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زیست بـوم

نگاهی به فیلم «ماجرای نیمروز :2رد خون»

آقای مسئول حواست به نفوذ باشد
نفیسه ترابنده

«ماج��رای نیمروز
زاوی�ه دی�د
 »2جدیدتری��ن
س��اخته کارگردان جوان و کاربلد سینما
محمدحس��ین مهدوی��ان بیش��ک از
بهترینهای سی و هفتمین جشنواره فیلم
فجر میباش��د .این فیلم مانند سری اول
آن یک تریلر سیاسی نفسگیر و جذاب
اس��ت ،با این تفاوت که نسبت به سری
قبل ب��ا تأکید بر وجه ملودرام ،داس��تان
گوتر ش��ده و با ورود به زندگی خصوصی
ش��خصیتهای داس��تان عواط��ف و
احساسات تماشاگر را نیز درگیر میکند.
مهدوی��ان ک��ه ثاب��ت ک��رده در
بازس��ازی حوادث تاریخی و سیاس��ی
ایران دس��تی ب��ر آت��ش دارد ،بعد از
الت��اری دوباره به س��راغ ده��ه  60و
سازمان منافقین رفته است« ،ماجرای
نیمروز  :2رد خون» هفت س��ال بعد از
«ماجرای نیمروز  »1است ،از روزهای
پایانی جنگ تحمیلی آغاز ش��ده و بعد
از قبول قطعنامه موش��کافانه به سراغ
عملیات مرصاد میرود.
ش��خصیتهای اصل��ی ماج��رای
نیم��روز  1در این قس��مت هم حضور
دارن��د؛ از کم��ال و ص��ادق گرفت��ه تا
مس��عود و عب��اس ،کم��ال و صادق و
مس��عود همچنان به دنبال شناسایی و
دس��تگیری منافقین هستند و ابراهیم
و افش��ین نیز به آنها اضافه شدهاند ،اما
عباس زریباف بعد از لو رفتن به عنوان
عامل نفوذی حاال خودش با نام سازمانی
ب��رادر کری��م یکی از بزرگان س��ازمان
منافقین ش��ده است .مانند قسمت اول
کمال احساس��اتی و صادق عقلگرا و با
سیاست کاراکترهایی هستند که درام
در تضاده��ای ش��خصیتی و تقابلهای
این دو نفر ش��کل میگیرد و همچنان
تندرویه��ا و متلکپرانیه��ای کمال
خنده بر لب مخاطب میآورد.
«ماج��رای نیم��روز  »2در دل
سازمان منافقین و اردوگاه اشرف روایت
میشود .برای مخاطب نسل جوان وارد

