
در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
»چهره برتر و ماندگار داستان انقالب« 

تجلیل می شود
همزمان با فرا رس��یدن چهلمین س��الگرد انقالب 
شکوهمند اس��المی ایران و در مراس��م پایانی جایزه 
ادبی ش��هید حبیب غنی پور، از زنده یاد امیرحس��ین 
ف��ردی به عنوان »چه��ره برتر و ماندگار چهل س��ال 

داستان انقالب اسالمی« تجلیل می شود.
دبیر هجدهمین دوره انتخاب کتاب س��ال شهید 
حبیب غنی پور 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 چهره های برتر داستان انقالب که در چهل 
س��ال اخیر در این زمینه درخش��یده اند و بنای رفیع 
داستان انقالب را اس��تواری بخشیده اند، با رای قاطع 
اعضای حاضر، زنده یاد 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��المی که عالوه بر نوشتن و قلم زدن در این مسیر، 
خود بنیانگذار و از پیشکس��وتان ش��کل گیری ادبیات 
انقالب اسالمی به ش��مار می آید، مقرر شد در مراسم 
پایان��ی هفذهمی��ن دوره جایزه ادبی ش��هید حبیب 
غنی پ��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.
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يتخــــت رئی��س ش��ورای  ش��هر پا اس��المی 
تهران گفت: مهمترین پیام مس��ئوالن 
در 40 س��الگی انقالب، می تواند اذعان 
به قصور و تقصیر در خدمت به مردم و 
تالش در جهت جبران کاستی ها 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 40 س��الگی انقالب، می تواند اذعان 
ب��ه قصور و تقصی��ر در خدمت به مردم 
وتالش در جهت جبران کاستی ها 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 
کرده اند، 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 بی نظی��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 یك سوم 
از دوران مس��ئولیت لیس��ت امی��د در 
مدیریت شهری سپری گردیده اما باید 
ب��ا عمل گرایی و واقع گرایی 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، ترافیك 
و آس��یب های اجتماع��ی، ت��اب آوری 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 وعده ها 
آغاز کنیم تا س��رمایه اجتماعی نظام و 

اعتماد مردم به مسئوالن ترمیم شود.

نفیسه ترابنده

نیمروز  »ماج��رای  ديـد جدیدتری��ن زاويـه   »2
س��اخته کارگردان جوان و کاربلد سینما 
از  بی ش��ك  مهدوی��ان  محمدحس��ین 
بهترین های سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر می باش��د. این فیلم مانند سری اول 
آن یك تریلر سیاسی نفس گیر 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 
و  عواط��ف  داس��تان  ش��خصیت های 

احساسات تماشاگر را نیز درگیر می کند.
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 60 و 
سازمان منافقین رفته است، »ماجرای 
نیمروز 2:  رد خون« هفت س��ال بعد از 
»ماجرای نیمروز 1« است، از روزهای 
پایانی جنگ تحمیلی آغاز ش��ده و بعد 
از قبول قطعنامه موش��کافانه به سراغ 

عملیات مرصاد می رود.
ماج��رای  اصل��ی  ش��خصیت های 
نیم��روز 1 در 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 شده اند، 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 عقل گرا و با 
سیاست کاراکترهایی هستند که درام 
در تضاده��ای ش��خصیتی و تقابل های 
این دو نفر ش��کل می گیرد و همچنان 
تندروی ه��ا و متلك پرانی ه��ای کمال 

خنده بر لب مخاطب می آورد.
دل  در   »2 نیم��روز  »ماج��رای 
سازمان منافقین و اردوگاه اشرف روایت 
می شود. برای مخاطب نسل جوان وارد 

