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فهرست

50 سال تالش سبز

ســال 1344 شركت 
ملی گاز، به عنوان يکی از 4 
شركت اصلی زير مجموعه 
صنعت نفت فعالیت خود را 
آغاز كرد. اگرچه در سال 
های نخست شکل گیری 
و توســعه صنعت نفت، 
گاز چندان مــورد توجه 
گردانندگان اين صنعت 
نبود و حجم زيادی از گاز 
همراه نفت سوزانده می 
شد، اما به تدريج و با نیاز 
روز افزون جهان به منابع 
جديد انرژی، گســترش مشکالت زيســت محیطی و نیز توسعه 
صنايعی كه از فرآورده های گازی به عنوان خوراک اولیه استفاده می 
كردند، اين حامل پاک و ارزان انرژی مورد توجه ويژه قرار گرفت. با 
اين همه تا سال 1357 و پیروزی انقالب اسالمی، تولید و مصرف گاز 
در كشورمان، ساالنه كمتر از 2/5 میلیارد مترمکعب بود و برای كمتر 
از يک درصد جمعیت كشور امکان استفاده از آن فراهم شده بود. با 
پیروزی انقالب اسالمی و قرار گرفتن فرمان صنعت نفت در دست 
برنامه ريزان و كارشناســان متخصص و دلسوز ايرانی؛ شناسايی، 
توسعه و تولید از میادين گازی مورد توجه ويژه قرار گرفت و ايران به 
عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گازی جهان، نگاه ها را به خود معطوف 
كرد. طی 38 سال گذشته، صنعت گاز با نگاه همه جانبه به تامین رفاه 
و آسايش مردم، توسعه ای پر شتاب را تجربه كرد و تولید و مصرف 
گاز از 2/5 میلیارد مترمکعب در سال 1357 - با رشد افزون بر 100 
برابری - به باالی 250 میلیارد مترمکعب رسید كه به گفته وزير نفت، 
در سال 1396 از مرز 284 میلیارد مترمکعب نیز عبور خواهد كرد. 
جمعیت يک درصدی مصرف كنندگان گاز نیز در سال جاری به 90 
درصد افزايش يافت و با اجرای برنامه های توسعه ای پیش بینی شده 
، در سال 1396 به 95 درصد می رسد كه به معنای گازرسانی به كل 
كشور است. افزايش ظرفیت پااليش گاز كشور نیز در 50 سال گذشته 
چشمگیر بوده و از 31 میلیون مترمکعب در ســال 1357 به 1000 
میلیارد مترمکعب در سال 1396 می رسد كه بیش از 300 برابر رشد را 
نشان می دهد و حکايت از به بار نشستن سیاست های كالن در حوزه 
گاز دارد.  امروز شركت ملی گاز ايران در 50 سالگی خود، يکی از 10 
شرگت بزرگ خاورمیانه به شمار می رود و با تامین 70 درصد از سبد 
انرژی كشور، عالوه بر نقش گســترده ای كه در حفظ محیط زيست 
بازی می كند، از طريق درآمدزايی مستقیم اقتصادی و فراهم آوردن 
امکان ايجاد اشتغال مستقیم و نیز غیر مستقیم در صنايع مرتبط و 
پايین دستی، شاخص رفاه اجتماعی مردم شريف ايران اسالمی را به 
میزان زيادی ارتقا داده است. صنعت گاز امروز ، در كنار نگاه به داخل 
و تامین خوراک اولیه نسل جديد صنايع پتروشیمی با ارزش افزوده 
باال، بر آوردن نیاز مصرف كنندگان حوزه حمل و نقل ، صنايع تولیدی 
و فراهم آوردن امکان بهره مندی از انرژی پاک و ارزان برای مصرف 
كنندگان خانگی، فتح بازارهای جهانی را  نیز هدف قرار داده است. 
به گفته مهندس زنگنه، افزايش صادرات گاز به میزان 200 میلیون 
مترمکعب در روز، برنامه كوتاه مدت اين صنعت است كه به وسیله خط 
لوله و ال ان جی صورت خواهد گرفت.  رسیدن به اين دستاوردهای 
عظیم، نتیجه تالش های خستگی ناپذير كاركنانی است كه طی 50 
سال گذشته، در حوزه تولید، پااليش و عرضه گاز، همه سختی ها را به 

جان خريده و امنیت و رفاه را به مردم خود هديه كرده اند. 
با تبريک پنجاهمین سال تاسیس شركت ملی گاز ايران ، ما نیز 
همصدا با دكتر روحانی رياست محترم جمهوری و مهندس زنگنه 
وزير محترم نفت، از دســت اندركاران صنعت گاز كشور، مديران 
شايسته، مهندسان، پژوهشگران، محققان، كاركنان و كارگرانی 
كه در سخت ترين شرايط تالش كرده و می كنند، تشکر و قدردانی 
می كنیم و برای آنان موفقیت، سالمت و ســربلندی آرزو داريم. 

بازوانتان پر توان و دل هايتان شاد!
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11كارنامه درخشان گاز  در دولت  يازدهم  مايه افتخار و سربلندی است

16بـازخوانی آنچـه بر میاديـن مشـترک گـذشت

 امام صادق علیه السالم:
لَُها الَْوَفاُء  َخْمُس ِخَصاٍل َمْن لَْم تَُکْن ِفیِه َخْصَلٌة ِمْنَها َفَلْیَس ِفیِه َكِثیُر ُمْسَتْمَتٍع أَوَّ
ابَِعُة ُحْسُن الُْخُلِق َو الَْخاِمَسُة َو ِهَي تَْجَمُع َهِذِه  َو الثَّانَِیُة التَّْدبِیُر َو الثَّالَِثُة الَْحَیاُء َو الرَّ

يَُّة. الِْخَصاَل الُْحرِّ
پنج خصلت است كه در هر كس يکی از آنها نباشد خیر و بهره زيادی در او نیست: 
اول: وفاداری ، دوم: تدبیر، سوم: حیا،  چهارم: خوش اخالقی و پنجم: كه چهار خصلت 

ديگر را نیز در خود دارد ؛ آزادگی.
خصال ص 482، ح 33

امام علی علیه السالم :
ة ٌة َو ِكَبُر ِهمَّ ا ِفي أَيِْدي النَّاِس ِعفَّ  الَْکفُّ َعمَّ

طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، )نشان( عزت نفس و بلند همتی است.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 398 ، ح 9245

4عالقه مندی اوكراين به ترانزيت نفت وگاز ايران

 ظهور بازيگران جديد در تجارت جهانی گاز
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  خبر 
از سوی وزیر نفت

دستورعمل اجرای الزامات و 
رویه های مدیریت اچ اس یی 

ابالغ شد

وزیر نفــت در ابالغیــه ای ضوابط و 
دستورعمل اجرای الزامات و رویه های 
مدیریت اچ اس یی در شــرایط عمومی 
قراردادهای همســان و غیرهمســان 

صنعت نفت را تشریح کرد.
بیژن زنگنــه بــا ابــالغ »ضوابط و 
دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های 
مدیریــت اچ اس یــی« و »جایگزینــی 
ماده ٢٨ الزامــات و رویه های مدیریت 
اچ اس یــی« از معاونــت مهندســی، 
شرکت های اصلی، فرعی و تابعه صنعت 
نفت خواســت ضمن تخصیــص منابع 
الزم نســبت به تدوین و بازنگری اسناد 
و مدارک فنی و قــراردادی و رویه های 
اجرایی مرتبط اقدام و مفاد این شیوه نامه 

را به دقت اجرایی کنند.
توســعه فعالیتهای پیمانــکاران در 
پروژه ها و تاسیسات صنعت نفت توجه 
به مسائل مربوط به اچ اس یی را ضروری 
کرده اســت و وزیر نفت بر این موضوع و 
توجه به مســائل اچ اس یــی بیش از هر 
بخشی دیگر در صنعت نفت تاکید دارد.

به همین منظور و با استناد به بندهای 
قانونی، ضوابط و دســتورعمل اجرای 
الزامات و رویه هــای مدیریت اچ اس یی 
در شرایط عمومی قراردادهای همسان 
و غیرهمسان صنعت نفت از سوی وزیر 

نفت ابالغ شد.
وزیر نفت اردیبهشــت ماه پارسال، 
بخشنامه اولویت ها و جهت گیری های 
فوری در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست را نیز برای اجرا ابالغ کرد. در این 
بخشنامه که در ١٠ بند آمده تاکید شده 
اســت: در همه پیمان ها و قراردادها )از 
جمله پیمانکاری حفاری و ســاختمان 
و نصب( در نظرگرفتن الزامات »سالم« 
با تکیه بر طــرح و اجــزای برنامه های 
پایش حوادث در همه مراحل انجام کار 

الزامی است.

رئیس جمهوری با اشاره به افزایش فروش و صادرات نفت خام در 
پسابرجام، گفت: یکی دیگر از آثار برجام این بوده که دسترسی ما به 

پول حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی افزایش یافته است.
دکتر حســن روحانی شامگاه ســه شــنبه )١٢ مردادماه( در 
گفت وگویی تلویزیونی با مردم، در تشریح مهم ترین مسائل روز کشور 
در حوزه های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی 
گفت: از عید نوروز امسال که اکنون چهار ماه می گذرد و  در ماه پنجم  
هستیم ، وعده من به مردم این بود که امســال سال بهتری خواهد 

بود و امروز نسبت به روز یکم فروردین ٩٥ بسیار امیدوار تر هستم. 
وی در بخشــی از این گفت وگو اظهار کرد: ســال ٩٤، دولت با 
مشــکالت بســیاری روبه رو بود، غیر از موضوع مذاکرات که با فراز 
و نشــیب هایی توام بود و اجرای برجام در ٢٦ دیماه ٩٤ آغاز شــد، 
سالی بود که به دلیل کاهش شدید و بی سابقه قیمت نفت فشارهای 
اقتصادی به مردم وارد شد. بسیار امیدوار بودم که از آغاز امسال که 
سال گشــایش ها باشــد و هر روز که پیش می رویم با همت و کمک 
مردم و تالش، کوشش و همدلی دولت و ملت و هماهنگی با دیگر قوا 

گام های موثری برای سربلندی و رفاه مردم برداریم.
رئیس جمهوری روز ١٢ مرداد را روزی بسیار خاطره انگیز  برای 
خود دانست و گفت: روزی که حکم تنفیذ آرای مردم را از دست مقام 
معظم رهبری گرفتم. امیدوارم ملت ما مثل همیشه شاد و امیدوار و 

آماده برای آبادنی بیشتر کشور باشند.

نشانه های رشد اقتصادی کشور در سال ٩٥
روحانی همچنین درباره هدف گذاری برای رســیدن به رشد ٥ 
درصدی در سال ٩٥ نیز گفت: من بسیار امیدوارم که امسال به هدف 
رشد ٥ درصدی دست یابیم. عالمت ها هم در همین آغاز سال حکایت 

از این موضوع دارد.
وی توضیح داد: در طول چهار ماه گذشته رشد مصرف برق ما در 
بخش صنعتی بیشتر از مدت مشــابه پارسال است، همیشه مصرف 
برق در بخش صنعتی البته عالمتی برای ما است، برای رشد صنعتی، 

رشد در کشاورزی، فعالترند و بیشتر برق مصرف می شود.
رئیس دولــت تدبیر و امید افزود: ما در ســال ٩٣ایــن تجربه را 
داشتیم، به همان نسبتی که رشد برق داشتیم باید به رشد اقتصادی 
می رسیدیم. در این سه - چهار ماه هم ٤/٢ رشد مصرف برق در بخش 
صنعت داریم و این عالمت اولیه اســت که ما امسال در مسیر رشد و 

حرکت به سمت توسعه هستیم.

افزایش صادرات نفت خام و میعانات از آثار برجام 
است

رئیس جمهوری همچنین به موضوع برجام و آثار آن اشاره کرد و 
گفت: افزایش صادرات نفت خام و میعانات از جمله آثار برجام بوده 

که پس از اجرای آن شاهد بودیم.
روحانی با بیان این که خوشبختانه پارسال صادرات بر واردات در 
بخش صادرات غیرنفتی پیشــی گرفت، افزود: در چهار ماه نخست 
امسال نیز این رشد را داریم، ســال گذشته رشد صادرات ١١ درصد 

بوده که امسال به ١٣/٤رسیده است.
وی ادامه داد: این عالمتی اســت برای اینکه مسیر امسال، مسیر 

حرکت به سمت یک حرکت مثبت اقتصادی است.

١+٥ اهمال هایی در اجرای برجام دارد
روحانی همچنین درباره نقض عهدها و دو صدایی از آمریکایی ها 
و غربی ها و این که برجام به کجا رســیده و میوه آن چه زمانی چیده 

خط اول

 افزایش دسترسی به پول فروش نفت خام
 از آثار برجام است

 شماره  795، شنبه 16مرداد 1395 
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پس از ابالغ وزیر نفت
دور جدید حفاری های 
اکتشافی در خزر آغاز 

می شود
سرپرست شرکت نفت خزرگفت: 
ســکوی نیمه شــناور امیرکبیر در 
موقعیت 8.1 خزر مستقرشــده است 
و پس از ابالغ وزیر نفــت، دور جدید 
حفاری های اکتشــافی شرکت نفت 

خزر درموقعیت جدید آغاز می شود.
فرهنگ خطیبی با اشاره به پایان 
عملیات جابه جایی سکوی نیمه شناور 
ایــران امیرکبیر به منظور اســتقرار 
در موقعیت جدید حفاری اکتشــافی 
در خزر گفــت: حفــاری در آب های 
عمیق مقوله ای اســت که با توجه به 
شرایط ویژه  محیطی عملیات، تفاوت 
چشــمگیری با حفاری در خشکی و 

آب های کم عمق دارد.
وی با اعالم این که آغاز دور جدید 
فعالیت های حفاری درخزر، مستلزم 
ابالغ از سوی وزیرنفت است، تصریح 
کرد: پیشتر مجوز این عملیات از طریق 
شورای عالی امنیت ملی کشور صادر 

شده است.
به گفته خطیبی، براساس بند یک 
سند راهبردی اکتشاف منابع نفت وگاز 
وزارت نفت، تکمیل مراحل اکتشافی 
به منظــور شــناخت منطقه عمومی 
خزر جنوبی در برنامه ششــم توسعه 
در مناطــق باالتر تحــت حاکمیت 
جمهوری اســالمی ایران مورد توجه 

جدی قرار دارد.
 برپایــه ایــن گزارش،بــا اجرای 
عملیــات جداســازی لنگرهــای 
ســکوی امیرکبیــر از موقعیت 6.2 
در میــدان ســردارجنگل در دریای 
خزر، شناورهای کاســپین از طریق 
نیروی کشش)یدک کشــی( اقدام به 
جا به جایی این ســازه عظیم 15 هزار 
تنی کردند و سکو در موقعیت جدید 

دربلوک 8.1 مستقر شد.
عملیــات پیش لنگرانــدازی که 
مقدمه  ای برای عملیــات جابه جا یی 
سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر بود، 
طی ماه های گذشته اجرا و پس از آن 
عملیات جابه جایی، انتقال و استقرار 
ســکو با هدف دســتیابی به افق های 
جدید و استمرار فعالیت های اکتشافی 
در دریای خزر طبق برنامه با موفقیت 

انجام شد.

می شود؟ گفت: ما وقتی در برابر طرف خارجی قرار می گیریم و صحبت   خبر
می کنیم یکجور باید حرف بزنیم یعنی کمبودها،کم کاری ها، کاستی ها 
و اهمال آن ها را باید به رخ آن ها بکشیم و وقتی با مردم خودمان صحبت 

می کنیم این طرف قصه را نیز باید برای مردم توضیح دهیم.
روحانی افزود: البته 1+5 اهمال هایی در اجرای برجام دارد اما در عین 
حال برجام یک فضای بسیار خوبی را برای کشور بویژه اقتصاد کشور به 

وجود آورده است.
وی ادامه داد: من در این جا باید از همه کارکنان صنعت نفت و از همه 
مدیران و مسئوالن نفت سپاسگزاری و تشــکر کنم که چند ماه پس از 
برجام کاری کردند که حتی دیگران نیز دچار تعجب شدند که چطور ما 
در یک زمان کوتاهی توانستیم تولید نفت را باال ببریم و در صادرات نفت 
خام و میعانات حرکتی را در پیش بگیریم و تقریبا به شرایط مشابه پیش 
از تحریم برسیم. رئیس جمهوری گفت: وقتی یک چاه برای مدتی بسته 
است هنگامی که می خواهد دوباره فعال شــود، فعالیت ها و مقدمات و 
مخارج خیلی زیادی را نیاز دارد اما این آمادگی از قبل از روز اجرای برجام 
در دولت ایجاد شده بود و به حق کارکنان صنعت نفت تالش بسیار خوبی 

انجام دادند و امروز ما با یک آمار و ارقام بسیار خوبی روبه رو هستیم.

تولید نفت خام و میعانات گازی به چهار میلیون و 
١٢٤ هزار بشکه رسیده است

روحانی با اشــاره وضع صنعت نفت در طول این مــدت چندماه و 
چگونگی دستیابی به پیشــرفت های قابل مالحظه اظهارداشت: پیش 
از برجام یعنی در 1٠ ماهه نخســت سال ٩٤ شــرایط ما این گونه بوده 
که مجموعه تولید نفت خام و میعانات گازی ســه میلیون و 25٠ هزار 
و صادرات یک میلیون و ٣٤8 هزار بوده اســت که در چهار ماه سال ٩5 
تولید چهار میلیون و 12٤ هزار بشکه در روز و صادرات 2 میلیون و ٣82 

هزار بشکه در روز بوده است.
وی ادامه داد: در تیرماه آمار به این صورت است که تولید نفت خام و 
میعانات چهار میلیون و 15٤ هزار بشکه و صادرات نفت خام و میعانات 2 
میلیون و ٤28 هزار بشکه است که این نشان می دهد در عرض چند ماه 
از تولید سه میلیون و 25٠ هزار به چهار میلیون و 15٤ هزار رسیدیم و 
این یکی از آثار برجام است. برجام سبب شد دست ایران در فروش نفت 
و میعانات گازی باز شــود. رئیس جمهوری در ادامه بیان دستاوردهای 
برجام افزود: یکی از آثار دیگر برجام همانگونه که در سخنرانی خود در 
جمع کارکنان صنعت نفت هم گفتم، تنها بحث فروش نفت نیست که ما 
مثال یک میلیون بشکه نفت بیشتر بفروشیم بلکه مهم این است تا دیروز 
قدرت های بزرگ باالی سر ما ایستاده بودند و به ما تحمیل می کردند که 
از یک میلیون بشکه نفت خام یک بشکه اضافه هم نباید بفروشیم و این را 
نه تنها به ما تحمیل می کردند بلکه جلوی کشورهایی که می خواستند 

از ما نفت بخرند هم ایستاده بودند.
روحانی ادامه داد: این 
یک عزتی برای ماست که 
نفت را به مقداری که دلمان 
بخواهد می فروشــیم، این 
عالوه بر مســاله اقتصادی 
از لحاظ سیاسی و از لحاظ 
ابعــاد انقالبی کشــور هم 
مهم اســت؛ بخش بزرگ 
انقالب، اســتقالل اســت 
و بخش بزرگ اســتقالل 
این اســت که ما در اراده و 
اجرای اراده مــان در برابر 
قدرت های بزرگ بتوانیم 
ایستادگی کنیم و نگذاریم 

بر ما تحمیل کنند.

دسترسی به پول های فروش نفت 
رئیس جمهوری تاکید کــرد: افزون بر این که مــا در فروش نفت و 
میعانات دستمان باز شده است، در دسترسی به پول نفت و میعانات هم 
دستمان باز شده است، نخست در دوران تحریم، کشورهایی که از ما نفت 
می خریدند برای ما شرایط تعیین می کردند، زیرا ما مجبور بودیم به چند 
کشور نفت بفروشیم مثال می گفتند این مقدار به دالر و این مقدار به پول 
ملی خودمان باشد، بعد آن پول ملی کشور خودشان را ناچار می شدیم 
از خود آنها کاال بخریم زیرا پول ملی کشور آنان را نمی توانستیم جابه جا 
کنیم و تبدیل آن هم مخارج فراوانی داشت زیرا پولی نبود که همه جای 

دنیا ارزش مبادالتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: امروز دســت ما باز اســت، افزون بر این که از همان 
پول اگر می خواستیم استفاده کنیم حداقل 1٠ تا 2٠ درصد آنان برای 
استفاده کننده دریافت می کردند و حق نقل و انتقال می گرفتند اما امروز 
دست ما باز است برای این که بتوانیم از پول های خودمان استفاده کنیم.

بیش از ٤٠٠ بانک خارجی با ایران در ارتباط هستند
رئیس جمهوری ادامه داد: وزیر نفت اعالم کرد که هر نفتی را که 
ما می فروشیم به یورو می فروشیم و می گوییم همین مقدار یورو 
به حسابی که ما تعیین می کنیم واریز شود. در گذشته این طور 
نبود؛ زیرا حساب هایی نبود که بخواهیم واریز کنیم، امروز بیش 
از حدود ٤٠٠ بانک خارجی با ما در ارتباط هستند که آمار آن روز 
به روز باالتر می رود و ما پول فروش بشکه های نفت را می توانیم به 
شعبه های بانک های مختلف که در خارج داریم، انتقال دهیم و از 

آنها استفاده کنیم.
روحانی یادآور شــد: در دوران برجام یک فرصت خوبی ایجاد شده 
اســت؛ این فرصت نه تنها برای فروش نفت و دسترسی به اموال ما بلکه 

برای مسئله بیمه و کشتیرانی ایجاد شده است.
وی افزود: کشتیرانی ما در تحریم، کشتی های بزرگ در بنادر ما پهلو 
نمی گرفتند بلکه می رفتند و در بنادر کشورهای دیگر و بعد باید با لنج، 

کاالها را حمل کنیم و مخارج اضافه برای ما بود.

شرایط سخت در صورت نرسیدن به برجام
رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که اگر برجامی در کار نبود و 
ما روند پیشین را ادامه می دادیم، وضع ما در حوزه های مختلف چگونه 
بود؟ اظهار کرد: اگر شرایط پیش از برجام یعنی پیش از مذاکرات دولت 
یازدهم و توفیق هایی که به دست آوردیم و در یک مقطعی به یک توافق 
موقت و بعد به توافق دائم رسیدیم، شــرایط این بود که نفت را باید یک 
میلیون بشکه می فروختیم و نه بیشــتر و با مقرراتی که این ها تحمیل 
کرده بودند به تدریــج 2٠ درصد، 2٠ درصد این یــک میلیون کاهش 

می یافت.
روحانی گفــت: در آن 
صورت امروز در شــرایطی 
بودیم که نمی توانســتیم 
نفت را به کشــوری صادر 
کنیم و شــرایط دسترسی 
ما به اموالمــان روز به روز 
سخت تر می شد و کشورها 
سخت گیری های بیشتری 
می کردند زیرا مــا تنها در 
نفت تحریــم نبودیم بلکه 
در خودرو، پتروشــیمی، 
جابه جا یی ریــال، فلزات 
گرانبها هم در تحریم بودیم 
که در همه این ها شــرایط 
ســختی برای کشور پیش 

می آمد.
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  خبر 
انتصاب روسای اجرایی ستاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

در 4 شرکت اصلی وزارت نفت
مدیرکل روابط عمومی و رئیس ستاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس در احکامی جداگانه، 
روسای روابط عمومی شرکت ملی نفت، شرکت 
ملی گاز، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی وشرکت ملی صنایع پترشیمی را به عنوان 
روسای اجرایی ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس در مجموعه خــود منصوب کرد. به 
گزارش مشــعل در احکام صادره ازســوی اکبر 
نعمت الهی، محمد ناصری به عنوان رئیس اجرایی 
ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در 
شرکت ملی نفت ایران، مجید بوجار زاده به عنوان 
رئیس اجرایی ســتاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس در شرکت ملی گاز ایران، همچنین 
محسن مومنی به عنوان رئیس اجرایی ستاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  در شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده هــای نفتی ایران  و رضا 
خلج نیز به عنوان رئیس اجرایی ستاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس در شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران منصوب شده اند.  در بخشی از 
متن احکام صادره ازسوی مدیرکل روابط عمومی 
و رئیس ستاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 

مقدس آمده  است:
نظر به ضرورت و اهمیت حفظ آثارو نشر 
ارزش های دفاع مقدس، عموما و ارائه تصویر 
گویا، ماندگار و جــذاب از صحنه های ایثار، 
رشــادت و فداکاری کارکنان صنعت نفت 
کشــور، خصوصا و لزوم تــاش همه جانبه 
برای انتقال دانش، تجــارب و اندوخته های 
8 سال مقاومت و خاقیت به نسل های امروز 
و فردا، با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند 
جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس 
اجرایی ســتاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس منصوب می شوید.
انتظار دارد با همکاری مدیران و کارکنان 
خدوم آن شرکت نســبت به انجام امور زیر 

اهتمام ورزید:
- برنامه ریزی و اقــدام در زمینه تدوین 
تاریخ شــفاهی نفت در قالــب گفت وگو با 
مدیران پیش کسوت صنعت نفت، کارکنان 
ایثارگرخاق و همه کســانی که خاطرات و 
گفتنی های شیرین و تاثیرگذار از آن ایام با 

شکوه به یاد دارند.
- همکاری در تامیــن محتوای مورد نیاز 
پایگاه اینترنتی دفــاع مقدس صنعت نفت 
شــامل ارائه میزان نقش آفرینی و عملکرد 
شــرکت های درگیر در جنگ بــه تفکیک، 
آمار حوادث و تاسیسات آسیب دیده، اسامی 
مدیران خاق و موثر و ایثارگران شــاخص، 
جمع آوری اســناد کتبی، حجمی، منابع و 

ثبت آثار غیرمنقول به عنوان سند تاریخی
- آماده سازی تولیدات فرهنگی مرتبط از 
جمله محصوالت فرهنگی و آثار ادبی، هنری 
و رســانه ای ملهم از فرهنگ دفاع مقدس با 

هماهنگی ستاد مرکزی

وزیرنفت ازعاقه منــدی اوکراین برای 
ترانزیت نفت وگاز ایران به کشــورهای شرق 
اروپا خبر داد و گفت: مذاکرات بیشتر در این 

زمینه ادامه دارد.
بیژن زنگنه پس از دیدار با ایگور تاسالیک، 
وزیر انرژی و اســتخراج زغال سنگ اوکراین 
درجمع خبرنگاران با بیان این که اوکراینی ها 
در این دیدار دربــاره واردات نفت وگاز ایران 
برای ترانزیت به اروپا مباحثی را مطرح کردند، 
افزود: پیشنهاد ایران برای آغاز همکاری با این 
کشور، تامین نفت این کشور و البته نیاز آنها 
محدود اســت.وی افزود: ظرفیت پاالیشگاه 
اوکرایــن پایین و ایــن کشــور واردکننده 

فرآورده نفتی است.
زنگنه با بیان این که اوکراین برای ترانزیت 
نفت وگاز ایران به کشورهای شرق اروپا تاکید 
داشته است، اظهار کرد: اوکراین دارای شبکه 
انتقال قوی و قرار اســت مذاکرات بیشتر در 
زمینه ترانزیت ادامه پیدا کنــد و ببینیم آیا 
از نظــر اقتصادی و عملی امکان پذیر اســت 
که ایران بخشی از نفت کشــورهای چک و 

اسلواکی را از طریق اوکراین ترانزیت کند.
وزیر نفت موضوع ترانزیــت را مهم ترین 
محور مذاکرات با وزیر انرژی و استخراج زغال 

سنگ اوکراین عنوان کرد.
 زنگنه با اشــاره به این که اوکراین صنایع 

پیشرفته ای در زمینه ماشین های دوار دارد، 
افزود: ما هم اکنون درایــن زمینه و از طریق 
شــرکت مپنا برای توربین و کمپرسورهای 

صنعت گاز با آنها همکاری می کنیم.
وی درباره این که پارسال در دیدار با معاون 
نخســت وزیر اوکراین، حضوراین کشور در 
پروژه های نفتی ایران منوط به فاینانس پروژه 
از طریق نظام بانکی اعام شده بود، گفت: آنها 
به دالیل مشکات خارجی پیشرفتی در این 

زمینه نداشتند.
زنگنه تاکید کرد: تجارت، ســریع ترین 
و موثرین بخش برای آغــاز همکاری بین دو 

کشور و پایه توسعه است.

معاون وزیر نفت در حاشیه آیین  گرامیداشت 
پنجاهمین سالروز تاسیس شرکت ملی گازایران 
گفت: با توجه به بهبود فضای رقابتی ومناســب 
شــدن قیمت ها در پســابرجام، شــرکت ملی 
نفت ایــران در تصمیم گیری بــرای همکاری با 

شرکت های بین المللی سختگیرتر شده است.
علی کاردر در این باره که نخســتین قرارداد 
در قالب مدل جدید قــراردادی صنعت نفت چه 
زمانی و برای چه میدانی امضا خواهد شد، اظهار 
کرد: برگزاری فرایند مناقصه و رسیدن به قرارداد 
زمان بر است، اما برای شــرکت ملی نفت ایران 
میدان های غرب کارون، به ویژه میدان مشترک 
آزادگان در اولویــت قــرار دارد.وی همچنین 
درباره این کــه آیا فعالیت چینی هــا در فاز دوم 
توسعه میدان آزادگان شــمالی ادامه می یابد یا 
نه، گفت: گزینه های مختلف در طرح پیشنهادی 
شرکت چینی سی ان پی سی در شرکت ملی نفت 
ایران بررســی می شــود؛ اگر این گزینه ها برای 
حداکثرســازی منافع تولید ما باشد، همکاری با 

آنها ادامه خواهد یافت.
 کاردر افزود: با توجه به بهبود فضای رقابتی 
و مناسب شــدن قیمت ها در پسابرجام، شرکت 
ملی نفت ایران در تصمیم گیری برای همکاری با 
شرکت های بین المللی، سختگیرتر شده است و 
شرکت های معتبر و تکنیکی در اولویت همکاری 
قرار دارند.وی درباره یادداشت تفاهم های امضا 
شــده با شــرکت های بین المللی برای مطالعه 
میدان های نفتی کشور گفت: این تفاهم نامه ها، 
تعهدی برای شــرکت ملی نفت ایران به دنبال 
ندارد؛ ضمن آنکه شــرکت ملی نفــت می تواند 
ازاین طریق بدون صرف هزینه های میلیاردی، 
ازخدمات مشاوره ای شــرکت های بین المللی 
برای تکمیل اطاعات میدانهای نفت و گاز خود 

بهره مند شــود.کاردر صادرات نفت خام ایران را 
بیش از دو میلیون بشــکه در روز اعام کرد که 
با احتســاب صادرات میعانات گازی، این رقم به 

حدود 2.5 میلیون بشکه بالغ شده است. 

مدل جدید قراردادهای نفت، همه 
مسیرهای کارشناسی را طی کرده 

است
وی درباره آخریــن خبرها از مــدل جدید 
قراردادهای نفتــی گفت: با توجه بــه برگزاری 
نشست های کارشناسی متعدد، به نظر می رسد 
این مدل قراردادی، همه مسیرهای کارشناسی 

را طی کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: 
مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در نشست 
اخیر ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی نیز به 
صورت بند به بند بررســی و نکات اعام شــده 
ازســوی مقام معظم رهبری نیــز در این زمینه 
اعمال شــد. کاردر ابراز امیدواری کــرد که در 
نشست روز چهارشنبه )13مرداد(هیئت دولت، 

این مدل قراردادی نهایی و تصویب شود.
به گفته وی، پس از آن کــه چارچوب مدل 
جدید قــراردادی نفت از ســوی هیئت وزیران 

مصوب شــود، کار اجرایی در ایــن زمینه آغاز 
خواهد شد.

کاردر همچنیــن دربــاره چگونگــی 
ترتیبات واگذاری توســعه میــدان بدون 
برگزاری مناقصه اظهــار کرد: در این زمینه 
برنامه ای نداریم، اما براســاس قانون آیین 
نامه معامات شــرکت ملی نفت ایران، اگر 
میدان مدنظر، میدان مشــترک باشد، این 
اقدام به تصمیم وزیرنفــت و در صورتی که 
میدان مســتقل باشــد، به تصمیم کمیته 
ویژه ای متشکل از مقام های عالی رتبه کشور 

بستگی دارد.

تغییرات مدیریتی با رویکرد 
بهره مندی از مدیران جوان 

معاون وزیر نفت در توضیح واگذاری شرکت 
ملی حفاری ایران بــه بخش خصوصی نیز گفت: 
در این زمینه معتقدیم بهتر است این شرکت به 
سه شرکت تجزیه شود و شرکت ملی نفت ایران، 
درصدی از ســهام هر یک از این سه شرکت را در 

اختیار داشته باشد.
وی در خصوص این که آیا تغییرات مدیریتی 
در شــرکت ملی نفت ایران ادامه می یابد، گفت: 
این روند با رویکرد بهره مندی هر چه بیشــتر از 

نیروهای جوان متخصص ادامه دارد.
کاردر درباره ابقای بیژن عالی پور در ســمت 
مدیرعاملی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
گفت: از آنجا که قانون، اجــازه هم ترازی برخی 
ســمت ها را با ســمت معاونت وزیر داده، مجوز 
هم ترازی ســمت ایشــان به عنوان مدیرعامل 
شرکتی که روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت 
کشــور را تولید می کند، با ســمت معاونت وزیر 

اخذ شده است.

خط اول

وزیر نفت عنوان کرد:

عالقه مندی اوکراین به ترانزیت نفت وگاز ایران

در فضای رقابتی پسابرجام

شرکت ملی نفت ایران برای همکاری خارجی ها سخت گیرتر شده است
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راهکارهای افزایش ضریب 
بازیافت نفت ۲ میدان 

مشترک ایران اعالم می شود
شــرکت زاروبژنفت روســیه پس از 
مطالعه میدان های آبــان و پایدار غرب 
ایران، شــیوه های راهبــردی افزایش 
ضریب بازیافت نفت را در این میدان ها 
ارائه می کنــد. غالمرضــا منوچهری، 
معــاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران، در نشست مشترک با نمایندگان 
شرکت زاروبژنفت روسیه، با بیان این که 
روســیه هم اکنون روزانــه ۱۰ میلیون 
بشکه نفت خام تولید می کند، به ظرفیت 
باالی شرکت های نفتی این کشور بویژه 
در حوزه افزایش ضریب برداشت اشاره 
کرد و گفت: ما نه تنها تمایل به همکاری 
با زاروبژنفت به عنوان ســرمایه گذار در 
میدان های یاد شده داریم، بلکه خواستار 
بهره بردار ی هر چه تمام تر از فناوری های 

روزآمد آن ها در این حوزه هستیم.
وی با اشــاره به برگــزاری این 
نشســت، اقدام های بعدی ٢ طرف 
را برگزاری جلســه های بیشــتر در 
دو ماه آینده درباره ارائه یک »نقشه 
راه« از سوی شــرکت روسی اعالم 
کرد و گفت: بر پایه مذاکرات صورت 
گرفته تاکنون، قرار است شیوه های 
راهبردی از سوی زاروبژنفت درباره 
افزایش ضریــب بازیافــت نفت ٢ 
میدان آبان و پایدار غرب مطرح شود. 
منوچهری با بیان این که نمایندگان 
زاروبژنفت پس از حضــور در دفتر 
شــرکت مناطق نفــت مرکزی در 
قالب گروه های کاری مشــترک به 
تبــادل اطالعات دربــاره میدان ها 
می پردازنــد، افــزود: قرار اســت 
زاروبژنفــت با ارائه نقشــه راه برای 
انجام مطالعات در مدت زمان چهار 
۶ ماه به پیش نویس برنامه توســعه 
)Pre-MDP( دست یابند. نماینده 
زاروبژنفت نیز با ســازنده خواندن 
همکاری ٢ شرکت تاکنون، نسبت 
به ادامه همکاری ها ابراز امیدواری 
کرد و گفت: زاروبژنفت همه تالش 
خــود را به کار می گیردتــا بتواند از 
 EOR فناوری های برتر روز در حوزه

برای توسعه میدان ها استفاده کند.
تفاهمنامــه و قــرارداد محرمانگی 
میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت 
روسیه برای انجام فعالیت های مطالعاتی 
شرکت روســی در ٢ میدان نفتی آبان و 
پایدار غرب، ٢٢ تیرماه امسال به امضای  

دوطرف رسید.

  خبر

هیئت وزیران شــرایط عمومی،ســاختار 
و الگوی قراردادهای باالدســتی نفت وگاز را 

تصویب کرد.
هیئت دوات در جلسه روزچهارشنبه)۱3 
مردادماه( خود به ریاست دکترحسن روحانی، 
رئیس جمهوری به بررســی پیشــنهادهای 
وزارت نفــت درخصوص»اصالح تصویب نامه 
شرایط عمومی، ساختاروالگوی قراردادهای 
باالدستی نفت وگاز« و»نحوه نظارت برانعقاد 

قراردادهای نفتی« پرداخت.
هیئت دولت در راستای منویات مقام معظم 
رهبری درمورد توجه جدی به نظرکارشناسان 
زبده امورنفتی و انتقادهای مطرح شده ازسوی 
تعدادی ازصاحب نظران در ســطح رسانه ها 
درخصــوص قراردادهای نفتی، با تشــکیل 
کارگروهی ذیل ســتاد اقتصــاد مقاومتی با 
دعوت از نماینــدگان وزارت نفت، منتقدین 
قراردادهای نفتی و صاحب نظران این حوزه، 
موضوع را در جلســات متعدد مورد بررســی 

قرار داد.
 پس ازشــنیدن اظهارات کارشناســان و 

برگزاری صدها ســاعت جلسه با دستگاه های 
نظارتی مرتبط و منتقدان عالقه مند به مذاکره، 
جمع بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی بررسی و تصویب شد.
در فرآینــد بررســی های کارشناســی، 
»شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای 
باالدستی نفت وگاز « که با بیش از ۱5۰ تغییر 
کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت 
و افزودن چهارماده جدید بــه ۱۱ ماده قبلی 

تهیه شد، به تصویب نهایی رسید.
براســاس اصالحات صورت گرفته دراین 
مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، 
تعهدات و مســئولیت های طرفین قرارداد در 
زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و 
حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت 
مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای 
 اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انســانی، 
ســالمت، ایمنی و محیط زیســت، واردات و 
صادرات، بیمه، محرمانگی، شــرایط خاتمه و 
فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه 
قراردادی، نحوه حل و فصل اختالفات و زبان 

قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف 
و مشخص شود.

همچنین به موجب تصمیم هیئت وزیران 
درخصوص »نحوه نظارت بــر انعقاد واجرای 
قراردادهای نفتی«، باید کلیات قرارداد شامل 
قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تائید 

وزارت نفت برسد.
در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها 
و سیاســت ها، ارزشــیابی و نظارت براجرای 
مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد 
انتقال و توســعه فناوری، الزم است ساختار و 
تشــکیالت موجود در وزارت نفت با پیشنهاد 
آن وزارتخانــه و تائیــد ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد.
همچنین ایــن وزارتخانه موظف اســت 
براجرای قراردادهای موضــوع این مصوبه و 
انتقال و توسعه فناوری به شرکت های اکتشاف 
و تولید و بهره برداری و نیز پیمانکاران عمومی 
وسازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی 
ایرانی مطابق شــیوه نامه ابالغــی وزیر نفت 

نظارت کند.

قرارداد اعطای دانش فنی و مهندســی 
پایه کارخانه الفین، بوتادین، استخراج بنزن 
و هیدرودی آلکیالسیون شرکت پتروشیمی 
کیان با شــرکت آلمانی لینده با اعتبار 3٤ 
میلیون و ٩۶۰ هزار یورو بــا حضور مرضیه 

شاهدایی، معاون وزیر نفت به امضا رسید.
مرضیه شــاهدایی، مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی در حاشیه امضای 
این قرارداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
از این کــه بخش خصوصی توانمند شــده و 
پیمانکار و سرمایه گذار برای طرحهای این 

حوزه جذب می کند، خرسندیم.
وی بــا بیان این که شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ایران میزبان مراســم امضای 
قــرارداد دو شــرکت کیان و لینــده آلمان 
بود و خود قــراردادی منعقد نکــرد، افزود: 
پتروشیمی کیان یکی از مهمترین طرحهای 
صنعت پتروشیمی است که در فاز ٢ عسلویه 
در حال اجراست. شاهدایی با ابراز خرسندی 
از بازگشــت شــرکتهای خارجی در دوره 
پسابرجام یادآور شــد: لینده آلمان از جمله 
شــرکتهایی بود که در دوره تحریم، ایران را 
ترک کرد و در آن مقطع با ما قراردادی منعقد 

نکرد. این شــرکت پس از برجــام بالفاصله 
پیشنهادهای مختلفی در زمینه های EPC و 
همچنین سرمایه گذاری ارائه کرده تا فعالیت 

خود را آغاز کند.

حمایت از حضور بخش خصوصی در 
توسعه صنعت پتروشیمی

معاون وزیر در امور پتروشــیمی با بیان 
این که جای افتخار دارد و خوشــحالیم که 
صنعت پتروشیمی به خوبی می تواند از سوی 
بخش خصوصی فعال شــود و توسعه یابد، 
افزود: تمام ســعی و تالش خود را می کنیم 
که این قــرارداد به نحو احســن پیش رود و 
در این راستا پتروشیمی کیان را پشتیبانی 

می کنیم.
وی با اشــاره به بازگشت شــرکت لینده 
آلمان در دوره پســابرجام، از پیشنهادهای 
مختلف این شــرکت آلمانی در زمینه های 
مختلف خبر داد و گفــت: لینده تمایل دارد 
هم در قالب قرارداد مهندسی، تامین کاال و 
ساخت و اجرا )EPC( فعالیت کند و هم اقدام 

به سرمایه گذار ی در ایران کند.
شاهدائی در مورد قرارداد منعقده میان 
دو شرکت پتروشــیمی کیان و لینده آلمان 
گفت:این قــرارداد یک نوع کار مهندســی 
و ترکیبی از لیســانس مهندسی مفهومی، 
مهندسی پایه و بخشی از مهندسی تفصیلی 

را هم در بر می گیرد.
شــرکت لینده، بزرگترین تولیدکننده 
گازهای صنعتی در جهان است، سهام گروه 
لینده، در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار 
موجود در آلمان، از جمله بورس فرانکفورت، 
معامله می شود. این شــرکت همچنین در 
فهرســت بازار بورس زوریخ ذکر شده است. 
شرکت لینده، با توجه به میزان قیمت سهام، 
در فهرست 3۰ شرکت اول شاخص دکس، 

قرار گرفته است.