ش��دن به جزئیات عقای��د و رفتارهای
تشکیالتی منافقین بسیار جذاب است
ت��ا کامال درک کند ک��ه در این اروگاه
جهنمی چه برسر جوانان فریب خورده
این مملکت آمده اس��ت .مهدویان در
اقدامی هوش��مندانه با روایت داستان
س��یما (بهن��وش طباطبای��ی) ب��ا نام
س��ازمانی خواهر لیال  -خواهر کمال و
همسر افش��ین  -نگاه ویژهای به زنان
س��ازمان دارد .در حقیقت در سینمای
ایران مخاطب برای اولینبار تا این حد
آش��کار و بیپرده با عقاید این گروهک
تروریستی و زنان منافق آشنا میشود،
زنانی چون زهره و س��یما که برخالف
القائات سازمان نمیتوانند حس مادری
خود را فراموش کنند .س��ازمانی که با
نام اس�لام جوان��ان را فری��ب داده اما
اعتق��ادی ب��ه ازدواج براس��اس اصول
اس�لامی ن��دارد و ازدواج را اب��زاری
س��ازمانی میداند تا زن��ان انرژی خود
را آزاد ک��رده و بهتر در خدمت خواهر
مریم باش��ند .س��ازمانی که با اسطوره
س��اختن از مری��م رج��وی و هم طراز
نشان دادن او در تشکیالت سازمانی در
کنار مسعود رجوی به دنبال برانگیخته
کردن اندیش��ههای فمینیستی و بیدار
ک��ردن حس قدرتطلبی زنان اس��ت.
صحنههای چون مسواک زدن جمعی
زنان سازمان یا س��کانس فاکتخوانی
زن��ان از س��کانسهای جال��ب فیل��م
میباشد ،آنجا که سیما به همراه دیگر
زنان فاکتهای تردیدشان را با صدای
بلن��د میخوانن��د تا ذهنش��ان از هر
تردیدی پاک ش��ود ،سکانسهایی که
فضای رعبآور پادگان اش��رف را برای
مخاطب ملموس میکند.
«ماج��رای نیم��روز  »2در نمایش
خش��ونت و جنای��ات منافقین صریحتر
و جس��ورانهتر عمل میکند؛ از نمایش
حلقآویز کردن پاسدارها توسط منافین
گرفته تا قتلعام مردم اسالمآباد و آتش
زدن جنازههای آنها .سبک فیلمبرداری
و موسیقی متن فیلم نیز در القای فضای
ملتهب آن دوران بسیار تأثیرگذار است.
گفتنی اس��ت پایانبندی«ماجرای
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نیمروز  »2و«التاری» بس��یار شبیه به
یکدیگر و تأملبرانگیز اس��ت ،در هر دو
فیلم مخاطب از نظر احساسی از تصمیم
و عمل ش��خصیتهای فیلم خوشحال
میش��ود ولی از نظر عقالنی و با بینش
سیاس��ی و امنیتی به دیده تردید به آن
مینگرد .در هر دو پای ناموس و عش��ق
در میان میآید تا چه موسی باشی و چه
کمال خود قاضی ش��ده و حکم را اجرا
کنی و اصل نادیده گرفتن احساس��ات
در کار امنیتی را زیرپا بگذاری .موس��ی
التاری در اقدامی انقالبی حکم قصاص را
اجرا میکند و کمال ردّخون با چشمانی
گریان از خون خواهر میگذرد و. ...
فیلمس��از میخواهد فیلمش زنگ
خطری باشد برای مس��ئوالن کشور تا
بدانند حضور افرادی با وابس��تگیهای
فامیلی و عاطفی به گروههای اپوزویسیون
نظ��ام درون سیس��تم اجرایی و امنیتی
کشور چه پیامدهایی دارد .برای مخاطب
مشخص نمیشود که آیا سیما از ابتدا و
در دوران دانشگاه عضو سازمان شده یا
بعد از اس��یر ش��دن در جبهه برای فرار
از دس��ت بعثیها به سازمان پناه آورده
است؟ در واقع سیما خائن است یا فریب
خورده؟ اگر فیلمساز تکلیف مخاطب با
سیما را مشخص میکرد شاید سکانس
پایانی توجیه بهتری داشت.
از پایانبن��دی فیلم ک��ه بگذریم
«ماج��رای نیم��روز  »2در نمای��ش
چه��ره واقعی و عریانت��ر از جنایات و
س��بعیت س��ازمان منافقین گامی رو
به جلو محس��وب میشود اما از لحاظ
نشان دادن قدرت تیم اطالعاتی کشور
و ش��خصیتپردازیهای نیروه��ای
اطالعاتی به نسبت سری اول ضعیفتر
اس��ت .در این فیلم با تی��م اطالعاتی
همراه میش��ویم که بس��یار سردرگم
بوده و مرتب توس��ط نیروهای نفوذی
رودس��ت میخورد؛ اف��راد آن به ویژه
افش��ین در حد تیپ باق��ی میمانند و
کمال به عنوان عضو مخلص و شاخص
گروه به دنبال حل مش��کالت شخصی
و به قول خودش س��قط کردن خواهر
تسنیم
خائنش است.

امام كاظم عليهالسالم:

مؤمن كمحرف و پركار است و منافق پرحرف و كمكار.
مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ،ج  ،9ص 18