ش��دن به جزئیات عقای��د و رفتارهای 
تشکیالتی منافقین بسیار جذاب است 
ت��ا کامال درك 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 ویژه ای به زنان 
س��ازمان دارد. در حقیقت در سینمای 
ایران مخاطب برای اولین بار تا این حد 
آش��کار و بی پرده با عقاید این گروهك 
تروریستی و زنان منافق آشنا می شود، 
زنانی چون زهره و س��یما که برخالف 
القائات سازمان نمی توانند حس مادری 
خود را فراموش کنند. س��ازمانی که با 
نام اس��الم جوان��ان را فری��ب داده اما 
اعتق��ادی ب��ه ازدواج براس��اس اصول 
اب��زاری  را  ازدواج  و  ن��دارد  اس��المی 
س��ازمانی می داند 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��ه های فمینیستی و بیدار 
ک��ردن حس قدرت طلبی زنان اس��ت. 
صحنه های چون مسواك زدن جمعی 
زنان سازمان یا س��کانس فاکت خوانی 
زن��ان از س��کانس های جال��ب فیل��م 
می باشد، آنجا که سیما به همراه دیگر 
زنان فاکت های تردیدشان را با صدای 
بلن��د می خوانن��د تا ذهن ش��ان از هر 
تردیدی پاك ش��ود، سکانس هایی که 
فضای رعب آور پادگان اش��رف را برای 

مخاطب ملموس می کند.
»ماج��رای نیم��روز 2« در نمایش 
خش��ونت و جنای��ات منافقین صریح تر 
و جس��ورانه تر عمل می کند؛ از نمایش 
حلق آویز کردن پاسدارها توسط منافین 
گرفته تا قتل عام مردم اسالم آباد و آتش 
زدن جنازه های آنها. سبك فیلمبرداری 
و موسیقی متن فیلم نیز در القای فضای 
ملتهب آن دوران بسیار تأثیرگذار است.

گفتنی اس��ت پایان بندی»ماجرای 

نیمروز 2« و»التاری« بس��یار شبیه به 
یکدیگر و تأمل برانگیز اس��ت، در هر دو 
فیلم مخاطب از نظر احساسی از تصمیم 
و عمل ش��خصیت های فیلم خوشحال 
می ش��ود ولی از نظر عقالنی و با بینش 
سیاس��ی و امنیتی به دیده تردید به آن 
می نگرد. در هر دو پای ناموس و عش��ق 
در میان می آید 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 می کند و کمال رّدخون با چشمانی 

گریان از خون خواهر می گذرد و... .
فیلمس��از می خواهد فیلمش زنگ 
خطری باشد برای مس��ئوالن کشور تا 
بدانند حضور افرادی با وابس��تگی های 
فامیلی و عاطفی به گروه های اپوزویسیون 
نظ��ام درون سیس��تم اجرایی و امنیتی 
کشور چه پیامدهایی دارد. برای مخاطب 
مشخص نمی شود 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 بعثی ها به سازمان پناه آورده 
است؟ در واقع سیما خائن است یا فریب 
خورده؟ اگر فیلمساز تکلیف مخاطب با 
سیما را مشخص می کرد شاید سکانس 

پایانی توجیه بهتری داشت.
از پایان بن��دی فیلم ک��ه بگذریم 
نمای��ش  در   »2 نیم��روز  »ماج��رای 
چه��ره واقعی و عریان ت��ر از جنایات و 
س��بعیت س��ازمان منافقین گامی رو 
به جلو محس��وب می شود اما از لحاظ 
نشان دادن قدرت تیم اطالعاتی کشور 
نیروه��ای  ش��خصیت پردازی های  و 
اطالعاتی به نسبت سری اول ضعیف تر 
اس��ت. در این فیلم با تی��م اطالعاتی 
همراه می ش��ویم که بس��یار سردرگم 
بوده و مرتب توس��ط نیروهای نفوذی 
رودس��ت می خورد؛ اف��راد آن به ویژه 
افش��ین در حد تیپ باق��ی می مانند و 
کمال به عنوان عضو مخلص و شاخص 
گروه به دنبال حل مش��کالت شخصی 
و به قول خودش س��قط کردن خواهر 

خائنش است.  تسنیم

امام كاظم علیه السالم:
مؤمن کم حرف و پرکار است و منافق پرحرف و کم کار.

