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راه  سعادت

 روايت سينمايي سازمان اوج 
از »لباس شخصي« ها

فيلم سينمايي »لباس شخصي« تازه ترين محصول سازمان 
اوج به زودي كليد مي خورد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان هنري رسانه اي 
اوج، فیلم سینمايي »لباس شخصي« تازه ترين محصول مركز فیلم 
و سريال سازمان اوج به كارگرداني امیرعباس ربیعي در روزهاي 

آينده تصويربرداري خود را آغاز خواهد كرد. 
در حال حاض��ر امیرعباس ربیع��ي نگارش فیلمنام��ه اين فیلم 
س��ینمايي را به پايان برده اس��ت و پ��س از گذران��دن مراحل 

پیش تولید، اين فیلم  را جلوي دوربین خواهد برد.

    سینما
انتقاد حسين عليزاده از وضعيت موسيقي و برنامه هاي تلويزيوني

برخی برنامه های سيما تقليد از امريکايی هاست

 راه اندازي اولين شبکه تلويزيوني مختص ناشنوايان 
با عنوان »اشاره«

    محمد صادقي
حس�ين علي�زاده از جري�ان موس�يقي و برنامه ه�اي 
تلويزيون�ي ك�ه ب�ه تقلي�د از نمونه ه�اي امريکاي�ي 
ضعي�ف  عملک�رد  همچني�ن  و  مي ش�وند  س�اخته 
صداوس�يما درباره موس�يقي اصيل و فاخر انتق�اد كرد. 
حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده بین المللي تار كشورمان 
كه دو سال پیش به دلیل عرق به كشور حاضر به پذيرش نشان 
شوالیه كشور فرانسه نش��ده بود به عنوان عضو هیئت داوران 
جشنواره موس��یقي جوان، در نشست رسانه اي اين جشنواره 
حضور داش��ت و درباره گرايش و تقلی��د از برنامه هاي غربي 
و امريكايي در صداوس��یما و نیز وضعیت نابسامان موسیقي 
س��خناني ايراد كرد. اين موس��یقیدان عنوان كرد: بعضي از 
اين كودكان پ��س از موفقیت در جش��نواره در ش��وها مورد 
سوءاستفاده قرار مي گیرند. ما بايد از پدر و مادرها تعهد داشته 
باشیم كه شركت كنندگاني كه در جشنواره موفق مي شوند، 
مسئولیتشان بیشتر است و بايد بیشتر كار كنند. علیزاده تأكید 
كرد: كسي كه در سنین پايین مطرح مي شود در معرض خطر 
قرار مي گیرد و ديگر كار را ادامه نمي دهد. صدا و سیما هم از 
منظري به اين جشنواره توجه مي كند كه باز هم توجه مناسبي 
نیست و ضربه به پیشرفت اين جوانان و نوجوانان مي زند. قطعاً 

تا به حال جشنواره تاكنون به اين موضوع ها فكر نكرده بود. 
اين موسیقیدان در ادامه گفت: ما صبح تا شب علیه كشورهاي 
غربي و امريكا شعار مي دهیم اما مي بینیم كه تمام برنامه هايمان 

تقلیدي از برنامه هاي آنهاس��ت. 
همی��ن برنام��ه تلويزيوني همه 
چیزش تقلی��دي از برنامه هاي 
امريكاي��ي اس��ت. در برنام��ه 
تلويزيوني ما تبلیغات در باالترين 

سطح اهمیت است. 
وي ادام��ه داد: ما مي خواهیم در 
جشنواره موسیقي جوان به جامعه نش��ان دهیم كه اين بچه ها 
كاري آس��ماني مي كنند. چرا تهران را با لس آنجلس مقايس��ه 
مي كنید، جريانات تبلیغاتي و س��رمايه گذاري در كشورهايي 
مانند امريكا بس��یار مافیا دارد و پیچیده است.  در اين نشست، 
علي ثابت نیا رئیس جشنواره موسیقي جوان، با اشاره به برگزاري 
سیزدهمین دوره از اين جشنواره موسیقي، گفت: هزار و 121نفر 
در اين جشنواره شركت كرده اند. امسال با تبلیغات خوب براي 
جشنواره شاهد رشد 20درصدي از نظر ش��ركت در جشنواره 
موسیقي جوان هس��تیم. به حتم در س��ال هاي آينده با تدابیر 
بهتر، تعداد شركت كنندگان بیشتر خواهد شد. وي ادامه داد: در 
اين دوره از حضور 110داور در 110رش��ته  سازي و آوازي بهره 
مي بريم. هنرمنداني از 31 استان در جشنواره شركت كرده اند، 
يعني از تمامي استان هاي كشور راه يافته به بخش نهايي جشنواره 
داريم. تالش دبیرخانه و بخش پشتیباني جشنواره اين است كه 
بتواند خدمات رفاهي ويژه اي را براي شركت كنندگان فراهم كند، 

به خصوص كساني كه از شهرستان ها به تهران مي آيند.

