراق تجاوزگر 
ق��رار گرفته به همت مردان صنعتگر غیور و دلیر 

خود با تمام توان در حال فعالیت است.
ناگهان صدای آژیر خطر تمام سطح پاالیشگاه را 
پر می کند. آژیر در حال پخش اس��ت که بمباران 
آغاز می شود و ... واحدهای کاهش گرانروی و تولید 
گاز مایع پاالیش��گاه اول، بس��ترلوله های خوراک 
رسانی واحدهای عملیاتی و تأسیسات آب و برق و 

بخار هم، مورد حمله دشمن قرار می گیرد.
بمب خوشه ای دش��من بر روی مخازن ذخیره 
آب ۱۲0 درجه سانتیگراد واحد آب و برق و بخار 
فرود می آید و آب بسیار داغ بر سرهمکاران باریدن 

می گیرد.

پاالیشگاه که بارها مورد حمله قرار گرفته، تا به 
حال این چنین لحظه ای را تجربه نکرده بود. این 
اتفاقات در چند ثانیه ص��ورت می گیرد. 7 نفر از 
همکاران عزیز پاالیشگاه به شهادت می رسند و ۲7 
نفر نیز مجروح. آنان که از این مهلکه جان سالم، به 
در بردند برای یاری آسیب دیدگان می شتابند...... 

همه مجروحان به بیمارستان منتقل می شوند.
با دستور رهبر فقید انقاب، مبنی بر اعزام تمام 
مجروحان پاالیشگاه اصفهان به آلمان، تعدادی از 
ایشان مثل آقایان: مسعود زندی، علی اکبر کندری 

و ... همان شب اعزام می شوند.
همکاران شهید در شرکت: علی شادمهر، جعفر 
ش��انکی، هوش��نگ باقری، ابراهیم واعظ، محمد 

شاکری، کرامت عبدالهی، شمس ا... آباد بودند.
دو نفر از همکاران پاالیش��گاه آبادان )شهیدان 
آقایان حاجی سلیمانی و محمد حسین چرخانساز( 
نیز که به عنوان مأمور در پاالیشگاه اصفهان حضور 

داشتند در این زمان بمباران به شهادت رسیدند.
تنها جمله ای که می توان در مورد شهیدان عزیز 
گفت اینکه شهیدان غریبانه رفتند و ما تمام تاش 

خود را بر این گذارده ایم که ایران اسامی عزیزمان 
را از گزند دشمنان مصون نگاه داریم. جنگ ظاهراً 
پس از پذیرش قطعنامه ۵9۸ ش��ورای امنیت از 
س��وی ایران تمام شد اما در حقیقت جنگ تمام 
نشده است. در صنعت نفت هنوز جنگ ادامه دارد، 
ما با تاش، س��ازندگی و بالندگی کشور را دنبال 
می کنیم تا هر نوع وابستگی به کشورهای غرب و 

شرق را منتفی کنیم.
حم��زه کاظمی رئی��س برنامه ری��زی، تدوین 
روش ها و پژوهش سرمایه انسانی نیز زمان حادثه 
در واحد بود. وی از آن روزها این چنین می گوید: 
م��ن در آن روز، صبح کار بودم. در س��رویس هم 
ش��هید باقری )یکی از شهدای این روز( کنار من 

نشسته بود. 
هیچ وقت فکر نمی کردم این آخرین باری است 
که ش��هید باقری را خواهم دید. ابتدای صبح در 
واحد، شهید شاکری که سرپرست قسمت ما بود، 
برای سرکش��ی به طرف واح��د رفت. من هم که 
در قس��مت برق بودم از طبقه دوم کنترل پایین 

آمدم. 

یادواره شهدای پاالیشگاه اصفهان
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کنترل برق از دو قسمت تشکیل شده قسمت 
زیرین و قس��مت باال، من در قسمت سرپوشیده 
برق بودم که می خواستم به طرف دیگ بخار بروم، 
ناگهان صدای آژیر بلند ش��د و بمباران آغاز شد. 
موج انفجار مرا به داخل پرتاب کرد و کپسول های 
آتش نش��انی روی من ریخت به طوری که دیگر 
نمی توانس��تم حرکت کنم. صدای انفجار پی در 
پی می آم��د. با زحمت خود را از زیر کپس��ول ها 
بیرون کشیدم و از محوطه به سوی سنگر دویدم. 
تع��دادی ازمجروحین را دی��دم؛ مصطفی الهی، 
ش��هید ش��اکری، علی اکبر کندری و ... با پایان 

یافتن انفجارها با کمک دیگر همکاران، مجروحین 
را به طرف آمبوالنس هایی که کنار سنگر هدایت 
شده بودند بردیم. شهید شاکری با این که اوضاع 
خوبی نداشت و آب جوش او را بسیار سوزانده بود 
نگذاشت کمکش کنیم و خود به طرف آمبوالنس 
رفت. تا ساعت ۱0 تا ۳0/ ۱0 کلیه مجروحین را از 
محوطه خارج و به طرف بهداری هدایت کردیم. از 
بین ۲۵ نفر پرسنل واحد تنها ۸ نفر سالم مانده بود 
و یکی از آنها من بودم. روحیه ام بسیار وحشتناک 

بود.
این ش��رکت در زم��ان جنگ نیز، تع��دادی از 

همکاران عزیز خود را در جبهه های حق علیه باطل 
از دست داد: شهیدان آقایان: محمد امینی، محمد 
علی ابراهیمی، مجتبی معینی، عباس زعفران زاده، 

محمد علی غفاری، سیدحسین سجاد
پاالیش��گاه اصفهان در طول هش��ت سال دفاع 
مقدس با پایمردی و ایثار کارکنانش، لحظه ای از 
فعالیت باز نایستاد، این مرکز صنعتی حدوداً ۱6 
بار مورد حمله دشمن قرار گرفت که از این تعداد، 
7 مرتبه حمات مؤثر ب��ود. تاریخ این حمات و 
خسارات انسانی و تأسیساتی ناشی از آن به شرح 

ذیل بوده است:

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز به 
همین مناسبت در پیامی به خانواده شهدای این 

پاالیشگاه نوشت:

بِسِم اهلل الّرحمِن الّرحیم
 َ »ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُق��واْ َما َعاَهُدواْ اهللهَّ
َعلَْیِه َفِمْنُهم مهَّن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهم مهَّن یَنَتِظُر 

لُواْ تَْبِدیاً«. سوره احزاب- آیه ۲۳ َوَما بَدهَّ
زیباترین فصل فرهنگ ایران زمین،

خالقان حماسه عظیم  جهادند
که با صابت اراده و نور ایمان،
رهنورد مسیر مقدسی شدند

و به حق پاداش آن، جاودانگی و بقا است.
با سام و احترام و تحیات الهی

خان��واده ش��هدا، پرچ��م داران کاروان صبر و 
مقاومت و طایۀ  داران ایثار و گذش��ت هستند 
که زیباترین و ارزشمندترین الله های باغ زندگی 
خویش را برای نشر زمزمۀ  پاک و دل نشین کام 
وح��ی، از مناره های عزت و س��ربلندی، تقدیم 

پروردگار هستی و پیامبر راستین کردند.
ما مره��ون و مدی��ون خون ش��هداییم؛ در 
آستانه سالروز بزرگداشت یاد و خاطرة شهیدان 
گرانمای��ه ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان، به 
دلیل ش��یوع کرونا و لزوم پرهیز از اجتماعات، 

برگزاري مراسم حضوري تجلیل از شما خانواده 
محترم شهید میسر نشد، اما قدرداني از حماسه 
آفرینی ها و ش��هادت گلگون کفن��ان جاودانه 
تاریخ ایران اسامی و صبوري هاي شما عزیزان 
یک وظیفه و ض��رورت غیر قابل انکار اس��ت. 
براي داشتن س��رمایه هاي گرانبهایي همچون 
 ش��ما بر خود می بالیم و ادای احترام مي کنیم. 
خاطره  دل انگیز همۀ شهیدان به ویژه شهیدان 
ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان، زن��ده، پویا و 

جاویدان باد.
مرتضي ابراهیمي
مدیرعامل

واحدها و تأسیسات آسیب دیدهخسارات انسانیساعت اطفاء حریق هاساعت وقوعتاریخ حادثهردیف

40 نفر مصدوم، مجروح ۱۱۳64/۱۲/۲7۱۱:۳۵۱۲:۱۵
و گاززده

واحدهای کاهش گرانروی و آیزوماکس پاالیشگاه دوم، تولید گاز 
مایع پاالیشگاه اول و تأسیسات سوخت رسانی آب و برق و بخار

ندارد۲۱۳6۵/0۵/۱6۱0:۵۲۱۳:۳0
واحدهای تقطیر و تولید گاز مایع پاالیشگاه اول، بستر لوله ها، 

 ایستگاه فرعی برق 
شماره ۳، دیگ های بخار، تأسیسات ذخیره و سوخت رسانی 

آب و برق و بخار و دپو بارگیری گوگرد.

ندارد۳۱۳6۵/0۵/۲0۱0:۱۳۱۳:۱0
۳ مخزن و بستر لوله ها در پاالیشگاه

۲ مخزن و بستر لوله ها به انضمام سکوهای بارگیری و 
تأسیسات انبار نفت شهید محمدمنتظری

۳4 نفر شهید، مصدوم و 4۱۳6۵/0۸/۲۱7:06۸:۳0
مجروح

واحدهای کاهش گرانروی و تولید گاز مایع پاالیشگاه اول، 
بستر لوله های خوراک رسانی واحدهای عملیاتی و تأسیسات 

آب و برق و بخار

۱۵ نفر مصدوم۵۱۳66/0۲/۲۳۱0:0۵۱0:۱4
واحدهای آب و برق و بخار و عملیات کاال انبار شماره ۱6و گاززده

۲۳ نفر مصدوم، مجروح 6۱۳66/07/۲0۱0:۵۸۱۲:4۵
و گاززده

واحدهای تقطیر، کاهش گرانروی و تولید گاز مایع پاالیشگاه 
اول و تأسیسات آب و برق و بخار

۱6:۳0 لغایت 0۳:۳0 7۱۳67/0۱/۱4۱۲:07
بامداد روز بعد

7 نفر مصدوم و مجروح 
ناشی از عملیات اطفاء 

حریق
دو مخزن در پاالیشگاه و سه مخزن به انضمام بستر لوله ها در 

انبار نفت شهید محمدمنتظری
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چند روز مانده به انتخابات داغ آمریکا بود؛ دونالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا که ید طوالیی در اعمال 
تحریم های یکجانبه علیه ایران دارد اقدام به تصویب 
تحریم ه��ای جدیدی کرد که دام��ن وزیر، مدیران 
شرکت های نفتی و البته شرکت های نفتی ایران را 

گرفت. تحریمی که امضای کنگره را نیز دارد. 
دونالد ترامپ گویا پیش بینی می کرد که از رقیب 
سرسخت خود یعنی جو بایدن عقب بماند؛ شامگاه 
دوش��نبه )پنج��م آبان م��اه( توس��ط وزارت خزانه 
داری آمریکا بی��ژن زنگنه، وزیر نفت، وزارت نفت و 

سازمان های مرتبط با آن را تحریم کرد.
به این ترتیب به لیست سیاه تحریمی های آمریکا، 
چندین نام و س��ازمان جدید اضافه شده است تا به 
زع��م رییس جمهور آمریکا حلقه فش��ارها بر ایران 

تنگ تر از قبل شود.
بر این اساس و طبق گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ش��رکت ملی نفت ایران، دفتر کنت��رل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا چند نهاد و شخص 
مرتبط با وزارت نفت ایران را در فهرس��ت تحریم ها 
قرار داده است. به این ترتیب از این پس شرکت های 
تاب��ع وزارت نف��ت ایران، ش��رکت مل��ی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش 

فرآورده ه��ای نفتی ایران، ش��رکت خطوط لوله و ارتباط��ات نفتی ایران، 
شرکت ملی مهندسی و س��اخت نفت ایران، شرکت پاالیش نفت آبادان، 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
جزو لیس��ت جدید شرکت هایی تحریم شده آمریکا هستند و در کنار این 
شرکت ها بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، مسعود کرباسیان مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، نصراهلل سردشتی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش 
ای��ران، علیرضا صادق آبادی مدیرعامل پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و  علی اکبر 
پورابراهیم، مدیر عامل ش��رکت نیکو در فهرست تحریم های جدید آمریکا 