مستدرک الوسايل و مستنبط المسايل، ج 9، ص 18

همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و با هدف افزايش 
ضريب اطمينان، واحد تقطير سوم شركت پااليش نفت اصفهان و 

چند طرح مهم زيست محيطى اين شركت به بهره بردارى مى رسد.
مرتضي ابراهيمي مدير عامل شركت پااليش نفت اصفهان  با اعالم 
اين خبر گفت: ظرفيت كلى پااليشگاه اصفهان روزانه 370 تا 386 
هزار بشكه است كه با راه اندازى 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 پااليشگاه، وارد دو واحد تقطير 100 
هزار بشكه اى مى شد كه اين امر موجب افزايش ترافيك محصوالت 
داخل برج هاى جداكننده واحدهاي تقطير شده بود كه با راه اندازى 
باالتر  ايمنى  ضريب  خوراك،  توزيع  بر  عالوه  سوم،  تقطير  واحد 
رفته و با توجه به جديد بودن تجهيزات واحد تقطير سوم، كيفيت 

محصوالت توليدى نيز افزايش خواهد يافت.
وى تصريح كرد: ظرفيت پااليشى پااليشگاه از طريق دو واحد جانبى 
غلظت شكن و در زمان نياز به توليد بنزين بيشتر، حدود 60 تا 70 

هزار بشكه  در روز افزايش مى يابد.
مديرعامل پااليشگاه 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 هم اكنون در مرحله راه اندازي بوده و با استعانت از 

خداوند متعال تا پايان سال وارد مدار بهره بردارى خواهد شد.
توليد روزانه 11 ميليون ليتر بنزين يورو 5

مرتضى ابراهيمى بهبود كيفيت فرآورده هاى توليدى در پااليشگاه 
اصفهان را مهمترين هدف طرح هاى بهينه سازى در اين پااليشگاه 
خواند و افزود:  از ابتداى ارديبهشت امسال، كيفيت بنزين توليدى 
در پااليشگاه اصفهان كه روزانه 11 ميليون ليتر است به سطح كيفى 

يورو 5 ارتقا پيدا كرده است.
وى با اشاره به اين كه بنزين با كيفيت توليدى در پااليشگاه اصفهان به 

12 استان كشور ارسال و توزيع مى شود، گفت: كار تحقيقاتى ساخت 
كاتاليست واحد ايزومريزاسيون مجتمع بنزين سازي شركت پااليش 
نفت اصفهان كه تا پيش از اين تحت ليسانس دو كشور آمريكا و 
فرانسه توليد مى شد و يكى از راهبردي ترين كاتاليست هاى صنعت 
نفت محسوب مي شود، با سرمايه گذارى پااليشگاه اصفهان انجام و 

با موفقيت بومى سازى گرديد.
آماده  اصفهان  پااليشگاه  آب  تصفيه  محيطى  زيست  مهم  پروژه 

بهره بردارى
مديرعامل پااليشگاه نفت اصفهان همچنين از راه اندازى پروژه مهم 
زيست محيطى تصفيه آب پااليشگاه اصفهان همزمان با چهلمين 
اين  و گفت: ظرفيت  داد  انقالب شكوهمند اسالمى خبر  سالگرد 
پروژه 700 مترمكعب در ساعت است كه تا پايان بهمن ماه امسال، 

به بهره بردارى خواهد رسيد.
مرتضى ابراهيمى افزود: با بهره بردارى از اين پروژه بخش عمده آب 
(فاضالب)  از آب خاكسترى  نفت خام  پااليش  مصرفى در چرخه 

شاهين شهر اصفهان تامين مى شود.
وى با ا شاره به اينكه يكى از مهمترين معضالت واحدهاى صنعتى در 
اصفهان، آب است، گفت: تحقيقات اين پروژه از 8 سال گذشته آغاز 
شده و مى توان گفت پااليشگاه نفت اصفهان به عنوان يك پيشرو در 

استفاده از آب خاكسترى در بخش صنعت به شمار مى رود.
ابراهيمى واحد تصفيه آب پااليشگاه اصفهان را يكى از برترين و 
بى نظيرترين واحدهاى تصفيه آب به ويژه به لحاظ حجم و گستردگى 

در سطح كشور خواند. 
واحد تصفيه گازوئيل

مديرعامل پااليشگاه اصفهان همچنين اعالم نمود: هدف از راه اندازى 
واحدهاي تصفيه گازوئيل، كاهش (حذف) گوگرد از گازوئيل توليد و 