   محمدصادق عابديني
راه اندازي نخستين شبکه تلويزيونی اينترنتي مختص ناشنوايان 
را مي توان فصل تازه اي در فضاي رسانه اي كشور قلمداد كرد. 
مصطفي برهاني مدير كل راهبردي تلويزيون هاي مجازي صدا 
و سیما در مراسم افتتاح رسمي شبكه تلويزيوني »اشاره« گفت: 
افتتاح شبكه »اشاره« با رويكرد نو در فضاي رسانه اي ايران بیانگر 
روح تحول خواهي است و اين مسیر مستمر اين مجموعه است. 
برهاني با اشاره به پخش مسابقات جام جهاني روسیه از طريق 
شبكه هاي تعاملي، بیان داشت: ش��بكه اينترنتي آيو در زمان 
پخش مسابقات جام جهاني فوتبال بیش از يك میلیون بیننده 
داشته است و عملكرد ش��بكه هاي اينترنتي از جمله آيو كه از 
صداوسیما مجوز دارند رو به رشد است. وي با ابراز امیدواري از 
آينده شبكه هاي تلويزيوني اينترنتي، گفت: صداوسیما از توسعه 
شبكه هاي تعاملي استقبال و با تمام قدرت از آن حمايت مي كند. 
در اين مراسم، اسماعیل ثنايي، رئیس هیئت مديره باران تلكام، 
در سخناني با بیان مشكالت فعالیت IPTV ها گفت: »امیدواريم 
از سوي سازمان صداوسیما تسهیالتي براي ما در نظر گرفته شود 
و قراردادها منطقي ش��ود تا بتوانیم به حیات خود ادامه دهیم. 
شبكه سازي يك نیاز براي شهروندان است و امیدواريم ورود به 
اين عرصه با شبكه »اشاره« نقطه عطفي باشد براي شبكه سازي 

بخش خصوصي. يكي از اهداف ما ايجاد تلويزيون تعاملي است تا 
مخاطب بتواند بازخورد خوبي داشته باشد و مستقیم پیام خود را 

ارائه كند و امیدواريم اين امر نیز به زودي میسر شود.«
محمدحس��ین حافظي پور، مدير ش��بكه تلويزيون��ي آيو نیز 
در س��خناني، پاس��خگويي به نیازهاي فرهنگي ناش��نوايان و 
كم شنوايان را دلیل اصلي راه اندازي شبكه »اشاره« عنوان كرد و 
گفت: »تمامي برنامه هاي »اشاره« كه پنجمین شبكه اختصاصي 
تلويزيون اينترنتي آيو محس��وب مي ش��ود، جهت اس��تفاده 
ناش��نوايان و كم شنوايان متناسب سازي ش��ده و عالقه مندان 
مي توانن��د از برنامه هاي جذاب اين ش��بكه ش��امل فیلم هاي 
سینمايي، س��ريال هاي تلويزيوني، ورزش، كودك و نوجوان، 

مستند و ديگر حوزه هاي محتوايي بهره ببرند.«
كتايون رياحي، بازيگر س��ینما و تلويزيون و مدير بنیاد خیريه 
»كمك« نیز در مراسم راه اندازي شبكه »اشاره« گفت: »سال ها 
جاي خالي ش��بكه اي ويژه ناش��نوايان و كم ش��نوايان بسیار 
محس��وس بود، بنابراين س��ال هاي زيادي را از دست داده ايم 
چراكه قش��ر عظیمي از جامع��ه از اين اتف��اق محرومند و اين 
خبر خیلي خوب براي آنهاس��ت كه امروز اتفاق افتاده و بسیار 
خوشحال كننده اس��ت، هرچند دير اما همین كه شروع شده 

جاي شكر دارد.« 

صداوسيما مصمم تر مي شود يا كوتاه مي آيد 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد صداوسيما بايد مسيري را كه انتخاب كرده است با قدرت بيشتري ادامه دهد 