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی

شرایط عمومی، ساختار و الگوی مدل جدید 
قراردادهای نفتی تصویب شد

دستاورد برجام در صنعت پتروشیمی نمایان شد
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مهناز محمدی 
در طول بیش از یکصد سال گذشته بارها فنس ها بین صنعت نفت وگاز 
شکاف ایجاد کرده بودند. گروهی از کارشناسان،  زنجیره تولید نفت خام 
از گاز طبیعی را جدا تصور و تاکیــد می کردند که گاز طبیعی محصولی 
جانبی برای تولید نفت خام است. اقتصاد و راهبرد پروژه های صنعت 
نفت هم بر مبنای تولید نفت خام بیشتر بود و در سیاست های اقتصاد 
انرژی، نقشــی برای گاز طبیعی دیده نمی شد و به اصطالح گاز طبیعی 
همواره در سایه ســنگین تولید نفت خام قرار داشت. با ورود به هزاره 
سوم، به تدریج گاز طبیعی نقشی برای خود در سبد انرژی جهان و در 
نهایت ایران دست و پا کرد و با افزایش قیمت هر بشکه نفت خام به بیش 
از 100 دالر، گاز به دلیل ویژگی های خاص زیست محیطی به عنوان حامل 
انرژی پاک تر و زیست محیطی تر از سایه سنگین نفت خام خارج شد 
و این روزها گاز به عنوان بازیگر شماره یک سبد سوخت و انرژی ایران 
تبدیل شده و حتی در دوره پسا برجام نیز پا را فراتر گذاشته و به حامی 
بزرگ تجارت نفت کشور تبدیل شــده است. تفاوت این ادعای بزرگ 
را می توان در رفتارهای صادرات و تجارت نفت خام ایران و عربستان 
سعودی جستجو کرد. با ورود به فصل گرما و افزایش تقاضا برای مصرف 
برق و انرژی الکتریکی در کشــورهای منطقه خاورمیانه، عربستان 
سعودی به دلیل در اختیار نداشــتن ذخایر قابل اطمینان گاز طبیعی، 
مجبور به سوزاندن نفت خام در نیروگاه های برق شده است. آمارهای 
رسمی مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران نشان می دهد 
که در طول دو ماه گذشته میالدی تاکنون صادرات نفت خام عربستان 
به پایین ترین میزان کاهش یافته است. آغاز تعمیرات اساسی برخی 
از پاالیشــگاه های نفت و افزایش تقاضا در بخش نیروگاهی دو عامل 
تاثیرگذار در کاهش تولید و صادرات نفت خام عربســتان بوده است. 
در آوریل ۲01۶ میالدی صادرات نفت عربســتان سعودی با 100 هزار 
بشکه کاهش در روز به 7 میلیون و ۴۴0 هزار بشکه رسیده و عمال مصرف 
مستقیم نفت خام در نیروگاه های این کشور عربی، توان صادرات طالی 
سیاه سعودی ها را به شدت کم کرده است. براساس گزارش های موجود 
در آوریل سال جاری میالدی، روزانه بیش از ۵00 هزار بشکه نفت خام 
در نیروگاه های عربستان مصرف شده است که در مقایسه با مارس ۲01۶ 
افزایشی روزانه حدود 100 هزار بشکه را نشان می دهد. از سوی دیگر، 
مصرف نفت خام و فرآورده های نفتی در مقایسه با گاز طبیعی، راندمان 
تولید در نیروگاه های برق را کمتر می کند و این روزها هر چه قدر تجارت 
نفت عربستان از نبود گاز ضربه می خورد، افزایش تولید گاز به عنوان 
برگی برنده در خدمت تجارت و صادرات نفت ایران درآمده اســت. 
در شرایط کنونی، حجم گازرسانی به نیروگاه های برق به بیش از ۲۵0 
میلیون مترمکعب رسیده و ساالنه با افزایش استفاده از سوخت گاز در 
نیروگاه ها از مصرف حدود ۶0 میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره جلوگیری 
می شود، به عبارت دیگر با اجرای سیاست افزایش تولید و عرضه گاز 
در دولت تدبیر و امید، در کنار کاهش مصرف ســوخت مایع، افزایش 
صادرات انواع فرآورده های نفتی، ارزآوری بیشتر و دستاوردهای زیست 
محیطی، گاز به پشتیبان صادرات نفت خام کشور هم تبدیل شده است. 
این روزها حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به بیش از  دو 
میلیون و ۵00 هزار بشکه در روز رسیده که بدون شک خارج شدن گاز 
طبیعی از ســایه نفت خام و تحکیم جایگاه گاز به عنوان یک محصول 
هیدروکربوری با ارزش و مستقل از طالی سیاه، نقشی انکارناپذیر در 

اجرای سناریوهای موفق صادرات نفت ایران داشته است.

سپاس ویژه رییس جمهوری 
از اهالی صنعت نفت و گاز

  یادداشت

خروج »گاز« از سایه سنگین 
بشکه های نفت

پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز 
برگزار شد
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 با توجه به کارنامه درخشــان صنعت 
گاز کشور در سه سال اخیر دولت تدبیر و 
امید، همچنین نیم قرن تالش پایدار و سازنده مسئوالن و مدیران 
صنعت گاز کشور، آیین پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی 
گاز ایران با حضور دکتر حســن روحانی، رئیس جمهوری، بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معــدن و تجارت، معصومه 
ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط 
زیست و مسئوالن و مدیران ارشد صنعت نفت وگاز کشور  در محل 
پژوهشــگاه صنعت نفت ایران برگزار شد. معرفی توانمندی های 
صنعت گاز در سطح ملی و بین المللی، معرفی نقاط قوت صنعت 
گاز در طول ٥٠ سال خدمت رسانی به مردم، تبیین جایگاه و نقش 
گاز در اقتصاد ملی، بهبود محیط زیســت، بهبود سبک زندگی 
و ایجاد و یا افزایش توســعه و رفاه اجتماعــی و ... از جمله اهداف 

برگزاری این آیین بود. 
دکتر حســن روحانی، رئیس جمهوری درایــن آیین با بیان 
اینکه نفت وگازنقش اساسی در زمینه توســعه بازی می کنند و 
بخشی ازقدرت هرکشور وابســته به خوداتکایی در زمینه انرژی 

است، گفت: اگرچه نفت همواره درچارچوب سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و فعالیت های آن درسیاســت خارجی 
تاثیر گذاربوده است، گازنیز درمرحله بعد وپس از نفت در سیاست 

خارجی تاثیر زیادی دارد.
وی با اشاره به سخنان وزیرنفت مبنی بر این که برنامه دولت 
صادرات روزانه 2٠٠ میلیون مترمکعب گازاســت، تصریح کرد: 
این میزان به کشــورهای همســایه صادرخواهد شد، ضمن این 
که برنامه صادرات ال ان جی نیز در دستور کار قرار دارد که شعاع 

وسیع تری خواهد داشت.
رئیس جمهوری با اشــاره به این که انرژی ارتباطی نزدیک با 
توســعه دارد و به همین جهت تحریم به محدود کردن صادرات 
نفت کشیده شد، افزود: صادرات نفت در قدرت، اقتصاد و زندگی 
مردم تاثیر گذار اســت و تحریم نفت ایران، زندگی مردم را نشانه 

گرفته بود.
وی همچنین به محدود کردن واردات بنزین دردوران تحریم 
اشــاره و تصریح کرد: خودکفایی در زمینه نفــت و فرآورده های 
نفتی بویژه بنزین و گازوییل بسیار مهم و برای کشور حیاتی است.

 روحانی درادامه بــا تاکید برخودکفایــی در زمینه انرژی به 

اتفاقات چند سال گذشــته در زمینه قطع گاز ایران از سوی یکی 
از کشورهای همسایه در سرمای زمستان اشاره کرد و افزود: نیاز 
به واردات سبب شد کشور دوست و همســایه برای قیمت گاز از 

ترفندهای گوناگون استفاده کند.
روحانی در آیین ٥٠ سالگی صنعت گاز اظهار کرد: امروز حضور 
شما رسیدم تا از دســت در کاران نفت وگاز و انرژی کشور، وزیر 
نفت، مدیران شایسته، مهندسان واالمقام، پژوهشگران، محققان 
و کارکنان و کارگران و آنهایی که روی سکوها در هوای گرم شبانه 
روز مشغول تالش بودند تا مردمشــان در رفاه باشند و در سختی 

نباشند، تشکر کنم.
وی گفت: اگرمردم درفصل تابســتان در سایه خنک کننده 
می توانند زندگی راحت تری داشته باشند، در سایه انرژی است. 
اگرمردم در زمستان می توانند در فضای مناسبی زندگی خود را 
بگذرانند و فضای زندگی شان هم گرم باشد، از انرژی است و باراین 
انرژی بر دوش نفت وگاز است و این وزارتخانه و همه بخش ها بار 

سنگینی بر دوش دارند.
رئیس جمهوری با اشــاره به آمار و ارقام ارائه شــده ازسوی 
مسئوالن گفت: این آمار نشــان می دهد که مسیر تحول چگونه 

بوده است.
وی با بیان این که درسال ٥7 )سال پیروزی انقالب اسالمی( 
تولید ومصرف گازســاالنه 2.٥ میلیارد مترمکعب بوده اســت، 
تصریح کرد: درســال 96 ) ســال آینده ( بــرآورد 284 میلیارد 
مترمکعب است که مقایسه این دو رقم نشان می دهد مسیرتحول 

در طول این 37 -38 سال چگونه بوده است.
روحانی افزود: این که در سال ٥7 جمعیت زیرپوشش گازکمتر 
از یک درصد بوده وامروزباالی 9٠ درصد و هدف گذاری آن است 
که سال 96 این آمار به 9٥ درصد برسد، یعنی همه جمعیت کشور 

را زیر پوشش قرار دهیم، کار بزرگی است.
رئیس جمهوری با یادآوری این که روستاها قبال با سختی های 
فراوانی در فصل زمستان همراه بودند و حال شاهدیم که دریک 
سال 28٠٠ روستا زیرپوشش گاز قرارمی گیرد و امسال هم چنین 
رقمی در روستاها و شهرها تحت پوشــش قرارمی گیرند، گفت: 
استان مرزی شــرقی کشور)سیســتان و بلوچستان( همچنین 
زاهدان و شــهرهای اطراف تا پایان امســال زیرپوشش گاز قرار 
می گیرند و این بدان معناســت که صنعت گاز و شرکت ملی گاز 
ایران حرکت بزرگی برای رفاه، زندگی، آســایش و آرامش خاطر 

مردم انجام داده است.
روحانی با اشاره به این که زمستان پارسال اولین سالی بود که 
مدیران شرکت ملی گازایران به مردم اعالم کردند بدون نگرانی 
می توانند گاز مصرف کنند، گفت: در ســال های گذشته همیشه 
هشــدار به مردم برای قطع گاز داده می شــد ولی پارسال مردم 
زمستان را با آرامش و آســایش بدون ترس از قطع و کمبود گاز 

سپری کردند.
وی افزود: امروز با درایت و تالش مدیران نفت وگاز کشور به 
سمت اصالح سوخت و استفاده از سوخت پاک گام برداشته ایم؛ 
به طوری که مصرف ســوخت مایع نیروگاه هــا از 43 درصد در 
سال 92 به 18 درصد در سال 94 رسید و امسال نیز به 9 درصد 

می رسد.
رئیس جمهوری ادامه داد: امنیت تنها بــه معنای نبود تیر و 
تفنگ نیست، امنیت یعنی آسایش و آرامش مردم، امنیت یعنی 
مردم دستشــان بری اســتفاده از گاز ومنابع طبیعی کشورشان 
بازاست و نیروگاه ها از سوخت پاک استفاده می کنند،  امنیت یعنی 
هوای پاک و سالم که تمامی اینها را مرهون تالش دست درکاران 

صنایع کشورهستیم.
وی اعالم کرد: با گذشــت سه ســال از عمر دولت، بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی و نیروگاه های کشور به جای مازوت و نفت گاز 

از سوخت پاک گاز استفاده می کنند.
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توجه ویژه به برداشت از میدان های مشترک
روحانی با تشــکر ازعوامل تولید و توزیع گاز درکشــور 
اظهارکرد: امــروز مدیران صنعت نفت وگاز کشــورباید به 
برداشت از میدان های مشترک وبازیافت منابع توجه ویژه 
داشــته باشــند، چراکه کشــور از این دو مجرا دچار زیان 

می شود.
به گفته وی، جایی که میدان های مشترک هست، باید با 
تمام ظرفیت ازحق و سهم مان استفاده و ازآن بهره بردار ی 
کنیم، چون تعلل درآن جبران ناپذیر است و همسایگان از 

آن استفاده می کنند.
رئیس جمهوری همچنین اظهار کرد: در بازیافت نیز باید 
از فناوری های جدید بهره ببریم چــرا که تاخیر در بازیافت 
برای کشــوردرآینده جبران ناپذیز وهزینه زیادی خواهد 
داشــت، بنابراین توجه به این دو مقولــه از اهمیت باالیی 

برخوردار است.

افزایش تولید گاز سرافرازی و سربلندی ایران 
است 

رئیس جمهوری تاکید کــرد: فازهای پــارس جنوبی در 
سه سال گذشته دولت یازدهم، امسال و ســال آینده تکمیل 

خواهد شد.
وی با اشاره به این که از ابتدای کار دولت یازدهم تا کنون با 
تکمیل فازهای 12، 15، 16 و 17 پارس جنوبی، 140 میلیون 
متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شده است، اظهار 

کرد: این به معنای سر افرازی و سربلندی ایران است.
روحانی با بیان این که توســعه فازهای پــارس جنوبی تا 
سال 96 به پایان خواهد رســید، افزود: هم اکنون بیش از 50 
درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می شود، در حالی که 
سال 92 تنها 38.7 درصد از منابع گازی کشور از این میدان 

تامین می شد.
به گفته وی، این نشان از پیشرفت خوب کشور 
در بهره بــرداری از میدان های مشــترک دارد که 
امیدواریم با تالش مسئوالن این رقم افزایش یافته 
و دغدغه ملت درباره برداشــت از ایــن میدان ها 

کاهش یابد.
روحانی با اشــاره بــه این  کــه در پارس 

جنوبی کم کم بایــد به بحث بازیافت توجه جدی شــود 
چون بی توجهی بــه این امر جبران ناپذیــر خواهد بود و 
هزینه باالیی را به کشــور درآینده تحمیل می کند، ادامه 
داد:  مدیــران این بخــش از هم اکنون به فکر اســتفاده 
ازفناوری های روزآمد دنیا برای بازیافت میدان ها باشند، 
چون منابع طبیعی در این بخش و میدان های مشــترک 

بی رحم بوده و بازگشت نخواهد داشت.
رئیس جمهوری با تاکید بر این کــه قانون طبیعت قانون 
خداست و نمی توان با سنتهای خدا به جنگ آن رفت، گفت: 
باید همراه با محیط زیســت به ســمت تحوالت اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی حرکت کنیم، چون با همــراه نبودن و 
شعارهای توخالی نمی توان در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد.

 روحانی با اشاره به این که در 50 ســال گذشته در زمینه 
توزیع و انتقال گاز تالش های بســیاری برای خدمات رسانی 
به مردم صورت گرفته اســت، اعالم کرد: از همین جا از طرف 
مردم ازتمام دست  درکاران صنعت گاز سپاس گزاری می کنم 
و قدردان تالش شما هســتیم؛ امیدواریم برای توسعه کشور، 

برقراری امنیت و آرامش گام های بیشتر و بهتری بردارید.

امنیت، آرامش و اقتدار بیشتر از دستاوردهای 
برجام است

روحانی با اعالم این که انقالب به معنای مســتقل بودن، دست 
نیاز به سوی کســی درازنکردن، با اراده خود تصمیم گرفتن، به رای 
مردم خود متکی بودن و فقط سر در برابر مردم خود فروآوردن است، 
خاطرنشــان کرد: انقالب به معنای ملت آزاد، آزادی اندیشه، آزادی 

بیان، آزادی نقد و انتقاد است.
رئیس جمهوری با اشاره به این که برجام برای مردم ایران عزت، 
اقتدار، آرامش و امنیت به دنبال داشته است، گفت: در فضای تحریم 
مجبور بودیم از یک یا دو کشور با هر قیمت، شرایط و کیفیتی نیازمان 
را تامین کنیم اما دستاورد برجام انتخاب و آزادی عمل بوده است به 
طوری که حق انتخاب بهترین و ارزانترین محصوالت مورد نیاز خود را 
پیدا کرده ایم. وی با تاکید بر این  که برای بعضی افراد فرقی ندارد ایران 
عزت داشته باشد یا نه، در حالی که انقالب از روز اول به دنبال عزت و 
سربلندی ملت بوده است، افزود: عزت ما در سایه اراده ماست، اراده 
ما در سایه سیاست درست ماست و سیاســت درست ما نیز در سایه 

خردورزی و نه شعار دادن است.
روحانی ادامه داد: اگرملتی به شــعاردهی افتــاد، عزت نخواهد 
داشت و اگر دولت ها درمسیر خردورزی به اراده و خواست مردم عمل 
کردند، آن خردورزی درمسیر استقالل و عزت و سربلندی قرارخواهد 
گرفت. وی گفت: زمان تحریم برای ما تعیین می کردند ایران تنها یک 
میلیون بشکه نفت می تواند بفروشید نه یک میلیون و ده بشکه؛ اما با 
برجام این ایران است که سهم و وزن خود را در بازارمشخص می کند 

و کسی نمی تواند به ما زور بگوید.
امروز با توجه به شــرایط کشور 2.5 میلیون بشــکه نفت خام و 
میعانات گازی صادرمی کنیم و فردا براســاس مصلحت کشور، هر 

میزان که بخواهیم، تولید و صادر خواهیم کرد.
رئیس جمهوری با اشــاره به این که تالش دست  درکاران صنعت 
نفت وگاز مربوط به امروز نیســت، گفت: از ابتــدای انقالب و دوران 
جنگ تاکنون هر جا که الزم بوده عوامل این صنعت پای کار بوده اند 
و نقش خود را به خوبی در صیانــت و حفاظت از منابع ملی ایفا کرده 
اند.وی اظهار کرد: همه جا این صنعتگران با ایمان،روحیه انقالبی و 
مهارت خود کارکرده اند و امروز- در دوران پسابرجام باید با استفاده از 
فناوری های روزآمد دنیا بهتر از گذشته عمل کنند وصنعت گاز باید 
از تمام توانمندی های دراستفاده از دانش روزآمد دنیا و تجربه های 

موجود بهره مند شود.

    از ابتدای کار دولــت یازدهم تا کنون با 
تکمیــل فازهــای 12، 15، 16 و 17 پارس 
جنوبی، 140 میلیون متر مکعب به ظرفیت 

تولید گاز کشور افزوده شده است

    هم اکنون بیش از 50 درصد گاز کشور 
از پارس جنوبی تامین می شود، در حالی که 
ســال 92 تنها 38.7 درصــد از منابع گازی 

کشور از این میدان تامین می شد

 شماره  795، شنبه 16مرداد 1395 



9

وزیر نفت:

سیاست های حوزه گاز 
اجرایی شده است 

بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در این آیین با اشاره به این که شرکت 
ملی گاز ایران، یکی ازگســترده ترین شبکه های خدمات رسانی 
در سطح کشور است، گفت: هم اکنون حدود 90 درصد جمعیت 
کشور که شامل 99 درصد جمعیت شــهری و بیش از 60 درصد 
جمعیت روستایی است، تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.
وی افزود:گازرسانی به روستاهای کشور از اولویت های دولت 
یازدهم است و امســال نیزهشــت هزارمیلیارد تومان برای این 
بخش اختصاص می یابد. وزیر نفت یادآور شد: در حالی که مصرف 
گازکشور در ســال 57 تنها 2.5 میلیارد مترمکعب بود، این رقم 
در ســال 68 به 4.5 میلیارد مترمکعب، درسال 76 به 46 میلیارد 
مترمکعب، در ســال 84 به 100 میلیارد مترمکعب و در سال 92 
به 145 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.. وی تصریح کرد: 
پیش بینی می کنیم مصرف گاز کشور درسال 96 به 284 میلیارد 
مترمکعب بالغ شود و این به آن معناست که در سال های 92 تا 96 

مصرف گاز در کشور رشد 2 برابری را از سر خواهد گذراند.

95 درصد جمعیت کشور زیر پوشش گازقرار 
می گیرند

وزیرنفت با اشــاره به این که جمعیت تحت پوشــش شبکه 
گازرسانی کشور در سال 57 کمتر از یک درصد بوده است، ادامه 
داد: جمعیت زیر پوشش گاز در سال های 68، 76 و 87 به ترتیب 
9، 27 و 61.8 درصد بوده است و درسال 92 به 87 درصد و اواخر 
پارسال نیز به 90 درصد رســید. زنگنه عنوان کرد: در تالشیم در 
سال 96 بیش از 95 درصد جمعیت کشــورتحت پوشش شبکه 
گازرســانی قرار گیرند و با توجه به وجود نقاط پراکنده در کشور 
که گازرسانی به آنها نیازی نیست، پوشش بیش از 95 درصدی به 

معنای گازرسانی به کل کشور است.

تولید 236 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی 
وزیرنفت با اشــاره به این که نمی توان از گازصحبت کرد و به 
تولید اشاره ای نداشت، تولید از پارس جنوبی  را از مهم ترین مسائل 
صنعت نفت عنوان کرد و گفت: تولید از پارس جنوبی درسال 84، 
بیش از 41 میلیارد متر مکعب بود که در ســال 92 به 95 میلیارد 
متر مکعب و پارسال این میزان به 130 میلیارد متر مکعب افزایش 
یافته است. به گفته زنگنه، تولید ازپارس جنوبی در سال آینده به 

236 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

صادرات 200 میلیون مترمکعب گاز به کشورهای 
همسایه

زنگنه به افزایش ظرفیت پاالیش روزانه گاز کشور اشاره کرد 
و گفت: در حالی که ظرفیت پاالیش گازدرســال 57، سی و یک 
میلیون متر مکعب بوده است، این رقم در سال 92 به 548 میلیون 
متر مکعب رســید و پیش بینی می شود در ســال آینده یه یک 
هزارمیلیون متر مکعب برسد. وی با بیان این که حدود 70 درصد 

سبد انرژی کشور را گاز تشــکیل می دهد، افزود: در دو 
سال آینده، فرآورده های مایع تنها برای بخشی از حوزه 
حمل و نقل مصرف خواهد شد و مصرف گاز مایع، نفت 

سفید و نفت کوره نخواهیم داشت.
وزیر نفــت با بیان ایــن که گاز طبیعــی جایگزین 
سوخت های نام  برده می شود، تصریح کرد: از هم اکنون 

اقدام هایی مشهود است؛ از این رو در فکر صادرات این سوخت ها 

هستیم.
زنگنه با اشاره به این که طرح های گازرسانی روستایی با سرعت 
پیش می رود، یادآورشد: در تالشیم امســال هشت هزارمیلیارد 
تومان در گازرسانی روستایی هزینه کنیم واواخر امسال یا اوایل 
سال آینده گاز به زاهدان می رســد. وی با اشاره به میلیون ها دالر 
هزینه ای که برای احداث هر کیلومترخط لوله صرف می شــود، 
افزود: هم اکنون خط لوله های عظیمی برای انتقال گازعســلویه 
به نقاط مصرف درحال اجراســت و برای صادرات نیز برنامه های 
زیادی داریم. به گفته زنگنه، برای افزایش صادرات گاز روزانه 200 
میلیون مترمکعب برنامه ریزی شده است و در این زمینه صادرات 
گاز با خط لوله به کشورهای همســایه و پروژه ایران ال ان جی در 
اولویت هستند. وزیر نفت با اشاره به نسل جدید پتروشیمی ها که با 
اتکا به صنعت گاز درسال های گذشته بنیان گذاشته شده است، به 
تولید محصوالت در این بخش اشاره کرد و افزود: در سه ماه نخست 
امســال، تولید پتروشــیمی هایی که با اتکا به گاز تولید فعالیت 
می کنند،، درمجموع سه میلیون و 193 هزار تن؛ در حالی که این 
رقم درمدت کشابه پارسال، دو میلیون و 868 هزار تن بوده است.

وی یادآورشد: هم اکنون صنایع مشکل خوراک ندارند و تولید 
پتروشیمی ها رو به افزایش است.

سهم گاز مایع مصرفی نیروگاه ها به حداقل رسید
گازرســانی به نیروگاه ها موضوع دیگری بود که وزیر نفت به 
آن اشاره کرد و گفت: نیروگاه ها در ســال 91 معادل 61 میلیارد 
مترمکعب سوخت مصرف کردند که 36 درصد آن گاز مایع بوده 
است. وزیر نفت با بیان این که ســهم گاز مایع مصرفی نیروگاه ها 
در سال های اخیر روند نزولی داشته است، ادامه داد: در سال 93، 
27 درصد و درسال گذشته، 18 درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها 

گازمایع بوده و این سهم امسال به کمتر از 10 درصد می رسد.
وی با یادآوری این که با پیگیری های انجام شــده، مشکالت 
مالی در پارس جنوبی رفع شــده است، اظهارکرد: با حمایت های 
صورت گرفته، فازهــای 12، 15، 16 و 17 به مــدار آمده اند که 
درمجموع از محل ایــن بهره بردار ی از این فازهــا 160میلیون 
مترمکعب به ظرفیت پاالیشــی گاز و 140 میلیون مترمکعب به 

ظرفیت تولید گاز خشک کشور اضافه شده است.
زنگنه افزود: امسال فازهای 19 ) معادل 2 فاز استاندارد(، 18، 

20 و 21 به بهره بردار ی می رسند.
وزیر نفت تصریح کــرد: در مجموع در دولــت یازدهم 300 
میلیون مترمکعب به تولیــد روزانه گاز از پــارس جنوبی اضافه 

می شود.

سیاست های گاز اجرایی شد
زنگنه با بیان این که خوشحالم امروز ازطرف کارکنان صنعت 
نفت و به ویژه کارکنان شــرکت ملی گازایران به رئیس جمهوری 
و همراهان ایشــان خوشــامد می گویم، ادامه داد: حضور رئیس 
جمهوری در این جمع و اهتمام ایشــان به پیشبرد فعالیت های 

صنعت نفت پیامی مهم برای این صنعت دارد.
وی با اشاره به آمارهای ذکر شــده در حوزه تولید و توزیع گاز، 
افزود: این عملکرد نشان می دهد سیاست های مدنظر در حوزه گاز 

اجرایی شده است.
زنگنه به سابقه آشــنایی با شــرکت ملی گازایران اشاره کرد 
وافزود: بیش از 28 سال است با این شرکت آشنایی دارم که 9 سال 

آن ازطریق وزارت نیرو و مابقی از طریق وزارت نفت بوده است.
وزیر نفت گفت: در پایان، از همه همکاران شرکت ملی گازایران 
که سختی های زیادی را متحمل شده اند و کارکنان شرکت ملی 
نفت ایران که در عرصه تولید گاز نقش آفرینی کرده اند و کارکنانی 
که در مجموعه پاالیشــگاه ها و طرح های توسعه ای گاز طی این 

سال ها تالش کرده اند، قدردانی می کنم.

   امســال فازهــای 19 ) معــادل 2 فــاز 
اســتاندارد(، 18، 20 و 21 بــه بهره بردار ی 

می رسند.

   در مجمــوع در دولــت یازدهــم 300 
میلیــون مترمکعب به تولیــد روزانه گاز از 

پارس جنوبی اضافه می شود

   در دو ســال آینــده، فرآورده های مایع 
تنها برای بخشی از حوزه حمل و نقل مصرف 
خواهد شد و مصرف گاز مایع، نفت سفید و 

نفت کوره نخواهیم داشت
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گزارش  ویژه

مصرف سوختهای فسیلی با عملکرد مطلوب 
وزارت نفت کاهش یافت

معصومه ابتکار، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست هم 
در این آیین تالش های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای 
کاهش مصرف سوختهای فسیلی و سنگین به ویژه در نیروگاه ها 
را بســیار موثر اعالم کرد و افزود: امروز در کالنشــهرهای کشور 
تعداد روزهای پاک و ســالم رو به افزایش است؛ هرچند موضوع 
گرد و غبار مانع تداوم هوای سالم در شهرها شده است. وی افزود: 
استفاده از توانمندی های دانش بنیان در عرصه مقابله با آلودگی 
هوا امروزه از اهمیت بســیاری برخوردار است، چون آلودگی هوا 
فقط به محیط زیست مربوط نیست بلکه زندگی تک تک انسانها 
را تحت تاثیر قرار می دهد و حتی آسیب هایی نیز به اقتصاد ملی 
وارد می کند. ابتکار ادامه داد: دولتها برای ارتقای کیفیت هوای 
شهرهای خود هزینه های باالیی پرداخت می کنند که در دولت 
یازدهم نیز این موضوع از ابتدا دنبال شده است. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست تصریح کرد: دولت یازدهم در نظر دارد 
در برش یکساله و با استفاده از گاز طبیعی در صنایع، نیروگاه ها 
و حمل و نقل عمومی، هوای کالنشــهرها را بهبود دهد؛ البته 
امروز اســتفاده از انرژی گاز در خودروها از اهمیت بیشتری 
برخوردار شده است. وی افزود: در شــهرهای بزرگ اروپایی 
همچون میالن و رم در گذشــته به دلیل استفاده از سوخت 
مازوت، آلودگی هوا شدت گرفت اما هم اکنون چنین شهرهایی 
با تمرکز بر استفاده از گاز طبیعی مشکل آلودگی هوای خود 
را رفع کرده انــد. ابتکار به موضوع افزایــش ٢ درجه ای دما و 
همچنین گرمایش زمین اشاره کرد و گفت: با افزایش هر درجه 

دما، هم مصرف انرژی افزایش می یابد و هم شاهد تبخیر آب و 
خشک شدن خاک خواهیم بود. رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست ادامه داد: ایران بر روی کمربند خشکسالی قرار گرفته است 
و ما هر ساله شاهد افزایش یک تا یک و نیم درجه ای دما در کشور 
هستیم که این موضوع عوارض متعددی از جمله افزایش مصرف 
انرژی و همچنین افزایش پدیده گرد و غبار را در پی خواهد داشت.
وی به موضوع توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
اشــاره کرد و با بیان این که نقش ایران در این توافق، بسیار موثر 
و منطقی بود، گفت: مــا برنامه خود را برای کاهــش این گازها 
ارائه کردیم و مقرر شــد چهار درصد به صورت غیرمشــروط و 
هشت درصد به صورت مشروط و با رفع کامل تحریم ها گازهای 
گلخانه ای خود را تا ســال ٢٠٣٠ کاهش دهیم؛ چراکه معتقدیم 
این موضوع هم بر روی اصالح الگوی مصرف انرژی و هم اقتصاد 
مقاومتی در کشور تاثیر زیادی دارد. ابتکار ادامه داد: دلیلی وجود 
ندارد که ما خود را دارنده بزرگترین ذخایر انرژی دنیا بدانیم، اما 
پنج برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف کنیم. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به این که استفاده از گاز طبیعی ٣٠ 
تا ٣٥ درصد تولید گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد، به امضای 
قرارداد فروش گازهای مشعل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: اقدام وزارت نفت در این زمینه، 

گامی در مســیر جلوگیری از هدررفت انرژی و منافع ملی است. 
وی تاکید کرد: همان طور که رئیس جمهوری عنوان کرد، دولت 
یازدهم دولت محیط زیست است و از این رو همگان باید در حفظ 

محیط زیست کشور کوشا باشیم.

صنعت گاز در کشور بومی شده 
است

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم 
در این آیین با بیان اینکه هم اکنون بســیاری از تجهیزات 
صنعت گاز کشــور در داخل تولید می شود، گفت: می توان 

گفت چنین صنعتی در کشور بومی شده است. 
وی افزود: هم اکنون با تالش های وزارت نفت در 
بخشــهای مختلف همچون اکتشاف، حفاری، 
ساخت سکو و همچنین لوله گذاری در خشکی 
و دریا موفقیت های بزرگی کســب کرده ایم که 
حتی می توانیم با کشورهای دیگر منطقه در این 

عرصه ها رقابت کنیم. وی افزود: یکی از ثمرات برجام، توسعه 
سرمایه گذاری خارجی در کشور است به طوری که در سه ماه 
ابتدای امسال، چند مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه 
صنعت به سرانجام رسیده اســت. نعمت زاده به توانمندی 
پاالیشگاه های گاز کشور اشاره و تصریح کرد: اکنون بسیاری 
از پاالیشگاه های گازی کشور از توانمندی باالیی برخوردارند، 
به طوری که سرویس ها و تجهیزات جانبی اغلب آنها از سوی 

شرکت های ایرانی انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که صنعت گاز، 
صنعتی بومی در کشور اســت، عنوان کرد: وزارت صنعت 
ارتباط خوبی با وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران دارد اما 
می توانیم ارتباط های خود را گســترش دهیم تا تجهیزات 
بیشتری در داخل تولید شــود. وی با بیان این که هم اکنون 
٣٨ درصد گاز جهان در بخش صنعت مصرف می شود، گفت: 
در ایران، ٢٦ درصد گاز در بخش صنعت مصرف می شــود و 
اعتقاد داریم باید استفاده از این انرژی خدادادی در صنعت 
افزایش یابد. نعمت زاده ادامه داد: گاز، نعمت ارزشــمندی 
برای مردم اســت اما باید در مصرف آن دقت کنیم؛ چرا که 

امروز هدررفت انرژی در ایران بسیار باالست.

ایران سومین مصرف کننده گاز 
جهان

مسعود نیلی، مشــاور اقتصادی رئیس جمهوری، نیز در 
این آیین بر ضرورت اصالحات ساختاری در صنعت گاز ایران 
تاکید کرد و افزود: مدل کسب وکار در صنعت گاز باید تغییر 
کند، چراکه امروز صنعت گاز حجم بزرگی از فعالیت ها را به 

خود اختصاص داده است؛ از این رو باید کارایی و کارآمدی 
این شــرکت بیش از پیش افزایش یابد.وی ایران را سومین 
مصرف کننده بزرگ گاز جهان دانســت و گفت: هم اکنون 
سهم گاز در سبد انرژی کشــور ٧٠ درصد است. نیلی اظهار 
کرد: با توجه به این که سهم گاز درسبد انرژی کشور باالست، 
از این رو اختالل در این امر، مشکالتی را برای اقتصاد کشور 

ایجاد می کند. 

وی با اشاره به این که ما از دهه ٧٠ شمسی تصمیم گرفتیم 
سوخت گاز را جایگزین انواع ســوختهای مایع کنیم، افزود: 
هم اکنون سهم گاز در سبد انرژی کشور به ٧٠ درصد رسیده 
است که البته می توانیم این میزان را نیز افزایش دهیم.  نیلی 
با بیان این که شــرکت ملی گاز ایران در بخش پایین دستی 
معادل کل صنعت کشور بوده و همچنین یک شرکت یکپارچه، 
عمودی و وظیفه محور اســت، تصریح کرد: ایران هم اکنون 
سومین مصرف کننده گاز در جهان اســت و شرکت ملی گاز 
ایران نیز، یکی از بزرگترین شــرکت های گاز جهان محسوب 
می شود.  مشاور اقتصادی رئیس جمهوری به بحث واگذاری 
شــرکت ملی گاز ایران به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: 
در صورتی می توان این شــرکت را به بخش خصوصی واگذار 
کرد که مواردی همچون شــرکتی ســازی و تجاری سازی، 
تنظیم مقررات، معرفی و توســعه رقابت، آزادسازی، سپس 
خصوصی ســازی به ترتیب رعایت شــوند؛ در غیر اینصورت 
خصوصی شدن شــرکت ملی گاز ایران نه ممکن و نه مطلوب 

است و به هدف مورد نظر نیز نمی رسیم. 
به گفته وی، خصوصی ســازی صنعــت گاز بدون تغییر 

ساختارها در شرکت ملی گاز ایران امکان پذیر نیست.

    استفاده از گاز طبیعی ٣0 تا ٣٥ درصد 
تولید گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد

   دولت یازدهم دولت محیط زیست است 
و از این رو همگان باید در حفظ محیط زیست 

کشور کوشا باشیم

    صنعــت گاز، صنعتــی بومی در کشــور 
است
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حمیدرضا عراقی، معاون وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران نیز در این مراسم 
گفت: کشور پهناور جمهوری اسالمی ایران 
دارای امکانات، استعدادها و فرصت هایی 
ازجملــه فرهنگ غنی و کهــن، جوانان 
تحصیلکرده، موقعیت ژئوپولیتیک ویژه، 
منابع زیرزمینی فــراوان و طبیعت زیبا و 
متنوع اســت. وی افزود: حوزه نفت و گاز 
نیز دارای ظرفیت های فراوانی اســت که 
بهره گیری کامل و درست از آنها می تواند 
به اشتغالزایی، افزایش درآمد ارزی، ایجاد 
ظرفیت های جدید اقتصادی، بسترسازی 
برای اســتفاده از فناوری های نو و کسب 
تجربه مدیریت پروژه هــای کالن منجر 
شود. به گفته عراقی، ایران از نظر ذخایر 
گازی ســرزمینی اســتثنایی است و به 
تنهایی 18 درصد کل ذخایر گازی شناخته 
شده جهانTCM 34 را دارا بوده و براساس 
گزارش های مستند از این نظر مقاوم اول 
جهان را در اختیــار دارد؛ به طوری که از 
مجموع 260 میلیارد بشکه ذخایر معادل 
نفت خام برآورد شده در کشور 65 درصد 
آن گاز طبیعی و 35 درصد نفت خام است.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران یادآور شــد: تاریخ 
صنعت نفت نشان می دهد که در ســال 1305 نخستین 
چاه »پازنان« واقع در جنوب شرقی آغاجاری حفر شده و 
به جای نفت به گاز طبیعی برخورد می کند که در آن زمان 
بسیار باعث تاسف شده و به ناچار سوزانده می شود چراکه 
گاز همراه نفت تولیدی مزاحم محسوب و محصولی زائد بود 

که باید سوزانده می شد.
وی با بیان این که در ســال 1344 اساســنامه شرکت 
ملی گاز ایران به تصویب رسید، افزود: این شرکت فعالیت 
رسمی خود را در سال 1345 با ســاخت و بهره برداری از 
پاالیشــگاه گاز بیدبلند و خط لوله سراســری اول گاز، با 
هدف جمع آوری گازهای همراه و بــه منظور صادرات گاز 
به شوروی سابق آغاز کرده و سرانجام در پاییز 1349 این 

هدف محقق می شود.
وی ادامه داد: در سال های قبل از انقالب طرح پاالیشگاه 
گاز ســرخس و کنگان و طرح خط لوله دوم سراســری و 
ســرخس-نکا، برنامه ریزی و عملیات اجرایی آنها شروع و 

مقارن با انقالب اسالمی متوقف می شود.
عراقــی افــزود: در ســال 1362 پاالیشــگاه گاز 
سرخس)خانگیران( به کوشش نیروهای متخصص ایرانی 
راه اندازی و از ســوی مقام معظــم رهبری)رئیس جمهور 

وقت( افتتاح شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران صادرات گاز به شوروی سابق متوقف 
و با شــرع جنگ تحمیلی، پاالیشگاه بیدبلند چند بار مورد 
حمله و هجوم هواپیماهای عراق قــرار می گیرد. اینجانب 

افتخار حضور در پاالیشگاه بیدبلند را در سال 1365  داشته 
و شــاهد افتخارآفرینی همکاران مخلــص و جان بر کف 
بوده ام که پاالیشگاه بیدبلند سه بار و ایستگاه تقویت فشار 
گاز »شــهید مکوندی فر« بیش از 7 بار پس از حمله، مورد 

بازسازی قرار گرفت.
وی یادآور شد: در چنین شــرایطی جمهوری اسالمی 
ایران سیاست جایگزینی گاز با فرآورده های نفتی را انتخاب 
و طراحی و اجرای خطوط انتقال گاز و شــبکه های شهری 
و  گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها از سوی نیروهای ایرانی 

شروع می شود.
پاالیشگاه بازسازی شــده بیدبلند و پاالیشگاه کنگان 
از سوی آقای هاشــمی رفســنجانی و فاز دوم پاالیشگاه 
خانگیران و پارسیان با تالش حجت االسالم محمد خاتمی 

)روسای جمهوری وقت( افتتاح می شود.
عراقی ادامه داد: احداث خطوط سراســری انتقال گاز، 
گازرسانی به شهرهای بزرگ، خودکفایی و تأمین و ساخت 
کاالهای صنعت گاز در داخل کشور سرلوحه کار همکاران  
شرکت ملی گاز ایران قرار می گیرد، آن زمان که رزمندگان 
و نیروهــای مردمی در جبهه های جنگ مشــغول دفاع از 
این مرز و بوم و همکاران شــرکت ملی گاز ایران در جبهه 
صنعت در حال ساختن پاالیشگاه ها و گازرسانی به شهرها 
و نیروگاه ها و صنایع بودند، میدان مشترک پارس جنوبی از 
سوی کشور همسایه بهره برداری می شد، تا اینکه در دوره 
اول وزارت مهندس زنگنه، عملیات اجرایی فازهای پارس 
جنوبی، با شتابی وصف ناپذیر شروع و فازهای یک، دو و سه، 
چهار و پنج پارس جنوبی به بهره برداری می رسد و عملیات 

اجرایی فازهای 6، 7، 8 و 9 و 10 آغاز می شود.
عراقی با بیان این که توســعه فازهای پارس جنوبی بار 
سنگینی را بر دوش همکاران شرکت ملی گاز ایران قرار داده 
است و سرعت عملیات گازرسانی را افزایش می دهد، افزود: 
بی تردید کارنامه درخشان این دوره باعث افتخار، سربلندی 

و اعتماد جامعه به این شرکت شده است.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز در ادامه با اشــاره به سبد 

انرژی کشور گفت: اکنون ســهم گاز در سبد انرژی کشور 
به بیش از 70 درصد رسیده اســت که 97 درصد جمعیت 
شهری و 67 درصد جمعیت روســتایی، همچنین هزاران 
صنعت بــزرگ و کوچک، پتروشــیمی و فــوالد و 2200 
ایستگاه CNG را پوشــش می دهد. همچنین روزانه بیش 
از 250 میلیون مترمعب گاز به 72 نیروگاه کشــور تحویل 
می شــود تا توربین ها را به حرکت درآورد و چرخ صنعت 
بچرخد و رفاه بخش زمستان و تابســتان مردم میهن مان 
باشد. این مقدار گاز تحویلی به نیروگاه ها معادل 90 درصد 

سوخت آنهاست.
وی توضیح داد: فقط در سه سال دولت تدبیر و امید، گاز 
تحویلی به نیروگاه های کشور از 36 میلیارد مترمکعب در 
سال 1392 به 50 میلیارد مترمکعب در سال 1393، 58 
میلیارد مترمکعب در سال 1394 رسیده و به 65 میلیارد 
مترمکعب در سال جاری خواهد رسید که افزایش مذکور 
معادل حدود 60 میلیارد لیتر سوخت مایع اعم از مازوت و 
گازوییل بوده که در این بازه زمانی صرفه جویی شده است. 
وی تصریح کرد: در این مدت، دی اکسید کربن کمتری 
تولید شــده که از نظر زیست محیطی بســیار ارزشمند و 
هماهنگ با طبیعت و ســالمت انســان ها بوده و غیرقابل 
محاسبه است، مگر می شود برای سالمتی محیط و انسان ها 

قیمتی تعیین کرد.
به گفته عراقی، امروز شــرکت ملی گاز ایران، توسعه و 
بهره برداری از یکی از گسترده ترین سیستم های پاالیش 
و خطوط انتقال و شبکه توزیع در سطح منطقه و جهان را 

در اختیار دارد.
وی افزود: در این دولت همزمان با تکمیل فازهای 12، 
15، 16، 17 و 19 و در جهت عدالت محوری و سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، گازرســانی به روستاها نیز با شتابی قابل 

توجه در حال انجام است.
وی توضیح داد: ســال گذشــته عملیات گازرسانی به 
5000 روســتا شــروع و 2800 روســتا در همان سال به 
بهره برداری رســید که در تاریخ 50 ساله شرکت ملی گاز 

کارنامه درخشان گاز  در دولت  یازدهم  مایه افتخار و سربلندی است
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گزارش  ویژه

ایران بی نظیر بوده اســت و به یاری خداوند متعال در حال 
حاضر نیز گازرسانی به 5000 روســتا در حال اجرا بوده و 
پیش بینی می شود تا پایان ســال 2800 روستای دیگر به 

بهره برداری برسد.
وی تصریــح کــرد: شــرکت ملــی گاز ایــران، قول 
رئیس جمهوری به مردم استان سیستان و بلوچستان مبنی 
بر گازرسانی به استان را عملی خواهد کرد و به یاری خدا قبل 
از پایان این دوره ریاست جمهوری، شهر زاهدان به شبکه 

گاز طبیعی کشور متصل خواهد شد.
وی در ادامه افزود: شرکت ملی گاز ایران در حال حاضر 
با 44 شــرکت پاالیش، انتقال و توزیع و ذخیره ســازی و با 
در اختیار داشــتن 35 هزار کیلومتر خطوط اصلی و 300 
هزار کیلومتر شبکه شــهری و روستایی، 23 میلیون واحد 
مسکونی شهری و روستایی و 72 نیروگاه برق و اکثر صنایع 
عظیم کشــور را تحت پوشش گازرســانی قرار داده و عزم 
خود را جزم کرده تا ضمن تکمیــل ماموریت های داخلی 
که مدیریت تامین گاز با معیارهای امنیت عرضه، کســب 
رضایت مشــتریان و تعهد به حفظ محیط زیســت است، 
نسبت به حضور خود در بازارهای منطقه ای و بین المللی به 
عنوان یکی از مهم ترین اران برقراری تعامل سازنده سیاسی 
و اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه همسایگان رویکردی 

فعال داشته باشد.
به گفته عراقی، به زودی صادرات گاز به کشور 
همسایه عراق برای نیروگاه های بغداد و تا پایان 
سال نیز برای نیروگاه های بصره انجام می  گیرد 
و ســرانجام روزانه تــا 70 میلیــون مترمکعب 
صادرات به این کشــور انجام خواهد شــد که با 
تصمیم مهندس زنگنه، وزیر نفت و یکپارچگی 

سیاست های صادراتی گاز در آینده ای نه چندان دور شاهد 
تحوالت بیشتری در این مهم خواهیم بود.

