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در آستانه ماه محرم قرار داریم ماهی که شیعیان 
با عزاداری در زنده نگه داشتن قیام عاشورا تالش 
می کنند. برای پاسداشــت چنیــن ماهی به ویژه 
روز تاســوعا و عاشورا نیازمند آگاهی و روشنگری 

همراه با درایت و کیاست هستیم.
مداحــان اهل بیــت در این زمینــه نقش زیادی 
دارند به همین خاطر اســت که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در دیدارهای متعــددی که مداحان با 
ایشان داشــته اند توصیه های کاربردی دقیقی را 
مطرح کرده اند که از ســوی مداحــان و واعظان 
الزم االجرا و اطاعه است. اگر یک خواننده در هر 
سبک موســیقی، که مجوز برگزاری کنسرت هم 
دارد خطایی مرتکب شود، با او برخورد قانونی می 
شود. یا از برگزاری کنســرت محروم می شود یا 

این که دیگر نمی تواند خوانندگی کند.
اما این طیف اگر تخلفی کنند برای اسالم و انقالب 
بدنامی به بار نمی آورد چرا که خوانندگان آهنگ 
های مذهبی نمــی خوانند که بخواهند در آن به 
مسائلی بپردازند که باعث وهن دین و تشیع شود.
اما در مقابل برخی مداحان و واعظان هستند که 
دانسته یا ندانســته با غرض یا بدون غرض که به 
نظــر عمدی در کار اســت در نوحه ها و مداحی 
های خود حتی در مولــودی ها که فرصتی برای 
شادی شیعیان است، اشــعاری را می خوانند که 

بوی تفرقه و اختالف از آن به مشام می رسد.
قانــون و رعایــت و اجرای آن بــرای همه الزم و 
واجب اســت و با توجه به بیراهه هایی که برخی 
مداحان رفته اند زمان آن است تا برای این قشر نیز 
قوانینی وضع شود تا با تبعیت از آن از رفتارهای 

ناهنجار و مداحی های مخرب پرهیز کنند.

مداحان، بایدها و نبایدهایشان

رئیس سازمان انرژی اتمی  خبر داد:

خاموشی دوربین های فراپادمانی 
تا بازگشت طرف مقابل به برجام 
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پیامدهای جنگ افروزی غرب در اوکراین همچنان گریبان گیر اروپاستسرمقاله
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 وقتی سرمایه داری
 نگاه کاالیی و ابزاری 
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در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد
تقسیم 65 تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم

شرکت پاالیش نفت اصفهان به ازاي هر سهم، 650 ریال سود توزیع کرد.

فوق  عمومی  مجمع  و  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
اسفند   29 به  منتهی  مالی  سال  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  العاده 
ماه 1400 با حضور 75.84 درصد سهامداران برگزار و پس از تصویب 

صورت های مالی، به ازای هر سهم 65 تومان به تصویب رسید.
را  شرکت  این  انداز  چشم  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
ارتقاء به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی در منطقه با باالترین ضریب 
پیچیدگی تا سال 1405 بیان کرد و گفت: ضریب پیچیدگی این شرکت 
در حال حاضر با احتساب سهم شرکت در  پتروشیمی، اصفهان و نفت 
سپاهان 6.2  بوده که پیش بینی شده این ضریب تا 4 سال آینده به 

باالی 12 برسد.  
 محسن قدیری با تاکید بر این که شرکت پاالیش نفت اصفهان با ادامه 
روش های فعلی به هیچ نتیجه ای نمی رسد و قالب های فکری گذشته 
آن باید شکسته شود تا این شرکت به مزیت های رقابتی پایدار دست 
پیدا کرد افزود: این شرکت می تواند بیش از 400 فرآورده نفتی تولید 
کند و پیشرفت و موفقیت این شرکت در گرو تغییر و ایجاد زنجیره 

ارزش است.
وی گفت: بر اساس برنامه 1405 تولید نفت سفید، نفت کوره و گازوئیل 
معمولی پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مایع آن نیز به 
حداقل ممکن می رسد و تمام محصوالت این شرکت به غیر از گازوئیل 

و بنزین صادرات محور خواهد شد.  
این  خالص  سود  ادامه  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 را 16.5 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود: ضریب حاشیه سود خالص این شرکت 7.8 

درصد بوده که بسیار اندک است.