قرار گرفتند.
البته پیش از این امریکا در لیس��تی بلند باال تع��داد دیگری از مدیران، 
مس��ووالن و شرکت ها و بانک های ایرانی را در لیست تحریم خود قرارداده 
تا از این طریق و بنابه گفته ترامپ با فش��ار آمدن بر اقتصاد، شرایط برای 

پذیرفتن شرط و شروط آمریکا توسط ایران فراهم شود.
البته  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که به شیخ الوزاری نفتی ایران هم 
مشهور است بیکار نماند و در واکنشی که دقایقی بعد از اعام تحریم های 
نفتی ایران انجام داد از طریق حساب توئیتری اش اعام کرد: »صنعت نفت 

ایران از پا نخواهد نشست.«
زنگن��ه در توئیتر نوش��ت: »تحریم من و همکاران��م واکنش منفعانه به 
شکس��ت سیاست واش��نگتن برای به صفر رس��اندن صادرات نفت است. 
دوران یکجانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از 
پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم 

آخرین تالش های ترامپ
نگاهی به تحریم های جدید آمریکا علیه وزیر و مدیران نفتی ایران

روزنامه نگار

نرگس رسولی

دونالد ترامپ گویا 
پیش بینی می كرد كه 

از رقیب سرسخت 
خود یعنی جو بایدن 

عقب بماند؛ شامگاه 
دوشنبه )پنجم آبان 

ماه( توسط وزارت 
خزانه داری آمریكا 

بیژن زنگنه، وزیر 
نفت، وزارت نفت و 

سازمان های مرتبط با 
آن را تحریم کرد
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شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران.« 
علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل هم از 
دیگر مس��ووالنی بود که طی واکنشی به تحریم های نفتی آمریکا علیه 
صنع��ت نفت ایران در صفحه توئیتری خود نوش��ت :»خصومت آمریکا 
نس��بت به م��ردم ایران حد و ح��دودی ندارد. آمری��کا در حال تحریم 
نهادهایی اس��ت ک��ه پیش از این نیز تحت اتهام های س��اختگی هدف 
تحریم قرار گرفته اند. با این وجود، اعتیاد آمریکا به تحریم ها راه به جایی 
نبرده اس��ت. همانطورکه مشاور امنیت ملی ایاالت متحده اذعان کرده 

است: آمریکا دیگر گزینه ای برای تحریم ندارد.«
تحریم های جدید ترامپ که شاید آخرین تاش های وی در پرونده های 
تحریمی ایران نیز باش��د که با نام وی درهم انگیخته شده تحلیل های 
متفاوتی داشته است؛ از بی تفاوتی ها و بی اثر خواندن آن تا پز انتخاباتی 

ترامپ برای کسب رأی مردمی.
برخی هم معتقدند که ترامپ بعد از ارس��ال صادرات بنزین ایران به 
ونزوئا که باعث رکوردشکنی صادرات بنزین ایران نیز شد موجب شده 
تا رییس جمهور آمریکا دس��ت به کار تحریم ه��ای جدید فردی ایران 

شود. 
البته ترامپ در تازه ترین واکنشش گفته بود که اقتصاد نفتی ایران به 
شدت محدود شده است و فشارها موجب خواهد شد تا ایران پای میز 

مذاکره بدون شرط با امریکا بنشیند.
گزارش هایی که از رکورد صادرات بنزین ایران منتشر شده است نشان 
می دهد که ایران موفق ش��ده اس��ت در یک روز به اندازه صادرات یک 
ماهه نفت، بنزین صادر کند و این رکوردش��کنی، از چش��مان آمریکا و 
هم پیمانانش در منطقه مخفی نمانده اس��ت و حتی بس��یاری احتمال 
ادامه این روند و شکست تحریم های نفتی علیه ایران را داده اند؛ ترسی 

که نتیجه آن اعمال تحریمهای جدید نفتی است.
طبق آمارهای صادراتی در 6 ماهه نخس��ت س��ال ج��اری علی رغم 
تحریم ه��ا ۳0 میلی��ارد و ۳49 میلیون دالر تج��ارت کاال بین ایران و 
دیگرکشورها صورت گرفته اس��ت. باتوجه به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵66 
میلیون دالری صادرات کاالهای غیرنفتی در نیمه نخس��ت سال جاری 
باید گفت بنزین در صدر این کاالهای صادراتی توانسته است در ارزآوری 

کش��ور نقش قابل توجه��ی را ایفا کند. پس از آنکه 
ب��ا تاش متخصصان داخلی، ایران در تأمین بنزین 
خودکفا ش��د، صادرات بنزین از س��ال گذش��ته به 
صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، به طوری که 
اکنون ای��ران یکی از صادرکنندگان فعال بنزین در 

منطقه و جهان است.
درحال��ی که بیش از یک س��ال از صادرات بنزین 
ای��ران از طری��ق رین��گ بین المللی ب��ورس انرژی 
می گذرد، چهارش��نبه س��ی ام مهرماه ۲۸ میلیون 
بشکه بنزین از طریق این رینگ معامله شد تا رکورد 

معامات روزانه بورس انرژی رقم بخورد.

بستن دست بایدن
بس��یاری از تحلیل گ��ران معتقدند که 
ترام��پ برای اینکه همچنان حض��ورش را در بحث 
تحریم های ایران حفظ کند با وضع تحریم جدید در 
عین حال که دست جو بایدن رقیب انتخاباتی اش را 
در صورت انتخاب شدن در این رقابت برای ارتباط با 
ایران بسته و کار وی راسخت تر کرده توانسته است 
فش��ارهای بیش��تری را هم به ایران وارد کند. نادر 
حبیبی از اس��اتید اقتصاد دانشگاه برندایز آمریکا از 
کسانی است که چنین اعتقادی دارد و معتقد است 
که ترامپ با تحریم مدیران نفتی ایران قصد دارد تا 

در صورت انتخاب بایدن دست وی را ببندد.
وی در تحلیلی که در این مورد ارائه کرده اس��ت 
معتقد اس��ت که »دولت آمریکا چ��ون قدرت دارد 
بدون توجه به نظام بین المللی از حداکثر فشار علیه 
ایران استفاده می کند. هدف ترامپ از تحریم ها این 
نیست که شانس انتخاب خود را افزایش دهد بلکه 
ی��ک اقدام لجبازانه برای تداوم فش��ارحداکثری در 
صورت شکس��ت در انتخابات است. البته تحریم ها 
جدید نیس��تند، ش��رکت ملی نفت ایران همواره و 
بخصوص از سال ۲0۱۸ تحریم بوده است. اما آنچه 
جدید اس��ت و اعام شد ادعای ارتباط بین شرکت 
نفت ایران و چند ش��رکت وابسته به وزارت نفت با 

فعالیت های سپاه است.
ادعای وجود این ارتباط باعث می شود دولت های 
بعدی آمریکا با مشکات زیادی برای لغو تحریم های 
ایران مواجه ش��وند، چون باید از مقررات نظارت بر 
فعالیت های ضدتروریس��تی عبور کنن��د که برای 
دولت آینده دشوار خواهد شد. در این تحریم جدید 
همراه با وزارت نفت ایران چند ش��رکت غیرایرانی 
هم مورد تحریم قرار گرفتند، از جمله ش��رکتی در 
انگلستان به نام مدنی پور، دوم شرکت مبین در دوبی 
و دیگری یک ش��رکت تجارت نفت عمانی است. به 
نظر می رسد هدف از تحریم این شرکت ها جلوگیری 
از ارس��ال نفت ایران به ونزوئا اس��ت زیرا این سه 
ش��رکت در ماه های اخیر در ارس��ال نفت ایران به 

ونزوئا شرکت داشتند.«
این اس��تاد اقتصاد دانشگاه برندایز آمریکا تصریح 

تحریم یکجانبه آمریکا 
از حمایت بین المللی و 

قانونی برخوردار 
نیست و ارتباطی با 
ارزش های لیبرالی 

آمریکا ندارد و صرفاً 
جنبه قدرت و زورگویی 

دارد، دولت آمریکا 
چون قدرت دارد بدون 

توجه به نظام 
بین المللی از حداکثر 

فشار علیه ایران 
استفاده می کند که 

البته فشار زیادی روی 
مردم ایران می آید و 

اقشار مختلفی آسیب 
دیدند و این ضربه به 

مردم چیزی نیست که 
از دید رهبران فعلی 

آمریکا اهمیتی داشته 
باشد
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می کند:»ش��اید دلیل سومی هم برای اعمال تحریم مدیران نفتی ایران 
وجود داشته باشد و آن اینکه اگر بخواهد مذاکراتی بین ایران و امریکا در 
جریان باشد، بنابراین برای چانه زنی و فشار به ایران تحریم ها را افزایش 
داده تا بتواند امتیازات بیش��تری بگیرد. ه��دف ترامپ از تحریم ها این 
نیست که شانس انتخاب خود را افزایش دهد بیشتر یک اقدام لجبازانه 
برای تداوم فشار حداکثری در صورت شکست در انتخابات است، موضوع 
دیگر اینکه اخیراً یک انتظارات مثبتی بین مردم ایران و دولت ایجاد شده 
که اگر بایدن برنده شود تحریم کاسته می شود، شاید ترامپ با این اقدام 
فشار روانی بیشتری بر مردم ایران وارد می کند که این انتظارت مثبت از 
بین برود و چه بسا شاهد افزایش تقاضا و قیمت برای دالر باشیم که اثر 

منفی روی اقتصاد مردم ایران خواهد داشت.«
حبیبی البت��ه برخاف بس��یاری از تحلیل گران داخل��ی که ارتباط 
تحریم ه��ای جدید با ص��ادرات بنزین ب��ه ونزوئا را م��ورد توجه قرار 
داده ان��د، اعمال تحریم به دلیل افزایش صادرات ایران را منتفی می داند 
و می گوید:» تاکنون صادرات به صورت پنهانی در جریان بود و در سال 
۲0۱۸ جلوی صادرات ایران کامًا گرفته شده بود، اعمال تحریم جدید 
نمی تواند روی صادرات رسمی اثری داشته باشد، فقط این احتمال وجود 
دارد که آمریکا بخواهد با اقدامات نظامی جلوی صادرات غیررسمی ایران 
را از طریق کشتی به کشتی و یا ارسال به عراق بگیرد که در این صورت 

انتظار خطر نظامی و تنش بیشتر می شود. 
تحریم های جدید با انگیزه اقتصادی نیست چون صادرات ایران باز و 
آشکار نیست و میزان آن هم مشخص نیست که بدانیم چه اثری در بازار 

بزرگ نفت داشته است.«
این اس��تاد دانش��گاه آمریکا تأثیر تحریم های جدید ب��ر بازار نفت را 
زی��اد نمی داند و در عین حال معتقد اس��ت که تحریم یکجانبه آمریکا 
از حمایت بین المللی و قانونی برخوردار نیس��ت و ارتباطی با ارزش های 
لیبرالی آمریکا ندارد و صرفاً جنبه قدرت و زورگویی دارد، دولت آمریکا 
چون قدرت دارد بدون توجه به نظام بین المللی از حداکثر فش��ار علیه 
ایران استفاده می کند که البته فش��ار زیادی روی مردم ایران می آید و 
اقشار مختلفی آسیب دیدند و این ضربه به مردم چیزی نیست که از دید 

رهبران فعلی آمریکا اهمیتی داشته باشد.