   جواد  محرمي
بودجه ريزي عملياتي نوعي سيس�تم برنامه ريزي و 
ارزيابي است كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج 
مورد انتظار تأكيد مي كند. در واقع بخش هاي مختلف 
اداري بر اساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان 
شاخص هاي عملکرد پاس�خگو هستند. اين روشي 
اس�ت كه دولت اعالم كرده از آن طريق مي خواهد 
از اين به بعد بودجه صداوس�يما را اختصاص بدهد؛ 
ش�يوه اي ك�ه مي تواند به عن�وان يك اهرم فش�ار 
سياسي عليه صداوسيما استفاده شود. اين موضوع 
البته واكن�ش برخي نماين�دگان مجل�س را در پي 
داشته است. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در 
اين باره معتقد است: »محاس�به بودجه دستگاه ها 
اگر قرار است بر اساس بودجه ريزي عملياتي باشد 
بايد همزمان اجرا شود و صداوسيما تنها دستگاهي 
نيست كه مش�مول اين طرح مي ش�ود. صداوسيما 
با حجم گس�ترده مخاطبانش، عملکرد شبکه هاي 
اس�تاني، فعاليت گسترده ش�بکه هاي برون مرزي 
و... بايد روند بودجه اش افزايشي باشد نه كاهشي!«

محمدرضا پورابراهیمي در گفت و گو با تسنیم با اشاره 
به واكنش هاي عده ای در دولت و همچنین رسانه هاي 
دولتي نسبت به تولید و پخش سريال »گاندو« گفت: اين 
واكنش ها كه به تهديد بودجه اي هم رسیده است نشان 
از عمق تأثیرگذاري اين سريال در جامعه دارد و بیانگر 
اين موضوع است كه دشمني هاي امريكا و صهیونیسم 
براي مردم شفاف سازي شده است. وي به اين نكته اشاره 
مي كند كه صداوسیما بايد مسیري را كه انتخاب كرده 
است با قدرت بیش��تري ادامه دهد و در ساخت چنین 

آثاري مصمم تر باشد. 
    دست تك تك عوامل »گاندو« را مي بوسيم 

رئیس كمیسیون اقتصادي گفت: دست تك تك عوامل 
دخیل در ساخت پروژه »گاندو« را مي بوسیم و از تولید 
موارد مش��ابه اين س��ريال اس��تقبال مي كنیم، دولت 
هم اگر ايراد يا اش��كالي به موارد مطرح شده در سريال 

مي بیند بايد از طريق بهتري رفع شبهه كند، سؤال كند 
و صداوسیما نیز پاسخگو باشد. 

وي با بی��ان اينك��ه موض��وع بودجه ري��زي عملیاتي 
سال هاست كه بحث مي شود و تا امروز خبري از اجراي 
آن نشده است، گفت: ش��ايد برخي دستگاه ها در قالب 
نرم افزارهايي ريز عملكردش��ان را محاس��به كنند اما 
اينكه اين طرح به صورت كالن در كش��ور اجرا ش��ود، 
چنین چیزي نیس��ت و بودجه دس��تگاه ها طبق روال 
سنوات گذشته پرداخت مي شود. از سويي ديگر مهرداد 
الهوتي، عضو كمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس با تصريح بر اينكه برخورد و رفتار دولت پس از 
پخش سريال »گاندو« پسنديده نبود، گفت: صداوسیما 
رسالتش را انجام داده است و براي رسیدن به يك پاكي 
مطلق در كش��ور نیازمند اين شفاف سازي ها هستیم؛ 
شفاف سازي هايي كه مردم نیز براي دانستن آن غريبه 

نیستند و بايد در جريان قرار بگیرند. 
سخنگوي فراكسیون مستقالن افزود: صداوسیما مكلف 
اس��ت بر اس��اس وظايفش هم خدمات و هم فساد در 

كشور را به آگاهي مردم برس��اند. نشان دادن مفاسد از 
مفسده هاي بعدي پیش��گیري مي كند و دولت نبايد از 

اين شفاف سازي ها برآشفته شود. 
نماينده مردم لنگرود در خانه ملت با اش��اره به ادعاي 
رسانه هاي دولتي كه مي گويند، دولت بودجه صداوسیما 
را قطع كرده اس��ت نه به  خاطر پخ��ش »گاندو« بلكه 
به دلیل اجراي بودجه ريزي عملیاتي گفت: بودجه ريزي 
عملیاتي در هیچ دستگاهي آغاز نش��ده و قطع بودجه 

صداوسیما ربطي به اين موضوع ندارد. 