قدیری گفت: این شرکت در حال حاضر از لحاظ حاشیه سود خالص، 
در رتبه های یکی به آخر و پس از پاالیشگاه آبادان قرار دارد که تا 
سال 1405 پیش بینی می شود با افزایش ضریب پیچیدگی، بیشترین 
حاشیه سود را در بین شرکت های پاالیشی کشور به خود اختصاص 

دهد.
وی از راه اندازی کامل پروژه واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 
تا شهریورماه امسال با ظرفیت 100 هزار بشکه گازوئیل یورو 5 خبر 
داد و گفت: که با بهره برداری این پروژه عالوه بر افزایش ساالنه 6 هزار 
میلیارد تومانی سود شرکت 69 صدم نیز ضریب پیچیدگی شرکت را 

نیز افزایش می دهد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد  فاز ساخت  
پاالیشگاه   تقطیر  های  برج  مانده  ته  از  زدایی  گوگرد  واحد  نصب  و 
این  گفت:  و  داد  خبر  این شرکت  مدیره  هیات  در   )RHU( اصفهان 
پروژه در سال 1404 راه اندازی می شود و در حال حاضر، فاز مهندسي 

و خرید آن بیش از 35 درصد پیشرفت دارد. 

قدیری با اشاره به این که طرح واحد  شکست کاتالیستی بستر سیال 
به  وابسته  های  زنجیره  و  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت   )RFCC(
 )RHU( واحد  افزود:  است  نشده  اجرایی  هنوز  سال   15 از  پس  آن 
و )RFCC( مکمل یکدیگر بوده و با راه اندازی این دو واحد تا سال 
1405 »وکیوم باتوم« پاالیشگاه به محصوالت با ارزش افزوده بسیار باال 
حدود 60 هزار بشکه بنزین و 300 هزار تن پروپیلن تبدیل و حداقل 

روزانه 2 میلیون دالر به سود پاالیشگاه افزوده می شود.

»اکریلونیتریل«  و  واحدهای »میتیونین«  ایجاد  با  که  این  بیان  با  وی 
در پاالیشگاه عالوه بر تولید مواد اولیه شرکت پلی اکریل اصفهان می 
توان خوراک دام هم تولید کرد گفت: ارزش افزوده هر بشکه بنزین 
از  بیش  آکریلونیتریل  و  میتیونین  افزوده  ارزش  ولی  بوده  دالر   705

3800 دالر است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که در زنجیره 
ارزش کروسین و گوگرد پروژه های دیده شده و در حال مطالعه است 
گفت: در حال حاضر این شرکت روزانه 35 هزار بشکه کروسین مازاد 
ها  آن  توان  می   )L.A.B( بنزن خطي  الکیل  واحد  ایجاد  با  که  دارد 

انواع شوینده ها، پارافین های دارویی و صنعتی استحصال کرد. 
قدیری با بیان این که ساختار سازمانی شرکت پاالیش نفت اصفهان تا 
2 ماه آینده به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء خواهد یافت،  افزود: به 
زودی 6 شرکت جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت می رسد و تمام 
طرح های توسعه ای هلدینگ توسط این شرکت ها اجرایی خواهند 

شد.
وی گفت: با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی تا 
به 1.5  نیم میلیون دالر کنونی  بینی می شود سود  سال 1405 پیش 

میلیارد دالر افزایش و ضریب پیچیدگی آن نیز باالی 12 شود.
آب  کنونی  مصرف  ادامه  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
این  افزود:  و  تا هزار متر مکعب در ساعت اعالم کرد  پاالیشگاه 900 
شرکت برای تامین آب مورد نیاز خود طرح های زیادی تعریف کرده 
و با راه اندازی طرح های یاد شده مصرف آب پاالیشگاه افزایش پیدا 

نخواهد کرد.
و  صنایع  تمامی  ریلی  خط  کیلومتر   80 اجرای  با  گفت:  قدیری 
پاالیشگاه  همچون  شهر  شاهین  محدوده  در  مستقر  کارخانه های 
اصفهان تا سال 1405 به راه آهن سراسری متصل خواهند شد و این 
شرکت می تواند محصوالت خود را از طریق خطوط ریلی به سراسر 