تحریم برای جو روانی
کارشناس��ان  از  خاقان��ی  محم��ود 
نفتی اس��ت که تحریم های جدی��د علیه مدیران و 
شرکت های نفتی را مورد تحلیل قرار داده و معتقد 
است: »وزیر نفت ایران در آمریکا حساب بانکی ندارد 
بنابراین تحریم او اثری ندارد، موضوع این است که 
می خواهند جو روانی ایجاد کنند و کسانی را که وارد 
مذاکره با زنگنه ش��وند مورد مجازات قرار دهد. طی 
چند روز اخیر آمریکا تاش مضاعفی بکار بسته که 
ایران را تحت فش��ار قرار دهد. جالب اینکه همواره 
در انتخابات امریکا رقبای این کشور مطرح بوده اند 
ام��ا اکنون به ان��دازه ای که نام ایران در س��تادهای 
انتخاباتی مطرح است نامی از روسیه و چین و حتی 

ونزوئا برده نمی شود.«
وی با اعتقاد بر این که تحریم ها یا همان فشارهای 
جدید آمریکا بر علیه ایران نقطه مهمی در مبارزات 
سیاسی و انتخاباتی آمریکا محسوب می شود، ادامه 
داده اس��ت: »در نظرس��نجی ها حتی در اروپا اکثراً 
موافق عدم انتخاب ترامپ هس��تند در آمریکا یک 
حضور کم س��ابقه در انتخابات بویژه از سوی اقلیت 
دیده می شود. اقتصاد آمریکا در شرایط خوبی نیست، 
دموکرات ها هم به دالیلی تمایل دارند ترامپ انتخاب 
شود چون در سال ۲00۸ یک اقتصاد ورشکسته را 
تحویل و با شرایط خوبی به ترامپ تحویل دادند اما 

امروز اوضاع تغییرکرده است.
ترامپ در ژوئن ۲0۱7 رس��ماً اع��ام کرد که به 
دنبال تس��لط بر بازار جهانی است اما به دلیل کرونا 
کاهش مصرف انرژی را شاهد هستیم. امروز تحریم 
تسلیحاتی ایران تمدید نشد بنابراین برجام در این 
بخش موفق بود بحث بر سر این است که کشورهای 
جدیدی وارد تجارت با ایران خواهند شد و این برای 
آمریکا گران تمام می شود. کشورها می توانند از ایران 
نفت دریافت و خدمات و کاال تحویل دهند. بنابراین 
خزانه داری نگران اس��ت و در چن��د روز باقی مانده 
از دول��ت ترامپ بیش��ترین تاش را ب��رای اعمال 

محدودیت در ایران می کند.«
این کارشناس اقتصاد بین الملل تاکید می کند که 
»ترامپ در سیاس��ت خارجی خود شکست خورده 
و ب��ه لحاظ تعرفه ای حریف چین نش��د، با اروپا نیز 
نتوانس��ت بر س��ر برجام به توافق برس��د. بنابراین 
اکنون سراغ کشورهای کوچک و کمرنگ به لحاظ 
تاثیرگذاری مثل سودان و بحرین رفته تا روابط شان 

را با اسرائیل عادی کنند.
این نش��ان می ده��د ترامپ بخاطر شکس��ت در 
سیاست خارجی دستپاچه است. آمریکا به خاطرکرونا 
در وضعی��ت بدی به لحاظ بیکاری و فقر گیر کرده 
و تا آخر  سال 6 تریلیون دالر کسری بودجه خواهد 
داشت که به ۳0 تریلیون دالرقبلی اضافه می شود و 
پیش بینی می شود که تا ۲0۲۵ میزان کسری به 40 

تریلیون دالر برسد.«

تحریم های جدید 
ترامپ كه شاید 

آخرین تالش های وی 
در پرونده های 

تحریمی ایران نیز 
باشد كه با نام وی 

درهم انگیخته شده 
تحلیل های متفاوتی 

داشته است؛ از 
بی تفاوتی ها و بی اثر 

خواندن آن تا پز 
انتخاباتی ترامپ برای 

كسب رأی مردمی
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 عباسی: هیچ کشوری مثل ایران نمی تواند در برابر تحریم ها مقاومت کند
فریدون عباسـی که در دولت دهم رییس سـازمان انرژی بوده و امروز رییس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی شده است، تحریم چند نهاد و شخص مرتبط با وزارت نفت و 
همچنین شرکت های مرتبط با صنعت پاالیشگاهی کشور را اقدامی نمایشی و دارای مصرف 
داخلی برای مقامات آمریکایی دانست و تاکید داشت: »هیچ کشوری مثل ایران نمی تواند در 

برابر تحریم ها مقاومت کند.«
مشروح گفت وگوی »صنعت پاالیش نفت« با فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس 

شورای اسالمی را در زیر می خوانید:

با توجه به اینکه اخیراً دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمری���کا چن���د نه���اد و اش���خاص مرتب���ط با وزارت نف���ت از جمله وزیر نفت و 
ش���رکت های مرتب���ط ب���ا صنع���ت پاالیش���گاهی را تحری���م ک���رده اس���ت، چه ق���در این 

تحریم ها می تواند بر فعالیت این صنعت اثرگذار باشد؟
آمریکایی ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسامی ایران از هیچ تاشی دریغ نکردند 
و به دلیل دس��ت نیافتن به نتایج مدنظرشان سعی در ایجاد جنگ روانی دارند؛ پس 
قبل از هر چیزی باید تأثیر تحریم اشخاص و مسووالن را بررسی کرد. به عنوان نمونه 
خود من طبق قطعنامه ۱74۵ از اسفند سال ۱۳۸۵ تحریم شدم اما تاثیری بر زندگی ام 
نداشت چون فرمول زندگی ما در ایران با سایر کشورها متفاوت است؛ تحریم اشخاص 
در سایر کشورها به خاطر داشتن حساب های بانکی و مراودات با دنیا، تاثیرگذار است 
اما در ایران اینطور نیس��ت مشخصاً خودم وقتی قصدی برای درس خواندن و گردش 
در خارج از کشور ندارم و فرزندانم نیز نمی خواهند به خارج بروند و یا ملکی در سایر 
کش��ورها ندارم، این تحریم ها تاثیری بر زندگی ام نمی گذارد و بیشتر جنبه نمایشی و 

برای مقامات آمریکایی مصرف داخلی دارد.
ای��ن موضوع درباره وزیر نفت هم صدق می کن��د که 9۸ درصد فعالیتش در داخل 
کشور و با اداره و مدیریت وزارت نفت صورت می گیرد. پس تحریم وزیر نفت یا سایر 
مسووالن شرکت های نفتی، پاالیشگاهی و پتروشیمی مصرف داخلی برای کشورهای 

تحریم کننده داشته و تاثیری بر کشور ما ندارد.

آی���ا س���خنان ش���ما ب���ه این معناس���ت که ای���ن تحریم ها اث���ری روی فعالیت 
صنعت پاالیش���گاهی نمی گذارد یا اینکه در زندگی مس���ئوالن این بخش 

تاثیری ندارد؟
تحریم ش��رکت های نفتی، پاالیشی و پتروش��یمی تا حدی کار را سخت می کند و 
نمی توان به روش های مستقیم و مرسوم کاال را خرید و فروش کرد آن هم به این دلیل 
که کشورهای دیگر از تحریم آمریکا می ترسند اما چنین ترسی در شرکت های ایرانی 
وجود ندارد چون می توان از روش هایی مانند تغییر نام شرکت ها و دادن کد دیگر و یا 
در قالب شرکت پوششی و شرکت رده چندمی و اقماری فعالیت ها را انجام داد و سال ها 

طول می کشد تا کشورهای تحریم کننده به این موضوع پی ببرند.
با نگاهی به ۱۵ س��ال گذشته یعنی از زمان شدت گرفتن تحریم ها می توان به این 
نتیجه رسید که تنها تحریم بانک مرکزی و کشتیرانی و هواپیمایی مهم است و باید 

دونالد ترامپ بازنده در انتخابات، تنها چندماه مانده به پایان 
عمر دولتش نمایش از پیش شکسـت خورده ای را اجرا کرد، او 
ایـن بار چند نهاد و فرد مرتبط بـا وزارت نفت را با نیت موهوم 
فشار همه جانبه و حداکثری به ایران، در فهرست تحریم ها قرار 

داد، حال اینکه آزموده را آزمودن خطاست!
به گزارش فصلنامه صنعت پاالیش نفت، اوایل آبان ماه دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا با اعالم نام 
چند نهاد و شـخص مرتبط با وزارت نفت و قـراردادن آن ها در 
فهرست تحریم ها، از تازه ترین اقدام خود علیه جمهوری اسالمی 
پرده برداشـت؛ در این لیست اسامی همچون بیژن زنگنه وزیر 
نفت، مسعود کرباسـیان مدیرعامل شرکت ملی نفت، نصراهلل 
سردشتی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش، علیرضا صادق آبادی 
مدیرعامل پاالیـش و پخش فرآورده های نفتی، بهزاد محمدی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و علی اکبر پورابراهیم 

مدیر عامل شرکت نیکو به چشم می خورد.
همچنین چند شرکت مرتبط با صنعت پاالیشگاهی یا همان 
شـرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شـرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
شـرکت خطوط لوله و ارتباطات نفتی، شرکت ملی مهندسی و 
ساخت نفت، شرکت پاالیش نفت آبادان، شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فهرست 

تحریم های جدید آمریکا قرار گرفتند.
این تحریم ها در حالـی در ماه های آخر فعالیت دولت دونالد 
ترامپ اعمال شـد که به باور بسـیاری از تحلیل گران، آخرین 
تالش های رییس جمهـور جمهوری خواه ایـاالت متحده برای 
کشـاندن ایران به پـای میز مذاکره ای بود کـه از ابتدا مقامات 

جمهوری اسالمی به آن پاسخ منفی داده بودند.

روزنامه نگار

منیر سادات سیدرضا

تیر تحریم ترامپ 
علیه وزارت نفت 

بازهم به خطا رفت

گفت وگوی »صنعت پاالیش نفت« 
با رییس و یک عضو کمیسیون انرژی مجلس
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در مذاکرات هسته ای به عنوان یک امتیاز در برابر اندکی کوتاه آمدن از 
دستاوردهای هسته ای دنبال می شد تا تحریم بانک مرکزی و کشتیرانی 
لغو شود اما متاسفانه وقتی دستاوردهای کشور با امید واهی کنار گذاشته 
می ش��ود طرف مقابل نیز به کارهای کوچکی همچون تحریم اشخاص 

روی می آورد با این تصور که تحریم اشخاص آسیب زننده است.

چق���در ای���ن احتمال وجود دارد که تحریم ش���رکت های تابعه 
وزارت نفت و پاالیش���ی و پتروش���یمی باعث کاهش صادرات 

نفت و ارزآوری کم تر شود؟
مگر در حال حاضر صادرات نفت از مبادی رس��می صورت می گیرد؟ 
وقتی دشمن نتوانست جلوی کار رسمی و غیررسمی ما را بگیرد و حتی 
س��دی در برابر فروش نفت در همین ان��دازه کم ایجاد کند، مترصد به 
تحریم شرکت پخش و پاالیش شد که پیش از این هم تحریم بوده اصًا 

با تحریم بانک مرکزی و سایر بانک ها، کل ایران تحریم است.
آن ها تمامی تاش ش��ان را برای ضربه زدن به کشورمان انجام دادند و 
به موفقیتی دست پیدا نکردند. البته که کشور ما دچار سختی، مشکات 
و بی ثباتی اقتصادی ش��د ولی در نهایت توانستیم خودمان را اداره کنیم 
و همچنین الگوی اس��تقال و آزادی و الگوی اقتصادی تازه به دنیا ارائه 
کردیم. این سؤال برای کشورهای مختلف به وجود آمده که ایران چطور 
توانس��ته ب��ا این حجم از تحریم ها خ��ود را اداره کند. ما به دنیا نش��ان 
دادیم که تمام سازمان های بین المللی یعنی بیمه های قدرتمند و بانکی 
آسیب زننده اس��ت و هیچ کشوری مثل جمهوری اسامی نمی تواند در 

برابر آن ها مقاومت کند.

برخی از تحلیلگران این موضوع را مطرح می کنند که دولت 
ترامپ در چند ماه باقی مانده به پایان عمر خود، تحریم های 
بیش���تری علیه ایران در حوزه های مختلف از جمله نفت و پتروش���یمی 

اعمال خواهد کرد، راهکار شما برای مقابله با تحریم ها چیست؟
فراموش نکنیم ما مس��لمان هس��تیم و ماک مان علوم انسانی غرب 
نیست، همچنین در معادالت عالم، خداوند و نه ماتریالیسم و علوم انسانی 
غرب دخالت دارد؛ با عنایت به همین موضوع انقاب اس��امی ایران بر 
خاف الگوهای غربی پیروز شد چون از وجود پر برکت رهبر معنوی بهره 

گرفت که به خداوند تکیه داشت و می گفت شاه باید 
برود و شاه هم رفت.

در س��ایر حوادث هم همین اتفاق تکرار شد، امام 
خمین��ی )ره( واقعی��ات هس��تی را بهت��ر می دید و 
تصمیماتشان را بر همان مبنا اعام می کردند. نمونه 
آن را می ت��وان در واقعه طبس و انقاب فرهنگی در 
س��ال ۱۳۵9 دید پس باید در وهله اول به اعتقادات 
خودمان برگردیم و کاری به تحوالت داخلی س��ایر 
کش��ورها به خصوص آمریکا به عنوان عامل اولیه در 
تحوالت کشورمان نداشته باشیم. درست است که باید 
ب��ا تغییر پارامترها در دنیا تاکتیک ها را تغییر داد اما 
باید راهبردمان ثابت باشد به عبارت دقیق تر بر مبنای 
راهبرد طوالنی مدت تاکتیک ها تعیین می ش��ود لذا 

نتیجه انتخابات آمریکا تاثیری بر نظام ما ندارد.
ما بعد از پیروزی انقاب اس��امی تجربه روسای 
جمهور آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 
را داش��تیم که ه��دف هر دو س��رنگونی جمهوری 
اس��امی بود، هدفی که به نتیجه نرسید چون نظام 
ما با راهبر ثابت بدون اتکا به کش��ور دیگری حرکت 
رو جلوی��ش را در پیش گرفت البته ما در طول 40 
س��ال تاکتیک هایمان را تغیی��ر دادیم که نمونه آن 
افزایش نفوذ در منطقه است؛ بدان معنا که خاکریزها 
را از مرزهای خودمان دور کرده و آن ها نتوانس��تند 
وارد مرزهای ما ش��وند و از طری��ق ایجاد گروه های 
مزدور و مشخصاً داعش و گروه های تکفیری مقابل 
ما بایستند، همانطور که در ۸ سال جنگ تحمیلی 
پش��ت دولت صدام پنهان ش��دند و جنگیدند اما به 
برکت داشتن رهبری محکم و اتحاد مردم موفق به 
شکست ما نشدند. ما سختی و فشار را تحمل کردیم 

و از این جهت کشور آب دیده شده است.
ما هر روز به سمت جلو پیش می رویم البته تصور 
برخی این اس��ت که موج گرانی ها باعث شکست ما 

تحریم شرکت های 
نفتی، پاالیشی و 

پتروشیمی تا حدی کار 
را سخت می کند و 

نمی توان به روش های 
مستقیم و مرسوم کاال 

را خرید و فروش کرد 
آن هم به این دلیل که 

کشورهای دیگر از 
تحریم آمریکا 

می ترسند اما چنین 
ترسی در شرکت های 

ایرانی وجود ندارد
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می ش��ود حال اینکه این سختی ها باعث شده همچون دوران جنگ در 
حیطه های علمی، فنی، صنعتی و کشاورزی به پیشرفت دست پیدا کنیم 
چون می خواهیم روی پای خود بایس��تیم. باید امروز هم این مس��یر با 
قدرت ادامه پیدا کند و کاری به انتخابات آمریکا نداشته باشیم پس اصًا 

دلیلی ندارد صداوسیما و سایر رسانه ها مدام در این باره صحبت کنند.
رییس جمهور آمریکا تغییر کرده آن هم در شرایطی که عماً اختیار 
آن چنانی از خود ندارد و نمی تواند خارج از اهداف حزبش کاری را پیش 

ببرد.
م��ا باید راهب��رد آمریکا را در درازمدت بررس��ی کنی��م که بر مبنای 

منافع شان قدرت را جابه جا می کنند. 
پس نباید گول این بازی ها را خورد بلکه به جای آن بر تولید داخلی و 
انسجام مدیریتی و قوای کشور تمرکز داشت تا بدون اختاف، کشوراداره 
ش��ود. انتخابات ۱400 برای ایران تعیین کننده است چون باید دستگاه 
اجرایی با مجلس شورای اسامی و قوه مقننه هم صدا و همسو باشد و 
همه نیز با مقام معظم رهبری سازگار و هماهنگ شوند که در این صورت 
دیگر هیچ کشوری جرات حمله را ندارد و فشارهای اقتصادی هم تأثیر 

گذار نخواهد بود.

 حس���ین زاده: ب���ا وج���ود تحریم ه���ا، راه ص���ادرات نف���ت را پی���دا 
می کنیم

حسین حسـین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شـورای اسالمی نیز 
تحریـم چند نهاد و اشـخاص مرتبط با وزارت نفت و شـرکت های مربوط به 
صنعت پاالیشـگاهی را مسبوق به سابقه دانست و تاکید داشت که با انجام 
اقداماتی تحریم ها بی اثر خواهد شد. او همچنین گفت که »با وجود تحریم ها، 

راه صادرات نفت را پیدا می کنیم.«
مشـروح گفت وگوی »صنعت پاالیش نفت« با حسین حسین زاده نماینده 

الرستان در مجلس شواری اسالمی را در ادامه می خوانید:

ب���ا توج���ه ب���ه تحریم ه���ای اخی���ر آمری���کا علی���ه چن���د نه���اد و 
اش���خاص مرتب���ط ب���ا وزارت نف���ت از جمله وزیر نفت، آیا فکر 
می کنید این تحریم ها تاثیری در فعالیت صنعت پاالیش���گاهی کش���ور 

دارد؟
ما با تحریم بیگانه نبوده و در گذش��ته آن را تجربه کردیم، این گونه 
تحریم ها از مدت ها قبل وجود داشته و واکنش ما به آن همچون دوره های 

قبلی است که با اقدامات مان آن ها را بی اثر خواهیم 
کرد.

ما با این فشارها آشنا هستیم به خصوص در زمانی 
که آمریکایی ها با عناوین مختلف و وضع تحریم هایی، 
ش��رکت های مختلف خارجی فعال در ایران را وادار 
به ترک کش��ورمان کردند، اقدامی که باعث تبدیل 
تهدید تحریم ب��ه فرصت و تولید حداقل 70 درصد 
قطعات نفتی در داخل کش��ور ش��د پ��س می توان 
نتیجه گرفت که این تحریم ها اثر ملموس و خاصی 
بر مجموعه وزارت نف��ت و درآمدهای ارزی نخواهد 
گذش��ت و حتی اراده متخصصان، نخبگان و جوانان 
ایرانی برای رسیدن به موفقیت های بیشتر بدون اتکا 
به کشورهای خارجی را بیش��تر می کند، نمونه آن 
را می ت��وان در جهش های به وجود آمده در صنعت 
پتروشیمی در باالدس��ت دید که در سال ۱4۱0 به 
جهش سوم دست پیدا خواهیم کرد، در پایین دست 
نیز طرح های خوبی اجرا ش��ده و امیدواریم گام های 
محکمی برای جلوگیری از خام فروش��ی برداش��ته 

شود.

ب���ه ب���اور ش���ما ای���ن تحریم ه���ا تاثی���ری بر 
پاالیش���گاهی  صنع���ت  فعالی���ت 

نمی گذارد؟
تحریم اخیر مربوط به چند نهاد و اشخاص مرتبط 
با وزارت نفت بر فعالیت صنعت پاالیشگاهی بی تأثیر 
نیست اما نمی تواند فعالیت های این حوزه را متوقف 

کند.

آی���ا ای���ن تحریم ه���ا می توان���د منج���ر ب���ه 
کاه���ش ص���ادرات نف���ت و به دنبال آن کم 

شدن ارزآوری شود؟
این احتمال وج��ود دارد که با وضع این تحریم ها 
نتوان به صورت موقت از شیوه های فعلی، نفت صادر 
کرد اما مطمئن باشید ما راه صادرات نفت را پیدا کرده 

و اجازه نمی دهیم کشور از این نعمت محروم شود.

برخ���ی از تحلیل گ���ران احتم���ال می دهند 
ترام���پ در چن���د ماه باق���ی مانده به پایان 
عم���ر ریاس���ت جمه���وری اش تحریم های بیش���تری 
علی���ه ای���ران در حوزه ه���ای مختل���ف از جمل���ه نفت و 
پتروش���یمی اعم���ال کن���د، به طور کلی راهکار ش���ما 

برای مقابله با تحریم ها چیست؟
از ابتدای پیروزی انقاب اسامی، مقامات آمریکا 
دش��منی با مردم ایران را به عنوان سیاستی واحد و 
بدون تغییر ادام��ه داده اند لذا تغییر رییس جمهور 
ایاالت متحده به معنای تغییر این رفتار نیست، برای 
مقابله با تحریم ها چاره ای جز اتکا به توانمندی های 
داخلی و جلوگیری از خام فروش��ی وجود ندارد کما 
اینکه با همین ش��یوه امروز تبدی��ل به صادرکننده 

محصولی شدیم که قباً آن را وارد می کردیم.

ما با این فشارها آشنا 
هستیم به خصوص 

در زمانی که 
آمریکایی ها با عناوین 

مختلف و وضع 
تحریم هایی، 

شرکت های مختلف 
خارجی فعال در ایران 

را وادار به ترک 
کشورمان کردند، 
اقدامی که باعث 

تبدیل تهدید تحریم 
به فرصت و تولید 
حداقل 70 درصد 

قطعات نفتی در داخل 
کشور شد پس 

می توان نتیجه گرفت 
که این تحریم ها اثر 
ملموس و خاصی بر 

مجموعه وزارت نفت و 
درآمدهای ارزی 
نخواهد گذشت
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پاالیشگاه سازی؛ مفید یا مضر؟
ماجرا از شهریور ماه سال جاری شروع شد آن هم از روزی که بیژن نامدار زنگنه شیخ الوزرای نفتی ایران در یک سخنرانی، پاالیشگاه سازی را کثافت کاری خواند و موجب شد تا در 
سیبلی از انتقادات مختلف و گاها تند قرار گیرد. عده ای او را متهم به شنا خالف جهت دنیا کردند و عده ای دیگر متهم به کم کاری در فضایی که اکثر کشورها با ساخت پاالیشگاه به 
سمت سود بیشتر پیش می روند و بر همین اساس سهم کشورهای توسعه یافته در ساخت پاالیشگاه را دلیلی بر انتقاد از وی دانسته و سهم صفر پاالیشگاه سازی در زمان وزارت وی 

را نکته منفی کارنامه اش خواندند.

س���ؤال اینجاس���ت كه وزیر نفت چه گفت كه 
مورد انتقادات شدید قرار گرفت؟

بی��ژن نام��دار زنگن��ه وزیر نفت گفته اس��ت: 
»پاالیشگاه س��ازی اولویت وزارت نفت اس��ت؛ اما 
مصرف سوخت مایع و آسیب به محیط زیست، 
خیر. در پارس جنوبی تولی��د را از ۲۸0 میلیون 
مترمکعب در روز به 700 میلیون مترمکعب در 
روز رس��انده ایم، تولید در پارس چنوبی با افزوده 
شدن ظرفیت تولید روزانه 4۲0 میلیون مترمکعب، 
دو برابر شده است. این یعنی ۲.6 میلیون بشکه 
پاالیش��گاه، اگر ما می خواستیم پاالیشگاه بزنیم 
باید ۱0 پاالیشگاه ۲60 هزار بشکه ای می زدیم تا 
بتوانیم سوخت کشور را تأمین کنیم و تمام کشور 

را به کثافت و آلودگی بکشانیم.«

س��خنانی که موجی از انتق��ادات را به نگرش 
وی به موضوع پاالیشگاه س��ازی به دنبال داشت 
و اغلب افرادی که وزیر را در سیبل انتقاد گذارده 
و ترکش های تندشان را روانه اش می کردند تنها 
نیمه خالی لیوان را دیده بودند و به واکاوی تمام 

سخنان وزیر نپرداختند.
این انتقادات کار را به جایی رساند که شیخ الوزرا 
دست به کار شد و در تشریح سخنانش، در پیامی 
در فضای توییتر تکرار کرد که: »با توسعه فازهای 
پارس جنوبی، ما میزان تولید گاز در کشور را از 
روزان��ه ۲۸0 میلیون مترمکعب به 700 میلیون 
مترمکعب رساندیم. این میزان تولید و گازرسانی 
به روستاها باعث صرفه جویی در مصرف فرآورده 
شد. با این اقدام انگار ما توانسته ایم ۲.6 میلیون 
بشکه نفت را در ۱0 پاالیشگاه ۲60 هزار بشکه ای 
پاالی��ش کنیم و این اقدام خوب��ی بود که انجام 
ش��د؛ چراکه الزم نبود با احداث ۱0 پاالیشگاه با 
این ظرفیت تمام کش��ور را به کثافت و آلودگی 

بکشیم.«
این توتیت هم نتوانست بار انتقادات را کم کند 
و همچنان منتق��دان نیمه خالی لیوان را دیدند 

که عدم س��اخت پاالیشگاه بود اما بی توجهی به 
انجام فعالیتی که با پاالیشگاه های موجود انجام 

شد نکته ای بود که مغفول ماند.
حال آنکه در سال های گذشته تحقیقات زیادی 
در م��ورد موضوع تأثیر آلودگی پاالیش��گاه ها بر 
محیط زیس��ت انجام شده و همگی بر زیان های 
جبران ناپذیر فعالیت های پاالیشگاهی بر محیط 

زیست صحه گذارده اند.
براساس مطالعات و مستندات علمی ارائه شده 
در سال های اخیر، صنایع مرتبط با فعالیت های 
پاالیش��گاهی انواع مختلفی از آالینده ها را تولید 
میکنند که به صورت گاز، ذرات، لجن و پس��اب 
مایع در محیط زیس��ت منتش��ر می کنند، این 
آالینده ه��ا ش��امل هیدروکربنه��ای آروماتیک 
چند حلق��ه ای )PAHs(، فلزات س��نگین، بنزن 
و مش��تقات آن، سولفور دی اکس��اید، نیتروژن 
دیاکساید، هیدروژن سولفید، کربن منو اکساید 
و سایر مواد شیمیایی هستند که بیشتر آنها حتی 
در غلظت های پایین نیز س��می ب��وده و قادرند 
اثرات سوء جبران ناپذیری بر اکوسیستم، محیط 

زیست و سامت انسان داشته باشند.

روزنامه نگار

نرگس رسولی
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تاکن��ون آماره��ای مختلفی از می��زان وجود 
آالیندههای مختلف در منطقه عس��لویه )پارس 
جنوبی( و عوارض جانبی آن بر سامت انسان و 
اکوسیستم ارائه شده که گاه باعث نگرانی مردم، 
مسؤلین و افراد شاغل در این منطقه می شود، در 
واقع آمارهای ارائه شده در خوشبینانه ترین حالت 
بیانگر این واقعیت بوده که در حال حاضر میزان 

آالینده های این منطقه در مرز هشدار است.
 اگرچه مطرح کردن این مس��ائل شاید کمی 
نگران کننده باش��د اما بهتر اس��ت از گفتن و یا 
شنیدن واقعیت هراس نداشت، بلکه با هم اندیشی 
و تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه مانع از رخداد 
بحران ش��ویم. از این روی ضروریست مطالعات 
جامع در زمینه بررس��ی میزان وجود آالینده ها 
انجام ش��ود. آالینده های صنایع پتروش��یمی از 
طریق تنفس، خوردن، آش��امیدن و یا جذب از 
طریق پوس��ت وارد بدن میش��وند. بدین لحاظ 
مق��دار ای��ن آالیندهه��ا در هوا، م��واد غذایی و 
نوش��یدنیها اندازه گیری می شوند. افراد مختلف 
پاس��خ های بیولوژیکی متفاوت��ی به یک آالینده 
خاص نش��ان می دهند. ممکن است بعضی افراد 
در معرض یک نوع ماده ش��یمیایی قرار گیرند و 
هرگز آسیبی نبینند، برخی دیگر نیز ممکن است 
حس��اس بوده و سریعاً بیمار شوند. گاهی اوقات 
بیماری تنها زمانی اتفاق می افتد که افراد به مدت 

طوالنی در معرض یک آالینده قرار گیرند.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است 
که ممکن اس��ت آالیندهها مستقیماً باعث بروز 
و یا ش��یوع بیماری نشوند، اما از طریق تغییرات 
بیولوژیکی که در بدن اعمال می کنند ریسک ابتا 

به بیماریها را افزایش دهند.

اگرچه آالینده های پتروش��یمی ممکن است 
در کوت��اه مدت باعث ایجاد بیماری نش��وند، اما 
مطمئناً میزان خطرپذیری ابتا به انواع بیماری ها 

را افزایش خواهند داد.
موضوع��ی ک��ه در بررس��ی ها و انتق��ادات به 
سخنرانی ش��یخ الوزرای نفت ایران کاماً نادیده 
گرفته ش��د. همین مطالعات دانش��گاهی تاکید 
می کند که بر اساس مطالعات انجام شده، اقامت 
در مناط��ق مس��کونی مجاور با پاالیش��گاه ها و 
صنایع پتروشیمی منجر به افزایش ریسک ابتا 
به س��رطان کبد، ریه، مغز و خون خواهد ش��د، 
هم چنی��ن این آلودگیها باعث ایجاد مش��کات 
باروری، عقیم شدن، سقط و تولد نوزادان دارای 

نقص ژنتیکی می شود.
 براس��اس مطالع��ه ای ک��ه در مجل��ه علمی
The Lancet )سال ۲0۱۳( منتشر شد، افرادی 

ک��ه در مع��رض آالینده ه��ای ناش��ی از صنایع 
پتروشیمی هس��تند نس��بت به افراد ساکن در 
مناطق دارای اقتصاد کش��اورزی امید به زندگی 
)که به عنوان یکی از ش��اخص های مهم سامت 
محسوب می شود( کمتری دارند. علی رغم وجود 
نگران��ی در زمینه اثرات احتمال��ی آالینده های 
مرتبط با صنایع پتروش��یمی بر سامت انسان، 
متأس��فانه تاکنون مطالعات جامع��ی در زمینه 
بررس��ی اثرات آالیندههای صنایع پتروش��یمی 
ب��ر س��امت کارگ��ران و کارمندان ش��اغل در 
مجتمع های پتروشیمی و افراد ساکن در مناطق 

نزدیک به این صنایع انجام نشده است.
 در مطالعه ای که توس��ط یکی از دانشجویان 
بومی عسلویه تهیه شده بود )سال ۱۳9۳( و در 
دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست 

نیز ارائه شد، نتیجه این بود که آالینده های ناشی 
از صنایع پتروش��یمی س��امت جسمی و روانی 

برخی از مردم عسلویه را تحت قرار داده است.
بنابراین ضروریست که براساس اولویت بندی، 
ابتدا وضعیت سامت افراد شاغل در پتروشیمی ها 
و صنایع مربوطه و س��پس به تناسب میزان در 
معرض بودن، مردم مقیم مناطق نزدیک به این 
صنایع مورد بررسی قرار گیرند. امروزه مشخص 
ش��ده که معاین��ات عمومی پزش��کی و انجام 
آزمایش های پیوس��ته بیوش��یمیایی نمیتوانند 
می��زان خطرپذی��ری فاکتوره��ا و عوامل مؤثر 
در ش��یوع بیماری ها را به طور دقیق مشخص 

کنند.
البته پاالیشگاه های مشغول به کار در سال های 
اخیر بنا بر مسئولیت اجتماعی خود، تاش های 
زیادی برای کاهش آالیندگی ها و حفظ محیط 
زیس��ت داشته اند که سرعت بخش��یدن به این 
روند می تواند از بار نگرانی های محیط ریس��تی 
ب��ه طور قاب��ل توجهی بکاهد. ای��ن امر حتی از 
سوی مسووالن محیط زیست نیز گوشزد شده 
بود و س��ال 9۸ بود که حمید قاسمی مدیرکل 
محیط زیست آذربایجان شرقی اعام کرد: تمام 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها از نظر سازمان محیط 
زیس��ت ذاتاً آالینده هستند مگر اینکه خافش 
ثابت شود. روالی که شاید بیش از تعدد ساخت 
پاالیشگاه در شرایط فعلی اقتصادی مهم جلوه 
می کند توجه به مسائل محیط زیستی وسامت 
جسمی و روانی در کنار توسعه های اقتصادی و 
... است؛ نکاتی که از دید منتقدان مغفول مانده 
و تنها عزم س��اخت پاالیش��گاه مورد توجه قرار 

گرفته است.
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ای���ران،  قب���ال  در  بای���دن  رویک���رد 
تولیدکننده بزرگ نفت

مناقش��ه بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر در آمریکا و عدم قطعیت طوالنی مدت درباره 
آن با توجه ب��ه رویکرد ای��ن دو دو نامزد انتخاباتی 
درقبال انرژی های سبز و مهم تر از آن ایران، می تواند 
ب��رای بازارهای جهانی نف��ت پیامدهای متفاوتی به 
همراه داشته باشد. جو بایدن که اکنون رئیس جمهور 
منتخب آمریکا به شمار می آید از سیاست گسترش 

انرژی های سبز حمایت می کند و انتظار می رود که 
رویکرد نرم تری درخصوص ایران به عنوان یک تولید 

کننده بزرگ نفت داشته باشد.
از طرف��ی دیگر پیروزی ترام��پ در این انتخابات، 
باتوج��ه ب��ه وضع تحریم ه��ای نفتی علی��ه ایران و 
حمایت��ش از طرح عربس��تان ب��رای کاهش تولید 
نفت اوپک با هدف کنت��رل قیمت ها می تواند برای 
بازار نفت امیدوارکننده باشد، چراکه به عقیده بارنه 
 )SEB( شیلدراپ، کارشناس مؤسس��ات مالی سب

پی��روزی ترامپ بدان معنی اس��ت که اوپک پاس 
می تواند کم��اکان بدون ترس از اینکه نفت ایران به 
این زودی وارد بازار خواهد شد به روند کاهش تولید 

خود ادامه دهد.
به گزارش گلوبال نیوز، در ماه های گذشته قیمت 
نفت به دلیل ادامه گسترش ویروس کرونا در جهان و 
این احتمال که تولیدکنندگان اوپک و روسیه ممکن 
اس��ت طرح افزای��ش تولید نفت از م��اه ژانویه را به 
تعویق بیندازند، تحت تأثیر زیادی قرار گرفته است. 

آیا  آرامش بازمی گردد؟
با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که تاکنون با حاشیه های کم سابقه ای نیز همراه بوده، قیمت جهانی نفت در روزهای گذشته رشد قابل توجهی داشته 
است. این تغییرات به ویژه به دلیل ادعای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ به وجود آمده که معتقد است در این انتخابات پیروز شده و رقیب دموکراتش با اتکا 
به تخلفات انتخاباتی توانسته است اکثریت آراء را به دست آورد. بنا به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلوبال نیوز، افزایش حدوداً سه درصدی قیمت نفت پس از 
آن روی داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد در انتخابات اخیر پیروز شده است و او در قدرت باقی خواهد ماند. این ادعا در حالی است که شمارش 
آراء این انتخابات هنوز پایان نیافته و نتیجه قطعی آن اعالم نشده است. اما بازارهای جهانی نفت پیش از برگزاری این انتخابات به دلیل سیاست های متفاوت دو 
نامزد انتخاباتی در حوزه انرژی و تاثیری که می توانن ظیمت نفت داشته باشند با رکود مواجه شده بود و بسیاری به ویژه در بازارهای نفت و بورس جهان در انتظار 

مشخص شدن نتیجه این انتخابات به سر می بردند.

بررسی تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار نفت

مرتجم

ساجده محمودی
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همچنین موج دوم شیوع این بیماری باز هم بر تقاضای 
نفت در جهان تاثیرگذار خواهد بود.

ادامه و اجرای قرنطینه در کشورهای دیگری همچون 
ایتالیا، نروژ و مجارس��تان پس از انگلیس و فرانس��ه نیز 
می تواند به محدود شدن افزایش قیمت نفت منجر شود.

اعضای اوپک و متحدان آن، تحت رهبری روسیه که با 
عنوان اوپک پاس شناخته می شوند پیشتر تصمیم گرفته 
بودند ک��ه از ماه ژانویه کاهش تولید روزانه دو میلیون از 

7.7 میلیون بشکه در روز را متوقف کنند.