حجت االسالم احمد سالك، نايب  رئیس اول كمیسیون 
فرهنگي مجلس نیز با بی��ان اينكه اگ��ر دولت بخواهد 
بودجه ريزي عملیاتي را در همه دستگاه ها و نهادها اجرايي 
كند، مجلس استقبال مي كند، گفت: قطع يك باره بودجه 
صداوسیما به اين بهانه و در اين مقطع زماني قابل پذيرش 
نیست. نماينده مردم اصفهان در خانه ملت ادامه داد: با 
توجه به پخش سريال »گاندو« و موضع گیري هاي عديده 
دولتي ها نسبت به اين سريال، قطع بودجه صداوسیما، 
موضوع خاصی محسوب مي شود و مشخص است كه اين 
تصمیم يك باره جهت دار است. سالك گفت: دولت اگر 
واقعاً به  دنبال اجراي قانون باشد بايد از ارقام ريز و درشت 
تمام دستگاه ها حساب كشي كند و بودجه اختصاص دهد 

نه اينكه تنها فشارش بر صداوسیما باشد. 
   خفقان رسانه اي رفتاري كودكانه است

اما جواد ش��مقدري عضو هیئت امناي هیئت اسالمي 
هنرمندان نیز در پي شنیده هايي مبني بر قطع بودجه 
صدا و سیما توس��ط دولت گفت: بنده براي اولین بار كه 
اين مطلب را شنیدم ترديد كردم كه واقعیت دارد يا خیر، 
اگر اين مسئله واقعیت داشته باشد نشانه بسیار خطرناكي 
اس��ت، چراكه عالوه بر اشاعه ش��یوه خفقان در فضاي 
رسانه اي و تبلیغاتي و صدا و سیما، نشان دهنده رفتارهاي 

كودكانه و غیرمنطقي در مسئوالن دولت است!
بنابراين گزارش پس از انتش��ار رسمي اخبار مربوط به 
تحريم صداوس��یما توس��ط دولت واكنش هاي بسیار 
زيادي در فضاي رسانه اي كشور نسبت به اين تصمیم 
دولت اتفاق افتاد كه عمده اين واكنش ها، منفي بوده و 

اين تصمیم را غیراصولي و خالف قانون دانستند. 
بسیاري از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اهالي رسانه 
و فرهنگ و هنر در واكنش به اين اقدام ضمن انتقاد از چنین 
تصمیمي آن را فاقد وجاهت هاي قانوني عنوان كردند. با توجه 
به هجمه هاي زياد محافل رسانه اي، دولت براي مقابله با اين 
هجمه ها در واكنشي اعالم كرده قطع بودجه صداوسیما به  
دلیل پخش سريال »گاندو« نیست بلكه اين موضوع بر اساس 

بودجه ريزي عملیاتي دولت انجام مي گیرد.
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تقوا و پرهيزكاری پيشه كن 

هرچند كم باشد و ميان خود 

و خدا پرده ای قرار ده هرچند 

نازک باشد.

توجه ب��ه پخش س��ريال »گان��دو« و 
موضع گيري ه��اي عدي��ده دولتي ها 
نس��بت به اين س��ريال، قط��ع بودجه 
خاص��ی  موض��وع  صداوس��يما، 
محس��وب مي شود و مش��خص است 
كه اين تصميم يك باره جهت دار است

شرکت پاالیش نفت اصفهان از نظر دریافت خوراك نفت خام و میعانات گازي در جایگاه دوم کشور قرار دارد
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان

مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت پاالیش نفت 
اصفهان براي سال مالی منتهی به29 اسفند97 
باحضورحدود88درصدسهام داران برگزارشد.
جلسه مجمع عمومی عادي ســالیانه صاحبان 
سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان روز چهارشنبه 
مورخ26 تیرمــاه 89 باحضوردارندگان 93/86 
درصد از سهامداران و نماینده سازمان بورس خانم 
مهناز سید رحمانی و نماینده موسسه حسابرسی 
بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
آقاي رضا آتش در محل سالن آمفی تئاتر شهر ك 

شهید محمد منتظري تشکیل گردید. .