کشور حمل کند. 
حال  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
یکپارچه  برای   )ERP( سازمان  منابع  ریزی  برنامه  سامانه  ایجاد 
سازی تمام واحدها و اداره های شرکت بوده تا فرآیند تصمیم  گیری 
نیروی  افزود:  انجام شود  و هوشمندانه  تر  در شرکت شفاف، سریع   
انسانی باالترین سرمایه یک سازمان بوده و برای بلوغ سازمانی یک 
پاالیش  انسانی  نیروی  که  شده  تعریف  سطح   5 یادگیرنده،  سازمان 
نفت اصفهان با اجراي برنامه هاي توسعه سرمایه هاي انساني، از سطح 

3 به سطح 4 ارتقاء می یابد.

اهداف استراتژیک شرکت تا افق 1405 توسعه پایدار و متوازن

باالترین  تحقق  با  پتروپاالیشی  موفق  هلدینگ  به  شدن  تبدیل 
ضریب پیچیدگی باالي 12 در منطقه.

توسعه زیر ساخت های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران.
اصالح و بهبود زیر ساخت های و انرژی.
حفظ و تداوم تامین خوراک محصوالت.

مدیریت و توسعه زنجیره ارزش )همگون و نیمه همگون(.
توسعه ارزش در شرکت های زیر مجموعه.

ارتقای توان بازرگانی.
مدیریت سرمایه های  و  مشارکت  و سر  مالی  منابع  بهینه  مدیریت 

انسانی.
سرمایه گذاری های انجام شده در راستای تبدیل شدن به هلدینگ 

پتروپاالیشی
خرید 48.16 درصد سهم پتروشیمی اصفهان.

خرید 17.31 درصد سهم نفت سپاهان.
افزایش ضریب پیچیدگی به میزان 0.66 )ضریب پیچیدگی فعلی با 

احتساب سهم پاالیشگاه در این دو شرکت: 6.2(
سرمایه  با   1401 تابستان  در  گازوییل  تصفیه  واحد  اندازی  راه 
گذاری 511 میلیون یورو – 67.848 میلیارد ریال و برآورد افزایش 
سودآوری 263.103.896 دالر در سال با بازگشت سرمایه 4 ساله و 

سود 6 همتی از این مجموعه.
اقدامات مهم آتی توسعه پایدار

احداث واحد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر RHU با هدف 
گذاری  با سرمایه  تقطیر  برجهی  ماند  ته  در  موجود  گوگرد  کاهش 
برآورد  و  ریال  میلیارد   18.343  – یورو  میلیون   470 نیاز  مورد 

افزایش سودآوری 315 میلیون دالر در سال.
هدف  با  آن  به  وابسته  ارزش  زنجیره  و   RFCC واحد  احداث 
جلوگیری از خام فروشی و سرمایه گذاری مورد نیاز 873 میلیون 
یورو و برآورد سود 398 میلیون دالر در سال. این واحد از شهریور 

وارد مدار می شود.
افزایش  و  فرآورده ها  کیفیت  ارتقای  هدف  با   KHT واحد  احداث 
برآورد  و  یورو  میلیون   67 نیاز  مورد  گذاری  سرمایه  با  سودآوری 

سود 16 میلیون دالر در سال.
سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن.

و  بوتادین  واحد  احداث  بوتان،  ارزش  زنجیره  در  گذاری  سرمایه 
صنایع وابسته.

و   PDH واحد  اخداث  پروپان،  ارزش  زنجیره  در  گذاری  سرمایه 
دستیابی به پروپلین.

در  )ترجیحا  فسفریک  اسید  واحد  احداث  در  گذاری  سرمایه 
شهرستان سمیرم(.

مجموع سرمایه گذاری ها در این 4 طرح 4 میلیارد یورو است
بهینه سازی واحد حالل سازی و تولید انواع حالل های دارای ارزش 

افزوده.
تکمیل سرمایه گذاری در صنایع همجوار )4 هزار میلیارد تومان(.

اتصال به راه آهن سراسری.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد

دستور رئیس جمهور برای حل 
مسئله حقوق بازنشستگان
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