یادمان

جزئیات کسر خدمت سربازی فرزندان
غایب ایثارگران به مناسبت دهه فجر

رئیس اداره س��رمایه انس��انی
زي�ر پـرچ�م
سرباز ستادکل نیروهای مسلح
گفت :به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی و دهه فجر مشکل کسر خدمتهای
ایثارگری فرزندان غایب ایثارگران حل شد.
س��ردار موسی کمالی خاطرنش��ان کرد :بر این
اساس فرزندان ایثارگران به ازای هر درصد جانبازی
و ه��ر یک ماه آزادگی و رزمندگی از  ۱۲روز کس��ر
خدمت بهرهمند میشوند.
وی با بی��ان اینکه این کس��ر خدمتها تنها به
سربازان در حین خدمت تعلق میگیرد ،تصریح کرد:
ن ۹۸
تمامی فرزندان ایثارگر غایب تا تاریخ  12فروردی 
مهلت دارند تا برای بهرهمندی از این کسر خدمت به
پلی��س ۱۰+مراجعه کرده و وضعیت خدمتی خود را
مشخص کنند و افرادی که تا این تاریخ برای تعیین
تکلیف اقدام نکنند مجددا ً غایب محسوب شده و از
این تسهیالت محروم خواهند شد .ایسنا

در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

«چهره برتر و ماندگار داستان انقالب»
تجلیل میشود

همزمان با فرا رس��یدن چهلمین س��الگرد انقالب
شکوهمند اس�لامی ایران و در مراس��م پایانی جایزه
ادبی ش��هید حبیب غنیپور ،از زندهیاد امیرحس��ین
ف��ردی به عنوان «چه��ره برتر و ماندگار چهل س��ال
داستان انقالب اسالمی» تجلیل میشود.
دبیر هجدهمین دوره انتخاب کتاب س��ال شهید
حبیب غنیپور و عضو ش��ورای نویس��ندگان مس��جد
جواداالئم��ه(ع) گف��ت :در آخری��ن جلس��ه ش��ورای
نویس��ندگان مس��جد جواداالئم��ه(ع) که ب��ا حضور
اعضای این شورا برگزار شد ،ضمن بحث و تبادل نظر
درخصوص چهرههای برتر داستان انقالب که در چهل
س��ال اخیر در این زمینه درخش��یدهاند و بنای رفیع
داستان انقالب را اس��تواری بخشیدهاند ،با رای قاطع
اعضای حاضر ،زندهیاد امیرحس��ین ف��ردی به عنوان
«چهره برتر و ماندگار داستان انقالب» انتخاب شد.
محم��د ناصری اف��زود :با توجه به جای��گاه رفیع
این نویس��نده متعهد و فعال در زمینه ادبیات انقالب
اس�لامی که عالوه بر نوشتن و قلم زدن در این مسیر،
خود بنیانگذار و از پیشکس��وتان ش��کلگیری ادبیات
انقالب اسالمی به ش��مار میآید ،مقرر شد در مراسم
پایان��ی هفذهمی��ن دوره جایزه ادبی ش��هید حبیب
غنیپ��ور از این ش��خصیت ارزش��مند و تاثیرگذار در
تولید و گسترش ادبیات انقالب اسالمی و به خصوص
داستان انقالب ،تجلیل و قدرشناسی شود.

جلسه شبانه در میرعماد برای بررسی
اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد

شنبه ش��ب گذشته جلسهای
درحـــاشيه
در فرمان��داری تهران واقع در
خیاب��ان میرعماد درخصوص دریاف��ت عوارض در
محدوده زوج و فرد برگزار شد.
در این جلس��ه مصوبات ش��ورای شهر در این
زمینه بررس��ی شد و اکثریت اعضا غیرقانونی بودن
دریافت ع��وارض در مح��دوده زوج و فرد را احراز
نکردند و این موضوع به ش��ورا برگشت داده شد و
قرار شد شورا در این باره تصمیمگیری کند.
در این جلسه نماینده دادستان تهران ،فرماندار،
دو تن از اعضای شورای شهر (علیخانی و میرلوحی)،
لونقل ترافیک شهرداری تهران ،نماینده
معاون حم 
استانداری و نماینده راهور تهران حضور داشتند.
هیأت رئیسه شورای شهر کمیسیون مشترکی
(کمیسیون حقوقی و حملونقل) برای بررسی این
موضوع تشکیل دادند تا قانونی بودن یا غیرقانوین
فارس
بودن دریافت عوارض را بررسی کنند.