مقایس���ه رویک���رد ترام���پ و بای���دن در ح���وزه 
انرژی

همچنین نشریه اکونومیک تایمز در گزارشی تحلیلی 
درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار جهانی نفت با مقایسه 
رویکرد ترامپ و بایدن در حوزه انرژی نوشت: فارغ از اینکه 
چه کسی در انتخابات اخیر آمریکا به پیروزی برسد، آنچه 
قطعیت دارد این است که رئیس جمهور دونالد ترامپ با 
اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و ونزوئا به عنوان دو 
تولید کننده بزرگ نفت در جهان تأثیر بس��یار زیادی بر 
بازار جهانی نفت گذاش��ت و در این میان، رد پای او همه 

جا به چشم می خورد.
این نشریه در ادامه نوشت: با این حال، روی کار آمدن 
جو بایدن در کاخ س��فید می تواند به ایجاد تغییراتی در 
صنعت نفت هم در داخل آمریکا و هم در سطح بین الملل 
منجر شود. پیروزی او به طور قطع بر سیاست دولت آمریکا 
در حوزه انرژی و شرکت های داخلی انرژی تاثیرگزار است 
چراکه این سیاس��ت مدار دموکرات از طرح های اقلیمی، 
شامل الزام اپراتورهای نفت و گاز برای کاهش چشمگیر 
آلودگی های ناشی از متان، محافظت دائمی از پناهگاه ملی 
حیات وحش قطب شمال و مناطق دیگر، ممنوعیت اجازه 
استفاده از نفت و گاز جدید در زمین ها و آب های عمومی 
و اصاح حق امتیاز برای در نظر گرفتن هزینه های آب وهوا 

پشتیبانی می کند.
همچنین تغییر سیاست کاخ سفید درخصوص مقابله با 
گرم شدن زمین بر مشاغل حوزه نفت و گاز تأثیر خواهد 
داش��ت. با این حال، یک برنامه انرژی س��بز می تواند از 
مهارت های کارگران بیکار در میادین نفتی نیز اس��تفاده 

کند.
به نوشته اکونومیک تایمز، از طرفی دیگر کارزار »فشار 
حداکثری« دولت ترامپ علیه ایران س��بب شده تا تولید 
نفت این کش��وربه می��زان قابل توجهی کاه��ش یابد و 
صادرات آن به شدت پایین بیاید. محموله های نفت خام و 
تصفیه شده ایران هم اکنون تنها به چین، سوریه و ونزوئا 
محدود شده است. به عاوه طبق آمار منتشر شده توسط 
DeGolyer و MacNaughton، تحریم های ونزوئا منجر 

به کاهش تولید نفت در بزرگترین تولیدکننده آمریکای 
التین شده است، به طوری که اکنون به پایین ترین سطح 

خود در حدود ۱00 سال گذشته رسیده است.
اگر این دو کشور هنوز مانند زمان روی کار آمدن دونالد 
ترامپ ۵.۸ میلیون بش��که در روز نفت تولید می کردند، 

کش��ورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدان آنها برای 
ایجاد تعادل بین عرضه نفت و فروپاش��ی تقاضا ناشی از 
گس��ترش ویروس کرونا با شرایطی به مراتب سخت تر از 

این مواجه بودند.
اگرچه انتظار نم��ی رود که در دوران بایدن تحریم های 
ایران و یا ونزوئا به طور یکجا کاهش یابد اما بازگرداندن 
ایاالت متحده به توافق هسته ای با ایران یک هدف سیاسی 
است که ممکن است در دستور کار او باشد. آنچه بیشتر 
محتمل است، این است که هر دو کشور تحریم شده عزم 
آمریکا را در زمینه اعمال محدودیت های فعلی خود مورد 

آزمایش قرار دهند.
جو بای��دن به عن��وان رئیس جمهور آمری��کا احتماالً 
نمی تواند به هیچ یک از این دو کشور اجازه دهد که بدون 

از دست دادن اهرم فشار از تحریمهایشان رهایی یابند. به 
عن��وان مثال، اگر ایران بتواند تمام نفتی که می خواهد را 
صادر کند، بازگرداندنش به اجرای کامل توافق هسته ای 

به مراتب سخت تر خواهد بود.
از طرفی دیگر، ترامپ عاقه زیادی به امور اوپک نشان 
داده اس��ت. او از طرح انتق��ادات تند در توییتر علیه این 
سازمان و متحدانش دست برداشت تا به بزرگترین کاهش 
تولید آنها در اوایل س��ال جاری )میادی( کمک کند. او 
در ح��ال باز کردن یک دروازه بود. عربس��تان س��عودی، 
رهب��ر واقعی اوپک و روس��یه، متحد ت��ازه اوپک پاس 
پیشتر متوجه این اشتباه خود شده بودند که اجازه دادند 

همکاری قبلی شان نابود شود.
اما بعید به نظر می رسد که ریاست جمهوری بایدن تحت 
تأثیر اوپک قرار داشته باشد. وی مشخص کرده است که 
قص��د دارد موضع بس��یار س��ختگیرانه تری درخصوص 
حقوق بشر با عربستان س��عودی و دیگران داشته باشد. 
این امر باعث می شود که او دوستان کمی در شبه جزیره 

عربستان به دست آورد.
تاریخ دس��ت کم از منظر نفت در کنار آمریکا است. از 
اواس��ط دهه ۱9۸0 میادی وابستگی ایاالت متحده به 
نفت خاورمیانه بس��یار کمتر شده است و تولیدکنندگان 
نفت اوپک پاس باید قیمت ها را برای نیازهای اقتصادی 
خود به اندازه کافی باال نگه دارند. بنابراین، احتماالً حتی 

تأثیر قطعی ریاست 
جمهوری بایدن بر بازار 
نفت هنوز هم ممکن 
است کاهش قیمت 

نفت خام را در پی 
داشته باشد، چراکه 

دیپلماسی جدید 
ایاالت متحده در 
عرصه بین الملل 

احتمال دارد در هر 
لحظه شاهد بازگشت 

روزانه دو میلیون 
بشکه نفت ایران 

باشد که در سال های 
گذشته کاهش یافته 

است
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بدون توصیه های کاخ س��فید هم مدیریت عرضه را 
ادامه خواهند داد.

به نوشته این نشریه، اما اولین و تأثیر مطلق رئیس 
جمه��ور آمریکا بر بازار نفت هیچ ی��ک از این موارد 
نخواهد بود. این تأثیر می تواند بر بازارهای گسترده تر، 
اش��تهای ریسک در میان س��رمایه گذاران و معامله 

گران و ارزش دالر باشد.

ثبات به بازار نفت برمیگردد؟
قیمت نف��ت در این س��ال ها به دلیل 
اظهارات ترامپ )به صورت شفاهی یا در توئیتر( سیر 
صعودی داش��ته اس��ت و بازگشت به سبک رهبری 
کمتر تهاجمی می تواند به کاهش تغییرات عجیب و 
غریب منجر شود که ممکن است ثبات در بازار نفت 

را نیز در پی داشته باشد.
پایگاه تحلیلی بیزینس اس��تاندارد نیزدر گزارشی 
با اش��اره به اینکه بازار جهان��ی نفت کماکان تحت 
تأثیر گسترش ویروس کرونا قرار دارد، تصریح کرد: 
تغییرات بالقوه در اوپک پاس و سیاست های ایاالت 
متحده مشکل تقاضا در صنعت نفت را حل نخواهد 
کرد و تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان مجبور به 
اعمال فشار بیشتر برای کاهش بیشتر عرضه خواهند 

بود.
در ای��ن می��ان، صنعت نفت آمری��کا نیز به دلیل 
تقاض��ای کم و پایین بودن قیمت نفت که منجر به 
کاهش تولید س��ه میلیون بشکه در روز شده، ضربه 
سختی دیده است. جو بایدن که قرار است به عنوان 
رئی��س جمهور جدید ایاالت متح��ده فعالیت کند، 
وعده داده است که یک تغییر اساسی در جهت تمیز 
کردن انرژی ایجاد کند اما این رویکرد ممکن است 
به دلیل عدم حمایت س��نای آمریکا و لزوم کنترل 
گس��ترش ویروس کرونا و لزوم بازگشت اقتصاد در 

مس��یر درس��ت با شکست مواجه ش��ود. این امر به 
طور قطع بر بازارهای جهانی و قیمت نفت تاثیرگزار 

خواهد بود.
با این حال تأثیر قطعی ریاست جمهوری بایدن بر 
بازار نفت هنوز هم ممکن است کاهش قیمت نفت 
خام را در پی داشته باشد، چراکه دیپلماسی جدید 
ای��االت متحده در عرصه بین الملل احتمال دارد در 
هر لحظه ش��اهد بازگش��ت روزانه دو میلیون بشکه 
نفت ایران باشد که در سال های گذشته کاهش یافته 
است. هرچند ارزیابی ها نشان می دهد که دست کم تا 
سال ۲0۲۲ تولید نفت ایران بیش از 7۵0 هزار بشکه 

در روز افزایش نخواهد داشت.
نشریه مارکت واچ درباره چگونگی تأثیر انتخابات 
آمری��کا بر بازاره��ای نفت و انرژی نوش��ت: چه جو 
بایدن دموکرات به عنوان رئیس جمهور آمریکا روی 
کار بیای��د و چه دونالد ترامپ جمهوری خواه، انتظار 
نمی رود که هیچ یک از آنها بتواند یک وضعیت برنده 
– برنده برای بخش انرژی به ارمغان بیاورند. زیرا آنچه 
برای انرژی، ش��امل تولیدکنندگان نفت خوب است 

لزوماً برای قیمت های نفت خوب نیست.
بت س��ئول، رئیس و مدیر اجرایی ش��رکت گاز و 
خدم��ات برق کوانتوم گف��ت: رئیس جمهور ترامپ 
همانطور که در سال ۲0۱6 وعده داده بود، مقررات 
پرهزین��ه در بخش انرژی را کاهش داد که به ایاالت 
متحده امکان داده است برای اولین بار در دهه های 
گذش��ته در حوزه انرژی مس��تقل شود. در حقیقت 
ترامپ برای اولین بار طی دهه های گذشته این کشور 
را به س��مت تبدیل شدن به یک صادر کننده انرژی 

خالص هدایت کرده است.
همچنین به گفته او، در درازمدت حمایت دونالد 
ترامپ از عرضه نفت خام در آمریکا به عرضه بیشتر 
و پایین نگه داش��تن قیمت ه��ای نفت برای مصرف 

کنندگان کمک خواهد ک��رد. از آنجایی که، ایاالت 
متحده یک صادرکننده خالص محصوالت نفت خام 
و تصفیه شده به شمار می آید، اگرچه قیمت پایین تر 
نفت به مصرف کنندگان کمک می کند، لزوماً برای 

کل اقتصاد مفید نیست.
ام��ا اگر ج��و بایدن در رأس کاخ س��فید باش��د، 
سیاست های او ممکن است منجر به توقف احتمالی 
مجوزهای جدید حفاری در زمین های فدرال شود. با 
این حال بس��یاری از شرکت ها چنین مجوزهایی را 
ایجاد کرده اند و در نتیجه هر قانون جدیدی احتماالً 

تا سال ۲0۲4 چندان عملی و مؤثر نخواهد بود.

کاه���ش بی س���ابقه تقاض���ای جهان���ی 
نفت

به نوشته مارکت واچ، هرچند هنوز مشخص نیست 
که بایدن برای مقابله با گس��ترش ویروس کرونا چه 
تدابی��ری اتخاذ کند اما انتظار می رود که کس��ب و 
کارهای بیشتری را برای مقابله با این اپیدمی متوقف 
کند که به معنی مصرف سوخت کمتر و فشار بیشتر 
بر قیمت های نفت خواهد بود. چیزی که تا به امروز 
نیز به دلیل گس��ترش این بیماری در سطح جهان 
اتفاق افتاده و کاهش بی س��ابقه در تقاضای نفت در 
سطح جهان کاهش ش��دید قیمت آن را نیز در پی 

داشته است.
از طرف��ی دیگ��ر، بایدن ممکن اس��ت تصمیم به 
بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، یعنی 
توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران بگیرد که 
ترامپ به طور یک جانبه از آن خارج شده است. اگر 
ایاالت متحده به این توافق بازگردد به معنی بازگشت 
بشکه های نفت ایران به بازار و اعمال فشار بیشتر بر 

قیمت های نفت، البته در کوتاه مدت خواهد بود.
عواملی که در برابر بهبود قابل توجه بازار نفت در 
دراز مدت قد علم کرده اند، به شکلی بی سروصدا در 
حال افزایش هستند. پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری آمریکا نیز آخری��ن ضربه برای 

تولیدکنندگان بزرگ نفت به شمار می آید.
مدیران در بخش نفت به سختی امیدوارند که سال 
۲0۲۱ بهتر از ۲0۲0 باشد و حتی یک واکسن مؤثر 
برای کووید-۱9 نیز ممکن اس��ت دیگر راهی برای 

خروج از آشفتگی این صنعت ایجاد نکند.
بنابر گزارش روزنامه فایننش��ال تایمز، هشت ماه 
پس از آنکه کل صنعت نفت برای اولین بار در معرض 
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اپیدمی قرار گرفت و با کاهش ش��دید تقاضا مواجه 
شد، اولین آزمایش موفقیت آمیز واکسن کرونا انجام 
گرفت اما در طول این مدت، ذخایر انرژی نیز افزایش 
یافته است. بنابراین، بازار نفت برای برون رفت از این 

وضعیت با موانع متعددی روبرو است.
تنها مانع این نیست که واکسن ها برای تولید انبوه 
به زمان زیادی نیاز دارند. تاجران تاکید می کنند که 
قیمت نفت حتی در صورت کنترل این ویروس نیز 
برای به دس��ت آوردن یک بهبودی قابل توجه باید 

تاش زیادی به کار گیرد.
اوپک و روسیه در حال حاضر روزانه حدود هشت 
میلیون بشکه نفت را ذخیره می کنند. حتی اگر تقاضا 
طی دو س��ال آینده به میزان قبل از اپیدمی، یعنی 
۱00 میلیون بشکه در روز برسد بازهم شرایط کلی 
برای بازار بزرگ نفت ایده آل نخواهد بود. بنابر ارزیابی 
ش��رکت Rystad Energy، انتظ��ار می رود تقاضای 
جهانی نفت در اوایل س��ال ۲0۲۸ به نقطه اوج خود 
برس��د و تنها برای ۱0۲ میلیون بشکه در روز تقاضا 

وجود داشته باشد.
تقاضای ۱0۲ میلیون بشکه در روز عددی نیست 
که صنعت نفت در جهان برای تأمین آن به زحمت 
بیفتد. اکتشافات جدید در مکان های مختلف، مازاد 
تولید نفت )به دلیل کاهش تقاضا در دوران اپیدمی( 
و یک دهه یادگیری ب��رای مدیریت زمینهای نفت 

خیز همگی به معنای عرضه زیاد است.

پی���روزی بای���دن؛ ضربه به فروش���ندگان 
نفت؟

فایننش��ال تایمز در ادامه با بررسی تأثیر پیروزی 
جو بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا بر 
بازار نفت، آن را ضربه دیگری برای فروشندگان نفت 
دانست و نوشت که اگرچه برخی از سیاست های وی، 

مانند پیشنهاد محدود کردن حفاری های جدید در 
زمینهای فدرال ممکن است چند درصد رشد تولید 
آمریکا را اصاح کند اما عاوه براین گفته اس��ت که 
می خواهد به توافق هس��ته ای با ایران بازگردد. این 
اقدام می تواند به لغو تحریم ها را منجر شود و صادرات 
حدود دو میلیون بشکه در روز این کشور را آزاد کند. 
از طرفی دیگر برنامه های رئیس جمهور منتخب برای 
پیوستن دوباره ایاالت متحده به توافق آب و هوایی 
پاریس، جنبش »موج سبز« را در سطح بین المللی 

ایجاد خواهد کرد.
ب��ا این حال، هن��وز هم تحلیلگرانی هس��تند که 
معتقدند یک صنعت نفت تشنه به سرمایه گذاری که 
در نهایت به قیمت های بسیار باالتر منجر خواهد شد، 
وجود دارد. اس��تدالل آنها این است که چرخه نفت 
نمی تواند شکسته شود. قیمت های پایین سرانجام به 
قیمت های باالتر می انجامد اما اگر تاجری هم وجود 
داش��ته باشد که معتقد به این استدالل باشد، هنوز 

خود را نشان نداده است.
همچنین به گزارش نش��ریه عربی��ن بیزینس، با 
به قدرت رس��یدن جو بایدن در آمریکا تغییراتی به 
وقوع خواهد پیوست که پیش بینی برخی از آنها کار 
دشواری نیست. به عنوان مثال، توئیت های خصمانه 
کمتری از س��وی ایاالت متحده علیه اوپک منتشر 
خواهد شد. توئیت هایی که به طور مکرر تصمیمات 
این س��ازمان را به چالش می کشید و از اعضای آن 
می خواس��ت تا قراردادهایی منعقد کنند که به نفع 

آمریکا است.
هرمن وانگ کارشناس نفت خاورمیانه و اوپک در 
این باره اظهار داشت: ترامپ نقش فعالی در تعامل با 
اوپک ایفا کرد اما انتظارها این نیست که دولت بایدن 

نیز چنین سیاستی را در پیش بگیرد.
ترامپ در حالی که به طور مکرر توئیت هایی را علیه 

اوپک منتشر می کرد و از آن می خواست تا تولید نفت 
را کاهش دهد، به طور همزمان روس��یه و عربستان 
س��عودی را نیز تحت فشار قرار داد تا پس از سقوط 
قیمت نفت در پی شیوع ویروس در اوایل سال ۲0۲0 

بر سر کاهش عرضه نفت به بازار توافق کنند.
وانگ معتقد است که در همین رابطه، روابط آمریکا 
با عربستان و دیگر اعضای کلیدی اوپک همچنان بر 

مبنای دیپلماسی نفت باقی خواهد ماند.
رویکرد بایدن در عرصه سیاست خارجی و درقبال 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اصلی نفت، شامل 
عربستان، روسیه و چین بیانگر سیاست گذاری آنها و 

احساسات بازار است. 
ع��اوه براین، آنچ��ه انتظار می رود این اس��ت که 
بایدن تعدادی از تصمیمات ترامپ در عرصه سیاست 
خارج��ی را لغو کند که می توان ب��ه مهم ترین آنها، 
یعنی توافق آب وهوایی پاریس و توافق هس��ته ای با 
ایران اشاره کرد. کاهش تحریم های ایران و احتماالً 
ونزوئا به هر دو کش��ور اجازه خواهد داد تا صادرات 
نفت خود را به میزان زیادی افزایش دهند که به طور 

قطع بر قیمت نفت تأثیر خواهد داشت.
این در حالی اس��ت که اوپک پیشتر برای برقراری 
توازن در بازار نفت که تحت تأثیر کاهش تقاضا ناشی 
از اپیدم��ی ویروس کرونا ق��رار گرفته، تولید نفت را 
کاهش داده است و اگر ایران و ونزوئا قرار باشد تولید 
و صادرات نفتش��ان را باال ببرند، می بایست تصمیم 

خود را مورد بازبینی قرار دهد.
واضح اس��ت که دول��ت بایدن مناف��ع آمریکا در 
تغیی��رات اقلیمی را تجدید و روی آن تمرکز خواهد 
ک��رد که نتیج��ه آن افزایش نظارت ب��ر تولید نفت 
آمریکا و قوانین س��ختگیرانه تر در حوزه انرژی است 
که هزینه های تولیدکنندگان را افزایش و پروژه ها را 

کندتر خواهد کرد.
بنابر این گ��زارش، محمد بارکیندو دبیرکل اوپک 
مایل اس��ت که آمریکا را به گفت وگوهای جهانی بر 
سر نفت بازگرداند. وی در این باره اظهار داشت: این 
گفت وگوهای جهانی ناتمام خواهند ماند، همان طور 
که در طول چهار س��ال گذشته ش��اهد آن بوده ایم. 
آمریکا جایگاه ویژه ای در گفت وگوها بر س��ر انرژی 
در جهان دارد. به عقیده دبیرکل اوپک، مش��ارکت 
آمریکا در این مباحث باتوجه به شفافیت بیشتر در 
سیاستهای دولت بایدن و تمایل آنها به این مباحث، 

می تواند به ثبات بازار نفت کمک کند.
هرچند در حال حاضر بزرگ ترین نگرانی این است 
که رویکرد بایدن نامش��خص است و بازار نفت اغلب 
پاس��خ خوبی به اتفاقات ناگهان��ی نمی دهد. اکنون 
همگان می دانند که بازارهای نفت و دیپلماسی نفت 
در ریاس��ت جمهوری ترامپ چگونه است و اگرچه 
پیشبینی هایی درباره اقدامات بایدن و واکنش های او 
در آینده وجود دارد اما باید صبر کرد تا مشخص شود 

چه اتفاقاتی روی خواهد داد.
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کرونا همچنان می تـازد اما دیگر نه 
در حاشـیه که در متـن زندگی مردم 
جهان. زیر سایه سنگین کرونا، خسرو 
آواز ایران و تاجر مسـتأجر کاخ سفید 
رفتند؛ یکی در میان اشک های مردمش 
عزتمند رفت و دیگری در میان پایکوبی 
مردمش، خفت بار. در ادامه، مهم ترین 
رویدادهای ایـران و جهـان از ابتدای 

مهرماه را مرور می کنیم.

فصل وداع های عزتمند و خفت بار

روزنامه نگار

حسام الدین قاموس مقدم
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آخرین س���خنرانی جهانی روحانی، 1 
مهر

مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد امسال در 
ش��رایطی برگزار شد که شیوع ویروس کرونا در 
جهان، این جلسه را برای نخستین بار به نشستی 
مج��ازی تبدیل ک��رد و رهب��ران و نمایندگان 
کش��ورهای مختلف س��خنرانی های خود را در 
قالب ویدئوهای ضبط  ش��ده ارائه کردند. حسن 
روحان��ی رئیس جمهوری اس��امی ای��ران نیز 
ب��ه ص��ورت ویدئوی��ی آخرین س��خنان دوران 
ریاست جمهوری اش را در مجمع عمومی سازمان 
ملل بیان کرد. او پس از برشمردن جنایات آمریکا 
و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، در 
جمات پایانی خود در این سخنرانی تاکید کرد: 
»امروز زمان تصمیم صحیح و درست است«. به 
نظر می رسد اش��اره او در این جمله به انتخابات 
س��وم نوامب��ر در آمریکا ب��ود و در واقع به مردم 
آمریکا این پیام را می داد که باید انتخاب درستی 

داشته باشند.

آغاز جنگ قره باغ، 6 مهر
مناقشه دیرین جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ، این بار به تبادل 
آتش سنگین و جنگی تمام عیار تبدیل شد. هر 
دو طرف تاکنون در این جنگ تلفاتی داشته اند 
و کش��ورهای مختل��ف و س��ازمان ملل متحد 
نیز این درگیری ها را محکوم کرده و خواس��تار 
کاهش تنش ها ش��ده اند. در آخرین اظهارنظرها 
از سوی مقامات ایرانی، محمدجواد ظریف وزیر 
ام��ور خارج��ه کش��ورمان در تماس های تلفنی 
جداگان��ه  با جیحون بایرام��وف وزیر امورخارجه 
جمهوری آذربایجان و زهراب مناتساکانیان وزیر 
امور خارجه ارمنس��تان، گفت وگو کرده و آنان را 
به »خویش��تنداری« و »آتش بس« دعوت کرده 
 اس��ت. وزیر خارج��ه ایران همچنین خواس��تار 
»پایان فوری خصومت ها« شده و از هر دو طرف 
دع��وت کرده تا »مذاک��ره در چارچوب حقوق و 
قوانین بین المللی« را آغاز کنند. در سال ۱9۲۳ 
اتحاد جماهیر سوسیالیس��تی شوروی سرزمین 
کوهستانی قره باغ را استان خودگردان جمهوری 
آذربایجان خواند و تا فروپاش��ی شوروی در سال 
۱99۱ این بخشبندی سازمانی کشوری پابرجا 
مان��د. درگیری ه��ا بین ارمنس��تان و جمهوری 

آذربایجان ناش��ی از اختاف��ات در مورد منطقه 
ناگورنو در قره باغ اس��ت که قلمرو شناخته شده 
بین المللی آذربایجان توس��ط جامعه بین المللی 
اس��ت و ای��ن منطق��ه در حال حاضر توس��ط 
جمهوری خودخوانده آرتس��اخ اداره می ش��ود. 
اولی��ن دوره جن��گ قره ب��اغ با امضای ق��رارداد 
آتش بس بیشکک در سال ۱994، به پایان رسید 
و قره باغ کوهستانی و شهرهای اطراف آن، اعم از 
آغ دام، جبرئیل، فضولی، کلبجر، قبادلی، الچین 
و زنگان ک��ه قلمرو شناخته ش��ده بین المللی 
جمهوری آذربایجان از س��وی جامعه بین المللی 
اس��ت، به تصرف ارمنس��تان درآمد. بر اس��اس 
گزارش »آکادمی حقوق بین الملل بشردوستانه 
و حقوق بش��ر ژنو«، ارمنستان نه تنها با حمایت 
تس��لیحاتی، مالی، آموزش نظامی و پش��تیبانی 
عملیات��ی از »جمهوری خودخوان��ده قره باغ« و 
نیروهای آن، بلکه با مش��ارکت در هماهنگی و 
کمک به برنامه ریزی کل��ی فعالیت های نظامی 
و شبه نظامی آن کش��ور خودخوانده، همواره در 
قره باغ کوهس��تانی اعمال اقتدار کرده است. در 
طول ح��دود ۳ دهه به مرات��ب آتش بس نقض 
شده که از ش��دیدترین نمونه های آنها می توان 
به درگیری های ۲0۱6 جمه��وری آذربایجان و 
ارمنستان و درگیری مرزی ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان در ژوئیه سال ۲0۲0 اشاره کرد. نهایتاً 
بیس��تم آبان بود که نخس��ت وزیر ارمنستان در 
اطاعیه ای طرح روس��یه ب��رای توقف جنگ را 
پذیرفت و متعهد شد از همه مناطق درگیری تا 

۲0 نوامبر عقب نشینی کند.
اجباری شدن ماسک در کشور، ۱۲ مهر

رون��د فزاینده آمار مبتای��ان و قربانیان کرونا 
در ای��ران، نهایتاً س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا در 
ایران را به این نتیجه رس��اند که کار با توصیه و 
التماس و خواهش س��امان نمی یابد و نهایتاً ۱۲ 
مهر، اعمال جریمه ب��رای افرادی که پروتکل ها 
را رعای��ت نمی کنند یا به عب��ارت دیگر »طرح 
اجباری شدن ماسک« به تصویب این ستاد رسید. 
حسن روحانی در بخشی از صحبت های خود در 
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، »ایجاد 
درک مشترک از یک خطر مشترک در جامعه را 
در روند مبارزه با کرونا« بسیار مهم توصیف کرد 
و گفت: ضروری اس��ت مراقبت ها و نظارت ها در 
روند مقابله با کرونا، تشدید شود و چاره ای نداریم 
که برای متخلفان، جریمه تعیین کنیم. این طرح 
مانند تمام طرح های محدودکننده دیگر، در ابتدا 
واکنش ه��ای زیادی را برانگیخ��ت اما به تدریج 
مردم با آن کنار آمدند و در حال حاضر، ماس��ک 
به یکی از پوش��ش ها و ل��وازم ثابت مردم تبدیل 

شده است.