توليد سوخت پاك  است كه در حال انجام مي باشد
نياز در  اين كه بخش عمده تجهيزات مورد  به  با اشاره  ابراهيمى 
پااليشگاه اصفهان بومى سازى شده است، گفت: تمامى خريدهاى 
مربوط به احداث واحد تصفيه هيدروژنى نفت گاز در گذشته انجام 
شده است و اميدواريم عمليات اجرايى آن به زودى سرعت يابد و 

انشااهللا در نيمه دوم سال 1398 به بهره برداري خواهد رسيد.
وى تاكيد كرد: هم اكنون به طور ميانگين روزانه 18 تا 20 ميليون 
ليتر گازوئيل در اين پااليشگاه توليد مى شود كه 2 تا 3 ميليون ليتر 
آن يورو 4 بوده و به منظور تامين سوخت اتوبوسرانى در سطح شهر 
اصفهان و استانهاي همجوار به مصرف مى رسد كه با راه اندازى اين 
واحد، كيفيت تمامى گازوئيل توليدى در پااليشگاه به يورو  5 ارتقا 

خواهد يافت.
 18 حدود  كه  پااليشگاه  اين  در  توليدى  نفت كوره  افزود:  وى 
تعهدات  طبق  كه  مى دهد  تشكيل  را  توليدى  محصوالت  درصد 
زيست محيطى بايد به صفر كاهش و در اين راستا با تكميل اجراي 
طرح جامع بهبود و بهينه سازي فرآيند شركت پااليش نفت اصفهان 

اين مهم محقق خواهد گرديد.
حضور فعال سازندگان داخلى در اجراى پروژه هاى زيست محيطى 

پااليشگاه اصفهان
مدير عامل شركت پااليش نفت اصفهان  پروژه جداسازى روغن از 
آب (واحد روغن گير) و تامين برق پااليشگاه از نيروگاه به منظور 
ديگر  از  را  فيزيكى)  پيشرفت  درصد  (با 93  آب  در  صرفه جويى 
پروژه هاى در دست اجراى پااليشگاه اصفهان نام برد و تاكيد كرد: 
تمام پروژه هاى زيست محيطى، بهينه سازى و پااليشگاه اصفهان 

داخلى  سازنده  شركت هاى  و  داخلى  توانمند  متخصصان  توسط 
اجرايى خواهد شد.

ابراهيمى يكى ديگر از واحدهاى آماده بهره بردارى در پااليشگاه 
اصفهان را واحد گرانول سازى گوگرد عنوان كرد و گفت: اين پروژه 
زيست محيطى به ظرفيت 300 تن در روز نيز در بهمن ماه امسال به 

بهره بردارى مى رسد. 
چهل سال از عمر انقالب اسالمي ايران گذشت، انقالبي كه همچون 
خورشيدي پر تاللو، درخشيدن آغاز و نور اميد و حيات را در دل 
مستضعفان و محرومان پرتو افكن كرد.  بهمن ماه  پيروزي انقالب 
اسالمي براي ملت ايران يادآور خاطره هاي بزرگترين پيروزي حق و 

جنود خداوند بر  باطل و تيره دالن زمان است.
فضاي سبز پااليشگاه اصفهان بيش از حد استاندارد است

        شركت پااليش نفت اصفهان فعاليت خود را در زمينه پااليش 
نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي و تأمين خوراك صنايع پايين 
نفت  اراك،  پتروشيمي  اصفهان،  پتروشيمي  هاي  (شركت  دستي 
سپاهان، پااليش نفت جي و صنايع شيميايي ايران) از سال 1358  

آغاز نموده است .
و خاص  موقعيت  به  توجه  با  شركت   اين  حاضر  حال  در    
نه  عظيم   صنعتي  مركز  يك  عنوان  به  خود  هاي  توانمندي   
به كشور  روزانه  نيازهاي  از  چهارم  يك  حدود  در  تأمين   تنها 

 فرآورده هاي نفتي را بر عهده دارد ، بلكه خوراك ديگر واحدهاي 
شركت  اراك،  پتروشيمي  اصفهان،  پتروشيمي  مانند  صنعتي 
سياستهاي دنبال  به  كه  واحدهايي  و   (L.A.B) شيميائي   صنايع 
 خصوصي سازي از پااليشگاه اصفهان جداشده اند(شركت پااليش 