  
پس از احراز حد نصاب قانونی و بــا توجه به مفاد ماده 
101 اصالحیــه قانون تجارت، آقــاي مجید  اعظمی 
نماینده شــرکت آر ازشــی م ي جلفا به عنوان رئیس 
جلسه وآقاي حسن مومنی ملکشاه نماینده شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران و آقاي ســید 
محمد حسینی بهشتیان نماینده شرکت توسعه سرمایه 
رفاه به عنوان نظار وآقاي مهدي صرامی فروشــانی به 
عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.  سپس رسمیت 
جلسه توسط رئیس مجمع اعالم و دستورجلسه توسط 

منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
 پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه 
گردید. ابتــدا گزارش فعالیت هیــات مدیرهدر رابطه 
باعملکرد وسپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی درخصوص صورت هاي مالی سال مالی منتهی 
به1397/12/29 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و 
انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف و رهنمودهاي 
مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع، تصمیمات 

ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.
درابتــداى این مجمع مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان 
گزارشی از عملکرد این شرکت و پروژه هاي راه اندازي 
شــده و در حال راه اندازي ارائه کرد و با اشاره به اینکه 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان در صنعت فرآورده هاي 
نفتی،کک و سوخت هســته اي فعالیت می کند،گفت: 
درحال حاضر10شــرکت پاالیشــی کشــور دراین 
حوزه فعالیت دارند و بر اســاس گزارش هاي عملکرد 
شرکت هاي پاالیشی در سال97، شرکت پاالیش نفت 
اصفهان از نظردریافت خوراك نفت خــام و میعانات 
گازي در جایگاه دوم قــراردارد. همچنین از نظر تولید 
محصوالت نفت گاز درجایگاه نخســت،گازمایع مقام 
دوم، نفت سفید جایگاه ســوم، نفت کوره مقام سوم و 

بنزین مقام پنجم قراردارد.
مهندس مرتضی ابراهیمی وضعیت پرژوه هاي پاالیشگاه 

اصفهان طی یک سال را قابل قبول ارزیابی و اظهارکرد: 
آنچه براي شــرکت پاالیش نفت اصفهان اهمیت دارد 
نداشــتن حادثه در شــرکت اســت که خوشبختانه 
درسال97هیچگونه حادثهناتوان کننده اي نداشته ایم 
و این یکی از مزیت هاي بزرگ شرکت در سال گذشته 

است.
وي با بیان اینکه تعمیرات اساسی پاالیشگاه اصفهان 
طبق هر ســال انجام شــده، منتها مزیت هایی نسبت 
به قبل داشــته اســت، تصریح کرد: یکی از کارهاي 
بزرگی در شــرکت پاالیش نفت اصفهــان براي اولین 
باردرکشورصورت گرفته،دســت بردن در واحدهاي 
آیزوما کســب وده که تاثیربســزایی در ســوددهی 
پاالیشــگاه داشــته اســت و ازطرفی چــون قراربود 
واحدتقطیرپاالیشگاه راه اندازي شودتمام آیزوما کس 
مازاد را ذخیره کردیم و بدون کمــک کردن ظرفیت 
در مدارقرارگرفت که چندین میلیارد تومان به ســود 

پاالیشگاه شد.
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان ادامه داد: در بخش بنزین 
سازي پاالیشگاه همکارهاي زیادي انجامشد و درحال 
حاضر25هزارو800 بشکه ظرفیت آیزوماکس است. 
ابراهیمى با اعالم اینکه درمجموع درسال97دو درصد  
از هزینه تولیدکاسته شــدکه با توجه به گردش مالی 
پاالیشگاه رقم بزرگی است، افزود: درسال97پروژه هاي 
زیادي درپاالیشگاه اجراشد و حدود 5 پروژه راه اندازي 

شد. 
وي با یادآوري اینکه زمانی که قرارشدپاالیشگاهاصفهان 
راه اندازي شــود3 پیش فــرض درنظرگرفته شــده 
بود،توضیح داد: اولین مــورد تامین آب از محل زاینده 

رود بود، به طوریکه پاالیشگاه1100مترمکعب آب در 
ساعت می توانست از زاینده  رود برداشت کند و با توجه 
به ظرفیت200 هزار بشکه اي پاالیشگاه، حتی نصف این 

میزان استفاده می شد.
وى درادامه به راه اندازى پست برق در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان اشــاره و اظهارکرد: اجــراي پروژه خط 
انتقال230کیلو ولت و پست فشار قوي230/33 کیلو 
ولت اختصاصی شرکت پاالیش نفت اصفهان درکشور 