خاموشی سیاوش، 17 مهر
اس��تاد محمدرضا ش��جریان که تا 
مدت ها نام هنری اش »سیاوش« بود، پنجشنبه 
۱7 مهرم��اه پس از ی��ک دوره طوالنی مبارزه با 
بیماری، در سن ۸0 سالگی دار فانی را وداع گفت. 
خبر درگذشت او را فرزندش همایون شجریان با 
انتشار عکسی س��یاه با نوشته »خاک پای مردم 
ایران به دیار معشوق پرواز کرد« مورد تأیید قرار 
داد و موج��ی از اندوه را در می��ان ایرانیان به راه 

انداخت.

در روزهای پایانی شهریور 94، برای نخستین بار 
مطلبی منتشر شد که از بستری شدن محمدرضا 
شجریان در بیمارستان و لغو کنسرت هایش در 
خارج از کش��ور خبر می داد. ششم اسفندماه 94 
بود که خود این هنرمند با انتش��ار نامه ای از لغو 
کنس��رت ایروان در تاریخ ۱۲ فروردین خبر داد 
و س��رانجام س��ال 9۵ در ثانیه های آغازین سال 
یک ویدئوی چندثانیه ای از محمدرضا شجریان 
منتشر شد که رازی ۱۵ س��اله را فاش می کرد. 
اس��تاد شجریان در این ویدئو از همراه و دوستی 
صحبت کرد که ۱۵ سال بود با او زندگی می کرد. 
چهره او با سر تراشیده در این ویدئو باعث تعجب 
مخاطبان ش��د. از آن زمان محمدرضا شجریان 
بارها و بارها برای درمان در بیمارستان های داخل 
و خارج از کشور بستری شد. در سال های پایانی 
عمر، بیماری توان حضور در صحنه را از او گرفته 
بود و یک س��ال آخر هم به کرات در بیمارستان 
جم بس��تری ش��د و تحت درمان و مراقبت تیم 
پزشکی خود قرار گرفت اما نهایتاً ۱7 مهرماه 99 
اج��ل فرصت ادامه حیات را از او گرفت تا صدای 

خسرو آواز ایران برای همیشه خاموش شود.
در پ��ی درگذش��ت ش��جریان، ع��اوه ب��ر 
واکنش ه��ای کثیر کارب��ران فض��ای مجازی و 
مردم عاقمن��د به هنر و فرهنگ ایران، مقامات 
بسیاری از جمله رئیس جمهوری و علی الریجانی 
مش��اور مقام معظم رهبری و همچنین چهره ها 
و ش��خصیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 
ورزشی و ... پیام تسلیت دادند. پیکر این هنرمند 
بنا به وصیت خود او و با حضور جمعی از مردم - 
با وجود محدودیت های ناشی از شیوع کرونا - در 
جوار آرامگاه فردوس��ی و مهدی اخوان ثالث در 

شهر توس به خاک سپرده شد.
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قت���ل جنجال آفری���ن در پاری���س، 25 
مهر

همه چیز زیر سر »شارلی ابدو« بود؛ هفته نامه ای 
فکاهی ک��ه برای چندمین ب��ار، کاریکاتورهایی 
توهین آمیز از پیامبر اسام را منتشر کرد و یک 
معلم تاریخ فرانس��وی به نام س��اموئل پتی، این 
کاریکاتورها را برای ش��اگردانش نمایش داد. در 
پی این ماجرا، یک نوجوان ۱۸ ساله چچنی تبار به 
نام »عبداهلل یزیدویچ آ«، روز جمعه ۲۵ مهر سر 
این معلم را برید و اقدامش بهانه ای شد تا دوباره 

فرانسوی ها به مقدسات مسلمانان توهین کنند.
در این میان امانوئل ماکرون رئیس جمهوری 
فرانسه اسام را دینی افراطی دانست و از انتشار 
کاریکاتور های موهن به مقدسات اسامی حمایت 
کرد. بس��یاری از کش��ورهای اس��امی از جمله 
ایرانف اظهارات ماکرون را به شدت محکوم کردند 
و مردم با برگزاری راهپیمایی هایی در کشورهای 
خود، خواس��تار تحری��م کاالهای فرانس��وی و 

عذرخواهی رئیس جمهوری فرانسه شدند.
در پی این اعتراضات، نهایتاً ماکرون مجبور به 
عقب نشینی شد و اعام کرد که قصد توهین به 

مسلمانان و دین اسام را نداشته است.

پی���ام مقام معظ���م رهبری خطاب به 
جوانان فرانسه

اظه��ارات امانوئ��ل مک��رون، رئی��س جمهور 
فرانسه در تأیید کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر 
اسام صلوات اهلل علیه وآله، باعث خشم مسلمانان 
در سرتاس��ر جهان شده اس��ت. به همین علت 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اس��امی 
خطاب به جوانان فرانس��وی پیامی کوتاه صادر 
کردن��د. متن این پیام که به زبان فرانس��وی در 
ش��بکه های اجتماعی منتشر ش��د، به شرح زیر 
است: »بس��مه تعالی؛ جوانان فرانس��ه! از رئیس 
جمهور خود بپرسید: چرا از اهانت به پیامبر خدا 
حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد؟ آیا 
معنی آزادی بیان این است: دشنام و اهانت، آن 
هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار 
احمقانه، توهین به شعور ملتی نیست که او را به 
ریاست خود انتخاب کرده است؟ سؤال بعدی این 
است که چرا تردید در هولوکاست جرم است؟ و 
اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان 

برود، اما اهانت به پیامبر آزاد است؟«.

پیروزی بایدن در آمریکا، 17 آبان
جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات 
آمریکا در رقابتی تنگاتنگ و نفس گیر توانست با 
کس��ب ۲90 رأی الکترال و بیش از 74 میلیون 
رأی مردمی، پس از گذش��ت ۵ روز از انتخابات 
آمریکا چهل و ششمین رئیس جمهوری ایاالت 

متحده شود و دونالد ترامپ را شکست دهد.
البت��ه با وجود این پیروزی، ترامپ که از ماه ها 
قبل س��از تقلب را کوک کرده بود، مدعی ش��د 
تقل��ب و تخلف در این انتخابات قطعی اس��ت و 

پیروز واقعی او بوده است.
رئیس جمهوری آمری��کا که برخی می گویند 
بعید است به این راحتی ها قدرت را تحویل بایدن 
دهد، اقدامات حقوقی خ��ود را برای برگرداندن 
ورق انتخابات در آمریکا آغاز کرده است؛ اقداماتی 

که بسیاری از ناظران، آن را بی فایده می دانند.
با اع��ام پیروزی بایدن، بس��یاری از مردم در 
سراسر آمریکا به جشن و پایکوبی پرداختند. البته 
عده ای از طرفداران ترامپ نیز دس��ت به اسلحه 
برده ان��د و اعتراضات��ی را کلی��د زده اند. مقامات 
بسیاری از کشورها این پیروزی را به بایدن تبریک 
گفته اند اما در ایران که موضع رسمی نظام از ابتدا 
این بوده است که »برای ما فرقی نمی کند چهه 
کسی رئیس جمهور آمریکا ش��ود«، هم برخی 
شخصیت ها و هم مردم در فضای مجازی واکنش 
نشان داده اند و عده زیادی از شکست ترامپ ابراز 

خرسندی کرده اند.
 حسن روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران 
در نخستین موضع گیری خود در قبال پیروزی 
بایدن اظهار کرد: اینک فرصتی برای دولت آینده 
امریکا پیش آمده اس��ت که اشتباهات گذشته 
را جب��ران کند و با احترام ب��ه قواعد جهانی، به 
مس��یر پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردد. 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسامی 
نیز در توییتی نوش��ت: »مردم آمریکا نظر خود 
را اع��ام کردند و اکنون دنیا نظاره گر اس��ت که 
آی��ا رهب��ران جدید، روش مخ��رب، ضدقانون و 
قلدرمآبانه رژیم در ح��ال رفتن را کنار خواهند 
گذاش��ت و چندجانبه گرایی، همکاری و احترام 
به قان��ون را برخواهند گزید و یا خیر. این، اقدام 
و عمل اس��ت که بیش از همه چیز مهم اس��ت. 
سابقه ایران روشن است: عزتمداری، منافع ملی و 

دیپلماسی مسئوالنه«. در پی پیروزی جو بایدن، 
قیمت دالر، سکه و خودرو در ایران قدری کاهش 

یافت.

رکوردشکنی کرونا، 18 آبان
سخنگوی وزارت بهداشت، روز ۲۱ 
آب��ان مانند روزهای دیگر حدود س��اعت ۱4 بر 
صفحه تلویزیون ظاهر ش��د و از ابتای ۱۱7۸0 
فرد جدید به بیماری کرونا و مرگ 46۲ نفر فقط 
در یک روز خبر داد؛ آماری که بیش��ترین میزان 

ابتا و مرگ از ابتدای شیوع کرونا در کشور بود.
بس��یاری از مسئوالن شهری و ملی، تعطیلی 
دو هفته ای تهران به عنوان کانون شیوع کرونا 
را ضروری دانسته اند. نهایتاً پس از جلسه شنبه 
۲4 آبان س��تاد ملی مقابله با کرونا، سخنگوی 
این س��تاد از محدودیت های شدید از اول آذر 
ماه س��خن گفت: »در این زمینه س��ه س��طح 
هش��دار تعریف شد. سطح هش��دار سه شامل 
ش��هرها و شهرستانهای قرمز، سطح هشدار دو 
شامل ش��هرها و شهرستانهای نارنجی و سطح 
هشدار یک ش��امل شهرها و شهرستانهای زرد 
هس��تند. بر اساس این رنگ بندی ها و متناسب 
با هر وضعیت، محدودیتهایی اعمال می شود که 
می بایس��ت به طور قطع اعمال شود…به طور 
مثال اگر شهرستانی در وضعیت سطح هشدار 
س��ه قرار گیرد در این وضعیت به جز مشاغل 
خیلی ض��روری که مربوط به تهی��ه مایحتاج 
ض��روری مردم، امنیت و س��امت می ش��وند، 
بقیه مش��اغل همه تعطیل هستند. در ارزیابی 
اولیه ش��اید بیش از ۱00 شهرس��تان مشمول 
محدودیت های س��طح قرمز می شوند که اکثر 
مراکز استانها و از جمله تهران جزو این وضعیت 

قرمز هستند«.
اغلب کارشناس��ان نس��بت به موج سنگین 
کرون��ا طی یکی دو ماه آینده هش��دار داده اند. 
همچنان اس��تفاده از ماس��ک، حف��ظ فاصله 
اجتماعی، خودداری از س��فرهای غیرضروری 
و شست وش��وی دس��ت ها، مهم ترین توصیه ها 
به ش��هروندان اس��ت. البت��ه در تعطیلی های 
اخیر، محدودیت هایی برای تردد بین ش��هرها 
و س��فرهای بین اس��تانی اعمال شد که آمارها 
کاهش موث��ری را نش��ان نمی ده��د و برخی 
معتقدند ای��ن راهکارهای موق��ت، تاثیری در 
جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر کرونا در کشور 
ندارد. مقامات ش��هری، بهداش��تی و درمانی، 
ظرفیت بیمارس��تان ها و همچنین آرامستان ها 
را برای مواجه��ه با بیماران و قربانیان کرونایی 
محدود دانسته اند اما ویروس کووید ۱9 ظاهراً 
کاری به این حرف ها ندارد و همچنان با قدرت 

هر چه تمام تر یکه تازی می کند.
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