نفت جي و شركت نفت سپاهان)را  نيز تامين مي نمايد. 
        *پااليشگاه اصفهان 114/5 هكتار از 340 هكتار وسعت خود را 
به فضاى سبز اختصاص داده، اين در حالي است كه استاندارد فضاي 
سبز براي پااليشگاه ها 20 درصد مساحت كل آنها تعيين شده،36  

درصد اين شركت به فضاى سبز اختصاص داده شده است.
* شركت پااليش نفت اصفهان ( سهامي عام ) به عنوان يكي از 
شركتهاي بزرگ توليد كننده فرآورده هاي 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 
، زيست  بر توانمندي كاركنان خود سيستم هاي مديريت كيفيت 
محيطي ، ايمني و بهداشت  حرفه اي را بر اساس آخرين ويرايش 
 ،14001-ISO  ،  29001-ISO\TS  ,  9001-ISO استانداردهاي 
 ، زير  به شرح  اهداف سازمان  منظور تحقق  به   18001-OHSAS
مستقر نموده و بصورت يكپارچه اجرا مي نمايد.اين شركت همچنين  
در مهرماه سال 1397 موفق به كسب گواهينامه استاندارد مديريت 

انرژي ISO-50001   گرديد.
توليدات شركت 

خام/ روغن  مايع/  گاز  كوره/  نفت  گاز/  نفت  سفيد/  نفت   بنزين/ 
ساير و  هواپيما/  سوخت  انواع  گوگرد/  ويژه/  هاي   حالل 

 فرآورده هاي نفتي 
عرضه فرآورده هاي ويژه در بورس كاالي ايران

لوبكات  باتوم،   ،وكيوم  آيزوريسايكل  هاي  فرآورده  اكنون  هم 
سنگين، گوگرد، انواع حاللها به صورت مستمر در تاالر بورس كاالي 

ايران عرضه مي گردند.
  شركت پااليش نفت اصفهان   در طول 8 سال دفاع مقدس

 از ابتداي تاسيس، شركت پااليش نفت اصفهان نقشي حياتي در 

ادامه فعاليتهاي ديگر صنايع منطقه ايفاء كرده و گردش چرخهاي 
اقتصادي/ صنعتي منطقه را اطمينان مي بخشيد.

در طول 8 سال دفاع مقدس با توجه به حمالت پي درپي دشمن به 
صنايع و نياز كشور به سوخت، با انجام صدها پروژه خرد و كالن، 
اوليه،   طراحي  درصد  مرز90  تا  پااليشگاه  اين  عملياتي  ظرفيت 
افزايش يافت و بدين ترتيب  برگ زرين توان عملياتي روزانه  بيش 
از 370000 بشكه، در تاريخ پر افتخار اين پااليشگاه 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 تحوالتي بوده 
است كه به دنبال آن پااليشگاه اصفهان موفق به افزايش ظرفيت 
عملياتي خود شده و در پي آن توانسته جايگاه ويژه اي را در ميان 

پااليشگاه هاي كشور به خود اختصاص دهد.
به طور حتم تحقق افزايش ظرفيت عملياتي واحدهاي بهره برداري 
پااليشگاه اصفهان تا مرز بيش از 90 درصد، در راستاي تامين نيازهاي 
اجتناب ناپذير دوران جنگ تحميلي ايجاد تنگناهائي در بخشهاي 
. مهم ترين  مشكالت  به دنبال داشت  اين پااليشگاه را  مختلف 
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 معضالت ، شركت 
پااليش 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، 
آب شبكه  تعويض  و  بررسي  جديد،   كننده  خنك  برج   احداث 
 خنك كننده، افزايش ظرفيت مخازن خوراك (نفت خام) و ذخيره 
سازي فرآورده ها، افزايش ضريب حفاظت پيراموني پااليشگاه به 
طول تقريبي ده كيلومتر،  افزايش ضريب ايمني ايستگاه هاي فرعي 
برق، پروژه خريد و نصب يك دستگاه ديگ بخار با ظرفيت توليد 
227 تن 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 
با مد نظر قراردادن مشكالت  بازيافت آب  توان واحد در راستاي 
زيست  محيط  سالمت  حفظ  و  منابع  بهينه  مصرف   ، آب  كمبود 
ازطريق نصب سيستم اسموز معكوس (R.O.)با ظرفيت 400 متر 
مكعب در ساعت، پروژه طراحي و ساخت برج خنك كننده با ظرفيت 
13600 متر مكعب بر ساعت ظرفيت سامانه خنك كننده پااليشگاه با 
توجه به افزايش ظرفيت عمليات واحدهاي موجود. افزايش خوراك 
پااليشگاه تا مرز 370000 بشكه 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 پااليشگاه از نظر ظرفيت كافي به 
منظور  انباشت نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بعد متعارف،  پروژه 

افزايش تعداد مخازن تعريف گرديد. 
تأمين  با هدف    (COLD BOX) ازت  توليد  احداث واحد  پروژه 
به مقدار كافي جهت  يا گاز  به ازت مايع  نياز واحدهاي عملياتي 
 كاربري در موارد : - گاز پوششي (Blanketing Gas)، - گاز بي اثر

(Inert Gas)، - تخليه ظروف و برجها (Purging)، -  اجراي پروژه 
نصب مبدل هاي   PACKINOX  در راستاي  بهينه نمودن تبادل 
حرارت در مبدلهاي حرارتي A/H 251-E ،كاهش 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 الزم براي اندازه گيري و محاسبه دقيق ميزان 
خوراك ، فرآورده ها و مقادير تحويلي و برگشتي صنايع همجوار 
رعايت و  اقتصادي  بنگاه  انگيزه  ايجاد  آرمان  تحقق  راستاي   در 

 الزامات قانوني.
 تقديم 15 شهيد در دوران دفاع مقدس  

در طول دوران دفاع مقدس و در سالهاي مقاومت و دفاع از حريم 
مقدس كشورمان ،  15  نفر از همكاران شركت پااليش نفت اصفهان 

به درجه رفيع  شهادت نائل شدند.

در آستانه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى

واحد تقطير سوم شركت پااليش نفت اصفهان و چند طرح مهم زيست محيطى آماده بهره بردارى است

نگاهی به فیلم »ماجرای نیمروز2: رد خون«

آقای مسئول حواست به نفوذ باشد
جلسه شبانه در میرعماد برای بررسی 

اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد
شنبه ش��ب گذشته جلسه ای  در فرمان��داری تهران واقع در درحـــاشیه
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 تصمیم گیری کند. 
در این جلسه نماینده دادستان تهران، فرماندار،  
دو تن از اعضای شورای شهر )علیخانی و میرلوحی(، 
معاون حمل و نقل ترافیك شهرداری تهران، نماینده 

استانداری و نماینده راهور تهران حضور داشتند.
هیأت رئیسه شورای شهر کمیسیون مشترکی 
)کمیسیون حقوقی و حمل ونقل( برای بررسی این 
موضوع تشکیل دادند تا قانونی بودن یا غیرقانوین 

بودن دریافت عوارض را بررسی کنند.  فارس

جزئیات کسر خدمت سربازی فرزندان 
غایب ایثارگران به مناسبت دهه فجر

رئیس اداره س��رمایه انس��انی  پـرچـم سرباز ستادکل نیروهای مسلح زيـر 
گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی و دهه فجر مشکل کسر خدمت های 

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 یك ماه آزادگی و رزمندگی از 12 روز کس��ر 

خدمت بهره مند می شوند.
وی با بی��ان اینکه این کس��ر خدمت ها تنها به 
سربازان در حین خدمت تعلق می گیرد، تصریح کرد: 
تمامی فرزندان ایثارگر غایب تا تاریخ 12 فروردین  98 
مهلت دارند تا برای بهره مندی از این کسر خدمت به 
پلی��س+10 مراجعه کرده و وضعیت خدمتی خود را 
مشخص کنند و افرادی که تا این تاریخ برای تعیین 
تکلیف اقدام نکنند مجدداً غایب محسوب شده و از 

این تسهیالت محروم خواهند شد.  ايسنا

محسن هاشمی در جلسه شورای شهر:

باید مسئولیت خود را در وضعیت موجود بپذیریم
یم نباید به جای پذیرش قصور و تقصیرهای خود، مسئولیت را به گردن مدیران گذشته و جناح رقیب بینداز