بی نظیر است. 
 مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان در خصوص این پروژه نیز 
عنوان داشت: شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور 
تأمین برق واحدهاي عملیاتی پاالیشــگاه به صورت 
پیوسته و پایدار با قابلیت اطمینان باال و ایمن از شبکه 
برق ملی، اقدام به خریدMW60 دیم انداز شــرکت 
برق منطقه اي اصفهان کرده اســت. این طرح در قالب 
دو پروژه، خط انتقال230 کیلــو ولت هوایی دو مداره 
از نیروگاه شهید منتظري به پاالیشگاه اصفهان با طول 
تقریبی 5/5کیلومتر و پســت فشارقوي230/33کیلو 

ولت اجرا شده است.
ویتامین کمبود برق واحدهاي عملیاتی پاالیشگاه، باال 
بردن قابلیت اطمینان، پایداري و ایمنی شــبکه برق 
پاالیشگاه،کاهش آب مصرفی پاالیشگاه و صرفه جویی 
در مصرف انرژي را از ارزش هاي این طرح برشــمرد. 
ابراهیمی هزینه اجراي خط انتقال را حدود 60 میلیارد 
ریال و هزینه اجراي پســت را 200 میلیــارد ریال به 
اضافه 2/6 میلیون یورو اعــالم و تصریح کرد: تاکنون 
خط انتقال طرح 100درصدو پست97 درصدپیشرفت 
داشته است.  وي با بیان اینکه از20 فروردین ماه سال 

جاري،خط انتقال و پست، برق دار شده و به مرحله بهره 
برداري رسیده، گفت:  با توجه به عدم تکمیل موارد فنی 
و تجهیزاتی در پست نیروگاه شهید منتظري درحال 
حاضرپست230 کیلو ولت پاالیشگاه از طریق یک خط 
تغذیه می شود و امیدواریم با رفع مشکالت موجود طی 
یک ماه آینده بهره برداري از خط دوم نیز آغاز شــده و 
قابلیت اطمینان انشعاب برق پاالیشگاه به 100درصد 

طراحی شده برسد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه با اشاره 
به بهره بردارى از واحد تقطیر وگاز مایع شماره3 و  چند 
طرح مهم زیست  محیطی این شرکت،گفت: ظرفیت 
کلی شــرکت پاالیش نفت اصفهان به طور متوســط 
375 هزار بشــکه در روزاســت که با راه اندازي واحد 
تقطیرشــماره3، این ظرفیت در3واحدتقطیر،توزیع 
شده و درنتیجه موجب کاهش بار ترافیکی خوراك در 

آنها شده است.
وي اضافــه کرد: خوشــبختانه بــا راه  انــدازي واحد 

تقطیرشــماره3،عالوه بر توزیع یکنواخت خوراك در 
واحدهاي عملیاتی، ضریب ایمنی باالتر رفته و باتوجه 
به جدید بودن تجهیزات این واحد،کیفیت محصوالت 
تولیدي نیز افزایش چشمگیریافته است. به عبارت دیگر 
با راه اندازي این واحد، ظرفیــت هرکدام از واحدهاي 
تقطیر1و2، به120 هزار بشکه در روزکاهش می یابد و 
همچنین ظرفیت واحد تقطیر شماره 3 نیز روزانه 120 

هزار بشکه خواهدبود.
وي با بیان اینکه هدف از راه انــدازي این واحد بهبود 
عملکرد شــرکت پاالیش نفت اصفهان بوده و ظرفیت 
پاالیشــی افزایش نخواهد داشــت، تصریــح کرد: با 

راه اندازي این واحد، ظرفیت کلی پاالیشگاه از 375هزار 
به روزانه360هزاربشکه کاهش می یابد. 