محسن هاشمی در جلسه شورای شهر:

باید مسئولیت خود را در وضعیت موجود بپذیریم
نباید به جای پذیرش قصور و تقصیرهای خود ،مسئولیت را به گردن مدیران گذشته و جناح رقیب بیندازیم
رئی��س ش��ورای
پا يتخــــت
اس�لامی ش��هر
تهران گفت :مهمترین پیام مس��ئوالن
در  ۴۰س��الگی انقالب ،میتواند اذعان
به قصور و تقصیر در خدمت به مردم و
تالش در جهت جبران کاستیها باشد.
محسن هاش��می در ابتدای جلسه
شورای شهر فرارسیدن چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی را گرامی داشت
و تاکید کرد :مهمترین پیام مس��ئوالن
در  ۴۰س��الگی انقالب ،میتواند اذعان
ب��ه قصور و تقصی��ر در خدمت به مردم
وتالش در جهت جبران کاستیها باشد.
وی با اش��اره به تعبیر مقام معظم
رهب��ری درباره چهل س��الگی انقالب
گفت :چهل سالگی انقالب دوران بلوغ
و بالندگ��ی نظام اس��ت؛ ما بیش از هر
چیز به خودآگاهی وخود انتقادی برای
رشد و ترمیم نقائص خود نیاز داریم.
هاشمی افزود :مردم در این دوران
س��خت و پرفراز ونش��یب ،هر زمان که

مورد آزمون قرار گرفته اند ،با عملکردی
درخور تحسین دین خود را به وطن ادا
کردهاند ،خصوصا در دوره سخت پیروزی
انقالب و کمبودها ،دوران دشوار جنگ
تحمیل��ی و االن دوران جنگ اقتصادی
کش��ور این م��ردم بودند ک��ه جلوتر از
مس��ئوالن ،افتخاراتی بینظی��ر را رقم
زدند و اکنون در چهل س��الگی انقالب،
شاهد هس��تیم درخشان ترین برگهای
این کارنامه متعلق به مردم است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران
با بیان اینکه اگر ما مسئوالن بخواهیم
همچ��ون گذش��ته به ج��ای پذیرش
اش��تباهات و قصور و تقصیرهای خود،
مسئولیت را به گردن مدیران گذشته،
جناح رقیب یا عوامل داخلی وخارجی
بیندازی��م افزود :قطعا بلوغ و رش��د و
بالندگی را ش��اهد نب��وده و انتظارات
مردم را برآورده نخواهیم ساخت.
وی افزود :در حوزه مدیریت شهری
نیز ما باید مسئولیت خود را در وضعیت

موجود بپذیریم ،اکنون بیش از یکسوم
از دوران مس��ئولیت لیس��ت امی��د در
مدیریت شهری سپری گردیده اما باید
ب��ا عملگرایی و واقعگرایی مطالبات بر
زمین مانده مردم را تحقق ببخشیم.
هاش��می افزود :با توجه به تصویب
ش��دن احکام برنامه سوم توسعه ،انتظار
افکار عمومی از مدیریت شهری آن است
که به س��رعت اهداف و برنامه عملیاتی
پنج س��ال آینده و اه��داف کمی و بعضا
کیفی به خصوص آلودگی صدا ،ترافیک
و آس��یبهای اجتماع��ی ،ت��ابآوری و
نوس��ازی بافت فرسوده را تدوین و اعالم
کند تا بتوان عملکرد مدیریت شهری را
در این دوره ارزیابی نمود ،بدیهی اس��ت
ک��ه ما نیازمند اقدام��ات عملی و عینی
هس��تیم.وی ابراز امیدواری کرد بتوانیم
دهه پنج��م انقالب را با تحقق بیش��تر
مطالبات مردم و عمل��ی کردن وعدهها
آغاز کنیم تا س��رمایه اجتماعی نظام و
اعتماد مردم به مسئوالن ترمیم شود.
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ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳﻮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳﻮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ
ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  370ﺗﺎ 386
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺭ
ﺳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ
ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺮﺝ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ،ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ 100
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪﺍﻯ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺮﺝﻫﺎﻯ ﺟﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳﻮﻡ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﻮﺭﺍﻙ ،ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳﻮﻡ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﻰ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻰ
ﻏﻠﻈﺖﺷﻜﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺣﺪﻭﺩ  60ﺗﺎ 70
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩ :ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  11ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﻮﺭﻭ 5
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ
ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  11ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ
ﻳﻮﺭﻭ  5ﺍﺭﺗﻘﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ

 12ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﺳﺎﺧﺖ
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻳﺰﻭﻣﺮﻳﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ
ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﺪ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻬﻢ
ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻳﻦ
ﭘﺮﻭژﻩ  700ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ،
ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﺏ
ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ )ﻓﺎﺿﻼﺏ(
ﺷﺎﻫﻴﻦﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍ ﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺯ  8ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻏﺎﺯ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻭ
ﺑﻰﻧﻈﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺠﻢ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻰ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪ.
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ :ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ،ﻛﺎﻫﺶ )ﺣﺬﻑ( ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻧﻰ ﻧﻔﺖﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ
ﺍﻧﺸﺎﺍﷲ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ  1398ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  18ﺗﺎ  20ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ  2ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺘﺮ
ﺁﻥ ﻳﻮﺭﻭ  4ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﻮﺭﻭ  5ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻧﻔﺖﻛﻮﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ 18
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ
ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻯ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺯ
ﺁﺏ )ﻭﺍﺣﺪ ﺭﻭﻏﻦﮔﻴﺮ( ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﺏ )ﺑﺎ  93ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ( ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ،ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝﺳﺎﺯﻯ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  300ﺗﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﭘﺮ ﺗﻼﻟﻮ ،ﺩﺭﺧﺸﻴﺪﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎﻥ ﭘﺮﺗﻮﺍﻓﻜﻦ ﻛﺮﺩ .ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺣﻖ ﻭ
ﺟﻨﻮﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ ﺩﻻﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺩﺳﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺍﺭﺍﻙ ،ﻧﻔﺖ
ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ،ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺟﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1358
ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻭ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺍﺭﺍﻙ ،ﺷﺮﻛﺖ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ) (L.A.Bﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺟﺪﺍﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ)ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ
ﻧﻔﺖ ﺟﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ(ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
*ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  114/5ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ  340ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﻀﺎﻱ
ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ  20ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ36،
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
* ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ  ،ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﻱ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﻴﻔﻴﺖ  ،ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ،ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ،14001-ISO ، 29001-ISO\TS , 9001-ISO
 18001-OHSASﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ،
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﺟﺮﺍﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  1397ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺍﻧﺮژﻱ  50001-ISOﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻨﺰﻳﻦ /ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ /ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ /ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ /ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ /ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ/
ﺣﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ /ﮔﻮﮔﺮﺩ /ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ /ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ
ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻳﺰﻭﺭﻳﺴﺎﻳﻜﻞ ،ﻭﻛﻴﻮﻡ ﺑﺎﺗﻮﻡ ،ﻟﻮﺑﻜﺎﺕ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﮔﻮﮔﺮﺩ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  8ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ
ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻔﺎء ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﭼﺮﺧﻬﺎﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ /ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﻲﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  8ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﭘﻲ ﺩﺭﭘﻲ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ،
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ 90ﺩﺭﺻﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ،
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮگ ﺯﺭﻳﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ  370000ﺑﺸﻜﻪ ،ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺮ ﺷﻮﺭ ﻭ
ﺗﺤﺮﻙ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  90ﺩﺭﺻﺪ ،ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ  .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺑﻮﺩ :ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ،ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ
ﺑﻮﺩﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺁﺏ ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺟﻬﺎﻱ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺠﻢ
ﺍﺯﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ
ﻭ ﺁﻳﺰﻭﻣﺎﻛﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ  ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪ ،ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼﺕ  ،ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻭﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮﺍﺳﺖ:
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺁﺏ،
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﺮﺝ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺏ
ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺧﻮﺭﺍﻙ )ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ( ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ
ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ
ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺩﻩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ
ﺑﺮﻕ ،ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﮓ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 227ﺗﻦ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺁﺏ ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺭﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺗﻮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ  ،ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ
ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﻤﻮﺯ ﻣﻌﻜﻮﺱ )(.R.Oﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  400ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ،ﭘﺮﻭژﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺝ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 13600ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺭﺍﻙ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ  370000ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ،ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ،ﭘﺮﻭژﻩ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯﺕ ) (COLD BOXﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺍﺯﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ  - :ﮔﺎﺯ ﭘﻮﺷﺸﻲ ) - ،(Blanketing Gasﮔﺎﺯ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ
) - ،(Inert Gasﺗﺨﻠﻴﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﺑﺮﺟﻬﺎ ) - ،(Purgingﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻧﺼﺐ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﺎﻱ  PACKINOXﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ، A/H 251-Eﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ
ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ ﻭ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻭﺍﺣﺪ .ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺧﻮﺭﺍﻙ  ،ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ  15ﺷﻬﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ
ﻣﻘﺪﺱ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ  15 ،ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