معاون وزیر نفت در امور گاز افزود: از آنجایی که شرکت 
ملی گاز ایران سال گذشــته با رکورد روزانه 700 میلیون 
مترمکعب گاز تولیدی را به وســیله 250 توربوکمپرسور 
به مبادی مصرف و صادرات رســانده اســت که براساس 
پیش بینی تا ســال 1404 روزانه به یک میلیارد و دویست 

میلیون مترمکعب خواهد رسید.
وی تصریح کرد: به طور قطع مصرف بهینه ســوخت به 

خصوص در نیروگاه ها و صنایع بزرگ و منازل مسکونی باید 
از اهداف اصلی دولت باشد چراکه با 10 درصد صرفه جویی 
در مصرف می توان معادل چندین فاز پارس جنوبی ظرفیت 
مصرف جدید ایجاد کرد و این امر با چهار عامل اصلی قیمت، 

قانون، فرهنگ و تکنولوژی امکان پذیر است.
به گفته عراقی بــا صرفه جویی و بهینــه مصرف کردن 
انرژی و با باال بردن راندمان نیروگاه ها و صنایع و وســایل 
گازسوز می توان به محیط زیست سالم تر، به ارزآوری بیشتر 
و ایجاد کار و نوآوری و خالقیت ناشــی از ایجاد فناوری نو، 

دست یافت.
عراقی تاکید کرد: امروزه صنعت عظیم گاز در بخش های 
زنجیره ارزش خود در همه مراحــل طراحی، تأمین کاال و 
تجهیزات، اجرا و بهره برداری جزء بومی ترین کســب و کار 

کشور تلقی می شود.
عراقی همچنیــن در صحبت های خــود از ذی نفعان 
صنعت گاز شامل پیمانکاران عمومی، شرکت های مشاور 
مهندسی و مدیریت، سازندگان کاال و تجهیزات داخلی تا حد 
فناوری های پیشرفته که با پیوستن به شرکت ملی گاز ایران، 
زمینه توسعه این صنعت را فراهم کرده اند، تشکر و قدردانی 
کرد.  وی در پایان افزود: براســاس آمارهــای منابع معتبر 
جهانی، جمهوری اســالمی ایران با روند برداشت کنونی تا 
بیش از یکصد ســال دیگر منابع گاز طبیعی شناخته شده 
دارد، لذا شرکت ملی گاز ایران در 50 سال دوم فعالیت خود 
به توانمندسازی سرمایه انسانی برای تحقق زنجیره ارزش 
یکپارچه و همچنین گذر از خودکفائــی به خوداتکائی، از 
کمیت به کیفیت، از الگوبرداری به فناوری، از جایگزینی به 
توسعه تجارت گاز و از سطح ملی به سطح جهانی، بر مبنای 

بنگاه داری، همت خواهد گمارد.

   در حال حاضر نیز گازرســانی به 5000 
روســتا در حــال اجــرا بــوده و پیش بینــی 
می شود تا پایان سال 2800 روستای دیگر 

به بهره برداری برسد

    امروزه صنعت عظیــم گاز در بخش های 
زنجیره ارزش خود در همه مراحل طراحی، 
تأمین کاال و تجهیزات، اجرا و بهره برداری جزء 

بومی ترین کسب و کار کشور تلقی می شود

برتریــن مقاالت مرتبــط با صنعت 
گاز در پنجاهمین ســالگرد تاســیس 
شرکت ملی گاز ایران برگزیده و از آنها 

قدردانی شد.
 آیین قدردانی از مقــاالت برگزیده 
مرتبط با صنعت گاز، بــا حضور معاون 
وزیر نفــت در امــور گاز در پنجاهمین 
سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران 

برگزار شد.
این مقاالت از میان 100 مقاله ارسال 
شــده به دبیرخانه همایش پنجاهمین 
سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران 

انتخاب شدند.
 برگزیدگان و عنــوان مقاله آنها در 

ادامه می آید:
  مقالــه امیــن ابدالــی از مدیریــت 
دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایــران با 
عنوان دستاوردهای شرکت ملی گاز ایران 
در کاهش آلودگی ناشی از حذف تدریجی 

سوخت نفت کوره در نیروگاه ها
  مقالــه فرشــته محمدعلــی 

دستجردی از منطقه دو عملیات انتقال 
گاز با همکاری ســید حسین جوالیی، 
مجید آقاحسینی و سید مجتبی رزاقی 
با عنوان فرآیند مدیریت دانش و پیاده 

سازی آن
  مقاله علیرضا احمدی ندوشــن از 
شرکت گاز استان یزد با عنوان کارکرد 

گاز طبیعی در ارتقای جایگاه سیاسی و 
امنیت ملی و بین المللی کشور 

  مقاله ســید مهــدی علــوی نیا از 
مدیریت گازرسانی با عنوان ارتقای امنیت و 
همکاریهای منطقه ای به واسطه گاز طبیعی

 مقاله مهدی شــکیب از شرکت پاالیش 
گاز پارســیان بــا عنــوان بررســی ابعاد 

استراتژیهای مرتبط با گاز طبیعی در امنیت 
ملی و بین المللی

 مقاله سروش ابراهیمی از منطقه 
دو عملیات انتقال گاز با عنوان چالشها 
و راهکارهای اصالح الگوی مصرف گاز 

طبیعی
  مقاله جعفر امیرآبادی از شرکت 
گاز اســتان اصفهان با عنوان چگونگی 
کارکرد مسئولیت اجتماعی و نقش آن 

در اعتماد مصرف کننده
  مقاله محمد جــدی از منطقه 10 
عملیات انتقال گاز با عنوان گاز طبیعی 

و نقش آن در حفظ محیط زیست 
  مقالــه محمدعلی ثابــت زاده از 
منطقه 5 عملیات انتقال گاز با همکاری 
مریم ثابت زاده با عنــوان نقش گاز در 

امنیت انرژی
  مقاله محمد عرفاتی از شــرکت 
مهندسی و توســعه گاز ایران با عنوان 
جایگاه گاز طبیعی در ایجاد خودکفایی 

و اقتصاد مقاومتی

برترین مقاالت مرتبط با صنعت گاز  معرفی شد
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محمدحســین عادلی،  دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز) GECF(  نیز در این مراسم با اشاره به شکل گیری این مجمع 
گفت: این سازمان در سال 2001 در تهران متولد  و در سال 2008 
با 6 عضو تصمیم گرفته شــد که یک دبیرخانه دائم داشته باشد و 
در نهایت این سازمان در سال 2010 فعالیت خود را در دوحه قطر 

شروع کرد.
وی افزود: از  آغاز  فعالیت تعداد اعضای این مجمع به 19 کشور 
رسیده اســت که 12 کشــور عضو دائم آن و 7 عضو از اعضای ناظر  

آن هستند.
عادلی تصریح کرد: در 2 ســال اخیر که به عنــوان یک ایرانی 
دبیرکلی این مجمع  را  به عهده دارم، 2 کشور آذربایجان و پرو عضو 

این سازمان شده اند.
وی با بیان این که  مجمع کشورهای صادرکننده گاز 67 درصد 
ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند، افزود:  66 درصد تجارت گاز از 
طریق خط لوله و 64 درصد تجارت ال ان جی جهان در اختیار این 

کشورهاست.
عادلی با بیان این که در بحث های جهانی صحبت از دوره انتقال 
انرژی است، یادآور شد: فرایندهای بازار انرژی تغییرات شگرف پیدا 
کرده و نخســتین تغییر در بحث قیمت  گاز می باشد که به »نرمال 

جدید« رسیده است.
وی تصریح کرد: ابتدا 4 قیمت برای گاز در آسیا و اروپا مطرح بود 
که اکنون یک واحد »نرمال جدید« به وجود آمده است که همراه آن 
شاهد اتفاقات دیگری در بحث تجارت جهانی گاز هستیم. وی با بیان 
این که در حال حاضر آمریکا به بزرگ ترین عرضه کننده گاز تبدیل 
شده اســت، گفت: هم اکنون امارات و کویت خریدار محموله های 
ال ان جی آمریکا شده اند و استرالیا هم که یک تولیدکننده متوسط 
گاز بود تا چند ســال آینده قطر را پشت ســر می گذارد و  به یکی از 

بازیگران جدید عرصه تجارت جهانی گاز بدل می شود.

ایجاد فضای رقابتی جدید
عادلی با اشاره به این که کشــور ژاپن بزرگترین واردکننده 
ال ان جی جهانی است، گفت: به تدریج چین و هند نقش ژاپن 

را در بازار ال ان جی می گیرند.
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه در 
حال حاضر فضای رقابتی بسیار جدیدی در بازار گاز به وجود 
آمده است، افزود: این فضا باعث شــکل گیری تغییرات بسیار 

اساسی در شرایط قراردادی گاز شده است.
به گفته وی، اروپا توجه بیشــتری به ال ان جی می کند و در 
حال حاضر صادرکنندگان ال ان جی سمت آن آمده اند و بازار 
رقابت نه تنها در اروپا خواهد بود که این بازار در آسیا هم در حال 
شکل گیری است. عادلی در ادامه به بحث های زیست محیطی 
اشــاره کرد و افزود: این بحث ها موضوع جدیدی است که در 
بازار گاز به وجود آمده است. از ســوی دیگر موضوع پایداری 
هم بحث حائز اهمیتی است که در سیاست انرژی کشورهای 

صادرکننده گاز مطرح است و در امنیت عرضه و تقاضا 
مطرح می شود.

عادلی یادآور شد: در حال حاضر شرایط،  فضای 
جدیدی را بــرای دارندگان انرژی فســیلی فراهم 
کرده است و کشــورهای دارنده این ذخایر باید به 

فکر آن باشند.

رشد اقتصادی جهان و مصرف انرژی
وی همچنین با اشاره به رشــد اقتصادی جهان گفت: در خالل 
6 ماه گذشته 3 بار رشد اقتصادی جهان مورد بازبینی کاهشی قرار 
گرفته است. به گونه ای که در سال 2016، 2/8 و 3/1 سناریوهای 

پیش بینی شده رشد اقتصادی امسال است.
از ســوی دیگر کشــورهای در حال توســعه، توســعه یافته و 
کشورهای نوظهور مثل چین و هند در امســال و سال آینده رشد 
اقتصادی مالیمی را تجربه خواهند کرد، حال آنکه چشم انداز سال 

آینده بهتر از امسال است.
عادلی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از سال 2008 جهان وضع 
اقتصادی مناسبی نداشت و در چند سال آینده نیز رشد اقتصادی 
باالیی نخواهیم داشت، در 25 سال آینده رشــد اقتصادی جهان 

متناسب رشد اقتصادی 25 سال گذشته خواهد بود.
به گفته وی، در 25 سال آینده 1/7 میلیارد نفر به جمعیت جهان 
افزوده می شود که 54 درصد جمعیت شهری به 64 درصد افزایش 
می یابد، بنابراین این عامل محرک بسیار زیادی است که تقاضا برای 

گاز و انرژی را افزایش دهد.
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه مصرف 
انرژی در 25 سال گذشــته 1/9 درصد افزایش یافته است، گفت: 
رابطه تقاضای انرژی و رشــد انرژی رابطه جدیدی شــده و در این 

بخش ضریب همبستگی وجود ندارد.
به گفته وی صرفه جویی، بهره وری و شــدت انرژی در رشــد 

اقتصادی اثرات خود را به جای گذاشته است.
وی با اعالم اینکه 3 موضوع نام برده شده در خاورمیانه با مشکل 
جدی مواجه است، افزود: دنیای انرژی امروز دنیای نفت، گاز و زغال 

سنگ است و در 25 سال آینده دنیای گاز خواهد بود.

گاز ستاره در حال طلوع
عادلی با بیان این که گاز ســتاره در حال طلوع است، به بررسی 
عرضه و تقاضای گاز در کوتاه مدت پرداخت و افزود: در کوتاه مدت 
موازنه و تعادل بین عرضه و تقاضا به نفع عرضه است و میزان عرضه 

گاز فراوان است.
وی دلیل این موضوع را سرمایه گذاری مناسب سال های گذشته 

در گاز اعالم کرد.
دبیرکل مجمع کشــورهای صادرکننده گاز یادآور شد: آمریکا 
با  فناوری کــه در اختیار دارد، بیــش از 50 درصــد گاز خود را از 
»شــیل گس«ها تولید می کند و پیش بینی می شود در سال آینده 

آمریکا به صادرکننده خالص گاز تبدیل شود.
وی در بررسی بلندمدت تجارت جهانی گاز گفت: در بلندمدت 
وضع گاز بهتر و در واقع میزان تولید مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز  در بخش از تقاضا با افزایش 2 هزار میلیارد مترمکعب و از 3/400 

میلیارد مترمکعب به 5/400 میلیارد مترمکعب افزایش می یابد.
وی افزود: در 25 سال آینده نرخ نفوذ گاز در ترکیب انرژی اغلب 
کشورهای دنیا افزایش می یابد و در چین سهم زغال سنگ کاهش 

و  سهم گاز افزایش می یابد.

ایران در جمع 4 کشور مصرف کننده عمده گاز
وی با بیان این که در ســال های آینده تقاضا بــرای گاز و ال ان 
جی باال می رود، تصریح کرد: کشورهای چین، آمریکا، هند و ایران 
باالترین درصد مصرف گاز را در ســال های آینده خواهند داشت و 

بیش از نیمی از تقاضای بازار مربوط به این 4 کشور است.
به گفته وی، از حدود 1900 میلیارد مترمکعب، 900 میلیارد 

مترمکعب آن متعلق به این 4 کشور است.
عادلی در ادامه به منابع گازی در دنیا اشــاره کرد و افزود: 485 
میلیارد مترمکعب منابع گازی در دنیا است و براساس گزارشی که 
بی پی اخیرا منتشر کرده، ایران بزرگترین منبع گازی جهان پس از 

روسیه را در اختیار دارد.
وی ذخایر قابل برداشــت را 191 میلیارد مترمکعب اعالم کرد 
و افزود: ســرمایه گذاری در این بخش نیاز به قیمت حمایت کننده 

دارد.
عادلی همچنین به موضوع تجارت گاز اشاره کرد و افزود: تجارت 
گاز با خط لوله و ال ان جی یک میلیارد مترمکعب در ســال است به 
1/7 میلیارد مترمکعب در سال های آینده افزایش می یابد که رشد 

بسیار باالیی است.
وی بیشترین رشــد تجارت گاز را مربوط به خط لوله اعالم کرد 
و نســبت صادرات گاز از طریق خط لوله بــه ال ان جی را 70 به 30 

درصد اعالم کرد.
عادلی تصریح کرد: در 25 ســال آینده 45 درصد تجازت گاز از 
طریق ال ان جی و 55 درصد از طریق خط لوله خواهد بود و ال ان جی 

ظهور جدید در بازار انرژی خواهد داشت.
وی یادآور شد: در بخش خط لوله رشد تجارت ساالنه 2 درصد و 
در بخش ال ان جی رشد تجارت 3 درصد افزایش می یابد. دبیر کل 

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز اعالم کرد:

 ظهور بازیگران جدید در تجارت جهانی گاز

 کشــورهای چین، آمریکا، هنــد و ایران 
باالترین درصد مصرف گاز را در ســال های 

آینده خواهند داشت

   در بلندمدت وضع گاز بهتــر و در واقع 
میزان تولید مجمع کشــورهای صادرکننده 
گاز در بخــش تقاضــا بــا افزایــش 2 هزار 
میلیــارد مترمکعــب و از 3/400 میلیــارد 
مترمکعب بــه 5/400 میلیــارد مترمکعب 

افزایش می یابد
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گزارش  ویژه

مجمع کشورهای صادر کننده گاز   با بیان اینکه در 25 سال آینده 3 
درصد تجارت ال ان جی جهان قراردادهای اسپات و تک محموله ای 
خواهد بود، افزود: در قراردادهای اسپات شاهد رقبای زیاد در بازار 

خواهیم بود و بازیگران جدیدی در گاز ظهور خواهند کرد.
وی توضیح داد: آمریکا، اســترالیا و کشــورهای جدید آفریقا، 

آنگوال و موزامبیک بازیگران جدید تجارت گاز خواهند بود.
وی افزود: معادالت از لحاظ بازاریابی در حال عوض شدن است 
و کشورهایی که بازار سنتی داشتند به دلیل رقابت هایی که وجود 

دارد به دنبال بازارهای جدیدی هستند.
وی با اعالم اینکه ژاپن و کره جنوبــی بازیگران واردکننده گاز 
 OECD هســتند وبه ترتیب بازیگران جدید واردات گاز کشورهای

آسیا خواهند بود.

لزوم توجه به بهره وری انرژی در بخش خانگی ایران
عادلی در ادامه به بررســی تقاضای انرژی در ایران پرداخت و 
گفت: در ایران در خالل 25 ســال آینده تقاضا برای انرژی 3 برابر 
خواهد شد.دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه 
انرژی ما محدود به نفت و گاز است، افزود: در 25 سال آینده همچنان 
به نفت و گاز محدود خواهیم بود. به گفته عادلی، نســبت تقاضای 
نفت به گاز در حال حاضر در ایران 40 درصد و 58 درصد است و در 

25 سال آینده این تقاضا 32 درصد نفت و 66 درصد گاز می شود.
وی یادآور شد: در برنامه های توسعه ای قرار است تا 10 درصد 

انرژی هسته ای نیز مورد استفاده قرار گیرد که اگر این موضوع تحقق 
یابد ترکیب تقاضای انرژی در ایران عوض می شــود. وی بیشترین 
رشد تقاضا برای گاز را در بخش خانگی و نیرو اعالم کرد و یادآور شد: 
با توجه به رشد تقاضای گاز در بخش خانگی استفاده بهینه از گاز را 

در این بخش الزم کرده است.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم بهــره وری را در این بخش باال 
ببریم، به سادگی شــاهد کاهش 20 درصد مصرف گاز در این 
بخش خواهیم بود که این رقم معادل 140 میلیون مترمکعب 
گاز می شود که به راحتی می توان آن را به امر صادرات اختصاص 
داد. دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به برنامه 
ایران برای صادرات گاز به هند، پاکســتان، عمان، ترکیه و... 
افزود: ایران بازیگر بالقوه تجارت گاز جهان اســت که با تحقق 

برنامه های صادراتی آن به یک بازیگر اصلی تبدیل می شود.
به گفته وی،  صادرکنندگان گاز، این ســوخت را ستاره در 
حال طلوع می نامند و عده ای دیگر نیز معتقد هستند که عصر 
طالیی گاز سرآمده و عصر طالیی از آن انرژی های پاک بدون 
کربن است. وی با بیان اینکه براساس معاهده پاریس، کشورها 
ملزوم به کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای شده اند، افزود: در 
حال حاضر بحث آلودگی ها و مشــکالت ناشی از آن در جامعه 
جهانی در حال اوج گیری اســت و اخیرا ســازمان بهداشــت 
جهانی و کلوپ مصرف کننــدگان گاز اخطار داده اســت که 
ساالنه 8 میلیون نفر در اثر آلودگی های ناشی از انتشار گازهای 

گلخانه ای زودتر از حد معمول فوت می کنند.
وی افزود: از این میزان 3/7 میلیون نفر در خارج از منزل و 

4/3 میلیون نفر هم در داخل منزل فوت می کنند.
عادلی اضافه کرد: این موارد، استفاده از سوخت جدیدپذیر 
را تاکید می کند. حال آن که، گاز پاک ترین سوخت است که 40 

درصد کمتر از نفت آالیندگی دارد.
به گفته وی، گاز هم قابل دسترس است و هم می تواند از نظر 

قیمتی نسبت به سایر سوخت ها کمتر باشد.
دبیرکل مجمع کشــورهای صادرکننده گاز تصریح کرد: 
گاز با ترکیب انرژی های تجدیدپذیر می تواند راهگشــای رفع 
آلودگی های ناشی از انتشــار گازهای گلخانه ای و بحث های 
تغییر اقلیــم باشــد. وی افزود: آنچه که مشــخص اســت، 
سوخت های فسیلی در 25 ســال آینده نقش قابل توجهی در 
سبد انرژی کشــورها خواهند داشــت. به گونه ای که در حال 
حاضر 80 درصد ترکیب ســوخت های جهان را سوخت های 
فسیلی تشکیل می دهند. وی تصریح کرد: براساس برآوردهای 
صورت گرفته در 25 ســال آینده این رقم بــه 75 درصد و در 

بدبینانه ترین حالت به 68 درصد کاهش می یابد.
وی تاکید کــرد: جهان در 25 ســال آینده مبنای رشــد 
اقتصادی خود را براســاس سوخت های فســیلی پایه گذاری 
می کند و توجه به تجارت گاز بیش از ذغال  سنگ مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.

 کتاب تاریخ شفاهی گاز 
با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد

کتاب تاریخ شفاهی گاز  
در  مراســم  پنجاهمین 
سالروز تاسیس شرکت 
ملی گازبا حضور رئیس 
جمهوری رونمایی شد.  
دکتر حســن روحانی 
همچنین در این مراسم  
از تمبر و فرش دستباف 
یادبــود پنجاهمیــن 
سالروز تاسیس شرکت 

ملی گاز رونمایی کرد.
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مذاکره یک شرکت آلمانی معتبر با شرکت ملی گاز ایران در زمینه 
خرید گاز، شرایط را برای صادرات و ارسال گاز ایران به اروپای غربی 

فراهم می کند.
مدیر امور بین الملل شــرکت ملی گاز ایران، در نشست تخصصی 
چشــم انداز صنعت گاز در نیم قرن آینده که در حاشــیه پنجاهمین 
سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، گفت: در حال مذاکره 
با این شرکت معتبر آلمانی هستیم.  عزیزا... رمضانی در ادامه با اشاره 
به مذاکره با یک شرکت خصوصی برای سوآپ گاز اظهار کرد: مذاکره 
برای سوآپ گاز ترکمنستان با آذربایجان از سوی ایران و از طریق یک 
شرکت خصوصی به طور جدی پیگیری می شود.  وی با اشاره به دیگر 
مذاکرات برای افزایش ســهم ایران در تجارت جهانی گازیادآور شد: 
مذاکره با کشورهای عمان، کویت، امارات و... در دست انجام است و با 

نهایی شدن آن امکان امضای قرارداد فراهم می شود.
 مدیر امور بین الملل شــرکت ملی گاز ایــران تاکید کرد: مطالعه 
بازارهای جدید نیز در دســتور کار این مدیریت قرار دارد که شــامل 
توسعه بازار ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان، اروپای شرقی و 
غربی، هند، چین و آسیای جنوب شرقی از طریق ال ان جی خواهد بود.
 وی با بیان این که تاکنون تفاهمنامه هایی با شــرکت های بزرگ 
بین المللی در حوزه گاز امضا شده است، گفت: تفاهمنامه شرکت ملی 
گاز ایران با شــرکت گازپروم که مباحث زنجیره ارزش گاز را در قالب 
٦ کارگروه دنبال می کند، تفاهم نامه سه جانبه میان شرکت ملی گاز 

ایران، شرکت توربوکمپرسور نفت و شرکت زیمنس آلمان در حوزه 
توربوکمپرسورهای صنعت گاز، تفاهمنامه با شرکت تلکام کره جنوبی 
)SK Telecom( در رابطه با هوشمندســازی گاز، تفاهمنامه با شرکت 
کوگس کره جنوبی در رابطه با سرمایه گذار ی و ساخت خطوط لوله 
گاز سراسری، تفاهمنامه با یک شرکت بلژیکی در زمینه ال ان جی و 
خط انتقال گاز و تفاهنامه با یک شرکت فرانسوی از جمله مواردی به 
شمار می رود که تاکنون امضا شده است.  رمضانی ادامه داد: مذاکره با 
شرکت ها و کشورها برای توسعه همکاری دو یا چند جانبه در زمینه 
تجارت گاز طبیعی، ال ان جی، سی ان جی، ال پی جی، گوگرد، جذب 
منابع مالی، ذخیره سازی گاز طبیعی به طور BOT، BOO و EPCF، از 

دیگر فعالیت های این مدیریت به شمار می رود.

٦هزارکیلومترخطلولهانتقالگازاجرامیشود
شرکت مهندسی و توســعه گاز ایران براساس برنامه های تعریف 
شده طی ســالهای آینده بیش از ٦ هزار کیلومتر خط لوله سراسری 

گاز اجرا می کند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توســعه گاز ایران نیز در این پنل  
گفت: تاکنون بیش از ٣٤ هزار کیلومتر خط لوله گاز در کشــور اجرا 
شده و ساخت یکهزار و ٦٨٠ کیلومتر خط لوله نیز در دست اجراست.  
حسن منتظر تربتی با اشــاره به اجرای ایستگاه های تقویت فشار گاز 
نیز افزود: تاکنون ٧٦ ایستگاه تقویت فشار گاز در سطح کشور احداث 

شده و ساخت ١٠ ایستگاه نیز در دست اجراست.
 وی ادامه داد: با هدف توســعه صنعت گاز در سالهای آینده، ٣٦ 

ایستگاه نیز در برنامه ساخت قرار دارد.
 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به روند 
ساخت پاالیشگاه ها و خطوط لوله گاز سراسری در ایران از ابتدا 
تاکنون و توانمندیهای شرکت های ایرانی در این حوزه ها اظهار 
کرد: هم اکنون ٦٦ مشاور و ١٣٩ پیمانکار رتبه ١، امکان مشارکت 
در ساخت پاالیشگاه ها، خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز 
را دارند.  وی با بیان این که خوشــبختانه ظرفیت ساخت ساالنه 
2/5 میلیون تن لوله در کارخانه های اهواز، ســدید و صفا وجود 
دارد، یادآور شد: با دستور کار قرار دادن برنامه های خودکفایی و 
کاهش وابستگی به خارج از کشور، هم اکنون توانمندی ساخت 
دو نوع توربوکمپرسور 25 مگاوات در ایران وجود دارد.  تربتی با 
بیان این که هم اکنون امکان تولید بیش از ٩٠ درصد اقالم خطوط 
انتقال گاز و تاسیسات تقویت فشار در کشور را داریم، ادامه داد: 
طراحی و اجرای ساالنه یکهزار و 5٠٠ کیلومتر خط لوله انتقال 
گاز فشار قوی و طراحی و اجرای پنج ایســتگاه تقویت فشار، از 
دیگر قابلیتهای صنعت گاز ایران به شمار می رود.  وی در ادامه به 
موانع و مشکالت موجود نیز اشاره کرد و گفت: متناسب نبودن 
منابع مالی تخصیص یافته با حجم پروژه های تعریف شده، عدم 
بهره گیری مشــاوران و پیمانکاران از روشهای نوین در طراحی 
و اجرا، حرفه ای نبودن فضای مشــاوره و پیمانکاری در ایران و 
مشکالت ساختاری و مالی کارخانه های لوله سازی از جمله موانع 

و مشکالت پیش روی این صنعت است.
 مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران با بیان این که 
برای عبور از این مشــکالت راهکارهایی وجــود دارد، تصریح کرد: 
اصالح شرایط مستندسازی طرح ها، بهبود شرایط طراحی با رعایت 
مالحظات اقتصادی و زیست محیطی، استفاده از فناوریهای جدید در 
اجرای خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز، استفاده از روشهای 
جدید از قبیــل BOT، BLT و ... برای تامین منابع مالــی پروژه ها و... 
از جمله راهکارهای عبور از مشــکالت اســت.  وی با اشاره به ترسیم 
چشم انداز این شرکت گفت: ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی به 
عنوان یکی از شرکت های فعال در ســاخت و اجرای طرح ها از جمله 

برنامه های ترسیم شده برای این شرکت است.

در مذاکره با یک شرکت آلمانی

همکاری برای صادرات گاز ایران به اروپا در دستور کار قرار گرفت
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گازرسانی به نیروگاه چابهار که از جمله 
برنامه های شرکت ملی گاز ایران به شمار 

می رود، در شورای اقتصاد تصویب شد.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، در 
آئین پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت 
ملی گاز ایــران درجمع خبرنگاران گفت: 
با برنامه ریزی های انجام شده، گازرسانی 
به نیروگاه چابهار از طریق سی ان جی در 

دستور کار قرار گرفته است.
حمیدرضا عراقی با بیــان این که یک 
شــرکت خصوصی ایرانی برای صادرات و 

ذخیره ســازی گاز ایران در مخازن کشور 
آذربایجان با شــرکت ملی گاز ایران وارد 
مذاکره شده اســت، افزود: این مذاکرات 
بین دولت ها نیســت و ایــران در زمینه 
تجــارت گازکه از جمله اســتراتژی های 
کالن آن اســت، بــا کشــورهای منطقه 

همکاری می کند.
وی بــه برنامه های این شــرکت برای 
گازرسانی به شــهرها و روســتاها اشاره 
کرد و گفــت: هم اکنــون بیــش از ٩٧ 
درصــد جمعیــت شــهری و ٦٧ درصد 

جمعیت روستایی کشور از خدمات شبکه 
گازرسانی برخوردارند.

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران 
اظهار کرد: افزون بر گازرســانی به شهرها 
و روســتاها، گازرســانی به ٧2 نیروگاه، 
22٠٠ ایستگاه سی ان جی و تعداد زیادی 
از صنایع و پتروشــیمی ها نیز انجام شده 
اســت و هم اکنون ٩٠ درصد ســوخت 
 تحویلی به نیروگاهها از طریق گاز تامین 

می شود.
عراقی به بهره برداری از فازهای جدید 

پارس جنوبی نیز اشــاره کرد و گفت: در 
دولت یازدهم با تکمیل فازهای ١2، ١5، 
١٦، ١٧ و بخشــی از فاز  ١٩ و در راستای 
عدالت محوری و سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی، گاز رســانی به روســتاها نیز با 

سرعتی قابل توجه در دست اجراست.
بــه گفته معــاون وزیر نفت بــا صرفه 
جویی و بهینه مصرف کردن انرژی و با باال 
بردن راندمان نیروگاه ها، صنایع و وسایل 
گازسوز می توان به محیط زیست سالم و 

ارزآوری بیشتر دست یافت.

در شورای اقتصاد تصویب شد

 انتقال سی ان جی به نیروگاه چابهار
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گزارش

روزهای تیره و تار پارس جنوبی 
 شیخ نشین قطری که برداشت گاز از این میدان را 11 
سال زودتر از ایران آغاز کرده بودوسودای امپراتوری گاز را 
درسرداشت، به یمن بی توجهی  ما  به این موضوع، صادرات 
میعانات گازی از این میدان را به سرتا سر جهان رونق داد. 
بنا بر مطالعات شرکت ملی نفت ایران، عدم النفع ناشی از 
توسعه نیافتن هر فاز اســتاندارد پارس جنوبی در دولت 
دهم با احتساب هر بشکه میعانات گازی  یکصد دالر و هر 
یکهزار متر مکعب گاز خشک ده دالر، ماهانه 450 میلیون 
دالر و ســاالنه بیش از 4.8 میلیارد دالر برآورد می شود و 
برخي پیمانکاران داخلي و خارجي علي الخصوص چیني 
بدون اینکه نگران این موضوع باشــند، بــا انجام ندادن یا 
به تعویق انداختن تعهدهای خــود، اقتصاد ایران را از این 
درآمدها محروم کردند. اوج این بی تدبیری ها را در قرارداد 
موســوم به فازهای 35 ماهه پارس جنوبی شاهد هستیم.

قراربود در این قراردادها که 25 خرداد ســال 89 منعقد 
شد، 6 فاز پارس جنوبی معادل 8 فاز استاندارد فازهای 13، 
14، 19، 22، 23 و 24 ظرف مدت 35 ماه توســعه یابد و 
به تولید برسد. حتی در خوشبینانه ترین حالت نیز توسعه 
این فازها در 35 مــاه کاری محال و ناممکــن بود وعالوه 
برهدررفت زمان، نوعی اتالف  منابــع مالی دولت دراین 

فازها را دربر داشت. با گذشت 35 ماه از انعقاد این قرارداد 
ها  نه تنها هیچ یک از این فازها به بهره برداری نرسید، بلکه 
شاهد حداقل توسعه در این میدان ها بودیم، به گونه ای که 
روند ادامه کار را با مشکل جدی روبه رو کرده بود. اهمیت  
ندادن  به توسعه میدان های گازی پارس جنوبی و حضور 
پیمانکاران سفارشی در این طرح ها نتایج  ناگواری  را برای 

این فازهارقم زد.
پارس جنوبی که در زمان دولت هفتم و هشتم و دوران 
اول وزارت زنگنه با کوشش فراوان و اشتغال زایی بی نظیری 
که ایجاد کرده بود، چشم و چراغ صنعت نفت ایران بود، با 
سوءمدیریت های دولت نهم و دهم، این امکان برای رقیب 
ایران در این میدان فراهم شــد که به منابــع ایران دراین 
میدان دست درازی کند و از این محل درآمدی هنگفت نیز 
به دست آورد.اکنون اما ورق برگشته و توسعه فازهای این 

میدان، روندی شتابان به خود گرفت. 
در حال حاضر فاز 12 پارس جنوبی کــه معادل 3 فاز 
اســتاندارد پارس جنوبی اســت، به بهره برداری رسیده 
است، ضمن آنکه فازهای 15، 16، 17 و یک ترین از  18 نیز 
در مدار تولید قرار گرفته است. بر اساس برنامه ریزی های 
که صورت گرفته، در ســال جاري 6 سکوی پارس جنوبی 
بارگیری و راه اندازی می شــود و بارگیری ســکوی هفتم 

بـازخوانی آنچـه بر میادیـن مشـترک گـذشت

: در حالی که فهرســت 52 میدان نفتی و گازی که 
برخی نیز مشترک هســتند و همچنین بلوکهای 
اکتشافی برای توسعه در فهرست نهایی شرکت ملی نفت ایران قرار 
گرفته، اما فرصت سوزی از نوع تاخیردر تصویب قراردادهای جدید 
نفتی که در چند سال گذشــته روی داد، کفه ترازوی تولید را به نفع 
شرکای ایران در این میدان ها سنگین کرده است. با این حال از زمان 
اعالم مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، مخالفان شکل گیری این 
قراردادها ازهر گرایش و تخصصی تالش کرده اند قراردادها در صنعت 
نفت به سرانجام نرسد؛ موضوعی که به مذاق رقبای ایران در منطقه 
هم خوشایند است.  14 فاز پارس جنوبی، غرب کارون، الیه نفتی پارس 
جنوبی، فرزاد A ، سلمان، فاز سوم دارخوین، گلشن و فردوسی و میدان 

گازی بالل، تنها نمونه هایی کوچک از میراثی اســت که با تاخیرات  
عمده  به زنگنه رسید؛ وزیری که پس از هشت سال، با ورود مجدد به 
وزارت نفت، وظیفه ای سنگین بردوش خود احساس می کرد.  با نگاهی 
به توسعه میدان های مشترک درهشت سال  پیش از دوره جدید می 
توان دید که نوعی عقب ماندگی و عدم النفع ایران از این میدان ها را 
شــاهد بوده ایم؛ میدان هایی که به مدد برخی سوءمدیریت ها، سود 
هنگفتی را نصیب شرکای ایران در این میدان ها کرده بود. توسعه 35 
ماهه فازهای پارس جنوبی، تعلل  در توسعه میدان آزادگان جنوبی، 
توقف طرح های توسعه در میدان های نفتی و گازی وثبت حداقل تولید 
نفت تنها نمونه های کوچکی است ازآن در این سال ها بر صنعت نفت 

ایران گذشته است.

درنگ ایران در به سرانجام رساندن طرح های بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، سبب 
شد بخش بزرگی از ثروت ملی به جیب همسایگان برود.

شتاب در به سرانجام رساندن این طرح ها و قـراردادها، مطالبـه عمـومی از وزارت نفـت بـرای 
جبران عقب افتادگی های چند سال گذشته است.
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نيزکهبهفاز١٤تعلقدارد،امسالانجاممیشود.
بهگفتهشعبانپور،مدیرعاملشرکتنفتوگازپارس،
راهاندازياینتعدادسكودرسالجاريظرفيتتوليدي
گازکشوردراینميدانمشــتركرابهميزان5ميليارد
فوتمكعبافزایشخواهدداد؛بــهگونهایکهبااجراي
برنامهراهاندازي6ســكويپارسجنوبيتاپایانســال
جاري،توليدگازدراینحوزهمشــتركبهحدود5٤0

ميليونمتردرروزافزایشميیابد.
بهگفتهشــعبانپور،قطردرسهســالگذشته١٧٧
ميلياردمترمكعــبوایران١٣٢ميليــاردمترمكعباز
ميدانگازیپارسجنوبیبرداشــتکردهاســتکهبا

بهرهبــرداریپنجفازگفتهشــدهتا
پایانامســال،ایراندربرداشــت
گازازپارسجنوبیازقطرپيشــی

میگيرد.

غرب کارون 
درغــربکارونامــااوضاعبه
گونهایدیگررقمخورد.مهمترین
ميداناینمنطقهآزادگاناستکه
بهدوبخشآزادگانشمالیوجنوبی

تقسيممیشود.ميدانآزادگان،یكی
ازبزرگترینميادیننفتیایرانودر١00

کيلومتریغرباهواز،منطقهدشــتآزادگان
واقعشدهاســت.اینميداندرســال١٣٧6بهکوشش
مدیریتاکتشافشرکتملینفتایران،درمحدودهای
بهوسعت٢0در٧5کيلومتر،کشفشد.ميدانآزادگان
ازشمالدرمجاورتميدانمجنونعراققراردارد.حجم
ذخيرهدرجاینفتخــاماینميدانبهطــورميانگين
معادل٣٣ميلياردبشــكهتخمينزدهمیشود.ميدان
نفتیآزادگانازميادینتحتمدیریتشرکتنفتوگاز
ارونداناستکهعملياتتوســعهراشرکتمهندسیو

توسعهنفت)متن(انجاممیدهد.

دولتبهدليلتحریمهایبينالمللی،بامشــكالت
فراوانیبرایتوســعهميادیننفتیازجملهاینميدان
روبــهروبودهاســت.وزارتنفت،برایتوســعهميدان
آزادگان،درسال٢00١ميالدیقراردادیباشرکتژاپنی
اینپكس،امضاکرد.طرفيندرجریانسفررئيسجمهور
وقتایرانبهژاپنبهتوافقبرایتوسعهاینميداندست
یافتند.همزمانبابهبودروابطوکاهشتنشميانایرانو
آمریكااحتمالهمكاریشرکتهایاروپاییوآمریكایی

درجریانتوسعهاینميداننيزمطرحشد.

لغو قرارداد با اینپکس
پساز5ســالودرپیعدمفعاليتشرکت
اینپكس،اینقراردادازسویوزارتنفت
لغوشدودولتمذاکرهباروسيهوهند

رادردستورکارقرارداد.

شرکت ملی نفت چین
بعدازهفتسالتعللبرای
توســعهميداندرمهرســال
١٣۸۹توسعههمهمخزنهای
ميدانآزادگانبهشــرکتملی
نفتچينواگذارشد.قراردادتوسعه
ميــدانآزادگانجنوبــیبــهارزش
٢٫5ميليارددالردرقالــببيعمتقابلبين
شــرکتملینفتایرانوشــرکتملینفتچينامضا
شــدودرنهایتباتوجهبــهتغييرهایاعمالشــدهدر
طرحجامعتوســعه)MDP(،عملياتاجراییاینطرح
ازشهریور١٣۹١همزمانباتصویبطرحجامعتجدید
نظرشدهتوسعهميدان)RMDP(آغازشد.ازسال٢00۹
شرکتملینفتچينقراردادیبرایاکتشافوتوسعه
ميداننفتیآزادگانشمالیباایرانامضاکردوسرانجام
بهرهبرداریازاینميدانباســرمایهگذاریشرکتهای
ایرانیوظرفيتتوليدروزانه٢5هزاربشكهدرتير١٣۸6
آغازشد.ظرفيتتوليداینميدان٢60هزاربشكهدرروز

اعالمشدهبود.

اخراج پیمانکار چینی
طبققرارداد،باچينیهابایدطی5٢ماهحجمتوليد
ازميدانبهروزانه٣٢0هزاربشــكهبرایمدتسهسال
افزایشمییافتکهبعدازگذشتحدودچهارسال،این
طرحکمترینپيشرفتینداشت.پسازحدودچهارسال
ازحضورشرکتشرکتملینفتچيندرميدانآزادگان
جنوبی،اینشــرکتبهدليلتعللدرتوسعهاینميدان
مشتركباعراقدراردیبهشت١٣۹٣خلعیدشد.مدیر
عاملوقتشــرکتملینفتایران)رکنالدینجوادی(
اعالمکرد:بهدســتوروزیرنفت)بيژنزنگنه(،پيمانكار
چينیطرحتوســعهميــدانآزادگانجنوبی،خلعیدو
حكمبرکناریآنابالغشد.ازمجموع١۸5حلقهچاهی
کهبایدبراســاسبرنامهدرفازنخستتوسعهاینميدان

بهبهرهبرداریمیرســيد،تنهاهفتحلقهچاه
حفاریشد،درحالیکهشرکتمتن،پيمانكار
چينِیطرح)CNPCI(راطبققراردادبهاستقرار
٢5دکلحفاریدراینميداندرســال٢0١٤
ميالدیملزمکردهبود،شرکتملینفتچين
تنهابرایافزودنیکدکلحفاریدیگردراین

ميدانمشتركبرنامهریزیکرد.بيژنزنگنهدرروزهای
پایانیبهمن١٣۹٢عملكردپيمانكارچينیرانامطلوب
ارزیابیکردهوگفتهبودآخریناخطارهایالزمبرای»خلع

ید«بهاینپيمانكاردادهشدهاست.
درطرحجامعتوســعهجدیدميــداننفتیآزادگان
جنوبی،دوفازتعریفشدهاستکهدرفازنخستتوسعه،
توليد٣٢0هزاربشــكهنفتدرروزو١۹٧ميليونفوت
مكعبگازپيشبينیومقررشدهاستاینميزانتوليد
باحفر١۸5حلقهچاه،5٢ماهپسازتصویبطرحجامع
تجدیدنظرشدهتوسعهميدانمحققشود.برایناساس،
افزایشتوليدنفتاینميدانبهروزانه600هزاربشكهنيز
درفازدومتوسعهميدانمدنظرقراردارد.حداکثرميزان
استخراجنفتایرانازاینميدانمشترك50هزاربشكه

درروزگزارششدهاست.
اینشرایطدرحالیاســتکهتوسعهميدانآزادگاندر
بخشعراقیمعروفبهميداننفتیمجنونازسویشرکت
رویالداچشلباســرعتانجاممیشــود،درحالیکهکار
توسعهسهميدانمشتركآزادگانجنوبی،شمالیوميدان
یادآوراندرخــاكایرانبهکندیپيــشمیرفت،عراقبا
همكاریشرکتهاینفتی،ازجملهشرکتملینفتچين،
کارتوسعهتأسيساتواســتخراجنفترابهسرعتبهپيش
میبرد.عراقازشهریور١٣۹٢تنهاازميدانمجنون)ميدان
مشــتركباآزادگانجنوبی(روزانه١٧5هزاربشــكهنفت
استخراجمیکندواميدواراستاینميزانرابهزودیبه٤00

هزاربشكهدرروزبرساند.

همکاری با شرکت توتال
درفروردین١٣۹5،وزارتنفت،خبــرازانعقادیک
قراردادبينشــرکتملینفتایرانوتوتالفرانسهبرای
توســعهاینميدانمنتشــرکرد.بهگفتهسيدمحمود
مرعشــی،مجریتوســعهميدانآزادگاندرشــرکت
مهندســیوتوســعهنفت،ميزانســرمایهگذاریاین
شرکت،کمتراز5ميليارددالربوده؛ازاینرو،شرکتملی
نفتمجبوراستبرایتأمينمابقیهزینهها،ازسرمایه
شــرکتهاییهمچوناینترپوزووینچــی،هيونداییو

ماروبنیاستفادهکند.

تا پایان امسال، ایران در 
برداشت گاز از پارس جنوبی  از 

قطر پیشی می گیرد

   زنگنه در روزهــای پایانی بهمن 1۳۹۲ 
عملکرد پیمانکار چینی را نامطلوب ارزیابی 
کرده و گفته بود آخرین اخطارهای الزم برای 

»خلع ید« به این پیمانکار داده شده است

   در فروردین 1۳۹۵، وزارت نفت، خبر 
از انعقاد یک قرارداد بین شرکت ملی نفت 
ایران و توتال فرانسه برای توسعه میدان 

آزادگان  منتشر کرد

 شماره  7۹۵، شنبه 16مرداد 1۳۹۵ 
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گزارش

آزادگان در فهرست قراردادهای جدید نفتی 
همزمان بــا طراحــی  قراردادهای جدید نفتــی ایران، نام 
میدان آزادگان در این بخش  قرار گرفت تا کار توسعه و تولید از 
این میدان با شتاب بیشــتری ادامه یابد. هدف از توسعه میدان 
آزادگان جنوبی، تولیــد روزانه ٣٢٠ هزار بشــکه نفت خام )با 
احتساب تولید زودهنگام( در فاز نخست و افزایش تولید روزانه 
٢٨٠ هزار بشکه نفت خام )در مجموع ٦٠٠ هزار بشکه نفت خام 
در روز( در فاز دوم است. به گفته سید محمود مرعشی، مجری 
طرح توســعه میدان آزادگان جنوبی، برداشــت روزانه نفت از 
میدان مشترک آزادگان جنوبی، امســال و طی دو مرحله، ٦٠ 
هزار بشــکه افزایش می یابد و به بیش از ١١٠ هزار بشکه در روز 
می رسد. پیش بینی می شود برداشــت نفت از میدان آزادگان 
جنوبی تا اواخر سال ٩٧ به ٣٢٠ هزار بشکه در روز برسد و اهداف 
فاز نخست توسعه این میدان محقق شود. به گفته مجری طرح 
توســعه میدان آزادگان جنوبی مســائل مالی طرح از ابتدای 
امسال حل شــده اســت و از این بابت نگرانی  وجود ندارد. در 
میدان آزادگان جنوبی پس از خلع ید شــرکت سی ان پی سی، 
فعالیتهای گسترده ای صورت گرفته و بخش اعظم مناقصه های 

آن انجام شده است.
 بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، ١٨٥ حلقه چاه در 
این میدان حفاری می شود که تاکنون ٣٨ حلقه چاه آماده و در 
مجموع ١٣٢حلقه چاه تعیین تکلیف شده است. هم اکنون ١٩ 
دکل در میدان مشترک آزادگان جنوبی مشغول به کار است و 
از سال ٩٣ و بعد از خلع ید سی ان پی سی )پیمانکار چینی طرح 
توســعه این میدان( تاکنون، افزون بر ٢٧٠ هــزار متر حفاری 
صورت گرفته اســت، در حالی که  در زمان حضور چینی ها تنها 

یک دکل در این میدان مشغول به کار بود.  
مرعشــی، مجری طرح توســعه میــدان آزادگان جنوبی 
می گوید: درسال ٩٣ که مناقصه های حفاری چاههای آزادگان 
جنوبی را آغاز کردیم، هر حلقه چــاه ١٢/٥ میلیون دالر واگذار 
شد؛ در حالی که هم اکنون این رقم به ٧/٥ میلیون دالر کاهش 

یافته است. 
وی با اشــاره به این که تعیین تکلیف ٥٣ حلقه چاه آزادگان 
جنوبی باقی مانده است، تصریح کرد: در حال برگزاری مناقصه 

برای چاههای باقیمانده هستیم. 
به گفته مجری طرح توســعه آزادگان جنوبی، در بخش رو 

زمینی از ســال ٩٣ تاکنون ٥٠ مناقصه برگزارشــده که از این 
میان به جز مناقصه واحد فرآورش، باقــی مناقصه ها به نتیجه 

رسیده است. 
مجری طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی درباره توسعه فاز 
دوم این میدان مشترک گفت: هم اکنون تمرکز اصلی ما بر فاز 
نخست طرح است و فاز دوم نیز همان گونه که برنامه ریزی شده 

در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه می یابد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال واگذاری فاز دوم 
طرح توسعه این میدان مشترک به توتال فرانسه گفت: شرکت 
توتال عالقه مندی خود را به همکاری با ایران در پروژه های نفت 
و گاز ابراز کرده و میدان آزادگان جنوبی از جمله طرحهایی است 

که از سوی توتال برای توسعه پیشنهاد شده است.
مرعشی با تاکید بر این که همه پروژه های بررسی 
شده برای پیگیری درقالب قراردادهای جدید نفتی از 
طریق مناقصه واگذار می شود، ادامه داد: تنها براساس 
مذاکرات صورت گرفته با این شــرکت فرانســوی، 
مقرر شــد آنها پروپوزالی فنی به شــرکت ملی نفت 
 ایران ارائه دهند که بر این اساس قرارداد محرمانگی 

امضا شد. وی با یادآوری این که در این باره تنها با شرکت توتال 
مذاکره نشده و شــرکتهای دیگر نیز پای میز مذاکره آمده اند، 
افزود: بدون شــک هیچ یک از طرحهای توسعه ای نفت بدون 
مناقصه  واگذار نمی شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان 
همکاری با اینپکس ژاپن در پروژه ها گفت: اینپکس در این زمینه 
اعالم آمادگی کرده اســت و پیش بینــی می کنیم هر زمان که 
مناقصه ها برگزار شود، این شــرکت ژاپنی حتما در مناقصه ها 

شرکت کند.

الیه نفتی پارس جنوبی 
الیه نفتی پارس جنوبی، گنجینه ای اســت  که تخمین زده 
می شود ٧/٥ میلیارد بشکه طالی سیاه را در خود جای داده است. 
الیه نفتی پارس جنوبی با شیخ نشین قطر  مشترک است و  آنها 
این  میدان را  الشاهین  می نامند. کشور قطر پروژه توسعه میدان 
الشاهین را از سال ١٩٩٢ کلید زده است، اما توسعه بخش ایرانی 
هنوز در مرحله حفاری و تکمیل چاه اســت. حال این پرسش 
مطرح است که چرا ایران هنوز نتوانسته از این میدان برداشتی 

داشته باشد؟

قرارداد تولید نفت از الیه نفتی پارس جنوبی در اوایل دهه ٨٠ 
و با مصوبه شورای اقتصاد منعقد شد و پس از سال ها کشمکش 

توسعه آن درهاله ای از ابهام قرار گرفت!
٥ اسفندماه ٩٠ مدیرعامل اسبق شــرکت نفت و گاز پارس 
از برداشــت نفت از  الیه نفتی در میدان گازی پارس جنوبی تا 
شش ماه بعد )شــهریور٩١( خبر داد.  وی سخنان خود را با این 
جمله تکمیل کرد که الیه نفتــی پارس جنوبی دارای دو بخش 
است که بخش غیرمشــترک آن در سال ٢٠٠٥ به شرکت پترو 
ایران واگذار شــده و حفاری ١۴ کیلومتر از ٢١ کیلومتر چاه آن 
به اتمام رسیده است. مدیرعامل وقت شرکت نفت و گاز پارس 
در آن زمان هیچ توضیح دقیقی درباره توســعه بخش مشترک 
الیه نفتی با کشور قطر )میدان الشاهین( نداده و تنها به حفاری 
توصیفی- تولیدی اولیه ای از بخش مشترک اشاره کرده بود. از 
آن زمان حدود ٧ ماه گذشت اما هیچ برداشت نفتی از الیه نفتی 
تا پایان وعده مذکور صورت نگرفت. در مهرماه ٩١ ســوری از 
افزایش شتاب در حفاری الیه نفتی پارس جنوبی پس از استقرار 
دکل جدید )متعلق به شرکت توسعه پتروایران( سخن گفت و 
پیش بینی کرد که مراحل حفاری اولیه در بخش مشترک و غیر 
مشترک این میدان تا پایان سال ٩١ پایان یابد. مدیرعامل وقت 
شرکت نفت و گاز پارس بیان کرد با اتمام کارهای باقی مانده تا 
اسفندماه، می توان به تولید نفت از الیه نفتی میدان گازی پارس 
جنوبی درماه های ابتدایی سال ٩٢ امیدوار بود؛ موضوعی که تا 
پایان دولت دهم نیز هرگز تحقق نیافت و کار توسعه این میدان 
نیز به دولت یازدهم سپرده شــد. اکنون توسعه این الیه نفتی 
نیز که بهره بــرداری از آن نیاز مند تکنولوژی خاص اســت، در 
فهرست قراردادهای جدید نفتی است و در کنار دیگر پروژه های 
توسعه ای صنعت نفت ایران به سرمایه گذاران خارجی معرفی 

شده است.
کارشناســان بر این باورند که درنگ ایران در به ســرانجام 
رســاندن طرح های بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، 
سبب شد بخش عظیمی از ثروت ملی به جیب همسایگان برود.

منافع و ثروتی که نباید قربانی ســوءمدیریت، اختالف های 
سیاسی، جناحی و سوداگری های شخصی قرار گیرد. شتاب در 
به سرانجام رســاندن طرح ها و قراردادها یک مطالبه عمومی از 
وزارت نفت برای جبران عقب افتادگی های چند ســال گذشته 

است.
برنامه ای که از ســوی سیاســتگذاران و برنامه ریزان امروز 

وزارت نفت با جدیت پیگیری می شود.

 بدون شک هیچ یک از طرحهای توسعه ای 
نفت بدون مناقصه  واگذار نمی شود.

  در میــدان آزادگان جنوبــی پــس از 
خلع ید شــرکت سی ان پی ســی، فعالیتهای 
گســترده ای  صورت گرفتــه و بخش اعظم 

مناقصه های آن انجام شده است.

 شماره  795، شنبه 16مرداد 1395 
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 پروژه های مرتبط با  بهبود شرایط و 
بسترسازی افزایش میزان تولید و 

صادرات نفت خام از طریق پروژه های 
تعمیرات و بازسازی اسکله های 

بارگیری در شرکت پایانه های نفتی 
ایران انجام شده است

 شماره  795، شنبه 16مرداد 1395 

یکی از  دســتاوردهای برجام، تولید 
و صادرات نفت خــام در بخش صنایع 
نفت افزایش تولید و صادرات نفت خام 
بود، شــرکت پایانه های نفتی ایران به 
عنوان آخرین حلقــه زنجیره ارزش 
صنعت و دروازه صادراتی نفت کشور 
با قدرت و آمادگی  در اجرای برنامه های 
صادراتی نفت خام و میعانات گازی  و به 
عنوان عضوی از بدنه صنعت نفت کشور 
توانسته اســت نقش خود را به خوبی 
ایفا کند. این موضوع در مجمع عمومی 
ساالنه شرکت ملی نفت ایران که اخیرا 
برگزار شــد، مطرح و عملکرد شرکت 
پایانه های نفتی ایران ، مطلوب و مثبت 

ارزیابی شد.

 در نشســت مجمع عمومی ســاالنه شــرکت ملی نفت 
ایران که باحضور تمامی اعضا در تاریــخ 28 تیر ماه برگزار 
شــد، عملکرد شــرکت پایانه های نفتی ایران مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گرفت. در این نشســت عملکرد سال گذشته 
شرکت پایانه های نفتی در کلیه حوزه های مختلف از جمله 
حوزه های فنی، عملیاتی، پژوهشــی، مالی، حقوقی، منابع 

انسانی، پشتیبانی، HSE و ... مثبت ارزیابی شد
بنا به گزارشی که سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت 
پایانه هــای نفتی ایــران در این مجمع ارائه کرد: شــرکت 
پایانه های نفتی ایران در حوزه عملیاتی، با توجه به مسئولیت 
این شــرکت و نقش مهم آن در چرخه تولید و صادرات نفت 
خام کشــور به عنوان آخرین حلقه زنجیره تولید نفت خام، 

نســبت به انجام عملیــات مرتبط به 
دریافت، ذخیره سازی صادرات نفت 
خام با حداکثر توان عملیاتی، به تداوم 
صادرات نفت خام کشور پرداخته است 
و انجام صادرات نفت خام کشــور رابا 

موفقیت به انجام رسانده است.
 وی بــا توضیح عملکرد شــرکت 
پایانه های نفتی ایران در حوزه تعمیرات 

و نگهداری تاسیســات در سال گذشته 
گفت: با توجه به شــرایط موجود و کاهش 

حجم عملیات مربوط به صادرات نفت خام، این 
شــرکت تمرکز خود را بر تقویت بنیه فنی و عملیاتی 

با ترمیم و توسعه زیرســاخت ها و به روزرسانی تأسیسات و 
تجهیزات موجود قرار داده و در این راستا پروژه های تعمیرات 
و نگهداری متعددی انجام داده است که در دوران پسابرجام و 
بهبود روابط بین الملل بتوان با حداکثر توان در عرصه رقابت 

حضور به هم رساند.
 موسوی خاطر نشان کرد: با تکیه بر دانش فنی و تجارب 
نیروهای درون شــرکتی و همچنین استفاده از پیمانکاران 
متخصص داخلی، پروژه های فنی و تعمیراتی بســیاری در 

راستای توسعه و به روز رسانی تجهیزات و تأسیسات موجود 
در شرکت، احیای تأسیسات زیربنایی فرسوده و ارتقا عملکرد 
شرکت به انجام رساند که انجام این پروژه ها ضمن مهیا سازی 
شــرایط عملیاتی شــرکت برای دوران کنونی پسابرجام، 

صرفه جویی های زیادی را برای شرکت به دنبال داشت.
 مدیرعامل شــرکت پایانه هــای نفتی ایــران، اجرای 
پروژه های مرتبط به بهبود شــرایط و بسترســازی افزایش 
میزان تولید و صادرات نفت خام از طریق پروژه های تعمیرات 
و بازسازی اســکله های بارگیری، انجام عملیات تعمیرات 9 
مخزن ذخیره ســازی نفت خام در پایانه  خارک و 
شــمال، تعمیرات یدک کش های عملیاتی 
موجود و تعمیــرات گوی های شــناور 
موجود، بازرسی از خطوط لوله جریانی 
نفت خام را از پروژه های انجام شــده 
درراســتای اهداف دوران پسا برجام 

عنوان کرد.
 موســوی افزود: در ســال 90 تنها 
5 پهلــوگاه فعــال جهــت بارگیــری 
کشتی های نفتکش در پایانه  خارک وجود 
داشــت اما در حال حاضر در جزیــره  خارک 
9 پهلوگاه آماده بارگیــری نفتکش ها با ظرفیت های 

مختلف هستند. 
 وی تاکید کرد: عمــده فعالیت های مرتبط به تعمیرات و 
نگهداری و بروزرسانی تجهیزات، با استفاده از منابع داخلی 
شرکت و توان کارکنان فنی شرکت انجام شد که ضمن ارتقا 
توان فنی کارکنان داخلی شرکت، صرفه جویی زیادی را به 
دنبال داشته است.  موســوی ادامه داد: در بخش پژوهش و 
توسعه نیز پروژه های پژوهشــی کاربردی بسیاری با هدف 
رفع نیازهای فنی و عملیاتی شــرکت در شرایط بین المللی 

موجود که امکان تأمین آنها از خارج از کشور میسر نبود، برای 
اولین بار در کشور در سال گذشته به انجام رسید که متعاقب 
آن دستاوردهایی نظیر برطرف شــدن نیاز عملیاتی، قطع 
وابستگی به خارج و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور 
حاصل شد که از جمله طراحی و ساخت سامانه پیشگیری از 
تشکیل رسوب در مخازن،طراحی و ساخت دستگاه صحت 
سنج سیار، طراحی و ساخت بازوهای بارگیری است که عالوه 
بر صرفه جو یی های ارزی حاصله باعث ارتقا توان متخصصان 

داخلی و دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا شد.
 مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران درباره اقدامات 
شــرکت پایانه های نفتی ایران در حوزه HSE گفت: اقدامات 
برجسته و قابل توجهی از جمله اطفاء حریق همزمان چندین 
مخزن نفتی آسیب دیده در اثر برخورد صاعقه و مشارکت مؤثر 
در عملیات خاموش سازی حریق دو مخزن نفتی شرکت نفت 
فالت قاره که به دست کارکنان زحمتکش و فداکار شرکت 
پایانه های نفتــی ایران به انجام رســید و همچنین توانمند 
سازی کارشناسان با برگزاری دوره های آموزشی و مانورهای 
عملیاتی متعدد دراین شرکت موجب شــد تا در زمان بروز 

حادثه و بحران، ریسک های عملیاتی کاهش یابد.
 موسوی در ادامه افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام 
شرکت، به روزرســانی تاسیسات و اســتفاده از فناوری ها و 
تجهیزات نوین درراستای بهبود عملکرد شرکت را مطرح کرد 
که از جمله تعمیرات اساسی اسکله غربی، کاهش هزینه های 
تعمرات و نگهداری، بازســازی و نوســازی ناوگان دریایی، 
استفاده از تجهیزات نوین رســوب زدایی به منظور افزایش 
ظرفیت ذخیره سازی نفت خام، استقرار مدیریت خوردگی 
و دارایی های فیزیکی در شــرکت را برنامه های آتی شرکت 
پایانه های نفتی ایران اعالم کرد. که مورد توجه اعضای هیئت 

مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

تکاپوی پسابرجام در پایانه های نفتی ایران
 دستاوردهای وزارت نفت در صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یافت
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تور نفت

در هفته نخست مردادماه 
امســال مدیران بخش های 
مختلف شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت های 
تابعه آن در مشهد مقدس گرد هم آمدند تا موانع، 
راهکارهای افزایش ظرفیــت تولید گاز ومصوبات 
پیشــین را در نشــتی با عنوان »کمیته مدیریت 
یکپارچه تولیــد، عملیــات و مخزن«به میزبانی 
شرکت بهره برداری نفت و گازشرق به بحث و بررسی 

بگذارند. 

دراین نشست که با حضورسلبعلی کریمی، مدیرعامل 
شرکت نفت مناطق مرکزی وبا هدف ایجاد هماهنگی هرچه 
بیشترمیان بخش های تولید، عملیات ومخزن، همچنین 
تصمیم گیری مناسب برای رفع تنگناهای پیش روی تولید 
به مدت دو روز )6 و 7 مرداد( در مشهد مقدس برپا شده بود، 
مدیران عامل شــرکت های بهره برداری نفت گاز زاگرس 
جنوبی، غرب وشــرق، گزارش هایی دربــاره فعالیت های 
انجام شده درخصوص پیگیری مصوبه های تکلیفی پیشین 

و فعالیت های عمومی حوزه مدیریتی خود ارائه کردند.
 نشست کمیته مدیریت یکپارچه تولید، عملیات ومخزن 
درست همانند یک کالس درس برگزارشد که درآن معلم 
ازشاگردان خود تکلیف می خواست، تکلیفی ملی درجهت 

رشد و تعالی کشور.این معلم بسیارجدی بود و با بحث های 
چالشــی که اقتضای جلســه بود، ســعی برآن داشت که 
فعالیت های حوزه تولید گاز را بــا همراهی دیگر بازوهای 

اجرایی به نحوی مطلوب پیش ببرد.
 به گزارش خبرنگارمشعل، اســتفاده بهینه از منابع با 
هدف مدیریت هرچه بهترمیدان های نفت و گاز، همچنین 
تخصیص صحیح منابع برای توســعه آنها و تعریف برنامه 
ویژه بــرای هرچاه ازجمله مــواردی بود کــه مدیرعامل 
شرکت نفت مناطق مرکزی برآن تاکید داشت و ازمدیران 
زیرمجموعه خود نیزخواست تا بیش از پیش بر انجام آنها 

همت گمارند.
برگــزاری مناقصه برای حفرچاه هــای جدید واحیای 
چاه های موجــود درمحــدوده نفت مناطــق مرکزی با 
بهره گیری ازقابلیت های شرکت های داخلی از دیگرمواردی 

بود که در این جلسه برآن تاکید شد.
 کنار گذاشتن حفر چاه هایی که صرفه اقتصادی ندارند از 
دیگر موارد مهمی بود که کریمی در نشست کمیته مدیریت 

یکپارچه تولید، عملیات و مخزن مطرح و برآن تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی، الزمه رسیدن 
به بهره وری را استفاده صحیح ازمنابع عنوان و اضافه کرد: 
وجود امکانات و منابع شــرایط تصمیــم گیری صحیح را 

فراهم می کند.

 وی شناســنامه دارکردن تجهیزات، احیای چاه های 
متروکه و نگهداشت تولید با برنامه های میدان محور و چاه 
محور را ازمهــم ترین برنامه هایی خواند که شــرکت نفت 

مناطق مرکزی برآن تاکید موکد دارد.
 کریمی تحقق این برنامه ها را همســو با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی عنــوان و اظهار کرد: احیــای چاه های 
متروکه به پشتوانه مطالعات جامع و استفاده از برنامه های 
چاه محور یا میدان محور برای نگهداشت تولید، می تواند به 

استفاده بهینه تر ازمنابع و دارایی های شرکت منجر شود.
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکــزی آنگاه حفظ 
امنیت تاسیسات و سرمایه های انسانی شرکت را بسیارحائز 
اهمیت خوانــد و گفت: بازرســی های دقیق و مســتمر 
ازتاسیسات، رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست و 
اشراف اطالعاتی کامل درباره سابقه تعمیرات، عوامل منجر 
به حادثه و مواردی از این دست می تواند در کاهش حوادث 

نقش بسزایی ایفا کند.
  کریمی در زمینه تولید نیز بر ضــرورت تداوم اولویت 
بخشــی به میدان های مشــترک تاکید کــرد و افزود: در 
برنامه های تعمیراتی، باید عارضه یابی چاه ها در دســتور 
کارقرارگیرد و چاه هایی که تعمیــر آنها روی رفتار مخزن 

تاثیر مطلوب بیشتری دارد، در اولویت قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، همفکری و 

سعید محمد بیگی

در کمیته مدیریت یکپارچه تولید، عملیات و مخزن مطرح شد:

 خیز بلند نفت  مناطق مرکزی
 برای تولید در میدان های مشترک 
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تصمیم گیری به منظور رفع تنگناها و چالش های پیش روی 
برنامه های شرکت را هدف اصلی برگزاری جلسات کمیته 
مدیریت یکپارچــه تولید، عملیات و مخــزن عنوان کرد 
وگفت: به منظور تحقق این هدف، درصورت نیاز نسبت به 
بازنگری در برنامه ها، استخراج الزام های کاری، رفع مسائل 
به صورت برنامه ریزی شــده و تدوین سناریوهای مختلف 

برای مقابله با چالش ها اقدام می شود.
در البه الی گفتارهای برنامــه ای و تاکیدی کریمی که 
سکاندار تولید گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی است، وی 
ازمدیران بخش های مربوط توضیح می خواست، توضیحاتی 

قانع کننده نه گذرا و سرسری.
مصوبات نشســت قبلی درحوزه هــای تولید، عملیات 
ومخزن یک به یک پیگیری شــد و مدیران شــرکت های 
بهره برداری نفت و گاز شرق، نفت گاز غرب و زاگرس جنوبی 
گزارش های فعالیت خود را دراین  بخش ها ارائه دادند؛ آنجا 
که انجام فعالیت ازسوی شرکت های زیرمجموعه، راضی 
کننده به نظر   نمی رسید، مدیر و مجموعه اش باید پاسخ و 

راهکارمناسب ارائه می دادند. 
کمیته مدیریــت یکپارچه تولید، عملیــات و مخزن، 
نشستی سراسرفنی ونکته داربود که شــامگاه همان روز 
)چهارشــنبه 6 مردادماه( با بررسی دیگرمصوبات به پایان 

رسید.
درادامه این نشســت تخصصی، صبح روز پنج شنبه 7 
مردادماه، نشســت دیگری نیزبرپا شد، اما نه از جنس فنی 
وتخصصی. این نشست برپایی یک آیین زیبا بود؛ آیینی از 

جنس تشکر و قدردانی. 
تشــکرازمدیری که بیش از چهار دهه ازعمرخویش را 

درصنعت نفت و درصحنه تولید گازبرای آســایش مردم 
کشورش صرف کرده بود. تشکر از محمد رضا مهدی پور، 
مدیر پیشــین شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق که 
پله های ترقی در کارخویش را آرام اما با صالبت باال رفت و 
دراین راه هیچ گاه خسته نشد و از هیچ مشکلی نیز نهراسید.
مدیریــت او، رفتــار پســندیده او در دوران تصــدی 
مســئولیتش در بخش هایی که کارکرده بود، همه و همه 
موجب شده بود تا ازســوی همقطارانش مورد لطف قرار 

گیرد.
مهدی پور هفته گذشته به ظاهر از قطار خدمتی که 42 
سال آن را به پیش راند، پیاده شد و دوستان و همکارانش در 

آیینی شایسته از او قدردانی کردند. 
احمد مجیدی نسب مشاور فرهنگی مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران، وی را مدیری با ویژگی های شــخصیتی 
برجسته خواند و ازاو به عنوان مدیری یاد کرد که حتی یک 

نفر ازناحیه او آزرده خاطرنشده است. 
وی با تاکید برترویج فرهنگ تشکر و قدردانی، تصریح 
کرد: اقداماتی که در سراســر صنعت نفت انجام می شود، 
نمادی از یک کار جهادی در این مجموعه است که ثمره آن 

را مردم می بینند. 
محمدمام بیگی، مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری 
نفت گاز شرق که او نیز ســابقه خدمتی طوالنی در صنعت 
نفت دارد، به یک گفته بسنده و اظهار کرد: امیدوارم بتوانم 
ادامه دهنده راهی باشــم کــه با بهره گیــری از تجربیات 
گذشتگان و تعامل سازنده با دیگرهمکاران، در راه رشد و 

تعالی کشوروآسایش مردم گام بردارم.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی نیزبا مروری بر 
روند انقالب اسالمی و ســیرتکاملی آن گفت: در فرهنگ 
انقالب اسالمی کسانی ماندگار شده اند که صادقانه وگمنام 

برای غنا بخشیدن به انقالب و نظام، فعالیت کرده اند.
ســلبعلی کریمی تواضــع، تعهــد، حیا، اعتقــاد به 
کارگروهی، کارآمدی و تقوا را از شــاخصه های یک مدیر 
خواند و گفت: همه این شاخص ها درآقای مهدی پور وجود 

داشت و او را به مدیری ماندگار تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: وجود این شاخصه ها نشان می دهد که 
چه مسئولیت سنگینی در قبال خودمان، خانواده، نظام و 

حتی مردم جهان داریم.
کریمی با بیــان این کــه رمزموفقیت یک ســازمان 
برنامه ریزی اســت، مهم ترین مســئولیت یک سازمان را 
صیانت ازسرمایه های انســانی خواند و تصریح کرد: غنای 

سازمان نیزاصالت دادن نیروی انسانی آن است.
 وی گفت: آینده را نمی توان بدون توجه به گذشته دید 
ولی باید نگاه مان به جلو باشــد تا فرصت ها از دست نرود و 

میدان به رقیب واگذار نشود.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: در مورد 
آینده هیچ راهی نداریم جز آن که براســاس اهداف نظام و 

مسئولیتی که برایمان تعریف شده است، گام برداریم.
کریمی با بیان این که شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی خانگیران، مسئولیت بزرگی در 
تامین گاز کشــور دارد، تاکید کرد: باید تالش کنیم تا هیچ 

وقفه ای در فعالیت تولیدی این منطقه ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: بدرقه یک دوســت دریک ســازمان، 
پایان راه نیســت و نباید کســانی را که در توسعه و عمران 
کشــور و شــکوفایی و بالندگی آن نقش آفرینی کرده اند 
از یــاد برد؛ وظیفه ما به عنوان یک انســان که ســال های 
 زندگی خود را وقف خدمت به کشور کرده، احترام و تکریم

 است.
...و این مهم چه نیکو انجام شــد؛ همکاران محمد رضا 
مهدی پورسنگ نمام گذاشــتند و با اهدای لوح سپاس و 
هدایایی زیبنده، وی را که بیش از40 سال خدمت صادقانه 
را در کارنامه دارد، به دوران بازنشســتگی »نه«، به دوران 

بهره گیری از تجارب مشایعت کردند. 

   در برنامه های تعمیراتــی، باید عارضه 
یابــی چاه هــا در دســتور کارقرارگیــرد و 
چاه هایــی که تعمیــر آنها روی رفتــار مخزن 
تاثیــر مطلــوب بیشــتری دارد، در اولویت 

قرار گیرند

   شناسنامه دار کردن تجهیزات  و  احیای 
چاه های متروکه با برنامه های میدان محور  و 
چاه محور از مهم ترین برنامه هایی  است که 
شرکت نفت مناطق مرکزی بر آن تاکید دارد
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روسیه بنا دارد تا پایان سال آینده میالدی بزرگترین یخ شکن خود را که با انرژی هسته ای تغذیه می شود، 
راه اندازی کند.  روسیه این یخ شکن را که ششمین یخ شکن اتمی این کشور است، در ماه ژوئن به آب انداخت و 
قرار است آن را در سردترین آبهای جهان به حرکت در آورد.  راه اندازی این یخ شکن غول آسا در حقیقت اقدامی 
است در تکمیل برنامه این کشور برای افزایش حضور در قطب شمال و انتقال نفت در سرتاسر سال از سواحل 
شمالی پوشیده از برف و یخ خود.  ساخت این یخ شکن عظیم الجثه با نام آرکتیکا را شرکت روس اتم  به عنوان 
پروژه اصلی خود بر عهده داشت. قرار است این پروژه در ماه دسامبر سال آینده به همراه دو یخ شکن دیگر به 

همین اندازه و با نام های سیبری و اورالز ه بهره برداری برسد.  

  Rosatomflot یا  FSUE Atomflot بهره برداری از این یخ شکن ها را
بر عهده خواهد داشت. گفتنی است این شرکت تنها شرکت کشتی 
رانی کشتی های با سوخت انرژی هسته ای در جهان به شمار می رود. 
آرکتیکا در حقیقت تنها کشــتی با مصارف غیر نظامی است که 
به وسیله انرژی هسته ای تغذیه می شــود.  روسیه سالهاست تجربه 
ساخت یخ شــکن های اتمی را دارد ولی طراحی آرکتیکا به صورت 
کامال جدید و مدرن انجام می شــود. یکی از ویژگی های اصلی این 
یخ شکن این است که می تواند میزان فرو رفتن به آب را دو متر در خود 
تغییر دهد. یعنی عمق فرو رفتن بدنه آن در آب می تواند بین 8 و نیم و 
تا 10 و نیم متر متغیر باشد. این ویژگی به این یخ شکن امکان می دهد 
تا بتواند در آبهای عمیق مانند آبهای قطب شــمال و آبهای کم عمق 
مانند مصب رودهای مثل رود ین سئی)رودی که از شمال مغولستان 
سرچشمه می گیرد و با گذر از سیبری در روسیه به اقیانوس منجمد 
شمالی می ریزد.( و یا خلیج اوب )با طول 4350 کیلومتر که در روسیه 
قرار دارد( ناوبری شود.  بدنه این یخ شــکن از قوی  ترین بدنه ها برای 
عبور از دریای یخ زده است. تجهیز شدن به یک محرک 60 مگاواتی 
به این یخ شکن توان عبور از مناطقی با ضخامت یخ نزدیک به سه متر 
)2.8 متر( را می دهد.  طول این کشــتی 173 متر و 30 سانتی متر و 
عرض آن 34 متر و این ابعاد در نوع خود بی نظیر است. عرض آرکتیکا 
به اندازه استاندارد پانامکس است. اندازه این کشتی ها مقداری است 
که بتوانند از کانال پاناما عبور کنند. این یعنی این که آرکتیکا می تواند 
از این کانال عبور کند. این کشــتی می تواند 33 هزار و 540 تن بار را 
جابه جا کند؛ در حالی که تنها 75 نفر خدمه در آن مستقر می شوند. 

بدنه آرکتیکا دارای قابلیت های یخ شکنی متعارف است که به کشتی 
اجازه می دهد با استفاده از وزن خود به دل یخ های ضخیم وارد شود 
و به راه خود ادامه دهــد.  موتور محرک آرکتیــکا یک رآکتور 175 
 OKBM 200 که توسط شرکت-RITM مگاواتی است با نام تجاری
Afrikantov  طراحی و ســاخته شده اســت. این سیستم هسته ای 
مخصوص این کشتی توســعه یافته  و گفته می شود که وزن آن تنها 
نصف رآکتور های قدیمی تر برای این نوع کشتی ها است. در نتیجه این 
رآکتور بسیار کوچکتر خواهد بود و ساخت آن می تواند خیلی ارزانتر 
تمام شود. یکی از ویژگی های جدید این رآکتور این است که ژنراتور 
تولید بخار آن در درون خود رآکتور قرار دارد  و  باعث می شود فضای 

مورد نیاز آن باز هم کاهش یابد. 
بخار خروجی از این رآکتــور دو توربین بخــار را به چرخش در 
می آورد که هر کدام از آن ها سر راه دو ژنراتور 36 هزار واتی قرار دارند. 
این دو برق مورد نیاز سه موتور 20 هزار کیلو واتی را تأمین می کنند 
که شفت های پیشران کشتی را به حرکت در می آورند. این شفت ها به 
کشتی امکان عملیات اقتصادی را می دهد و می تواند تنها با یک شفت 
به حرکت خود ادامه دهد.  این حالت زمانی به کار می رود که کشتی 
در آبهای آزاد حرکت می کند. هر سه شفت به ملخ های قابل کنترل 
متصل هستند که به کاپیتان این کشتی امکان ناوبری آن در شرایط 
مختلف آب و هوایی را می دهند. تمام این سیستم پیشرانه کشتی را 
مرکز تحقیقات دولتی کریلو )Krylov( توسعه داده است. موتور های 
کوچکی هم در این کشتی برای مصارف مختلف است که با گازوئیل 

تغذیه می شوند. 

حداقل آلودگی
بدنه، مکانیزم، تجهیزات و تمام سیســتم های این کشتی تحت 
اســتانداردهای MARPOL 78/73  و Northern Sea Route طراحی 
می شوند. این استانداردها قوانین سختگیرانه ای را به این کشتی ها 
تحمیل می کنند تا محیط قطب شــمال را تا حد امکان کمتر آلوده 
کنند. استفاده از سوخت اتمی در این کشــتی آلودگی آن را بسیار 
کاهش می دهد زیرا سوخت خیلی کمی برای حرکت در طول مسیر 

نیاز دارد. 
بزرگترین مزیت این سیســتم اتمی جدید حجم کم آن 
است که باعث می شود کارایی سیســتم را بسیار باال می برد. 
در عملیات معمولی هیچ نــوع خروجی آلوده کننده ای از این 
کشتی وجود ندارد و آن را قادر می سازد تا سالها بدون نیاز به 
سوخت گیری به فعالیت خود ادامه دهد. هیچ نیازی به حمل 
ذخایر سوخت وجود ندارد و بار بیشتری را می تواند حمل کند. 
طراحی این کشتی به شکلی است که می تواند یک سال بدون 
نیاز به پهلوگیری به کار خود ادامه دهد و قرار است 40 سال در 

سرویس قرار بگیرد. 
نسل جدید یخ شکن های اتمی طوری طراحی و ساخته می شوند 
که به عملیات راهنمایی  کشتی های دیگر از جمله کشتی های بسیار 
بزرگ کمک کنند.این یخ شــکن می تواند تا سرعت 1.5 تا 2 گره در 
ضخامت یخ حدود ســه متر حرکت کند. البته این یخ شکن توانایی 

خرد کردن قطعات ضحیم تر را نیز دارد.
روســیه مهم ترین بازیگر رقابت در تصدی منابــع نفت و گاز در 
قطب شمال است. از 39 یخ شکن روســی، 6 تای آنها با انرژی اتمی 

تغذیه می شوند.
گفتنی اســت بیش از 60 درصد تمام ذخایر نفت قطب شــمال 
در مناطقی قرار دارد که روســیه صاحب آن است یا ادعای مالکیت 
آن را دارد. به تازگی موسسه تحقیقاتی زمین شناسی ایالت متحده 
)USGS(، ذخایر نفت این منطقه یخی را حدود 90 میلیارد بشکه یا 
13 درصد، ذخایر شناسایی شده جهانی، گاز طبیعی قابل استخراج را 
بیش از 1600 تریلیون فوت مکعب معادل 30 درصد و مایعات گازی 
را هم بیش از 40 میلیارد بشــکه برابر 20 درصد منابع مایعات گازی 

شناخته شده جهانی برآورد کرده است.
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همانطور که افت قیمت نفت، درخشش 
این صنعت را می کاهد، مدیران نفتی به این 
نتیجه رسیده اند که تغییری برای بهره مندی 
از استعدادهای قابل دسترس باید ایجاد شود. 
بر اســاس اســنادی که برای کنفرانس 
داووس تهیه شــده بود، صنعــت نفت وگاز، 
کمترین میزان مشارکت زنان حرفه ای را در 

میان کارکنان دارد. 
این اســناد نشــان می دهد که در میان 
شرکت های نفتی، هیچ پســت مدیر عاملی 
در تصدی زنان نیست و تنها 7 تا 11 درصد از 
اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی ارشد 
شــرکت های نفتی جهان را زنان تشــکیل 

می دهند. 
به گفته سندبرگ،  مدیر عملیات در 
این کنفرانس ، تقریبا در تمام کشورهای 
جهان زنان مدیریت کمتر از 5 درصد از 
شرکت های برجسته را به عهده دارند که 
این کشورها شامل ایاالت متحده آمریکا و 
تمام کشورهای اروپایی نیز می شود و  این 
یعنی ما از تمام ظرفیت و استعداد جامعه 
به نحو احسن استفاده نمی کنیم و زمانی 
که می خواهیم تصمیم هایی بگیریم که 
دنیایمان را تغییر دهــد، زنان کمی در 

تصمیم گیری حضور دارند.
براساس نشریه فورچون مقاله چاپ شده 
در تنها 26 درصد از افرادی که شــرکت های 
نفت وگاز با استفاده از ســایت »لینکداین«  
آنها را اســتخدام کردند، زن بودند. این رقم 
کمترین درصد در بخش های دیگری است 
که در این مقاله مورد توجــه قرار گرفته بود. 
همچنین تنها 14 درصد از زنان در ســطوح 
هیئت مدیره 200 شرکت مهم صنعت نفت 

جهان قرار دارند. 
با ایــن کــه در بســیاری کشــورهای 
تولیدکننده نفت مردان محور اکثر فعالیت ها 
هســتند )خاورمیانه و کشــورهای عربی( 
تحقیقات نشــان می دهد که حضور بیشتر 
زنان در این بخش می تواند برای کسب و کار 
شرکت ها سودآفرین هم باشد. این تحقیقات 
نشــان می دهد که حضور زنــان می تواند به 
عملکرد بهتر مالی، بهبود بهره وری، دسترسی 
به اســتعدادهای بیشتر، پاســخ گویی بهتر 
به شــرایط بازار و مدیریت بهتر شــرکت ها 

بینجامد.
در ایــن رابطه با یکــی از زنانــی که در 
سکوهای دریایی در استرالیا سال ها فعالیت 
داشــته، مصاحبه ای انجام دادیم تا بیشتر با 
شــرایط کار برای زنان در این صنعت آشنا 

شویم.
سندرا خانم 31 ساله ای است که 3 سال 
روی سکوی دریایی کار کرد و سرانجام پست 

خود را تغییر داد. 
 از او پرســیدیم کــه کار خــود را خیلی 
خالصه توضیح دهد: خوب اگر بخواهم خیلی 
خالصه بگویم، ما نفت را از زیر زمین به بیرون 

می کشیم. من در ملبورن دکترای مهندسی 
شیمی گرفتم و بعد وارد یک شرکت خدمات 

میدان های نفتی شدم.

  زمان های کاریتان چگونه بود؟
بیشتر شیفت  شب کار می کردم. از نیمه 
شــب تا نیمه روز یا از 6 بعد از ظهر تا 6 صبح 
چون عملیات در آنجا به صورت 24 ســاعت 
انجام می شود. زمان خیلی سریع می گذرد. 
28 روز روی عرشــه هســتیم که خیلی زود 
می گذرد. و بعد از آن هم مدام باید حواسمان 
به گوشی باشد که هر موقع گفتند، به سر کار 

برگردیم. 

 این زمان زیادی بــرای کار کردن 
است. شما سه سال روی عرشه بودید. 
پس خیلی هم سخت نبوده که این مدت 

دوام آوردید؟
اوایل خیلی خوب بود و خوش می گذشت 
چون کلی چیز برای یاد گرفتن هست، شما 
را سوار هلیکوپتر می کنند و به سکو می برند 
و غذا خیلی خوب است. غذا واقعا خوب است. 
من دو بار به مالزی رفتــم، دو بار به ابوظبی، 
یک بار به هوســتون و یک بار به ســیبری. 

دوستان خیلی زیادی پیدا کردم که دلیلش 
شاید این بود در طول کار هیچ چیزی دیگری 

به جز کار در زندگیمان نبود. 
زنان بیشــتر از هر پســت دیگری روی 
سکوها مهندس هستند. البته نظافتچی ها، 
گارســون ها و خدمه هم از میان زنان وجود 

دارند. 

 آیا کار کردن روی ســکو زندگی 
عاطفی شما را تحت تأثیر قرار داد؟

خوب من یک سال بعد از این که این کار 
را شروع کردم مجبور شــدم با نامزدم به هم 
بزنم. به نظر این اتفاق خیلی زیاد در این کار 

می افتد.

 چه شد که بعد از سه سال دیگر به 
سکو بازنگشتید؟

خوب روی ســکو آنقدر از شــما کار 
می کشند که کامال شکسته می شوید و 
هر چه در خود دارید، تمام می شود. رفته 
رفته به  جایی می رسید که با خودتان فکر 
می کنید آیا این زندگی را می خواهم که 
نه دوستی نه زندگی نه هیچی و فقط کار 
و کار و کار یا اینکه می توانم با پول کمتر 

زندگی عادی تری داشته باشم.
روزی کــه روی ســکو داشــتم کار 
می کردم، پدربزرگم ســکته کرد. من به 
رئیسم گفتم که چه شده و او گفت باشه 
برو پیش خانواده اول، بعد کار. ســه روز 
رفتم ملبــورن در کنار خانــواده ام و روز 
چهارم رئیســم به من زنگ زد و گفت که 
کسی نیست و باید برگردم. وقتی برگشتم 
پدر بزرگم فوت کرد. خیلی مسخره بود 
اول گفتند که خانواده اول است بعد زنگ 
زدند و گفتن که برگرد سر کارت، اینجا 
الزمت داریم. این برای مــن قابل قبول 

نیست. 

 خیلی سخت اســت. آیا این نوع 
زندگی را به زنان دیگر توصیه می کنید؟
البته بعد از این ســه ســال خیلی ســر 
سخت تر شده ام. زمانی می شد که 32 ساعت 
بی وقفه کار می کردم آن هم کار های سخت. 
به نظرم االن بهتر می توانم کارهای سخت را 
انجام دهم. افراد زیادی نیستند که این چیزها 
را تجربه کرده باشند. پشیمان نیستم از این 

که این مدت را روی سکو کار کردم.
 
منابع:

http://nina-iraq.com/2015/10/11/
why-we-need-more-women-in-the-

oil-and-gas-industry/
h t t p : / / w ww . r e u t e r s . c o m /
ar t icle/us-oi l- industr y-women-

idUSKCN0UY2HM
http://www.vice.com/read/whats-
life-like-as-a-young-woman-working-

on-an-oil-rig

مترجم: مجتبی رها
در فضایی که افت قیمت نفــت در بازارهای جهانــی، صنعت نفت را با 
بزرگترین چالش نســل حاضر روبه رو کرده، نیاز است بهترین تصمیم ها به 
دور از هر گونه تعصب گرفته شود تا این بخش را با همه مشکالتی که در آن 
وجود دارد، به پیش برد. این نکته ای است که بازیگران اصلی این صنعت به 
آن اذعان دارند و در کنفرانس اخیر اقتصاد جهان در داووس سوییس به آن 
اعتراف کردند.  حتی وقتی که قیمت هر بشکه نفت خام بیش از 100 دالر معامله 
می شد، بسیاری از مدیران ارشد شــرکت های نفتی بزرگ صحبت از به کار 
گیری استعدادهای جدید در این صنعت صحبت می کردند، اما در عمل زنان 
به عنوان یکی از استعدادهای مهم  در جامعه برای ارتقای این صنعت همچنان 
نادیده گرفته می شــوند.  البته جای امیدواری است که هیچ گاه موضوع به 
کار گیری بیشتر زنان و ایجاد امکانات  برابر  در صنایع نفت وگاز به این اندازه 
مورد توجه قرار نگرفته بود. حتی قرار شد شرکت های بزرگ شرکت کننده 
در پایان کنفرانس، بیانیه ای در جهت به کار گیری استعدادها از تمام اقشار 
جامعه منتشر کنند.  به گفته شریل سندبرگ، مدیر عملیاتی فیس بوک در 
این کنفرانس، مردان همچنان جهان را به پیش می برند،  ولی مطمئن نیستم 
که این کار را خیلی خوب انجام دهند.  ســندبرگ مدتهاست فعالیت های 

زیادی با هدف  امکانات برابر برای زنان و  مردان  در جامعه انجام داده است. 

 سهم  زنان 
در صنعت  نفت
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اینفو گرافیک
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ورزش

  ششمین دوره مسابقات ورزشی بانوان 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
به میزبانی منطقه اصفهان از روز یکشــنبه 
27 تیر 1395، در گروه های مختلف سنی 
تا 26 سال و باالتر در 5 رشته ورزشی در شهر 
اصفهان برگزار شد و در6 مرداد با مشخص 

شدن نفرات برتر خاتمه پیدا کرد.
بانوان ورزشکار در این دوره از مسابقات، 
از 25 تا 28 تیر در رشــته های شــطرنج و 
تنیس روی میز، 28 الی 31 تیر در رشــته  
بدمینتون، 31 تیر تا 3 مرداد در رشته های 
شــنا و بســکتبال، 3 تا 6 مرداد  با یکدیگر 
به رقابت پرداختند.  شــایان ذکر اســت، 
برگزیدگان رشــته های مختلف این دوره 
از مسابقات ورزشی به مسابقات سراسری 
شرکت ملی پاالیش و پخش معرفی خواهند 

شد. اکبر میرزائی رئیس امور ورزش شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفــت ایران ضمن 
تاکید بــر لــزوم رعایت کامــل آئین نامه 
مســابقات ورزشــی وزارت نفت و شرکت 
ملی پاالیش و پخش گفت: این مســابقات 
بصورت تیمی و انفرادی با حضور صدها نفر 
از بانوان ورزشکار در 5 رشته مختلف ورزشی 
برگزار شد.  رئیس امور ورزش و تربیت بدنی 
ضمن تشکر از مســئولین شرکت  در ادامه 
گفت: با توجه به اهمیت امر ورزش، علی رغم 
تنگناهای مالی با تاکید مدیرعامل محترم و 
اعضاء محترم شورای ورزش شرکت با هدف 
ارتقاء سطح ســامت کارکنان و خانواده 
های ایشان، افزایش راندمان کاری نیروها، 
شناسایی چهره های جدید ورزشی و غیره 
با جدیت مســئله ورزش رادر سطح مراکز 

انتقال نفت تا واحدهای ســتادی و شهرک 
های مسکونی پیگیری و اجرا  می نماییم.

شطرنج
مسابقات شــطرنج با مشارکت 13 تیم 
به مدت دو روز از 27 تیــر درگروه زیر26 
سال 13 تیم و در گروه ســنی بانوان 26 و 
باالتر13 تیم و در هر گروه 58 نفر، همچنین 
در بخش انفرادی تعداد 59ورزشکارزیر26 
سال و تعداد 56 ورزشکار 26 سال و باالتربه 
رقابت پرداختند که در بخش تیمی، گروه 
سنی زیر 26 ســال به ترتیب مناطق اراک، 
اصفهــان و فارس مقام های اول تا ســوم و 
در گروه ســنی 26 و باالترتیم های منطقه 
اصفهان، اراک الف و ب به ترتیب رتبه های 

اول تا سوم را بدست آوردند.

 با افزایش گرمــا ورزش کردن در 
فضای آزاد کمی ســخت تر می شود. 
افرادی که در فضای آزاد در تابستان 
می دوند غالبا با گرمای شدید دست 
و پنجه نــرم می کننــد.   نکاتی برای 
دویدن در هوای گرم وجود دارند که 
بهتر است رعایت شوند تا فرد کارایی 

بهتری داشته باشد.

1 - تاکتیک قبل از دویدن
بهتر اســت در زمان های گرم روز  
ورزش نکنید. اول صبح بهترین وقت 
برای ورزش کردن اســت ، زیرا دمای 
هوا در این زمان پایین تر اســت. بهتر 
است خواب کافی داشته باشید و قبل 
از دویدن حرکات کششی انجام دهید 

و آب بدن را تامین کنید.

2 - لباس مناسب بپوشید
 لباس های سبک و روشن بپوشید. 
از لباس های مناسب ورزشی استفاده 
کنید که عرق را از بــدن دور می کند. 
عرق کردن پروســه عادی بدن برای 

کاهش دما است.

3 - نکاتی در حین دویدن
 در راهی که سایه بیشتری دارد بدوید 
. بهتر است این راه کنار آب باشد تا دمای 
کمتری داشته باشــد. حتما آب بنوشید. 

همراه خود یک بطری آب داشته باشید.

4 - نکاتی برای بعد از دویدن
 بعد از دویدن بهتر اســت سریعتر 
بدن را خنــک کنیــد. دوش گرفتن 
یا رفتــن داخل اســتخر آب بهترین 
روش اســت. آب خنــک بنوشــید. 
الکترولیت هــای بدن را بــا خوردن 
نوشیدنی ورزشی یا شکر همراه با آب 

تامین کنید.

5 - تغییر 
ایجاد کنید

مــی  هنگا  
که دمــا باالتر 
جــه   در  70 ز  ا
فارنهایــت)21 درجه 
ســانتی گراد( است 
بهتر اســت کمی 
ســرعت را کم 
کنید تا تعادل 
ایجاد شود. در 
این دمــا ورزش 
در فضای بســته نیز 
مناسب خواهد بود.

ورزش و سالمت

پایان ششمین دوره مسابقات ورزشی 
بانوان خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

نکاتی برای دویدن در هوای گرم
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انتخاب بازیکنان  تیم 
فوتبال نفت و گاز  

 ســرمربی تیــم فوتبال نفــت و گاز 
گچساران اســامی بازیکنان انتخاب شده 

در اردو آماده سازی تهران را اعالم کرد.
  داریوش یزدی، سرمربی تیم فوتبال 
نفت و گاز گچســاران پــس از پایان اردو 
آماده ســازی تیــم فوتبال نفــت و گاز 
گچساران اسامی ٢٣ نفر از بازیکنان حاضر 
در این اردو آماده ســازی را برای امضای 
قرارداد به باشــگاه نفت و گاز گچســاران 

معرفی کرد.
وی افــزود: در اردوی ١٠ روزه آماده 
ســازی تیم فوتبال نفت گچســاران در 
تهران، تمرینات منظم و فشرده بدنسازی 
، تاکتیکــی و تکنیکی را به خوبی پشــت 
سرگذاشــتیم و در این مــدت بازیکنان 
تقویتی درکنار ســایر بازیکنان بومی که 
از گچساران انتخاب شده بودند تمرینات 

خوبی را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.
از میان ٤٠ بازیکن حاضر در اردو آماده 
سازی تیم فوتبال در تهران، ٢٣ نفر از آنها 
به صورت نهایی به باشگاه جهت مذاکرات 

مربوط به قرارداد مالی معرفی شدند.
یزدی نفرات برتر انتخاب شــده را به 

شرح زیر بیان کرد:
هادی زرین ســاعد، عماد قاســمی، 
نبی اهلل اســدی،بهزاد داودی، ساســان 
شیرمردی، فرید طالقانی، همایون گراوند، 
علی کرمی، علی رعیــت، مهران غریبی، 
حسین حجازی، یحیی رحمانی، فرشید 
پاداش، علی فرجی، محمد رضا مظاهری، 
علی حدادی فر، اسماعیل هاشمی، مهدی 
براتی، آرمان فرهمندیان، فرشاد عبدالهی، 

رضا نعامی، عباس عامری، بهنام برهانی  
ســرمربی تیم فوتبــال نفــت و گاز 
گچساران تاکید کرد: در صورت توافق مالی 
این بازیکنان با باشــگاه نفت وگچساران 
تقریبا ترکیب بازیکنــان اصلی این تیم تا 
پیش از اردوی تدارکاتی ١٠ روزه دوم که 
در یکی از شهرهای شــهرکرد یا بروجن 

برگزار خواهد شد، مشخص می شود.
وی اظهار کرد: امیدوارم هرچه سریع تر 
توافق مالی باشگاه با بازیکنان منتخب صورت 
بگیرد تا در اردوی  آماده سازی دوم با ترکیب 

کامل تری حاضر شویم.

خبر

  در بخش انفرادی و گروه سنی ٢6 سال 
و باالتر خانم ها امیــری از تیم)اصفهان(، 
بیگدلی از تیم)اصفهان(نصیران )فارس(، 
شمس ومحسنی)مرکزی(،به ترتیب حایز 

رتبه های اول تا پنجم شدند 
در بخش انفرادی گروه ســنی ٢6 سال 
و پائین تر خانم ها؛ شــهبازی از تیم )اراک 
الــف(، عاطفه و ســاراخواجه ســروی  و 
محمــدی از تیم)اصفهــان( بــه ترتیب 

رتبه های اول تا  چهارم  را به دست آوردند.

تنیس روی میز
مســابقات تنیس روی میز با مشارکت 
١9 تیم  از ٢7 تیر ماه به مدت دو روز درگروه 
سنی بانوان زیر٢6سال و گروه سنی بانوان 
٢6 وباالتردر ســالن باشگاه شهرک شهید 
منتظری برگزار شد.   این مسابقات درگروه 
سنی بانوان زیر٢6سال9 تیم و گروه سنی 
بانــوان ٢6 و باالتر١٠ تیــم، همچنین در 
بخش انفرادی تعداد ٢5 ورزشــکارزیر ٢6 
سال و تعداد ٢٣ ورزشکار ٢6 سال و باالتربه 
رقابت پرداختندکه در بخش تیمی، در گروه 
سنی بانوان زیر٢6ســال به ترتیب مناطق 
فارس، اصفهــان و خوزســتان مقام های 
اول تا ســوم و در گروه ســنی بانوان ٢6 و 
باالترتیم های منطقه اصفهان، لرســتان و 
خوزســتان به ترتیب رتبه های اول تا سوم 
را بدست آوردند.   در بخش انفرادی و گروه 
سنی، ٢6 سال و باالتر خانم ها حسین زاده 
از تیم)اصفهان(، یاقوتی از تیم)لرســتان( 
سعیدی و خســروانی به صورت مشترک 
از تیــم های)اصفهــان و خوزســتان(، به 
ترتیب حایز رتبه های اول تا ســوم شدند  
در بخــش انفرادی گــروه ســنی زیر ٢6 
ســال خانم ها؛مهرابی از تیــم )اصفهان(، 
محمدیان)خوزستان( و خانم ها خراسانی 
و خسروانی از تیم های)فارس و خوزستان( 
به صورت مشترک به ترتیب رتبه های اول 

تا سوم را به دست آوردند.

  بدمینتون
مســابقات بدمینتــون  به مدت ســه 
روز  در محل ســالن ورزشــی پوریای ولی 
شاهین شــهر اصفهان، با مشــارکت  تیم 
١7 در گروه سنی بانوان زیر٢6سال 6 تیم 
و در گروه ســنی بانوان ٢6 سال و باالتر ١١ 
تیم ، همچنین در بخش انفرادی تعداد ٢5 

ورزشکار زیر٢6سال و تعداد ٢7 ورزشکار 
٢6 ســال و باالتر به رقابــت پرداختند که 
در بخــش تیمــی، در گروه ســنی بانوان 
زیر٢6ســال به ترتیب تیم هــای فارس، 
شمالشرق الف، جنوبشــرق مقام های اول 
تا سوم و در گروه ســنی بانوان ٢6 و باالتر 
تیم هــای اصفهان الف، شمالشــرق الف، 
اصفهان ب به ترتیب رتبه های اول تا سوم 
را بدست آوردند.   در بخش انفرادی و گروه 
ســنی بانوان ٢6 و باالتر در یک جدول تک 
حذفی تعداد ٢7 بازیکن به رقابت پرداختند 
و  خانم ها ستایش از)شمال( و کریمی )تیم 
اصفهان( بــه ترتیب رتبه هــای اول و دوم 
همچنین خانم ها ناصری از )تیم اصفهان( 
و باقــری از )تیــم شمالشــرق( به صورت 
مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند و در 
بخش انفرادی گروه سنی بانوان زیر٢6سال 
تعداد ٢5 بازیکن بــه رقابت پرداختند و در 
نتیجه خانم ها؛ کاظمی و حســن خانی از 
)شمالشرق( به ترتیب رتبه های اول و دوم 
، همچنین خانم ها مهدیــان از )فارس( و 
عرب یارمحمدی از )شمالشرق( به صورت 

مشترک رتبه سوم را به دست آوردند.

 شنا
در مسابقات شنا تعداد١٣ تیم از مناطق 
مختلف در گروه ســنی بانوان زیر٢6سال 
مشارکت داشتند که حدود ١6٠ ورزشکار 
در شــته های کرال ســینه، کرال پشت، 
قورباغه و پروانه و در هشــت رده ســنی از 
١٠ الی ٢5 ســال به رقابت پرداختند.   این 
مســابقات طی دو روز در استخر مجموعه 
کارگران اصفهان برگزار گردید که در نتیجه 
تیم هــای اصفهان الف، شــمالغرب الف و 
شمالشــرق الف به ترتیب مقام های اول تا 
سوم این دوره از مسابقات را بدست آوردند و 
کاپ اخالق این دوره به منطقه اراک تعلق 

گرفت.

بسکتبال
  در مسابقات بسکتبال تعداد سه تیم از 
مناطق خطوط لوله با حضور حدود ٤٠ نفر 
در این مســابقات در سالن ورزشی شهرک 
شــهید منتظری به رقابت پرداختند و در 
نهایت مناطق اصفهان، فارس و شمالغرب 
به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقات 

را از آن خود کردند.
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 خبر  
 

داریوش هرمزی سرمربی 
نفت امیدیه شد 

سرمربی جدید تیم فوتبال نفت امیدیه 
برای حضوردر رقابتهای لیگ دســته دوم 

فوتبال ایران    انتخاب شد.
  سومین جلسه هیئت مدیره باشگاه نفت 
امیدیه در خصوص انتخاب سرمربی این تیم 
دسته دومی برگزار شد که در نهایت  داریوش 
هرمزی سرمربی سابق تیم امیدهای فوالد 
خوزستان به عنوان ســرمربی جدید نفت 

امیدیه انتخاب شد.
هیئت مدیره باشگاه نفت پس از برگزاری 
سه جلسه و بررسی برنامه های این سه مربی 

اقدام به انتخاب داریوش هرمزی کرد.
داریــوش هرمزی  پیــش از ایــن نیز  
سرمربی گری نفت امیدیه را در کارنامه خود 

داشته است.  

  اردوی نفت امیدیه در 
بروجن برگزار می شود

 تیم فوتبال نفــت امیدیه پس از انتخاب 
کادر فنی برای حضور پرقدرت در لیگ دسته 
دوم کشور اردوی آمادگی خود را در بروجن 
در اســتان چهار محال بختیاری برگزار می 
کند.   باشــگاه نفت امیدیه پــس از انتخاب 
سرمربی خود دیگر اعضای کادر فنی را هم 
انتخاب کرد تا این تیم برای حضور پرقدرت 
در لیگ دسته دوم کشــور اردوی آمادگی 
خــود را در بروجن در اســتان چهار محال 
بختیاری برگــزار کند. اعضــای این کادر 
فنی جدین نفت امیدیــه عبارتند : داریوش 
هرمــزی )ســرمربی(، امید عیســی زاده 
)دستیار اول(، ســید علی زواری )دستیار 
دوم( علی غیبی )دســتیار ســوم(، حسن 
اشــرفی )مربی دروازه بانها( ، سعید کمالی 

)بدنساز(.
شایان ذکر است که طبق برنامه تعیین 
شده  این اردو از شانزدهم مرداداماه برگزار 

شود.

ورزش

رقابتهای لیگ برتر فوتســال باشگاه 
های ایران شروع شد و ســهم نفتی ها از 
هفته اول این رقابتهــا یک پیروزی و یک 

شکست بود.
  تاسیســات دریایــی مدافــع عنوان 
قهرمانی در ادانه نا کامی هایش در جهان 
و اسیا لیگ را هم با شکست شروع کرد تا 
این تیم به یک ریکاوری محتاج شود. ملی 
حفاری اهواز دیگر تیــم نفتی حاضر در 
لیگ برتر فوتسال در ساری دست به کار 
بزرگی زد و شهروند این شهر را در گام اول 

شکست داد تا بادست پر به خانه برگردد.

ارژن شــیراز4 – 2 تاسیســات 
دریایی

شاگردان شمسایی با شکست 
استارت زدند !

تیم فوتبال تاسیســات دریایی که در 
هفته نخست لیگ برتر فوتسال میهمان 
تیم اژن شیرز بود با ارائه یک بازی ضعیف 
با نتیجه پرگل بازی را واگذار کرد تا شروع 
بدی در اغاز رقابتهای لیگ برتر داشــته 

باشد.

گلهای تاسیســات را در ایــن دیدار  
محمدرضا سنگ سفیدی و مجید حاجی 

بنده به ثمر رساندند.

 شهروند ساری ۳– حفاری اهواز 4
حفاری گام نخست را 

محکم برداشت 
تیم فوتســال ملی حفــاری اهواز که 

در هفته نخســت به ســاری رفته بود در 
یک دیدار پرگل و در عیــن حال نزدیک 
توانســت برتری خود را به حریف دیکته 
کند و با نتیجه پــرگل 4 بر 3 میزبان خود 
 را شکســت دهد تا با دســت پر به خانه

 برگردد. 
در این دیــدار برای  حفــاری پیمان 
حفیظی، شــهاب طالبی، فرهاد توکلی و 

بهزاد عظیمی گلزنی کردند.  

 کاپیتان و دروازه بان صنعت نفت معتقد 
است تراکتورسازی خوش شانس بود که 
از آبادان با کسب تساوی به تبریز برگشت.

حســن هوری کاپیتــان و دروازه بان 
صنعت نفت بعد از تساوی خانگی با تراکتور 
گفت: به نظر من نتیجه تســاوی به نوعی 
برای مــا عادالنه بود، البتــه تراکتوری ها 
موقعیت های گلزنی بیشتری داشتند، اما 
داور پنالتی ما را ندید وگرنه می توانستیم 

حریف مان را شکست دهیم.
وی در ادامــه گفــت: در ضمــن 
تراکتوری ها خیلی شــانس آوردند چون 
روز قبل از بازی با این تیــم، هوای آبادان 
باالی 50 درجه بود، ولی در روز بازی به یک 
باره هوا »شکست« و برخالف انتظارمان 
باد شمال به جنوب در آبادان وزید. همیشه 
این طور اســت که باد جنوب به شــمال 
می وزد و هوا را بی نهایت گرم می کند. االن 
هوا آن قدر گرم شــده که نفس کشــیدن 
هم ســخت اســت، اما واقعاً تراکتوری ها 

خوش شانس بودند.
دروازه بــان تیم فوتبــال صنعت نفت 
اضافه کرد: برای این تیــم احترام خاصی 
قائلم. آنها واقعاً صنعــت نفت را آزار دادند 

و تیم باشــخصیتی هســتند که به سمت 
قهرمانی می روند، ولی ما هم می خواهیم 
رتبه تک رقمی در جدول داشــته باشیم 
و به همین علت با تمام وجــود کارمان را 
ادامه می دهیم. با وجــود مدیریت، کادر 
فنی، بازیکنان جوان و همچنین هواداران 
پرشوری که داریم، امسال به امید خدا تک 
رقمی خواهیم شد. حرارت تشویق مردم 

آبادان از دمای شهر هم باالتر است.

او در نهایــت با اشــاره به بســته نگه 
داشتن دروازه اش در دو دیدار قبلی گفت: 
امیدوارم بتوانم کلین شــیت هایم را ادامه 
دهم. بازیکنــان جوان مــا در خط دفاع، 
حاال دیگر باتجربه هم شده اند و آنها به من 
کمک می کنند تــا دروازه را نجات دهیم. 
اگر گل های کمتری دریافت کنیم، قطعاً 
امتیازات بیشتری می گیریم و به هدف مان 

نزدیک تر می شویم.

لیگ برتر فوتسال 

مدافع عنوان قهرمانی متوقف شد، ملی حفاری با برد شروع کرد

هوری:

   رتبه صنعت نفت تک رقمی می شود

 شماره  795، شنبه 16مرداد 1395 



29

 دست نشان:  می خواستیم 
به پیروزی خانگی برسیم

 ســرمربی تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان می گوید دل مان نمی خواســت 
بازی مساوی شود چرا که یک امتیاز به 

درد ما نمیخورد.
  نادردست نشان سرمربی تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان پس از تساوی خانگی 
بدون گل مقابل تراکتورسازی در هفته 
دوم لیگ برتــر فوتبال گفــت: از قبل  
گفته بودم بازی ســنگینی داریم؛ تیم 
جوان ما مقابل تیم بــا تجربه و پرمهره 
تراکتورســازی  باید بازی می کرد. من 
از بازیکنانم راضی هستم با وجود تمام 
برتری هایی که تراکتورسازی داشت به 
خوبی مقابل آنها ایستادیم و در طول 90 
دقیقه مدافعان ما حتی یکبار هم اجازه 

ندادند عمق دفاع باز شود.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان تصریــح کرد: ادینیــو  ، کرار، 
ابراهیمی، حاتمــی و رفیعی هر کدام 
بازیکنان سطح بین المللی هستند اما 
دفاع هوشــمندانه ما به همراه حسن 
هوری آماده به آنها اجــازه نداد. البته 
خطراتی روی دروازه ما ایجاد شد اما 
می دانســتیم از این نوع خطرات گل 
نخواهیم خورد. از کنار رفتن و ارسال 
کردن 2 اســتراتژی حریــف بود که 
به خوبــی آنها را مهــار کردیم. چون 
می دانســتیم بازیکنان آنها به عمق 
دفاع اصرار دارند و بازی را به جناحین 

بردند.
دست نشــان در خصوص اینکه در 
خانه تســاوی کردند و از دســت دادن 
امتیاز در خانه خوب نیست،گفت: از قبل 
پیش بینی می کردیم روند دقایق پایانی 
می تواند به نفع ما باشد و موقعیت هایی 
داشتیم که می توانستیم به گل برسیم. 
از بچه ها راضی هســتم که در عین کم 
تجربگی بــازی محکمی انجــام دادند 
دل مان نمی خواست بازی مساوی شود 
چون هر دو تیم ضرر کردند خصوصا ما 
که در خانه بازی می کردیم . هم تراکتور 
از جمع مدعیان فاصلــه گرفت و هم ما 
که می خواســتیم به پیــروزی خانگی 
برســیم. امیدوارم در بازی های آینده 

بهتر کار کنیم. 

تیم فوتبال نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر یک تساوی دیگر به 
دست آورد تا 2 امتیازی شود.

  تیم فوتبال نفت آبادان در هفته دوم ازرقابتهای لیگ برتر فوتبال 
باشــگاه های ایران در آبادن و ورزشــگاه تختی میزبان تیم تراکتور 
ســازی بود که پس از 90 دقیقه بازی پایاپای به تســاوی بدون گل 

قناعت کرد.
شاگردان نادر دست نشــان که در خانه به دنبال پیروزی خانگی 
بودند، هرچه زدند به در بسته خورد تا مثل بازی اول مقابل صبا از گل 
زدن محروم باشند. حسن هوری دروازه بان و کاپیتان تیم فوتبال نفت 

آبادان در این دیدار ســتاره تیمش بود چراکه در چند صحنه با سیو 
های خوب خود مانع باز شدن دروازه نفت شد.

نفت آبادان با این تساوی 2 امتیازی شد و بدون گل زده و خورده 
در رتبه دهم جدول قرار گرفت.

  گروه  کوهنوري 8 نفره اعزامی هیات کوهنوردی شرکت پاالیش 
گاز پارسیان توانستند به قله 4310 متري برج خلنو، از قلل مهم البرز 
مرکزي در  شمال شــرق تهران - شــمال منطقه شمشک و رودبار 

قصران و در قلب رشته کوه هاي البرز مرکزي قرار دارد، صعود  کنند.

  علي جوینده بیدار، علي اکبر شریعتي، حمیدرضا معینی، بهروز 
مهیدي، محسن رمضاني، محمد امین وطن ایمان، اسماعیل رادمان 
فر و با سرپرستي آقاي حمیدرضا ناگهی در این برنامه شرکت داشتند 
که با تالش مثال زدني از مسیر روستاي اللون – چشمه تلخاب – آبشار 

و گردنه ورزآب موفق به صعود به قله برج خلنو شدند.
حمیدرضا ناکهي سرپرست گروه اعزامي گفت: این صعود با توجه 
به شرایط مسیر صعود ) شیب بسیار زیاد، کم آبي از ارتفاع 3200 متر 
 High( صعودی مشکل و تا حدودی فنی ،)به باال و کوله کشي سنگین

Trekking( محسوب می گردد.

  درخشش فرزندان پخش 
ناحیه مهاباد

فرزندان ذکــور کارکنان ناحیه 
مهاباد مقام دوم و ســوم  مسابقات 
شنا و تنیس  روی میز   نهمین دوره 
المپیاد ورزشــی  فرزندان پسر25 

سال و پایین تر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را کسب 
نمودند. برپایه این گزارش، درپایان این دوره از مســابقات، فرزندان 
ذکور کارکنان ناحیه مهاباد –منطقه میاندوآب مبین یگانه حسنی 
در رشته ورزشی شنا موفق به کسب رتبه دوم ومدال نقره  و در رشته 
تنیس روی میز آرین معروفی آذر، رتبه ســوم ومدال برنز را بدست 

آوردند. 

   کارکنان منطقه تهران در 
ارتفاعات تنگه واشی

گلگشــت و پیــاده روی 
خانوادگــی کارکنان  شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه تهران در ارتفاعات تنگه 

واشی برگزار شــد. این پیاده روی با هدف ایجاد تعامل نزدیکتر بین 
کارکنان و خانواده های ایشان، افزایش کارآیی و سالمت آنها، ترویج 
فرهنگ و روحیه ورزشی برگزار شد. گفتنی است در این برنامه یک 
روزه، همکاران و خانواده های ایشــان با گذشتن از رودخانه و دشت 

به آبشار رسیدند.  

پیروزی نفت مسجد سلیمان مقابل شاگردان دایی
نفــت  تیــم فوتبــال   
مسجدســلیمان کــه جهت 
آماده سازی در اردوی تهران 
به ســرمی بــرد در دیداری 
تدارکاتی موفق شد شاگردان 
علی دایی را شکســت دهد. 

شاگردان ســهراب بختیاری زاده مقابل حریف لیگ برتری خود 
بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشــتند و توانستند با نتیجه 2 
بر یک از حریف خود پیش بیفتند و ایــن نتیجه را نیز تا پایان بازی 
حفظ کنند. سجاد فیض الهی و محمد معاوی گلهای نفت مسجد 

سلیمان را به ثمر رساندند. 

صعود جانبازان پاالیش شازند 
به قله آب گرمه

شــرکت پاالیــش نفــت امام 
خمینــی)ره( شــازند میزبــان 
کوهنوردان جانباز شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش بــود .75 نفراز 
جانبازان شــرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی از سراسر کشور موفق شدند  به قله آب 
گرمه لرستان واقع در جنوب شهرستان درود صعود کنند. در این 
صعود تعدادی از جانبازان عزیز که از ناحیه پا  یا  دســت محروم 
بودند حضور داشتند و کل گروه موفق شدند بر بلندای قله صعود 

کنند.  

گپ و گفت

نفت آبادان 0 – 0 تراکتورسازی تبریز

نفت 2 امتیازی شد

صعود کوهنوردان پاالیش گاز پارسیان 
به قله برج خلنو

 شماره  795، شنبه 16مرداد 1395 



30

در پی تالش های دولت انگلیس بــرای بهره برداری از 
امتیازنامه خوشــتاریا ، دولت ایران اطالعیه ای عمومی را 
برای تذکر مؤکــد درباره ی بی اعتبار بــودن امتیازنامه ی 
خوشتاریا منتشــر می کند. فشــارهای انگلیس موجب 
می شــود که حســین عالء در تاریــخ 26 آذر 1300 طی 
تلگرافی به انتظام الملک معاون وزارت خارجه ی وقت ایران، 
وزارت خارجه را به مقاومت در برابر فشــارهای انگلستان 
تشویق کند و از معاون وزارت خارجه بخواهد که در مجلس 
به نحوی البی کند که سرمایه گذاری آمریکا با شرایط اولیه 
در ایران ممکن شود. در این مقطع چنان که از مکاتبات عالء 
بر می آید تصور سیاســتمداران ایران بر این بوده است که 
دولت آمریکا و باز شدن راه نفوذ آن در ایران وسیله ای برای 

کنترل نفوذ روزافزون بریتانیا خواهد بود. 
عالء در تلگرام مذکور می نویسد : » حس می کنم که توپ 
و تشر انگلیس ممکن اســت دولت را خوفناک و مأیوس ،  

چون مساعدت آمریکا با قدری صبر و فداکاری حتماً 
تحریک می شود و از معاندین کاری ساخته 

نیست، واجب است فوری جناب عالی با 
رئیس الوزرا و دوستان و رجال بانفوذ 
مجلس مذاکره فرمایید اتحاد کرده 
این موقع تاریخی را از دست ندهند و 
راضی نشوند مملکت از نجات حتمی 
محروم بماند. شــرایط امتیاز نفت را 

شوستر که یقیناً طرف اطمینان ملت 
اســت قطع کرده می گوید صدی ده از 

کلیه ی نفت استخراجی کافی است. اشکال 
این است که مجلس تصویب نموده است عالوه بر 

صدی ده قید شــود، در صورتی که کمپانی از قبول کردن 
صدی ده منت می گذارد. داخل شــدن سرمایه ی آمریکا 
به ایران به قدری نافع اســت که تصور نمی کنم تأخیر امر 
استقراض و امتیاز مصلحت باشد. منتظرم سرکار مطلب و 
مشکل را فوراً حل نمایید که زحمات به هدر نرود ... به سایر 
دوستان و خیرخواهان بگویند قدری حوصله و مقاومت در 
مقابل تهدید و انتریک انگلیس الزم است تا مساعدت آمریکا 
ظاهر ]شــود[. امتیاز و قرض تا ده روز دیگر تمام می شود 
ولی تغییر شرایط امتیاز که به حال ایران بسیار مفید است 

ممکن نیست.«
قوام السلطنه نخســت وزیر وقت در تلگرافی به همان 
تاریخ از ارسال تلگراف از سوی حسین عالء به انتظام الملک 
تلویحاً ابراز نارضایتی می کند و عالء را نســبت به جدیت 
خود در امضای قرارداد با آمریکایی ها متوجه می سازد. در 
همین تلگراف است که قوام از ورود نمایندگان استاندارد 
اویل به تهران و ردوبدل شدن تلگراف های رمز میان آن ها و 
واشنگتن اطالع می دهد و ضمناً به موضوع سفر وزیرمختار 
آمریکا به ایران نیز اشاره می کند: »...در باب خط مسافرت 
وزیرمختار آمریکا بر طبق دو فقره تلگرافات جناب عالی با 
سفارت روس مذاکره کردم و با اظهار خرسندی از این که 
وزیرمختار از راه روسیه خواهد آمد اظهار مساعدت می کند. 
به وزیرمختار ایران در مسکو تلگرافاً اطالع دادم و بعد از این 
مقدمات شارژدافر آمریکا اظهار می دارد که مشاٌرالیه از راه 
بمبئی خواهد آمد. تصدیق می نمایید که این تغییر تصمیم 
با مذاکراتی که اینجا با وزیرمختار روس 
شده است مناسب نبوده است. منتظرم 

تصمیم قطعی را مخابره فرمایید.«
در تاریخ 28 آذر 1300 حســین 
عالء در تلگرافی به قوام، تغییر مسیر 
وزیرمختــار آمریــکا را از راه بغــداد 
به ایران اطــالع می دهــد و توضیح 
می دهد که شوســتر اعالم کرده است 
که کمپانی اســتاندارد اویل تمایلی به 
همکاری با شــرکت نفت ایران و انگلیس 
ندارد. همچنین عالء پیشــنهاد می کند که 
مهمانداری ایرانی بــرای وزیرمختار آمریکا معین 
شــود که از بغداد او را همراهی کند. نگرانی از ســفرهای 
داخلی وزیرمختار آمریکا و تأمین رفاه او در داخل ایران نیز 
از موضوعات دیگری است که عالء در این تلگراف گوشزد 

می کند. 
در این میــان در ســایر پیغام هایی که عــالء به ایران 
می فرستد صحبت از ورود شرکت نفتی سینکلر در مسائل 
نفتی ایران به میان می آید. قوام الســلطنه در تلگرافی به 
تاریخ 28 آذر 1300  با ورود نماینده ی شــرکت سینکلر 
»چنانچه از مسافرت خود تقاضای خرج و خسارتی از دولت 

نکند« موافقت می کند. 
همزمان رؤسای شــرکت نفت ایران و انگلیس هنوز بر 
ادعای خود نسبت به امتیاز خوشتاریا پافشاری می کردند.  
در این میان سند تصدیق سر پرســی کاکس هنگامی که 
دولت ایران بی اعتبار بودن امتیازنامه ی خوشــتاریا را به 
اطالع سفارت انگلستان رسانده بوده است در وزارت خارجه 
یافت نمی شــود و از این رو قوام در تاریخ 29 آذر 1300 در 
تلگرافی به لندن، از وثوق الدوله می خواهد که متن تصدیق 

سر پرسی کاکس را به دست او برساند.  
در همین هنــگام در 29 آذر 1300 حســین عالء طی 
تلگرافی به قــوام، از او می خواهد کــه وزیرمختار انگلیس 
در تهران را متوجه اهمیت اتحاد انگلیس و آمریکا در برابر 
تهدیدات احتمالی شوروی سازد. از سوی دیگر، استاندارد 
اویل نسبت به اعتراضات دولت انگلستان حساسیت نشان 
می دهد و بالتکلیف بودن امتیاز خوشتاریا به لحاظ اعتبار 
را زمینه ای برای تأخیر در نوشتن قرارداد قرار می دهد. در 
عین حال استاندارد اویل می پذیرد که با توجه به وضعیت 
اضطراری دولت ایران به جهت مالی مساعده ای یک میلیون 
دالری را بدون اخذ وجه امتیــاز در اختیار دولت ایران قرار 
دهد.  قوام السلطنه در برابر تردید استاندارد اویل و پیشنهاد 
مســاعده ی یک میلیون دالری برخــورد قاطعی صورت 
می دهــد و در تلگرافی خطاب به حســین عــالء به تاریخ 
2 دی 1300 تمامــی ادله ی حقوقی ممکــن در رد امتیاز 
خوشــتاریا را به عالء منتقل می کند تا عالء با دست پر در 
مباحثه با طرف آمریکایی حاضر باشــد. قــوام که »نفوذ و 
انتریک« انگلیســی ها در آمریکا را دلیل پشت پرده ی این 
تردید می بیند در بخشی از این تلگراف می نویسد: » عالوه 
بر دالیلی که سابقاً ذکر شد الزم اســت مسبوق باشید که 
اوالً امتیاز خوشتاریا در کابینه ی سپهساالر به تاریخ 1334 
]هجری قمری[ داده شــده و در کابینه ی اول آقای وثوق 
الدوله به تاریخ اول سنه ی 1335 ]هجری قمری[ تجدید 
و تصدیق شده اســت. در این دو امتیاز  تصریح شده است 
که چنانچه تا مدت پنج ســال صاحب امتیاز شروع به کار 
ننماید امتیاز از درجه ی اعتبار ساقط است. بنابراین امتیاز 
اولی در یک سال قبل ملغا و امتیاز دوم نیز قبل از واگذاری 
به اســتاندارد اویل ملغا گردیده اســت. ثانیاً در امتیازات 

ماجراهای نفت شمال- بخش چهارم

همدستی آمریکا و انگلیس

پس از آنکه انگلیسی ها از محتوای مذاکرات حسین عالء با استاندارد اویل و 
وزارت خارجه ی آمریکا اطالع یافتند ، نامه ی اعتراض آمیزی از سوی لرد کرزنـ  
وزیر امور خارجه ی وقت بریتانیاـ  به قوام السلطنه می رسد . نارضایتی انگلیسی 
ها از دو موضوع بود؛ نخست وام پنج میلیون دالری دولت آمریکا به ایران و دیگری 
قرارداد مربوط به راه اندازی راه آهن خرمشهر- بندرگز. احمد قوام با تأکید بر این 
که دولت آمریکا عایدات نفت جنوب را به عنوان وثیقه ی وام کتبًا در قرارداد ذکر 
کند، تلگراف دیگری در تاریخ 24 آذر 1300 به حسین عالء ارسال و ضمن آن که 

عالء را از تصویب مجلس نسبت به وام مطمئن می کند و از او می خواهد که خیال 
طرف آمریکایی را از جهت تأیید مجلس راحت کند. وی از بیم آن که انگلیسی ها 
مبادا استقراض دولت ایران از آمریکا را منافی منافع خود بدانند این بار محتوای 
تلگراف پیشین خود را که در آن خواسته بود در درجه ی اول عایدات تنباکو به 
عنوان وثیقه ی وام در نظر گرفته شود پس می گیرد و سخنی از عایدات تنباکو 

به میان نمی آورد.
و اما ادامه ماجرا... 

تاریخ

برگرفته از کتاب در دست تالیف »تاریخ تحلیلی صنعت نفت ایران« – اداره کل روابط عمومی وزارت نفت

عالء در تلگرام مذکور می نویسد : » 
حس می کنم که توپ و تشر انگلیس 

ممکن است دولت را خوفناک و مأیوس 
می کند چون مساعدت آمریکا با قدری 
صبر و فداکاری حتماً تحریک می شود و 

از معاندین کاری ساخته نیست
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خوشتاریا قید شده اســت که اگر صاحب امتیاز بخواهد با 
اشــخاص دیگری شــرکت نماید باید قباًل به وزارت فواید 
عامه مراجعه نموده با تصویــب آن وزارتخانه اقدام نماید. 
در اینجا معلوم می شــود که فقط حق شراکت داشته است 
نه حق انتقال. ثالثاً در کابینه ی اخیر آقای وثوق الدوله که 
گفت وگوی انتقال امتیاز به کمپانی نفت جنوب در بین بوده 
است آقای وثوق الدوله مراسله]ای[ به سر پرسی کاکس در 
جواب نظریات دولت را در بطالن امتیاز خوشتاریا را شرح 
داده اند و سر پرسی کاکس در جواب، نظریات دولت را در 
بطالن امتیاز خوشتاریا تصدیق نموده اســت. ... با دالیل 
فوق که به هیچ وجه جای تردیــد در حقانیت دولت باقی 
نمی گذارد اگر کمپانی اســتاندارد باز هم تردید نماید باید 
قایل شد که تحریکات انگلیس ها در او تأثیر نموده است و اال 
انگلیسی ها در هیچ محکمه به هیچ وجه نمی توانند دعاوی 

موهوم خود را به ثبوت رسانند.«
عالء دالیل قوام را به استاندارد اویل منتقل می کند اما 
با مسائل تازه تری مواجه می شــود. از سویی دولت ایران از 
طریق ســفارت ایران در لندن درگیر نزاع های مطبوعاتی 
درباره ی امتیاز خوشتاریا شده است و این موضوع پافشاری 

شرکت نفت ایران و انگلیس بر همکاری با استاندارد اویل 
را تقویت کرده است؛ از ســوی دیگر موارد تازه ای از سوی 
اســتاندارد اویل درباره ی امتیاز خوشــتاریا به عالء گفته 
می شود که او در تلگراف بعدی خود به قوام در تاریخ 2 دی 
1300 آن ها را به قوام اطالع می دهد: »...سه مسئله ی عمده 
باید روشن بشــود: 1( اصل امتیاز خوشتاریا قانونی بوده یا 
خیر؟ کیفیت اختیارات حکومت وقت چه بوده است؟ ... 2( 
در شروع به عملیات استخراج به شرایط امتیاز عمل شده 
است یا نه. 3( خوشتاریا به کمپانی روسی روپن پرس و این 
کمپانی به کمپانی نفت شــمال که به توسط کمپانی نفت 

انگلیس و ایران تشکیل شده انتقال داده است. این انتقاالت 
موافق امتیاز ایضاً به اطالع و ثبت دولت علّیه رسیده است 

یا خیر؟ «
در این اثنا رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس در مجمع 
ساالنه به صحت امتیاز خوشــتاریا اشاره می کند. شوستر 
در تاریخ 4 دی 1300/ 25 دســامبر 1921 تلفنی با عالء 
در واشنگتن صحبت می کند و امید می دهد که مسئله ی 
امتیاز استاندارد اویل و استقراض دولت ایران از این کمپانی 
به زودی به سرانجام می رســد. قوام در تلگراف بعدی خود 
به عالء در تاریخ 5 دی 1300 ســه مسئله ی محوری را که 
اســتاندارد اویل درباره ی امتیاز خوشتاریا طرح کرده بود 
جواب می دهد و می نویسد: »راجع به سه مسئله ی عمده که 
اظهار داشته اید باید روشن شــود اوالً قانونی نبودن امتیاز 
خوشتاریا محتاج به استدالل نیست زیرا اعمال و تصمیمات 
هیچ دولتی در ایران نمی تواند ناقض قانون اساسی مملکتی 
گردد و هرچند نظر به حوادث جنــگ عمومی که به ایران 
متوجه گردید مجلس مدت شش ســال تعطیل بود لکن 
اساس مشروطیت یعنی تفکیک اختیارات دولت و مجلس 
جز در مواردی که قانون تصریح می کند تعطیل بردار نیست 

و هیچ قانونی به دولت اجازه ی اعطای امتیازات نداده است 
... ثانیاً بعد از این که اساس امتیازات خوشتاریا را لغو بدانیم 
هیچ نوع عملیاتی نمی تواند برای او اثبات حقانیت نماید و 
بر فرض برای تفحص نفت در یکی-دو موضع امتحانی کرده 
باشد برای استخراج عملیاتی نکرده اســت. ثالثاً راجع به 
انتقال به کمپانی روپن تو )Ropento( و کمپانی نفت جنوب 
اوالً خوشتاریا حق نداشته است. ثانیاً به دولت اطالع نداده 
است و به عالوه اول دفعه ای اســت که دولت اسم کمپانی 
روپن تو را می شــنود. ثالثاً در موقع انتقال به کمپانی نفت 
جنوب، دولت به محض حصول اطالع دالیل خود را بر بطالن 

امتیاز خوشتاریا از آن تاریخ تا کنون اعالم نموده و به طوری 
که سابقاً هم گفته ام سر پرسی کاکس وزیرمختار انگلیس 
دالیل دولت را در بطالن امتیاز تصدیق کرده اســت. اخیراً 
نیز در مالقات با وزیرمختار جدید انگلیس دالیل دولت را 

بر بطالن امتیاز خوشتاریا مفصاًل خاطرنشان نموده ام.«
هم زمان با این تلگــراف، در 5 دی 1300 قوام به وثوق 
الدوله تلگرافی می فرستد و مجدداً درخواست خود را برای 
دریافت متن کتبی موافقت ســر پرســی کاکس با بطالن 
امتیاز خوشــتاریا تکرار می کند.  در همین هنگام سفارت 
بلژیک در تهران برای احداث راه آهن در آذربایجان، خمسه، 
گیالن، مازندران، تهران، استرآباد و خراسان درخواستی به 
دولت می دهد که بر اســاس آن به فاصله ی ده فرسخ از راه 
آهن، امتیاز تمامی معادن به استثنای معادن نفت را شامل 
می شود.  این ها در حالی است که هنوز وزیرمختار آمریکا 
به ایران نرسیده است. حســین عالء در تلگرافی با اعطای 
امتیاز معادن به شرکت بلژیکی مخالفت و توصیه می کند 
هر نوع امتیازی از این گونه بعــد از ورود وزیرمختار آمریکا 

به ایران، داده شود. 
در نهایت نتیجه ی مذاکرات میان شرکت نفت ایران 

و انگلیس و استاندارد اویل آن بود که مقامات استاندارد 
اویل قانع شــدند در زمینه ی امتیاز نفت شــمال ایران 
بالمناصفه با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد همکاری 
شــوند. مذاکرات ُکدمن با اســتاندارد اویــل درباره ی 
نفت عراق و فلســطین، در جنب مذاکره پیرامون نفت 
شــمال ایران در جلــب رضایت طــرف آمریکایی مؤثر 
بود. بدین ترتیب در 31 دسامبر 1921/ 10 دی 1300 
وزارتخانه های خارجه ی انگلیس و آمریکا توافق کردند 
که هر گونه اقدامی درباره ی امتیاز خوشــتاریا با اطالع و 

هماهنگی طرفین انجام گیرد. 
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اخبار

بهار امسال رخ داد
مصرف نیم میلیارد 

مترمکعب گاز در اردبیل

مشتركان بخش های مختلف 
گاز اســتان اردبيــل در ســه ماه 
نخست امسال بيش از نيم ميليارد 
مترمكعــب گاز طبيعــي مصرف 

كردند.
به گزارش روابط عمومی شركت 
گاز استان اردبيل، مدیرعامل این 
شــركت گفت: بهار امسال ميزان 
مصرف گازطبيعي در بخش هاي 
صنعتي، خانگي و تجاري اســتان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

6 درصد افزایش یافته است. 
فيــروز خدایــی افــزود: در 
مدت یــاد شــده بيــش از 523 
ميليون مترمكعــب گاز طبيعي 
در بخش هاي مختلــف خانگي، 
تجــاري، صنعتي و ســایر مراكز 
استان مصرف شده و این در حالي 
است كه در مدت مشابه سال 94 
در حدود 492 ميليون مترمكعب 
گاز طبيعي در بخش هاي یاد شده 

مصرف شده بود.
وی ادامــه داد: ایــن ميــزان 
افزایش مصرف گاز در حالي ثبت 
شــده اســت كه در 3 ماه امسال 
بيش از 3 هزار مشــترك شهري و 
روستایي و نيز 11 واحد صنعتي به 
جمع مصرف كنندگان گاز طبيعي 

استان اضافه شده است.
مدیرعامل شــركت گاز استان 
اردبيل به آمــار تفكيكي مصرف 
گاز طبيعي هم اشاره كرد و یادآور 
شــد: از كل گاز دریافتــي در این 
مدت حــدود 46 درصد در بخش 
خانگي و تجــاري، 38 درصد در 
نيروگاه و مابقي در CNGها و سایر 
 مشــتركان صنعتي مصرف شده

 است.
خدایي تصریح كرد: شركت گاز 
اســتان هم اكنون به بيش از 410 
هزار مشــترك خدمات رســاني 
مي كند كه از این ميزان 315 هزار 
مشترك شهري و 95 هزار مشترك 

روستایي هستند.

سرپرست امور اداری منطقه اصفهان از 
برگزاری بيش از 3500 نفر ساعت آموزش 
منابع انســانی این منطقه در ســه ماه اول 

امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه اصفهان، 
عليرضا صفدریــان گفت: در بهار امســال 
بيــش از 3 هزار و530 نفر ســاعت آموزش 
برای 201 نفر از كاركنان منطقه برگزار شد 
كه پيش بينی می شــود این آمار طی فصل 
تابستان به صورت قابل توجهی افزایش یابد. 
وی با اشــاره به اهميت برگزاری دوره های 

آموزشــی و نقش آن در ارتقــای عملكرد 
كاركنان گفت: ســازمان ها برای رسيدن به 
پویایــی و ارتقای عملكرد نيروی انســانی، 
نيازمند توجه ویژه به بحث آموزش كاركنان 

هستند.
صفدریان تعــداد دوره های آموزشــی 
فصل بهار را 27 دوره عنــوان كرد و افزود: از 
این تعداد 10 دوره در منطقه و بقيه دوره ها 
در خارج از منطقه برگزار شــده است. وی با 
بيان برخی عناوین دوره های آموزشی ادامه 
داد: اصول نقشه خوانی piping، توپكرانی در 
خطوط لوله، طراحی خطوط لوله، مدیریت 
بحران، مدیریت زمان، پروانه های ســرد و 
گرم و غيــره از جمله دوره هایــی بود كه در 
مدت زمان یاد شده با مشاركت همكاران و با 

موفقيت برگزار شد.

خطوط لوله و مخابرات اصفهان

پخش کردستان

با اتمام طرح های گازرسانی شركت گاز استان بوشهر، 
آمار روستاهای گازدار این استان به بيش از 400 روستا 

افزایش یافت. 
به گزارش روابط عمومی شــركت گاز اســتان بوشهر، 
مدیرعامــل این شــركت از افزایش حجم گازرســانی به 
روستاها خبر داد و گفت: به منظور تحقق این امر، عمليات 
توسعه گازرسانی در شمار قابل توجهی از روستاهای استان 
در دست اجرا است. غالمعباس حســينی افزود: همسو با 

سياست ها و برنامه های تعریف شده ، 208 روســتای استان به تدریج و 
تا پایان امسال و سال آینده به شبكه سراســری گاز متصل خواهند شد. 
وی اظهار داشت: این حجم از گازرسانی با اعتباری افزون بر 90 ميليارد 
تومان انجام خواهد شد. مدیرعامل شــركت گاز استان بوشهر ادامه داد: 

هم اكنون نيز بيش از 200 روســتای این استان از گاز 
طبيعی بهره مندند و افزون بــر 41 هزار خانوار در این 
روستاها قادر به استفاده از نعمت گاز هستند. حسينی 
گفت: برای گازرسانی به روستاهای یاد شده، بيش از 
2 هزار كيلومتر شبكه اجرا و 41 هزار و 792 انشعاب 
نصب شــده اســت. وی تصریح كرد: با اتمام عمليات 
گازرسانی به روستاهای در دست اجرا، آمار روستاهای 
گازدار استان به بيش از 400 روستا و ضریب نفوذ گاز 
در بخش روستایی استان به 90 درصد افزایش می یابد. مدیرعامل شركت 
گاز استان بوشهر یادآور شد: بی شک با تكميل زیرساخت ها و گازرسانی 
به روستاهای یاد شده، گاز به عنوان محور انرژی، نقشی بسزا در محروميت 

زدایی و رشد و توسعه یافتگی در این مناطق ایفا خواهد كرد.

گازرسانی به روستاهای بوشهر شتاب می گیرد

ثبت 3500 نفر ساعت آموزش در منطقه اصفهان

جایگاه اختصاصی عرضه فرآورده های 
نفتی قرآن و عترت شهر سنندج با حضور 
فرماندار این شــهر، مســئوالن و مدیران 

پخش منطقه كردســتان، شــهردار 
ســنندج و دیگر مدیران اســتاني به 

بهره برداری رسيد.
به گزارش روابط عمومی شــركت 
ملی پخش فرآورده های نقتی  منطقه 
كردســتان، مدیر این شــركت گفت: 
این جایــگاه در زمينی به مســاحت 
2800 متر مربع با دارا بودن 2 مخزن 
به ظرفيــت ذخيره ســازي60 هزار 
ليتر بنزیــن معمولي و45 هــزار ليتر 

بنزین سوپر احداث شــده است.  فریدون 
یاســمی افزود: جایگاه اختصاصی عرضه 

فرآورده های نفتی قــرآن و عترت، دارای 
دو ســكوی عرضه بنزین با چهار تلمبه، دو 
عدد از تلمبه ها 4 نازله و دو عدد دیگر نيز 2 

نازله  است. مدیر شركت ملی پخش منطقه 
كردســتان در ادامه با اشــاره به اقدامات 

این شركت در زمينه بهينه سازي مصرف 
ســوخت وافزایش جایگاه هــاي CNG در 
اســتان ادامه داد: این جایــگاه همچنين 
دارای 3 دیسپنسر دونازلهCNG بوده 
كــه باظرفيــت 1500 مترمعكب در 
ســاعت توانایی تامين سوخت 150 
دســتگاه خوردرو را داراست.  یاسمی 
با اشــاره به هزینه 3 ميليــارد و 200 
ميليون ریالي برای ساخت این جایگاه 
اظهار كرد: جایگاه قرآن و عترت اداره 
اوقاف و امور خيریه بر اســاس آخرین 
استانداردهای زیست محيطی شركت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و 
سازمان محيط زیست احداث شده و زمينه 

اشتغالزایی 10 نفر را فراهم كرده است.

گاز    اردبیل گاز بوشهر

بهره برداری از جایگاه اختصاصی فرآورده های نفتی در سنندج
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»نیپنا« رتبه اول سطح ملی 
در جشنواره انتشارات روابط 

عمومی شد
پایگا ه خبری روابط عمومی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با نام »نیپنا« در یازدهمین 
جشنواره ملی انتشارات موفق به کسب رتبه 
اول در سطح ملی این جشنواره شد. در متن 
لوح تقدیر برگزیده اول سطح ملی جشنواره 
انتشارات روابط عمومی، خطاب به رضا خلج 
رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی آمده اســت: »برگزاری باشکوه 
یازدهمین جشــنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی به پاس ارج نهادن به مساعی بی وقفه 
روابط عمومی های کشور، در عرصه فرهنگ 
مکتوب، اقدام ارزشــمندی است که توسط 
انجمن متخصصان روابط عمومی با مشارکت 
واحدهای روابط عمومی سراســر کشور برپا 
شــد. از این رو، با توجه به کسب موفقیت در 
بخش وب ســایت )رتبه اول( در سطح ملی 
توســط آن روابط عمومی مراتب تشــکر و 
قدردانی خود را از حســن انجام مسئولیت 
در قبال اهداف برگزاری این جشنواره اعالم 

می دارد.«

گازرسانی به 55 نقطه 
روستایی در خوزستان

عملیات گازرســاني به 55 نقطه 
شــهري و روســتایي در شهرستان 

شادگان و دارخوین پایان یافت.
 به گزارش روابط عمومي شــرکت 
گاز اســتان خوزســتان، مدیرعامل 
ایــن شــرکت از اتمــام عملیــات 
گازرســاني بــه 55 نقطه شــهري و 
 روســتایي در شهرســتان شادگان

 خبر داد.
ناصر حسیني نژاد با گرامیداشت 
نیم قرن تــالش صادقانــه خدمات 
گازرساني به هموطنان گفت: عملیات 
گاز رســاني به نقــاط محــروم و به 
جا مانــده از نعمــت گاز طبیعي در 
قالب 13 کیلومتر شــبکه گذاري در 
شهرستان هاي شادگان و دارخوین با 
نصب 250 عدد انشعاب و گازرساني 
به 55 نقطه شــهري و روســتایي به 

پایان رسید.
وی هزینه اجرای این پروژه را بیش از 
135میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در 
پروژه یاد شده بیش از 300 خانوار شهري 
و روستایي در شهرستان هاي شادگان و 
دارخوین زیر پوشــش گاز طبیعي قرار 

مي گیرند.

فضاي سبز شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در منطقه اهواز، ســه برابر سرانه 
جهاني اعالم شــده از سوي محیط زیست 

سازمان ملل است. 
به گزارش روابط عمومي شرکت ملی 
مناطــق نفتخیز جنوب، مدیــر عملیات 
غیرصنعتي این شــرکت گفــت: در حال 
حاضر حدود یک میلیون مترمربع فضای 
سبز جهت پوشــش منازل ســازمانی و 

فضاهای اداری در اهواز داریم که با احتساب جمعیت 14 هزار نفری، 
سرانه فضای سبز به 70 متر برای هر نفر می رسد.محمد نریمیسازاد 
افزود: این در حالی است که ســرانه فضای سبز کشور در حال حاضر 
حدود 7 تا 12مترمربع است و همچنین محیط زیست سازمان ملل 
ســرانه فضاي ســبز را به ازاي هر نفر 20 تا 25 مترمربع اعالم کرده 
است که با این حساب، سرانه فضاي سبز شرکت ملي مناطق نفتخیز 

جنوب در منطقه اهواز، سه برابر سرانه جهاني 
اســت. وی با اشــاره به اینکه حدود 200 نفر 
نیروی انسانی برای نگهداشت فضای سبز در 
محیط هاي اداري و مسکوني سازماني تالش 
می کنند، یادآور شــد: آبیاری فضای سبز در 
منطقه اهواز از ســامانه آب خــام دریافتی از 
رودخانه کارون و بــا رعایت اصل صرفه جویي 
انجام می شــود.  وی به تنوع گیاهی در توسعه 
فضای سبز این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: 
با توجه به گستردگی و پراکندگی اماکن اداری و مسکونی، در مجموع 
12 گونه انواع درخت، درختچه، چمــن، گیاهان زینتي و آپارتمانی 
جهت توسعه فضای سبز کشت می شــود.مدیر عملیات غیرصنعتی 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، افزود: به منظور افزایش سهم 
خانواده ها در توسعه و نگهداشت فضای سبز، ساالنه در 2 مرحله نشاي 

گل و نهال درخت میان کارکنان توزیع می شود.

مناطق نفتخيز جنوب

 پتروشيمیگاز      اصفهان

اولین نشســت و کارگاه آموزشــی ویژه بانوان شــاغل در 
صندوق ها به همت امور بانــوان  وزارت نفت و با همکاری واحد 
آموزش و توسعه مدیریت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
صندوق های بازنشســتگی، در این نشســت  فاطمه تندگویان 
مشاور وزیر نفت در امور بانوان وزارت نفت، نوشین نجار مشاور 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور بانوان، ریاست، مدیران 
ارشــد و جمعی از بانوان صندوق ها حضور داشــتند. بنا بر این 
گزارش، شــریفی رئیس آموزش در مورد اهمیت کارگاه های 
آموزشی برای بانوان و سپس   فاطمه تندگویان در مورد تبیین 
راهبردهای نهادینه سازی و ساختارسازی مسئولیت اجتماعی 
بانوان صنعت نفت سخن گفتند. در بخش دیگری از این مراسم 
معارفه جلوه حسینی به عنوان مشاور امور بانوان در صندوق ها 

انجام  در ادامه برنامه کارگاه آموزشی با موضوع »متوازن سازی 
و حل تعارض بین کار و زندگی«  از سوی خانم دکتر مهاجرانی 

تدریس شد که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

نشســت شــورای مدیریت بحران استان 
اصفهــان با حضــور شــرکت های گاز، برق، 
آب و فاضالب، شــهرداری، خطوط  لوله گاز 
و نفت، نظام مهندســی، نیــروی انتظامی و 
دیگر دســتگاه های اجرایی با موضوع صیانت 
از شــریان های حیاتی به منظور پیشگیری و 
مدیریت شــرایط بحرانی به میزبانی شرکت 
گاز اســتان اصفهان برگزار شــد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، 

مدیرعامل این شــرکت با اشــاره به وجود30 هزار کیلومتر شبکه گاز 
زیرزمینــی گفت: این حجم بزرگ و پیچیده شــبکه ها، تاسیســات و 
انشعابات حامل میلیون ها مترمکعب گاز، به مثابه یک بمب مدفون شده 
است که پیشگیری از مخاطرات احتمالی آن مستلزم صیانت و نگهداری 
جدی آنهاســت. مصطفی علوی 70 درصد حوادث خطوط لوله گاز را 

مربوط به عوامل انسانی دانست و افزود: 29.4 
درصد این حوادث نیز مربوط به حفاری های 

ناهماهنگ است.
وی با اشــاره به اینکه حــوادث احتمالی در 
حوزه گاز طبیعی، به دلیل همراه بودن با انفجار 
و آتش سوزی، بسیار خطرناک تر از حوادث برق 
و آب است، خاطرنشان کرد: سایر دستگاه های 
اجرایی دارای شریان های حیاتی باید در عملیات 
حفاری پروژه های خود با این شرکت هماهنگ 
شوند تا شاهد حوادث ناشی از برخوردهای بیل مکانیکی و تخریب تجهیزات 
و شــبکه های زیرزمینی نباشــیم.  علوی، همچنین جمع آوری شیرهای 
پیاده رو در برخی معابر ســطح شهرهای اســتان را ضروری خواند و گفت: 
برخی از مراحل اخذ مجوز برای حفاری و جمع آوری این شیرها دست و پا 
گیر بوده و الزم است شهرداری ها در این باره مساعدت الزم را به عمل آورند. 

 حفاری های نا هماهنگ، عامل 29/4 درصد حوادث گاز

فضای سبز مناطق نفتخیز جنوب3 برابر استاندارد جهاني است

 صندوق های   بازنشستگی

اولین همایش ویژه بانوان در صندوق ها

گاز    خوزستان
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اخبار

صيانت از محيط زيست، 
دغدغه وزارت نفت 

حفاظــت و صيانت از محيط زيســت 
پيرامــون تأسيســات نفتی، همــواره از 
دغدغه های اصلي مديــران وزارت نفت 

بوده است. 
به گــزارش روابط عمومي شــركت 
بهره بردار ي نفت وگاز گچســاران، رئيس 
روابط عمومي اين شــركت گفت: شركت 
بهره برداري نفت وگاز گچســاران همواره 
كوشيده اســت براي كاهش آالينده های 
زيست محيطي به عنوان يكي از پيامدهاي 
اجتناب ناپذير عصر تكنولوژي اقدام هاي 
مؤثري انجام دهد. ساســان حبيبي نژاد 
افزود: ايــن اقدامــات در همســويی با 
سياست هاي كلي وزارت نفت و به تبع آن 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب مبني 
بر جلوگيري از انتشار آالينده هاي زيست 

محيطي صورت گرفته است.
حبيبي نژاد ادامه داد: در چارچوب 
اقدام هاي عملي پروژه هاي متعددي 
در اين شــركت به اجرا در آمده كه هر 
كدام به سهم خود تأثير گذاري قابل 
توجهي در حفظ ســرمايه هاي ملي، 
ارزش افزوده و دست يافته هاي محيط 

زيستي داشته است.
وی به بخشــي از اقدامــات انجام 
شــده در اين زمينه اشــاره و عنوان 
كرد: كاهش ميزان ريســك آلودگي 
پســاب هاي خروجي تأسيســات از 
طريق پروژه جمع آوري پســاب هاي 
صنعتي به چاه هاي جذبي، جلوگيري 
از گاز سوزي، جلوگيري از نفت ريزي 
و نفت سوزي، جمع آوري گاز خروجي 
مخازن واحدهــاي بهره بــرداري با 
هدف جلوگيري از ســوزاندن گازها، 
بهينه سازي، ايمن سازي خطوط لوله 

از جمله اقدامات اين شركت است.
وی با بيان اينكــه در حال حاضر 
 »MOS« 3 دســتگاه تفكيك گر سيار
و يك دســتگاه MOT در شركت نفت 
گچســاران مشــغول فعاليت است، 
اظهار داشت: به كمك اين دستگاه ها از 
سوختن بيش از 442 هزار بشكه نفت 
در گودال هــاي ســوخت  جلوگيری 

می شود.

عمليات تعمير و بازرســی رديف دوم واحد 
بازيافت گوگرد پااليشــگاه پنجــم مجتمع گاز 

پارس جنوبی به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع گاز  پارس 
جنوبی، رئيــس تعميرات مكانيك پااليشــگاه 
پنجم اين شــركت گفت: تعميــرات رديف دوم 
واحد گوگــرد كه دچار خوردگی شــديد بود، با 
انجام ٨3 مــورد تعميراتی و بــا ١٧ هزار و 4٨2 
نفر_ ساعت كار به پايان رسيد.  سهراب مزارعی 
در مــورد مراحل تعميرات اين واحــد افزود: در 
مرحله نخست، تخليه، تميزكاری، سرند و شارژ 

مولكوالرسيو راكتورها انجام شد.

 وی ادامــه داد: در مرحلــه  دوم بازرســی، 
تميزكاری داخلی، تعمير بخشهای آسيب ديده 
Acid gas k.o drum  در دســتور كار قــرار گرفت 

و پس از آن با تعويض گســكت به رفع نشــتی از 
فلنجها اقدام شد.  مزارعی با اشاره به تميزكاری 
داخلی، بازرسی، اصالح سايز Demister و تعمير 
رفركتوری هر سه كندانسور تصريح كرد: الينها 
و زانوهايی كــه با نظر بازرســی دچار خوردگی 
شــديد بودند تعويض يا با خــوردن pad ترميم 
شدند.  اين مقام مسئول با اشاره به اقدامات مهم 
در اين عمليات افزود: بازرسی، تميزكاری، شل و 
 Acid تيوب تست و پالک گذاری تيوبهای معيوب

gas preheater ، اعمــال رفركتوری كوره واكنش 

 seal pot  كردن همه Dechock ،و تعمير برنــر آن
و seal leg های اصلی و فرعی و تعمير شــيرآالت 
و كاليبره تجهيــزات ابزار دقيقــی از مهم ترين 
موارد در انجام عمليات تعميرات رديف دوم واحد 

بازيافت گوگرد در اين پااليشگاه است.
 مزارعی در پايان با تشــكر از تمام كاركنان 
واحدهای بازرســی، بهره بــرداری و مجموعه 
تعميرات پااليشگاه پنجم  اظهار كرد: اميدواريم 
بتوانيم بــا تكيه بر تــوان موجود و اســتفاده از 
نيروهای متخصص و توانمند داخلی، گام بلندی 

در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداريم.

 مجتمع گاز  پارس جنوبی

مصرف بنزيــن منطقه تهــران در تيرماه 
امسال با 4٦3 ميليون و ١24 هزار ليتر، هشت 

درصد رشد داشته است.
به گــزارش روابط عمومی شــركت ملی  
پخش فراورده هــای نفتی منطقــه تهران ، 
مصرف بنزيــن در منطقه تهــران در تيرماه 
امسال به 4٦3 ميليون و ١24 هزار ليتر رسيد 
در حالی كه پارسال 42٧ ميليون و 2٦٩ هزار 

ليتر بنزين در تهران مصرف شده است.
مصرف بنزيــن خردادماه امســال 444 
ميليون و 4٥٧ هــزار ليتر بــود در حالی كه 
پارسال 422 ميليون و ٩4٠ هزار ليتر بنزين 

در تهران مصرف شده بود.
آمــار مصرف بنزيــن تيرماه امســال در 
مقايسه با خردادماه امســال نشان از  افزايش 

١٩ ميليون ليتری بنزين منطقه تهران در اين 
يك ماه گذشته دارد.

ميزان مصرف نفــت گاز در منطقه تهران 
در تيرماه امسال به 2٠٧ ميليون و 243 هزار 
ليتر رسيد كه با 2١٧ ميليون و 2٧3 هزار ليتر 
مصرف پارسال، رشد منفی ٥ درصد را به ثبت 
رســاند. مصرف نفت گاز در خردادماه امسال 

به ١3٦ ميليون و 3٨2 هزار ليتر، نفت سفيد 
به ٧١2 هزار ليتر و نفت كــوره به 2 ميليون و 
23٨ هزار ليتر رســيد. مصرف نفت سفيد در 
دوره مورد بررسی با منفی 2٦ درصد رشد به 
43٥ ميليون ليتر رسيد در حالی كه پارسال 
٥٩٠ ميليون ليتر نفت سفيد در تهران مصرف 
شده بود. مقدار مصرف نفت كوره با منفی ٥٦ 
درصد بيشترين كاهش در بين فرآورده های 
نفتی منطقه را با 23٧ ميليون و ٦٠٠ هزار ليتر 
به خــود اختصاص داد.   مصــرف نفت گاز در 
خردادماه پارســال ١٧١ ميليون و ٥٧3 هزار 
ليتر، نفت سفيد يك ميليون و ٨٠ هزار ليتر و 
نفت كوره پنج ميليون و ٧٨٨ هزار ليتر بود كه 
به ترتيب منفی 2١، 34 و ٦١ درصد رشد را به 

ثبت رساندند.

از آغاز فصل تابستان

مصرف بنزين در منطقه تهران ١٩ ميليون ليتر افزايش يافت

پايان تعميرات اساسی واحد بازيافت گوگرد پااليشگاه پنجم پارس جنوبی

پخش تهران  نفت وگاز گچساران

پخش زنجان

بخش نيروگاهي اســتان خراسان 
رضــوی ٥٨ درصــد گاز مصرفی اين 

استان را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز 
استان خراسان رضوي، مديرعامل اين 
شــركت گفت: ٥٨ درصد گاز مصرفي 
خراسان رضوی در ماه گذشته به بخش 

نيروگاهي اختصاص يافته است.
حبيــب اهلل صادقــي با اشــاره به 
مجمــوع مصــرف ٨٩١ ميليــون 
مترمكعــب گاز طبيعــي در تيرمــاه 

امسال افزود: از اين مقدار، ٥2١ ميليون 
مترمكعب تحويل بخــش نيروگاهي 

شده است. 
وی ميانگيــن مصــرف روزانه گاز 
تيرماه پنج نيروگاه بــزرگ توليد برق 
در خراسان رضوي را حدود ١٧ ميليون 
مترمكعب عنوان كرد و ادامه داد: اين 
رقم نسبت به مدت مشــابه سال قبل 

١3.٥درصد افزايش داشته است. 
مديرعامل شــركت گاز خراســان 
رضوی با اشاره به ســهم ٥٨ درصدي 

بخش نيروگاهي از مصرف گاز استان 
در تيرماه امسال اضافه كرد: در همين 
مــدت نيروگاه فردوســی بــا مصرف 
١3٨ ميليــون مترمكعب گاز طبيعي، 
بيشــترين آمار مصرف را در بين ساير 
نيروگاه های استان به خود اختصاص 

داده است.
به گفته صادقي، از ابتدای امســال 
تاكنون يك ميليــارد و 4٥٠ ميليون 
مترمكعب گاز تحويــل نيروگاه هاي 

خراسان رضوي شده است.

مصرف 58 درصدی گاز در نيروگاه های خراسان رضوی 
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در ٤ ماه نخست امسال رقم 
خورد

رشد ١٧ درصدی مصرف 
سی ان جی در منطقه 

خراسان جنوبی

مدیــر شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتی منطقه خراســان 
جنوبی از افزایــش ١٧ درصدی مصرف 
سی ان جی ) CNG( در چهار ماه نخست 
امسال با بیش از ١٠ میلیون مترمکعب 
مصرف نســبت به مدت مشابه پارسال 

خبر داد.
علی اصغر اصغری با اعالم این مطلب 
گفت: مصرف ســی ان جی در این بازه 
زمانی ١٠ میلیون و ٢١٧ هزار مترمکعب 
بود که نسبت به مدت مشابه پارسال با 
هشت میلیون و ٧١٤ هزار مترمکعب ١٧ 

درصد رشد داشته است.
وی درباره مصرف دیگر فرآورده های 
نفتی در چهار ماه نخست امسال افزود: 
در دوره مورد بررســی ٢٢٦ میلیون و 
٣١٤ هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی 
در منطقه خراسان جنوبی مصرف شده 
است که نسبت به مدت مشابه پارسال ٦ 

درصد کاهش نشان می دهد.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتی منطقه خراســان 
جنوبی با اعالم این کــه در بخش بنزین 
یــک درصــد رشــد و در فرآورده های 
نفت ســفید، نفت گاز و نفت کــوره به 
ترتیب ٧، ٢ و ٤٠ درصد کاهش مصرف 
نسبت به مدت پارسال داشته ایم، گفت: 
عرضه ســوخت به بخش حمــل و نقل 
بر اســاس پیمایش، نظــارت و بازدید 
مصرف کننده هــای عمــده و تبدیــل 
ســوخت مصرف کننــدگان عمــده از 
فرآورده هــای نفتی بــه گاز طبیعی از  
دالیل اصلی کاهش مصرف فرآورده های 

نفتی در استان بوده است.
منطقه خراســان جنوبی دارای ٧٢ 
باب جایگاه عرضه بنزیــن و نفت گاز و 
٢٤ باب جایگاه عرضه سی ان جی است 
که همه مجاری فعــال و تمهیدات الزم 
برای استقبال از مسافران در تعطیالت 

تابستانی اتخاذ شده است.

خطوط لوله و مخابرات  فارس

پخش خراسان جنوبیمديريت      اكتشاف

پیگرانی هوشــمند خــط لوله ١٠ 
اینــچ نفت خام مســیر سروســتان به 
شــیراز که یکی از خطوط تامین کننده 
 خوراک پاالیشگاه شیراز است، به پایان

 رسید. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
خطوط لولــه و مخابرات نفــت ایران- 
منطقه فارس، رئیــس واحد خوردگی 

فلزات این منطقه گفت: با توجه به گذر 
خط فوق از دشــت های سروستان، بند 
امیر و مناطــق کوهســتانی همچون 
منطقه حفاظت شده بمو و تحویل گیری 
قریب الوقوع آن خط از شرکت نفت وگاز 
زاگرس جنوبی، برای شناســایی نقاط 
ضعــف احتمالی و تهیه شناســنامه ای 
جهت پایش خوردگی ها، پروژه پیگرانی 

هوشمند در دستور کار قرار گرفت.
خادم افزود: برای انجام این کار ابتدا 
١٠5 عدد مگنت مارکــر روی خط لوله 
نصب شــد، سپس با ارســال پیگ های 
 EGP، MAGNET، MFL، ،تمیزکننــده
TFI با توجه به ظرفیت خط در دوره هایی 

با فاصلــه 5 روز برای هر پیــگ به انجام 
رسید.

پیگرانی هوشمند مسیر خط سروستان به شیراز انجام شد

موزه تخصصي و دائم  نفت در مديريت اكتشاف راه اندازي مي شود
 بــه گــزارش پایــگاه 
اطالع رســاني روابط عمومي 
مدیریت اکتشاف، در نشستي 
که بین کارگروه موزه مدیریت 
اکتشــاف با هیئــت اجرایي 
موزه هاي صنعت نفت برگزار 
شد، راهکارهاي اجرایی برای 
راه اندازي موزه تخصصي نفت 
در مدیریت اکتشاف بررسي و 
از بین چند فضاي پیشنهادی 
و کارشناســی شــده موجود 
در مدیریت اکتشــاف، محل 
مورد نظر برای جانمایی موزه، 

مشخص شد.
داداش نــژاد، قائــم مقام 
مدیرکل روابط عمومي وزارت 
نفــت در موزه هــاي صنعت 
نفت، در این نشســت گفت: 
باید هر یک از کارشناســان و 
فعاالن در صنعت نفت به این 

باور برســند که حافظ هویت 
تخصصي خود باشند و یکي از 
راه هاي اجراي این باور، تالش 
در جهت حفظ آثار و اسناد و 
مدارکي اســت که با آن سر و 

کار دارند.
جواهري، مشاور مدیرکل 

روابط عمومي وزارت نفت در 
راه انــدازي موزه هاي صنعت 
نفت نیز با اشــاره بــه انگیزه، 
عشق و عالقه اي که در کارکنان 
مدیریت اکتشــاف در جهت 

ایجاد موزه و حفظ آثار و اسناد 
وجــود دارد، گفــت: عالقه به 
حفظ آثار و احداث موزه در بدنه 
کارشناسی مدیریت اکتشاف 
راه را براي مــا به عنوان هیئت 
راه انــدازي موزه هاي صنعت 
نفت ســهل و همــوار کرده و 

برعکس تفکر قدیــم که لزوم 
ایجاد موزه فقــط منحصر به 
ابنیه ها و اشــیای قدیمي و… 
بود، امروزه لــزوم ایجاد موزه 
تخصصــی براي هــر صنعتي 

احساس مي شود و وزارت نفت 
نیز به عنوان یک صنعت عظیم 
و ملي در کشــورمان با تاکید 
وزیر محترم، در صدد راه اندازي 
هرچه ســریع تر موزه صنعت 

نفت است.
دکتــر جواهــری دربــاره 
شاخص هایي که در ایجاد موزه 
تخصصــي  باید رعایت شــود، 
گفت: در درجــه اول باید مکان 
موزه طوري طراحي شود که در 
معرض عموم قرار گرفته و بازدید 
کننده به راحتــی بتواند از موزه 
بازدید کننــد، در مرحله بعدی 
نکات حفاظتی و ایمنی باید در 
نظر گرفته شود، همچنین نوع 
نگاه از سوی ایجاد کننده موزه 
نیز مهم اســت که بــا چه دید 
نســبت به راه اندازي موزه اقدام 

مي کند.

پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان 
در چهارماه نخست امسال سه هزار و ٤٠٠ نفر 
ســاعت آموزش در زمینه بهداشت، ایمنی، 
محیــط زیســت و پدافند غیرعامــل برای 
کارکنان خود برگزار کــرد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی- منطقه زاهدان، این دوره های آموزشی 
با هــدف آگاهی بخشــی و توانمندســازی 
کارکنان تاسیسات نفتی، جایگاه های عرضه 
سوخت و رانندگان حمل و نقل فرآورده های 
نفتی از ســوی واحد اچ اس ای شرکت پخش 
برگزار شده است. بنا بر این گزارش، دوره های 

آموزشی یاد شده شــامل ٣٢٣ نفر ساعت در 
زمینه بهداشــت، ٢ هزار و  ٢٤۹ نفر ساعت 
آموزش ایمنــی، ٣۹٣ نفر ســاعت آموزش 
محیط  زیســت و ٤۹٤ نفر ســاعت آموزش 
پدافند غیرعامل بوده که به صورت دوره های 

تئوری و عملی ارائه شده است.
در پایان هر دوره کارت آموزش اچ اس ای 
کارکنان جایگاه ها و رانندگان نفتکش تمدید 
و برای کارکنــان جدید کارت شــرکت در 
دوره صادر می شــود.   منطقه زاهدان یکی از 
مناطق ٣٧ گانه شرکت پخش فرآورده های 
نفتی ایران است که با دارا بودن چهار ناحیه 
)زاهدان، زابل، خاش و سراوان( سه انبار نفت 
تدارکاتی و دو مرکز سوختگیری هواپیمایی، 
وظیفه تامین و توزیع ســوخت در شــمال، 
مرکز و بخش هایی از جنوب استان سیستان 

و بلوچستان را برعهده دارد.

پخش زاهدان

برگزاری ۳۴۰۰ نفر ساعت آموزش »اچ اس ای« در منطقه زاهدان
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 کاوشگران موزه 
 در زنجان، ایده لو

 و قره چمن

گذشته آینده ما را می سازد 
الماس پورزاهدی، مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران، منطقه شــمال غرب ضمن ابراز خرسندی و تاکید 
بر ضرورت راه انداز ی نهادی تحت عنــوان موزه ها در صنعت 
نفت ابراز داشت: اگرچه این اتفاق با تاخیر زمانی چشمگیری 
همراه بــوده و خال آن 
در مجموعه عظیمی 
همچون نفت که بیش 
از 100 و اندی سال از 
قدمــت آن می گذرد، 
به شــدت احســاس 
می شــد، اما باز جای 
بسی خوشحالی است 
که فکر وایده این مهم 
سرانجام به بار نشست. تاریخ و گذشته صنعت نفت مملو است 
از رویدادها، وقایــع، توانمندی ها، دســتاوردها، حمیت ها و 
ایثارگری هایی که به راحتی نمی توان از آن گذشــت، گذشته 
پرافتخاری که تاریخ آینده ماســت. این گذشته به مدد چنین 
مجموعه ای فراموش نمی شود و خاطره ای ماندگار خواهد شد 

برای آیندگان. 

منطقه شمال غرب، شاهرگ حیاتی صنعت 
نفت کشور

خط لوله منطقه شــمال غرب با طولــی معادل 1776 
کیلومتر، طوالنی ترین خط لوله انتقال نفت و فرآورده های 
نفتی کشور به شمار می رود که مبدا آن تاسیسات پاالیشگاه 

تهران در ری و مقصد آن پاالیشگاه و نیروگاه حرارتی تبریز 
با انتقال روزانه 19 میلیون لیتر نفت خام و 30 میلیون لیتر 
فرآورده نفتی اســت. بنا به گفته حمیــد براتی، معاون فنی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال غرب کشور این 
منطقه ضمن تامین نفت خام پاالیشگاه تبریز و فرآورده های 
نفتــی اســتان های زنجــان، آذربایجان شــرقی، غربی، 
اردبیل و ارومیه وظیفه 
تعمیــر و نگهــداری 
سیســتم های  کلیه 
مخابراتــی، مســیر 
 ، لــه لو ط  خطــو
ایســتگاه ها، ماشین 
آالت، تجهیزات برقی، 
مکانیکی، ابزار دقیق 
و کلیه ساخمان های 
مسکونی، اداری، مامورسراها و آموزش کارکنان را به عهده 

دارد. 
این منطقه یکــی از مناطق 12 گانه عملیاتی شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شمار می رود و مرکز آن 

در استان زنجان واقع شده است. 
اشتهارد، ابهر، زنجان، ایده لو، میانه، قره چمن، تاسیسات 14 
اینچ ری/ تبریز، تاسیسات 16 اینچ نفت خام، مرکز انتقال نفت 
14 اینچ تبریز/ سراب، مرکز انتقال 10 اینچ تبریز / میاندوآب، 
مرکز انتقال نفت 14 انیچ تبریز/ میاندوآب، مراغه، میاندوآب، 
ارومیه، سرابف اربیل، نیروگاه ســلطانی، اردبیل و ارومیه 19 

مرکز انتقال نفت این منطقه به شمار می رود. 

عالقه همکاران به حفظ اشیای قدیمی 
ستودنی است

مهدی صفوی، رئیس روابط عمومی شــرکت خطوط 
لوله و مخابرات منطقه شــمال غرب نیــز درباره اهمیت 
ایجاد موزه ها گفت: تــا زمانی که بحــث موزه ها به میان 
نیامــده بــود کمتر 
کســی فکر می کرد 
که اشیا و تجهیزات 
اســقاطی و مازاد در 
سلویج ها ارزشمند 
باشند و روزی به درد 

بخورند.
 وی افــزود: اگر 
10 یا 15 سال پیش 
این اتفــاق می افتاد، همه چیز را نگه می داشــتیم و اقالم 
با ارزش تری برای موزه ها پیدا می شــد. ما بعد از ابالغیه 
وزیر مبنی بر راه انــدازی موزه های صنعــت نفت و عدم 
امحای اشیا واسناد، کار اطالع رسانی را آغاز و در جلسات 
مختلف موضــوع را مطرح کردیــم و طی گفــت وگو با 
همکاران تــالش کردیم آنها را به اهمیــت موضوع واقف 
کنیم و خوشبختانه با استقبال خوبی روبه رو شدیم و عالقه 
ایجاد شــده در بین آنها در حفظ اشیای قدیمی ستودنی 
است. یکی از همکاران عالقه مند آقای بقانی نیا، مسئول 
انبارهــای مجموعه، به طور خودجــوش فضای کوچکی 
 را به اشــیای قدیمی اختصــاص داده و از آنها نگهداری

 می کند. 

موزه ها و اسناد نفت

36

تاسیسات و انبارهای مازاد سه مرکز مهم انتقال نفت زنجان، ایده لو و قره چمن مورد بازدید و 
بررسی کارشناسان شناسایی و گردآوری اشیای موزه های صنعت نفت قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی موزه ها و اســناد صنعت نفت، در ادامه بررسی و کاوش تاسیسات و 
انبارهای مازاد شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در منطقه شمال غرب که برنامه آن در 
ابتدای سال جاری کلید خورده است، انبار مرکزی منطقه واقع در استان زنجان، انبارهای مازاد 
و اسقاطی، واحد تعمیرات، مکانیک، برق، ابزار دقیق، ایمنی و آتش نشانی و ... مراکز انتقال نفت 
ایده لو و قره چمن با سال تاسیس 1353 نیز در دستور کار کارشناسان قرار گرفت و حدود 20 قلم 
شی قدیمی در این مراکز شناسایی شد که از مهم ترین آنها می توان به کپسول های کروی چرخ دار 
آتش نشانی حاوی CFC ساخت فرانسه، باتری شارژی، دیزل ژنراتور گازوئیلی با قدمت 45 سال، 

دماسنج محیط، دستگاه تصفیه آب صنعتی با قدمت 40 سال اشاره کرد.
الزم به یادآوری است پیش از این مراکز انتقال نفت منطقه شمال غرب کشور شامل استان های 
قزوین، آذربایجان شرقی، غرب و اردبیل مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته و اشیای شناسایی 

شده ضمن کدگذاری، آماده انتقال به گنجینه اشیا در تهران است.  

در حاشیه این بازدید، کارشناسان موزه ها به سراغ مسئوالن حوزه عملیاتی استان 
زنجان رفتیم و ضمن گفت و گو و آشنایی با فعالیت های شرکت خطوط لوله و مخابرات 
در این استان از نظرها و پیشنهادهای آنان در خصوص راه انداز ی موزه های صنعت نفت 

آگاهی یابیم که شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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بیــش از 160 شیشــه فرآینــدی با 
آرم سابق شــرکت ملی نفت در یکی از 
جایگاه های اختصاصی شهر حلب واقع در 
100 کیلومتری زنجان توسط کارشناسان 

موزه های صنعت نفت شناسایی شد. 
به گــزارش روابط عمومی موزه ها و اســناد 
صنعــت نفت ایــران، در بازدید کارشناســان 
شناسایی و گردآوری اشیای موزه های صنعت 
نفت از تاسیســات و انبارهای مازاد شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات در استان زنجان، سلویج 

ها، جایگاه  ها و فروشندگی های شرکت پخش 
استان نیز از نظر کارشناسان دور نماند. 

طی ایــن بازدید 190 شــی شناســایی و 
جهت آماده ســازی برای انتقال بــه تهران در 
اختیــار روابط عمومی قــرار گرفــت. در انبار 
مرکزی پخش تعدادی چراغ ضد انفجار، پمپ 
دستی، لرزه گیر دوســر فلنج، تلمبه بنزینی و 
بولوور هوایی تنفســی از نوع پایی، در فرودگاه 
زنجان دودستگاه کپســول آتش نشانی چرخ 

دار با قدمت 45 ســال، و در مراکز فروشندگی 
روستاهای حومه شــهر زنجان همچون نیک 
پی، اند اباد، عدل، قره تپه و هیوج و جایگاه های 
مستقر در شهرهای ابهر، خرم دره و حلب، تعداد 
قابل توجهی دســتگاه پمپ بنزین و گازوئیل 
قدیمی، تلمبه دستی بشکه ای، شیشه فرآیندی، 
انواع پیمانه، نازل بنزین، شیر یک طرفه تخلیه 
تانکر به مخزن، قیف فلــزی، کلید قطع و وصل 

پمپ بنزین، دسته هندل و ... شناسایی شد . 

نمایــی از گنجینه کوچک آقــای بقایی 
نیا، مسئول انبارهای شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران، منطقه شــمال غرب، 

مرکز زنجان
این اشیا شامل: دریل، پیت نفت، پیمانه، 
دستگاه لیبل زن، دستگاه پرفراژ، ضبط صوت، 
دوربین عکاسی، پرینتر، تلفن همراه، دستگاه 

منگنه، ماشین حساب و ... است. 

شهر حلب از نظر کارشناسان موزه های صنعت نفت دور نماند

موزه ها را در یک نقطه متمرکزکنیم 
کارشناسان موزه های صنعت طی مراجعه 
به شرکت پخش اســتان، فرصت را غنیمت 
شمرده تا طی برگزاری نشستی با مدیر پخش 
فرآورده های نفتی زنجان، ضمن تشــریح 
اهداف و فعالیت های موزه های صنعت نفت 
از نظرها و پیشنهادهای محمود آقامحمدیان 
بهره مند شوند که اهم آن را در زیر می خوانید:
مدیر پخــش فرآورده هــای نفتــی زنجان در 
خصوص راه انداز ی موزه های صنعت نفت در سطح 
کشور می گوید: ایجاد چنین مجموعه ای در صنعت 
نفت اتفاق مهم و مبارکی است و منتظریم به زودی 
شاهد به ثمر نشستن و افتتاح اولین موزه صنعت نفت 
کشور باشیم. آن طور که شنیده ام قرار است چندین 
موزه درکشور راه انداز ی شــود اما بهتر بود به جای 
چند موزه، یک موزه متمرکز ایجاد و از پراکندگی آن 
خودداری شود. هرگونه شی، سند یا به قولی سابقه و 

تاریخ صنعت نفت در همان یک موزه جمع آوری و به 
نمایش عموم گذاشته شود.

آقــا محمدیــان در ادامه بــه قابلیت های 
شــرکت پخش در پربارتر شــدن موزه اشاره 
کرده و می گوید: حاال که همکاران ما در موزه 
به شناســایی و جمع آوری اشــیای قدیمی 
اقدام کرده اند، بهتر است عالوه بر آنها از کلیه 
وســایل جدید هم یک نمونــه انتخاب کنند 
زیرا آنها هم در ســال های بعد ارزشمند شده 
و موزه ای می شــوند و به کمــک آنها می توان 
روند تکامل فنــاوری را بــه بازدیدکنندگان 
نشان داد. دستورعمل ها و آیین نامه ها از این 
قاعده مستثنی نیستند. به طور مثال تغییر نرخ 
نفت، بنزین و فرآورده های نفتی در طول این 
سال ها موضوع جالبی اســت یا اینکه قبال چه 
فرآورده هایی تولید و چگونه و با چه وســایل و 

دستگاه هایی توزیع شده و حاال چگونه است. 
برای این کار می توان از نظرها و تجربیات افراد 

تاثیرگذار استفاده کرد. 
وی درباره اینکه چرا تــا پیش از راه انداز ی 
موزه در صنعت نفت کســی به فکر نگهداری 
و حفظ مســتندات نفــت و بازتــاب تاریخ و 
فرهنگ نشات گرفته از آن نیفتاده است، گفت: 
متاسفانه توجه ناکافی به تاریخ، مشکل ریشه 
ای در کشــور دارد و این موضوع تنها مختص 
صنعت نفت نیســت. حاال کــه وزارت نفت به 
فکر افتاده تا چنین کار ماندگار و ارزشــمندی 
را شروع کند جای بسی خوشحالی است. حفظ 
سوابق هر فردی مهم اســت و با رجوع به آنها 
می توان به پیشینیه آن فرد پی برد و او را بهتر 
شناخت، چگونه می شــود از پیشینه سیستم 

بزرگی همچون نفت به سادگی گذشت. 
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مدیریت

گفت و گو با كمال آباديان، پايه گذار كتابخانه جزيره سيري

رونق كتابخواني در جزيره سيري 
مهرداد علمداري

: نام كمال آباديان براي كارمندان 
شــركت نفت فالت قاره در جزيره 
ســيري يادآور كتابخانه اين جزيره است؛ كتابخانه اي 
كه او به طور تشريفاتي مسئوليت آن را بر عهده دارد، 
بدون هيچ سمت رســمي و عنوان ســازماني.وقتي 
مي فهمد مي خواهيم در باره كتابخانــه با او گفت و گو 
كنيم مي پذيرد، اما با يادآوري اين كه در راه انداز ي اين 
كتابخانه افراد بسياري نقش داشته اند ،  خيلي خوشحال 
مي شود اگر اين مصاحبه نه درباره شخص او بلكه در مورد 

كتابخانه و مشكالت آن باشد.

آقاي آباديان چطور شد كه به فكر افتاديد در محل 
كارتان در جزيره سيري كتابخانه راه بيندازيد؟

مدتي پس از اين كه به جزيره سيري آمدم و در اينجا مشغول 
به كار شدم، نياز به وجود يك كتابخانه را به شدت احساس كردم. 
كار اقماري معموال با مشکالتی نظير عوارض دوري از خانواده، 
دغدغه هاي اقتصادي و مشــکالت روحي و رواني همراه است 
كه همه اينها وجود يك دل مشغولي فرهنگي و سالم را آشکار 
می كند. نهايتا در نيمه دوم سال 1372 بود كه با 60 تا 70 جلد 
كتابي كه از خانه آوردم، به اضافه 20 تا 30 جلد كتاب از مسجد 

محل مان در شيراز، كتابخانه راه انداز ي شد.

پيشينه عالقه شما به كتاب و كتابخواني به چه زمانی 
باز می گردد؟

من از نخستين سال هاي دبيرســتان به كتابخواني عالقه 
داشــتم و به كتابخانه مدرسه و مســجدي كه روبه رويش قرار 

داشت مي رفتم و كتاب مي گرفتم. 

در تاسيس كتابخانه كساني هم شما را ياري مي دادند 
يا تنها بوديد؟

اوايل تنها بودم اما بعدها افراد بســياري كمك من كردند و 
تا امروز هم كتابخانه مديون همين كمك ها و تالش هاست.

پيش قدم شدن براي تاسيس كتابخانه تا چه اندازه با 
وظايف كاري تان مرتبط بود؟

ارتباط  چنداني نداشت. البته من 15 سال است كه در بخش 
آموزش هستم، اما در شركت شــرح وظايفي هست كه با توجه 
به آن مي گويند نيازي نيســت كار اضافه انجام شود و اين تفکر 

محدود باعث مي شد در يك ســري كارهاي فرهنگي بنيادي 
همکاري الزم صورت نگيرد.

مكان كتابخانه چگونه تامين شد؟
پس از تهيه اين تعداد كتاب، اتاق نســبتا كوچکی در پشت 
باشگاه به ما دادند. يك روز مديرعامل وقت آقاي خليليان و هيات 
همراه داشتند در محوطه قدم مي زدند كه متوجه اين كتابخانه 
شــدند، من جلو رفتم و حدود يك دقيقه در مــورد كتابخانه 
توضيحاتي دادم. ايشــان پرســيدند چه چيــزي الزم داريد؟ 
درخواست خريداري 1500 جلد كتاب كردم كه دستور خريد 
آنها را صادر كردند و حدود 3 ماه بعد توانستيم با اين مجوز 900 

جلد كتاب جديد به كتابخانه اضافه كنيم.

كارهاي كتابداري را چه كساني انجام مي دادند؟
من و همکاران عالقه مند در ســاعاتي كه شيفت كاري مان 
نبود، به نوبت اين وظيفه را انجام مي داديم، آن هم تنها از روي 
عالقه و بدون اين كه چيزي بابــت آن دريافت كنيم. همکاران 
در رده هاي مختلف كاري و تحصيلي از زير ديپلم گرفته تا فوق 
ليسانس با كتابخانه همکاري مي كردند. ماهانه 200 تومان هم 
از اعضا حق عضويت مي گرفتيم كه البته اجباري نبود. داوطلبانه 
و به پيشنهاد خودشــان به اين نيت كه باالخره كتابخانه اي در 

اينجا شکل بگيرد.

راه اندازي كتابخانه چه تاثيری در روحيه كاركنانی 
كه به صورت اقماري در جزيره كار مي كردند، داشت؟

ببينيد اقامتگاه هايي كه توسط فرانسوي ها در دهه 1350 
در جزيره ساخته شده به گونه اي اســت كه با پايان كار، وقتي 
كارگران به اســتراحتگاه مي آيند، ديگر همســايه از همسايه 
خبر ندارد و بــا هم تماس ندارند، يعني اتاق ها طوري درســت 
شده كه وقتي كار تمام مي شود و مي روند توي اتاق، هيچ كس، 
ديگري را بدون اطالع قبلي نمي تواند ببيند كه شايد علت اتخاذ 
چنين تصميمی اين بوده اســت كه همه روی كارشان متمركز 
شوند، به هرحال، ســاعاتي نيز برای ايجاد دوستي و صميميت 
ميان همکاران نياز اســت كه كتابخانه مي توانــد اين فضا را به 

وجودبياورد.

استقبال از كتابخانه خوب بود؟
خيلي بيشتر از آن كه انتظارش مي رفت، آمار داشتيم كه يك 
كتاب 400 بار خوانده شده بود كه آمار عجيبي است يعني اعضا 
كتاب را به همديگر توصيه كرده بودند. حتي با حراست صحبت 
كرده بوديم كه اعضا بتوانند كتاب را بيرون ببرند، براي خانواده 

و دوستان خود و هيچ منعي در اين زمينه نباشد.
اما تنها اين نبود كه بيايند كتاب بگيرند. در آنجا دوســتان 
با يکديگر وقت مي گذراندند، بــا هم صحبت مي كردند و روابط 
صميمانه تر مي شــد. در واقع يك جور همبســتگي به وجود 
مي آمد. خيلي ها در اين مــدت كتابداري كردند. كتابداري كار 

سختي است كه حوصله و عالقه زيادي مي خواهد. 
و باالخره موافقت استخدام كتابدار را گرفتيد؟

بله يك بار كه آقاي زيركچيان زاده مديرعامل وقت فالت قاره 
به اينجا آمده بودند، به ديدارشان رفتيم و صحبت كرديم كه اداره 

كتابخانه از عهده همکاران برنمي آيد. موافقت وزير گرفته شد 
و دو كتابدار با مدرك فوق ليسانس كتابداري استخدام كرديم. 
بعد از آن 20 قفســه براي كتابخانه سيري خريداري شد كه به 
دنبال آن ساير جزاير فالت قاره مانند بهرگان نيز همين تعداد 
قفســه خريداري كردند، يعني به اين ترتيــب، كتابخانه هاي 

مناطق ديگر فالت قاره هم فعال شدند.

با آمدن كتابداران چه تغييراتي در كتابخانه پديد آمد؟
آنها طبقه بندي كتاب ها را بر اســاس سيستم طبقه بندي 
كتابخانه گنگره شــروع كردند. ما قبال كتاب هــا را موضوعي 
طبقه بندي كرده بوديم اما طبقه بندي بر اساس كتابخانه كنگره 
يا LC يك روش استاندارد اســت، هرچند متاسفانه عمر كاري 

شان كفاف نداد.

چرا؟
قرارداد شان به سبب كمبود بودجه در سال گذشته تمديد 
نشد و متاسفانه اين موضوع نيمه كاره ماند. در واقع ما باز هم با 

مشکل بودجه و كتابدار مواجه هستيم.

بعد از رفتن كتابدارها وضع به چه صورت شد؟
بعد از رفتن كتابدارهــا، كتابخانه به صورت تعطيل درآمد و 
طبيعتا آمار صفر شد. اما اندكي بعد دوستان سابق كتابخانه به 
نجات آن آمدند و حاال هر شب يك ساعت كتابخانه باز است كه 
البته قابل مقايســه با زمان حضور كتابداران تمام وقت نيست. 
سوال ما اين است كه چطور اگر يك متر باغچه اضافه كنيم مجوز 
استخدام چند باغبان را مي دهند، اما همين ميزان حقوق را نبايد 

به يك فوق ليسانس كتابداري داد؟

االن چه تعداد كتاب و با چه موضوعاتي در كتابخانه 
هست؟ 

در حال حاضر اين كتابخانه بيش از 15 هزار جلد كتاب دارد 
كه به مرور جمع آوري شده اســت. از لحاظ تنوع هم كتابخانه 
بسيار غني است. چند وقت پيش يك تهيه كننده تلويزيون آمده 
بود. ابتدا خيلي با اكراه از كتابخانه ديدن كرد، اما وقتي تصادفا 
نگاهي به بخش بازيگري و فيلم انداخت، متعجب شــد. گفت 

خيلي از كتاب هايي را كه دنبالش مي گردم اينجا پيدا كردم.

فكر مي كنيد در عصر رسانه هاي مجازي و گسترش 
ارتباطات راه دور، باز هم كتابخواني طرفدار داشــته 

باشد؟
البته كشــور داراي رخوت كتابخواني اســت و به قول شما 
امکانات ارتباطي جديد هم اين موضوع را تشديد كرده است اما 
ما برنامه اي داشتيم كه كتابخانه را با امکانات روز تجهيز كنيم. 
نسخه هاي پي دي اف بسيار زيادي داريم و قابل توسعه و فيش 
بندي هم هست. مي خواستيم كتابخانه يك مركز علمي براي 
صنعت نفت بشود. مي توانيم با مراكز ديگر نفت لينك شويم. با 
كتابخانه مركزي، با پژوهشگاه صنعت نفت و مراكز علمي ديگر 
تا بتوانيم در فضاي اينترنت از اطالعات يگديگر استفاده كنيم. 
صنعت نفت يك مركز علمي و پيشرو است و بايد در اين زمينه ها 

پيشقدم باشد.
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چند تقاضا
یکی از همکاران واحد حراست به نام علی زارعی که 
37 سال سابقه خدمت دارد، با ارسال نامه ای به مشعل، 
برخی مشکالت خود و سایر همکارانش را مورد اشاره 
قرار داده و خواستار توجه و رسیدگی به آنها شده است. 
برخی خواســته های او که در این نامه مورد اشاره قرار 

گرفته، چنین است:
1. اســتمرار خدمات درمانی و رفاهــی طی دوره 
بازنشســتگی کــه هزینه هــای ســنگینی را به فرد 

بازنشسته تحمیل می کند.
2. بــا توجه به یکســان بــودن شــرایط کار برای 
کارمندان و کارگران واحد حراست، مزایا و فوق العاده 
شغل هایی به کارمندان تعلق می گیرد که کارگران از 
دریافت آن محروم هستند، از جمله حق درجه که این 
موضوع، مورد تأیید سازمان حراســت هم واقع شده 
است. همچنین میزان اضافه کاری کارگران، یک سوم 
کارمندان است که این امر نیز در نوع خود، جای سوال 

دارد.
3. مشکل بعدی ما، به عدم تعدیل مدرک تحصیلی 
کارگران رســمی و مدت موقت و طبقه بندی نشدن 
مشاغل کارگری مربوط می شود که ضرر قابل توجهی 

را متوجه کارگران رسمی و مدت موقت می کند.
4. یکی از خواســته های ما کارگران حراســت، با 
توجه به شرایط وجود بیکاری در جامعه، به کارگیری 
و جایگزین شدن یکی از فرزندان مان در صنعت نفت 

است.
5. تقاضای دیگر ما، تعریف پست سازمانی برای ما 
کارگران حراست و وضع مقررات الزم برای آن است تا 

در سایه این امر، پیشرفت شغلی ما امکان پذیر باشد.
6. آخرین خواسته ما، تاســیس و راه اندازی مجدد 
فروشگاه های تعاونی صنعت نفت از طریق ارائه سهام 

آن به خود کارکنان است.

قدردانی
روابط عمومی شــرکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفت ایران، در نامه ای به مشــعل مراتب تقدیر و تشکر 
یکی از همکاران بازنشسته خود را از آقای دکتر مهدی 
جعفرنیا، پزشک جراح بیمارســتان نفت تهران اعالم 
کرد. در نامه مزبور آمده است که جدیت، تالش و تعهد 
اخالقی دکتر جعفرنیا نســبت به وظیفه مقدسی که 
دارد، همچنین دعوت از متخصصان داخلی و خارجی 
برای حضور در تیم جراحی، به دفعات، جان همسر این 
همکار را از خطر حتمی نجات بخشــیده که این اقدام 

ایشان شایان تقدیر است.
نشریه مشعل نیز ضمن سپاسگزاری از تالش های 
مجدانه دکتر جعفرنیا، از تمامی پزشکان، پرستاران و 
همکاران واحدهای مختلف بهداشت و درمان صنعت 
نفت در سراسر ایران، قدردانی می کند و به آنان خسته 

نباشید، می گوید.

شما و مشعل

قدیمی ها بهــش می گفتن قلب االســد، یعنی چله 
تابســتون و اوج گرما، حــاال در چنیــن روزی، اون هم 
ساعت 2 بعد از ظهر، مشغول باغبونی و کندن علف های 
هرز از باغچه هاســت تا کارکنان مرکز تاسیسات انتقال 
گاز قزوین، چشــم اندازی ســبز و پر گل و گیاه داشته 

باشــن و ســاکنان 
خونه های سازمانی 
کــه مجموعــا 20 
واحد مســکونی رو 
تشــکیل می دن و 
شــهرکی کوچیک 
در کنار اداره مرکزی 
این تاسیســات به 
اونا اختصاص داده 
شــده، هر روز صبح 
که خونــه رو ترک 
می کنن، مشام شون 
از بوی ســبزه و گل 
سرشــار بشه. ازش 

می خوام خودشــو معرفی کنه، می گه: »محمد قهرمانی 
پورهستم، دیپلمه، حدود 10سالی می شه که به صورت 
پیمانکاری مشغول کارم و غیر از باغبونی، بعضی روز ها، 
به عنوان کمک مکانیک، زیر دســت آقــای فرزین کار 

می کنم.«

وقتی ازش می پرســم »داری چیــکار می کنی، اون 
هم در این ســاعت گرم از روز؟« عرق پیشونی اش رو با 
پشــت دســت پاک می کنه، لبخندی می زنه و می گه: 
»مگه ساعت 2 بعد از ظهرنباید کار کرد؟ پس نون حالل 
یعنی چی؟ دارم علف های هرز رو می کنم، آخه نمی ذارن 
قــوت زمیــن بــه 
گل هــا، درخت ها و 
بوته ها برسه، شیره 
زمین رو می کشــن 
و خودشــون رشد 
می کنن، ولی باغچه 
مال درخت هاست 
که سایه می اندازن 
و میوه می دن، خونه 
اوناست؛ من بیشتر 
به فکر بچه ها هستم 
و دلم می خواد همه 
شادابی و سرسبزی 
زمیــن، مــال اونا 

باشه، البته اگه این علف های هرز بذارن؟«
به خــودم می گم: به صاحب نون حــالل، فکر حالل، 
دســت حالل، تالش حالل و... چی باید بگم؟ فقط بگم 
»خسته نباشی« کافیه؟! چه می شه کرد؟ خسته نباشی 

مرد!

فرزند یکی از همکاران شرکت 
نفت فالت قاره ایــران، موفق به 
کســب رتبه یازهــم در آزمون 

کارشناسی ارشد شد.
مهــدی مصلحــت، فرزنــد 
همکارمان سعیدرضا مصلحت، 
از کارکنان مهندسی ساختمان 

ستاد تهران است که همواره در 
مقاطع تحصیلی دوره دبیرستان 
و کارشناسی دانشــگاه هم جزو 
نفرات برتــر بــوده و عالقه مند 
بــه ادامــه تحصیــل در زمینه 
ژئوفیزیک و به طور خاص، رشته 

مهندسی نفت است.

مشــعل ضمن تبریک کسب 
این رتبــه به مهــدی مصلحت 
و خانــواده ارجمنــدش، برای 
این دانشــجوی افتخارآفرین، 
فردایی سرشــار از تندرستی و 
موفقیت هــای روزافــزون آرزو 

دارد. 

موفقیت فرزند یک همکار 
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فت معر

انسان  به آنچه مستقیم در دسترس داشته اکتفا 
نکرده، بلکه همواره در تالش و تکاپو و جستجو بوده 
است تا به آنچه در دســترس ندارد؛ اما نیاز به آن را 
احساس می کند، دست یابد تمام آنچه ما مصرف 
می کنیم، در حقیقت مخلوق کار انسانی است، حتی 
آن چیزهایی که به طور کلّی بیش از همه طبیعی 
می دانیم، مانند گندم، سیب زمینی یا میوه ها. گندم 
محصولی است که انسان آن را از میان غاّلت جدا و 
به تدریج تربیت کرده است و آن قدر هم گندم در 
طبیعی بودن ضعیف است که اگر آن را به رقابت با 
گیاهان وحشی بسپاریم، به زودی نابود می شود و از 
بین می رود و به همین ترتیب تمام آنچه بشر کشت 
می کند دربر خواهد گرفت و همه درختان میوه و 
حیوانات اهلی ما نابود خواهند شد از سوی دیگر، 
زندگی اجتماعی مســتلزم همــکاری و همیاری 
و برآوردن نیازهای متقابل اســت، این امر منجر 
به تقسیم کار و توســعه تخصص ها و مهارت های 
مختلف شده و بر پیشرفت کّمی و کیفی کار و آثار و 
نتایج آن افزوده است. کار انسان نه فقط با تجربه و 
دانش درآمیخته، بلکه به صورت یک امر فرهنگی و 
ارزشی جلوه گر شده است و بدین سان بین اندیشه، 
کار و روابط اجتماعی پیوندی ناگسســتنی پدید 
آمده و تمّدن و فرهنگ بشری در گرو این سه ویژگی 
است. به عبارت دیگر انســان با اندیشه و عمل به 
پیش می رود و هیچ یک از این دو به تنهایی کارساز 
نیست.بنابراین اگر بگوییم، وجود انسان بدون کار 
و تالش معنا ندارد و قابل تصّور نیســت، سخنی به 
گزاف نگفته ایم، زیرا چه برای زندگی دنیوی و چه 
برای حیات طیبه اخروی، انسان ناچار از کار و تالش 
است و بدون آن هستی او در هر دو جهان بر فناست. 
از این رو در تمام ادیان الهی و مکاتب بشری و حتی 

داستان های اساطیری، از کار و کوشش تمجید و 
ستایش شده اســت؛ اگرچه تفاوت هایی در شیوه 
نگرش و قضاوت آنها نسبت به کار وجود دارد. عالوه 
بر این تالش و تکاپوی انســان در طول تاریخ گواه 
عینی و عملی بر اثبات این امر است و ما هیچ قوم و 
ملّتی را سراغ نداریم که مشّوق تنبلی و بیکاری بوده 
باشــند یا با بیکاری و تنبلی به پیشرفت و سعادت 

رسیده باشد.

جایگاه فرهنگ کار در اسالم
در میان ادیان الهی، اسالم به عنوان آخرین 

و کامل ترین دین الهی، 
توجــه ویــژه و فراوانی 
به کار و تــالش دارد، تا 
جایی کــه خداوند در 
قرآن کریم می فرماید: 
»لیس لالنســان اّل ما 
سعی: برای انسان چیزی 
جز حاصل کار و تالش 

او نخواهد بود.« و رسول 
اکــرم )ص( می فرمایند: » 

عبادت ده جزء دارد که نه جزء 
آن طلب روزی حالل است«و باز از 

پیامبر اسالم)ص( روایت شده که: »بنده هیچ 
غذایی نخورد که نزد خدای متعال محبوبتر از 
دسترنج او باشــد، هر کس با تنی خسته از کار 
بخوابد، آمرزیده می شود«عالوه بر این روایات 
مهم در تبیین ارزش و جایگاه کار و کوشــش 
در نزد خداوند، در ســیره عملی انبیای الهی و 
حضرات معصومین نیز توجه به کار را می بینیم 
و با مطالعه تاریخ زندگانی آنها درمی یابیم که 

همه آنها اهل کار و تالش بودند و هزینه زندگی 
خود را از دســترنج خود تأمین می کردند. از 
امام صادق )ع( روایت شــده: » خداوند روزی 
پیامبران خــود را در کشــاورزی و دامداری 

قرار داد«

تشویق به کار و نهی از تنبلی
تشویق به کار و تالش و نهی از تنبلی و کسالت 
نیز در اسالم فراوان است. عالوه بر قرآن کریم که 
خداوند در آیات متعددی انسان ها را به کار و عمل 
صالح سفارش و تشــویق کرده و به صالحان اجر 
و پاداش بزرگ اخــروی وعده داده،از 
حضرات معصومین نیز روایات 
زیادی در ایــن زمینه نقل 
شده است که به برخی 

از آنها اشاره   می کنیم:
امــام علــی )ع(
فرمودند: »کار شــعار 
مومــن و کامل ترین 
خلف انســان اســت. 
شرافت و بزرگی نزد خدای 
سبحان به نیکویی کارهاست 
نه به نیکویی گفتارها و با کار است 

که پاداش به دست می آید نه با تنبلی«
امام باقر )ع(فرمودند:»تنبلی بــه دین و دنیا 
زیان می زند. از تنبلی و بی حوصلگی، بپرهیز؛ زیرا 
این دو، کلید هر بدی هستند و کسی که تنبل باشد، 
حّقی را نگذارد و کسی که بی حوصله باشد، بر حق 

شکیبایی نورزد.«
البته ناگفته پیداســت که تشــویق و ترغیب 
اولیای دیــن به کار و کوشــش، فقط بــه خاطر    

شغل های مشروع و کارهای مفید است که خیر و 
صالح جامعه در آنهاست نه کارهای ناروا و حرام که 
نتیجه آن کسب لقمه حرام است و شدیداً از خوردن 
آن نهی شده اســت. پیامبر )ص(فرمود: »هر کس 
یک لقمه حرام بخورد، نماز چهل شبش پذیرفته 
نشود. خدای عزوجل بهشــت را بر بدنی که از مال 

حرام تغذیه شود، حرام کرده است.«

آداب کسب و کار
در روایات معصومین )ع( به بسیاری از اصول و 
آداب کار اشاره شده است، از جمله: دانستن احکام 
کارها، وارد شدن به کارها از راه آن، انجام کارها در 
وقت مناســبش، انجام کارها از روی عقل و خرد، 
محکم کاری، آینده نگــری، نظم در امور، غنیمت 
شمردن فرصت ها، توکل به خدا، طلب خیر و برکت 
از خدا، داشــتن صداقــت در کار، رعایت انصاف و 

پرهیز از ستم و اجحاف و... 
از مجمــوع آنچه گفته شــد، به ایــن نتیجه 
می رسیم که عنصر کار در فرهنگ اسالم به بهترین 
وجه و از جهات گوناگون طرح و تبیین شده است. 
خداوند در قرآن تاکید فرموده است که هر کس در 
گرو کار خود است و برای او چیزی جز حاصل کار و 
تالشش نخواهد بود. عالوه بر این، در قرآن کیفّیت 
کار مهم تر معّرفی شده اســت تا کمّیت آن و برای 
کســانی که عمل نیکو و صالح انجام می دهند اجر 
و پاداش عظیم اخروی در نظر گرفته شــده است. 
در روایات معصومیــن )ع( کار عبادتی بس بزرگ 
معرفی شده اســت تا آنجا که از ده جزء عبادت، نه 
جزء آن به کسب روزی حالل اختصاص دارد و مقام 
کارگر چنان بزرگ است که در ردیف مجاهدان راه 
خدا قرار دارد و وجودش از آتش جهّنم مصون است.

جایـگاه کـار در فرهنـگ اسـالم در عالم هســتی و در میان مخلوقات الهی، پیوند و 
ارتباط انسان با کار آن قدر شــدید و اساسی است که 

می توان گفت انسان و کار مقوله هایی 
جدانشدنی هستند. کار ضرورت و 
الزمه زندگی انسان است. جانداران 
دیگر، زندگی خود را مدیون مواهب 
طبیعت و غرایز خویشــند و بدون 
تفّکر و تــاش ویژه و با اســتفاده 
مستقیم از مواهب طبیعت زندگی 
می کنند، اما انسان، فقط در دوران 
کوتاه از تاریــخ در وضعّیت صرفًا 
طبیعی زیســته و به رفع گرسنگی 
قناعت کرده است. بشــر از همان 
ســپیده دم تاریخ، با به کارگیری 
هوش و آگاهی و فعالیت های پیچیده 
مغزی به ابزارسازی پرداخته و ماده و 
طبیعت را به خدمت خود درآورده 

است.

در فرهنگ اسام کار عبادتی 
بزرگ است تا جایی که مقام 
کارگر در  ردیف مجاهدان  راه 

خدا قرار دارد
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زینب محبتی
ما خبرنگاریم، نــه از این خبرنــگارای معمولی  ، 
از این خبرنگارایی که اخبار توســعه مملکتی رو به 
گوش جهانیان می رســونن و خبراشــون در اغلب 
خبرگزاری های کشــور کد می شــه. ما کارمند هم 
هســتیم، نه فکر کنین از این کارمندای معمولی ها، 
از این کارمندای درست و حسابی که سر وقت میان، 
دیر وقت می رن و فیش حقوقی شــون هم هیچ سر و 
صدایی نکرده! به بعضی هامون می گن موقت به بعضی  
هم معین! بعضی از ما هم جــزو پیمانکارانیم یعنی 
اساسا پیمان می بندیم که کار کنیم برای همین هم 
هســت که اینقدر از منطقه عملیاتی به سکو، از سکو 
به پاالیشگاه و پایانه نفتی و غیره می ریم که خانواده 
مجبورن بــرای دیدنمون وقت بگیــرن. البته تعدد 
قراردادها در جایی که مــا کار می کنیم به اینجا ختم 
نمی شه و شامل پیمانی ها و رسمی ها هم می شه که... 

بگذریم. 
نه نگذریم، بذاریــد این یه نکته رو 
هم بگــم، اگرچــه دوره بگم بگم ها 

ســر اومده ولــی اجــازه بدید 
اینم بگم، بعد خواســتید 
بگذریــد هــم بگذرید... 
داشــتم عرض می کردم 
کــه در قراردادهایــی که 

ما خبرنگارا امضا 

می کنیم، موظف می شــیم راس ساعت 8 مثل همه 
کارمندای دیگه بیایم و تا زمانی که سیستم به خدمات 
ما نیاز داره، حضور موثر داشته باشیم و حتی در منزل 
هم گوش به زنگ باشــیم،  تا به قــول خبرنگارا مبادا 
خبری خورده بشــه... ما خبرنــگارا در قراردادمون 
متعهد می شــیم اصول کار حرفه ای! رو رعایت کنیم 
مثال یه گزارش رو دو جا کار نکنیم و قول می دیم که 
از پشــت میزمون تکون نخوریم، یعنی اگه مسئول 
مربوطه بیاد ببینه یکی از ما پشــت میزمون نیستیم 
ناراحت می شه! یکی نیست بگه آقا! ما خبرنگاریم نه 
خبربیار! ما که نمی تونیم طی االرض کنیم، باید اول 
بریم ببینیم چه خبره بعــد خبر رو بنگاریم، خواهش 
می کنم مسئولین این بند از قرارداد رو مورد بازبینی 
قرار بدن لطفا! و در آخر امضا می کنیم که سیستم هیچ 
مسئولیتی در قبال ما نداره و این خود ماییم که... که 
باعث می شیم حقوق مون مماس با خط فقر حرکت 
کنه، به زیر اون پرتاب بشه یا با اندکی اختالف از 
مرز فقر عبور کنه! ولی از شما می پرسم، آیا واقعا 
این ماییم که تعیین می کنیم در طول سال 
کارگر باشیم و مزایای کارگری بگیرم 
بعد آخر سال یهو کارمند شیم و 
عیدی کارمنــدی )من و آخر 

سال و عیدی کارمندی، همین االن یهویی( یاد بنده 
خدا اولیور تویست افتادم، بگذریم...

این رو یادم رفت بگم، ما خبرنــگارا تو دوره ای از 
شرایط اجتماعی- سیاسی مملکتی آب دیده شدیم یا 
به عبارت بهتر گرگ بالون دیده شدیم، همون دوره ای 
که شــب، خوش و خرم از دفتــر روزنامه می اومدیم 
بیرون بعد صبح با در بسته روزنامه مواجه می شدیم... 
حاال دیگه برامون فرقی نمی کنه، چرا چرا فرق می کنه 
خیلی هم فرق می کنه، دوره این روشــنفکر بازی ها 
گذشــت، االن هر کی کار ثابت داره بایــد با چنگ و 
دندون، تکرار می کنم با چنگ و دندون حفظش کنه! 
عقل حکم می کنه ما که رانــت و رانت خواری تو قد و 
قواره مون نمی گنجه و از حمایت همه جانبه بند »پ« 
هم بی نصیب هستیم، به همین آب باریکه سر ماهی 
که اول ماه میاد تو حســابمون، دوم ماه هم رخت از 

حسابمون بر می بنده، رضایت بدیم... 
ما خبرنگاریم و 17 مرداد در تقویم رسمی کشور 
روز خبرنگار، و چه خوش گفت بزرگی در باره آن: »روز 
خبرنگار روز بزرگی اســت، روزی است که اهل قلم و 
بیان باید افتخار کنند که در خدمت بشریت هستند و 
برای پیشرفت انسا ن ها گام برمی دارند. روز خبرنگار 
روز انسان هایی است که در کمال حریت و آزادگی تا 
پای جان می کوشند رسالت انبیا را در رساندن ندای 
حق و حقیقت عملی سازند و جامعه را از گزند غفلت 

نگاه می دارند.«
... پس همکارای تالشــگرم و راویان دقیق اخبار، 

روزتون مبارک...
...نامه دارم؟ من! آهان فهمیدم، حدس می زدم، 
حتما پیام تبریک روز خبرنگاره از سمت همین 

شرکت هایی که... 

»بسمه تعالی
همکار ارجمند جناب آقای/سرکار خانم....

 به اطالع می رســاند ســازمان مربوطه از تاریخ 
95/5/17 نیازی به خدمات شــما ندارد، لطفا پس از 
تحویل وسایل و لوازمی چون خودکار، ریکوردر، میز 
و صندلی، کیس، مانیتور کیبورد و ... خود را در اولین 
فرصت برای تسویه حساب به واحد اداری معرفی 

بفرمایید.
امضاء

مدیر مربوطه«
...اخراج !!! ...حاال همین امروز که روزه 
منه! حداقل می ذاشتید کالم منعقد شه 
بعد نامه عدم نیاز می زدید! بابا مگه من 
چی گفتم؟! من که هنوز مطلبم حتی 
تیتر هم نداره! الاقل بذاریــن این... و 

اینگونه بود که روزم مبارک شد!

مبارک! وزم  ر
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سالمت

       آقــای دکتر، شــما از ســال 66 فعالیت تان را در 
بیمارســتان صنعت نفت تهران آغاز کردیــد، از روزهای 

ورودتان به صنعت نفت بگویید.
30 سال پیش بود که به عنوان پزشــک وارد بیمارستان صنعت 
نفت شــدم. آن زمان بیمارســتانی 110 تختخوابی بود با امکاناتی 
محدود که بخش CCU آن، به یک اتاق با دو تخت محدود می شــد، 
بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب در بیمارستان نداشتیم و تجهیزات 
بخش های مختلف داخلی بیمارســتان هم بســیار ابتدایی بود، به 
همین دلیل اغلب مراجعان برای گرفتن این خدمات درمانی به بیرون 
از بیمارســتان نفت ارجاع داده می شدند. اما به رغم وجود مشکالت 
فراوان و با یاری دوســتان و مســئوالن وقت، بخش های تخصصی 
مختلف این بیمارستان راه اندازی شد و خوشبختانه امروز بیمارستان 

350 تختخوابی و فوق تخصصی صنعت نفت در 
رده بهترین مراکز درمانی کشور جای دارد 

و ما مفتخریم که امروز کارکنان خدوم 
این صنعــت عظیم بــرای دریافت 
خدمات درمانی نیــازی به مراجعه 
به بیرون از بیمارستان نفت ندارند؛ 

خدا را شاکرم که امروز این بیمارســتان در تمام زمینه های پزشکی 
حرفی برای گفتن دارد.

      شما عهده دار مســئولیت های اجرایی مختلفی در 
بیمارستان صنعت نفت بوده اید، لطفا به مهم ترین اقداماتی 

که طی این سال ها انجام دادید، اشاره بفرمایید؟
یکی از ارزشمندترین اقداماتی که ما در سال 67 در بیمارستان 
نفت انجام دادیم، واکســینه کردن تمامی کارکنــان صنعت نفت 
در برابر ویروس هپاتیت B بود. بیمارســتان صنعت نفت نخستین 
بیمارســتانی بود که واکسن هپاتیت B را وارد کشــور کرد. در حال 
حاضر هم تمام بیماران مبتال به هپاتیت  BوC در سراسر صنعت نفت، 
تحت پوشش خدمات درمانی این مرکز هستند و باز ما جزو اولین  و 
معدود بیمارستان هایی هستیم که با استفاده از داروهای خوراکی 
این بیماری را درمان می کنیم، شــیوه ای درمانی که هنوز به 
صورت عام در کشور انجام نمی شود. به عبارت دیگر، درمان 
صفر تا صد بیماران مبتال به هپاتیت B  و C در سراسر صنعت 
نفت در همین بیمارســتان صورت می گیرد و این بیماران 

نیازی به مراجعه به خارج از بیمارستان نفت ندارند.
راه اندازی و توسعه بخش بهداشت صنعتی یا دپارتمان 
طب صنعتی از دیگر کارهای مهمی بود که با وجود 
مشکالت و به کمک دوستان و مسئوالن وقت 
انجام شــد و تاثیــر آن به حــدی بود که 
رشــته ای به نام بیماری های شغلی در 
وزارت بهداشت به وجود آمد. توسعه 
قســمت های مختلف بخش 

گوارش مثل راه اندازی بخش ERCP و اندوســونوگرافی نیز از دیگر 
کارهای مهمی بود که طی این سال ها انجام شد. 

      آقای دکتر، بیمارســتان صنعت نفت نخســتین 
بیمارستان در سطح کشور بوده که بخش اندوسونوگرافی را 

راه اندازی کرده است، در این باره بگویید.
بیمارستان صنعت نفت در سال 83 یعنی دوران وزارت مهندس 
زنگنه، اولین مرکز در کشور بود که تحت راهنمای اندوسونوگرافی 
موفق به نمونه برداری از غده پانکراس شــد، یعنی اولین بیوپسی از 
ضایعات داخل شــکمی بدون نیاز به جراحی در بیمارستان صنعت 
نفت انجام شد که جزو افتخارات ماست. به جرات می توان گفت که 
این بیمارستان، یکی از قوی ترین و مجهزترین بخش های گوارشی 
کشور را دارد، بخش بسیار مجهز، پیشرفته و با ارزشی که پاسخگوی 
تمام نیازهای درمانی همکاران ما در زمینــه بیماری های داخلی و 
گوارشی است. اما راجع به اندوســونوگرافی باید بگویم، دستگاهی 
است که از آن می توان برای تشخیص و درمان بیماری های مجاری 
صفراوی و سرطان های کبد و کارسینوما )رشــد بدخیم سلول ها( 
اســتفاده کرد. اندوســونوگرافی، یک روش تقریبا مشــترک بین 
آندوسکوپی و سونوگرافی اســت به این معنا که می تواند در حینی 
که اندوسونوگرافی را انجام می دهد و درون بینی می کند، در همان 

اگر حالت سونوگرافی را نیز انجام دهد. 
ســونوگرافی از روی شــکم و 

بیرون بدن انجام شود، دقت 
تشخیصی آن کمتر است، 

اما اگر سونوگرافی از 

زینب محبتی
سرش شلوغ است و با این که چند ساعتی از ظهر گذشــته هنوز گان به تن دارد، از اتاق کار که بیرون می آید، 
مستقیم سراغ تلفن می رود و شــخصا هماهنگی های الزم را برای ارجاع یک بیمار تاجیکستانی به بیمارستانی 
دیگر انجام می دهد، توضیحات الزم را در مورد بیماری پدر به پسر تاجیک می دهد تا از نگرانی اش کاسته شود، 
همکارانش خسته به نظر می رسند اما اثری از خستگی در چهره  او پدیدار نیست...  او دکتر سیاوش منصوری است، 
فوق تخصص گوارش و متخصص داخلی در بیمارســتان فوق تخصصی نفت تهران و از پزشکان مطرح و شناخته 
شده کشور در زمینه گوارش. او در بسیاری از زمینه ها نخستین است، نخستین کسی که واکسن هپاتیت B را وارد 
ایران کرد و اولین پزشکی که از اندوسونوگرافی-روشی نوین برای تشخیص و درمان بیماری های گوارشی-  در 

کشور بهره برد و حاال هم سفیر سالمت بیماری هپاتیت C ایران است...
گفت وگوی مشعل با دکتر سیاوش منصوری پیش روی شماست. 

گفت و گو با دکتر سیاوش منصوری، سفیر سالمت ایران 

بست! بن  در  هپاتیت 
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بیمارســتان صنعت نفت در ســال 
83 یعنــی دوران وزارت مهندس 

زنگنه، اولین مرکز در کشــور 
بود کــه تحــت راهنمای 
اندوســونوگرافی موفق 
به نمونه بــرداری از غده 
پانکراس شد، یعنی اولین 
بیوپسی از ضایعات داخل 

ن  و بد شکمی 
نیاز به جراحی 
در بیمارستان 

نفت  صنعــت 
انجام شد که جزو 

افتخارات ماست. به 
جرات می توان گفت که 
این بیمارستان، یکی از 
قوی ترین و مجهزترین 
گوارشــی  بخش های 

کشور را دارد
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نزدیک اجزای بدن و ارگان ها انجام شود، دقت باالتری خواهد داشت. 
بنابراین اندوسونوگرافی فقط برای تشخیص تصویری نیست، چراکه 
از طریق این دستگاه، می توان داخل بافت و پانکراس شد و نمونه گیری 

کرد، حتی می توان با این دستگاه داخل بافت دارو تزریق کرد.

       یکی دیگر از کارهایی که شما انجام دادید، راه اندازی 
مرکز گوارش و کبد در کشور تاجیکستان بود، لطفا به سطح 
ارتباط  بیمارســتان صنعت نفت با بخش درمانی این کشور 

فارسی زبان اشاره کنید.
از آنجایی که اقدامات پزشکی انجام شــده در سطح کشور مورد 
توجه قرار گرفته بود، از من خواسته شد تا به پیشرفت مراکز پزشکی 
در آســیای میانه کمک کنم و من با توجه به مناســبات سیاســی و 
اجتماعی موجود بین ایران و تاجیکستان، این کشور را انتخاب کردم 
که کشوری فارسی زبان است و در آنجا یک مرکز پیشرفته آندوسکوپی 
و کلونوســکوپی راه اندازی کردم. البته این کار کامال شــخصی بود و 
ربطی به بیمارستان نفت نداشت. در مرحله بعد، درمان هپاتیت را در 
آن کشور شروع کردیم و تعداد زیادی بیمار مبتال به هپاتیت را تحت 
پوشش قرار دادیم که بسیار مورد اســتقبال مردم تاجیکستان قرار 
گرفت. در حال حاضر هم مردم به این مرکز درمانی مراجعه می کنند 
و از خدمات درمانی آن راضی هســتند، ضمن اینکه درمان برخی از 

بیماران تاجیک هم در بیمارستان صنعت نفت انجام می شود.  

      چطور شد که شما از ســوی کنگره علمی تازه های 
هپاتیتC  به عنوان سفیر سالمت ایران انتخاب شدید؟

چندی پیش کنگره هپاتیت C با حضور بســیاری از اســتادان 
بین المللی این رشته با موضوع درمان هپاتیت C در دنیا برگزار شد و 
من افتخار پیدا کردم که از جانب وزرای بهداشــت پیشین به عنوان 
سفیر سالمت بیماری هپاتیت C ایران معرفی شوم، دلیل این انتخاب 
هم خدماتی است که در خارج از کشور در این زمینه انجام داده ام. البته 
در این مراسم از من به عنوان پیشکسوت اندوسونوگرافی در ایران و 
همچنین به خاطر تعلیم چندین شاگرد در رشته اندوسونوگرافی و 
تعلیم متخصصان داخلی در آندوسکوپی و کلونوسکوپی نیز تقدیر شد 
که برای من جای خوشحالی دارد. نکته دیگری که الزم می دانم به آن 
اشاره کنم این است که من با همکاری و مشارکت پزشکان متخصصی 
چون دکتر علویان، دکتر ملک زاده، دکتر میر مجلسی و دکتر لنکرانی 
تیمی برای درمان و ریشه کنی هپاتیت C در کشور تشکیل داده ایم 
که مطابق برنامه هدف و به یاری خدا امیدواریم بتوانیم این بیماری را 

تا پایان سال 1410 ریشه کن کنیم.  

       مهم ترین یا بزرگ ترین چالشــی که هم اکنون در 
بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت با آن مواجه هستید، 

چیست؟
می توان گفت مهم ترین مســاله ای که ما با آن رو به رو هستیم، 
عدم وجود توازن در تعرفه های پزشــکی اســت چون امکان جذب 
نیروی رسمی در کسوت یک پزشک متخصص یا غیره در بیمارستان 
نفت وجود ندارد، گذشته از این، فکر می کنم با در نظر گرفتن حقوق 
ثابت برای پزشکان، نه تنها عامل انگیزشی آنها را از بین برده ایم، بلکه 
نتوانسته ایم به طور شایســته هم از خدمات آنها بهره بگیریم که این 
می تواند زنگ خطری برای سیستم درمانی ما باشد. به عنوان کسی که 
سال ها در بهداشت و درمان صنعت نفت خدمت کرده  و مسئولیت های 
اجرایی مختلفی طی این مدت بر عهده داشته ، معتقدم ما باید مرکزی 
باشیم که به صنعت نفت کمک کنیم نه این که باری بر دوش صنعت 
باشیم، بنابراین پیشــنهاد می کنم از بخش خصوصی کمک بگیریم 
و یا تعرفه ها را به عدد واقعی نزدیک کنیم؛ حتی می توانیم با ســهیم 
کردن پزشــکان در بخش ها، تحرک و انگیزه الزم را در کادر درمان 

ایجاد کنیم. 

      آقــای دکتر، در مورد هپاتیــت  Cتوضیحاتی برای 
خوانندگان ما بفرمایید.

هپاتیت C یک عفونت ویروسی است که به کبد حمله می کند و 
باعث ایجاد التهاب در آن می شود. اغلب افراد مبتال به ویروس هپاتیت
C  )HCV( عالمت خاصی ندارند و  از بیماری خود مطلع نیســتند و 

مدت ها بعد، یعنی زمانی که آســیب کبدی از طریق آزمایش های 
پزشکی روتین مشخص شود، متوجه بیماری خود می شوند. هپاتیت 
C یکی از انواع هپاتیت و خطرناک ترین نوع آن محسوب می شود که 
از طریق خون آلوده )معموالً از طریق استفاده مشترک از سوزن آلوده 

برای تزریق مواد مخدر( منتقل می شود.
 

      از ابتال به این بیماری چگونه می توان آگاه شــد و چه 
عالئم و نشانه هایی دارد؟

همان طور که اشــاره کردم، هپاتیت C معموالً در مراحل 
اولیه، عالمت و نشانه ای ندارد، اما زمانی که عالئم و نشانه های 
آن بروز کنند، می توانند شامل این موارد باشند: خستگی، تب، 

حالت تهوع و کاهش اشتها، دردهای مفصلی و عضالنی،  زرد 
شدن پوست و سفیدی چشم ها.

 
       شایع ترین راه انتقال این بیماری در کشور ما چیست؟
یکی از مهم ترین راه های انتقال این بیماری، تماس با خون آلوده 
است. تزریق مواد مخدر،  ابتال به بیماری ایدز، خالکوبی یا پیرسینگ 
در مکان های غیربهداشتی و با استفاده از وسایل غیراستریل، دریافت 
خون یا یک عضو آلوده، دریافت فاکتورهــای انعقادی آلوده، تحت 
درمان دیالیز بــودن به مدت طوالنی، متولد شــدن از مادر مبتال به 
هپاتیت  Cو در آخر داشتن روابط جنسی ناسالم، از شایع ترین راه های 

ابتال به این بیماری در دنیاست.  

       نارســایی کبد در هپاتیت C چــه زمانی اتفاق 
می افتد؟

اگر عفونت هپاتیت C حدود20 تا 30 ســال طول بکشــد، 
می تواند عوارض شدیدی به دنبال داشته باشد که نارسایی کبد 
مهم ترین آنهاست، سخت و زخم شدن بافت کبد یا همان سیروز 
کبدی می تواند چند سال پس از عفونت هپاتیتC اتفاق بیفتد 
و عملکرد طبیعی کبد را مختل و فرد را دچار سرطان کبد کند. 

      برای این بیماری، درمان قطعی وجود دارد؟
بله. جامعه پزشکی از ســال 2015 موفق شد با استفاده از 
داروهای خوراکی، ویروس هپاتیــتC را در بیش از 95 درصد 
موارد مهــار کند و در حــال حاضر ما به ریشــه کن کردن این 

بیماری در سال های آتی امیدواریم.

      نقش تغذیه و شــیوه زندگی در درمان این بیماری 
چیست؟

به کســانی که مبتال به عفونت هپاتیت C هستند، توصیه 
می شود برای افزایش ســالمت خود و اطرافیان شان   مصرف 
الکل را قطع کنند، چون الکل می تواند باعث تسریع 
پیشــرفت بیماری های کبدی شــود. از مصرف 
داروهایی کــه می توانند باعث آســیب کبدی 
شوند، خودداری کنند. با رعایت بهداشت فردی 
به پیشــگیری از ابتالی دیگران به این بیماری 
کمک کنند. زخم های خود را بپوشــانند و از تیغ 
یا مســواک مشترک اســتفاده نکنند. 
اهدای خون و عضو انجام ندهند و 
به دیگران اطالع دهند که مبتال 

به هپاتیت C هستند.

      از چــه راه هایــی 
می توان از ابتــال به این 

بیماری پیشگیری کرد؟
    قطــع مصــرف مواد 
مخدر، عدم انجام کارهایی 
چون پیرسینگ یا خالکوبی 
روی بدن یا حداقل انجام آنها 
در مراکز معتبر، کسب اطمینان از 
اســتریل بودن تجهیزات در مراکز 
درمانی مثل دندانپزشکی، داشتن 
روابط جنسی سالم، به این معنی 
که بــدون اطمینــان از وضعیت 
سالمت یک فرد، برقراری رابطه 
جنســی محافظت نشــده با وی 

صورت نگیرد.
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میهمان هفته

 خانم دکتر، چه عارضه هایی بیشتر، بیماران را به 
سراغ شما می فرستد؟

معموال کسانی که در ســایت دچار حادثه شده اند یا بیماران 
فصلی با عوارضی نظیر مشکالت گوارشی و عفونت ها، اما بیشتر 
مراجعه کنندگان بر اثر تروما نزد ما می آیند. من  و همکارم که به 
صورت نوبتی در اینجا کار می کنیم، بیماران فازهای 2 و 3 را هم 
پوشش می دهیم و در مواجهه با موارد حاد، کارکنان رسمی را به 
بیمارستان توحید جم اعزام می کنیم و نیروهای پیمانکار را به 
بیمارستان نبی اکرم )ص( عسلویه که زیر نظر تامین اجتماعی 

است می فرستیم.

 آقای مهندس، از نحوه کنار آمدن مشکالت زندگی 
اقماری بگویید.

ما روزانه دست کم 14 ساعت به طور کامل درگیر کار هستیم 
و در نتیجه، درزمان استراحت، حتی موفق به انجام امور شخصی 
هم نمی شویم و دیگر فرصتی برای ورزش و مطالعه باقی نمی ماند 
که علت این امر هم، احتماال کمبود نیروست. ما در واحدمان، از 
صفر تا صد کارها را خودمان انجام می دهیم، از امکان ســنجی 
گرفته تا طراحی و تقاضای بودجه و ارتباط مستقیم با پیمانکار، 
ضمن اینکه نظارت پروژه ها را هم خودمان بر عهده داریم و صورت 
وضعیت ها را هم خودمان تنظیم می کنیم، حال آنکه در خارج از 
اینجا، این امور حداقل با یک تیم طراحی، یک تیم متره برآورد 

کنترل پروژه و یک تیم نظارت اجرایی صورت می گیرد.

 این مشکل از کجا ناشی می شود؟
شــاید به این ســبب که اینجا یک واحد بهره بردار اســت و 

گفت وگو با یک خانواده اقماری صنعت نفت

 شما هستید و یک چمدان، فقط همین!
واژه پایتخــت، معموال در ذهــن، تصویری 
ایجاد می کند که در هر گوشــه اش، بنایی بلند 
برآمده، سینما و تئاتر و نگارخانه ای، چشم را به 
میهمانی هنر می خواند، هتل ها و رستوران های 
رنگارنگ اش، هوس اقامت به ســر می اندازد 
و اشــتها برمی انگیزد، پارک های سرسبزش، 
ریه را به تنفس عمیق دعــوت می کند و ... اما 

در روستای محروم و دورافتاده عسلویه 
دیروز که به عنوان کشــف بزرگ 

صنعت نفت، امروز حال و هوایی 
دیگــر یافتــه و پایتخت گاز 
ایران نام گرفتــه، ماجرا به 
گونه ای دیگر اســت: هوای 
گرم و همراه با رطوبت باال که 
گاه به بوی آزارنده گوگرد 
آغشته می شود، جسم را 

می آزارد و جــای خالی حتی 
یک ســینمای کوچک، یک 
کتابخانه، یک ورزشگاه جدی 
و خیلی چیزهای دیگر، روح را 
می پژمرد و به عاشقان فرهنگ 
و هنر، دهن کجی می کند؛ در 
این میان، تنهــا چیزی که بر 

زخم های دل و خواســته های 
سرکوب شــده و دور از دسترس 

چشــم و گوش مرهم می نهد، امید به ساختن 
فردای روشن ایران است، ســرزمینی که از آن 
ماست و برای موفقیت و آبادانی اش، 
نقشه های بســیار در سرداریم.
در سفری به عســلویه، با امیر 
ابراهیمی منش، کارشناس ارشد 
واحد مهندسی عمومی پاالیشگاه 
دوم و همسرشان خانم دکتر سمانه 
توانبخش، پزشــک ستاد و 
فازهای 2 و 3 گفت وگویی 
انجام دادیم که شــما را 
به خواندن آن دعوت 

می کنیم.
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فعالیت های عمرانی در آن، چندان به چشم نمی آید که البته 
تا حدودی هم منطقی به نظر می رسد چون واحدهای نفت و 
گاز که اجرایی هستند، بیشتر به نیروهای عمرانی نیاز دارند اما 
پاالیشگاه های گاز که بهره بردار هستند، بیشتر به مهندسان 

شیمی، مکانیک و برق، آن هم با گرایش قدرت احتیاج دارند.

 همســرتان، همان طور که در مداوای بیماران 
موفق هستند، در آشپزی هم تخصص دارند؟

بله، بســیار زیاد، ولی در مجموع آشپزی من بهتر از ایشان 
است!

 محل اصلی ســکونت شــما که در این حوالی 
نیست؟

نه، ما در استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار ساکن 
هستیم.

 جالب اســت، خانم دکتر متولد تهران هستند، 
شما متولد بوشهر، مســکن اصلی تان سبزوار است و 

محل کارتان در عسلویه!

به هر حال این تقدیر الهی اســت، البته خاستگاه اصلی هر 
دوی ما سبزوار است.

 شما وقتی عصبانی می شوید، چه می کنید؟
من اصوال خیلــی کم عصبانی می شــوم و با اســتفاده از 
توصیه های روان شــناختی مبنی بر کنترل خشــم، از نشان 
دادن واکنش های نامناســب خودداری می کنم ولی هنگام 

عصبانیت، بهترین کار، پناه بردن به صلوات است.

 خانم دکتر! شــما فرمایش ایشــان را تایید 
می فرمایید؟

100 درصــد، یعنی ایشــان در اوج عصبانیــت، فقط در 
اتومبیل را محکم می بندند اما نه حرفــی می زنند نه واکنش 

خاصی نشان می دهند.

 امکانات پزشــکی موجود دراینجا برای شما 
راضی کننده است؟

اگرچه من به عنوان پزشــک صنعتی برای پاالیشگاه دوم 
و ستاد جذب شــده ام، ولی در زمان 3 ماهه تعیین شده برای 
معاینات دوره ای، به اتفاق همکارم باید 1275 بیمار را تحت 
پوشــش درمانی قرار بدهیم که این کار، گاهــی 7 یا 8 ماه به 

طول می انجامد.

 چرا؟
چون گاهی اوقات، زمان معاینات دوره ای با اورهال مقارن 
می شود که ناگزیر طی این مدت ویزیت ها را کاهش می دهند 
تا ما بتوانیم بیشــتر به موارد ارجاعی این دوره نظیر تروماها و 
بیماران گرفتار گرمازدگی بپردازیم؛ یا هنگام تقارن این دوره 
با ماه مبارک رمضان که مراجعان ما تقریبا به صفر می رســند 
چون قادر نیستیم از آنها آزمایش بگیریم. از اینها گذشته، تیم 
ما که شامل یک پزشک، یک پرســتار و یک مسئول پذیرش 
است، باید در شرایط عادی، دســت کم پاسخگوی 15 بیمار 
سرپایی و اورژانس باشد که باعث طوالنی تر شدن زمان طب 

صنعتی می شود.

 این مشکل را چگونه می شود برطرف کرد؟

اگر در چنین مواقعی یک پزشــک به تیم ما افزوده شود، 
یکی می تواند به ویزیت بیماران عادی بپــردازد و دیگری به 
پرونده های طب صنعتی رســیدگی کند، ضمــن اینکه من 
شخصا برای ویزیت هر بیمار، دست کم به 20 دقیقه وقت نیاز 
دارم. اجازه بدهید به موردی که چندی پیش اتفاق افتاد، اشاره 
کنم. یک روز که من چند مراجعه کننده طب صنعتی داشتم و 
3 بیمار سرپایی هم بیرون اتاق منتظر بودند، دو مورد ترومای 
ناشی از حادثه را به اینجا آوردند که ما ناگزیر به سراغ آنها رفتیم 
ولی همکارانی که برای طب صنعتی آمده بودند، خیلی ناراحت 
شدند چون جلسه داشتند و وقت شان از قبل تنظیم شده بود و 
بیماران سرپایی هم گفتند که ما با مسئول واحدمان هماهنگ 

کرده ایم و فرصت دیگری نداریم.

 شما روزانه به طورمیانگین، چند مراجعه کننده 
دارید؟

این تعداد بســته به فصل های ســال و در دوره های کاری 
متفاوت است اما تقریبا بین 10 تا 45 نفر. 

 آقای مهندس، اگر به طور ناگهانی قرار شود جای 
شما و همسرتان عوض شود، فکر می کنید چه اتفاقی 

می افتد؟
از قدیم گفته اند، هر کســی را بهر کاری ســاختند، اما در 
صورت تحقق این فرض محال، با توجه به اینکه من ذاتا فردی 
کنجکاو هستم و مرتب از همسرم در خصوص مسائل پزشکی 
سوال می کنم، شــاید خیلی فاجعه به بار نیاید، ولی در جهت 
عکس قضیه، فکر نمی کنم تضمینی جدی وجود داشته باشد!

 شما از امکانات رفاهی اینجا راضی هستید؟
اصوال در شرایط مهیا بودن همه امکانات هم، جلب رضایت 
همگان بعید به نظر می رسد ولی با توجه به ویژگی های منطقه 

عسلویه و شرایط نیروهای اقماری که در واقع نیمی از سال را 
در اینجا سپری می کنند، با وجود خدمات رفاهی ایجاد شده 
نظیر باشگاه ورزشی و سالن آمفی تئاتر، به سبب بهره برداری 
نامناســب، کمبود امکانات رفاهی خیلی به چشــم می آید. 
موضوع دیگری که به نظر من، مجتمع گازی پارس جنوبی از 
آن محروم مانده، داشتن پالژه اختصاصی، حتی در ایام نوروز 
اســت که خانواده ها به اینجا می آیند و ما ناگزیر به پالژهای 
شرکت پتروشیمی و نفت و گاز مراجعه می کنیم که آنها هم 

معموال از پذیرش ما، سرباز می زنند.

  باور رایج براین است که زندگی اقماری چندان 
لذت بخش و راضی کننده نیست، یعنی واقعا نمی شود 

موارد خوشایندی در آن یافت؟
شرایط من و همسرم در مقایسه با خیلی از همکاران اقماری 
نســبتا بهتر اســت چون با هم در یک مجموعه کار می کنیم 
و ایام »رســت«  مان هم منطبق با هم اســت، ضمن اینکه ما 
هنوز، فرزند نداریم ولی شرایط اقماری برای اغلب کارکنان با 
دشواری های متعدد همراه است که مهم ترین آن، ابراز دلتنگی 
اعضای خانواده است و اینکه همه مشکالت زندگی، ناگزیر به 
دوش مادر می افتد و چنانچه مادر هم شاغل باشد، فرزندان از 
عامل مهم محبت و نوازش والدین محــروم می مانند که این 
خود، تبعات ناخوشــایندی دارد. البته مدتی اســت موضوع 
سکونت فرزندان مطرح شده و در حال بررسی و پیگیری است 
ولی متاسفانه، زیرســاخت های این امر هنوز فراهم نیست، از 
جمله کمبود منازل ســازمانی؛ اما روی دیگر سکه این است 
که ما به طور مرتب در سفر هستیم و مدتی از شرایط سخت و 
آلودگی های محیطی در امان می مانیم و می توانیم طی این 14 

روز، جسم و روح مان را ریکاوری کنیم.

 خانم دکتر، شما چه نظری دارید؟
عالوه بر صحبت های همســرم، به نظر من، نکته شیرین 
زندگی اقماری، نداشتن وابستگی و دلبستگی به مباحث مادی 
زندگی است، یعنی شما هستید و یک چمدان، همین و همین.

 برای استحکام بخشیدن به پایه های زندگی چه 
می توان کرد؟

مهم ترین عامل از نظر من، محبت و احترام بین همسران 
است، یعنی بدانی کسی را دوســت داری و او هم تو را دوست 
دارد، البته نه صرفا در قالب کلمات و واژه ها، بلکه بیشــتر در 

عمل.

 آقای مهندس، رابطه شما با ورزش چطور است؟
در دوران تحصیل جودو کار می کردم ولی حاال با توجه به 
شرایط کار و کمبود وقت، همه ماجرا در یک ساعت پیاده روی 
خالصه می شــود که این نپرداختن به ورزش، از موارد مورد 
اعتراض همسرم است و از همان مباحثی است که با بستن در 

خودرو ارتباط پیدا می کند!

 خانم دکتر، با توجه به اینکه هم خود شما و هم 
همسرتان در صنعت گاز کشور خدمت می  کنید؟ چیزی 

در مورد GECF می دانید؟
صادقانه بگویم، نه.

 دوستانه به شما توصیه می کنیم، گاهی مشعل 
بخوانید تا به قول قدما، درعرصه علم و دانش، سرآمد 

اقران روزگار شوید.

سمانه توانبخش، متولد سال 
65 در تهران اســت و از سال 92 
به عنوان پزشــک با صنعت نفت 
بوشهر در کلینیک ستاد همکاری 
می کند.امیــر ابراهیمی منش، 
متولد ســال 63 کارشناس ارشد 
مهندسی عمران با گرایش سازه 
و متولد بوشــهر است. فعالیتش 
را در عســلویه از ســال 85 با 
قرارگاه خاتم االنبیــاء به عنوان 
مدیرکنترل کیفی آغاز کرده و تا 
ســال 90 که به استخدام مجتمع 
گازی پــارس جنوبــی درآمده، 
پروژه های انبارگوگرد، تقاطع های 
 LNG و LPG غیرهمسطح و مخازن
کنگان را به عنــوان مدیرکنترل 
کیفی به انجام رســانده و در حال 
حاضر، کارشناس اجرای طرح های 
ســاختمانی در واحد مهندسی 

عمران پاالیشگاه دوم است.
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میهمان هفته

اگر به دستمان برسد، حتما!!

 شــما تا به حال از همســرتان درزمان های 
غیرخاص نظیر سالگرد ازدواج یا سالروز تولد، هدیه ای 

دریافت کرده اید؟
اصوال ایشان خیلی اهل هدیه دادن هستند و زیبایی قضیه 
هم در این اســت که این کار صرفا محدود به روزهای خاص 
نباشــد. گاهی می شــنویم که بعضی ها می گویند این کارها 
تجملی، صرف نادرست هزینه و از نشانه های غربزدگی است 
که به نظر من، بیان این حرف ها فقط به منظور سلب مسئولیت 
اســت چون این گونه کارها، می توانــد پیوندهای محبت را 
محکم تر کند. باید باور کنیم که خوشبختی، به داشتن خانه 
شــیک و مجلل و اتومبیل آخرین مدل نیست، خوشبختی، 
مجموعه لحظه هایی اســت که به مهربانی و عشــق سپری 
می شــود. در ضمن نباید فراموش کنیم که کار، برای زندگِی 

بهتر است، نه زندگی برای کار!

 آقای مهندس، شما اهل رعایت ارگونومی هم 
هستید یا مثل ما فقط رعایت آن را به دیگران توصیه 

می کنید؟
خوشبختانه در صنعت نفت، این موضوع مورد توجه قرار 
دارد و آموزش های الزم در این زمینه به همکاران ارائه می شود 
تا جایی که سازمان در این خصوص برای ما، دوره های خاصی 
در نظرگرفته اســت و از تهران، مدرسانی را برای این موضوع 
به اینجا دعوت می کنند؛ در واقع، حتــی ما که نوع کارمان با 

تحرک بدنی همراه اســت هم دست 
کم روزی 6 ساعت را پشت میز و در 

مقابل رایانه سپری می کنیم.

 خانم دکتر، به نظر شما در 
برابر یک همسر خودرای، چه 

واکنشی باید نشان داد؟
واقعیت این است که شخصیت افراد، 
در طول زمان شکل می گیرد و نمی شود 

به صورت خلق الساعه و ناگهانی آن را تغییر 
داد، مثال من و همسرم که در دو شرایط کامال 

متفاوت رشد کرده ایم، حاال در زندگی مشترک 
نمی توانیم آموخته های تمام سال های گذشته طرف 

مقابل را تغییر بدهیم، البته اجازه بدهید به این نکته اشاره کنم که 
اخالق همسرم، فوق العاده عالی است. به هر حال از نظر من، در چنین 
شرایطی، گارد گرفتن و تصمیم به مقابله به مثل، مطلقا کار صحیحی 
نیست و بدون شــک نتیجه ای نامطلوب به بار می آورد، اما در عین 
حال، نباید با آن مماشــات کرد چون طرف مقابل، به نادرستی رفتار 
خود پی نمی برد. بهترین کار این است که به آرامی و در طول زمان، 
ضمن نشان دادن عالقه خود به فرد، او را نسبت به خطای رفتاری اش 
آگاه کنیم. باز هم تکــرار می کنم که لجبــازی، حتما نتیجه عکس 
خواهد داشت. جویا شدن نظر همسر در موارد مختلف و نشان دادن 
اینکه نظر تو برای من اهمیت دارد، شــیوه ای مناسب برای مواجهه 

با این امر است.

 چون مطمئن هســتیم که آقای مهندس بلد 
نیســتند، از شــما می خواهیم به یک غذای محلی 

سبزوار اشاره کنید. 
اتفاقا ایشان در این زمینه بســیار متبحر هستند ولی من 
خدمت تان عرض می کنــم. یکی از غذاهــای محلی اهالی 

سبزوار »کعمه جوش« است که از ماست گوسفندی، شاخه 
شیرین بیان، ادویه و ســبزی های معطر، گوجه فرنگی خرد 
شده، پیاز داغ، گردو، نعنا و روغن حیوانی تهیه می شود و بعد 
از آماده شدن، نان در آن ترید می کنند، ضمنا بعضی ها هم به 

آن تخم مرغ می زنند یا کنار آن می گذارند.

 آقای مهندس، اگر نکته ای ناگفته مانده، آماده 
شنیدن آن هستیم.

من فقط می خواهم به یک موضوع که خاطر بسیاری 
از همکاران ما را آزرده کرده و به تازگی در یکی 
از نشریات مطرح شــده و در آن، نسبت به 
کارکنــان صنعت نفت توهین شــده، 
مطلبی عرض کنم. بدون شک اظهار 
این گونه عقاید نســبت به کارکنان 
صنعت نفــت که در ســخت ترین 
شــرایط اقلیمی و آب و هوایی روی 
ســکوها، در منطقه فــالت قاره، در  
خارک یــا همین جــا کار می کنند، 
نهایت کم لطفی است چون حقوقی که 
می گیرند، در برابر ســختی کار و سابقه  و 
تجربه ای که دارند، آن هم با تحمل شرایط دشوار، 
واقعا ناچیز است و مطرح کردن چنین حرف هایی، غیر از 
ایجاد دلسردی در کارکنان خدوم این صنعت، هیچ نتیجه ای 
در برنخواهد داشت. البته جا دارد به این نکته هم اشاره کنم که 
حقوق دریافتی کارکنان مجتمع گاز دراین منطقه، در مقایسه 
با سایر همکاران مان درشرکت های دیگر، آن قدر پایین است 
که قابل مقایسه نیست. در خصوص این منطقه هم باید بگویم 
که واقعا از نظر امکانات فرهنگی، در وضعیتی بســیار ابتدایی 
قرار دارد، یعنی در عسلویه حتی یک سینما وجود ندارد یا مثال 
بیمارستان آن، کمتر از یک سال است که افتتاح شده، آن هم با 
امکانات محدود، به طور مثال، رادیولوژیست این بیمارستان، 
فقط از اول تا پانزدهم ماه حضور دارد یا این بیمارستان، هنوز 
یک ارتوپد یا چشــم پزشــک ندارد در حالی که احتمال بروز 
حوادث مربوط به چشم یا انواع شکســتگی ها دراین منطقه 
بسیار زیاد اســت و در صورت بروز چنین حوادثی، ناچار باید 
بیمار را به بیمارستان کنگان ارجاع داد که آنجا هم بسیار شلوغ 
است و عالوه بر دوری راه، بیماران ناگزیرند مدت زمان زیادی 

را برای نوبت گرفتن از دست بدهند.

نکته شیرین زندگی اقماری، 
نداشتن وابستگی و دلبستگی به 

مباحث مادی زندگی است، یعنی 
شما هستید و یک چمدان، همین 

و همین
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کریم فقط خداست
تلگرام دیگر هک نمی شود 

مدت هاســت که با افزایش یافتن اســتفاده از نرم افزار 
تلگرام، هک و لو رفتن اطالعات شخصی، مهم ترین دغدغه 
کاربران شبکه های اجتماعی شده است. تلگرام به خودی 
خود هک نمی شود و این شــرکت برای هک سرورهایش 
مبلغ هنگفتی را بــه عنوان جایزه قرار داده اســت ولی به 
کمک بدافزار یا فورواردر پیام یا حتی بدون هیچ نرم افزاری 
می شــود به تلگرام دیگران وارد شــد. اگــر می خواهید 
تلگرام تان هک نشــود، همین امروز به فعال کردن تایید 
دومرحله ای اقدام کنید. تایید دومرحله ای عالوه بر نیاز به 
پیامک تاییدیه شماره شما، به رمزی تعیین شده از سوی 
شــما نیاز دارد که این رمز را می توانید به همراه ایمیل تان 
به تلگرام بدهید تا در صورت فراموش کردن، در ایمیل، آن 
 two-step( را بازیابی کنید. فعال سازی تایید دومر حله ای
 Privacy به Settings برای فعال سازی، از منوی )verification

 two-step verification بروید و در آنجا منوی and security

 »Set Additional Password« را انتخاب و سپس روی گزینه
کلیک کنید.  در مرحله بعد، رمــز عبور خود را وارد کنید و 

روی گزینه »Next« کلیک و ایمیل خود را وارد کنید.
پس از آنکه ایمیل تان را مشــاهده کردید، برای تایید 
رمزتان، دوباره به ایمیل خود مراجعه کنید و سپس، روی 
لینکی که تلگرام برای شما فرســتاده کلیک کنید تا رمز 

دومرحله ای شما تایید شود.

 گاهی پیش می آید کسی از شما چیزی می خواهد 
یا توقعی دارد که برآوردن آن، یا در توان تان نیســت 
یا اصوال تمایلی به انجــام آن ندارید، اما طرف مقابل، 
بی توجه به این امر، بر خواسته خود پا فشاری می کند 
و کار را به جایی می رساند که شــما، ناگزیر پاسخی 
غیر منطقی به او می دهید تا دست از سرتان بردارد. 
پیشینیان در چنین مواقعی، ضرب المثل "ارزن پهن 
کردن روی طناب" را به کار می بردند که خاستگاه آن 

چنین است: 
در یکی از روزهای گرم تابستان، صاحبخانه ای در 
یکی از اتاق های خنک منزلش لم داده بود و استراحت 
می کرد که ناگهان شنید در می زنند. ابتدا این صدارا 
نشنیده گرفت اما هنگامی که در دوباره به صدا درآمد، 
با آنکه مرد اصاًل دلش نمی خواست در آن هوای گرم 
از اتاقش بیرون بیاید، ناچار بلند شد و در را باز کرد و 

همسایه اش را پشت در دید.
 همسایه گفت: ســالم، ببخشــید مزاحم شدم، 
راستش همســرم لباس زیادی شســته و ما هم یک 

طناب بیشتر نداریم و نمی توانیم همه را روی آن پهن 
کنیم؛ آمده ام طناب تان را قرض بگیرم. صاحبخانه 
که به شدت از دست همســایه اش ناراحت شده بود، 
با دلخوری بدون آنکه پاســخی بدهد، به داخل خانه 

برگشت.
چند لحظه بعد بازگشت آمد و با بی حوصلگی گفت: 
ببخشید همسایه، متأسفانه روی طناب مان ارزن پهن 
کرده ایم تا خشک شود، اگر به آن دست بزنم، ارزن ها 

به زمین می ریزد! 
همســایه که از برخورد صاحبخانه رنجیده شده 
بود، با لحنی حاکی از دلخوری گفت: مرد حسابی، این 
چه حرفی اســت که می زنی؟ مگر می شود دانه های 
بــه آن ریــزی و کوچکــی ارزن را روی طناب پهن 
کرد؟ صاحبخانه جواب داد: اگر تو هم آدم حســابی 
باشی، بیشــتر از این اصرار نمی کنی و به دنبال کار و 
زندگیت می روی؟ آیا همین عذر و بهانه کافی نیست 
 که تو بفهمــی دلم نمی خواهد طنابــم را به تو قرض

 بدهم؟

ارزن پهن کردن روی طناب

درویشی تهی   دســت از کنار باغ کریمخان زند عبور 
می کرد که چشمش به شــاه افتاد و با دست اشاره ای به او 
کرد. کریمخان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند و 

از او پرسید: این اشاره  تو برای چه بود؟
درویش گفت: نام من کریم اســت و نام تو هم کریم و 
خدا هم کریم. آن کریم به تو چقدر داده است و به من چه 
داده؟ کریمخان که در حال کشیدن قلیان بود، با لبخند 
گفت: چه می خواهی؟ درویش پاســخ داد: همین قلیان 

مرا بس است!

چند روز بعد، درویش قلیان را برای فروش به بازار برد. 
ازقضا، خریداری که پیدا شد، کسی بود که می خواست روز 
بعد نزد کریم خان برود و چون قصد داشت تحفه ای برای 
خان ببرد، آن قلیان را مناسب یافت و جیب درویش را پر از 
سکه کرد و قلیان را خرید و نزد کریم خان برد. مدتی بعد، 
درویش برای تشکر نزد کریمخان رفت که ناگهان چشمش 
به قلیان افتاد. با دست اشاره ای به کریمخان کرد و گفت: نه 
من کریمم نه تو؛ کریم فقط خداست که جیب مرا پر از پول 

کرد و قلیان تو هم هنوز بر جای خویش است.

گوناگون
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ترجمه : فاطمه رسول خمینی

جدول

افقی:
1- میدانی گازی در جنوب شیراز – قطعی و بدیهی 2- وجه مشترک شیر و اسب – ماده ای 
شیمیایی که به عنوان داروی بیهوشــی به کار می رود – صاحب معروف ترین جام جهان – 
دریاچه ای در ترکیه 3- امپراتوری که رم را به آتش کشــید – سوگ و اندوه – گشاینده قفل 
4- پول خارجی در هر کشور – بر اثر تراکم ابرها در نزدیکی سطح زمین پدید می آید – ماری 
غیرسمی و تنومند 5- نوعی پیش غذا – واحدی برای ارزیابی انواع سوخت – شر 6- سازمان 
مخوف آمریکایی – گهواره 7- هیدروکربوری بیرنگ و خوشبو – میدانی نفتی در نقطه صفر 
مرزی با عراق 8- جانب و طرف – رود آرام – تصدیق ایتالیایی – از غصه مردن 9- گوشه ها و 
اطراف – آلودگی و ناپاکی 10- نشانه جمع در فارسی – دستگاهی که با ایجاد تغییر در دما 
و رطوبت، شرایط هوا را دگرگون می کند – خسیس پس نمی دهد 11- مهربانی و عطوفت – 
چهره – ابزار روز مبادا 12- بزرگ ترین موتور جست وجوی جهان – روز رستخیز – رفتاری 
برای سرگرمی 13- پدر آذری – آفت و مصیبت – جوی خون – خط آهن 14- نقاش برجسته 

نروژی قرن نوزده و خالق تابلوی »جیغ« - اقدامی در عرصه مدیریت آب

عمودی:
1- نفت خام ســبک اندونزی – بانگ و صوت – دهنه و افسار 2- چین و چروک – شاخه 
نازک درخت – حقی سیاسی برای مخالفت 3- نگرانی – شرکت مجری صدها پروژه نفتی و 
گازی در ایران، از جمله پاالیشگاه سرخون 4- جنس قوی – شب شاعرانه – درمان بیماری 
جدول 5- تاب و توان – ابله و کودن 6- کوچک ترین جزء ماده – معلم مکتب 7- تاوان – ایجاد 
ترس و وحشــت 8- خالی – جدا 9- سنگسسار کردن و راندن – فارســی امروز 10- اقدامی 
ضدتحریم در عرصه صنعت – ســوغات اصفهان 11- کجاست؟ - ترسناک – خرس آسمانی 
12- میدان نفتی در امتداد حوزه بی بی حکیمه – پایتختی که به تازگی یک کودتا را پشــت 
سر گذاشت 13- ته نشین آب گل آلود – ســفره چرمی – پایین 14 – نفت خام عمده کشور 
گابن – اغلب با نگار می آید و شکل و تصویر معنی می دهد – اناپ، مهم ترین شرکت نفتی این 

کشور است.
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خانــــواده

افقی:
1- مهم ترین تولیدکننده نفت و گاز آفریقای جنوبی- او هم از حبیبان خداست 2- زمان- 
واحدی برای اندازه گیــری- گذرگاه خون- فاجعه آن، مناســک حج امســال را خونبار کرد 
3- وسیله ای خطرناک در دست ورزشکار - گواه - لقب امام نهم شیعیان جهان که نام مبارکش 
محمد بود 4- خوردنی ناشایست- دو سوی دره و رودخانه را به هم می پیوندد- در چنین جایی، 
می توان آسوده زیست 5- شهری در مازندران با مهم ترین نیروگاه حرارتی کشور- آسمان ها- 
روز عرب 6- قهرمان مسلمان و سیاهپوستی که سال ها نفر نخست بوکس سنگین وزن جهان 
بود- دیدار است اما به معنای روی و چهره هم استفاده می شــود 7- شکوه و زیبایی- پایه ها و 
اساس 8- زمین آذری- راندن مزاحم- تاب و توان- از ســازهای قدیمی 9- دانا چنین است- 
مجسمه و پیکره 10- همیشه روی یک پاشــنه نمی چرخد- از زدنی ها در فوتبال- فیلم شهر 
بی دفاع آن را، کارگردان بزرگ ایتالیایی روسلینی ساخت 11- به حجم مایع جابه جا شده در 
زمان و مکان مشــخص می گویند- کمبود آن، این روزها عامل نگرانی عمومی است- از اقوام 
غیور و دالور ایرانی 12- راه راست را یافته است- شــهری در استان اردبیل با تپه های باستانی 
مربوط به سده های قبل از میالد- جوش بزرگ و دردناک بر روی پوست 13- نوعی شیمی- به 
جا آوردن عهد و دوستی- عدد ورزشی- این روزها، بعضی به تنهایی آن پناه می برند 14- زدنی 

ناجوانمردانه- وزیر نفت کویت. 

عمودی: 
1- قبال به آن شرکت نفت اســتاندارد کالیفرنیا می گفتند- نشانه- بزرگان قوم 2- ترقی و 
پیشرفت- دشمن فراز- مگر 3- از مهم ترین واحدهای پاالیشگاهی- نام سابق میدان نفت خام 
ابوذر 4- از مهم ترین نشانه های بیماری- تا قبل از انقالب اسالمی، قطعات یدکی و وسایل مورد 
نیاز صنعت نفت از طریق شرکت کاالی نفت آن تأمین می شد- شر و پلید است و همواره در پی 
غلبه بر خوبی 5- زهر- در مخازن نفت و گاز، برای افزایش دبی چاه انجام می شود 6- بعضی ها 
می افروزند، بعضی خاموش می کنند- سود و فایده 7- یکسره و با همه وجود- لگدکوب و نابود 

8- میوه زیبا- رنگی که در فوتبال، طرفداران بسیاری دارد 9- از القاب اروپایی- بانگ و فریاد 
10- اقیانوسی که هم منشــور دارد و هم پیمان- آزاد و رها 11- جامش از خودش معروف تر 
است- یگانه مرجع هدایت بشــر- صریح و بی پرده 12- گازی بیرنگ با بویی تند و زننده که در 
ساخت بعضی از انواع کود و مواد منفجره کاربرد دارد - رنج و اندوه 13- مجلس شیوخ- سفره 
چرمی- عقیده و نظر 14- هم تلخ آن خاصیت دارد، هم شــیرین آن- مبارزه با آن، جهاد اکبر 

است- پیاپی. 

جدول

یک شرکت آمریکایی، نوعی ســامانه امنیتی خانگی کامل را در شکل یک ابزار 
منفرد ارائه داده که مجهز به دوربین اچ  دی، آشکارساز حرکتی، شتاب سنج، حسگر 

دما، بلندگو ، آژیر و تراشه وای  فای است.
این سامانه که Flare نام دارد، هوشمند بوده و نرم افزار آن، فقط زمانی که افراد 

خانواده در منزل نیســتند، بر امنیت منزل نظارت می کند و دارای هر دو سیستم  
شناسایی چهره و صداســت و هنگام حضور حیوانات در منزل، آژیر آن به صدا در 

نمی آید.
بــا اســتفاده از Flare، کاربر نیــازی به نظارت بــر دوربین هــای وب کم یا 
بررسی کردن سیستم  امنیتی ندارد؛ همچنین، نیازی نیست که شخص زمانی که 
به خانه می آید کدی را وارد کند زیرا سیســتم او را هنگام ورود به منزل شناسایی 
می کند. این ســامانه در عین حال، زمانی که کاربر در منزل نیست، اتفاقات روی 

داده در خانه را ثبت و صاحبخانه را از آنها آگاه می کند. 
باتری های لیتیوم - یون این ســامانه، حتی زمان قطع برق هم کار می کنند و با 

وجود وای  فای و G3 نیازی به کابل ندارند.
نصب این سیســتم ایمنی در 10 دقیقه تکمیل می شــود و برنامه  نرم افزاری 
همراه آن برای اندروید یا iOS، کاربر را به یک شــبکه متصــل و تنظیمات آن را 

اجرا می کند.
برنامه نرم افزاری این ابزار، کاربر را همواره از اوضاع منزل مطلع نگه می دارد و 

به وی امکان کنترل از راه دور Flare را می دهد.

افقي
1- مجتمع رازی- اسید 2- سزا- مام- اه- ورا 3- تاپی- سنجد- دالر 4- لوس- یس- گدا 5-روا- 
واترلو- بدی 6- یار- یزد 7- تصنیف- شیراک 8- را- اک- نا- بو 9- شماتت- اداره 10- تل- آرامکو- فی 
11- پهن- فن- رشت 12- امیل- شکاف- بخار 13- رنج- بوا- ول- الب 14- جدید- شرکت شورون

عمودی:
 1- مســتمر- ترش- بارج 2- جزا- صامت- مند 3- تاپ الین- ال پی جــی 4- یو- آیات- هل
 5- عم- ســورفکتان 6- راس- شــوش 7- امنیت- افکار 8- جســد- منا 9- یاد- فوت 10- گوی 
شناور- لش 11- دد- زیاد- شب 12- سوالبدر- افتخار 13- یرا- ابری- الو 14- دارسی- کوه- کربن. 

حل جدول 
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تازه های فناوری دیجیتال

حفظ امنیت خانه با سامانه هوشمند

حل جدول 
شماره قبل

افقی:
1- زاروبژ نفت – معاد 2- اال – ماد – رم – یمن 3- یکدل- ژیان – هنری 4- یون – مت – ساس 5– نیک – فرهنگی – خوی 6- ازت – دان 
7- گیالس – یمانی 8- 11 – رن – کل – اک 9- تــه دیگ – رانده 10- وه – یکتایی – یر 11- لجن – خد – رســم 12- مدرک – قصاص- گران 

13- آرا – ملی – دد – ولز 14- سینا – مصرف بنزین

عمومی:
1- زایلن – گات – حماس 2- الــک – یاهو- دری 3- رادیکال – دهلــران 4- لو – زاری – جک 5- بم – نفت ســنگین 6- ژاژ – قلم 
7- ندیمه – تخصیص 8- آتن – ادا 9- ترن – صدف 10- سیدی کریر- دب 11- ها – امال – سگ 12- عین سخنا – نیمروز 13- امر – نادر – آلی 

14- دنیوی – یکه - بنزن

تصویر یک لحظه حضور در زندگی عشایر کلیبر اذربایجان شرقی
عکاس: جالل تجدد نسب- رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه تهران
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