ابراهیمی خاطر نشــان کرد:  با راه اندازي واحد تقطیر 
شــماره 3 واحدهاي کاهــش گــران روي موجود از 
مدارعملیاتی نفت خام خارج شــده و در مدعملیاتی 
اصلی قرار گرفتند.  این تغییرات موجب کاهش میزان 
تولید نفت کوره وبه جــاي آن، افزایش محصوالت با 
ارزش مانند بنزین، نفت ســفید، ســوخت هواپیما و 
گازوئیل شده است. با این وجود در صورت نیاز کشور 
به تولید بنزین بیشــتر، می تــوان از ظرفیت پاالیش 
پاالیشگاه در دو واحدجانبی غلظت  شکن استفاده کرد 
و خوراك شــرکت را حدود60 تا70 هزاربشکه  در روز 

افزایش داد.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در بخش 
دیگري از ســخنانش در رابطه با کیفیــت فرآورده ها 
نیزگفت: یکیاز فراورده هاي اصلی بنزین اســت که به 
شدت زیر نظر است وارزیابی می شود وخوشبختانه تا 

االن دچار مشکل نشده ایم. 
به گفته وي امســال بالغ بر900 میلیارد تومان واحد 
بنزین سازي پاالیشگاه سود داشته است، و تغییراتی که 
در واحدهاي بنزین سازي شد در سود دهی پاالیشگاه 

نقش داشت.
وي از دیــزل و نفــت کوره بــه عنــوان فرآورده هاي  
دیگر پاالیشــگاه یادکــرد وگفت:  انباشــتگی نفت 
کوره یکی از معضالت پاالیشــگاه بود،بــه طوري که 
حدود12مخزن100 هزار بشکه اي براي ذخیره سازي 
نفت کوره داشتیم که همه پرشــدند و برخی مخازن 

دیزل راه ما ستفاده کردیم.

ابراهیمی نفــت کوره راه یکی ازمعضالت پاالیشــگاه 
اصفهان عنوان و تصریح کــرد:  اگر نفت کوره فرآوري 
و تبدیل نشود پاالیشــگاه را به سمت تعطیلی می برد. 
البته در  این راســتا پروژه گوگرد زدایی از نفت کوره 
را دردســتورکار داریم و قرارداد این پــروژه نیز امضا 

شده است.
وي با اعالم این که در صــورت راه اندازي واحد دیزل 
بین600  تا700 میلیارد تومان ســود در پاالیشــگاه 
حاصل می شود، تصریح کرد: اجراي این پروژه ها الزامی 
است و با همراهی ســهامداران و اجراي این پروژه ها، 
شــعار شــرکت مبنی بر این که تا افق1400 شرکت 
پاالیش نفت اصفهان سرآمد شرکت هاي تولید کننده 
فرآورده هاي نفتی کشور است، محقق خواهد شد.

ابراهیمى همچنین با اشاره به گزارش عملکرد اجتماعی 
این شــرکت در سال97،گفت: بخشــی از کمک هاي 
بالعوض شــرکت در راســتاي ایفاي مسئولیت هاي 
اجتماعی شــامل کمک به صندوق حمایت از بخش 
توسعه کشــاورزي اســت ان براســاس مصوبات کار 
گروه ســازگاري مبارزه با کم آبی،کمک به بازســازي 
مدرسه ادب ســرپلذهاب ، مساعدت در تکمیل برخی 
پروژه هایعمرانی اســتان،کمک جهت آزادي زندانیان 
غیرعمد، خرید دســتگاه تنفس مصنوعی بیمارستان 
گلدیس شــاهین شــهر، مســاعدت جهت برگزاري 
اجالس اســتانی نماز، حمایــت از دومین کنگره ملی 
علوم و مهندســی آب و فاضالب ایران، حمایت مالی 
از رویداد ایده شــوش هر ك علمی تحقیقاتی اصفهان 
و .. درمجموع بــا هزینه293هزارو322میلیون ریال 

می باشد. 
 گفتنــى اســت در بخــش پایانــى ایــن جلســه 
گزارش هاي حســابرس مســتقل و بازرس قانونی به 
مجمع عمومی عادي صاحبان ســهام شرکت پاالیش 
نفت اصفهان ارائه شــد.  دربخش پایانی مجمع نیز با 
موافقت سهامداران سود تقسیمی هر سهم شرکت براي 

سال مالی1397،80تومان تعیین شد.
و حسابرس مســتقل شرکت و موسســه حسابرسی 
هشــیار بهمند به شــماره ثبت 1916 وشناسه ملى 
10100168746 به عنوان بــازرس علی البدل، براى 

مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
مجمع اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس 
و بازرس قانونى را باهماهنگى شرکت سرمایه گذارى 
صدرتامین، به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمنا 
ًحق الزحمه حسابرس و بازرس قانونى براى سال مالى 
موردگزارش، مورد تنفیذ مجمــع قرارگرفت. روزنامه 
دنیاي اقتصاد جهت درج اطالعیه وآگهی هاي شرکت 

براى مدت یک سال، تعیین گردید.

:


