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بازدید معاون رییس جمهوری و مدیران ارشد

 صنعت نفت  از نرشیه مشعل به مناسبت روز خربنگار

قائم مقام وزیر نفت:
قدردانی از فعالیت خبرنگاران وظیفه 

همگان است
قائم مقام وزیر نفت، قدردانی از فعالیت ها، خدمات و زحمات خبرنگاران و 
ارباب رسانه در جمهوری اسالمی ایران را وظیفه همگان دانست. سیدکاظم 
وزیری هامانه در پیامی خطاب به اکبــر نعمت الهی، مدیرکل روابط عمومی 

وزارت نفت، روز خبرنگار را گرامی داشت.
در این پیام آمده است: خبرنگاران و ارباب رســانه در جمهوری اسالمی 
ایران، جایگاه ویژه ای داشته و با تالش و کوشش و جهاد فی سبیل ا... در بلوغ 
فکری و توسعه دانش و بسط آگاهی و رهنمونی آحاد ملت به سوی اهداف و 

آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی نقش اساسی ایفا می کنند.
وظیفه همگان اعالم ســپاس و قدردانی از فعالیت ها، خدمات و زحمات 
این عزیزان اســت. لذا ضمن عرض تبریک و گرامیداشت روز خبرنگار برای 
این تالشــگران عرصه آگاهی، به خصــوص همکاران گرامــی در مجموعه 
روابط عمومی وزارت نفت و شــرکت های تابعه، شانا، مشــعل و ... سالمت و 

سعادت و توفیق روزافزون آرزومندم.

واژه ای از جنس
 عشق و استقامت

گذشت ایام و چرخ فلک دوباره ما را به روز پاسداشت 
اهالی خبر رساند. خبری که جز به قلم و زبان میسر به 

حیات نیست. اولی را او بدان قسم خورده و دومی را باز او 
گفته که مرز بین صالح و فساد است و هر چه از ماهیت و 

چیستی آدمی بیان شده زبان رکن اش بوده است. پس خبر 
شرافت دارد و آنکه بدان می پردازد، شریف است. 

روز خبرنگار فرصتی اســت تا تالش بی وقفه و مخلصانه 
فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی را قدر بدانیم. 

خبرنگار واژه ای از جنس عشــق و اســتقامت اســت. 
خبرنگاران در طریق حقیقت جویی و نشر و توسعه آگاهی 

گام برمی دارند و اعتالی فرهنگ، آرمان آنهاست. 
حضورشان در بطن جامعه روشــنی بخش و تالششان 
موجب شفافیت و اطالع مردم از وقایعی است که با سرنوشت 

آنها پیوند خورده است.
اطالع رسانی و نشر صحیح  اخبار صنعت نفت به عنوان 
موتورمحرکه توسعه کشور از جمله ضرورت هایی است که 
می تواند مسیر توســعه این صنعت ارزش آفرین را تسهیل 
کند و در این میان خبرنگاران مســئولیتی خطیر بر عهده 
دارند. کار خبر کار شــرافتمندی اســت و از آن روست که 
بسیاری در کسوت خبرنگاری و در حین انجام رسالت اطالع 
رسانی جان خود را نثار کرده اند و عند ربهم یرزقون شده اند.

اینجانب ضمن تبریک روز خبرنگار به همه تالشــگران 
عرصه خبر و اطالع رسانی و پاسداشــت مقام رفیع شهید 
محمود صارمی، خبرنگار شــجاع خبرگــزاری جمهوری 
اسالمی و دیگر شــهدای رســانه، برای جامعه خبرنگاران 
ایران از درگاه خداوند متعال ســالمت، سربلندی و توفیق 

مسئلت دارم.
 

 اکبر نعمت الهی
 مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
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توسعهرویریلاطالعرسانی
یک شنبه هفته ای که گذشت، 
هفدهــم مردادمــاه، روز خبرنگار 
بود. اگر از تعریفات کالســیک که 
رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی 
توصیف کرده اند و نقشــی همرده 
قانون اساســی و مجلس برای آن 
قائل شــده اند بگذریم، در دنیای 
امروز که بر محور افکار عمومی شکل 
گرفته است، رســانه ها و به تبع آن 

خبرنگاران جایگاهی ویژه دارند.
نقــش خبرنــگاران در فضای 
اجتماعی روزگار ما را می توان جایگاه کارگردانی دانســت که از 
یک سو به دیدگاه های سیاست گذاران کالن اجتماعی، اقتصادی 
و صنعتی و دورنمای تصویر شده از سوی آنان می پردازد و از سوی 
دیگر به تنگناهای اجرایی و نگاه افکار عمومی به برنامه های تعریف 

شده آگاه است.
مســئولیت ویژه خبرنگاران، انتقال دقیق، سریع ،  بی طرفانه 
و  ایجــاد درک متقابل و تفاهم در میان سیاســت گذاران و مردم 
در جهت حفظ مصالح ملی است. شــأن و جایگاه خبرنگاری اما 
مسئولیت های ویژه ای را نیز متوجه خبرنگاران می کند که صداقت 

در انتقال اخبار و تحلیل اطالعات، جانمایه اصلی آن است.
نشریه مشعل، به عنوان تنها نشریه خبری صنعت نفت ایران 
که با 25 هزار تیراژ، بیش از دویست هزار مخاطب دارد، در حوزه 
فعالیت حیاتی ترین صنعت کشور عهده دار مسئولیت بازتاب اخبار 
و اطالعاتی است که اثرگذاری گسترده آن بر کسی پوشیده نیست. 
بازدید برخی مسئوالن مملکتی و مدیران ارشد وزارت نفت از مشعل 
در روز خبرنگار و  پیشنهادهایی که در جهت ارتقای کیفی آن ارائه 
 داده اند، از این حقیقت حکایت می کند که مسئوالن کشور و صنعت 
نیز به اهمیت اطالع رسانی و جایگاه رســانه و خبرنگار در ایجاد 
همدلی در سازمان اشراف داشته و بر نقش آن در پیشبرد اهداف 
و اجرایی ساختن سیاست ها تاکید دارند. همان گونه که مهندس 
زنگنه وزیر نفت نیز بارها، اهمیت کار اصحاب رسانه و خبرنگاران 
در زمینه سازی اجرای سیاست ها را متذکر شده و بر اطالع رسانی 

شفاف، دقیق و سریع تاکید کرده است.
در قریب به 80 سال سابقه انتشار هفته نامه مشعل، تالش دست 
اندرکاران این رسانه، ایفای دقیق و صادقانه نقش نشریه به عنوان 
پل ارتباطی میان کارکنان و مجموعه مدیران و سیاست گذاران این 
صنعت بوده است، همکارانی که روز و شب، در محروم ترین مناطق، 
در دل آب های خروشان و روی سکوها و در دشوارترین شرایط آب 
و هوایی، بی وقفه می کوشند تا جریان خون زمین در شریان های 
اقتصاد کشور، از حرکت نماند و شــکوفا و پویا، در مسیر رونق، راه 
به پیش ببرد، و نیز مدیران و مســئوالنی که با وجود دغدغه های 
گوناگون ناشــی از حضور در بلندترین مراتــب صنعت نفت وگاز 
جهان، همــواره در تالش برای فراهــم آوردن زمینه کار و تالش 

ثمربخش تر هستند. 
خبرنگاران مشعل همواره می کوشــند تا ضمن بازتاب دادن  
اقدامات ارزشمند و پیشرفت کارها در این صنعت، گوشه هایی از 
مسئولیت خطیر مدیران و دغدغه های مسئوالن را به افکار عمومی 
جامعه، به ویژه کارکنان صنعت نفت بنمایانند و خواسته ها و دل 
نگرانی های همکاران را نیز به گوش مدیران و مسئوالن برسانند 

تا با گشودن گره مشکالت، مسیر ارتقای صنعت، هموارتر شود.
قصد ندارم از دشواری کار خبرنگاران بگویم که نیازی به توضیح 
ندارد و فقط به همین بسنده می کنم که سهم عمده ای از پویایی 

روابط عمومی ها، وامدار تالش عاشقانه و صادقانه آنهاست.
با گرامی داشت یاد شهید صارمی، این روز را به همه همکارانم 
در عرصه اطالع رسانی در روابط عمومی سراسر صنعت نفت تبریک 
می گویم و برایشــان از درگاه ایزد منان، تندرستی، توان، تالش 

بیشتر و موفقیت طلب می کنم.

یادداشت مدیر مسئول
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14 شنا  سنامه    غول شماره18

همکاری نفتی ايران با  جمهوری آذربايجان توسعه می يابد

 ضرورت توجه به پرورش مديران جوان

12

9خارجی ها برای اجرايی نشدن قراردادهای نفتی  در داخل پول خرج می كنند

16برندگان و بازندگان سقوط قیمت  نفت

اِمام رضا )ع(:
   

ُه بِالّل ِ كاَن الّل ُ ِعْنَد َظـنِِّه بِِه       َمْن َحُسَن َظنُّ
   هر كس به خدا خوش گمان باشد، خداوند مطابِق گمان او، با وی رفتار می كند.         

                 كافی ، ج 8 ، ص 743   

، َفإْن َزلَّ لَْم تَْخُذلُْه الحیلُة َمْن َطَلَب األْمَر ِمْن َوْجِهِه لَْم يََزلَّ
هر كه كاری را از راه درست دنبال كند نخواهد لغزيد واگرهم بلغزد راه چاره براو 

بسته  نمی شود.
بحار األنوار، ج 87، ص 653 

3 ايران و اندونزی يادداشت تفاهم نفتی امضا كردند

 تولید داخل با قطار اقتصاد مقاومتی  به ایستگاه های جهانی می رسد
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و مخابرات منطقه اهواز
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  خبر 
سخنگوی دولت:

لغو تحریم های نفتی 
بزرگترین دستاورد برجام 

است

سخنگوی دولت گفت: یکی از بزرگترین 
دســتاوردهای برجام لغو تحریم های نفتی 
است، زیرا در این مدت توانسته ایم صادرات 

نفت خود را به دو برابر افزایش دهیم.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در نشست خبری با بیان این مطلب 
افزود: برخــی عنوان می کردنــد که برجام 
دســتاوردی ندارد، اما هیچکس نمی تواند 
منکر این موضوع شــود که امروز صادرات 
نفت ما نسبت به گذشته افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
برخی کشــورها با زورگویی توانسته بودند 
میزان صادرات نفت ما را به یک میلیون بشکه 
در روز کاهش دهند، در حالی که هم اکنون 
روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز 
صادر می کنیــم و تولید ما نیــز باالی چهار 

میلیون بشکه در روز است.
وی ادامه داد: آنهــا تصمیم گرفته بودند 
که پیش نویس کاهش صادرات نفت ایران را 
فصل به فصل ٢٠ درصد امضا کنند، در حالی 

که دولت جلوی این پیش نویس را گرفت.
نوبخت در بخشــی از صحبت های خود 
تصریح کرد: برای سال ٩5، رشد 5 درصدی 
اقتصــادی را پیش بینی کرده ایــم که این 
موضوع محقق خواهد شــد؛ البته این رقم 
نه تنها از طرف ما بلکه از ســوی بسیاری از 
مجامع بین المللی نیز پیش بینی شده است 
که اقتصاد ایران طی ســال ٩5 رشد 5 تا ٦ 

درصدی را تجربه خواهد کرد.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه عنوان 
کرد: امروز پیام مهم اقتصاد مقاومتی، رشد 
و توسعه اقتصادی است و همه فعالیت های 
سیاست اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه 

اقتصادی تدوین شده است.
نوبخت با بیان این کــه افزایش صادرات 
نفت در کنار افزایش صادرات غیرنفتی، خام 
فروشی محسوب نمی شود، گفت: کشوری 
همچون عربستان امروز با همین اهرم یعنی 
افزایش صادرات نفت قدرت خود را به دیگران 
تحمیل کرده است، از این رو ما از یک سو با 
افزایش صادرات نفت و شکســتن تحریم و 
از ســوی دیگر با باال بردن میــزان صادرات 
غیرنفتی خود توانسته ایم قدرت منطقه ای و 

جهانی خود را افزایش دهیم.

رئیس جمهــوری در نشســت خبری 
مشــترک با رئیس جمهــوری آذربایجان 
گفت: در زمینه فعالیت های مشــترک در 
دریای خزر در بخش نفت وگاز نیز مقرر شد 
تا فعالیت و مشــارکت در مناطق مشترک 

مورد تفاهم ٢ طرف باشــد که 
این گام مهمی در ارتقای سطح 
مناســبات تهران-باکو خواهد 

بود.
به گــزارش پایــگاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
حسن روحانی در نشست خبری 
مشترک با الهام علی اف، رئیس 
جمهوری آذربایجان، با قدردانی 
از میهمان نوازی دولت و مردم 
آذربایجــان از هیئت عالی رتبه 
ایران در این ســفر گفت: در سه 
سال گذشــته روابط ٢ کشور به 

سرعت در حال گســترش بوده و گام های 
بســیار خوبی برای توســعه همــه جانبه 

مناسبات تهران - باکو برداشته شده است.
رئیــس جمهــوری در بخشــی از 
صحبت های خــود، رایزنی و تبــادل نظر 
درباره موضوع های مرتبط با دریای خزر را 
از دیگر محورهای گفت وگو  ها با مقام های 
جمهوری آذربایجان عنوان و یادآوری کرد: 
دریای خزر، دریای صلح، دوستی و توسعه 

بین کشورهای ساحلی خزر است؛ در زمینه 
رژیم حقوقی دریای خزر تفاهم کردیم که ٢ 
کشور با سرعت بیشتری در این زمینه تالش 
کنند تا به توافق نهایی در آینده دست یابیم.

دکتــر روحانــی افــزود: در زمینــه 

فعالیت های مشــترک در دریــای خزر در 
بخش نفت وگاز نیز مقرر شــد تا فعالیت و 
مشارکت در مناطق مشترک مورد تفاهم دو 
طرف باشد که این گام مهمی در ارتقا سطح 

مناسبات ٢ کشور خواهد بود.
رئیس جمهــوری ادامــه داد: موضوع 
محیط زیســت در دریای خزر اهمیت ویژه 
ای برای ما دارد زیرا آلودگی ها در این دریای 
بســته می تواند بســیار خطرناک باشد؛ از 

ایــن رو در این زمینه بایــد تفاهم هایی که 
در گذشــته صورت گرفته و قراردادهایی 
که میان کشــورهای دریای خزر امضا شده 
اجرایــی و دبیرخانه ای در ایــن زمینه در 

جمهوری آذربایجان تشکیل و فعال شود.
رئیس  جمهوری آذربایجان نیز 
در این نشســت خبری با اشاره به 
دیدارهای رســمی و مالقات ها در 
حاشیه اجالس های بین المللی بین 
روسای جمهور دو کشور گفت: این 
نشانگر توسعه روابط روزافزون بین 
دو دولت و دو ملت بــوده که نتایج 

خوبی به همراه داشته است.
علــی اف امضــای ١٦ ســند 
همکاری میان ٢ کشور در سه سال 
گذشته را بســیار پربار و ثمربخش 
دانست و ابراز امیدواری کرد که این 
توافقات، روابط رو به جلو دو کشور را 

تحکیم ببخشد.
رئیس  جمهــوری آذربایجــان با تأکید 
بر این که در همه ســازمان های بین المللی 
٢ دولت حامی و همــکار یکدیگر بوده اند، 
افزود: جمهوری آذربایجان همواره مخالف 
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی 
ایران بود و خوشــحالیم که امروز برداشته 
شــدن تحریم ها زمینــه  را بــرای تقویت 

همکاری میان ٢ کشور فراهم کرده است.

خط اول

روحانی در نشست خبری مشترک با  علی اف:

همکاری نفتی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می یابد

معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
توفیق های حاصل شــده در بخش صادرات 
نفت متاثــر از فضــای پســابرجام گفت: 
هم اکنون نسبت به ســال گذشته ٢/٢ برابر 
میزان تولید و صادرات نفــت افزایش یافته 
و آرامش مناســبی در روابط ایران با جهان 
برقرار است و ایران موضعی عزتمند در روابط 

بین المللی دارد.
اسحاق جهانگیری، در همایش بررسی 
راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
و توسعه منطقه ای که با حضور استانداران 
سراســر کشــور برگزار شــد، با یادآوری 
دســتاورد دولت تدبیر و امیــد در پرونده 
هســته ای و برقــراری تعامــل در فضای 
بین المللــی افزود: دولت دکتــر روحانی 
بزرگترین پروژه تاریخــی ایران در عرصه 
بین المللی را با مدیریــت صحیح به انجام 
رســاند و البته ممکن اســت که غربی ها 

براساس رویکرد اســتکباری خود آنطور 
که بایــد در قبال برجام عمــل نکنند، اما 
این موضوع چیــزی از دســتاورد دولت 
کم نمی کند و دولت تا به نتیجه رســیدن 
همه های تعهدهای طرف مقابل پیگیری 

الزم را ادامه خواهد داد.
جهانگیری با اشاره به توفیق های حاصل 
شــده در بخش صادرات نفت متاثر از فضای 

پســابرجام تصریح کرد: هم اکنون نسبت به 
سال گذشته ٢/٢ برابر میزان تولید و صادرات 
نفت افزایــش یافته و آرامش مناســبی در 
روابط ایران با جهان برقرار است و جمهوری 
اســالمی ایران از موضعی عزتمند در روابط 

بین المللی برخوردار است.
وی افزود: برخی کشورهای نفتخیز نظیر 
ونزوئال و نیز کشورهای نفتخیز منطقه تحت 
تاثیر کاهش بهای نفت با مشــکالت بزرگی 
روبه رو شــدند، اما ایران فقــط در تداوم و 
استمرار رشد اقتصادی ٣ درصد که در سال 
٩٣ ایجاد شده بود با قدری کندی روبه رو شد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: دولت 
از ابتدای امسال اولویت هایی را برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی تعیین کرد که بخشی از این 
اولویتها را برای ســال ٩5 در نظر گرفته ایم 
و بخش دیگر را به صــورت درازمدت دنبال 

می کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری:

 تحول در صادرات نفت متاثر از فضای پسابرجام است
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شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت ملی نفت اندونزی )پرتامینا(، 
یادداشــت تفاهم همکاری مشــترکی را امضا کردند که بر مبنای آن، 
میدان هــای آبتیمور و منصوری ایران از ســوی شــرکت اندونزیایی 
مورد مطالعه قرار می گیرد. به گزارش مشــعل، علی کاردر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران و دووی سوجیپتو، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
اندونزی )پرتامینا(، با هدف مطالعه ٢ میدان نفتی منصوری و آبتیمور 
از سوی شرکت اندونزیایی، یادداشت تفاهم همکاری )MOU( و قرارداد 

محرمانگی امضا کردند.

تاکید صنعت نفت ایران بر انتقال فناوری در 
پساتحریم

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این مراسم با اشاره 
به این که این یادداشت تفاهم، نخستین همکاری این شرکت و شرکت 
پرتامینای اندونزی اســت، تاکید کرد: صنعت نفت ایــران در دوران 
پساتحریم، انتقال فناوری را به صورت جدی در دستور کار قرار داده و 

خواهان تعامل با شرکت های بین المللی در این زمینه است.
وی با اشاره به برنامه ریزی شــرکت ملی نفت ایران برای تداوم روند 

افزایش تولید در پســابرجام اظهار 
کرد: این شرکت برای تحقق اهداف 
تولیدی خود، بــه بهره مندی هرچه 
بیشــتر از فناوری های روزآمد نیاز 
دارد و شــرکت های بین المللی باید 
در تعامل با ایران، این مهم را مدنظر 
قرار دهند. کاردر به فهرســت هشت 
شرکت صاحب صالحیت ایرانی برای 
فعالیت در قالب شرکت های اکتشاف 
و تولید اشاره کرد و افزود: شرکت های 
بین المللی که به عنوان طرف قرارداد 
ایران در توسعه میدان های نفت وگاز 

فعالیت خواهند کرد، باید با مشــارکت یکی از این شرکت های ایرانی، 
اهداف توسعه ای مدنظر را دنبال کنند.

اندونزی، خواهان واردات نفت خام از ایران
دووی سوجیپتو، مدیرعامل شــرکت ملی نفت اندونزی نیز در این 
مراسم، از همکاری با صنعت نفت ایران در حوزه های مختلف استقبال و 
نسبت به واردات نفت خام و فرآورده های پتروشیمی از ایران ابراز تمایل 
کرد. ساخت پاالیشــگاه در اندونزی با همکاری ایران، از دیگر مباحثی 
بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت. بر پایه این گزارش، میدان 
نفتی منصــوری از نظر موقعیت جغرافیایی در حــدود ٦٠ کیلومتری 
شمال خلیج فارس و تقریبا ٥٠ کیلومتری جنوب شرقی اهواز در ناحیه 
خشــک جنوب غربی قرار گرفته اســت. میدان نفتی آب تیمور نیز در 
استان خوزستان و در ٢٥ کیلومتری جنوب غربی اهواز و مابین میدانهای 
منصوری و سوسنگرد واقع شده اســت که هم اکنون از مخازن ایالم و 

سروک آن تولید نفت صورت می گیرد.

فرصت ٦ ماهه ایران به اندونزی برای مطالعه مناقصه 
٢ میدان نفتی

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد که پرتامینا ٦ ماه 
فرصت دارد تا داده ها و اسناد مربوط به مناقصه ٢ میدان نفتی را مطالعه 
و نتیجه را به ما اعالم کند. غالمرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران و پس از مراسم امضای این یادداشت 

تفاهم گفت: ما این یادداشــت تفاهم را با یک یا ٢ حوزه آغاز می کنیم، 
سپس آن را طبق قرارداد بسط می دهیم. وی افزود: پرتامینا مانند دیگر 
شــرکت ها این فرصت را دارد که پس از امضای این یادداشت تفاهم به 
مطالعه اطالعات، داده ها و اسناد موجود بپردازد و حداکثر پس از مدت ٦ 
ماه نظر خود را اعالم کند؛ آنها ممکن است از این مناقصه خارج شوند یا 

این که به این مناقصه ادامه دهند و وارد مراحل بعدی آن شوند.
منوچهری با بیان این مطلب که پرتامینا در زمینه خرید نفت خام، ال 
پی جی و فرآورده های نفتی نیز با شرکت ملی نفت ایران به توافق هایی 
رسیده اند، گفت: امیدواریم در نتیجه این نشســت، قراردادهای بلند 
مدت و کوتاه مدت میان طرف ها امضا شود. وی درباره همکاری ایران در 
ساخت پاالیشگاه در اندونزی اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران همکاری 
برای ساخت پاالیشگاه در اندونزی را که بخش های خصوصی اندونزی و 
چین و همچنین وزیر نفت اندونزی در مالقاتش به ایران پیشنهاد کرده 
بود، مورد تأیید قرار داده و اکنون در حال مطالعه این قرارداد هستند تا 
از اجرای آن اطمینان حاصل کنند؛ این سند هم اکنون حاصل شده و از 

یادداشت تفاهم نیز پیش تر رفته است.

پساتحریم سبب افزایش 
فرصت های همکاری تهران-

جاکارتا شده است
مدیرعامل شرکت پرتامینا ضمن 
اعالم این که نخســتین محموله ال 
پی جی ایران ماه آینده وارد اندونزی 
می شــود، تصریح کرد که این کشور 
خواهان افزایش واردات نفت و ال پی 

جی از ایران در آینده نزدیک است.
دووی ســوجیپتو، مدیرعامــل 
شرکت ملی نفت اندونزی )پرتامینا( 
پس از پایان این مراسم با ابراز تمایل 
نســبت به واردات نفت خام و محصوالت پتروشــیمی از ایران گفت: با 
توجه به لغو تحریم ها و فضای مســاعد همکاری هــای بین المللی در 
ایران و همچنین تصمیم بــه افزایش تولید نفت وگاز در این کشــور، 
فرصتهای همکاری زیادی میان ٢ کشور وجود دارد و پرتامینا می تواند 
ســرمایه گذاری های وســیعی در ایران انجام دهد. وی افزود: ایران و 
اندونزی می توانند در پروژه های زیرساختی از جمله ساخت پاالیشگاه 
همکاری کنند. در همین حال، اکتاوینو علیمودین، سفیر اندونزی در 
تهران درباره همکاری های تهران - جاکارتا گفت: از این پس اندونزی 
گفت وگوهای خــود را با ایران به منظور افزایش ســرمایه گذاری ها در 
صنعت باالدستی و ســاخت پاالیشــگاه ادامه می دهد، همچنان که 
هم اکنون همکاری های مشــترکی میان این ٢ کشــور در بخش های 
مختلف وجود دارد. سفیر اندونزی در ایران تصریح کرد: ایران و اندونزی 
برای فروش نفت خام و افزایش صادارت ال پی جی به اندونزی در حال 
مذاکره هستند. سوجیپتو گفت: ماه آینده نخستین محموله خریداری 
شــده ال پی جی از ایران وارد اندونزی می شود؛ حجم این محموله ٤٤ 
هزار تن اســت و در محموله های بعدی قصد داریم حجم خرید خود را 
افزایش دهیم. وی ادامه داد: گفت وگوی ٢ کشور به منظور خرید نفت 
خام ایران ادامه دارد و به زودی حجم محموله و زمان ارسال آن مشخص 
می شود. مدیرعامل پرتامینا یادآور شد: قیمت بسیاری از محصوالت در 
ایران مانند ال پی جی، نفت خام، میعانات و دیگر محصوالت، نسبت به 
اندونزی پایین تر است و افزون بر تجارت باالدستی، دیگر روابط تجاری 

نیز می تواند توسعه یابد.

انتصاب مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شرکت متن

با حکم معاون وزیــر و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، سید نورالدین 
شــهنازی زاده، مدیرعامــل و رئیس 
هیئت مدیره شــرکت مهندســی و 

توسعه نفت )متن( شد.
در حکــم علــی کاردر، خطاب به 

شهنازی زاده آمده است:
»نظر به پیشــنهاد معاون محترم 
توسعه ومهندسی و با عنایت به مراتب 
تخصص، تعهد و تجارب ارزشــمند 
جنابعالی در صنعــت نفت، به موجب 
این حکم به عنوان مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شــرکت مهندســی و 
توســعه نفت، منصوب می شــوید. 
موارد زیر از جمله اهم ماموریت های 

جنابعالی است: 
١- اهتمــام ویــژه در تکمیــل 
طرح هــای نیمــه تمــام در حــوزه 
میدان هــای غرب کارون و در ســایر 

بخش های فعالیت شرکت. 
٢- رسیدگی و حل و فصل مسائل 
عمده قــراردادی بــا پیمانــکاران و 
تعیین تکلیــف قــراردادی فازهای 
آتی طرح های توســعه ای به ویژه در 

میدان های مشترک غرب کارون. 
٣- پیاده سازی قراردادهای جدید 
باالدســتی در چارچوب برنامه های 
مصوب دولت جمهوری اسالمی ایران 
و در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی 
و حداکثر سازی ســهم شرکت های 
ایرانی در انجام فعالیت های باالدستی.
٤- تقویت نیروی انسانی توانمند 
و بــا صالحیت حرفــه ای بــه ویژه 
متخصصان جوان و به کارگیری آنها در 
سطوح مختلف فعالیت های سازمانی. 
٥- تــالش در جهــت تقویــت 
همبســتگی و ایجــاد اعتمــاد بین 
کارکنان و ســایر ذی نفعان داخلی و 
خارجی و ارتقای اخــالق حرفه ای و 

سالمت اداری در محیط کار.
 HSEQ ٦- ضرورت توجه به حوزه
به ویژه رعایــت ایمنی در راســتای 

دستورعمل های مدون. 
توفیــق جنابعالــی را در انجــام 
امور محولــه از درگاه خداوند متعال 

خواهانم.«
الزم به یادآوری اســت علی کاردر 
از زحمــات و تالش های ارزشــمند 
حاجی حســین نژاد در مدت تصدی 
مدیرعاملی شرکت مهندسی و توسعه 

نفت تشکر و قدردانی کرد.

با هدف مطالعه ٢ میدان آبتیمور و منصوری:  خبر

 ایران و اندونزی یادداشت تفاهم نفتی امضا کردند
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   خبر

جلســه معارفه و توديع حميد بورد و سعيد 
حافظي مديران عامل جديد و قديم شركت نفت 
فالت قاره ايران با حضــور علي كاردر مديرعامل 
و جمعي از مديران شــركت ملي نفت ايران روز 
دوشــنبه )18 مرداد( در ســاختمان ستاد اين 

شركت برگزار شد.
در اين مراسم علی كاردر مديرعامل شركت 

ملی نفت ايــران بــه نقش ويــژه نفت در 
برنامه های توسعه ای كشــور اشاره كرد و 
گفت: نگرش توسعه و توليد در شركت ملی 
نفت ايران حاكم است. وی با اشاره به اينکه 
شركت نفت فالت قاره پرچم دار توليد نفت 
در خليج فارس است، گفت: هميشه تعابير 
مختلفی از تغيير مديران مطرح می شــود، 
اما همواره سعی شــده كه تغيير مديران در 

جهت مثبت باشد.
كاردر با بيان اينکه كاركنان صنعت نفت 

سربازان نظام جمهوری اسالمی ايران هستند، 
گفت: كار در نفت كه پيشران اقتصاد كشور است، 
وظيفه بزرگی بر دوش همه ما می گذارد. معاون 
وزير نفت نقش نفت را در برنامه های توســعه ای 
كشور از جمله برنامه ششــم توسعه مهم اعالم 
كرد وافــزود: بخش های مختلــف صنعت بايد 
فعاليت های گســترده و متنوعی انجام دهند تا 
نقشی در اقتصاد كشور داشته باشند اما در نفت 
افتتاح يک فاز در ميدان مشترک پارس جنوبی، 
نقش به سزايی در توسعه و رشد كشور ايفا می كند. 
مديرعامل شركت ملی نفت ايران، توسعه و توليد 
را نگرش اصلی در مديريت شركت ملی نفت ايران 
عنوان كرد و گفت: پشــتيبانی وظيفه مديريت 
است و بايد با محوريت توسعه و توليد در پيشبرد 

اهداف شركت تالش كنيم.
كاردر بــه كارگيری جوانان در پســت های 
مديريتــی را مهــم بــر شــمرد و گفــت: در 

جانشــين پروری و ارتقــا جايــگاه جوانان در 
پســت های مديريتی تــالش كنيم تا شــاهد 

شکوفايی استعداد فرزندان سرزمينمان باشيم.
كاردر تغييرات را دارای جنبه مثبت دانست 
و از تالش هــای حافظــی در دوران مديرعاملی 
شركت نفت فالت قاره ايران تشکر كرد. وی گفت: 
 شرايط سوق الجيشی، اقتصادی و سياسی كشور، 

اين فرصت را برای صنعــت نفت فراهم كرده كه 
پيشران امنيت و اقتصاد كشــور باشد. بنابراين 
همه ما با درک درست مسئوليت های محوله بايد 
در جهت اعتالی اين صنعت مهم و اســتراتژيک 
تالش كنيم. وی گفت: برنامه ششــم توســعه، 
پياده سازی سياست های اقتصاد مقاومتی و... از 
فرصت های جديد پيش روی صنعت نفت است 
كه در صورت استفاده نکردن از آنها،  اين فرصت ها 
برای كشور می سوزد. مديرعامل شركت ملی نفت 
ايران، تغييرات اساسنامه جديد اين شركت و ابالغ 
آنهارا از اقدامات انجام شده برای توسعه صنعت 
نفت كشور ارزيابی كرد. حميد بوردنيز در اين 
مراسم گفت: اين شــركت جايگاه حاكميتی 
جمهوری اسالمی ايران در خليج فارس است و 
بايد بهترين توليد و كيفيت را داشته باشد. وی 
با بيان اينکه پويايی و شــکوفايی اين شركت 
بدون همکاری همه اركان ســازمان به ويژه 

مجموعه بدنه عملياتی آن امکان پذير نيست، 
گفت: بر اين اساس، بررسی و رفع مشکالت اين 
شركت ضروری است. مديرعامل شركت نفت 
فالت قاره ايران با اعالم اينکه دوره توليد ارزان 
نفت سپری شده است، از آقای كاردر خواست 
با توجه به اينکه عمده مخازن كشور نيمه دوم 
عمر خود را ســپری می كنند بــا حمايت ها و 
تدابير الزم در جهت توليد صيانتی از اين 

مخازن اقدام كرد.
 ســعيد حافظي نيز در اين مراسم 
گفت: اقتــدار صنعت نفت ايــران در 
خليج فارس به واسطه حضور همکاران 
اين شركت و تالش و از خودگذشتگي 
آنهاست. وي افزود: در بدترين شرايط 
مالي و تحريم، تداوم توليد در بزرگترين 
شركت صنعت نفت دريايي ايران بسيار 
سخت بود و بدون ترديد آن چيزي كه 
باعث حفظ و استمرار توليد شده قلب پاک 
و زحمات همکاران اين شركت بوده است. 
وی با بيان اينکه در مدت حضور در شركت 
نفت فالت قاره ايران، سه كار مهم و اساسی 
انجام شده اســت، گفت:  انتقال 25 ميليون 
فوت مکعب گاز ميدان ابوذر به پتروشيمی، 
راه اندازی شــناور عظيم ذخيره سازی نفت 
خليج فارس و راه اندازی طرح سلمان گازی 
شامل تقويت فشار گاز، خط لوله انتقال گاز 
سلمان به سيری و ... كه برای نخستين بار در 
تاريخ صنعت نفت مقداری از گاز اين ميدان 
مورد اســتفاده قرار گرفــت، از افتخارات 
اين شركت در سه ســال گذشته محسوب 
می شــود. وی افــزود: معتقــدم تغييرات 
هميشــه در جهت پويايی انجام می شود و 
بسيار خوشــحالم كه اين شركت را به آقای 

بورد می سپارم. 

خط اول

علی کاردر در نشست معارفه مدیرعامل فالت قاره اعالم کرد:

 ضرورت توجه به پرورش مدیران جوان

قائم مقام وزير نفت با بيان اين كه وزارت نفت از ديرباز به مسائل 
صرفه جو يی انرژی توجه جدی داشــته است، خواستار همکاری 

مردم در اين بخش شد.
ســيدكاظم وزيری هامانه در بازديد از تحريريه  شبکه اطالع 
رسانی نفت و انرژی )شانا( و مشــعل به مناسبت گراميداشت روز 
خبرنگار، با يادآوری اين كه وزارت نفت اولين وزارتخانه ای بود كه 
اقدام به تدوين گزارش صرفه جويی انرژی كرده است، افزود: تهيه 
اين گزارش به زمان وزارت آقای آقازاده برمی گردد كه اين گزارش 
در آن مقطع تقديم آقای آيت اهلل هاشــمی رفســنجانی به عنوان 
رئيس دولت شــد. وی با عنوان كردن اين پيشينه به اين موضوع 
پرداخت كه موضوع صرفه جو يی انرژی از ديرباز در دســتور كار 
وزارت نفت قرار داشت، تصريح كرد: البته بايد به اين موضوع توجه 

شــود كه در زمينه صرفه جويی انرژی دولت به تنهايی نمی تواند 
كاری انجام دهد و مردم هم بايد همکاری كنند.

  قائم مقام وزیرنفت:

 مردم در صرفه جویی انرژی با دولت همکاری کنند
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راه اندازی پروژه های ال 
ان جی در ایران و منطقه 

همچنان سودآور است
دبيركل مجمع كشورهای صادركننده 
گاز درباره صرفه اقتصــادی راه اندازی پروژه 
های جديد ال.ان.جی )گاز طبيعی مايع شده( 
از سوی ايران گفت: طرحهای ال.ان.جی در 
ايران و كشورهای منطقه می تواند همچنان 

مقرون به صرفه و سودآور باشد.
محمدحســين عادلی درباره ادعاهای 
مطرح شده مبنی بر اين كه »به دليل كاهش 
شــديد قيمت ال.ان.جی، اجرای طرحهای 
جديد در اين بخش در كشورهايی مانند ايران، 
كاری بيهوده و زيان آور است؟« گفت: بسياری 
از كشــورها مانند اســتراليا به دليل چشم 
انداز مطلوب ال.ان.جی به سراغ پروژه های 
جديد رفته اند كه نشان می دهد، اين صنعت 
همچنان رو به گسترش است و جذابيت دارد.

دبيركل مجمع كشورهای صادركننده گاز 
ادامه داد: برآورد ها نشان می دهد رشد تقاضا 
برای ال.ان.جی نسبت به رشد تقاضای كلی 
برای گاز، بيشتر است و بنابراين، كشورهای 
توليدكننده گاز در پی توســعه اين صنعت 
هستند. در ماههای اخير، شركتهای متعدد 
آسيايی و اروپايی برای مشاركت در تکميل 
و راه انــدازی طرحهای ال.ان.جــی با ايران 

مذاكره كرده اند.

صادرات روزانه فرآورده های 
نفتی در کشور از مرز ٦١ 

میلیون لیتر گذشت
مدير شركت پخش فرآورده های نفتی 
ايران از صادرات روزانــه ٦1 ميليون ليتر 
نفت  گاز و نفت كــوره در 18 روز مردادماه 
امسال خبرداد. سيدناصر سجادی گفت: 
صادرات فرآورده هــای نفتی در 1٤1 روز 
ابتدای امســال از مرز 5٦ ميليــون ليتر 
گذشته است. وی افزود: در اين بازه زمانی، 
روزانــه ٤٤ ميليون ليتــر نفت كوره و 1٣ 
ميليون ليتر نفت گاز صادر شده است كه در 
مجموع ركورد صادرات فرآورده های نفتی 

به روزانه 5٦ ميليون ليتر رسيده است.
مدير شركت پخش فرآورده های نفتی 
ايران با اشــاره به روند افزايشــی اين آمار 
اظهار كــرد: در 18 روز مردادمــاه، روزانه 
٤٧ ميليون ليتر نفت كــوره و 1٤ ميليون 
ليتر نفت گاز يعنی روزانه ٦1 ميليون ليتر 
صادرات فرآورده داشته ايم. وی ادامه داد: 
صادرات نفت گاز پارسال، سه ميليون ليتر 
بود در حالی كه با اقدامات انجام شده تنها 
صادرات اين فرآورده در مردادماه امســال 

چهار برابر شده است.
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 ٦٣ درصد از تاالب هورالعظیم با همکاری وزارت نفت آبگیری 
شده است

قدردانی دبیر کمیسیون 
انرژی از تالشگران مناطق 

نفتخیز جنوب 
دبیر کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اســامی از حضور به موقع 
مديرعامل شــرکت ملــي مناطق 
نفت خیــز جنــوب در حادثــه 
آتش ســوزی خط لوله گاز ۴۲اينچ 

داالن تقدير کرد.
عبدالحمید خدری در جلسه اي 
که در خصوص بررسي حادثه آتش 
سوزي خط لوله گاز ۴۲ اينچ شرکت 
نفت وگاز گچســاران در فرمانداري 
شهرستان گناوه برگزار شد، اظهار 
کرد: قبل از هر چیز به نمايندگی از 
مردم شهرستان گناوه و بخش هاي 
تابعــه از حضور به موقــع مهندس 
عالی پور در اين حادثه تقدير می کنم 
که در سريعترين زمان ممکن خود 

را از اهواز به محل حادثه رساندند.
دبیر کمیســیون انرژی مجلس در 
ادامه گفــت: در هماهنگی های به عمل 
آمده با مجموعه وزارت نفت و همکاری 
شــرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب، به 
دنبال تقويت امکانات ايمنی در اطراف 

خطوط لوله هستیم.

پروژه صادرات گاز ایران به 
هند بررسی فنی-اقتصادی 

می شود
مديرعامل شرکت ملی صادرات 
گاز ايران از بررســی فنی- اقتصادی 
پروژه خط لوله صادرات گاز ايران به 

هند خبر داد.
علیرضا کاملی با بیــان اين که 
سرمايه گذاری و اجرای پروژه خط 
لوله صادرات گاز به هند قرار اســت 
از سوی يک شرکت هندی عملیاتی 
شــود، افزود: اين خــط لوله حدود 
۱۴۰۰ کیلومتــر طــول دارد و در 
بعضی نقاط عمق آن به ۳۵۰۰ متر 
می رسد که لوله گذاری به اين میزان 
و تــا اين عمــق در دنیا تــا به حال 
انجام نشده است. وی تصريح کرد: 
هم اکنون طرف هندی با مشارکت 
تعــدادی از شــرکت های توانمند 
اروپايی بررســی و مطالعات اجرای 
پروژه خط لوله صادرات گاز به هند 
را انجام داده و اعام کرده که اين کار 

عملی است.

  خبر

رئیــس ســازمان حفاظت 
محیط زيســت گفت: متاسفانه 
در دولت های نهــم و دهم برای 
رسیدن به نفت تاالب هورالعظیم 
را خشک کردند که اين موضوع 
بر افزايش گرد و غبار در جنوب 
کشــور تاثیرگــذار بــود، اما با 
اقدام های موثــر وزارت نفت در 
دولت يازدهــم ٦۳ درصد از اين 

تاالب آبگیری شده است.
معصومــه ابتــکار، معــاون 
رئیــس جمهــوری و رئیــس 
سازمان حفاظت محیط زيست 
که به مناســبت گرامیداشــت 
روز خبرنگار در تحريريه شبکه 
اطاع رسانی نفت و انرژی )شانا( 
و مشعل  حضور يافته بود، با بیان 
اين که رتبه ممتاز مــا در حوزه 
نفت وگاز در جهــان انکارناپذير 
است، افزود: بايد تاش کنیم تا 
اين رتبه بیش از پیش ارتقا يابد، 
بنابراين بايد تــاش کنیم تا در 
اين حوزه يک جامع نگری مثبت 

ايجاد شود.
ابتــکار بــه بیــان برخــی 
مخاطره های زيســت محیطی 
که امروزه بشر را تهديد می کند، 
اشــاره و تصريح کرد: متاسفانه 
مصرف ذخاير انــرژی در دنیا در 
حال افزايش اســت، به گونه ای 

که پیش از پايان ســال میادی 
ذخاير طبیعی جهــان به اندازه 
يکســال در جهان مصرف شده 

است.
رئیــس ســازمان حفاظت 
محیط زيســت عنوان کرد: طی 
٧۰ سال اخیر میزان برداشت از 
ذخاير طبیعی بشر سه برابر شده 
است، اما آيا می توان زياده روی 

در اين برداشتها را جبران کرد؟
وی گفت: الگوی زندگی بشر 
بويژه در حوزه استفاده از ذخاير 
طبیعی بايد تغییــر کند تا آب و 
هوايی مناسب برای زندگی مردم 

و نسلهای آينده باقی بماند.
ابتکار با اشــاره بــه اين که 
يکی از ابعادی کــه بايد در حوزه 
محیط زيســت جــدی گرفته 
شود اصاح الگوی مصرف است، 
افزود: تغییــر رويکردها در اين 
دولت جدی است، همان طور که 
رئیس جمهوری نیز عنوان کرد 
اين دولت، دولت محیط زيست 
است، از اين رو سیاستهای اصاح 
الگوی مصرف به ويــژه در حوزه 
انــرژی از مهمترين کارهای اين 

دولت است.
رئیس سازمان حفاظت محیط 
زيست با اشاره به اين که وزير نفت 
کنونی در دولت هشــتم توانست 

جايزه ملــی محیط زيســت را 
دريافت کنــد، گفت: آقای زنگنه 
در آن دوران زحمــات زيادی در 
حفظ محیط زيست کشور کشید 
و توانســت جايزه ملــی محیط 
زيســت را دريافت کند، در اين 
دولت نیز به واسطه حذف سوخت 
پتروشــیمی ها و تاثیرگذاری بر 
کاهش آلودگی هوای کانشهرها 
و همچنین توزيــع بنزين يورو۴ 
در شــهرهای بزرگ اين جايزه را 

دوباره دريافت کرد.
وی بــه موضوع بازگشــايی 
آب بر روی تــاالب هورالعظیم 
اشــاره و عنوان کرد: متاســفانه 
در دولتهــای نهــم و دهم برای 

رسیدن به نفت تاالب هورالعظیم 
را خشک کردند که اين موضوع 
بر روی افزايش گــرد و غبار در 
جنوب کشور تاثیرگذار بود، اما 
بــا اقدامهای موثــر وزارت نفت 
در دولت يازدهــم ٦۳ درصد از 
اين تاالب آبگیری شده که تاثیر 
بسزايی در کاهش گرد و غبار در 

آن منطقه داشته است.
ابتکار گفــت: در بحث تاالب 
هورالعظیم برخــی نیمه خالی 
لیوان را می بیننــد و دائما تکرار 
می کنند که اتفاق خاصی در اين 
تاالب نیفتاده، در حالی که بیش 
از نیمی از اين تاالب با همکاری 

وزارت نفت آبگیری شده است.

مديرعامل شرکت پايانه های نفتی ايران 
گفت: در پسا برجام تمام رکوردهای صادرات 

نفت و میعانات گازی ايران شکسته شد. 
سید پیروز موسوی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: شــرکت پايانه های نفتی ايران 
را می تــوان به عنــوان يکــی از مهمترين 
شرکت های صادراتی نفت و میعانات گازی 

در خاورمیانه و حتی جهان دانست.
وی بــه بهبــود وضعیت زيرســاخت ها 
اشاره اشــاره کرد و افزود: شرکت پايانه های 
نفتی ايران در زمینه ســاخت و نوســازی 
زيرساخت های صادرات نفت خام و میعانات 

گازی در گروه های جهانی قرار گرفته است.
مديرعامل شرکت پايانه های نفتی ايران 

اظهار کرد: در پسا برجام تمامی رکوردها در 
بحث صادرات نفتی و میعانات گازی توسط 
شرکت پايانه های نفتی ايران شکسته شده 

است.

وی با اشاره به افزايش چشمگیر صادرات 
نفت ايران در پســابرجام، خاطرنشان کرد: 
صادرات بیش از هفت میلیون بشکه در يک 
روز، نمونه ای از موفقیت ها در زمینه توسعه 
صادرات نفت ايران و دستیابی به رکوردهای 

جديد است.
موسوی سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
را نقشه راه اين شرکت توصیف کرد و گفت: 
شرکت پايانه های نفتی ايران برای عملیاتی 
کردن اين سیاســت ها در تمامی واحدهای 
خود اقدام و برنامه ريزی موثر کرده اســت و 
آثار آن در اين مدت مشخص شده که شاهد 
آثار آن در اســکله ها، مخــازن و تجهیزات 

شرکت هستیم.

مدیرعامل پایانه های نفتی ایران: 

 تمام رکوردهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران شکسته شد 
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گزارش ویژه

پیشرفت هایی که در 3 سال برای اقتصاد ایران  به دست آمد

  درخشش دوباره صنعت نفت
 درآسمان اقتصاد ایران

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 

مهناز محمدی 
برجام بازشــدن قفل هایی بــود که اقتصاد کشــور را به 
رکود کشــانده بود؛ قفل هایی زنگار گرفته که برای گروهی 
خاص انحصار نیــز ایجاد کــرده بود. حال کــه این قفل ها 
باز شــده و جریان امید در کشــور تداوم یافته است، شاهد 
شکل گیری رکورد هایی هستیم که چرخه اقتصادی کشور 
را به تحرک و پویایی درآورده اســت. در این میان می توان 
به ثبت رکورد هایــی در صنعت نفت ایران اشــاره کرد که 
دستاورد ســه ســال تالش بی وقفه و ارزشــمند مدیران و 
مســئوالن، کارکنان و تالشــگران این صنعت در مســیر 
دســت یابی به اهداف متعالی آن است .دســتیابی ایران به 
رکورد تولید و صادرات نفت را بــه جرات می توان مهمترین 
دســتاورد دولت در صنعت نفت ایران دانســت که بازیابی 
 قدرت از دســت رفته ایران در بازارهــای جهانی را به همراه 

داشت .
پیش از برجام یعنی در ١٠ ماه نخســت سال ٩٤ مجموع 
تولید روزانه نفت خام و میعانات گازی کشور سه میلیون و ٢٥٠ 
هزار و صادرات یک میلیون و ٣٤٨ هزار بوده است که در چهار 
ماه ســال ٩٥ تولید چهار میلیون و ١٢٤ هزار بشکه در روز و 

صادرات ٢ میلیون و ٣٨٢ هزار بشکه در روز بوده است.
آمارها نشان می دهد که در تیرماه تولید نفت خام و میعانات 
گازی چهار میلیون و ١٥٤ هزار بشــکه و صادرات نفت خام و 
میعانات ٢ میلیون و ٤٢٨ هزار بشکه بوده است و این حاکی از 
آن است که ظرف چند ماه تولید نفت ایران از روزانه سه میلیون 
و ٢٥٠ هزاربشــکه به روزانه چهار میلیون و ١٥٤ هزاربشکه 

رسیده است . 

توسعه و تولید از میدان های مشترک غرب 
کارون

در بخش توسعه و تولید از میدان های مشترک غرب کارون، 
تمرکز و اتخاذ تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت تولید نفت 
خام از میدان های مشترک کشور با تمرکز با توسعه میدان های 

مشترک غرب کارون صورت گرفته است.
افزایش تولید نفــت ایران بر میدان های مشــترک غرب 
کارون متشــکل از میدان های آزادگان، یــادآوران و یاران، 
متمرکز است، بر این اســاس به گفته زنگنه، تولید نفت از این 
میدان ها در آغاز به کار دولت یازدهم، ٧٠ هزار بشــکه در روز 
بود که در پایان خرداد امسال به ٢٠٠ هزار بشکه در روز رسید 

و تا پایان سال ٩٥ از ٢٦٠ هزار بشکه در روز نیز فراتر می رود.
اصالح شــرایط پیمانکاران فعال در میدان های مشترک 
غرب کارون )خلع یکی از پیمانکاران چینی در میدان آزادگان 
جنوبی، تنظیم روابط و قراردادها با سایر پیمانکاران و افزایش 
شمار دکل های فعال از ٣ دستگاه به ١٨ دستگاه(، همچنین 
راه اندازی مرحله دوم فاز زودهنگام توســعه میدان یادآوران 
برای تولید ٥٠ هزار بشــکه در روز نفت خام در خرداد ١٣٩٣ 
از جمله فعالیت های انجام شــده در این باره بوده است. طرح 
توســعه یکپارچه میدان های مشــترک نفتی غرب کارون با 
ظرفیت تولید ٥٥٠ هزار بشــکه در روز در چارچوب بند »ق« 
تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور به تصویب شورای 
اقتصاد رسیده است. از سوی دیگر تالش های صورت گرفته در 
بحث توسعه میدان های غرب کارون نتایجی درخشان دارد؛ 
به گونه ای که طرح توســعه میدان یادآوران )فاز اول( با هدف 

تولید ٨٥ هزار بشکه در روز نفت خام و نیز طرح توسعه میدان 
آزادگان شمالی )فاز اول( با هدف تولید ٧٥ هزاربشکه در روز 

نفت خام، آماده بهره برداری رسمی است.
بهره برداری از ردیــف اول واحد بهره برداری و نمک زدایی 
میدان های نفتی غرب کارون با ظرفیت ٥٥ هزار بشکه در روز، 
تسهیل شرایط اســتفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و 
سایر منابع مالی موجود برای سازندگان و پیمانکاران داخلی 
و تخصیص هدفمند و بهینه اعتبارات و منابع مالی به طرح ها و 
پروژه ها از دیگر فعالیت های انجام شده در توسعه میدان های 

مشترک غرب کارون بوده است.

صادرات نفت ایران به آسیا به بیش از 1/7 
میلیون بشکه در روز رسید

برجام سبب شــد دســت ایران در فروش نفت و میعانات 
گازی باز شــود، به گونه ای که هم اکنون مقدار صادرات نفت 
ایران از مرز ٢ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است.بر اساس 
آمار موجود، واردات نفت چهار کشــور چین، هند، ژاپن وکره 
جنوبی از ایران در ماه ژوئن ٢٠١٦ )خرداد- تیر( با ٤٧ درصد 
رشد نسبت به زمان مشابه در سال قبل به یک میلیون و٧٢٠ 

هزار بشکه در روز رسید.
مشتریان ســنتی نفت ایران در آســیا که حتی در دوران 
تحریم نیز از ایران نفت می خریدند، پس از اجرا شــدن برنامه 
جامع اقدام مشــترک)برجام( میزان واردات نفت را افزایش 
دادند به طوری که گزارش ها از افزایش ٤٧ درصدی صادرات 

ایران به این کشورها در ماه ژوئن حکایت دارد.
اجرا شــدن برجام از دی ماه پارســال، موانع پیش روی 
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صادرات نفت ایران را برداشــت؛ به طوری که میزان صادرات 
از یک میلیون بشــکه به 2/1 میلیون بشکه در تیرماه 1395 

افزایش یافت.
در دوران تحریم، کشــورهای آســیایی )چین، هند، کره 
جنوبی و ژاپن( عمده ترین خریداران نفت خام ایران بودند و 
پس از رفع تحریم ها همچنان به عنوان مشتریان اصلی نفت 

ایران شناخته می شوند.
تازه ترین اطالعات منتشــر شــده در زمینه حمل و نقل 
نفتکش ها نشان می دهد، واردات نفت خام چهار واردکننده 
اصلی نفت آســیا از ایران در ماه ژوئن امسال، نسبت به مدت 

مشابه پارسال بیش از 47 درصد افزایش یافته است.
افزایش تعداد محموله های نفت خام ارسال شده از ایران 
به نقاط مختلف آسیا نشان می دهد ایران توانسته است سهم 

از دست رفته خود را در سال های تحریم بار دیگر احیا کند.
صادرات نفت ایران به آسیا در ماه ژوئن 2016 به باالترین 
سطح خود در چهار ســال و نیم گذشته رسید و از ماه دسامبر 

)آذر- دی( 2015 تاکنون نیز حدود دو برابر شده است.
چهار کشــور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن 
2016 در مجموع حدود یک میلیون و 720 هزار بشکه نفت از 
ایران وارد کردند و پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند 
افزایش صادرات نفت ایران به بازار آســیا به ویژه اقتصادهای 

نوظهور ادامه یابد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران بازار نفت، ایران افزون بر توسعه 
روابط با مشــتریان قدیمی خود در بازار آســیا، باید برقراری 
مناسبات جدید با دیگر واردکنندگان نفت را در این قاره مورد 

توجه قرار دهد.
بررسی تولید و برداشــت گاز از مخزن پارس جنوبی در 3 
سال اخیر نشان دهنده رکورد های طالیی در این بخش است، 
بر اساس آمار موجود، ایران با تولید 200 میلیارد مترمکعب 
گاز در سال 2014، رتبه ســومین تولیدکننده بزرگ گاز در 
دنیا را به خود اختصاص داده اســت. از سوی دیگر، وزیر نفت 
نیزاز افزایش 50 درصدی میانگین برداشــت گاز از پارس 

جنوبی در سال 94 نسبت به سال 91 خبر می دهد و می گوید: 
درحالی که میانگین برداشــت روزانه گاز از پارس جنوبی در 
سال 91، 241 میلیون مترمکعب بود، این رقم در سال 94 به 
354 میلیون مترمکعب افزایش یافت که از رشد 50 درصدی 
آن حکایت دارد؛ در حالی که سال 92 تنها 38/7 درصد از منابع 

گازی کشور از این میدان تامین می شد.
به گفته زنگنه، تولید ازپارس جنوبی در سال آینده به 236 

میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

راه اندازي 6 سكو پارس جنوبی در سال جاري
 ،19 A در هفته  های اخیر سه سکوی پارس جنوبی شامل
B 18و 21 برای توســعه فازهای اولویت دار جدید این میدان 
گازی پــارس جنوبی راهی آب های خلیج فــارس و در محل 
مورد نظر فازها ی پارس جنوبی مستقر شدند . مطابق برنامه 
ریزي هاي انجام شده، طي سال جاري 6 سکوی پارس جنوبی 
بارگیری و راه انداز ی می شود و بارگیری سکوی هفتم نیزکه 
به فاز 14 تعلق دارد امسال انجام می شود اما راه اندازی آن به 
ســال آینده موکول خواهد شــد.درحال حاضر برداشت گاز 
ایران از میدان گازی پارس جنوبــی از مرز 431 میلیون متر 
مکعب عبور کرده اســت که با راه اندازی 5 فاز جدید در سال 

ن جاری تولید گاز از این میدان به روزانه 526  میلیــو
کبــر مترمکعب افزایش می یابد. به گفته علی  ا
شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت وگاز 
پــارس، چنانچه امســال 5 فاز پارس 
بــا جنوبی وارد مدار شود، تولید ساالنه گاز 
قطر برابر می شود و سال آینده دراین 
بخش از آنها پیشــی خواهیم گرفت؛ 
البته ایران در مقطع ســال 84 نیز در 
میزان برداشت گاز با کشور قطر برابر 

بوه است.
بــا 

راه اندازی فازهای پارس جنوبی، یک درصد به تولید ناخالص 
داخلی کشــور افزوده می شــود وصنعت نفت با فعال کردن 
تمامي جبهه هاي تولید،  سهم مناسبي در ایجاد اشتغال رونق 
اقتصادي مناطق مختلف کشور، امنیت اجتماعي و بهبود تراز 
اقتصادي و تجاري ایران از طریق افزایش درآمدهاي نفت وگاز 

داشته که انتظارمي رود روند کنوني پایدار بماند.
در دوران تحریم، توقف رشــد صنعت نفت هدف گذاری 
شده بود، با این حال، طی این سالها نه تنها رشد صنعت نفت 
متوقف نشد، بلکه توانمندی پیمانکاران ایرانی در صنعت نفت 
افزایش یافت و هم اکنون شــاهد راه اندازی پروژه های پارس 
جنوبی از ســوی پیمانکاران ایرانی بــدون حضور نیروهای 

خارجی هستیم.

برداشت حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی 
سیاست وزارت نفت 

سیاست وزارت نفت برداشــت حداکثری از میدان گازی 
پارس جنوبی و کاهش فاصله ایران و قطر در برداشــت از این 
میدان است بر این اساس طی این مدت، تزریق منابع مالی به 
پروژه های پارس جنوبی به صورت مرتب انجام شــده است. 
براساس اطالعات موجود، قطری ها حداقل طی سه سال اخیر 
بر حفظ تولید خود کار کرده اند؛ در حالی که ایران در همین 

مدت تولید روزانه خود را از پارس جنوبی افزایش داده است.
از سوی دیگر فعالیت های همزمانی برای پیشبرد سریع تر 
کار، در پارس جنوبی صورت می گیــرد؛ به گونه  ای که پس از 
عملیات نصب سکو، فعالیت های اجرایی در دریا آغاز می شود 
که شــامل 2 بخش اصلی اتصال بخش های مختلف به 
ســکو از جمله اتصال 11 حلقه چاه به قســمتهای 

مختلف و نصب مشعل، پل و سه پایه است. 
اجرای همزمان عملیــات مهاربندی 
و فعالیت هــای اجرایی بخش 
دریابه صورت همزمان انجام 



می شود، از آنجا که مجموعه فعالیت های صورت گرفته در دریا 
از نظر تجهیز بسیار سخت تر و پرهزینه تر از خشکی است، همه 
تالش صورت می گیــرد تا کارهای اجرایی تــا جای ممکن در 
خشکی انجام شود. مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با بیان 
این که بخش پاالیشگاهی فازهای ١٧ و ١٨ به طور کامل آماده 
است و واحد گوگردزدایی آن هم به زودی راه اندازی می شود، 
می گوید: مرحله نخســت تولید این فازهــا از دی ماه ١٣٩٣ با 
بهره بــرداری از ٢٢ حلقه چــاه تولید گاز، ٢ ســکوی دریایی 
اصلی، ٢ خط لوله زیر دریایــی ٣٢ اینچ و چهار ردیف عملیاتی 
پاالیشگاهی برای شیرین ســازی گاز راه اندازی شده است. به 
گفته شعبانپور، سال آینده ٢ ســکوی ١٣B و ١٣D در اولویت 
قرار دارند، ضمن این که حفاری این فاز نیز شتابی مطلوب دارد.

رشد 2 برابری ارسال گاز به نیروگاه ها 
گاز تحویلی به نیروگاه هــا نیز که در ســال ٩٢ حدود ٣٦ 
میلیارد متر مکعب بود، امسال به ٧٠ میلیارد مترمکعب می رسد 
و رشد ٢ برابری را از سر می گذراند که دستاوردی بزرگ است. از 
آغاز کار دولت یازدهم تا کنون با تکمیل فازهای ١٢، ١5، ١٦ و 
١٧ پارس جنوبی، ١4٠ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز 
کشور افزوده شده است و این رکوردی بی نظیر در راه اندازی و 
بهره برداری از یک میدان مشترک به شمار می آید که سر افرازی 
و سربلندی ایران را باعث شده است.  امسال فازهای ١٩ ) معادل 
٢ فاز اســتاندارد(، ١٨، ٢٠ و ٢١ به بهره بردار ی می رسند. در 
مجموع در دولت یازدهم ٣٠٠ میلیون مترمکعب به تولید روزانه 
گاز از پارس جنوبی اضافه می شــود وتوســعه فازهای پارسال 

جنوبی تا سال ٩٦ به پایان خواهد رسید.

90 درصد جمعیت کشور بهره مند از نعمت گاز 
هم اکنون حدود ٩٠ درصد جمعیت کشور که شامل ٩٩ 
درصد جمعیت شهری و بیش از ٦٠ درصد جمعیت روستایی 
است، تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.گازرسانی به 
روستاهای کشور ازجمله اولویت های دولت یازدهم است و 
امسال نیزهشت هزارمیلیارد تومان برای این بخش اختصاص 
می یابد. به گفته وزیر نفت، مصرف گاز کشــور درسال ٩٦ به 
٢٨4 میلیارد مترمکعب می رسد و این به آن معناست که در 
سال های ٩٢ تا ٩٦ مصرف گاز در کشور رشد ٢ برابری را از سر 
خواهد گذراند. افزایش صــادرات گاز به روزانه ٢٠٠ میلیون 
مترمکعب برنامه ریزی شده است و در این زمینه صادرات گاز 
با خط لوله به کشورهای همسایه و پروژه ایران ال ان جی، در 

اولویت هستند. 

تزریق گاز به مخازن نفتی جنوب کشور افزایش 
یافت

روندتداوم برنامه های هدفمند وزارت نفت در بخش تولید 
نفت وگاز نشان می دهد که حجم تزریق گاز به مخازن نفتی 
جنوب کشــور با توجه به سیاســتهای وزرات نفت مبنی بر 

افزایش تولید نفت، افزایش یافته است .
به گفته عبدالرضا ابراهیمیان، سرپرســت دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران، تا پایان امسال در مجموع ١٢ میلیارد 

مترمکعب گاز به مخازن نفتی تزریق می شود. 
آمار ها حاکی از این است که در ٨٦ روز امسال ٣/٢ میلیارد 
مترمکعب گاز به میدان های نفتی آغاجاری تزریق شده است.

 به طور میانگین روزانه ٣٦/٧ میلیون مترمکعب گاز به این 
مخازن تزریق شده است. تعهد شرکت ملی گاز ایران تزریق 
روزانه ٣١/٦ میلیون مترمکعب بود کــه باتوجه به افزایش 
تولید از میدان پارس جنوبی امکان افزایش تزریق فراهم شد.

بر این اساس با توجه به سیاســت گذاری وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز ایران مبنی بر صیانت از چاه هــا و میدان های نفتی و لزوم 
تزریق گاز بیشــتر به این میدان ها برای اســتحصال بیشتر نفت، 
افزایش تزریق گاز به میدان های نفتی در دســتور کار قرار گرفته 
است. بررسی تزریق گاز شیرین به مخازن نفتی نیز نشان می دهد که 
در ٨٦ روز امسال به طور میانگین روزانه ١٦ میلیون مترمکعب گاز 
به مخازن کرنج و کوپال تزریق شــده که در مجموع شاهد افزایش 
4٠ میلیون مترمکعبی نسبت به مدت مشابه پارسال بوده است. به 
گفته ابراهیمیان، در بازه زمانی یادشده روزانه ١١ میلیون مترمکعب 
گاز نیز به مخازن ذخیره سازی شوریجه و سراجه تزریق شده است.

تولید بنزین یورو ٤ به 2٥ میلیون لیتر رسید
دربخش فرآورده های نفتی نیزآمارها کامال گویا هستند. به گفته 
وزیر نفت، هم اکنون در هفت کالنشهر کشور بنزین با استاندار یورو 4 
توزیع می شود، فرآورده هایی که استاندار نبوده اند، در دولت یازدهم 
حذف شده است. تولید بنزین یورو 4 در دولت یازدهم به ٢5 میلیون 
لیتر رسیده است، در حالی که این رقم در آغاز به کار این دولت یک 
میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر بوده است. در توسعه بخش پاالیش، اولویت 
ما پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، بزرگترین پاالیشگاه میعانات 
گازی کشور با ظرفیت ٣٦٠ هزار بشکه در روز است که امیدواریم فاز 

نخست این پاالیشگاه تا پایان امسال وارد مدار شود.
به گفته وزیر نفت، با ورود فاز نخست این پاالیشگاه، کشور 
نه تنهــا از واردات بنزین بی نیاز خواهد شــد بلکه می تواند 
وارد بازارهای صادراتی شــود. از سوی دیگر در کنار ساخت 
پاالیشگاه های آناهیتا و پارس مجوز ساخت هشت پاالیشگاه 
میعانات گازی در ســیراف با مجموع ظرفیــت روزانه 4٨٠ 
هزار بشکه نیز در این دولت صادر شده است که با توسعه این 
پاالیشگاهها، تا چهار ســال آینده ایران دیگر میعانات گازی 
برای صادرات نخواهد داشــت و همه میعانات گازی کشور 
که در آن مقطع با توســعه فازهای پارس جنوبی به روزانه 

یک میلیون بشکه خواهد رسید، در کشور مصرف می شود.
به گفته زنگنه، بــا انجام این کارها، ظرفیت پاالیشــی 
کشور از یک میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز به نزدیک به 

سه میلیون بشکه در روز می رسد.

شکل گیری نسل جدید پتروشیمی  
نســل جدید پتروشــیمی ها، با اتکا به صنعت گاز 
درسال های گذشته بنیان گذاشته شده است .بر اساس 
آمار شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، مجموع تولید 
واقعی صنعت پتروشیمی از آغاز سال تا پایان تیرماه با 
احتساب سهم چهار میلیون و ٢٢٠ هزار تنی تیرماه، به 

بیش از ١٧ میلیون تن رسید.
میزان تولید محصوالت پتروشیمی در کشور با راه انداز ی 
واحدهای جدید و تامین پایدار خوراک مورد نیاز این واحدها 
رو به افزایش اســت. امسال ظرفیت اســمی تولید صنعت 
پتروشیمی ٦٢ میلیون تن برآورد شــده است که با توجه به 
برنامه، مجموع تولید تا پایان امســال 5٣ میلیون تن پیش 
بینی می شــود. مجموع تولید واقعی صنعت پتروشیمی در 
چهار ماه نخست ســال با توجه به سهم چهار میلیون و ٢٢٠ 
هزار تنی تیرماه، به بیش از ١٧ میلیون تن رسید. از مجموع 
بیش از ١٧ میلیون تن عملکرد تولید صنعت پتروشــیمی، 
سهم مجتمع های مســتقر در منطقه ماهشهر پنج میلیون 
و ٨٠٠ هزار تن، ســهم مجتمع های منطقه عسلویه هشت 
میلیون و ١٠٠ هزار تن و ســهم مجتمع های ســایر مناطق 
کشور سه میلیون و ١٠٠ هزار تن بود. در تیرماه مجتمع های 
پتروشــیمی بیســتون، ارومیه، کربن ایران، نوری، تبریز، 
مهر، شیراز، زاگرس، ایالم، خراســان، غدیر و بندر امام )ره( 
به ترتیبب باالترین عملکرد تولید را در این ماه داشــتند. بر 
پایه شاخص های عملکرد بازرگانی محصوالت پتروشیمی، 
مجموع فروش کل در تیرماه امسال ســه میلیون تن بود. از 
این میزان، سهم فروش داخلی یک میلیون و ٢٠٠ هزار تن و 
مجموع صادرات نیز یک میلیون و ٧٠٠ هزار تن برآورد شد. 
با راه انداز ی واحدهای جدید طرح های پتروشیمی، ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشیمی کشور از ٦٢ میلیون تن کنونی 

به ١4٠ میلیون تن در سال ١4٠4 افزایش می یابد.
هم اکنــون صنایع مشــکل خــوراک ندارنــد و تولید 

پتروشیمی ها رو به افزایش است.

قرارداد با دانشگاه ها 
واگذاری مطالعه 5٢ مخزن نفت وگاز به دانشــگاه ها و 
انعقاد ١٢ قرارداد برای بومی ســازی فناوری های اصلی 
پاالیش نفت، گاز و تولید محصوالت پتروشیمی و پاالیشی 
به دانشگاه ها موضوع دیگری اســت که برای اولین بار در 
صنعت نفت ایــران ودر دولت یازدهم شــکل گرفت؛ به 
گونه ای که در هیچ زمانی این حجم قــرارداد و همکاری 
صنعت نفت با دانشگاه ها را شــاهد نبودیم.   از سوی دیگر 
برای ســاخت ١٠ گروه کاالیی تجهیــزات اصلی صنعت 
نفت همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی از سوی سازندگان 
داخلی برای اولین بار در صنعت نفت ایران گام های مهمی 
برداشته شده است و ٨ شــرکت ایرانی صاحب صالحیت 
نیز در حوزه اکتشاف و تولید ( E&P( مشخص شده اند، که 
این موضوع گامی مهم در مسیر اجرایی شدن قراردادهای 
جدید نفتی در صنعت نفت ایران در بخش انتقال فناوری 

شرکت های بین المللی به شرکت های داخلی است . 
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معاون اول رئیس جمهوری:

  خارجی ها برای اجرایی نشدن قراردادهای نفتی ایران
 پول خرج می کنند

معاون اول رئیس جمهوری گفت: برخی 
کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان 
مشترک هســتند برای این که بتوانند از این 
میدان های مشــترک، ســهم ملت ایران را 
برداشت کنند، ســعی می کنند مانع نهایی 
شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه 
تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم 

به زودی قراردادهای نفتی امضا می شود.
اســحاق جهانگیری در حاشــیه جلسه 
هیئت دولت و بــه مناســبت روز خبرنگار، 
در جمــع خبرنگاران حضــور یافت و ضمن 
تبریک این روز، با اشــاره به برخی افراد که 
بدون اطالع دقیق، دربــاره اقتصاد مقاومتی 
اظهار نظر می کنند و دولــت را مورد انتقاد 
قرار می دهند، یادآور شد: برداشت این افراد 
از اقتصاد مقاومتی در حــد اقدام های ناچیز 
و کارهای کوچک اســت در حالی که اقتصاد 
مقاومتی، در حقیقت مقاوم ســازی اقتصاد 
ایران اســت. اقتصادی که بیستمین اقتصاد 
بزرگ دنیاست و تولید ناخالص داخلی آن و 
قدرت خرید مردم حدود ١٤٠٠ میلیارد دالر 
و اقتصاد مقاومتی قرار است این اقتصاد را به 

حرکت وادار کند. 
جهانگیری در بخشی از صحبت های خود 
ادامه داد: وقتی درباره چنین اقتصادی سخن 
می گوییم، باید بدانیم که بــرای راه اندازی 
این اقتصاد موضوع هایــی همچون تعامل با 
دنیا، واردات، صادرات و تولید اهیمت زیادی 
دارد و در بخش تولید، فقط در حوزه صنعت 
نفت نیازمنــد میلیاردهــا دالر منابع برای 
سرمایه گذاری هســتیم و بر اساس گزارش 
وزیر نفت هم اکنون ٢٢٠ میلیارد دالر طرح 
آماده ســرمایه گذاری در بخش نفت وجود 
دارد و در بخش پتروشــیمی نیز حدود ٧٠ 
میلیارد دالر طرح آماده سرمایه گذار ی است 
و در بخش صنایع معدنی، بخش کشاورزی 

و دیگر بخش ها نیز همین وضع وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به 
موضوع قراردادهای نفتی نیز اشــاره کرد و 
یادآور شــد: این قراردادها را روز شنبه )١٦ 
مردادماه( امضا کرده ام و باید ابالغ شده باشد، 
در قانون مربوط به نفــت که مصوبه مجلس 
شورای اسالمی اســت گفته شده که دولت 
شرایط عمومی قراردادهای نفت را تصویب 
کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند.

وی ادامه داد: البته قوانین باالدســتی 
وجود دارد که دولت بر مبنای این قوانین، 
شــرایط عمومی را برای قراردادهای نفت 
مشخص کرده است و بر اساس این شرایط 

عمومــی، وزارت نفــت با طــرف خارجی 
مذاکره و قــرارداد امضا می کنــد. در این 
شــرایط عمومی برای نمونه گفته شده که 
به طور حتم باید قوانین جمهوری اسالمی 
ایران بــر قراردادهای نفتی حاکم باشــد و 
درباره مسائل مختلف از جمله میدان  های 
مشترک و بازیافت از چاه های نفت موجود، 
سیاستگذاری های مختلفی صورت گرفته و 
به گونه ای طراحی شده که بتوانیم افزایش 
بازیافت از چاه های نفت داشــته باشــیم و 
در برخی مناطق نظیر شــرق و مرکز کشور 
که تاکنون در بخش نفت ســرمایه گذاری 
نشده است، کار اکتشاف و سرمایه گذار ی 

انجام شود.
معاون اول رئیــس جمهوری افزود: برای 
قراردادهای نفتــی، مطالعه و کاری طوالنی 
انجام شــده و از نظر توجه به نظر منتقدان، 
کاری استثنایی در دولت صورت گرفته است 
و از پارســال تا کنون با همه صاحبنظران و 
منتقدانی که آمادگی داشــتند در جلسه ها 
شرکت کنند، مذاکره شــده و بر اساس نظر 
مقام معظــم رهبــری، نتایــج گفت وگو با 
منتقدان، در جلسه های ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ساعت ها بررسی شده است 
تا پس از تصویب در این ســتاد، در جلســه 

هیئت دولت مطرح شود.
وی یادآور شد: دولت همه این مراحل را 
طی کرده و دیدگاه های منتقدان را شــنیده 
و ساعت ها در جلسه های ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی آن را بررسی کرده، سپس 
در جلســه هیئت وزیران تصویــب و ابالغ 
شده اســت. البته این طبیعی است که همه 
دیدگاه های منتقدان اعمال نشــده باشــد 
اما حدود ١٥٠ اصــالح در آن صورت گرفته 
و به نظر می رســد دیدگاه کسانی که در این 
زمینه دغدغه داشــتند و خواهان توســعه 
ظرفیت های صنعت نفت کشور بودند، تامین 

شده است.
جهانگیری گفــت: البته ممکن اســت 
برخی افراد آن قدر دغدغه داشــته باشــند 
که تمایل داشته باشــند ظرفیت های نفت 
کشور توســعه نیابد و نفت استخراج نشود. 
برخی کشــورهای خارجی که با ایران دارای 
میدان مشترک هستند برای این که بتوانند 
از این میدان های مشترک، سهم ملت ایران 
را برداشت کنند، سعی می کنند مانع نهایی 
شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه 
تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم 

بزودی قراردادهای نفتی امضا خواهد شد.

  قراردادهای جدید نفتی با دقت و حوصله تدوین شده است
 معــاون اول رئیس جمهــوری با بیان 
این که پس از اصالحات انجام شــده در 
قراردادهای نفتی برخی افراد فضایی در 
کشــور ایجاد کرده اند و فکر می کنند که 
باید همواره با هر چیــزی مخالفت کنند، 
گفت: به صراحت اعالم می کنم در تاریخ 
مصوبات دولت، کاری دقیقتر و با حوصله تر 
از تدوین قراردادهای نفتی انجام نشــده 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون 
اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، 
در نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار 
دانشکده خبر با بیان این که دولت از دروغ و 
تهمت در رسانه ها گریزان است و از جریان 
آزاد اطالعات و فضای نقد استقبال می کند، 
افزود: دولت دنبال مچ گیری و افشاگری 
نیســت، بلکه به دنبال حقیقــت یابی، 
شفافیت و آگاهی دادن است. جهانگیری با 
یادآوری یکی از موارد انتقادپذیری دولت، 
به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره 
و عنوان کرد: دولت در این زمینه نشــان 
داد که به انتقادها و نظرات منتقدان توجه 
دارد و پس از آن که سال گذشته مصوبه ای 
مبنی بر این که قراردادهای نفتی باید از چه 
اصول و ساختاری تبعیت کنند، در دولت 
به تصویب رســید، نقدهایی مطرح شد و 
دولت تصمیم گرفت از منتقدان بخواهد که 
نظرهای خود را برای دولت ارسال کنند و 
درباره همین موضوع ساعت ها نشست های 
مختلف در وزارت نفت با منتقدین برگزار 
و نظرهای آنها اخذ شد. معاون اول رئیس 
جمهوری افزود: مقــام معظم رهبری نیز 
تاکید داشــتند که بررسی این قراردادها 
باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
انجام شــود و این موضوع در دســتور 
کار ســتاد قرار گرفت و به طور همزمان 

گفت وگوهایی میان ســران کشور با مقام 
معظم رهبری انجام شد و رهبر معظم انقالب 
دستورهایی در این زمینه صادر کردند. وی 
گفت: هم اکنون اصالحات در این قراردادها 
اعمال و در ٢٠ ماده آماده شــده اســت، 
اما از زمانی که خبر این موضوع منتشــر 
شــد، برخی افراد فضایی در کشور ایجاد 
کرده اند و فکر می کنند که باید همواره با 
هر چیزی مخالفت کنند، به صراحت اعالم 
می کنم که کاری دقیقتر و با حوصله تر در 
تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این 
قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است. 
رسانه محلی برای جنگ روانی نباشد معاون 
اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که رسانه 
باید به معنای واقعی رسانه باشد و نه محلی 
برای ایجاد جنگ روانی، گفت: رسانه باید 
محل گفتن و شنیدن باشد و نه محلی برای 
ایجاد جنگ روانــی علیه بخش دیگری از 
جامعه، رســانه باید محل ارتباطات باشد 
و نه محل القا مطالب غیرواقعی. وی ادامه 
داد: دولت بر حسب وظیفه ای که برای اداره 
کشور دارد و باید تصمیم های مهم و تعیین 
کننده ای اتخاذ کند، بــه دنبال ارتباط با 
شهروندان و پاسخگویی به افکار عمومی 
است. جهانگیری افزود: دولت به دنبال آن 
نیست که فضای تند، جنجال و پوپولیستی 
بر رسانه های کشور حاکم شود، بلکه دولت 
به دنبال آن اســت که نظام اطالع رسانی 
عقالنی و انتقادی در کشــور تقویت شود. 
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به نظر 
سنجی انجام شده در یک نهاد رسمی در 
خصوص میزان انتقادپذیری دولت تصریح 
کرد: نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 
دولت در پذیرش انتقاد توفیق های خوبی 

داشته است.
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مصوبه دولت درباره 
قراردادهای جدیــد نفتی گفت: برای اجرای ایــن قراردادها جدی 
هستیم و توقفی در کارمان نیست، زیرا راه دیگری نداریم. علی کاردر، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در آیین تودیع و معارفه مدیران 
عامل پیشین و کنونی شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( با بیان 
این که صنعت نفت به کل نظام جمهوری اسالمی ایران تعلق دارد و 
پیشخوان نظام است، اظهارکرد: با توجه به این که هم اکنون میزان 
صادرات نفت ایران افزایش یافته اســت، آثار این افزایش در آبانماه 
نمایان می شود و به تدریج شاهد رشد فعالیت ها در بخش های مختلف 
خواهیم بود.  مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نقش صنعت 
نفت در برنامه ششم توســعه، اظهارکرد: صنعت نفت در این برنامه 
بیشــترین نقش را در تولید ناخالص ملی )GNP(، اشتغال، رشد 
هشت درصدی در اقتصاد و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی و 
منطقه ای دارد وکاردر حوزه میدان های مشترک را یکی از اصلی ترین 
برنامه های شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد و افزود: با توجه به این که 
توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی رو به پایان است و تنها یک 
فاز توسعه نیافته دارد، می توان گفت که توسعه آینده روی فعالیت های 

شرکت متن استوار است که به توجه ویژه نیاز دارد.
 وی با اشاره به محدودیت های شرکت ملی نفت برای سرمایه گذار 
ی در طول برنامه ششــم و همچنین مدل جدید قراردادهای نفتی، 
ادامه داد: پیش بینی می شــود با اجرای ایــن قراردادها، حدود ٢٥ 
میلیارد دالر قرارداد طی یک تا ٢ ســال آینده امضا شود، ضمن آن 
که از دیگر مدل های قراردادی برای جذب سرمایه مانند EPCF، بیع 
متقابل و تامین منابع مالی مستقیم از سوی شرکت ملی نفت ایران 

نیز استفاده خواهیم کرد.  
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که قراردادهای جدید نفتی، 
بیع متقابل نسل جدید است، ادامه داد: در قراردادهای جدید اجرای فعالیت از 
سوی شرکت های ایرانی با شریک خارجی است که در این میان انتقال فناوری 
برای ما اهمیت بسیاری دارد. کاردر اظهارکرد: در ١٠ سال گذشته به طور کلی 
از عرصه انتقال فناوری عقب افتادیم؛ به نحوی که از بحث های جدیدی که در 
حوزه باالدست مطرح می شود، به دلیل این عقب افتادگی دور افتاده ایم و به 

نوعی می توان گفت که فاقد آنها هستیم. 

شرکت ملی نفت در اجرای قراردادهای جدید نفتی جدی است
کاردر با اشاره به مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، ادامه داد: 
برای اجرای این قراردادها جدی هستیم و توقفی در کار نیست زیرا راه دیگری 
نداریم، حتی در نشستی که با منتقدان قراردادهای جدید نفتی داشتیم به 
آنان اعالم کردیم راه حل ما برای توسعه صنعت نفت این است و شما نیز راه 

حل خود را بیان کنید. 
وی گفت: منتقدان برخی راهها مانند اســتفاده از خدمات شرکت های 
ایرانی را برای اجرای پروژه های نفتی عنوان کردند، البته ما هم دیدگاه های 
آنان را پذیرفتیم اما اعالم کردیم که با کدام منابع قرار است این کارها انجام 
شود، مسئله مهم این است که ما منابعی در اختیار نداریم، منابع ما تعریف 

شده است. 

استقبال شرکت های خارجی برای سرمایه گذار ی در صنعت 
نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با اشاره استقبال شرکت های خارجی 
 )MOU( برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و امضای بیش از ١١ موافقتنامه
برای مطالعه میدان ها ادامه داد: این مســئله ســبب می شود به شناسایی 
حوزه هایی که شرکت ها عالقه مند به توسعه آنها هستند، می پردازیم.    کاردر با 
بیان این که یک دوره ٦ ماهه برای قراردادهای MOU در نظر گرفته ایم، گفت: 
این دوره این فایده را دارد که یک MDP را می توانیم برای خودمان داشته باشیم 
 MOU که در اختیار شرکت دیگری قرار نمی گیرد، از سوی دیگر قرار نیست در
قراردادی بسته شود، اگر مناقصه ای برگزار شود، این شرکت ها هم مانند دیگر 

شرکت ها می توانند در این مناقصه شرکت کنند. 

١٢ تا ١٣ مخزن ایران در اولویت توسعه قرار دارند
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اشاره به تایید صالحیت هشت شرکت 
ایرانی اکتشاف و تولید به عنوان شرکت شرکت های خارجی در مدل جدید 
قراردادهای نفتی ادامه داد: اگر بتوانیم تعداد این شرکت ها را نیز بیشتر کنیم، 
بدون شک مثبت خواهد بود، زیرا تعداد مخازن اولویت دار ما بین ١٢ تا ١٣ 
میدان در مرحله نخست است. وی گفت: شرکت های خارجی نیز در همین 
حدود هستند و در برنامه مطالعه ای ما، در حدود ٣٤ شرکت بین المللی حرفه 

ای دارای رتبه باال شناسایی شده اند.

انحصاری برای فعالیت شرکت های خارجی نداریم 
وی با بیان این که هیچ انحصاری برای شــرکت های خارجی در زمینه 
امضای قراردادهای جدید نفتی نداریم، اظهارکرد: تنها شرکت های آمریکایی 
آن هم به دلیل ممنوعیت قوانینی خودشان نیامده اند، اما شرکت های اروپایی 

استقبال خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران کرده اند . 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: با توجه به این که 
قراردادهای جدید نفتی در هیئت دولت به تصویب رســید و اکنون 
نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هســتند، پس از انطباق آنها 
با قوانین، این قراردادها دیگر تبدیل بــه قانون و از این پس کار نفت 
شروع می شــود.  وی با بیان این که عملیات اجرایی این فعالیتها در 
حوزه معاونت توسعه و مهندسی نفت قرار دارد، ادامه داد: بر این اساس 
یک ساختار مرکزی تدوین می شود که کمکهای فنی از شرکت متن 
و برخی شرکت های تخصصی شــرکت ملی نفت خواهد بود، فکر 
می کنیم یک بازه ٦ ماهه تا یکساله برای انجام مناقصه و امضای قرارداد 
زمان صرف شــود و پس از این که قراردادها به مرحله اجرایی برسد، 
شرکت متن مانند سابق مســئولیت اجرای این پروژه ها را به عهده 

خواهد گرفت.
استفاده از نیروهای جوان با حضور نیروهای قدیمی در اجرای 

پروژه ها
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: عالقه مندی من این است که حتما 
از نیروهای جوان با حضور نیروهای قدیمی دراجرای پروژه ها استفاده شود تا 

انتقال تجربه صورت گیرد. 
وی افزود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم شرکت ملی نفت ایران در نقطه 

گزارش

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 

کاردر از نتایج  قراردادهای جدید نفتی می گوید

 پیش بینی 25 میلیارد دالری
 شرکت ملی نفت در اجرای قراردادهای جدید نفتی جدی است
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پوست اندازی است و باید مدیریت شده این پوست اندازی را انجام دهیم، 
زیرا متاســفانه یک فاصله زمانی ١٠ ساله در مسئله جانشینی سرمایه 

انسانی داشتیم که باید به گونه ای این خالء را پر کنیم.

 شرکت متن همچنان شرکت توسعه ای نفت 
باقی می ماند

کاردر با بیان این که شرکت متن یکی از شرکت های توسعه ای جدی 
شرکت ملی نفت ایران برای سالیان سال باقی خواهند ماند، گفت: در هر 
حال اجرای این قراردادها به یک نوع کار دائم برای کارکنان این شرکت 
به شمار می آید بنابراین انتظار دارم همه همکاران با دقت متن قراردادها 
را مطالعه کنند. ضمن این که پیش نویس قرارداد در مرحله پایانی است.  
وی با تشکر از زحمات عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل پیشین 
شرکت متن برای اجرای طرحهای توسعه ای در این شرکت، به سابقه 
نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت متن اشاره کرد و افزود: با این که 
ایشان در حوزه باالدست نفت فعالیت نکرده اند، از تجربه خوبی در بخش 
مدیریت و صنعت نفت برخوردار هستند و این مسئله اهمیت باالیی دارد.
کاردر با بیان این که هم اکنون مدیریت تنها مربوط به بخش تخصصی 
نیست و ابعاد کالن را پوشش می دهد، افزود: در بسیاری از شرکت های 
بزرگ از جمله شــل، بی پی، مدیرانی از حوزه آی تی به کار گرفته شده 
اند، اما هرچه قدر به بدنه اجرایی شرکت ها نزدیک می شویم مدیران از 

تخصص باالتری در آن حیطه برخوردار می شوند.
وی با تشکر از شــهنازی زاده برای قبول سمت مدیرعاملی شرکت 
متن افزود: مدیرانی که از نفت می روند با خیال آسوده تر و بدون نظارت 
سازمانهای نظارتی، نداشتن سقف حقوق فعالیت می کنند، اما اعتقاد دارم 
بازگشت دوباره وی به نفت ایثار است، بخش دنیایی فعالیت ایشان جبران 
نمی شود اما با توجه به نقش آفرینی که در اجرای پروژه های نفت خواهند 

داشت، صحنه ای از تاریخ ایران به شمار می آیند.
معاون وزیر نفت با اشاره  به حجم باالی کار مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران ادامه داد: نظر ما این اســت که شــرکت ملی نفت به صورت 
چندمدیرعاملی اداره شود، مسئله ای که در دنیا نیز سابقه دارد و موضوع 
جدیدی نیست، شرکت ملی نفت به عنوان مرکز فرماندهی به پشتیبانی 
و تامین منابع اقدام کند.  کاردر تصریح کرد: در دوره چند مدیرعاملی 
چهار بخش مهندسی و توسعه، تولید، پشتیبانی و امور بین الملل یک 

مدیر داریم که مدیران این بخشها، در واقع مدیرعامل به شمار می آید.
وی افزود: برای نخســتین بار در صنعت نفت ایران اســت که همه 
اختیارها مدیرعاملی را در این بخش ها از ابتدا تا پایان به مدیران عامل آنها 

واگذار شده است که این موضوع سبب می شود به راحتی بتوان روی هر 
کدام از گروه ها متمرکز شد. 

هدف اصلی شرکت متن شتاب در اجرای پروژه هاست
مدیرعامل جدید شــرکت متن نیز در این آیین گفت: پیمانکاران 
داخلی و خارجی در بخش اجرای پروژه ها برای ما تفاوتی ندارند، آنچه 
برای ما و وزارت نفت مهم است اجرای سریع و باکیفیت کارهاست و از 
پیمانکاران و ذینفعان انتظار داریم تا به فعالیت های خود سرعت بیشتری 
بدهند. نورالدین شهنازی زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل 
شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( با بیان این که امیدوارم سهمی 
در انجام پروژه های مهم باالدستی کشور داشته باشم، گفت: مهمترین 
عاملی که سبب شد تا این پست را بپذیرم، ملی بودن اجرای پروژه ها در 
غرب کارون است.  وی با بیان این که اهمیت اجرای پروژه های غرب کارون 
امروز بر کسی پوشیده نیست، ادامه داد: امروز توسعه میدان های مشترک 
نفت وگاز در شرکت های نفت وگاز پارس و متن، از اولویت های شرکت 
ملی نفت است که بر این اساس باید بر اجرای هرچه سریع تر پروژه ها در 

میدان های مشترک اهتمام کنیم.  
شهنازی زاده با تاکید بر تعامل خوب و سازنده با پیمانکاران یادآور شد: 
تردید ندارم همزمان با این که سرمایه انسانی، پیمانکاران و سازندگان 
داخلی سرمایه های کشور هستند، در واگذاری کار به پیمانکاران همواره 
مدافع بخش داخلی هستیم. وی با بیان این که قرار نیست به دلیل حمایت 
از پیمانکاران داخلی سرعت و کیفیت کار را فدا کنیم، گفت: تا جایی که 
بتوانیم از ظرفیتهای داخلی برای اجرای پروژه ها استفاده می کنیم، اما 

هدف اصلی ما در شرکت متن اجرای سریع پروژه هاست.
به گفته مدیرعامل جدید شــرکت متن، رقابــت در یک فضای 
بین المللی و اجرای پروژه های در میدان های مشترک در تعامل میان 
پیمانکاران، مدیران و کارکنان شرکت به وجود می آید که براین اساس 

باید در یک فضای حرفه ای و سالم گام برداریم. 
شــهنازی زاده در پایان از زحمات عبدالرضا حاجی حسین نژاد، 
مدیرعامل پیشین شــرکت مهندسی و توســعه نفت )متن( و دیگر 
مجریانی که طی سالهای اخیر به اجرای پروژه در این شرکت پرداختند، 

تشکر و قدردانی کرد.

سخنان منتقدان قراردادهای نفتی جدید بیشتر شنیده شد
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی 
نیز با بیان این که وزارت نفت برای توسعه میدانها به مدل خاصی وابسته 
نیســت، گفت: فضاســازیهای زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی 
شکل گرفته در حالی که در این قرارداد، انعطاف پذیری در توسعه 

میدانهای نفتی افزایش می یابد.
غالمرضا منوچهری، در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل جدید 
و سابق شرکت مهندسی وتوسعه نفت )متن( ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در جمع مدیران و کارشناسان شرکت متن اظهارکرد: قائل به این 
هستم که با سلسله مراتب مدیریتی گفت وگوی رو در رو انجام داده و به 

یک دیالوگ و ایده پردازی واحد، فهم مشترک از مسائل و تعریف اهداف برسیم 
که امیدوارم در دوره مدیریتی آقای شهنازی زاده  این هدف محقق شود. وی با 
بیان این که ما به مشارکت فکری و تبادل نظر نیاز داریم، ادامه داد: بر این اساس 
باید در اتاق فکرها، به ایده های واحد برسیم تا به اهداف تعریف شده از سوی 

نظام و وزارت نفت دست یابیم. 
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با 
بیان این که فضاسازی های زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی صورت 
گرفته است، گفت: این قراردادها چیزی جز قرارداد بیع متقابل که روی 
آن کار کرده ایم، نیست؛ ما در این قراردادها سعی کرده ایم انعطاف پذیری 

توسعه میدان های نفتی خود را افزایش دهیم.

قراردادهای جدید نفتی تفاوتی با بیع متقابل ندارد 
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی 
ادامه داد: می گویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاه های خود را به 
شرکت خارجی واگذار می کنیم، در حالی که چنین موضوعی صحت 

ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است. 
 وی افزود: در این قراردادها  نه بانک مرکــزی و نه دولت تضمینی 
برای بازگشت سرمایه به شرکت ها نمی دهند و تنها تضمین آنها تولید 
میدان است که آن هم به عهده ایران است، حال این به ما بستگی دارد 
که به آنها پول بدهیم یا محصول، یا این که حتی پرداخت آن را به تاخیر 
بیندازیم.  منوچهری گفت: البته تنها نکته ای که وجود دارد این است که 
در قراردادهای بیع متقابل شما با ظرفیت تولید سروکار دارید، در حالی 
که در قراردادهای جدید نفتی حجم تجمعی تولید برای ما مهم است. 
به گفته وی، سود پرداخت شده در قرارداد بیع متقابل چهار ساله است 
اما در مدل جدید قراردادهای نفتی در طول ٢٠ سال این سود پرداخت 
می شود و این اطمینان وجود دارد که تولید تجمعی صورت گرفته است. 

شرکت های داخلی در مسیر تعامالت بین المللی رشد 
می کنند

منوچهری افزود: ما به دنبال رشد شرکت های ایرانی هستیم، اما باید 
به این مسئله هم توجه داشته باشیم که این شرکت ها خود به خود رشد 
نمی کنند،کارشناسان و شرکت های داخلی  در تعامل و رفت بین المللی 
رشد می کنند.  معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه 
و مهندســی تصریح کرد: در قراردادهای جدید نفتی به شرکت های 
خارجی متذکر شده ایم تا زمانی که ظرفیت ایرانی در بخش های مختلف 
مانند ساخت خط لوله زیردریایی، سکو و .. وجود دارد باید از آنها استفاده 
کنند. وی گفت: باید همکاران ما در شرکت متن که در راس کار هستند 
فضای ذهنی قراردادهای جدید نفتی را آماده کنند، ما برای موثرترین، 
اقتصادی ترین، ملی ترین کارهای کشور دور هم نشسته ایم، هم اکنون 

برای کشور، توسعه میدان های مشترک نفت وگاز دارای اولویت است. 
وی در پایان ضمن تشکر از عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل 
پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت) متن(، برای وی و همه کارکنان 

شرکت متن آرزوی توفیق و سالمت کرد.

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 

   کاردر:  در 1٠ سال گذشته به طور کلی 
از عرصه انتقال فناوری عقــب افتادیم؛ به 
نحوی کــه از بحث های جدیدی کــه در حوزه 
باالدست مطرح می شود، به دلیل این عقب 
افتادگی دور افتاده ایم و به نوعی می توان 

گفت که فاقد آنها هستیم  .

  منوچهــری: درقراردادهــای جدید  نه 
بانــک مرکــزی و نه دولــت تضمینــی برای 
بازگشت سرمایه به شــرکت ها نمی دهند و 
تنها تضمین آنها تولید میدان اســت که آن 

هم به عهده ایران است.
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اقتصاد مقاومتی

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 

   در شــروع 
بهتراست شرحی 
مسئولیت های  از 
واحد بازرگانی ارائه 

دهید.
مدیریت بازرگانی 
شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های 
نفتی ایران مسئولیت 

مطالعه و شناســایی نیازهــای راهبردی شــرکت های تابعه با هدف 
توانمندسازی فناوری و تولید داخلی تجهیزات و مواد مصرفی راهبردی 

شرکت های زیرمجموعه را به عهده دارد. 

  با توجه به این مسئولیت، واحد تحت مدیریت شما همسو 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق این هدف مهم 
وافزایش توان تولید کننده داخلــی تاکنون چه اقدام هایی 

انجام داده است؟
مدیریت بازرگانی شرکت ملی پاالیش و پخش با تاکید وتکیه برتوان 
داخلی و نگاه صادرات محور از ســویی و اجرای راهکارهای حمایتی از 
مخترعان، مبتکران، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان داخلی 
ازسوی دیگر به دستاوردهای قابل توجهی دســت یافته از جمله این 
که، اقالم راهبردی صنعت پاالیش، انتقال و توزیع که برای پایداری و 
تثبیت ظرفیت واحدها مهم هستند، شناســایی شده است، این اقالم 
شامل تجهیزات مکانیک، برق، ابزاردقیق و مخابرات، مواد شیمیایی و 

کاتالیست ها هستند که برای حفظ تولید وتوسعه ضروری است.
همچنین پس ازشناســایی، ارزیابی و رتبه بندی تولید کنندگان 
داخلی و شرکت های دانش بنیان که توانایی ساخت این اقالم را دارند، 
اطالعــات مربوط به آنها در بانــک اطالعاتی واحــد بازرگانی به ثبت 

مي رسد. 

  با تکیه بر تولید کنندگان داخلی چه تعداد قلم کاال را 
ایرانی سازی کرده اید؟

در حال حاضر نزدیک به 12هزار و 500 نوع کاال به همت سازنده های 
داخلی درحوزه نیازهاي شرکت ملي پاالیش وپخش تولید شده است؛ 
ازاین رو حتی در دوران تحریم نیزتولید هیچ یک از پاالیشگاه های کشور 

دچارتوقف یا کاهش نشدند. 
سیاست ما در دوران پســاتحریم هم این است که همان حمایتی 
را که در زمان تحریم از ســازندگان و تولید کنندگان داخلی داشتیم، 
ادامه دهیم و کمک کنیم این شرکت ها با بهره گرفتن از دانش روزآمد 
بیشتر به اهداف اقتصاد مقاومتی دســت یافته و درعرصه صادرات نیز 

موفق عمل کنند.

  چه تعداد شــرکت ایرانی در جهت رفع 
نیازهای صنعت پاالیش و پخش با شــما 

همکاری دارند؟ 
اطالعات مربوط به هزار و 400 شــرکت 
ســازنده و تولیــد کننده داخلــی در بانک 
اطالعاتی ایــن مدیریت به ثبت رســیده و 
درحال حاضراطالعات مربوط به چند شرکت 

دیگرنیز درحال ارزیابی است و به مرور به این 
بانک اطالعاتی افزوده خواهد شد.

  چــه اقدام هایی برای گســترش و ادامه این 
همکاری ها انجام داده اید؟

تشویق و ترغیب شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی برای صادرات 
کاالهایی که مورد اســتقبال و تایید مصرف کننــدگان داخلی قرار 
گرفته اســت، همچنین حمایت از این قشر تولیدکننده برای دریافت 
گواهینامه  های کیفی و استانداردها به منظور افزایش توان صادرات به 
سایر کشورها یکی از اقدام های واحد بازرگانی شرکت پاالیش و پخش 

دراین زمینه است. 

  برای صدور مازاد ظرفیت های داخلی به خارج از کشور 
برنامه خاصی دارید؟

بازار داخلی ظرفیت خاصی دارد و پس از آن باید در زمینه صادرات 
اقدام شود، شرکت ها و مصرف کنندگان خارجی را که در نمایشگاه ها 
حضور یافته و یا به شــرکت ملی پاالیش و پخش رفت و آمد دارند، به 
تولیدکنندگان داخلی معرفی کرده ایم که مورد استقبال نیز قرارگرفته 
است واین شــرکت ها درحال مذاکره بابعضي از سازنده های داخلی 

هستند.

  دراین بخش به چه حمایت هایی نیاز است؟
ورود به بازارهای بین المللی بدون حمایت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و دستگاه های مسئول از عهده شرکت 

ملی پاالیش و پخش خارج است.
برای تداوم حیات و فعالیت ســازندگان 
داخلی تجهیزات صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی و به منظور تقویت برون گرایی 
در اقتصاد مقاومتی، این اقدام حمایتی بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود؛ از این رو به دست آوردن 
ســهم قابل توجهی از بازارهای بین المللی 
از ســوی تولید کنندگان داخلی یک ضرورت 

است.

  آیا برنامه ای هم برای افزایش شرکت ها و تولید 
کنندگان داخلی در نمایشگاه های بین المللی دارید؟

بله، حضــور درنمایشــگاه های تخصصی فرصتی بــرای نمایش 
توانمندی های داخلی ســازندگان تجهیزات و محصــوالت نفتی و 
پاالیشی است. این حضور باید بیشتر تقویت شود، کلیه دستگاه هاي 
دولتي ذیربط وتولید کنندگان داخلي بایــد زمینه بازاریابی و ورود به 

بازارهای هدف را از همین نمایشگاه ها شروع کنند. 
به نظرمی رسد کشورهای نفتی همسایه برای صادرات در اولویت 

ی  نگــر ز با :    
درسیاســت ها و 
اصالح ساختارپشتیبانی از ساخت 
داخل در دوران پسا برجام اجتناب 
ناپذیراست وتا رسیدن به جایگاه 
مطلوب فاصله زیــادی دارد؛ پر 
واضح است که برای کم کردن این 
فاصله باید گام های بلندی برداشته 
شود. بدون تردید نگاه بنیادی به 
فرآیند توســعه صنعتی و دانش 
بنیان درکشورمســتلزم حمایت 
همه دستگاه ها و سازمان ها است؛ 
اقدامی کــه به گفتــه علی زیار 
مدیربازرگانی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی، این 
روزها بــا توجه به ابــراز تمایل 
برخی کشــورها به منظورمصرف 
تولیدات و تجهیزات ایرانی، شکل 
واقعی تری به خود گرفته اســت.  
آنچه درپی می خوانید، بخشی از 
فعالیت های شرکت ملی پاالیش و 
پخش در حوزه اقتصاد مقاومتی 
اســت که از زبان مدیربازرگانی 
این شــرکت بیان شــده است.

گفت وگوی مشعل با مدیر بازرگانی شرکت ملی پاالیش و پخش 

  تولید داخل با قطار اقتصاد مقاومتی
 به ایستگاه های جهانی می رسد

در حال حاضر نزدیک به 12هزار و 
500 نوع کاال به همت سازنده های 
داخلی درحوزه نیازهاي شرکت 
ملي پاالیش وپخش تولید 
شده است؛ ازاین رو حتی در 
دوران تحریم نیزتولید هیچ 
یک از پاالیشگاه های کشور 
دچارتوقف یا کاهش نشدند
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قراردارند و پس از آن نیز با توجه به نوع مناسبات سیاسی و دیپلماسی 
ایران، کشورهای نفتخیز مانند ونزوئال و کشورهای آمریکای التین 

دراولویت بعد قرار خواهند داشت. 

  در زمینه صادرات ایــن محصوالت در عمل چقدر به 
هدف خود نزدیک شده اید؟

صادرات مازاد مصرف فرآورده هاي نفتي دردســتورکار شرکت 
پاالیش و پخش قرار دارد و آمادگي داریم جهت صادرات تجهیزات 

این صنعت به سازندگان داخلي کمك کنیم.

   در این زمینه چه فعالیتی انجام شده است؟
همکاري بــا ســایربخش ها جهــت صدورگواهینامه کیفي 
محصوالت که نقش مهمي براي تســهیل صادرات دارد، همچنین 
شناسایی ومعرفی ظرفیت هاي خالي برای سرمایه گذاري وتوسعه 
ساخت کاال و تجهیزات صنعت پاالیش،انتقال وتوزیع فعالیت های 

انجام شده دراین بخش است.
مجموعه این فعالیت ها ســبب می شــود که بــا تامین 
نیازهاي داخلي وتقویت ساخت داخل، زمینه توان صادرات 
محصوالت داخلي بیشــتر فراهم شود.به همین منظوریکی 
از اقدام های انجام شده توسط مدیریت بازرگاني شرکت ملی 
پاالیش و پخش شفاف سازی اطالعات مربوط به تولیدات و 
توانمندی های داخلی مربوط به اقــالم مکانیك، برق و ابزار 

دقیق و مخابرات، مواد شیمیایی و کاتالیست ها است. 
 به این شکل که مشخص کرده ایم مثال در حوزه موادشیمیایي 
وکاتالیست ها تا چند درصد توان ساخت داریم و چه ظرفیتی برای 
سرمایه گذار ی و توسعه خالی است واین ظرفیت شامل چه کاالهایي 

مي شود. 

  از طرح های در دست اقدام بگویید.
یکي ازپروژه هاي دردست اقدام واحد مدیریت بازرگانی 
پروژه طبقه بندي و کدگذاري کاال براســاس نفت کد وایران 
کد است که به موازات سایر شرکت هاي اصلي دروزارت نفت 
وباهمکاري مرکز ملي ایران کد درحال پیگیري است؛ با اتمام 
این پروژه توان پشــتیبانی تامین کاال، انبارداري وشناسایي 

کاالدرشرکت هاي تابعه افزایش وبهبود مي یابد.
استقرارو آموزش سامانه تامین الکترونیکی کاالي صنعت نفت 
درشرکت هاي تابعه شرکت ملي پاالیش وپخش اقدام دیگرمدیریت 
بازرگاني شرکت ملي پاالیش وپخش است که یکي ازتکالیف وزارت 

نفت براي همه شرکت هاي اصلي وفرعي است.
مدیریت بازرگاني شــرکت ملی پاالیش و پخــش با همکاري 
مدیریت فناوري این شرکت ومدیریت فناوري شرکت ملي نفت این 
سامانه را در 6 شرکت تابعه استقرار کرده وآموزش داده و هم اکنون 

وارد فازعملیاتی شده است.

  ویژگی این سامانه چیست؟ 
 سرعت عمل وشفافیت درخرید کاال ومعامالت وکاهش بعضي 
هزینه ها از دستاورد هاي اجرا و اســتقراراین سامانه است و در حال 

حاضر نیز تقاضاهای خرید کاال روی همین سامانه انجام مي شود.
 تهیه فهرست بلند منابع دســتگاه مرکزی وزارت نفت در این 
سامانه درحال انجام اســت تا مجموعه ها و شرکت بتوانند خریدها 
و معامالت خود را از طریق این ســامانه بارعایت قانون و ســهولت 

بیشتري انجام دهند.
سخن آخر من این است که اقتصاد مقاومتی محدود به دوره خاص 
تحریم، پسا تحریم، برجام وپسا برجام نیست؛ اقتصاد مقاومتی مربوط 
به همه فصل هاست و می باید از آن باید در جهت تعالی و رشد کشور 

بهره ای وافر گرفت.

با تصویب ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی دولت، وزارت نفت مســئول 
اجرای هفت پــروژه اولویت داردرقالب 

یك برنامه ملی درسال 95 شد.
این ستاد همســو با اجرای منویات 
مقام معظم رهبری )مد ظلــه العالی( 
توسعه ظرفیت تولید نفت گاز و تکمیل 
زنجیره پایین دستی و توسعه بازار را به 
عنوان یك برنامه ملی بــه وزرات نفت 

تکلیف کرده است.
راه انــدازی اولیــن خــط لولــه 
فرآورده های نفت و گاز و بنزین، مجتمع 
پاالیشگاهی غیردولتی میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس با اســتاندارد یورو 
5 با خوراک 120هزار بشــکه در روز از 
جمله پروژهای تعریــف در این برنامه 

ملی است.
راه انــدازی 12 مجتمــع بــزرگ 
پتروشیمی با سرمایه گذاری غیردولتی 
در لرســتان، )خــرم آباد( کردســتان 
)سنندج( مهاباد، شــهدای مرو دشت 

)شیراز( کارون) ماهشهر( کاوه)دیر( و 
کاویان2، پردیــس 3، مروارید، انتخبا، 
تخت جمشــید، داالهو درعســلویه، 
عنوان پروژه تکلیفی دیگر ستاد اقتصاد 
مقاومتی بــه وزارت نفت درســال 95 

است.
همچنین احداث خــط لوله و ایجاد 
امکان صــادارت گاز به عراق به ظرفیت 
پنج میلیون متر مکعب در روز و احداث 
خط لوله و صادرات گاز به پاکســتان ) 
ادامه خط لوله هفتم سراســری( دیگر 
پروژه هایی هســتند که وزارت نفت در 
قالب یك برنامه ملی، مســئول اجرای 

آن است.
انتقــال و توســعه فنــاوری بخش 
باالدست شــامل بهبود تولید و ازدیاد 
برداشــت )ای .او . آر و ئی . او . آر( در 20 
میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن با 
59 دانشــگاه و مرکزتحقیقاتی با هدف 
ایجاد بســتر دانش بنیــادی فناوری 
ازطریق ارتباط با شــرکت های ئی اند 

پی در راستای انتقال و توسعه فناوری، 
عنوان پروژه دیگر تکلیفی به وزارت نفت 

برای اجرا در سال 95 است.
اصالح ســاختار قراردادهای نفتی 
جدید)آی پی سی( برای انتقال فناوری 
با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازارکشور 
در حوزه های نفتی و گازی، با دانش فنی 
عملیاتی و بنیادین از طریق شرکت های 
اکتشاف و تولید )ئی اند پی( برای بخش 
پایین دست صنعت نفت و ایجاد 6 قرار 
داد مهم نفتــی و گازی، یکــی دیگر از 
پروژه های تعییــن در قالب برنامه ملی 
است که وزارت نفت مسئولیت اجرای 

آن را در سال 95 به عهده دارد.
بیع متقابل افزایــش ظرفیت تولید 
نفت خام میادین مشترک غرب کارون 
به میزان 90 هزار بشکه در روز، هفتمین 
و آخریــن پروژه ای اســت که ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرای آن  
را در قالب یك برنامه ملی به وزارت نفت 

واگذار کرده است.

رقابت با شــرکت های بزرگ دنیا و 
ســرآمدی در تراز جهانی، خط مشی 
مجتمع گاز پارس جنوبی در مســیر 

اقتصاد مقاومتی است.
 غالمحســن حمزوی، جانشــین 
رئیس تعمیرات اساســی و نوسازی 
مجتمع گاز پارس جنوبی در گفت وگو 
با خبرنگار مشــعل، اظهار کرد: خط 
مشــی این مجتمع گازی برای نحقق 
اهداف اقتصــاد مقاومتــی درحوزه 
تعمیرات اساســی به گونه ای تعریف 
شــده اســت که همــه فعالیت های 
تعمیراتی به وسیله کارکنان آن انجام 
می شــود.  وی با بیان این که کاهش 
زمان تعمیرات اساسی و افزایش فاصله 
زمانی دو تعمیرات )بر اساس استاندارد 
آر. بی. آی( اهــداف مهمی در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی در این مجتمع 
است، تصریح کرد: با تالش هایی که در 
سه سال گذشته انجام شده، این اهداف 
با در نظر گرفتن همه موارد ایمنی در 
کمینه ســازی خطرپذیری تا حدود 

زیادی محقق شده است.

حمــزوی بــا تاکیــد بر ایــن که 
خوشبختانه در چند سال اخیر حادثه 
ناگواری ثبت نشــده اســت، تصریح 
کرد: ارزیابی هــای خطر پذیری پیش 
از شــروع تعمیرات اساسی، مهارت و 
تجربه باالی کارکنــان و بهره گیری 
از فناوری های نویــن، عوامل مهمی 
است که در کاهش ثبت حوادث نقشی 

بسزا دارند.
 جانشین رئیس تعمیرات اساسی 
مجتمع گازی پــارس جنوبی گفت: 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه های این 
مجتمع )هفت پاالیشگاه گاز( به طور 
کامل با تکیه بر توان و تخصص داخلی 

انجام می شود.
 وی با بیان این کــه افزایش توان 

علمــی و تجربی کارکنــان مجتمع 
گازی پارس جنوبــی امکان طراحی و 
ساخت قطعات مورد نیاز را نیز ایجاد 
کرده اســت، اظهار کرد: بــا توجه به 
این پشــتوانه های علمــی و مهارتی، 
هم اکنون بیــش از 95 درصد قطعات 
مکانیکی با پشــتوانه علمــی و فنی 
کارکنان این مجتمــع و تکیه بر توان 

سازندگان داخلی تامین می شود.
 حمزوی تصریح کــرد: در بخش 
ابزار دقیق و برق، بیــش از 80 درصد 
اقالم داخلی سازی شده اند و در بخش 
توربین و تعمیرات اساســی آن نیز از 
توانمندی شــرکت های بزرگی مانند 

مپنا استفاده می شود. 
  جانشین رئیس تعمیرات اساسی 
مجتمع گاز پــارس جنوبــی گفت: 
مجموعه اقدام های انجام شده در سه 
سال گذشته موجب شده است تا زمان 
تعمیرات اساســی به طور محسوسی 
کاهش یابد و از این رهگذر صرفه های 
اقتصــادی باالیی برای کشــور ایجاد 

شود.

با تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی انجام می شود

 اجرای 7 پروژه اولویت دار  در وزارت نفت 

جانشین رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی پارس جنوبی در گفت وگو با مشعل مطرح کرد

 سرآمدی در تراز جهانی، راه روشن مجتمع گازی 
پارس جنوبی 



پس از اتمام موفقيت آميز مراحل ساخت 
و انتقال ســكوي دريايي 18B، اين سازه 
2300 تني در موقعيت استقرار جكت هاي 
اين بخش از ميدان پارس جنوبي نصب شد. اين سومين سكوي 
توليدي و انتقال مواد هيدروكربــوري فازهاي 17 و 18 پارس 
جنوبي است كه در رديف طرح هاي اولويت دار توسعه اين ميدان 
مشترك، اين بار از سوي متخصصان شركت ايزوايكو )شركت 

كشتي سازي و صنايع فراساحل( به مرحله اجرا درآمده است 
.  ســكوي 18B با ظرفيت توليد 500 ميليون فوت مكعب گاز با 
استقرار در بخش اقماري مخزن فاز 18 ميدان مشترك گازي 
با كشور قطر، عمليات برداشت ذخايرهيدروكربوري اين حوزه 
را آغاز خواهد كرد .  اين هفتمين عرشه فراساحلي است كه در 
قرارداد همكاري مشترك شــركت نفت وگاز پارس و شركت 

ايزوايكو به اجرا در مي آيد.
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سكوي 18B داراي 43 دستگاه تجهيزات مكانيكي و فرايندي 
است كه در مراحل ساخت آن با صرف 9 ميليون نفر ساعت كار، 
65 كيلومتر كابل كشــي برق و ابزار دقيــق و 35 هزار قطر اينچ 

جوشكاري صورت گرفته است . 
مجري طرح توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي با اشاره به 
پيشرفت مطلوب توسعه بخش باالدستي اين پروژه در همسويی 
با تحقق اهداف صنعت نفت در اجراي طرح هاي اولويت دار پارس 
جنوبي گفت: سكوي 18B نخستين سازه بخش اقماري اين طرح 
توسعه اســت كه جهت بهره برداري موثر از گستره مخزني اين 
حوزه مطابق اهداف طراحي شده در توليد مواد هيدروكربوري 

نصب و به اجرا در مي آيد . 
بويري افزود: با اتمام عمليات حفاري و آماده ســازي سكو، 
زمينه براي نصب اين سازه آماده شده است كه پيش بيني مي شود 
با انجام عمليات مرتبط توسط تيم هاي فني ويژه، راه اندازي اين 

سكوي توليدي براي برقراري توليد تا آذر امسال انجام شود.

وي عنوان كرد: با نصب و بهره برداري از اين سكو، 500 ميليون 
فوت مكعب گاز )12/5 ميليون متر مكعب گاز شــيرين( معادل 
يك چهارم يك فاز استاندارد گازي پارس جنوبي به توان توليد 
گاز كشور افزوده خواهد شد و از سوي ديگر روزانه 20 هزار بشكه 
ميعانات گازي، ساالنه 670 تن اتان و 700 تن گاز مايع )LPG( و 

100 تن گوگرد مورد استحصال قرار خواهد گرفت. 
مجري پروژه در بخش كارفرما با اشاره به برنامه زمان بندي 
اجراي طرح هاي بخش دريا گفت: مطابق جدول برنامه اجرايي، 
روند ساخت و راه اندازي ســازه هاي بخش اقماري فازهاي 17 و 
18 با ســرعت مطلوبي مورد تمركز قرار گرفت كه اكنون زمينه 
را براي تحقق توليد و برداشــت از دريا در نيمه دوم سال جاري 

فراهم كرده است . 
بويري افزود: عليرغم سرعت بخشــيدن به اجراي عمليات 
ســاخت اين طرح اولويــت دار، نظارت هــاي اثربخش حوزه 
كارفرمايي و توان فني و دانشي پيمانكار اين بخش از پروژه، اين 

سازه به لحاظ اعمال استانداردهاي فني و ايمني از شاخص هاي 
بسيار مطلوب كيفي برخوردار است. 

مجري پروژه گفت:  تمامي مراحل مهندسي، ساخت و اجراي 
عمليات اين سكو  از سوی شركت هاي ايراني انجام گرفته و حدود 
50 درصد از كاالها و تجهيزات مورد نياز اين سازه از منابع توليد 

كننده داخلي سفارش گذاري شده است.
وي به موضوع خودكفايي در اين دست از مگاپروژه ها پرداخت 
و گفت: تجربه ســاخت ســكوهای دريايی بزرگ از مهمترين 
دستاوردهای مهندســی و فناوری در اجراي طرح های پارس 
جنوبی و نمادي از توسعه صنعتي در عرصه ملي است كه اكنون 

به وقوع پيوسته است . 
به گفته وي، در مرحله نخســت توليد از پروژه فازهاي 17 و 
18 پارس جنوبي كه از دي 1393 با بهره برداري از 22 حلقه چاه 
توليد گاز، دو سكوي دريايي اصلي، دو خط لوله زير دريايي 32 
اينچ و چهار رديف عملياتي پااليشــگاهي جهت شيرين سازي 

    18شنا  سنامه    غول شماره
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 از دي مــاه ٩٣ تاكنــون حــدود ٩ و نيم 
ميليــارد متر مكعب گاز شــيرين، ٦ ميليون 
بشــكه ميعانات گازي، ٨٢ هزار تن اتان به 
منظور تامين خوراك مجتمع هاي پتروشيمي، 
1٣5 هزار تن پروپان و ٨٧ هزار تن بوتان 
توليد شــده كــه ارزش اقتصــادي كل اين 
توليدات معــادل يــك و نيم ميليــارد دالر 

برآورد شده است

گاز راه اندازي شده ، بيش از1/3 ميليارد دالر درآمد زايي صورت 
گرفته است .

دستیابی به ظرفیت نهایی تولید از فازهای 17 و 
18 پارس جنوبی تا بهمن ماه

مجري طرح توســعه فازهاي 1٧و1٨ پــارس جنوبي در 
برنامه نصب ســكوی اقماری فاز 1٨ اعالم كــرد: با تكميل 
مرحله دوم توســعه فازهای 1٧ و 1٨ ميــدان گازی پارس 
جنوبی شــامل اجرای ســكوهاي 1٧B و1٨B، توليدات اين 
بخش از ميدان مشترک با قطر نيز تا بهمن امسال و مطابق با 
اهداف برنامه زمان بندی فازهای اولويت دار وارد مدار شــده 
و توليد اين فازها براســاس ظرفيت نهايي به ٥٦ ميليون متر 

مكعب در روز می رسد.
حســن بويري در نشســت خبري پس از عمليات نصب 
سكوي1٨B با اشاره به اينكه ســكوي1٨B سومين سكوي 
فازهاي 1٧و1٨ محسوب مي شود كه ساخت آن به طور كامل 
توسط پيمانكار ايراني انجام شده است، گفت: عرشه اين سكو 
٢هزار و 3٠٠ تن وزن دارد كه با احتســاب جكت، چهارپايه 
جكت و سه پايه مشعل به وزنی معادل حدود ٦ هزار و ٦٥٠ تن 

وزن افزايش می يابد. 
وی افــزود: در ســاخت اين ســازه عظيم فراســاحلی، 
 حــدود ٩ ميليــون نفــر ســاعت و 1٨ مــاه زمــان صرف

 شده است.
بويري عنوان كرد: عمليات تكميلي نصب سكوي1٨B به 
وسيله هفت فروند كشتي پشتيباني و اصلي با ٢٠٠ نفر نيروي 
عملياتي در حال انجام اســت كه با توجه به نصب عرشه و پل 
رابط سازه مشعل و سكو، اين عمليات )٩صبح( چهارشنبه13 

مرداد به طور كامل پايان يافت.
وی عنــوان كــرد: با انجــام مراحــل تكميلــي نصب و 
راه انــدازي، اين ســكو تا پايان آذرماه امســال بــا ظرفيت 
 توليد روزانــه 14 ميليــون مترمكعب گاز بــه بهره برداري

 مي رسد.
مجري طرح توســعه فازهاي1٧ و1٨ طراحي و عمليات 
فني و اجرايي اين سكو را صد در صد ايراني برشمرد و افزود: در 
موقعيت اين سكو11 حلقه چاه توليدي با ابعاد 4٥ هزار متر 
و عمق 4هزار متر براي هرچاه و به مدت زمان 3٩ ماه توسط 

پيمانكار داخلي، با رعايت اصول ايمني انجام شده است.

نصب سكوي 17B تا نیمه نخست مهرماه 
امسال

بويري با بيان اينكه سكوي 1٧B به عنوان چهارمين سكوي 
اين فاز در يارد بندر عباس با پيشرفت ٨٨ درصدي در حال ساخت 
اســت، ادامه داد: اين سكو از پيشــرفت 4٠ درصدي در مرحله 
پيش راه اندازي برخوردار است كه با توجه به برنامه ريزي صورت 
گرفته، 3٠ شهريورماه سال جاري از محل ساخت، بارگيري شده 
كه پيش بيني مي شود پس از نصب آن تا نيمه دوم مهرماه، مراحل 
تكميلي عمليات پيش راه انــدازي و راه اندازي تا اواخر بهمن ماه 
پايان يابد. وي در خصوص وضعيت حفاري چاه هاي اين ســكو 
افزود: هم اكنون چاه هاي عرشه 1٧B داراي ٩٩ درصد پيشرفت 

فيزيكي آمــاده عمليات توليد اســت. بويري بــا بيان اينكه 
جايگزيني ٢ سكوي فاز 14 با ســكوهاي 1٧وB 1٨ به دليل 
اولويت وزارت نفت در برداشــت به موقع و هدفمند از مخزن 
مشترک صورت گرفته است، گفت: سكوهاي جايگزين شده 
از نظر مهندسي داراي تشــابه ٩٩ درصدي و تنها حدود يك 
درصد تغييرات بسيار جزئي در اين سازه ها اعمال شده است. 

مجري طرح توسعه فازهاي 1٧و1٨ با اشاره به اينكه منابع گازي 
اين فازها توسط چهار سكو با ظرفيت توليد 14 ميليون فوت مكعب 
به پااليشگاه خشكي ارســال خواهد شد، گفت: هم اكنون در بخش 
پااليشگاه اين فازها نيز 4 رديف شــيرين سازي با ظرفيت كامل در 
مدار بهره برداري قرار دارد. بويري ادامه داد: درحال حاضر رديف هاي 
شيرين سازي سوم و چهارم با برداشــت گاز از سكوهاي 1٧,1٨B و 
رديف هاي اول و دوم نيز به وسيله فازهاي ٦ تا ٨ گاز شيرين اين فاز 
به ميزان 3٨ ميليون متر مكعب را به شبكه سراسري تزريق مي كند. 
مجري طرح ادامه داد: فازهاي 1٧ و1٨ شامل دو مرحله توسعه اي 
است كه مرحله نخست آن شامل دو سكو و پااليشگاه با ٢٢ حلقه چاه 

است كه از اسفند ٩3 وارد مدار توليد شد.

ارز آوري یك و نیم میلیارد دالري فازهاي 17و18 
از دي ماه ٩3 تاكنون  از فازهای 1٨و 1٧ پارس جنوبی حدود ٩ و 
نيم ميليارد متر مكعب گاز شيرين، ٦ ميليون بشكه ميعانات گازي، 
٨٢ هزار تن اتان به منظور تامين خوراک مجتمع هاي پتروشيمي، 
13٥ هــزار تن پروپان و ٨٧ هــزار تن بوتان توليد شــده كه ارزش 
اقتصادي كل اين توليدات معادل يك و نيم ميليارد دالر برآورد شده 
است. مجري طرح توســعه فازهاي 1٧ و 1٨ پارس جنوبي افزود: با 
تكميل مرحله دوم توسعه اين فازشامل ســكوهاي 1٧B و1٨B، تا 

بهمن ماه امسال هر دو سكوي اين مرحله نيز وارد مدار توليد شده تا 
ظرفيت نهايي برداشت گاز از حوزه مخزني اين فاز ها به ٥٦ ميليون 

متر مكعب در روز برسد.

بهره برداري از واحد گوگردسازي فازهاي 17 و18 تا 
پایان مهرماه

بويري در ادامه با تاكيد بر توسعه بخش هاي زيست محيطي 
پااليشــگاه هاي اين طرح، پيشــرفت عمليات راه اندازي واحد 
استحصال گوگرد اين فازها را ٩٦ درصد برشــمرد و با اشاره به 
ايجاد وقفه در تامين تجهيزات اين واحد در شــرايط تحريمي 
گذشــته افزود: با توجه به اينكه ظرف يك ماه گذشــته اقالم و 
تجهيزات اين بخش نيز وارد پااليشــگاه شــده و عمليات نصب 
آنها در حال انجام است، پيش بيني مي شود تا 3٠ مهرماه اولين 
واحد گوگرد ســازي اين فازها وارد مدار توليد شــود. بويري با 
اشاره به ابالغيه سازمان محيط زيســت به منظور پياده سازي 
اصالحات تكميلي جهت دستيابي به شــاخص هاي استاندارد 
زيست محيطي در اين فازها تصريح كرد: اين موضوع نيز از سوی 
كارفرما به پيمانكاران طرح ابالغ شــده و در دستور كار مديريت 

اجرايي اين پروژه قرار دارد.

 شماره  ٧٩٦، شنبه ٢٣ مرداد 1٣٩5 
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تکاپو

: با دریافت نخستین 
گواهینامــه کتبی 
مجوز بهره بــرداری از ســازمان بنادر و 
دریانوردی جمهوری اسالمی ایران، بندر 
صادراتی شــرکت پاالیش نفت آبادان در   
ماهشــهر در صدر پایانه های نفتی کشور 

جای گرفت.
حمیدرضا زندیه شیرازی ، رئیس بندر 
صادراتی شــرکت پاالیش نفت آبادان در 
ماهشهر با اشاره به اینکه برخورداری هر 
پایانه نفتی از طرح هــای پنج گانه؛ جامع 
دریایی، مقابله با آلودگــی نفتی در دریا، 
جست وجو و نجات دریایی، تخلیه و تصفیه 
پساب دریایی الزامی است، گفت: با تنظیم 
موارد مرتبط و ارســال بــه دفتر مرکزی 
ســازمان بنادر در تهران و پیگیری های 
الزم، موفق به کســب مجوز بهره برداری 
از ایســتگاه رادیویی، از ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، کسب مجوز 
بهره برداری از سازمان بنادر و دریانوردی 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین تمدید 

مجوز اسکله صادرات گوگرد شدیم.
زندیــه خاطرنشــان کــرد: در آغاز 
راه اندازی بندر صادراتی ماهشهر نسبت 
به دریافت مجوز ســاخت اسکله ها و ثبت 
مجوز بهره برداری اقدام شــده بود که با 
صدور گواهینامه کتبی این مجوز، موانعی 

که پیش از این وجود داشت برطرف شد.
بندر صادراتی شــرکت پاالیش نفت 
آبادان در ماهشــهر، اولیــن پایانه نفتی 
کشور است که موفق به دریافت گواهینامه 

کتبی مجوز بهره برداری شد .
وی در تشریح دیگر فعالیت های اخیر 
گفت: با بازسازی پمپ های از رده خارج، 
ضمن برطرف شــدن موانع آبرســانی به 
کشتی ها و شــناورها، منبع درآمد قابل 
مالحظه ای برای پاالیشگاه آبادان ایجاد 
شده اســت.  زندیه یادآور شــد: پیش از 
این، نفتکش ها و دیگر شــناورها در بندر 
امام به آبگیری برای مصارف بهداشــتی 
می پرداختند که این اقدام ضمن هدررفت 
زمانــی و در نتیجــه ایجــاد پیامدهای 
هزینه ای، بر کیفیت انتقال فرآورده های 
نفتی از بنــدر به نفتکش هــا تاثیر منفی 
داشــت. وی بازســازی قایق های راهنما 
را از دیگر اقدامات انجام شــده برشمرد و 
افزود: با بازســازی موتورهای موجود در 

انبارهای شرکت پاالیش نفت آبادان موفق 
به احیای چند فرونــد قایق راهنما، یدک 
کش و بارج شــدیم که در اختیار شرکت 
عمران ســاحل و این شــرکت درصدد 
اســقاط آنها بود. رئیس بنــدر صادراتی 
ادامه داد: با بازســازی و تغییر قابلیت به 
بارج مقابلــه با آلودگــی، در صورت بروز 
حادثه روی مسیرهای ارتباطی اسکله ها، 
توان جمع آوری30 هزار لیتر مواد نفتی 
و جلوگیری از ورود آن به دریا به دســت 
آمده که ایــن عمل ســبب صرفه جو یی 
30 میلیارد ریالی خرید ادوات بازدارنده 
مرتبط شد. رئیس بندر صادراتی شرکت 
پاالیش نفت آبادان در ماهشــهر تصریح 
کرد: حدود یک ســال و نیــم پیش، بندر 
صادراتی ماهشهر از قایق هایی بهره می برد 
که در اختیار پیمانکار بودند؛ در حالی که 
هم اکنون کار بازسازی و نگهداشت آن از 
سوی کارکنان زحمتکش عملیات دریایی 

صورت می پذیرد.
 زندیه  رفع تحریم های دریایی و در پی 
آن، قراردادهایی که امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایــران با شــرکت های انتقال 
محصوالت نفتی می بنــدد عاملی خواند 
که پای کشــتی های بزرگ   به این پایانه 

نفتی باز کرد.

وی  افزود :   به تازگی شمار افزون تری از 
این نفتکش ها در اسکله های هشت گانه بندر 
صادراتی ماهشهر پهلو می گیرند که نسبت 
به دوران تحریم از طول و حجم بیشــتری 
برخوردار هســتند. رئیس بنــدر صادراتی 
ماهشهر بر برخورداری این بندر از باالترین 
ســطح آموزش ها و گواهینامه ها در میان 

تمامی پایلوت های مجاور تاکید کرد.

دستیابی به رکورد صادرات 
فرآورده

 زندیه افزود: ســال 1394 با تالش در 
کلیه ادارات تاسیســات بنــدر صادراتی 
ماهشهر، عالوه بر رشد روزافزون در تمامی 
جهات کاری و اجرای طرح ســاماندهی 
در کنار کارها، کشــور ایران بــه عنوان 
بزرگترین صادرکننــده نفت کوره جهان 
معرفی که نقش این بندر با رشــد بیش از 

4 برابری نسبت به سال های گذشته قابل 
ذکر اســت. پیش از این، روزانه 10 هزار 
بشکه نفت کوره پاالیشگاه اصفهان و اراک 
به صورت ریلی و تانکرهای جاده پیما به این 
بندر به صورت فصلی ارسال و به کشورهای 
دور صادر می شد ولی هم اکنون با توجه به 
تصمیمات اخذ شده، این مقدار به روزانه 
70 هزار بشکه افزایش و کار صادرات آن با 
اجرای طرح پیشنهادی بارگیری همزمان 
دو کشــتی 85 هزار تنی به اجرا درآمده و 
عالوه بــر نفت کوره، صــادرات گازوییل 
مرغوب در ســال 1395 را به یاری کلیه 
همکاران و حمایــت مدیریت، رکورد این 
دو محصول در سال آتی زده خواهد شد و 
عالوه بر صادرات فرآورده های ذکر شده، 
این بندر کار صادرات داخلی بنزین، انواع 
نفتاها،MTBE و دیگر محصوالت پاالیشی 

را از راه دریا و خشکی به عهده دارد.

پیشاهنگ  صاد رات
بندر صادراتی ماهشهر پیشتاز صادرات در پایانه های نفتی ایران شد
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تاسیسات بندر صادراتی 
ماهشهر در یک نگاه

    بخش اعظم فرآورده های نفتی شرکت پاالیش 
نفت آبادان که شامل نفت کوره،گازوییل، انواع 
نفتا و همچنین نفت کوره وگازوییل پاالیشگاه 
اراک و اصفهان که توسط قطار و تانکرهای جاده 
پیما به ماهشهر ارســال می شود، از پایانه ای در 
یکصد کیلومتری این شهر به مشتریان خارجی و 
داخلی از طریق دریا و خشکی عرضه می  شودکه 
کمتر یادی از کارکنان ســخت کوش آن شــده 
است. رتبه اول در بین ادارات پاالیشگاه آبادان 
در سال 1387 با 228 هزار نفرساعت کار بدون 
حادثه و رتبه سوم ایمنی سال 1389 با 408 هزار 
نفرســاعت کار بدون حادثه، رکورد صادرات 
بیشترین نفت کوره در سال 1394 و اجرای طرح 
بارگیری همزمان دو کشتی نفت کوره و دو کشتی 
گازوییل، تنها گوشه ناچیزی است. فعالیت بندر 
صادراتی ماهشــهر، با دریایی از مردان و بانوان 
پرتجربه در ساحل خلیج همیشه فارس است که 

در این بندر جریان دارد.

موقعیت بندر صادراتی 
ماهشهر

بندر صادراتي ماهشهر با بیش 
از 80 سال قدمت در منتهی الیه 
شــمالی خلیج فــارس در کانال 
طبیعی ماهشــهر و آبــراه خور 
موســی در عــرض جغرافیایی 
30 درجــه و 27 دقیقــه و طول 
49 درجــه و 20 دقیقه شــرقی 
در 11 کیلومتــری بنــدر امام 
خمینی واقع شده است.این بندر 
از دو بخش بکریا )بخش عقبه( و 
بخش فورشــور )بخش ساحلی( 
تشکیل شده است و با دارا بودن 
بیش از 70 مخزن ذخیره سازی 
مــواد نفتی، 8 اســکله بارگیری 
و خدماتــی و تلمبه خانه هــای 
فعال، عملیــات دریافت، ذخیره 
و ارســال فرآورده هــای نفتی را 
انجام می دهد و وظیفه واردات و 
صادرات فرآورده هایی همچون 
بنزیــن، نفت ســفید، نفتــا و 
گازوئیل، نفت کــوره، M.T.B.E و 

D.P.G را به عهده دارد.

تاریخچه مختصر بندر 
صادراتی ماهشهر

پــس از راه اندازی پاالیشــگاه 
آبادان، بنــدر صادراتی ماهشــهر 
بــه لحــاظ موقعیت راهبــردی و 
آبــراه طبیعی خورموســی تا خور 
غزاله و مجیدیه بســتر مناســبی 
برای انتقال نفــت از مناطق تولید 
تشــخیص داده شــد. قدمت بندر 
صادراتی باالي هشــتاد سال است 
و قبــل از عملیاتی شــدن جزیره 
خارگ، نفت خام تولیدی از طریق 
بندر صادراتی ماهشــهر بارگیری و 
صادر می گردید. پس از آن در سال 
1346 با بهبود عملکــرد مخازن و 
اسکله های بندر، عملیات صادرات 
نفت خام به صــادرات فرآورده های 
تصفیه شده پاالیشگاه آبادان تغییر 
ماهیت داد.قبــل از جنگ تحمیلی 
تمامی تولیدات پاالیشگاه آبادان از 
طریق بندرصادراتی ماهشهر صادر 
مي گردید. در زمان جنگ به لحاظ 
توقف تولید پاالیشگاه آبادان، بندر 
صادراتــی جهت تأمین ســوخت 
داخلی انجام وظیفه کــرد . با پایان 
جنگ و شروع بازسازی و راه اندازی 
مجدد پاالیشــگاه آبادان در مدت 
کمتر از یــک ســال، روح زندگی 
دوباره در کالبد بندر دمیده و تردد 

نفتکش ها از سر گرفته شد.

برنامه های در دست اقدام
در طول سال هاي گذشته به دلیل بهره برداري مســتمر از تاسیسات این بندر و عدم انجام 
هرگونه بازسازي و نوسازی عمده، توان و بهره وري آن به شدت کاهش یافته و تجهیزات قدیمي 
و فرسوده این بندر قادر به تامین نیازهاي رو به رشد صادرات/ واردات مواد نفتي در سال هاي 
آینده را نداشت، به همین دلیل شرکت ملي مهندسي و  ســاختمان نفت ایران با درخواست 
پاالیشگاه آبادان و بر اساس مصوبه شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران تصمیم 
به اجراي پروژه طرح ســاماندهی بندر صادراتی ماهشهر کرده اســت.  با اجرای این پروژه که 
تاکنون حدود 90 درصد پیشرفت داشــته، اهدافی همچون روزآمد کردن تاسیسات موجود، 
نوسازي و افزایش ظرفیت ذخیره ســازی مخازن، افزایش توان بارگیري و تخلیه محصوالت 
نفتي، تجهیز اسکله هاي جدید به سیســتم هاي کنترل پیشرفته به منظور افزایش بهره وری، 
الیروبي و قابلیت پهلودهي کشتي هاي 80 هزار تني، صادرات نفت کوره، نفت سفید، میعانات 
گازي، گازوئیل، بنزین و...، واردات بنزین گازوئیل و MTBE به منظور تامین بخشی از کمبود 
سوخت در داخل کشور، ایجاد تسهیالت برای تهیه انواع سوخت کشتی ها و سوخت رسانی به 
آنها )Bunkering( و طراحی و راه اندازی تصفیه خانه بهداشــتی و مواد نفتی در بندر صادراتی 
ماهشــهر محقق می  شــود. افزایش ظرفیت پهلوگیری از 50 هزار تن به 80 هزار تن، افزایش 
بازوهای بارگیری از 32 عدد به 49 عدد، حداکثر طول کشــتی بــرای پهلوگیری از 230 متر 
به 250 متر، بارگیری محصوالت از حالت تک تک بــه بارگیری همزمان محصوالت و کاهش 
زمان پهلوگیری نسبت به قبل، از دیگر مزایای طرح است. بندر صادراتی مفتخر است که پروژه 
شامل بهره برداری، انجام عملیات در فضای جزر و مدی، بکارگیری تجهیزاتی از جمله؛ بارج، 

یدک کش و جرثقیل با ظرفیت باال، هیچگونه تلفات مالی و جانی را در پی نداشته است.

ویژگی های منحصر به فرد بندر 
صادراتی ماهشهر

این بندر با برخورداری از عملیات دریایی مختص 
خود و همچنیــن اجــرای عملیات دریایی توســط 
کارکنان، پاالیشــگاه آبادان را در میان شــرکت های 
پاالیش و پخــش، منحصر به فرد کرده اســت.بندر با 
وجود قابلیت های فراوان، در سال 1389 در بحبوحه 
تحریم ها علیه ایران و قطع واردات بنزین، توانســت با 
ایجاد خطوط لوله جدید، تکمیــل خطوط ارتباطی و 
اتصاالت مخازن جدید در مدت تنها 4 روز و هماهنگی 
مستمر با شرکت های پتروشــیمی بندر امام، بوعلی 
سینا و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای 
تخلیه و بارگیری شبانه روزی، در برطرف کرد ن بخش 
عظیمی از مشکل کمبود بنزین کشور سهم درخشانی 
داشته باشــد و مورد تقدیر وزیر نفت و رئیس جمهور 

وقت قرار گیرد.

بخش ها و زیرشاخه های بندر 
صادراتی ماهشهر

کارکنان زحمتکش بندر صادراتی 
ماهشــهر، ارزشــمندترین سرمایه 
آن هســتند. بندر صادراتی ماهشهر 
بیش از 600 نفر پرســنل دارد که در 
بخش های عملیات مخازن، عملیات 
دریایی، اسناد کشتیرانی، آزمایشگاه، 
تعمیرات و نگهداری، HSE و خدمات 
پشــتیبانی انجام وظیفــه می کنند 
و هدایت و بهره بــرداری بیش از 70 
مخزن با ظرفیــت طراحی هر مخزن 
100 هزار بشکه، 9 تلمبه خانه فعال، 
4 اسکله فعال تخلیه و بارگیری، یک 
اسکله خدماتی، سه اســکله در حال 
ســاخت، راهبری، تخلیه و بارگیری 
بیش از 300 کشــتی در ســال را به 

عهده دارند.

موقعیت بندر صادراتی ماهشهر
بنــدر صادراتي ماهشــهر بــا بیش از 
80 ســال قدمت در منتهی الیه شــمالی 
خلیج فــارس در کانال طبیعی ماهشــهر 
و آبراه خور موســی در عرض جغرافیایی 
30 درجه و 27 دقیقه و طــول 49 درجه 
و 20 دقیقه شرقی در 11 کیلومتری بندر 
امام خمینی واقع شده است.این بندر از دو 
بخش بکریا )بخش عقبه( و بخش فورشور 
)بخش ساحلی( تشکیل شــده است و با 
دارا بودن بیش از 70 مخزن ذخیره سازی 
مواد نفتی، 8 اسکله بارگیری و خدماتی و 
تلمبه خانه های فعــال، عملیات دریافت، 
ذخیره و ارســال فرآورده هــای نفتی را 
انجام می دهد و وظیفه واردات و صادرات 
فرآورده هایی همچون بنزین، نفت سفید، 
 D.P.G و M.T.B.E ،نفتا و گازوئیل، نفت کوره

را به عهده دارد.

آینده روشن
بندر صادراتی ماهشــهر با 
اتکا و توکل بــه خداوند متعال 
و تکیــه بــر تــالش کارکنان 
زحمتکــش خــود، اهدافی 
همچون کاهش زمان دریافت 
و ارســال فرآورده های نفتی و 
افزایش بهینه ســازی ظرفیت 
ذخیره ســازی فرآورده هــای 
نفتی در عیــن کاهش حوادث 
و کاهــش مخاطــرات HSE را 
دنبــال می کند تــا همچون 
دوره هــای قبــل بتواند نقش 
سازنده و به ســزایی در تعالی 
صنعت نفت و ایران اســالمی 

ایفا کند.
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 خبر 

 خبر   

رویداد

مدیربازرگانــی شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی ایــران، از اعطای مجوز 
احداث جایگاه های کوچک سوخت با صدور 
مجوز برای ۲ شرکت صاحب برند خبرداد. 
محمدرضــا مظلومی با بیــان این که بحث 
اجرای طرح برندسازی جایگاه های سوخت 
کشور از پارسال با دستور وزیر نفت آغاز شده 
اســت، گفت: دســتورعمل های الزم برای 
ایجاد سیستم های برندینگ یا شرکت های 
صاحب صالحیــت آماده و ابالغ شــد که با 
اعالم فراخوان شرکت پخش فرآورده های 
نفتی بیش از ۴۰ تقاضا دریافت کردیم. وی 

با بیان این که از میان ۴۰ شــرکت متقاضی 
دریافت مجوز تاکنون چهار شرکت موفق به 
تکمیل مدارک شــدند، افزود: از این تعداد 
۲ شــرکت صاحب برند با گذراندن مراحل 
نهایــی موفق بــه دریافت مجــوز احداث 

جایگاه های کوچک شدند.
به گفته مدیربازرگانی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایــران، اقدام های الزم 
برای صــدور مجوز رســمی فعالیت این ۲ 
شــرکت از هفته آینده انجام خواهد شــد. 
وی اظهار امیدواری کرد: با استقبال خوب 
صورت گرفته از سوی شرکت های صاحب 

نام تا پایان شهریورماه عالوه بر این دو برند 
حدود هشت شرکت دیگر با تکمیل مدارک 
و احراز شرایط، موفق به کسب مجوز احداث 
جایگاه های کوچک در کشور و ارایه خدمات 

به مردم شوند.
مظلومی با اعالم این کــه مجوز فعالیت این 
۲ شرکت، تائید شده کشوری است، گفت: 
شــرکت های صاحب برند و توانمند در این 
زمینه می توانند تنها در ســطح اســتان یا 
شهرستان درخواست فعالیت داشته باشند 
اما از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی 
ایران محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

ارزآوریکودگوگردیدرپاالیشگاههاشمینژاد
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آمادهسازیبرای
تولیدحداکثری
درپاالیشگاهشهید

تندگویان
تعمیرات اساسی واحد تقطیر شماره 
یک پاالیشگاه جنوبی از نیمه مردادماه 
امســال به مــدت ۲٥ روز وارد مرحله 
تعمیرات اساسی شــده و پاالیشگاه از 

مدار تولید خارج خواهد شد.
رییس اداره برق و مخابرات پاالیش 
نفت تندگویان با اعالم این خبر افزود: 
کوچکتریــن قطعــات و تجهیــزات 
مکانیکی و الکترونیکی همه دستگاه ها 
و ادوات بزرگ و پیچیده پاالیشــگاه در 
عملیات اورهال بازرســی، تعمیر و یا 
تعویض می شــود. اکبر کاظمی ادامه 
داد: با توجه به پیچیدگی دستگاه های 
صنعتی در واحدهای پاالیشــگاهی در 
تعمیرات اساسی از نیروهای متخصص 
در زمینــه مکانیــک، الکترونیــک و 
الکتروتکنیک اســتفاده می شــود و با 
نظرات کارشناسان بازرسی کوچکترین 
قطعات مکانیکی، دســتگاه ها و ادوات 
پیچیــده همگــی تعمیــر، تعویض و 
بازرســی می شــود. وی با بیان این که 
تعمیرات اساســی واحد های پاالیشی 
بســته به عملکرد آن ها و برای تعمیر و 
رفع عیوب تجهیزات جهت تداوم کار و 
ایمنی سه تا پنج سال تعیین می شود، 
اعالم کرد: تعمیرات اساسی پاالیشگاه 
در مدت زمان مشخص انجام خواهد شد 
و موظف به رعایت تمامی اصول تعیین 
شده در این مورد هستیم. کاظمی ادامه 
داد: در طول تعمیرات اساســی به طور 
معمول اجزای واحدهای عملیاتی مورد 
بازرسی قرار می گیرند، به ویژه نقاطی 
که تحت تنش باال هستند مورد بازرسی 
دقیق تر قرار می گیرند و در صورتی که 
معایبی وجود داشته باشد با تمهیدات 
مورد نظر تعمیر و یــا تعویض  صورت 

خواهد گرفت.
وی گفت: تعمیرات اساســی نقش 
مهم و پیشــگیرانه ای در جلوگیری از 
بروز حوادث ناخواســته در تجهیزات و 

حوادث احتمالی خواهد داشت.
رئیس اداره آب، برق و بخار شرکت 
پاالیش نفت تهران ادامه داد:تمیز کردن 
وسایل و قطعات ظروف و برج ها از دیگر 
اقدام هایی است که در این دوره ازسوی 
کارکنان متخصص شرکت و نیروهای 
تعمیراتی زیرنظر بهره بردار که نظارت 
کامل بــر روند اجرای عملیــات دارد، 

انجام می شود.

اجرایطرحاحداثجایگاههایکوچکدر
کالنشهرها

 مدیر عملیات شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از افزایش 
هفت برابــری فروش کود گوگــردی در ســال 9۴ در این مجتمع 
گازی خبرداد. به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید 
 هاشمی نژاد، محمد فرزانه مقدم با اعالم این خبر افزود: فروش کود 
گوگرد بنتونیتی )پاستیل( در ســال 93 به میزان 861 تن بوده در 
حالی که در سال 9۴ ، 63۲۰  تن   بوده و  7 برابر رشد را نشان می دهد. 
درآمد حاصل از ایــن جهش خیره کننده برابــر 3۲ میلیارد و 63۰ 
میلیون ریال است. وی اظهارداشت: این شرکت تنها تولیدکننده کود 
گوگرد بنتونیتی )پاستیل( در ایران است که از یک روش پیشرفته، 
روزآمد و شناخته شده بنام ) سندویک ( در تولید کود گوگردی دنیا 
استفاده می کند و سال گذشــته موفق به اخذ گواهینامه ثبت مواد 
کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی شده 
است.فرزانه مقدم ادامه داد: قسمت وسیعی از زمین های کشاورزی 
ایران قلیایی بوده و قدرت جذب انواع کودها توسط گیاه در آن پایین 
است و کود گوگرد بنتونیتی ماهیت اسیدی دارد و با کاهش قلیائیت 
خاک، قدرت جذب انواع کود را افزایش می دهد. مصرف مناسب کود 

گوگرد بنتونیتی سبب  می گردد که ) پی اچ( خاک های قلیایی اصالح 
شده و میزان جذب مواد مغذی به وسیله گیاه افزایش یابد و در نهایت 
سبب افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی می شود. مدیر 
عملیات شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمی نژاد تاکید کرد: با توجه به 
کیفیت باالی محصول تولیدی و قیمت جهانی باالی محصول، در 
آینده نزدیک می توان با صادرات این محصول برای کشور ارزی آوری 
ایجاد کرد و این مهم گام دیگری در جهت اجرای سیاســت اقتصاد 

مقاومتی است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران گفت: اطمینان دارم که نسل جوان 
صنعت نفت، توانمندتــر کارها را به پیش 
خواهد بــرد. سیدمحســن قمصری در 
سومین جشن فراغت از کار )بازنشستگی( 
جمعی از همکاران امور بین الملل شرکت 
ملی نفت، ضمن تقدیر از حمایت نیروهای 
باسابقه و بازنشســتگان با بیان اینکه امور 
بین الملل در حال پوســت اندازی است، 
افزود: هر چند که بازنشســتگی نیروهای 
قدیمی باتجربه مایه تاســف اســت، اما 
خوشــحالم که میدان برای جوان ترها باز 
می شــود و اطمینان دارم که آنها بهتر از 

نسل گذشــته و توانمندتر کارها را پیش 
خواهند برد.

 قمصری با اشــاره به نقل قولی از وزیر 
نفت که گفته بود »این بار با اقتدار و قدرت 
به اوپــک رفتم چون میــزان صادراتم به 

میزان پیش از تحریم ها بازگشــته بود« 
تصریح کرد: این ســخنان تقدیــر از امور 
بین الملل شــرکت ملی نفت بود، چرا که 
همکاران ما توانستند ظرف مدتی بسیار 
کوتاه پــس از برجام، صــادرات نفت را به 
بیش از دو میلیون بشکه در روز و میعانات 

را به ٥۰۰ هزار بشکه برسانند.
وی در پایان با خواندن دل نوشــته ای 
بار دیگر تاکید کرد که دوستان بازنشسته 
همچون شــاغالن، افراد خدومی بوده اند 
که با سالح اندیشــه و خرد و هماهنگ با 
برنامه های امور بین الملل توانستند نقش 

به سزایی در موفقیت ها داشته باشند.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران:
نسلجوانصنعتنفتکارهاراتوانمندترپیشمیبرد
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تجهیز تاسیســات انبار نفت چهار کالنشهر کشور به سامانه 
بازیافت بخارات بنزین با برگزاری مناقصه به شرکت مپنا سپرده 
شد. کاووس ســامانی، معاون فنی مدیر مهندسی و طرح های 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مراسم بهره برداری 
طرح کهاب در انبار نفت اصفهان گفت: نصب سیســتم بازیافت 
بخارات بنزین برای اولین بار در بزرگترین انبار نفت کشور اجرا 
شــد. وی اظهار امیدواری کرد با اقدام های انجام شده تا پایان 
امسال شاهد تجهیز ١٠ انبار نفت شــهرهای کشور به سیستم 

بازیافت بخارات بنزین باشیم.
سامانی با بیان این که انبار شهید محمد منتظری اصفهان از 
لحاظ حجم انتقال فرآورده بزرگترین انبار کشــور است، گفت: 
این انبار نخستین انبار مکانیزه در مناطق شرکت پخش به شمار 

می رود. با تجهیز انبار نفت شهید محمد منتظری به تجهیزات 
بازیافت بخارات بنزین روزانه از انتشار ٩ هزار مترمکعب بخارات 
بنزین به هوا جلوگیری شــد و ١٣ هــزار و ٥٠٠ لیتر از بخارات 
بنزین بــه چرخه مصــرف برمی گردد، همچنین بــا نصب این 
سیستم وبازیافت ١٣ هزار و ٥٠٠ لیتر بخارات بنزین روزانه،١٣ 

میلیون و ٥٠٠ هزار تومان صرفه جویی می شود.
این پروژه با همکاری کشــور ایتالیا اجرا شــده و تجهیزات 
بازیافت بخارات بنزین از شرکت کاپاگی ایتالیا خریداری شده 

است.
تجهیزات بازیافت بخارات بنزین در ١٦ نقطه بارگیری بنزین 

در انبار شهید محمد منتظری نصب شده است.
با نصب این تجهیزات بازوهای بارگیری از حالت معمولی به 
حالت بازوهای اتوماتیک مجهز به طرح کهاب )ATL( تبدیل 
شده و از انتشــار بخارات بنزین به اتمســفر جلوگیری و امکان 
انتقال بنزین به دستگاه بازیافت بخارات بنزین VRU را فراهم 

می کند.
انبار نفت شهید محمد منتظری در کیلومتر ٥ جاده اصفهان 
/ تهران در جوار پاالیشــگاه اصفهان و با ٦٥ هکتار مســاحت از 
انبار های استراتژیک و مهم شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران است که وظیفه خطیر سوخت رسانی به اقصی نقاط 

کشور را به عهده دارد.

انبارنفت٤کالنشهربهسامانهبازیافتبخاراتبنزینتجهیزمیشود

پایداریشبکهانتقال
گازشمالکشورافزایش

مییابد
پایداری شــبکه انتقال گاز شــمال 
کشــور با بهره بــرداری از پروژه های 
در دست اجرا و از ســه محور، افزایش 
می یابد. مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توســعه گاز ایران اظهار کرد: پیشرفت 
اجــرای خــط لولــه ١٧٠ کیلومتری 
دامغان- نکا از ٦٥ درصد فراتر رفته است 
و با بهره برداری از این پروژه شاهد تقویت 
گازرسانی به شمال کشور خواهیم بود. 
حسن منتظر تربتی به اتفاق های سال 
٨٦ و قطع گاز ترکمنستان اشاره کرد و با 
بیان این که پس از این موضوع، شرکت 
ملی گاز ایران تصمیم گرفت شبکه گاز 
منطقه شمال کشــور را از چند محور 
پشــتیبانی کند، تصریح کــرد: براین 
اســاس اجرای پروژه های گازرسانی از 

سه محور در دستور کار قرار گرفت.
وی بــا بیان این که محور نخســت، 
»میامی-  دشــت« بود که شــبکه گاز 
استان گلستان را تقویت می کرد، ادامه 
داد: محور دوم نیز رشــت بود که برای 
تحقق آن خط لوله ســوم سراسری تا 
این منطقه اجرا و این اســتان از سمت 
گیالن تقویت می شد. مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران، محور سوم 
را دامغان- نکا عنوان کرد و با بیان این که 
این خط لوله به طور مستقیم شبکه گاز 
استان مازندران را تقویت می کند، گفت: 
این خط لوله به دلیل این که در مناطق 
کوهستانی، جنگلی و سخت گذر، اجرا 
می شود از جمله پروژه های ویژه و دشوار 

این شرکت به شمار می رود.
تربتی تاکید کرد: باوجود مشکالتی 
که در ابتدای کار در زمینه تامین منابع 
مالــی پــروژه از خارج شــرکت وجود 
داشت، شــرکت ملی گاز ایران تصمیم 
گرفت به دلیل اهمیتــی که این پروژه 
دارد اعتبار آن را از منابع داخلی تامین 
کند و بــه همین خاطر نیــز هم اکنون 
اجرای پروژه شــتاب گرفته است. وی 
با بیان این کــه هم اکنــون لوله مورد 
نیاز ایــن خــط، تولید و به طــور خام 
در کارخانــه موجود اســت، ادامه داد: 
بخشــی از این لوله ها پوشــش شده و 
حدود ١٠٠ کیلومتر آن به محل پروژه 
ارسال و مابقی نیز در حال پوشش است. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران با بیان این که تاکنون جوشــکاری 
٨٠ کیلومتر از خط لوله قوشه- نکا انجام 
شده اســت، اظهار کرد: اجرای این پروژه 
هم اکنون با ٦٥ درصد پیشرفت فیزیکی 

در جریان است.

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 

پاالیشــگاه ســوم مجتمع گاز پارس 
جنوبی با اجرای طــرح صیانت از مخزن 
مشترک توانســت با ٢٤ ماه تولید پایدار 
گاز، رکورد جدیدی میان پاالیشگاه های 

این مجتمع ثبت کند.
سرپرســت پاالیشگاه ســوم شرکت 
مجتمــع گاز پارس جنوبــی اظهار کرد: 
پارســال در قالــب فراینــدی علمی و 
دانش محور و با اتکا بر توان کارشناســان 
واحدهای مهندسی، تعمیرات، بازرسی 
فنی و بهره برداری به ترتیب شاهد افزایش 
فرآورش و تولید ســه، چهــار، ٥٠ و ٢٣ 

درصدی گاز، اتان، پروپان و بوتان بودیم.
 محمــد شــفیع موذنی افــزود: این 
پاالیشگاه  همسو با اهداف و استراتژی های 
مجتمع و حفاظت از محیط زیست در سال 
گذشــته افزون بر تالش در جهت تولید 
بدون وقفه محصوالت، توانســت میزان 
مشعل سوزی را نسبت به سال پیش از آن 

٣٤ درصد  کاهش دهد.
 وی به اقدامات مهم این پاالیشگاه در 
جهت حفاظت از محیط زیســت اشاره و 
اظهار کرد: از سرویس خارج کردن کامل 
چاله  سوزان، بهبود شرایط واحد تصفیه 
پســاب و کاهــش میــزان آالینده های 

خروجی از ایــن واحد به دریــا، افزایش 
فضای سبز از ٤/٧ درصد فضای صنعتی 
به درصد، تعامل با ســازمان های دولتی 
و مردم نهاد محیط  زیســتی در راستای 
احیای جنگل های حــرا، گام های موثر 
پاالیشگاه ســوم در  مســیر حفاظت از 
محیط زیســت و بهبود شرایط پیرامونی 

بوده است.
به گفته  موذنی، مهمترین برنامه های 
این پاالیشگاه در ســال ٩٥، برنامه ریزی 
برای افزایش خوراک دریافتی پاالیشگاه 
با احداث خط لوله ١٨ اینچ میان پاالیشگاه 
ســوم و چهارم بــوده که  در همســویی 
بــا  سیاســت های اقتصــاد مقاومتی و 

استراتژی های مجتمع تدوین شده است.
 سرپرست پاالیشگاه ســوم در پایان 
اعالم کــرد: انجــام به موقــع تعمیرات 
اساســی و افزایش راندمان تولید به ویژه 
در بخــش اتــان، بهینه ســازی واحــد 
دانه بندی گوگرد، تــالش  برای کاهش 
آالینده های واحد پساب و گوگرد سازی 
با بهینه ســازی های در نظر گرفته شده، 
ساخت ساختمان های اپراتوری مطابق 
با الزامات پدافند غیرعامل و بهینه سازی 
زیر ســاخت های اداری پاالیشــگاه در 
جهت افزایش رضایت منــدی کارکنان 
و... از دیگر برنامه های این پاالیشــگاه در 

سال ٩٥ است.
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تور نفت

شــرکت بهره بــرداری نفــت 
مناطــق مرکزی ایــران یکی از 
زیرمجموعه های اصلی شــرکت ملی نفت ایران است 
که مسئولیت اســتخراج، پاالیش و انتقال نفت وگاز ، 
همچنین میعانان گازی را به عهده دارد. این شرکت پس 
ازشــرکت های نفت مناطق نفتخیز جنوب و نفت فالت 
قاره ایران، چهارمین تولید کننده نفت درکشوراست 
ودرحوزه گاز نیزبا تولید روزانه نزدیک به 300 میلیون متر 
مکعب، رتبه دوم را دارد. فعالیت این مجموعه در11 استان 
کشورگسترده شده است؛ با توجه به اهمیت فعالیت های 
این شرکت با سلبعلی کریمی، مدیرعامل شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران گفت وگویی انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید:

    کمیته مدیریت یکپارچه تولید،عملیات ومخزن 
به دنبال چه هدفی است؟

مسئولیت شــرکت نفت مناطق مرکزی ایجاب می کند تا 
فعالیت ها درحوزه های یکپارچگی مخازن، تولید، اســتخراج 
و انتقال به نحوی مطلوب انجام گیرد؛ ایــن مطلوبیت نیازمند 
هماهنگی و یکپارچگی بخش هایی است که با ایجاد کمیته ها، 
انســجام، چابکی، همچنین حس همــکاری و تعامل در این 

مجموعه به شکلی برجسته نمایان است.
شرکت های بهره برداری نفت و گازشــرق، غرب و زاگرس 
جنوبی، زیرمجموعه های نفت مرکزی هستند و هماهنگی هر 
چه بیشتر آنها با یکدیگر و با ســتاد، کمک می کند تا گام های 

مطمئن تری درجهت تحقق اهداف برداشته شود.

    مهم ترین اهداف و اولویت هایی که دستور کار قرار 
داده اید، چیست؟ 

افزایش تولید نفت، گاز و میعانات گازی، مهم ترین اهدافی 
اســت که برنامه ها براســاس آن تدوین و اجرا می شود و برای 
دستیابی به این هدف، تولید حداکثری ازمیدان های مشترک 

دراولویت قراردارند.

    کدام میدان ها؟
نفت شهر، آبان، پایدارغرب و پایدار شرق، همچنین دهلران، 
میدان های مشترک نفتی هستند که با هدف تولید حداکثری 
دراولویت قرار دارند. در این میان روی میدان های نفتی مستقل 
مثل دانان، دال پری، سروســتان، سعادت آباد و سرکان مالکوه 

نیز فعالیت می شود.

    میدان مشترک گازی گنبدلی چطور؟
روی میدان مشــترک گازی گنبدلی نیز فعالیت های الزم 

جهت برداشت گازانجام می شود.

    به میدان نفتی سروســتان اشاره کردید. 
قدری در باره آن بگویید.

این میدان نفتی توســعه یافته و درمدار تولید است؛ 
پیش بینی تولید از این میدان در بررســی های اولیه 20 
تا 25 هزار بشکه بود اما ازآنجا که اعداد و ارقام آن واقعی 
ودراین حد نبود، این موضوع با انتخاب مشاورمورد مجدد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

    تولید کنونی آن چقدراست؟
تولید عنوان  عنــوان نفت این میــدان حدود هفت 

هزاربشکه است.

    میدان نفتی خشــت درچه وضعی قرار 
دارد؟

تولید نفت ازاین میدان نفتی باید 20 هزاربشــکه 
باشد. اگر پیمانکار به کار خود شتاب بیشتری بدهد، در 
نیمه نخست سال آینده، این میزان تولید نفت محقق 

خواهد شد.

    چه فعالیت های دیگری در دســت اجرا و اقدام 
دارید؟

تنوع فعالیت در شــرکت نفت مناطق مرکزی زیاد اســت. 
برای مثال یک بسته پروژه ای که منجر به تامین پایدار خوراک 
گازی پاالیشگاه ها  می شود تهیه و به شــرکت ملی نفت ایران 
ارائه شــده اســت. این بســته با هدف جلوگیری از افت تولید 
پاالیشگاه ها تنظیم و تدوین شده است. در منطقه شرق کشور 
نیز، به دنبال استفاده از میدان هایی هستیم که از ظرفیت های 
خوبی برخوردارهستند؛ مانند میدان های طوس و کشفرود که 
می توانند در تامین خوراک پاالیشگاه شهید  هاشمی نژاد نقش 
آفرینی کنند. ذخیره سازی گازدرشرق کشورکه زمستان های 
سردی دارد، ازدیگر فعالیت های مورد توجه است. شناسایی و 
جمع آوری کاالهای اســقاط خارج ازرده، شناسایی و استفاده 
حداکثری از کاالهایی که ســال ها درانبارها راکد مانده بودند، 
شناسایی نقاط هزینه ساز، جمع آوری تنخواه و بهبود فرآیند و 
رویه ها درحوزه های تولید وحفاری، برخی دیگر از فعالیت های 
انجام شده در شــرکت نفت مناطق مرکزی است. برای مثال با 
افزایش راندمان حفاری، زمان حفاری ها نیز دست کم  20 درصد 

بهبود یافته است.

    با توجه به قراردادهای جدید نفتی معروف به آی 
پی سی، شرکت نفت مناطق مرکزی پروژه ای قابل ارائه 

در این قالب دارد؟ 
برخی میدان های نفتی می توانند موضوع قراردادهای ای 
پی سی قرارگیرند. البته این مهم به عوامل مختلفی بستگی 
دارد که داشــتن توجیه اقتصادی و جذابیت داشــتن برای 
سرمایه گذار ازآن جمله است. باید دید که درارزیابی اقتصادی 
چه میدان هایی در اولویت قرارمی گیرند؛ نکته مهم این است 
که دراجرای طرح ها ازسرمایه گذاری و دانش فنی استقبال 
می کنیم. جذب سرمایه خارجی می تواند به انتقال دانش فنی 

و فناوری کمک شایانی کند.
در شرایط مناقصه، ســرمایه گذار به موارد مختلفی توجه 
دارد، فضای شرکت طرف ســرمایه گذار ، حوزه های فعالیت 
و ســرمایه گذاری، دسترســی به بازار فروش وبــا توجه به 
ویژگی هایی که درشــرکت بهره برداری نفت مرکزی وجود 
دارد، این شــرکت می تواند در زمره اولین هــا برای حضور 

درمناقصات آی پی سی  است.

    برجام چه تاثیری بر روند فعالیت های شرکت 
نفت مناطق مرکزی داشته است؟ آیا دراجرای طرح ها، 
تامین کاال و اقالم مورد نیاز شما صرفه اقتصادی را در 

برداشته است؟
بهتراست صرفه اقتصادی را ســهولت اقتصادی بنامیم. 
دراین صورت مهم ترین تاثیربرجام، کاهش بار روانی و ایجاد 
سهولت دراجرای طرح ها وبیشــترین کمک آن نیز می تواند 
جذب ســرمایه و ســرمایه گذار باشــد. البته در صورتی که 

طرف های غربی کارشکنی درتبادالت بانک را کنار بگذارند.

در گفت وگو با مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی تاکید شد:

 برنامه محوری و بهره وری
 جان کالم نفت  مناطق مرکزی

20

 در شــرایط مناقصــه، ســرمایه گذار به 
موارد مختلفــی توجه دارد، فضای شــرکت 
طرف ســرمایه گذاری، حوزه های فعالیت و 
سرمایه گذاری، دسترســی به بازار فروش 
وبا توجــه بــه ویژگی هایــی که درشــرکت 
بهره برداری نفت مرکزی وجــود دارد، این 
شــرکت می توانــد در زمره اولین هــا برای 

حضور درمناقصات آی پی سی باشد
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مدیرعامــل بهداشــت و درمان صنعت نفــت گفت: طرح 
گسترش خدمات درمانی غیرمستقیم کارکنان صنعت نفت 

ازشهریورماه امسال در سراسر کشور اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار مشعل، حبیب اله سمیع با بیان این 
مطلب درجمع خبرنگاران افزود: باتاکید و دستور وزیر نفت 
مبنی بر بهره مندی کارکنان شــاغل و بازنشســته صنعت 
نفت از خدمــات درمانی داخل و خــارج از مجموعه نفت، 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور بهره مندی 
کارکنان از خدمات خارج از ســازمان با ۲۱بیمارســتان 
تخصصی و مراکز خدمات درمانی سرپایی در تهران قرارداد 
امضا کرده است. وی با اشاره به این که هدف ازگسترش این 
طرح، بهبود و تقویت رضایت مندی و استفاده حداکثری از 
خدمات درمانی و بهداشــتی از صنعت نفت و ارتقای سطح 
کیفی درمان برای مراجعین به ویژه جمعیت تحت پوشش 
اســت، اظهارکرد: این طرح ازابتدای شهریور ماه امسال در 
تمام مناطق کشوراجرا می شود. به گفته وی، تمام کارکنان 
شــاغل و بازنشســته می توانند تنها با پرداخت ۱۵ درصد 
فرانشیز سهم بیمار، از خدمات پزشــکی بیمارستان های 

طرف قرارداد وزارت نفت از این مزیت استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت یادآور 
شد: پیش از این بیماران در صورت مراجعه به مراکز درمانی 
و بیمارستان های طرف قرارداد خارج از مجموعه نفت، کل 
هزینه را پرداخت می کردند و ۸۵ درصد هزینه انجام شده 
را پس می گرفتند، در حالی که در طرح گســترش خدمات 
درمانی غیر مستقیم، بیماران تنها ۱۵ درصد سهم فرانشیز 

را پرداخت خواهند کرد. 

طرح درمان غیرمستقیم با بیش از 20 بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی در تهران

وی توضیح داد: در صورتی که بیماری به مراکز خصوصی 
غیر از مراکز طرف قرارداد با سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت مراجعه کند، می تواند با پرداخت ۲۵ درصد فرانشیز از 

خدمات آن مجموعه استفاده کند.
سمیع درباره اجرای طرح گسترش خدمات درمان غیر 
مستقیم در مناطق محروم، گفت: فراشنیز سهم بیمار در این 
مناطق که استان خوزســتان و بوشهر به جز مراکز استان ها 
را شامل می شود، در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد 

۱0درصد و سایر مراکز ۲0 درصد است.
وی اظهار کرد: با توجه به این که بــا یک مرکز درمانی و 
بیمارســتان نمی توان دو نوع قرارداد متفاوت داشت، این 
کاهش ۵ درصدی در دریافت فرانشیز تنها مربوط به محل 

گیرنده خدمت است.
به گفته سمیع، پیش از اجرای طرح درمان غیرمستقیم، 
مراجعه به مراکــز درمانی خارج از نفــت، منوط به دریافت 
معرفی نامه بود و بیماران تنها در صورتی می توانســتند از 
خدمات این مراکز اســتفاده کنند که بیمارستان نفت فاقد 
ارائه آن خدمت باشد، در حالی که هم اکنون انتخاب آزادانه 

است..  وی با یادآوری این که پارسال برای اجرای آزمایشی 
طرح درمان غیرمستقیم با بیش از ۲0 بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی و مراکز پاراکلینیکی خصوصی درسطح شهر 
تهران تعامل و تفاهم شد، افزود: به موجب این طرح، درمان 
مســتقیم و فوری ویژه همکاران ســتادی وجمعیت تحت 
پوشش با دستور پزشــک جهت دریافت خدمات تخصصی 
و عمومی فراهم شــد. مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت 
نفت در ادامه افزود: هریک از کارکنــان و خانواده های آنان 
می توانند با مراجعه فوری به نزدیکترین مرکز درمانی محل 
سکونت خود و پذیرش ســریع از امکانات و تجهیزات مراکز 
و بیمارستان های سطح تهران و کشور برای درمان بهره مند 
شوند. وی با اشــاره به گســترش طرح درمان غیرمستقیم 
درسراسر کشــورگفت: تدوین و تصویب ســند راهبردی 
درمان، از اقدام های مهم سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت وامسال درنظر اســت به منظور کسب رضایت مندی 
حداکثری جمعیت هدف، گام های مؤثرتری درمسیر فزایش 
خدمات کیفی درمان غیر مستقیم جهت رضایت جمعیت 

تحت پوشش برداشته شود.

امکان بهره مندی ازخدمات دیگر بیمارستان ها 
و مراکز درمانی

ســمیع با بیان این که این طرح ازآذرماه پارســال 
درکالن شــهر تهران با تصویب هیئت مدیره سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت آغاز شده است، گفت: 
قبل از اجرای این طرح کارکنان و بازنشستگان صنعت 
نفت برای انجام امور مربوط به درمان و سالمت، فقط 
امکان استفاده از بیمارستان  فوق تخصصی صنعت نفت 
تهران را داشــتند که محدودیت هایی نظیرموقعیت 
جغرافیایــی و نبود فضــای فیزیکی مناســب امکان 
خدمت رسانی بهتر نبود اما با اجرای این طرح، امکان 
بهره مندی ازخدمــات دیگر بیمارســتان ها و مراکز 

درمانی معتبر فراهم شده است.
مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت با بیان این که 
هم اکنون ۲۱ بیمارســتان ، ۱۱ درمانگاه و سه آزمایشگاه به 
بیماران و جمعیت تحت پوشــش در تهران خدمت رسانی 
می کنند، افزود: امســال بنا داریم تا برخی از خدمات خاص 
درمانی از جمله دندانپزشــکی را برای رفاه کارکنان در این 

طرح اضافه کنیم.

مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت

 طرح گسترش خدمات درمانی غیرمستقیم 
سراسری می شود

درباره جذب منابع خارجی خوش بین هســتیم این یک 
ضرورت اســت معتقدیم با نهایی شدن مسائل، عالقه مندی 
به ســرمایه گذاری درحوزه های مختلف صنعت نفت، چه در 
باالدست و چه در پایین دست آن وجود دارد؛ اما باید شرایط 
به سمت و سویی مدیریت شود که ریسک های سرمایه گذاری 
کاهش یابد و سرمایه گذار خارجی درمسیرعالقه مندی اش 
دراجرای طرح های نفتی سهیم شود تا ضمن بهره وری الزم، 

اولویت های مورد توجه کشور میزبان نیز محقق شود.

    بــا توجه به تاکیــدات مقام معظــم رهبری 
براســتفاده از کاالی داخلــی با هــدف حمایت از 
سازندگان داخلی، فعالیت دراین زمینه چگونه بوده 

است؟
ویژگی شــرکت نفــت مناطــق مرکزی این اســت که 
فعالیت های قابل توجهی در زمینه بومی ســازی اقالم مورد 
نیازخود انجام می دهد و درسال اقدام وعمل این مهم با نگاه به 
داخل و حداکثرسازی انجام می شود؛ ستاد اقتصاد مقاومتی 
نیز در شرکت نفت مناطق مرکزی تشکیل شده و با توجه به 
استفاده حداکثری ازتولید داخل، بســته ای دردست تهیه 
است که انتظار می رود تا شــهریورماه امسال این بسته قابل 

ارائه شود.

    در بخش سرمایه گذاری روی میدان های نفت وگاز 
چه کرده اید؟

دراین حوزه نیزبســته های کاملی تهیــه و ظرفیت های 
مختلفی شناسایی شده است که متناســب با گشایشی که 
درتامین منابع مالی می شــود، بتوان بــه گونه ای عمل کرد 
تاهزینه تمام شده کاهش یابد؛ به این معنا که ارتباطی منطقی 
میان فعالیت های مخزن، روزمینی و انتقال به گونه ای باشد که 

هزینه های روزمینی به کمترین سطح ممکن برسد.

    درباره تولید نفت وگاز و میعانات گازی، همچنین 
درآمدهای حاصل از فروش آنها درسال گذشته آماری 

دارید؟
در سال 94 معادل 700 میلیون بشــکه نفت، میعانات و 
معادل گاز تولید داشتیم که با درنظرگرفتن هربشکه 30 دالر، 
۲۱ میلیارد دالردرآمدزایی شده است. سال گذشته همچنین 

90 میلیارد مترمکعب گاز تولید کردیم.

    امسال این وضع چگونه خواهد بود؟
امسال تولید نفت به دو برابر می رسد و تولید گاز نیز درحد 

پارسال خواهد بود.
شرکت بهره برداری نفت مناطق مرکزی، شرکتی برنامه 

محوربا رویکرد بهره وری است.
 براین اساس، هزینه کردن بهینه  )هزینه - فایده( جذب 
سرمایه وسرمایه گذار، همچنین اســتفاده ازخدمات بخش 
خصوصی با رویکرد بهره مندی حداکثــری از توان داخل با 
محوریت اقتصاد مقاومتی برای دســتیابی بــه اهداف عالیه 
جهت بهره گیری هرچه بهتر از میدان های نفت گاز در دستور 

کار قرار دارد.
میــدان محور و چاه محــور بودن موضــوع مهم دیگری 
اســت که جهت مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 
در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ به این معنا که چاه هایی 
حفرمی شــوند کمترین هزینه تولید و راندمان باالیی داشته 

باشند.
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سقوط قیمت نفت در بازار پیامدهای گسترده ای 
به همراه دارد. کاهش شدید قیمت این کاال در جهان 
در سال ۱۹۹۷ که پس از بحران مالی آسیا رخ داد، 
شــرکت های غول پیکر نفتی امروزی را به دنبال 
داشت که پس از ادغام شــرکت هایی مانند بی پی 
با آموکو، اکسون با موبیل و تکزاکو با شورون ایجاد 
شدند.  این افت اخیر قیمت نفت در بازار نیز تأثیر 
شگرفی در جهان گذاشــته و حتی افزایش قیمت 
شاخص برنت دریای شمال در سال ۲۰۱۶ نتوانسته از 
این تأثیر بکاهد. در حال حاضر قیمت نفت در بازار 
با وجود رشدی که امسال شاهد آن بودیم،همچنان 
به طور میانگین حدود ۶۰ سنت از قیمت این کاال در 
میانه سال ۲۰۱۴ پایین تر است.  خطوط هوایی یکی از 
بهره مندان نفت ارزان هستند ولی گروه های تأمین 
کننده کاالهای مصرفی رشد چندانی را ناشی از افت 
قیمت نفت در بازارهــای جهانی تجربه نکرده اند.
هزاران شغل در اثر این کاهش قیمت با از کار افتادن 
دکل های نفتی و افت شدید ســرمایه گذاری در 
سراسر این بخش از دست رفته است. با این وجود، 
 به جز تملک گروه بی جی توســط رویال داچ شل، 
هیچ قرارداد بزرگی مانند آنچه پس از افت قیمت 
نفت در دهه ۹۰ شاهد آن بودیم، امضا نشده است. به 
گفته تنی هیوارد، رئیس شرکت گلنکور و مدیرعامل 
سابق شــرکت بی پی،  این امر به دلیل آن است که 
این افت قیمت در پی یک دوران غیرواقعی »پول 
مجانی« پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رخ داده است. 
وی معتقد است که بیشتر این صنعت با سرمایه های 
بیش از حد اشباع شد به طوری که نمونه آن در بین 
ســال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ دیده نشده بود و این امر 
منجر به ورشکســتگی هایی در صنعت نفت شیل 
آمریکا شد. ولی در مورد دیگر بخش های صنعتی 

چطور؟ آیا آنها هم از نفت ارزان رنج بردند؟

عرفاً، ســوخت ارزان خبر خوبی برای خطوط هوایی، 
سازندگان خودروهای پرمصرف، و دیگر شرکت هایی که 
توانایی تولید یا حمل کاال های کم ارزش تر را برای ارائه به 
خریدارانی که جیب هایشان پر از پول هایی است که در غیر 
این صورت باید برای هزینه ســوخت پرداخت می کردند، 

خواهد بود.
همینطور، قیمت پایین نفت خام برای تولید کنندگان 
الکتریســیته کــه از انرژی های نــو تغذیه می شــوند و 
تولیدکنندگان خودروهای برقی خبری خوبی نخواهد بود. 
ولی در واقعیت، مســائل با وجود افــت طوالنی مدت 
قیمت نفــت در بازارهای جهانی کمی پیچیده تر اســت. 
این در حالیســت که تمام این اتفاقات در دنیایی هستند 
که از بحران های مالی گذشــته درس های بسیاری را یاد 
گرفته و تغییرات شــگرفی را در خود دیده اســت. یکی از 
بزرگترین تفاوت ها میــان نتایج این افت اخیر قیمت نفت 
در بازارهای جهانی به نســبت بحران قبلی، نحوه برخورد 
مصرف کنندگان با پول بادآورده ای است که از سوخت ارزان 
به دست آورده اند. موسسه خدمات سرمایه گذاری مودی 
Moody در این باره اعالم کرده که قیمت پایین نفت این بار 

مصرف کنندگان به خرید کاالهای بیشتر روی آوردند و در 
عوض به ذخیره سازی پول های خود تمایل نشان داده اند. 

همچنین در بخش تولید برق هم انتظارات با واقعیات 
منطبق نشد که می توان گفت دلیل آن تغییرات آشکار در 
این صنعت پس از افت قیمت نفت بوده است. برای مثال، 
نیروگاه های تولید برق که در سال 1980 حدود 18 درصد 
از کل نیاز جهانی به الکتریسیته را تأمین می کردند در حال 
حاضر تنها 5 درصد از آن را تأمیــن می کنند که در نتیجه 
کاهش قیمت نفت تهدید زیادی به نیروگاه های بادی و یا 
پارک های خورشیدی به شمار نمی رود. همچنین، بر اساس 
اطالعات ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی های 
تجدید پذیر، تعداد کشــورهایی که برنامه های استفاده از 
منابع تجدید پذیر انرژی را در دستور کار قرار داده اند از 73 
کشور در سال 2010 به 164 کشور در سال 2015 رسیده 

است. این خود نشــان می دهد افت قیمت نفت نتوانسته 
صدمه چندانی به توسعه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر 

وارد کند.
فروش ماشین های شاســی بلند پر مصرف هم افزایش 
یافته ولی مشوق های دولتی سبب شــده تا صنایع تولید 
خودروهای کم مصرف و برقی بســیار رونق بیشتری یابد. 
بنابر داده های منتشره از سوی موسسه جاتو دینامیکس که 
یک شرکت فعال در زمینه تحقیقات بازار خودرو در جهان 
است، فروش ماهانه خودرو های برقی و دیگر خودروهای 
کم مصرف در آمریکا از اواسط سال 2014 که قیمت نفت 
شروع به کاهش کرد افت نشان می دهد ولی در اروپا این بازار 
با رشد مواجه بوده است.شرکت های ارائه دهنده کاالهای 
بســته بندی شــده برای مصرف کنندگان، قیمت پایین 
نفت به معنای سوخت ارزانتر و در نتیجه باقی ماندن پول 
بیشتر برای خرج کردن برای بقیه ملزومات زندگی است. 
این افزایش درآمدهای باقی مانده پس از کســر مالیات و 
هزینه های جاری به نظر خبر خوبی برای شرکت هایی است 
که با کاالهای بسته بندی سروکار دارند خواهد بود چرا که 
هم مشتریان بیشتری پیدا می کنند و هم هزینه تولید آنها 
به دلیل کاهش قیمت سوخت کمتر می شود. ولی واقعیت 

چیزی غیر از این است. 
مصرف کننــدگان در کشــورهای مصرف کننده نفت 
مانند هند، از این کاهش قیمت نفت ســود می برند. ولی 
سارا سولومان از موسسه یورو مونیتور اینتنشنال می گوید 
کسانی که در کشــورهای صادرکننده نفت مانند روسیه 
زندگی می کنند شاهد این هستند که اقتصادشان در حال 
ضعیف شدن است. به جز این، بسیاری از بازارهای نوظهور 
نیز با ارز ضعیف مواجه شــده اند که هزینه های واردات را 
در آنها افزایش می دهد، تــورم را باال برده و در نهایت تأثیر 

مثبت کاهش قیمت سوخت را از بین می برد. 
شــرکت جهانی یونی لیــور، تولید کننــده همه نوع 
محصوالت بهداشــتی و خوراکی، اعالم کــرده که در ماه 
ژانویه کاهش قیمت نفت به کسب و کار بخش رختشویی 

ترجمه: مجتبی رها

 نوشته پاتریک کالرک، لندن

 برندگان 
و بازندگان سقوط 
قیمت  نفت
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آن )منظور چیزهایی که مربوط به شستشــوی لباس 
و پودرهای شستشوی می شــود( کمک کرده تا هزینه 
تولید کمتری داشته باشند ولی همزمان رشد فروش 
چای فله ای را بیشتر در کشورهای خاورمیانه کاهش 
داده اســت. برایان ودینگتــون از مــودی می گوید: 
مصرف کنندگان در آمریکا در خرج کردن هایشان کمی 
محتاط شــده اند که این امر منجر به رقابت های شدید 
در قیمت ها در بازار غذاهای بسته بندی شده است. در 
نتیجه ما انتظار داریم که شــرکت های سرمایه گذاری 
بیشــتر در کاهش هزینه های خود کنند تا بتوانند در 

بازار باقی بمانند. 

خطوط هوایی
مســئوالن و مقام های خطوط هوایــی در نهایت 
از کاهــش هزینه های خود خنده ای بر لــب راندند. به 
نظر می رســد خطوط هوایی که در زمان قیمت گران 
بزرگترین هزینه خود را سوخت اعالم کرده بودند، پس 
از افت قیمت ها بهترین سود را از این شرایط از آن خود 
کرده باشند. ولی باز هم با وجود این که خطوط هوایی 
برندگان طبیعی این بازار هســتند میزان ســوددهی 
آنها نیز متفاوت اســت و برخی بیشــتر و برخی کمتر 
ســود به جیب زده اند. در واقع ســود خطوط هوایی 

به نــوع قراردادهای پوشــش 
ریســک آنها بســتگی خواهد 
داشــت. هزینه های ســوخت 
تنها یک ســوم از هزینه های 
جاری خطــوط هوایــی را تا 
قبــل از کاهش قیمــت نفت 
در بــر می گرفت و بســیاری 
از شــرکت های هواپیمایــی 
قراردادهــای خــود را طوری 

تنظیم کرده بودند که تا ماه ها بعد 
جلوی هر نوع ریسکی گرفته شود و 

تمام اتفاقات غیر قابل پیش بینی تحت 
پوشش قرار گیرد.شــرکت های حمل و نقل 

در آمریکا، که معموال کمتر به پوشــش ریسک قیمت 
سوخت وابسته هستند، بیشترین سود را از افت قیمت 

نفت به جیب زده اند. 
مقام های خطوط هوایی آمریکا که در ســال 2014 
خود را از بند این نوع قراردادها خالص کردند و امروز خیلی 
به این تصمیم خود افتخار می کنند، توانستند کمترین 
هزینه های مربوط به سوخت را در فعالیت های خود ثبت 
کنند و از بسیاری از رقبا جلو افتادند. شرکت خطوط هوایی 
دلتا اعالم کرده که در سال 2015 هزینه های سوختش 
44 درصد کمتر از سال گذشته میالدی بوده است.  خطوط 
هوایی اروپایی ولی باید کمی بیشتر منتظر سوددهی باشند. 
این شرکت ها با محکم کاری فعالیت های خود حتی تا یک 
سال و نیم دیگر برنامه ریزی کرده اند که جلوی هر ریسکی 
در تأمین سوخت و نوسانات قیمت سوخت را بگیرند و این 
یعنی این شــرکت ها باید تا انتهای سال جاری میالدی 
صبر کنند تا اگر خوش شانس باشند و قیمت ها در سطوح 
فعلی باقی بماند، بتوانند سود سرشــاری از نفت ارزان به 

جیب بزنند. 
تولیدکنندگان

توقــف طرح های نفــت وگاز تأثیر مســتقیمی بر 
تولیدکنندگانی گذاشته است که صنعت نفت را یکی 

از مشتریان اصلی خود می دانند. بنابر گزارش موسسه 
خدمات مالی اســتنفورد و پور، بخش انرژی یک سوم 
از هزینه های سرمایه شــرکت های بزرگ را در جهان 
در سال 2014 در بر داشــت ولی افت سرمایه گذاری 
می تواند این ســهم را در ســال 2017 به یک چهارم 

کاهش دهد. 
در ایاالت متحده آمریکا، دارایی های صنایع تولید و 

انرژی به شدت در هم تنیده شده است.
 این امر کامال در شاخص مدیران خرید بخش تولید 
در آمریکا، که یک معیار برای اندازه گیری سالمت این 
بخش است، با افت قیمت نفت شــروع به کاهش کرد. 
در میان شــرکت هایی که بیشــتر صدمه را از کاهش 
قیمت نفت دیدند، کاترپیالر، بزرگترین تولید کننده 
ماشین های ساخت و ساز، هم قرار دارد. کاالهای ارزان 
به 15 درصد کاهش درآمد های این شــرکت در سال 
2015 منجر شــد به طوری که قیمت پایین نفت خام 
واحدهای تولید کننده ابــزار آالت حفاری و خدمات 

چاه این شرکت را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داد.
  این کاهش قیمت صنایع کشــتی ســازی در کره 

جنوبی را هم تحت تأثیر قرار داد. 
این کشور بزرگترین تولید کننده کشتی در جهان 
به شمار می رود. سه شــرکت بزرگ کشتی سازی کره 
به نام هــای هیوندای، سامســونگ و دوو با 
سفارشــات کمتری برای ســاخت 
کشــتی های حمل ســوخت و 
کشــتی های حفــاری مواجه 

شدند.

خودروسازان
کاهش قیمت نفت سبب 
شــده تا خودرو های شاسی 
بلند پر مصرف بازار بسیار خوبی 
پیدا کننــد. در آمریــکا، اروپا و 
چین، فروش این گونــه خودروها به 
مراتب بیشتر از خودرو های سواری گزارش 
می شــود. هر چه خودرو های تولیدی بزرگتری باشند 
سود شــرکت های تولید کننده نیز بیشتر می شود. به 
گزارش جاتو، این خودرو ها پرفروش ترین خودرو ها در 
اروپا بوده اند که توانستند 22 و نیم درصد از بازار خودرو 
را به خود اختصاص دهند. بیش از یک میلیون خودروی 

شاسی بلند در اروپا در سال 2015 به فروش رفت. 

تولیدکنندگان زیست سوخت ها
نفت ارزان صنایع سوخت های زیستی را در سراسر 
جهان دچار مشکل کرده اســت. ثروت در این بخش 
به شــدت وابســته به حمایت های دولتی است که در 
کشورهای مختلف به شکل های متفاوتی ارائه می شود. 
ولی در جایی که قیمت نفت کاهــش یابد، حمایت از 
سوخت های زیستی هم کاهش پیدا می کند. به گفته 
کلر کری، یــک تحلیلگر در بلومبــرگ، تأثیر کاهش 

قیمت نفت در این بخش بسیار مهم بوده است.
 اتانول در صنایع مختلــف کاربرد فراوان دارد و این 
کاربردها در عطرها و ادکلن هــا و همچنین در وانیل و 
همچنین به عنوان سوخت در برخی ماشین های جدید 
است. برای اســتفاده از این الکل در صنایع عطر سازی 

استفاده می کنند.

  تشدید وابستگی جهان به نفت 
خاورمیانه

درحالی که کاهش قیمت نفــت در بازارهای جهانی تالش 
دولت ها برای مهار تقاضا را تحت تاثیر قرار داده اســت، آژانس 
بین المللی انرژی هشــدار داد که اکنون جهان با این ریســک 

روبرواست که بیش از پیش به نفت خاورمیانه وابسته شود.
به گزارش فایننشــال تایمز، رییس آژانس بین المللی 
انرژی اعالم کرد کــه تولیدکنندگان نفــت در خاورمیانه 
همچون عربستان ســعودی و عراق، اکنون بیشترین سهم 
بازار نفت پس از تحریم سوخت اعراب در دهه 1٩70 را در 

اختیار دارند.
باتوجه به سقوط شــدید قیمت نفت در دوسال گذشته که 
باعث کاهش تولید نفت های گران در آمریکا، کانادا و برزیل شده 
است، تقاضا برای نفت تولیدکنندگان خاورمیانه افزایش قابل 
توجهی داشته است. فاتح بیرول، مدیرعامل آژانس بین المللی 
انــرژی )IEA( در این باره گفت: خاورمیانــه منبع اصلی و اول 
واردات نفت اســت، هرچه تقاضــا برای نفت باالتــر رود، نیاز 

کشورهای واردکننده به واردات باالتر خواهد رفت.
براساس آمارهای آژانس بین المللی انرژی، تولیدکنندگان 
نفت در خاورمیانه اکنون ٣4 درصد از تولید نفت خام جهان را 
دراختیار دارند و روزانمه حدود ٣1 میلیون بشــکه نفت روانه 
بازار می کنند. این باالترین سهم این منطقه از بازار جهانی نفت 
از سال 1٩75 تاکنون یعنی در چهار دهه اخیر است. در آن زمان 
نیز سهم خاورمیانه از تولید جهانی نفت معادل ٣٦ درصد بوده 
است.  در ســال 1٩٨5 و با افزایش تولید نفت از دریای شمال، 

سهم خاورمیانه تا 1٩ درصد سقوط کرد.
رشد فوق ســریع عرضه نفت از ســوی میادین نفت شیل 
آمریکا باعث شد سقوط شدید قیمت نفت در اواسط سال 2014 
کلید بخورد، این بار برخالف دهه 1٩٨0، تولیدکنندگان نفت 
اوپک تصمیم گرفتند تولید نفت خود را بدون تغییر حفظ کنند 
تا از سهم بازار اعضای این سازمان دفاع کنند و این موضوع را به 

کاهش تولید برای دفاع از قیمت ها ترجیح دادند.
پس از آن که قیمت نفت از زمانی که در محدوده 100 دالر 
معامله میشد به نصف قیمت رسید، تقاضا برای نفت خام افزایش 
یافته است. رییس آژانس بین المللی انرژی می گوید تالش ها 
برای بهبــود وضعیت بهره وری انرژی و کاهــش آالینده های 
محیط زیســت چندان موفق نبوده و رانندگان بازهم به خرید 
خودروهای پرمصرف روی آورده اند. بــه گفته بیرول، تنها در 
آمریکا، تعداد خودروهای شاسی بلند پرمصرفی که خریداری 
شده، 2,5 برابر خودروهای استاندارد بوده است. موضوعی حتی 
نگران کننده تر برای سیاستگذاران در چین، این است که میزان 
خرید خودروهای شاسی بلند چهاربرابر خودروهای عادی است 
که نشان می دهد فرهنگ ســریعا رو به رشد مصرف خودرو در 
این کشور سلیقه آمریکایی ها در استفاده از خودروهای بزرگتر 
و پرمصرف تر را تقلیــد می کند. به گفتــه مدیرعامل آژانس 
بین المللی انرژی، قیمت های پایین نفت خبر بدی برای رشد 
و توسعه برنامه های بهره وری انرژی اســت. چین کانون رشد 
تقاضای نفت در دهه گذشته بوده است، روندی که این کشور را 
به دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان پس از آمریکا تبدیل 
کرده است و این کشور را در رتبه نخست واردکنندگان نفت خام 

قرار داده است.

نگاه

نفت ارزان صنایع سوخت های زیستی 
را در سراسر جهان دچار مشکل کرده 

است. ثروت در این بخش به شدت 
وابسته به حمایت های دولتی است که 
در کشورهای مختلف به شکل های 

متفاوتی ارائه می شود
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استقالل 1 - 2 صنعت نفت آبادان 

 آبادان پرچم نفت را باال نگه داشت 

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در تهران دست به کار بزرگی زد و از شکست مقابل استقالل، پیروزی 
ساخت تا اولین برد در لیگ برتر را جشن بگیرد. 

 تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته 
سوم لیگ برتربا شــگاه های ایران در تهران 
میهمان تیم اســتقالل بود. شاگردان نادر 
دست نشان که از دو بازی اول خود 2 تساوی 
بدون گل در کارنامه داشــتند، در ورزشگاه 
آزادی تهران و در حضــور بیش از 50 هزار 
تماشــاگر دســت به کار بزرگی زدند و در 
یک بازی دراماتیــک در 10 دقیقه پایانی با 
اینکه بازی را واگذار کرده بودند از شکست 
پیروزی ساختند تا جشن نخستین برد خود 

را درتهران برپا کنند.
تیم فوتبال صنعت نفــت آبادان مقابل 
اســتقالل در تهران یک بازی پایاپای را به 
نمایش گذاشــت و در نیمه اول با تســاوی 
بدون گل به رختکن رفت. با شروع نیمه دوم 
بازهم نفت کنترل بازی را در دست داشت 
تا اینه روی یک غفلت دروازه اش باز شد اما 
دست نشــان بعد از آن با دو تعویض طالیی 
کاری کرد کارستان و بازی باخته را با نتیجه 
2 بریک به سود خود و شــاگردانش رقم زد 

تا نفت نخســتین برد خود در لیگ را کسب 
کند.  در این بازی ابتدا علــی قربانی )68( 
برای استقالل گل زد اما رضا نوروزی )86( 
و حسین بغالنی )2+90ـ  پنالتی( بازی را به 
سود نفتی ها عوض کردند تا روند بی شکستی 
شاگردان دست نشــان در لیگ برتر ادامه 

داشته باشد.

ترکیب صنعت نفت آبادان: 
حســن هوری، علی عبداهلل زاده، 
حسین بغالنی، فرشاد فرجی، مجتبی 
ممشلی )دقیقه 76 - میالد جهانی(، 
محمد پورمحمد، محمدزبیر نیک نفس، 
حکیم نصاری، گــوی هیان کیم، امیر 
زلیکانی)83 -رضا نوروزی(، محمد 

شادکادم  و  سرمربی: نادر دست نشان

 شرح گل ها
)1-0( اســتقالل: ســانتر فوق العــاده 
یعقوب کریمی از چند بازیکــن عبور کرد 

و علی قربانی با یک بغــل پای دقیق دروازه 
صنعت نفت آبادان را باز کرد.

)1-1( صنعت نفــت: در دقیقه 86 رضا 
نوروزی تنها 3 دقیقه بعــد از ورود به زمین 
از ضعف خط دفاع اســتقالل استفاده کرد 
و بعــد از به هم ریختن مدافعان اســتقالل 
توپ را از باالی دستان مهدی رحمتی وارد 

دروازه کرد.
2-1)صنعــت نفت(: میــالد جهانی به 
عنوان دومین تعویض طالیی دستنشــان 
از امید ابراهیمی بازیکنان استقالل پنالتی 
گرفت تا بغالنی از روی نقطه پنالتی دروازه 

رحمتی را باز کند.
بهترین بازیکن:

حسن هوری دروازه بان اندیمشکی نفت 
آبادان با نمایشــی فوق العاده بارها دروازه 
تیمــش را از فروریختن نجــات داد تا مرد 
اول میدان باشد. در عین حال باید از حکیم 
نصاری و حســین بغالنی هم یاد کرد که از 

دالیل مهم برد نفتی ها در تهران بودند.

نادر دست نشان، مربی مازندرانی 
نفت آبادان که به متخصص لیگ یک 
معروف شــده بود، حاال با تیمش در 
لیگ برتر آنقدرخوب اســتارت زده 
که تمام نگاه ها به ســمت نفت آبادان 

دوخته شده است.
 سرمربی صنعت نفت آبادان وقتی 
نیم فصل دوم ســال گذشــته با این 
مضمون که متخصــص لیگ برتری 
کردن تیم هاست به آبادان آمد، کمتر 
کســی فکر می کرد تیم رده هشتمی 
جدول بتواند در پایان فصل ســهمیه 
صعود به لیگ برتــر  را بگیرد ولی این 
مربی این کار را کرد تا نفت آبادان بعد 
از چند سال دوباره به سطح اول فوتبال 

ایران برگردد. 
دست نشان این بار در تیمی که با آن 
صعود کرده بود باقی ماند، برعکس نفت 
تهران که باز هم خود او آن را به لیگ برتر 
آورده بودولی مدیران تهرانی او را برای 
لیگ برتر نخواســتند. حاال این مربی 
مازندرانی که سال ها به واسطه متخصص 
بودن در لیگ برتری کردن در لیگ یک 
باقی مانده بود در بازگشت به لیگ برتر 
شروع بسیار خوبی داشت و ثابت کرد که 

اینجا هم می تواند کار کند.
شاید برایتان جالب باشد که نادر 
دســت نشــان از این لقب خوشش 
نمی آید و دل خوشــی از آن ندارد! او 
در این بــاره می گوید: اوایل که به من 
می گفتنــد متخصص لیــگ برتری 
کردن تیم های دســته اولی هستی 
خوشــحال می شــدم و پیش خود 
می گفتم آن قدر خوب کار کردم که 
صاحب یک لقب شــدم اما در ادامه 
دیدم این لقب بیشتر به ضرر من تمام 
شده اســت و به نوعی مانع از حضور 
من در تیم های لیگ برتر شده است. 
من یک مربی هســتم. هم در دسته 
اول و هم در لیگ برتر. در هر دو لیگ 
نیز در پی موفقیت هســتم و دوست 
ندارم از این پس به من گفته شود که 

متخصص لیگ یک! 
 حاال تیم نادر دســت نشان در بازی 
با صبا، تراکتورواستقالل هنرمندانه و 
هوشمندانه دفاع و حمله کرد و زیرکانه 
امتیاز گرفت. 5 امتیاز از سه بازی که دو 
دیدار آن در خارج از خانه برگزار شــد، 
می تواند شــروع خوبی برای این مربی 
مازنی و صنعت نفت آبادان باشد. مربی 
که می کوشد با صنعت نفت توانمندهای 

مربیگری در لیگ برتر را هم اثبات کند.

  آرش جعفری

شروع خوب 
صنعت نفت آبادان 

با متخصص!

ورزش

نکته
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نوروزی:

 این گل تقدیم به 
هواداران 
پر شور نفت

 مهاجم تیــم فوتبال صنعت نفت 
و زننــده گل برتری ایــن تیم مقابل 
استقالل تهران می گوید: خوشحال 
اســت برای دهمیــن بــار در طول 
دوران فعالیت بازیگری خود، دروازه 

آبی پوشان پایتخت را بازی کرد.
 رضا نوروزی پیروزی برابر استقالل 
تهران در ورزشگاه آزادی را یک اتفاق 
مهم عنوان کــرد و افزود: حریف تیم 
بزرگ و کادر فنی خوبی دارد. همین 
موضوع باعث شــده بــود بازیکنان 
اســتقالل در نیمه نخســت، توپ و 

میدان را دراختیار داشته باشند.
وی در ادامه گفــت: درنیمه دوم، 
تیــم صنعت نفــت بهتــر از حریف 
بود و توانســتیم بهتــر از موقعیت و 

فرصت های خود استفاده کنیم.
مهاجم تیم فوتبال نفت آبادان در 
خصوص گلی که زد گفــت: از اینکه 
گل پیروزی بخــش تیم صنعت نفت 
را به ثمر رساندم، بســیار خوشحالم 
و این گل را به هواداران پر شــور نفت 

تقدیم می کنم.
نوروزی درباره شــرایط تیم نفت 
آبادان، اظهارداشت: پیروزی های تیم 
ما اتفاقی نیســت، اطمینان می دهم 
این روند تا پایان لیگ برتر ادامه پیدا 
کند چرا  که مــا می خواهیم خود را 
اثبات کنیم. تیم صنعت نفت آبادان 
جمعه شــب در هفته سوم لیگ برتر 
باشگاه های ایران با نتیجه دو بر یک از 

سد استقالل تهران گذشت.

گپ و گفت
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دستنشان:
اینپیروزیهدیهبهمردمآبادان

وزحمتکشاننفت
 نادر دســت نشــان پس از پیروزی 2 بر 
یک مقابل اســتقالل  گفت: بازی بســیار 
سختی بود اســتقالل تیم بزرگی در سطح 
آسیا است و همین االن هم که ما این تیم را 
شکست دادیم،  می گویم این تیم می تواند با 

هماهنگی خیلی خوب شود.
 دســت نشــان در ادامه به نــکات فنی 
بازی اشــاره کرد و گفت: برخــی بازیکنان 
مــا در آزادی بازی نکرده بودنــد و در نیمه 
اول دو ســه موقعیت گلزنی داشتیم. نیمه 
دوم بعد از گلی که خوردیم اســتقالل 10 
دقیقه بر توپ میدان مسلط شد و بازیکنان 
ما مجبور به دوندگی شدند. بازیکنان ما بعد 
فهمیدند که باید چه کنند. جهانی و نوروزی 
را بــرای دقایق پایانی گذاشــته بودیم زیرا 
می دانســتیم از نظر بدنی بهتر از استقالل 

هستیم و هوش بازیکنان و لطف خدا بود.
 یک گل عقب بودیم امــا در نهایت پیروز 
شدیم. به تیم منصوریان هم تبریک می گویم 
فوتبال را خیلی خــوب بازی کردنــد و آنها 
جوانمردانه و روبه جلو فوتبال بازی کردند و فضا 
را برای ما مهیا می کرد.  سرمربی صنعت نفت 
آبادان به وضعیت مهاجمانش اشاره داشت و 
گفت: مهاجمان خوبی داریم و به همه آنها افتخار 
می کنیم که در کوتاه تریــن زمان می توانند 
خودشان را هماهنگ کنند. فکر می کردیم آنها 
در زمان مساوی وارد میدان شوند اما در زمانی 
که شکســت خورده بودیم 
بــه میــدان آمدند. 
دست نشان در پایان 

صحبت هایش 
این پیــروزی را به مردم 

خوب آبادان که همواره حامی 
آنها هســتند و زحمتکشــان، 
کارگران و کارکنان نفت تقدیم 
کــرد. مدیرعامل تیــم فوتبال 
باشــگاه صنعت نفــت آبادان 
عقیده دارد مقابل اســتقالل 
بسیار هوشمندانه بازی کردند 
و هرگز تحت تاثیر نام حریف 

پرآوازه خود قرارنگرفتند.

عیسیزاده:
هرگزتحتتاثیر
ناماستقاللقرار

نگرفتیم
 علی عیسی زاده، مدیرعامل تیم فوتبال 
باشــگاه صنعت نفت آبــادان در مورد این 
پیــروزی و شــرایط نفت آبــادان گفت:  
توانستیم بازی خوبی به نمایش بگذاریم و 
همه دیدند تیم جوان و کم تجربه ما چقدر 
با اعتماد به نفس بازی می کنند. کم  کم به 
وضعیت بهتری می رســیم و کیفیت قابل 
قبولی پیدا خواهیم کــرد. اعتماد به نفس 
تیم با این برد افزایش پیدا کرد و بازیکنان 
به خودباوری رسیدند. امیدوارم بتوانیم در 
مسابقه بعدی مقابل سپاهان هم با کسب 
پیروزی مردم آبادان را خوشــحال کنیم.  
مدیرعامل تیم فوتبال باشگاه نفت آبادان 
در مورد اینکه آیا فکر می کرد تیمش بتواند 
بازی باخته را با برد عوض کند، گفت: بین 
دو نیمه دست نشان به اعضای تیم گوشزد 

کرد که حتی اگــر گلی دریافــت کردند 
روحیه خود را از دســت ندهند و در تمام 
طول 90 دقیقه برنامه هــای تاکتیکی که 
برایشان مشخص شده در زمین پیاده کنند. 
بعد از دریافت گل اعضای تیم زحمت شان 
را کشیدند و توانســتند ابتدا گل را جبران 
و ســپس گل برتری را وارد دروازه حریف 
کنند.   عیسی زاده در ادامه صحبت هایش 
به حضور هواداران نفت در ورزشگاه آزادی 
اشــاره کرد و گفت: هواداران نفت آبادان 
همیشه ما را شرمنده کردند. آنها یک قدم 
از تیم شان جلوتر هستند و همواره در طول 
مسابقات دســت اعضای تیم را گرفتند و 
آنها را رو به جلو بردند. خوشحالیم که روز 
گذشته شرمنده آنها نشدیم و با کسب یک 
پیروزی شــیرین آنها را به خانه هایشــان 

فرستادیم.
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 ورزش و سالمت  
 

قهرمانی تیراندازی بانوان خطوط لوله تهران  
بانوان شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران منطقه 
تهران در مسابقات سراسری 
ورزش شرکت مقام قهرمانی 
رشته تیراندازی بانوان باالی 
26 ســال در بخــش تیمی را 

کسب کردند. در رشــته تفنگ بادی بانوان باالی 26 سال، خانم ها 
دالوند و حیدری از این منطقه به ترتیب مقام اول و ســوم را کســب 
کردند. در رشته تپانچه و در رده ســنی زیر 26 سال نیز  خانم فضلی 

مقام سوم را در این دوره از مسابقات را کسب کرد. 

  صعود گازی ها به قله زبله
هیئت کوهنوردی گازگلســتان 
با دعوت ازعالقه مندان به رشته 
مفــرح کوهنوردی و تشــکیل 
گروهــی 20 نفره موفق شــدند 
مسیرسخت و طوالنی ارتفاعات 
زیارت تــا قله زبلــه و همچنین 

سرعلی آباد استان را طی کرده و بربام بلند این قله مرتفع بایستند. 
گفتنی اســت قله زبله با بیش از 2530 مترارتفاع یکی از قله های 
زیبای مشرف به روســتای زیارت و شــهر گرگان است که از نظر 

چشم انداز بسیار زیبا و کم نظیر است.

ورزش

بانوان شــرکت کننده منطقه شــمالغرب در مسابقات ورزشی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در رشته های تیراندازی و 
شنا مقام های اول تا سوم را کسب کردند. اصغر امامی مسئول ورزش 
منطقه گفت: تیم تیراندازی بانوان منطقه شــمالغرب در این دوره 
از مسابقات در رده سنی زیر 26 سال موفق به کسب مقام اول تیمی 
و در رشته تپانچه باالی 26 سال نیز موفق به کسب مقام دوم تیمی 
شــدند.   در تیراندازی انفرادی نیز3 نفر از بانوان این منطقه در رده 

سنی باالی 26 سال و زیر 26 سال حائز رتبه دوم شدند.

 تیم شنای بانوان منطقه شــمالغرب در رده سنی زیر 26 سال 
موفق به کسب مقام دوم شده و نفرات انفرادی شنا نیز 8 مقام اول، 4 
مقام دوم و 4 مقام سوم در بین شرکت کنندگان را از آن خود کردند.

درخشش بانوان خطوط لوله شمالغرب 
در تیراندازی و شنا 
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تفاوت درد خوب و 
بد در ورزش

درصورتی کــه بخواهید به صورت 
موثر ورزش کنید و فایــده کافی را از 
فعالیت ورزشی خود ببرید باید تفاوت 
بین درد خوب و درد بــد بعد از ورزش 

را بدانید.
 تشخیص درد خوب از درد بد باعث 
کمتر شدن آسیب های ناشی از ورزش 
می شــود. در صورتی که بعد از مدتی 
ورزش کنیــد ممکن اســت که دچار 
سوزش در عضالت شــوید که این درد 
طبیعی اســت، اما در صورتی که دراز 
و نشست بروید و کمر شما درد بگیرد 
باید فــرم ورزش را تصحیــح کنید تا 
نتیجه  خوبی در ناحیه شکم بگیرید. به 
صورت کلی سوزش عضالتی که کمتر 
از 48 ساعت بهبود می یابند خوب است 

و مشکل ندارد.
دسته بندی دردهای بد:

دردی که شدید باشد و تنها در یک 
ناحیه خاص از بدن حس شود احتمال 

دارد بد باشد.
1 - پارگی عضالت

در صورتی کــه در حیــن ورزش 
ناگهان احســاس انقباض شــدید در 
یــک عضله داشــته باشــید احتمال 
پارگی عضله وجود دارد. در این حالت 
اســتراحت کنید تا زمانــی که عضله 

ترمیم شود. 
2 - درد مفاصل

در صورتــی کــه درد ناگهانی در 
کمر یا زانو احســاس کردید احتمال 
آسیب دیدگی  مفصل وجود دارد. بهتر 
اســت در این حالت ورزش را متوقف 

کنید. 
3 - دردی که افزایش می یابد

دردی که به تدریج افزایش می یابد 
خطرناک است. بهتر است در این حالت 
ورزش را متوقــف کنید و به پزشــک 

مراجعه کنید.
برای جلوگیری از این گونه آسیب ها 
بهتر اســت قبل از ورزش بدن را گرم 
کنید تا از آســیب های احتمالی نظیر 
اسپاسم یا کشــیدگی های مفاصل و 

پارگی تاندون ها جلوگیری شود.

 مسابقات شنا، شرکت بهره برداري نفت وگاز غرب انتخابي المپیاد 
شرکت ملي نفت ایران با حضور فرزندان کارکنان رسمی شرکت ملی 
نفت و واحدهای ســتادی وزارت نفت  برگزار شــد و در آن فرزندان 
کارکنان شرکت بهره بردار ي نفت وگاز غرب موفق به کسب عناوین 

ذیل شدند:
علي ناصري پور )دو مدال برنز(، ســروش زارعــي )مدال نقره(، 
سینا محمدي )مدال برنز(، علیرضا حســیني )مدال برنز(، سپهر 
زارعي)مدال برنز(در ادامه این رقابت ها اولین دوره مسابقات المیاد 
شــرکت ملي نفت ایران در رامسر برگزار شــد و آقاي سپهر زارعي 
در مسابقات شنا، ماده کرال پشت توانســت مقام سوم این دوره از 

رقابت ها را از آن خود کند.  همچنین بــراي اولین بار کالس نجات 
غریق جهت فرزندان پسر)زیر 16 سال( توسط امور ورزش شرکت 
بهره بردار ي نفت وگاز غرب برگزار شد و تعداد 25 نفر از منتخبین 
)فرزندان کارکنان که بهترین عملکرد را در رشته شنا دارند( مورد 
آموزش هاي حرفه اي قرار گرفتند و به نفرات شــرکت کننده حکم 

درخشش فرزندان بهره برداري 
نفت وگاز غرب در مسابقات شنا  

صعود گاز استان چهارمحال وبختیاري به قله آزادكوه 
 گروه کوهنوردي مهرگان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاري مرداد ماه سال 
جاري عازم قله آزاد کوه مازندران شدند و در یک برنامه سه روزه موفق به فتح این قله 
شــدند .  آزادکوه با ارتفاعي در حدود 4355 متر،سومین قله بلند البرز مرکزي است 
که پس از دماوند و علم کوه بلند ترین ارتفاع را داراست. این قله در روستاي کالک باال 
از توابع شهرستان بلده استان مازندران و در منطقه کوهستاني نور کجور واقع شده و 
سرچشمه اصلي رودخانه هراز است .   در این صعود سه روزه که به سرپرستي خلیل 
هیبتیان انجام شد، اعضاي گروه عبارت بودند از: تیمور اسدي، نادر یوسفي، غالمرضا 
خلیل زاده، ابراهیم عزیزي پور، بهزاد راســتي، ایمان ابراهیمي،یارعلي ســلیماني، 

مصطفي باقري و خانم ها علي اکبري و قاسمي.
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شمسایی:
 از بحران

 خارج شدیم 

 ســرمربی تیم فوتســال تاسیسات 
دریایی تهران با بیان اینکه بعد از پیروزی 
مقابل دبیری از بدشانســی ها خالص 
شد، از عزم جدی اش برای خارج کردن 

تاسیسات از بحران گفت.
وحید شمسایی درباره کسب اولین 
پیروزی تیمش در لیــگ بعد از بحرانی 
که گرفتارش بود گفت: خدا را شــاکرم 
که از بدشانســی های اخیــری که ما را 
رها نمی کــرد، خالص شــدیم و طعم 
پیروزی را چشــیدیم. امــروز با توصیه 
پزشــک به میدان نرفتم و روی نیمکت 
هم ننشستم چون می خواستم بازیکنان 
بیشتری روی نیمکت داشته باشیم. از 
روی سکوها هماهنگی کامل با کادرفنی 
داشــتم. به هر حال این کادر، سه سال 
است که قهرمان لیگ می شود اما اکنون 
روی دیگر سکه برای ماست. بدون شک 
کاری که خودم صالح می دانم را انجام 

می دهم.
شمســایی درباره غلبه بر تیمی که 
پیشتر سرمربی  آن بوده است هم گفت: 
بزرگتریــن افتخارم این اســت که در 
دبیری تبریز اولین ســال مربی گری ام 
را ســپری کردم و قهرمان هم شدم اما 
متاسفانه مشــکل خانوادگی داشتم و 
به تهران آمدم و ســه سال هم در تهران 
ماندم. اکنون باید برای تاسیسات بجنگم 
تا از بحران خارجش کنم. فعال سه امتیاز 
گرفتیم و امیدوارم روندی که شــروع 
کردیم را ادامه دهیم. البته به دنبال این 
هســتیم که چهارمین قهرمانی را هم با 
تاسیسات جشــن بگیرم و اگر ماندنی 
 بودم شکســت در آســیا را هم جبران

 کنم.
 شمسایی درباره مصدومیت حسین 
طیبی و حمید احمــدی نیز گفت: آنها 
دو ملی پوش ارزنده کشورمان هستند. 
امیدوارم مشــکلی برای بــازی کردن 
نداشــته باشــند. هــر دو از مهره های 
کلیدی تیم ملی هســتند و حیف است 
مصدوم شــوند. همــه کار می کنیم تا 

طیبی به جام جهانی برسد.

گپ و گفت

 لیگ برتر فوتسال 
 تاسیسات برد، حفاری در صدر جدول  
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نفت مسجد سلیمان 3 - 0 ایرانجوان بوشهر  
 آتش بازی نفتی ها در روز نخست

 تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در هفته نخست لیگ یکم فوتبال 
باشگاه های ایران در خانه و ورزشگاه شهید بهنام محمدی و در حضور 
بیش از 2000 نفر میزبان تیم ایرانجوان بوشهر بود. شاگردان سهراب 
بختیاری زاده بازی را تهاجمی آغاز کردند تا اینکه باالخره در دقایق 
پایانی نیمه اول به گل برتری رسیدند. با شروع نیمه دوم باز هم نفت 
ابتکار را دردســت گرفت و خیلی زود بــا زدن گل دوم کار حریف را 
یکســره کرد. نفتی ها در دقایق پایانی تیر خالص را شلیک کردند تا 
با یک پیروزی پر گل و قاطع کار را شــروع کرده باشند. در این دیدار 
رضا جباری )40 پنالتی(، محمد معاوی)53( و عرفان پور افراز)87( 
گل های نفت مسجد سلیمان را به ثمر رساندند.    نفت مسجد سلیمان 

با این پیروزی پرگل به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.

پارس جنوبی 1 – 0 مس رفسنجان
 شاگردان تارتار قدم نخست را محکم برداشتند

تیم فوتبال پارس جنوبي که اولین حضور خود در لیگ یکم فوتبال 
باشگاه های ایران را تجربه می کند در هفته نخست این رقابت ها گام 
اول را محکم برداشت. شاگردان مهدی تارتار در هفته نخست در خانه 
میزبان مس رفسنجان بودند که با ارائه یک بازی برتر توانستند با نتیجه 
یک برصفر حریف خود را شکست دهند. نیمه نخست بازی تحت تاثیر 
گرمای هوا قرار گرفت و دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند. 
نیمه دوم را پارس جنوبي بهتر آغاز کرد و حتی به گل هم رسید اما داور 
مسابقه این گل را مردود اعالم کرد. پس از این گل شاگردان تارتار فشار 
را بیشتر کردند تا اینکه روی ارسال مهرآزما توپ به دست مدافعان مس 
رفسنجان برخورد کرد تا داور مسابقه نقطه پنالتی را نشان دهد و اصغر 
نصیری از روی نقطه پنالتی به زیبایی گل شیرین و سه امتیازی را در 

دقیقه 90 وارد دروازه مس کرد.  

دومین هفته از لیگ برتر فوتســال 
باشگاه های کشور با برگزاری ۶ مسابقه 
پیگیری برگزارشــد که تیم فوتســال 
تاسیسات دریایی اولین برد و تیم فوتسال 
ملی حفاری هم درخانه دومین پیروزی 
خود را  در این رقابت ها کســب کرد تا ۶ 
امتیازی شود و در رتبه دوم جدول قرار 

بگیرد.

 تاسیسات دریایی 2- 1
 دبیری تبریز

در حساس ترین دیدار برگزار شده هفته 
دوم، تیم تاسیســات دریایی مدافع عنوان 
قهرمانی در تهران میزبان تیم دبیری تبریز 
بود. شاگردان شمســایی که بعد از حذف از 
آســیا لیگ را هم با باخت شروع کرده بودند 
در تهــران با ارائه یک بازی خــوب و نزدیک 
توانســتند با نتیجه 2 بر یک دبیری تبریز را 
شکســت دهند، تا نوار ناکامی های این تیم 
پاره شود. تاسیسات وحید شمسایی را در این 
دیدار در ترکیب نداشت.   مجید حاجی بنده 

و حسین طیبی در این دیدار برای تاسیسات 
گلزنی کردند.

 ملی حفاری 6 – 3 ارژن فارس 
تیم فوتسال ملی حفاری اهواز هم که لیگ را 
خوب شروع کرده بود در دومین دیدار خود در 
اهواز میزبان تیم ارژن فارس بود. ملی حفاری در 

این دیدار موفق شد با ارائه یک بازی برترحریف 
شیرازی خود را با نتیجه پرگل ۶ بر 3 شکست 
دهد تا شش امتیازی شود و به دلیل تفاضل گل 
کمتر نسبت به گیتی پسند در رده دوم جدول 
رده بنــدی قراربگیرد.  در ایــن دیدار نمازی، 
حفیظی)2گل( و توکلــی)3گل( گلهای ملی 

حفاری را به ثمر رساندند. 

لیگ یکم فوتبال ایران 
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   در چند ماه گذشته شــاهد چند مورد اتفاق درحوزه 
پتروشیمی بودیم. ارزیابی شما از این حوادث چیست؟ 

عجمی: در خصوص اتفاقات اخیر و آمارهایی که اعالم شده است 
الزم است به یک نکته مهم اشاره کنم وآن این که آمارها پایه اطالعاتی 

دقیقی ندارند و باید با دوره مشابه و یا با سنوات قبل مقایسه شود. 
این مطلــب را نیزباید در نظــر گرفت که شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی یک بخش حاکمیتی اســت و رخدادهای اخیر دراین 
حوزه نیز به بخش خصوصــی مربوط می شــود؛ بنابراین نهادهایی 
که به طورمســتقیم تربا این موضوع اچ اس ئی روبه رو هســتند باید 

پاسخگو باشند.
این را هم درنظر بگیرید که وقتی اعداد و ارقام اعالم می شود، باید 

یک مقایسه پایه ای برای آن در نظر گرفت. 
باوجود این که درصنعت پتروشیمی به لحاظ کمیتی در مجتمع و 
واحدهای تولید محصول رشد داشته ایم، آمار اتفاقات اگر چه خوشایند 
نیست اما نسبت به مقایسه های پیشین خیلی هم مشکل ساز نیست؛ 
آنچه ما را نگران می کند تلفات جانی اســت که نباید اتفاق بیفتد و به 

لحاظ حاکمیتی باید برآن متمرکز شویم.

   اصلی ترین دلیل حوادث را در چه می دانید؟
اصلی ترین دلیل در خصوص وقوع حــوادث بی توجهی به نکات 
ایمنی اســت و دراین زمینه بی توجهی به آموزش، نظارت برعوامل 
اجرایی در حین انجام کار، نقش اساســی دارد؛ بــرای مثال وقتی در 
بخش خصوصی فردی 65 ســاله برای کار درارتفاع اعزام می شــود، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) ان پی سی( مسئولیتی برای ورود به 

این بخش و چرایی آن ندارد.

   شما وقوع بیشتر حوادث را به بخش خصوصی نسبت 
می دهید در حالی که این بخش ســابقه شکل گیری آن در 
صنعت پتروشیمی کوتاه نیست. دلیل یا دالیل افزایش حوادث 

اخیر چیست؟
درآمدزایی در بخش خصوصی، مهم ترین موضوعی است که به آن 
توجه می شود با وجود آن بارها از مدیران آنها خواسته شده که اچ اس 

ئی را جدی بگیرند، اما توجه چندانی صورت نگرفته است. 
در بخش خصوصی تفکر حاکم ســود افزایی و راضی نگه داشتن 
سهامداران است در حالی که قبل از واگذاری برای یک بخش اقتصادی 

دولتی، تولید ایمن، مهم ترین مساله بود.
 به نظر می آید در واگذاری ها، چارچوب های تعاملی میان بخش 
حاکمیت و بخش خصوصی به دستی تبیین نشده است؛ چه بسا اگر 
چارچوب های واگذاری به شکل دقیق تری مشخص و رعایت شوند با 

چنین مواردی روبه رو نخواهیم شد.

   آقای شهیدی نیا، ارزیابی شما از حوادث اخیر در حوزه 
پتروشیمی چیست؟ 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اولین مجموعه در صنعت نفت است 
که دستورعمل های اچ اس را در اختیار دارد و دیگر بخش ها نیز آن را 
الگوی خود قرار داده اند، بنابراین ساختار اچ اس ئی در این مجموعه 
وجود دارد اما از زمان واگذاری ها یک شکاف نیز ایجاد شده و آن قطع 

ارتباط کاری آن با سازمان منطقه ویژه ماهشهر است.

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ابزارهای کنترلی HSE در بخش خصوصی کدامند

قانو ن می خواهیم  و فرهنگ سازی

 Health safety حروف کوچک شده ســه کلمه التین HSE 
Executive  اســت و در زبان فارسی معانی سالمت، ایمنی و 
محیط زیســت را به خود اختصاص داده اند. هر یک ازاین 
کلمات به تنهایی در برگیرنده موضوع های مهمی هستند که 
در فعالیت های صنعتی به ویژه صنعت نفت ازجایگاه ویژه ای 
برخوردارند. وقتی صحبت از صنعت نفت می شود، اچ اس ئی 
معنایی فراتراز معنای معمول را به ذهن متبادر می سازد و 
ایمنی یا همان سیف تی را به اوجب واجبات تبدیل می کند. 
با این حال به نظر می رسد با بروز اتفاق ناخوشایند در صنعت 
نفت، تمام نگاه ها معطوف به این موضوع می شود؛ آن گونه 
که در ماه اخیر بروز حوادث ناگوار در صنعت پتروشــیمی 
کشور که اکنون بیشــترین واحدهای آن در اختیار بخش 
خصوصی است، الزام به بازنگری قوانین وموضوعات اچ اس 

ئی را برای این بخش، بیش از پیش ضروری ساخته می سازد. 
برخی کارشناسان معتقدند خالء هایی دراین بخش وجود 
دارد که دست حاکمیت را برای برخورد با بخش خصوصی 
بسته است و این مهم نیاز به بعضی بازنگری دارد. به منظور 
اطالع از چگونگی اجرای اچ اس ئی، مسئولیت های بخش 
حاکمیتی و بخش خصوصی، میز گردی با حضور سید امیر 
شهیدی نیا، مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی ماهشــهر، حمید رضا عجمی، مدیر اچ اس ئی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سید محمدپور راکی، 
معاون ایمنی اداره HSE وزارت نفت درسالن جلسات اداره 
کل روابط عمومی وزارت نفت برگزار شد که انتظار می رود 
به شفاف سازی هر چه بیشتر موضوع اچ اس ئی در صنعت 

پتروشیمی کمک کند.

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 
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علی جعفری، افسر ارشد ایمنی و آتش 
نشانی پخش  فرآورده های نفتی اراک

با توجــه به آتش ســوزی های اخیــر در مخازن 
پتروشــیمی بوعلی ســینا منطقه ویژه پتروشیمی 
ماهشهر و بیستون کرمانشــاه، بررسی نکاتی درباره 
این موضوع قابل تامل است. درآتش سوزی مخازن 
استوانه ای با توجه به نوع ماده موجود در مخزن، حجم 
مخزن، تجهیزات و امکانات در اختیار و گســتردگی 
آتش، مدت زمــان تقریبا زیــادی برای مبــارزه با 
آتش الزم اســت تا بتوان آن را اطفا کرد. برای مثال 
آتش ســوزی بوعلی که اطفای آن حدود 56 ساعت 
طول کشــید یا آتش ســوزی مخزن در یکی از زیر 
مجموعه هــای وزارت نفت در اصفهــان در دهه 70 
که 33 ساعت شعله از مخزن بنزین زبانه می کشید، 
به طوری که شهر اصفهان را در شب روشن کرده بود. 

به طور کلی در عملیات اطفای حریق یک مخزن 
حاوی مایع قابل اشــتعال، مولفه های مهمی موثرند 

که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم: 

الف( فرماندهی حریق:
مهمترین عامل موفقیت در فرآیند اطفای حریق 

مخازن، فرماندهی حریق است. 
طبق سیســتم فرماندهی حادثه )ICS( کسی که 
به عنوان فرمانده اصلی مبارزه با حریق انتخاب شده 
است، باید از توانایی، تجربه و امکانات کافی برخوردار 
باشــد. با توجه به نقدهای مطرح شده، احتماال یکی 
از نقایــص حادثه بوعلی، نبود وحــدت فرماندهی و 
نداشــتن برنامه قبلی برای حوادث اینچنینی بوده 

است.

ب(تجهیزات مناسب:
چگونه می توان آتش یک مخزن حاوی فرآورده 
مایع قابل اشــتعال را اطفا کرد؟ باید در زمانی کوتاه 
بتوان فوم مناسب را به سطح مخزن رساند، این کار در 
ظاهر آسان به نظر می رسد، اما ارتفاع مخزن  کار را با 
چالش روبه رو می کند. اجرای کارآمد این عملیات به 
تجهیزات ثابت یا خودروهای اطفای حریق نیاز دارد 
که با توانایی که پرتاب مناسب، فوم را به باالی مخزن 
برساند، تجهیزات اطفای حریق کولینگ و فومینگ 
مخازن اگر به درستی عمل کنند و بتوانند فوم مناسب 
را به اندازه کافی به سطح مخزن برسانند، آتش پس از 
مدتی فرو خواهد نشست. از آنجا که خاصیت مایعات 
قابل اشتعال ســطحی سوز بودن اســت، باید ماده 
اطفای حریق مناسب را که برای مایعات قابل اشتعال 
فوم آتش نشانی است، به سطح مایع در حال سوختن 
رساند. فوم های آتش نشانی انواع مختلف دارند که با 
توجه به نوع مایع قابل اشتعال از آنها استفاده می شود.
فوم ها یا کف های آتش نشــانی به طورکلی به دو 
دســته کلی فوم های پروتئینه و فوم های شیمیایی 
تقســیم می شــوند. معروف ترین فوم های رایج در 

صنعت نفت فوم AFFF , PFFF , AR  هستند. 
حال باید فوم یا کف را به مخزن در حال اشــتعال 

برســانیم.کار تزریق فوم به مخزن از ســه راه انجام 
می شود:

 :)Foam chamber( 1- تزریق فوم از باالی مخزن
فوم ضد آتش به وســیله تلمبه از مخزن متحرک به 
سیستم کف رســانی که به طور ثابت روی هر مخزن 
از نوع سقف ثابت نصب شده، منتقل شده، در باالی 
مخزن وارد جعبه پخش کف )Foam Drum( می  شود. 
این جعبه، روی ســقف مخزن نصب شده و کف ضد 
آتش از این جعبه و از راه لوله مشبکی که روی محیط 
مخزن قرار گرفته بر ســطح مایع در مخزن پاشیده 
شده، با پوشاندن سطح مایع و قطع رابطه هوا با نفت، 

سبب خاموش شدن آتش می شود.
 subsurface( 2- تزریق فــوم از زیر مخــزن
injection(: برای پوشــاندن سطح مواد نفتی در 
مخزن ها با فوم، می تــوان کف را از پایین مخزن 
وارد مخزن کرد. از آنجا که وزن مخصوص فوم از 
مواد نفتی سبک تر است، کف تا سطح مایع باال 
رفته، آن را می پوشاند و در ضمن با ایجاد تالطم 
در ســطح نفت و در نتیجه کاهش حرارت مایع 
نفتی عمل تبخیر مواد نفتی را کندتر کرده و از 
این راه فرو نشــاندن آتش را آسان تر می کند. از 
آنجا که هزینه های سرمایه ای نصب این وسایل از 
هزینه های سیستم تزریق از باالی مخزن، کمتر 
و از نظر نتیجه کار نیز موثرتر است، این سیستم 
در پاالیشگاه های جدید و نوبنیاد بیش تر متداول 
شده اســت. وزارت نفت نیز، این روش را برای 
پاالیشگاه ها و طرح های جدید و نوبنیاد بیش تر 

متداول کرده است. 
3( پرتاب فوم با تجهیزات آتش نشــانی سیار: به 
غیر از روش های تزریق فوم بــا تجهیزات ثابت قبل 
با تجهیزات ســیار مانند خودروهای آتش نشانی که 
پرتاب فوم پر قدرت و مناسبی دارند و یا مانیتورهای 
پرتاب فوم و سایر تجهیزات آتش نشانی مناسب برای 

این کار نیز استفاده می شوند.

ج( حفاظت از سایر مخازن و تجهیزات و 
کارکنان:

در این نوع عملیــات اطفای حریق بــا توجه به 
شعله های گسترده آتش، گرمای زیاد، استرس زیاد 
و نیز زمان زیاد الزم برای مبارزه با حریق باید حتما از 
سرایت آتش به سایر تجهیزات و امکانات و کارکنان 
جلوگیری کرد؛ در غیر این صورت با سرایت آتش به 
سایر نقاط به خصوص در صنایع نفتی که مخازن در 
کنار هم قرار دارند، آتش ســوزی برای یک مخزن، 
مخزن مجاور را هم در گیر می کنــد. پس باید برای 
کولینگ یا خنک کردن ســایر مخازن به ســرعت 
اقدام کرد که گرمای ناشــی از آتش، سایر مخازن را 
درگیر آتش و ابعاد حادثه را گســترده تر و کنترل آن 

را سخت تر نکند.
اطفای حریق مخازن نفتی نیاز به تجربه، امکانات، 
صبر و ایثار آتش نشانان مجرب دارد و بدون آن تمام 

روشهای علمی و استانداردها بی معناست.

   منظور از قطع ارتباط چیست؟
منظور وجود خالء قانونی به لحاظ نظارت و کنترل بخش خصوصی در 

حوزه اچ اس ئی است.
باید پذیرفت که خالء قانونی وجود دارد و معتقدیم باید الزام های قانونی 
دراین حوزه ایجاد شــود. در این مقطع نیز باید منطقه ویژه ماهشهر بتواند 
مدیریت ارشد اچ اس ئی را داشته باشد و بخش خصوصی ملزم به تبعیت و 

دستور عمل ها و سیاست گذاری های کلی شود.
هم اینک مدیریت HSE منطقه ویژه ماهشــهر بیشتر جنبه توصیه ای 
دارد؛ به ایــن مفهوم که برنامه ریــزی، آموزش، و برگــزاری مانور را انجام 
می دهد، همچنین نقاط اصالحی را استخراج و به شرکت ها اعالم می کند.
اما مجوزی که بتواند الزامی برای بخش خصوصی ایجاد کند، وجود ندارد 

این یک خالء است.
حوادث اخیر آنقدر پر رنگ بود که رعایت الزام های اچ اس ئی از ســوی 

بخش خصوصی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
این الزام ها، تعامل بخش خصوصی با بخش حاکمیت را شکل می دهد 
و حاکیمت را ناظر بــر آن می کند؛ همچنین بخش خصوصــی را ملزم به 

پاسخگویی می کند. 

    آقای پور راکی شما دراین باره چه نظری دارید؟
آمارسال 94 یا حتی امسال نشــان می دهد تا کنون 99 درصد حوادث 
مربوط به پیمانکاران بوده اما پاسخگویی پیمانکاران را بخش دولتی انجام 

داده است.
در اداره کل اچ اس ئی حوادث چهارشرکت همه ساله آنالیز و برنامه ریزی 
ساالنه نیزدراین حوزه انجام می شود؛ این که اعالم شد تعداد حوادث افزایش 

یافته است و یا این که نظارتی وجود نداشته است، درست نیست.
بنابر بررســی ها، در بخش خصوصی خیلی از موارد سازمانی و قوانین 

حوزه ایمنی رعایت نمی شود.
بر اساس اســتاندارد دو علت اساســی در وقوع حوادث نقش دارند، به 
عبارتی دیگر حوادث یا به دلیل اشــتباهات فردی رخ می دهد و یا به دلیل 
شرایط ناایمن؛ برای مثال وقتی کسی در حین انجام کاراز کمربند استفاده 

نمی کند یک اشتباه فردی مرتکب شده است.
اچ اس ئــی وزارت نفت اگرچه مســئولیت سیاســت گذاری 
وراهبردی دارد اما فراتر ازآن عمل کرده است و برای این که بتوانیم 
سیاست های ابالغی به چهارشرکت را پیگیری کنیم کارگروه هایی 
مثل تجزیه وتحلیل حوادث، دســتورعمل ها و راهنمای اچ اس ئی، 
بازدید ممیزین و نظارت ها، بررسی سیســتم اعالم اطفای حریق، 
همچنین کارگــروه طرح جامــع HSE درمناطق ویژه عســلویه، 

ماهشهر، اهواز و خارگ را در وزارت نفت ایجاد کرده ایم.
 کارگروه مشارکت در بازبینی الزام های اچ اس ئی پیمانکاران که اخیرا 
وزیر نفت آن را ابالغ کرده نیز از دیگر کارگروه هاست که بیشتراعضای آنها را 

مربوط به چهار شرکت اصلی وزارت نفت است.
آخرین مصوبه مربوط بــه الزام های اچ اس ئی مربوط به ســال 1382 
است و از آن زمان تاکنون تغییرات کمی و کیفی فراوانی از جمله در بخش 

پیمانکاری ایجاد شده است.
ازآنجا که در قراردادهای اچ اس ئی الزامی وجود نداشته پیمانکار نیزخود 
را ملزم به رعایت آن نمی دانسته است. پیشتر الزام های اچ اس ئی ضمیمه 
پیمان می شــد اما االن الزام هــای مربوط به آن به یک بنــد قانونی و یکی 

ازشرایط عمومی پیمان تبدیل است.
اچ اس ئی فقط الزام های و دستورعمل و ضوابط آن نیست فرهنگ اچ اس 
ئی نیز مهم است. همان طور که پیشترهم گفته شد در آنالیزی که انجام شده 
است، بیش از 99 درصد حوادث مربوط به پیمانکاران است که نشان می دهد 
در کنار موارد فنی وحقوقی، فرهنگ سازی در این حوزه نیز باید تقویت شود.
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در حوزه اچ اس ئی، وزارت نفت 
می تواند به بخش خصوصی نظارت و کنترل بیشــتری داشته باشد و این 

نظارت ها از حالت توصیه ای خارج شود.

آتشمخازنچگونهخاموشمیشود؟
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اخبار

چاپ مقاله همکار نفتی 
 ISI در

مقاله همکار منطقه تهران در مجله 
 ACADEMIA ROMANA

چاپ شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
خطوط لولــه و مخابرات نفــت ایران 
منطقــه تهــران، رئیــس نوبتکاری 
تعمیرات این منطقه گفت: این مقاله 
با موضوع »ارائه یک رابطه جدید جهت 
تخمین زمان اختالط مخزن نفت خام 
که دارای دستگاه جت میکسر چرخان 
غوطــه ور )SRJ ( اســت« در مجله 
 ACADEMIA ROMANA
 Revue  Roumdine  de
 /chimie/ Rev.Roum.Chim
2016.61)1(.67-74 برای اولین 

بار به چاپ رسید.
قاســم اســدی، مســئول بخش 
مهندسی مکانیک سیاالت این پروژه 
گفت: پس از ساخت دستگاه SRJ طی 
یک کار تحقیقاتی سه ســاله و پس از 
نصب این دستگاه در مخزن نفت خام 
پایانه نفتی خارک و با توجه به نبود یک 
رابطه جهت تخمین زمــان مورد نیاز 
جهت اختالط این دستگاه، این رابطه 
 ISI توســط اینجانب ارائه و در مجله
چاپ شد. وی افزود: تمام روابطی که در 
زمینه اختالط جت میکسرها در جهان 
ارائه شده، مربوطه به جت میکسرهای 
ثابت بوده و تاکنون کسی در زمینه جت 
میکســرهای چرخان رابطــه ای ارائه 
نداده اســت. این پروژه به درخواست 
شرکت پایانه های نفتی تعریف شد تا 
پس از ساخت این دستگاه بتوان آن را 
با میکسرهای ساید اینتری که کارآیی 

چندانی ندارند جایگزین کرد.
رئیس نوبتکاری تعمیرات منطقه 
تهران گفت: جهاد دانشــگاهی واحد 
علم و صنعت سیستم طراحی این پروژه 
را تشکیل داد و ســپس کار طراحی و 
ساخت نزدیک به سه سال طول کشید 
که در نهایت در یک مجله ISI خارجی 
در سال 2016 میالدی به چاپ رسید.

ســومین و چهارمین  کارگاه آموزشی 
بانوان شــرکت پایانه های نفتــی ایران  با 
موضوع  متوازن ســازی  و تعادل بین کار و 
زندگی  و سالمت جسمی و روانی  زنان شاغل 

درمحیط کاردر جزیره خارک برگزار شد.
فرشته پاکمنش مشــاورمدیر عامل در 
امور بانوان شرکت پایانه های نفتی ایران با 
بیان اینکه در این دوره آموزشی بیش از 40 
نفر از کارکنان زن در جزیره خارک حضور 
داشــتند افزود: پیامدهای مثبت اشتغال 
زنان،پیشــگیری از مخاطرات  شغلی برای 

زنان، راهکارهای مبارزه با استرس شغلی، 
افسردگی شــغلی و راهکارهای پیشگیری 
از آنها و  اهمیت وجایــگاه بنیان خانواده از 

سرفصل های این دو کارگاه آموزشی بود.
 وی با اشاره به حساسیت  حضور زنان در 
جامعه واهمیت پذیرش نقش همســری و 
مادری هر زن و اینکه حفظ  سالمت جسم و 
روان دردوره اشتغال  موجب  افزایش کارایی 
و بهره وری این کارکنان می شود گفت:عالوه 
بر اینکه ایــن دو کارگاه آموزشــی دردفتر 
تهران مناطق عملیاتی و پایانه شمال برگزار 

می شود؛ به زودی کارگاه های دیگری نیز با 
عنوان  »حقوق انسانی زن« ، »تحکیم بنیان 
خانواده« و« توان اجرایی فردی و اجتماعی 
و شــغلی زنان در صنعت نفت«  درخارک 

برگزار می شود.
 وی یاد آورشــد:  پیش از نیز دوره هایی با 
عنوان » نقش زنان در توســعه« و »جنسیت 
و توسعه«  در جزیره خارک و با همکاری  اداره 
آموزش واداره  روابط عمومی شــرکت پایانه  
های نفتی ایران وهماهنگی مشاور امور بانوان  

شرکت ملی نفت برگزار شده  بود. 

رزمایش امداد و نجات و اطفای حریق در بازوهای بارگیری گاز مایع، 
با هدف حفظ آمادگي و ارتقای توان مقابله با بحران در شرکت پاالیش 

نفت بندرعباس برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش نفت بندرعباس، مدیرعامل 
این شــرکت گفت: این رزمایش به منظور شناخت نقاط آسیب پذیر و 
پیامدهاي ناشي از انفجار و آتش سوزي و با حضور نیروهاي آتش نشاني، 
بهره برداري، حراســت، ایمني، طب صنعتي، محیط زیست و پدافند 
غیر عامل و مدیریت بحران برگزار شــد. هاشــم نامور افزود: ارتقاء و 
سنجش آمادگي کارکنان آتش نشاني، افزایش توان عملیاتي و قدرت 
تصمیم گیري مسئوالن در شرایط اضطراري، ارزیابي توانایي و سرعت 
عمل گروه هاي امدادي و بهره برداري، اطمینــان از آماده به کار بودن 
وســایل و تجهیزات و شناســایي نقاط قوت، ضعف و ارزیابي عملکرد 
از مهم ترین اهداف برگزاري این رزمایش بود. وي ادامه داد: ســرعت 
در برقراري ارتباط صحیــح، حضور به موقع تیم هاي آتش نشــاني و 
امداد و نجات در محل حادثه، نجات مصــدوم، تخلیه محوطه، کنترل 

و اطفاء حریق و انجام اقدامات اولیه الزم از ســوي همکاران اورژانس و 
انتقال مصدومان به مرکز طب صنعتي از برنامه هاي تعیین شده در این 

رزمایش بود.

پاالیش نفت بندرعباس

پایانه های نفتی

خطوط لوله تهران
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رزمایش اطفای حریق در پاالیش نفت بندرعباس

در همایش گرامیداشت پنجاه سالگی  
تاســیس  شــرکت ملی گاز ایران، مقاله 
رئیس امور اداری شــرکت گاز استان یزد 

به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
اســتان یزد، حمیدرضا عراقــی، معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران در همایش گرامیداشت پنجاهمین 
سال تأسیس شرکت ملی گاز ایران که با 
حضور ریاست جمهور و وزیر نفت در محل 
پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، با اهداء 

لوح ســپاس از علیرضا احمــدی، رئیس 
خدمات اداری شــرکت گاز اســتان یزد 
تجلیل کرد. در متــن این تقدیرنامه آمده 
است: جایگاه امروز شرکت ملی گاز ایران 
در عرصه های ملی و بین المللی، بی شک 
مرهون تالش های جمعی تمامی کارکنان 
متعهد و متخصص آن طی نیم قرن گذشته 
بوده و پنجاهمین ســال تأسیس شرکت 
ملی گاز ایران فرصت مناسبی برای معرفی 
دستاوردها و توانمندی های آن برای مردم 

شریف ایران است.

گاز یزد

برگزاری دو کارگاه آموزشی بانوان در خارک

مقاله یزدی ها  در همایش گاز  برتر  شد
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صرفه جویی ۲۰ میلیون 
لیتری بنزین در ۴ ماه 

نخست امسال 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورد ه های نفتی منطقه تربت 
حیدریه، مصرف سی ان جی در چهار ماه 
نخست امسال با ۱۱ درصد رشد به بیش 
از ۲۹ میلیون و ۸۵۳ هــزار مترمکعب 
رســید که معادل آن در مصرف بنزین 
صرفه جویی شــد. بنا بر ایــن گزارش، 
عدم رشد غیرمتعارف مصرف بنزین در 
پیک ایام مسافرت، کاهش ۱۰ درصدی 
مصرف نفت ســفید، کاهش ۱ درصدی 
مصرف نفت گاز و همچنین کاهش ۶۸ 
درصدی مصرف نفت کوره و همچنین 
استقبال مردم از ســی ان جی به عنوان 
سوخت پاک و ارزان، از مهم ترین دالیل 
صرفه جو یی در مصرف بنزین بوده است.
مصرف بنزین در چهار ماه نخســت 
سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل حدود ۷۶ میلیون و ۸۷۰ هزار لیتر 

بوده است.

ایجاد حوضچه تبخیر 
جلوگیری از ورود مواد 

نفتی در علی آباد
عملیات ایجاد حوضچــه تبخیر در 
فشار شــکن علی آباد با هدف جلوگیری 
از ورود آب های آلوده به مــواد نفتی در 
طبیعت آغاز شد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه شمال، سرپرست واحد نگهداری 
و تعمیرات ساختمان این منطقه گفت: 
طبق الزامات ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، آب خروجــی از حوضچه های 
جدا کننــده آب از نفت نباید بیشــتر از 
۱۰ میلی گرم حــاوی چربــی و روغن 
باشد که با احداث حوضچه های تبخیر، 
درصد خســارات احتمالی بــه محیط 
زیســت اطراف به صفر می رسد. قاسم 
نصیری افزود: در حال حاضر خاکبرداری 
حوضچه تبخیر علی آباد انجام شده است.  
سرپرســت واحد نگهداری و تعمیرات 
ساختمان منطقه شمال از رنگ آمیزی 
۱۱۹تیرپایه های گل پل و اوریم خبر داد 
و گفت: مقاوم ســازی در سه نقطه پلنگ 
دره روی خط ۳۲ اینچ، رسکت در مرگاو 
و خط هشت اینچ علی آباد – گرگان نیز 

انجام شده است.

شوراي فرهنگي شرکت گاز استان زنجان با هدف ترویج فرهنگ 
قرآني، هر ســال کالس هاي قرآني و مسابقات 
قرآني را در سطح استان بین کارکنان، فرزندان و 

همسران برگزار مي کند. 
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
زنجان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
زنجــان در آیین تجلیل از خادمــان افتخاری و 
فعاالن قرآنی دســتگاه های اجرایی گفت: عمر 
انســان فرصتی برای بندگی و خدمت به جامعه 
اســت و اندوخته های دانشــمندان مخصوص 
خودشان نیست و به عنوان سرمایه ملی باید مورد 
اســتفاده عموم قرار گیرد. آیت اهلل علی خاتمی 
افزود: در طول ســال های فعالیت این مجموعه 
قرآنی بــرکات بســیاری در حوزه قــرآن برای 

زنجان حاصل شده است که طبق گزارش اعالم شده ۱۷ شعبه از این 
مجموعه قرآنی در زنجان فعال است، اما ایجاد چهار مجموعه قرآنی 
دیگر همچون دارالقرآن کریم در نقاط مختلف زنجان امری الزم و 
ضروری است. امام جمعه زنجان اظهار کرد: در استان زنجان ظرفیت 
برای ساخت دارالقرآن های دیگر نیز وجود دارد و از روستاها که داراي 

ظرفیت  باالیي دارند نباید غافل شد. سید سعید عسگریان، مدیرعامل 
و رئیس شوراي فرهنگي نیز گفت: هدف از اجراي 
مســابقات و برنامه هاي قرآنــي ترویج فرهنگ 
و روح قرآن در جامعه اســت و دغدغه شــوراي 
فرهنگي همواره این است که مسابقات قرآني و 
جهت گیري ما بیشتر به سمت مفاهیم و محتوا 
باشد. وي با تاکید بر این که خوشبختانه گام هاي 
بسیار موثري در زمینه قرآني و نهج البالغه طي 
سال هاي گذشــته در این شرکت برداشته شده 
است، افزود: عالوه بر مســابقات قرآني آموزش 
همواره مورد توجه جدي شــرکت بود و جایگاه 
خاصي در فرایند اجراي مسابقات دارد و در همین 

راستا حمایت هاي الزم صورت مي گیرد.
وي در ادامه با بیان اینکه، آموزش پشــتوانه 
محکم برنامه هاي قرآني شــرکت اســت عنوان کرد: براي اجراي 
برنامه هاي آموزش قرآن جلســات متعددي با ســازمان دارالقرآن 
الکریم تشکیل شده است و با جدیت موضوع آموزش هاي حضوري و 
غیر حضوري و استفاده از فضاي مجازي عالوه بر آموزش هاي سنتي 

پیگیري مي شود.

گاز زنجان 

پخش تربت حیدریه گاز گیالن

بیش از ۲۳ هــزار انشــعاب گاز از ابتدای 
امسال تا پایان تیرماه، در استان گیالن نصب 
شــد که بیش از ۵ هزار و۵۰۰ انشــعاب آن 

مربوط به تیرماه بوده است. 
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
گیالن، مدیرعامل این شرکت با اعالم  این خبر 
گفت: آمار انشعاب مربوط به تیرماه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بیش از ۲.۳ برابر رشد 
داشته که نشان دهنده عزم راسخ شرکت گاز 

استان براي گازرســاني به تمام نقاط استان 
است. ظهیري افزود: با نصب این تعداد انشعاب 
در ســال جاری، مجموع انشعاب نصب شده 
در اســتان به بیش از ۵۲۰ هزار رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن اظهار 
داشت: برنامه گازرساني به روستاهاي استان 
طبق برنامه ریزي هاي انجام شده پیش رفته 
و امیدواریم تــا هفته دولت، بیــش از ۶ هزار 

انشعاب دیگر در استان نصب شود.

 نصب بیش از ۲3 هزار انشعاب گاز درگیالن

تقدیر از فعاالن قرآني شركت گاز استان زنجان

خطوط لوله و مخابرات  شمال

 شماره  796، شنبه 23 مرداد  1395 

پخش کردستان

شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان 
با هدف ارائه خدمات مطلوب به همشــهریان و مسافراني 
که در ایام تعطیالت تابستاني به این استان کردستان سفر 
مي کنند، عملیات نظارت بــر عرضه مطلوب فرآورده هاي 
 CNG نفتي در جایگاه هاي عرضــه فرآورده هاي نفتي و
منطقه را در دســتور کار قرار داد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت ملي پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، 
مدیر این شــرکت گفت: به منظور ارائه خدمات شایسته 
به مسافران اســتان، گشــت هاي منظم و میداني از کلیه 
جایگاه هــای عرضه ســوخت اســتان با حضور روســا و 
کارشناسان واحدهاي خدمات مهندســي، برنامه ریزي، 
HSE و سامانه هوشمند ســوخت بازدید شد و  وضعیت 

جایگاه ها مورد بررسي قرار گرفت. یاسمي افزود: هم اکنون 
۶4 باب جایگاه عرضــه فرآورده هاي نفتــي و ۵۲ جایگاه 
باب CNG در ســطح استان کردســتان نسبت به عرضه 

فرآورده های نفتی فعالیت دارند.

جایگاه های سوخت كردستان، آماده خدمات رسانی به مسافران
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اخبار

بهره برداری از 92 پروژه 
گازرسانی همزمان با هفته 

دولت
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شــرقی از بهره برداری 92 پروژه شرکت گاز 
این استان در هفته دولت خبر داد.  به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان 
شــرقی، مدیرعامل این شــرکت گفت: به 
مناســبت هفته دولت 87 پروژه گازرسانی 
به روستاها، یک پروژه ســاختمان اداری و 
 CGS پست امداد و پروژه احداث 4 ایستگاه
با اعتباری بیش از 487 میلیارد ریال در استان 
آذربایجان شــرقی به بهره برداری می رسد. 
ولی اله دینی افزود: برای گازرســانی به این 
تعداد روســتا، بیش از 313 میلیارد ریال و 
برای ساختمان اداری و امداد اهر بالغ بر 529 
میلیارد ریال و همچنین برای احداث چهار 
ایستگاه افزایش ظرفیت شهرهای آذرشهر، 
ورزقان، میانه و ملــکان بالغ بر 122 میلیارد 

ریال اعتبار جذب شده است.

گاز بوشهر
پتروشیمی شهدای مرودشت

منطقه 8  انتقال گاز

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت: 
خود را موظف به حمایت از رسانه ها می دانیم

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 

گاز آذربایجان شرقی 

توضیح یک خبر
در پی درج گزارشــی در شــماره 793  
نشریه مشــعل مورخ 2 مرداد ماه 1395، با 
عنوان پتروشــیمی پیر مرودشت جوانه زد، 
به استحضار می رساند که طرح پتروشیمی 
شهدای مرودشت، جزو طرح های توسعه ای 
متعلق به شرکت پتروشیمی شــیراز بوده 
که پس از رســیدن به بهره برداری در اسفند 
1394، رسما به عنوان اوره و آمونیاک منطقه 
سوم پتروشیمی شیراز شــناخته می شود. 
بنابراین اطالق نام پتروشیمی مرودشت به 

کل مجموعه صحیح نیست.
با توجه به قدمت پتروشــیمی شــیراز 
در تولید کودهای شــیمیایی و به دنبال آن 
افزایش دو برابری  ظرفیت تولید این محصول 
با اجرایی شدن طرح جدید، تمرکز بر توسعه 
صادرات با در نظر داشــتن برند پتروشیمی 
شیراز به عنوان بخشی از دارایی های نامشهود 
از نقاط قوت بوده که  عالوه بر تقویت کسب و 
کار، منافع ملی و محلی را به دنبال دارد. برند 
پتروشیمی شــیراز هویت کل این سازمان 
را تشــکیل می دهد و به عنوان یکی از ارکان 
توسعه تجارت جهانی، باعث افزایش اعتبار و 
شهرت در فضای رقابتی بازار جهانی می شود. 
کمک بــه تقویت این کســب و کار ازطریق 
برند پتروشیمی شیراز، شــرکت را در انجام 
بهینه مسئولیت های اجتماعی در حوزه های 
مختلف به ویژه اشتغال زایی محلی در حوزه 
شهرســتان مرودشت و روســتاهای تابعه، 

موفق تر خواهد کرد.

اکبــر نعمت الهــی، مدیــر کل 
روابط عمومی وزارت نفت، به مناسبت 
گرامیداشت »روز خبرنگار« در جمع 
اصحاب رسانه اســتان بوشهر حضور 
یافت.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان بوشهر در این نشست که با 
تالش روابط عمومی منطقه اقتصادی 
انرژی پارس و به میزبانی شرکت گاز 
استان بوشــهر برگزار شد، مدیرکل 
روابط عمومــی وزارت نفت و اعضای 
هیئت مدیره خانه مطبوعات، مدیران 
مســئول هفته نامه ها و روزنامه های 

استان بوشهر حضور داشتند. این نشســت با هدف تبادل نظر و تعامل 
هرچه بیشتر میان اصحاب رســانه و متولیان روابط عمومی وزارت نفت 
برپا شد، دســت اندرکاران عرصه ارتباطات و اطالع رسانی استان بوشهر 
به بیان دیدگاه های خود درباره موضوعات مختلف پرداختند.  مدیرکل 
روابط عمومی وزارت نفت ضمن قدردانی از تالش بی شائبه اصحاب رسانه 
گفت: خود را موظف به همراهی و حمایت از رســانه های ارتباط جمعی 
دانسته و در این راه از هیچ تالشــی فروگذار نخواهیم کرد. نعمت الهی 
در ادامه ضمن شــنیدن دغدغه ها و مشکالت اصحاب رســانه، به ارائه 
راهکارهای الزم در خصوص مهم ترین مشکالت مطرح شده پرداخت. 

حمایت مالی از رسانه ها از طریق توزیع 
آگهی های وزارت نفت وساماندهی به 
این موضوع، عمده ترین مطلبی بود که 
اصحاب رسانه با اشاره به آن خواستار 
پیگیری و حمایت های جدی مدیرکل 
روابط عمومــی و دیگــر متولیان امر 
شدند. مدیرکل روابط عمومی وزارت 
نفت نیز در این خصوص ضمن اشاره 
به اقدامات صــورت گرفته گفت: در 
زمینه توزیع آگهی های شرکت های 
نفت وگازی، تمام هم و غم ما این است 
که به رسانه ها کمک کنیم. نعمت الهی 
با اشاره به جایگاه استان بوشهر در حوزه فرهنگ و رسانه گفت: همان طور 
که گفتیم، عزم خود را برای حمایت و توانمندســازی رسانه های استان 
بوشــهر جزم و در این خصوص به مدیران روابط عمومی شــرکت های 
وزارت نفت مستقر در استان بوشهر تکلیف کرده ایم که بیشترین تعامل و 

همراهی را با نشریات و روزنامه ها داشته باشند.
وی افزود: آمادگی آن را داریم که در این حوزه براساس استانداردهای 
روزآمد دنیا و کشــور با همراهی و همکاری خانــه مطبوعات و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گام های مهمی برداریم که برگزاری کارگاه ها ی 

آموزشی  و تورهای رسانه ای  از جمله آنهاست.

روابط عمومي منطقه 8 عملیات انتقال گاز در سكوي نخست ایستاد

مناطق نفتخیز جنوب

در یازدهمین جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي برگزیده 
کشور، بخشعلي زاده، رییس روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز ایران، موفق شد رتبه برتر بخش تحلیل محتوا را ازآن خود کند.
به گــزارش روابط عمومــی منطقــه 8 عملیات انتقــال گاز، 
یازدهمین جشنواره ملي انتشــارات روابط عمومي هاي برگزیده 
کشور با حضور متخصصان، کارشناســان روابط عمومي، اصحاب 

رســانه، اســاتید علوم ارتباطات و مقامات کشــوري در دو بخش 
رقابتي و آموزشــي برگــزار و روابــط عمومي منطقــه 8 عملیات 
انتقال گاز حائز دریافت رتبه برتر در بخش پژوهش شــناخته شد.

بنابرایــن گــزارش، تمامي آثــار ارســالي شــامل مجموعه 
فعالیت هــا و تالش هــای یــک ســاله مدیــران روابط عمومی، 
در چنــد مرحله مجــزا و از ســوی هیئــت داوران ارزیابي شــد.

اطالع رساني بهنگام و مؤثر خطیرترین رسالت رسانه هاست
اطالع رســاني به هنگام و مؤثــر اولین و 
خطیرترین رسالت رســانه ها است. صنعت 
نفت با قدمتي بالغ بر یکصد سال خواستگاه 
حوادث تاریخي بسیاري بوده که نقش بي بدیل 
خبرنگاران و قلم فرسایي آنها در روزنامه هاي 
دوران گذشته و رســانه هاي نوین، بر کسي 
پوشیده نیست. شرکت ملي مناطق نفتخیز 
جنوب به عنوان بزرگ تریــن تولید کننده 
نفت ایران و قطب اقتصاد انرژی کشــور نیز 
با درک این واقعیت که دنیــاي امروز دنیاي 
اطالع رساني و آگاهي بخشي است، همواره 

به رســانه ها به عنوان بازویي توانمند در کنار 
خود نگریسته و تالش داشــته با تعاملي دو 
سویه فرصت هاي توسعه را براي استان هاي 
واقع شده در محدوده جغرافیایي این شرکت 
فراهم آورد.  اهمیت اطالع رســاني بهینه و 
بهنگام و البته مؤثر و هوشمندانه در این برهه 
از زمان  اولین و خطیرترین رسالت رسانه ها 
است. این اصل مهم از انتظارات واقعي صنعت 
نفت از فعاالن این حوزه است که برقراری تعادل 
و توازن بین نیاز مخاطبان به اطالع رســانی 
شفاف از یک سو و رعایت مصالح نظام و صرفه و 

صالح صنعت نفت، به عنوان خط مقدم تولید 
و اقتصاد، از ســوی دیگر، مهمترین چالش و 
البته حساس ترین مسئولیت اصحاب رسانه 
درگذار از مقطع حساس کنوني است. ضمن 
گرامیداشت 17 مرداد سالروز شهادت شهید 
محمود صارمي و پاسداشت یاد و خاطره همه 
شهداي رسانه و تبریک این روز به خبرنگاران 
و فعاالن عرصه اطالع رســاني، تالش افتخار 
آفرین و ارزشمند این عزیزان در انعکاس اخبار 

حوزه صنعت عظیم نفت را باید گرامی داشت.
 رضا طاهري رييس روابط عمومي شرکت ملی 
مناطق نفتخيز جنوب
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گاز آذربایجان غربیگاز خراسان رضوی

رکوردی تازه در گازرسانی خراسان رضوی
طی ٤ ماه امســال بیش از یکهزار و 500 
کیلومتر شبکه گذاری گاز در استان خراسان 

رضوی انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
خراسان رضوی، مدیر این منطقه گفت: بخش 
اعظم فعالیت های شرکت ملی گاز ایران در 
دولت تدبیر و امید، به بحث محرومیت زدایی 
از روســتاها و مناطق کمتر برخوردار از گاز 

کشور اختصاص یافته است.
و 500 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در حبیب ا... صادقی افزود: با اجرای یکهزار 

استان خراسان رضوی طی چهار ماه امسال، 
مجموع شبکه گاز اســتان به ٢٦ هزار و ٦٤0 
کیلومتر در دو بخش شــهری و روســتایی 
افزایش یافت.   وی با اشــاره بــه بهره مندی 
٩٩,٨ درصدی بخش شهری استان خراسان 
رضوی از مزایای گاز، گفت: بیش از ٩٨ درصد 
فعالیت های عمرانی امسال شرکت گاز استان 
در بحث شــبکه گذاری به بخش روستایی 
اختصاص یافته که این فرآیند در نوع خود یک 

رکورد کشوری محسوب می شود.

 گاز خراسان جنوبی

همزمان با برگزاری یادواره شهید تندگویان و شهدای وابسته 
به اداره گاز شهرستان قاینات، پایگاه بســیج شهید تندگویان 
این اداره افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
خراسان جنوبی، در جوار پیکر شــهید گمنام هشت سال دفاع 
مقدس و با حضور مسئوالن شهرستان قاینات، همزمان با افتتاح 
پایگاه بسیج اداره گاز شهرستان قاینات یادواره شهید تندگویان 

و شهدای وابسته به اداره گاز شهرستان قائنات برگزار شد.
حسن شیرین، فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان شرکت 
گاز اســتان در این مراسم با تاکید بر اینکه شــهدا برای دفاع از 
انقالب و والیت، راه شهادت را انتخاب کردند و ما نیز باید امروز 
ادامه دهنده راه آنها باشــیم، اظهار داشت: دفاع از والیت سبب 
عزت و سربلندی ملت می شود و ایثارگران و شهدا در ٨ سال دفاع 
مقدس از جان و مال و ناموس خود گذشتند و باید این فداکاری 

آنان به الگویی برای همگان تبدیل شود.

پایگاه بسیج شهید تندگویان
 افتتاح شد 
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گاز کرمانشاه

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشــاه از گازرسانی به 
٢٦5 واحد صنعتی عمده در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان کرمانشاه، 
حمید فانی گفت: گازرســانی به واحدهای بزرگ صنعتی از 
بخش های مهم برنامه توسعه گازرسانی در استان کرمانشاه 
است و تاکنون به ٢٦5 مورد از صنایع عمده و صنعتی استان 
شامل نیروگاه ها، کارخانجات سیمان و سایر واحدهای بزرگ 
صنعتی گازرسانی شده اســت. وی افزود: به طور کلی همه 
شــهرک های صنعتی و صنایعی که متقاضی استفاده از گاز 
بوده اند به شبکه گاز متصل شــده اند و به هر تقاضای جدید 

برای گازرسانی به صنایع به سرعت ترتیب اثر داده می شود.
فانی با اشاره به مصرف ساالنه سه میلیارد و 500 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی در اســتان کرمانشاه تصریح کرد: ٦5 
درصد این میــزان مصرف، مربوط بــه بخش های صنعتی و 

صنایع بزرگی مانند نیروگاه ها و کارخانجات سیمان است

گازرسانی به 265 واحد صنعتی 
عمده در استان کرمانشاه 

خطوط لوله و مخابرات تهران

عملیات رفع قطع فیبرنوری شــبکه 
سراســری مخابرات شــمال بــه جنوب 
انجام شــد. بــه گــزارش روابط عمومی 
شــرکت خطوط لولــه و مخابــرات نفت 
ایران منطقه تهران، معاون مخابرات این 
منطقه گفــت: ارتبــاط مخابراتی تمامی 
تأسیســات خط لوله از ســمت تهران و 
ارتباط مخابراتی پاالیشگاه ها و تأسیسات 
نفتی جنوب عالوه بر مســیر رادیویي بر 
روی این مســیر قرار دارد که با انجام این 
عملیات، قطع فیبرنوري شبکه سراسری 
مخابرات برطرف شــد. حبیب اله آریایی 

افزود: پس از حفاری مســیر فیبر نوری، 
کارشناســان مخابرات در دو گروه نسبت 
به فیوژن دو ســرکابل فیبر نــوری اقدام 
و مجــددا ارتبــاط از طریق فیبــر نوري 

برقرار شد. وی یادآور شــد: این عملیات 
با همکاری امور طراحی و اجرای توســعه 
شــبکه تلفن و در محدوده ری به چشمه 
شور در محل سد فشــافویه انجام گرفت.

رفع قطع فیبرنوری شبکه سراسری مخابرات شمال به جنوب

گازرسانی به 
400 روستا در 
آذربایجان غربی

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان غربــی گفــت: عملیات 
گازرســانی به 3٩٨ روســتا در این 
اســتان در حال اجراست. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان غربــی، منصور صادقیان 
به گازرســانی به 1٦٢ روستا در سه 
سال گذشته اشاره کرد و افزود: این 
شرکت، برای گازرسانی به روستاها و 
مناطق محروم از نعمت گاز طبیعی 
عزم جــدی دارد و تا کنــون بیش از 
٤٨0 روستای اســتان از این نعمت 
خدادادی بهره مند شــده اند. وی در 
خصوص گازرســانی به شــهرهای 
آذربایجان غربــی نیز گفت: عملیات 
گازرسانی به ٨ شهر استان در مراحل 
مختلفی از اجرا قرار دارند. صادقیان 
تصریح کــرد: در چهار ماه نخســت 
امسال بیش از ٦ هزار انشعاب نصب و 
بیش از ٨ هزار و ٦00 اشتراک جدید 
پذیرش شده است. مدیرعامل شرکت 
گاز آذربایجان غربــی همچنین به 
میزان شــبکه گذاری گاز طبیعی در 
این استان اشــاره کرد و ادامه داد: از 
ابتدای سال ٩5 تا امروز بیش از 500 
کیلومتر شــبکه گذاری گاز طبیعی 
انجام شده است. منصور صادقیان در 
مورد گازرسانی به صنایع و مصارف 
عمده اســتان نیز اظهار داشــت: از 
ابتدای سال ٩٢ به بیش از 150 بخش 
صنعتی و مصارف عمده گازرســانی 
صورت گرفته است که این امر نقش 
مهمی در کاهــش هزینه های تولید 
و به تبع آن رشــد و توســعه استان 

داشته است.



10 اثر ديگر صنعت نفت به ثبت تاريخي رسيد

موزه ها و اسناد نفت
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ده اثر تاریخی فرهنگی میراث نفت، واجد ارزش ثبت 
در فهرست آثار ملی کشور شناخته شد. 

به گزارش  روابط عمومی موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، به 
دنبال درخواست مجري طرح موزه ها و اسناد صنعت نفت، سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشــگري موافقت خود را با 
ثبت تاريخي نقاطي كه قرار اســت موزه نفــت در آنها راه اندازي 

شود، اعالم كرد.
آموزشــگاه فنی و حرفه ای، اولين جايگاه پمپ بنزين ايران، 

نيروگاه شماره يک، اســکله های نفتی 1 تا 11 و جرثقيل گوگرد 
و اكوان و نيز خانه های تشريفاتی در آبادان، كارخانه برق تمبی، 
تاسيسات نفتی و كارخانه و تقطير بی بيان در مسجد سليمان و 
پمپ بنزين های شــماره 4 و 6 در تهران از جمله آثار غير منقول 
صنعت نفت و موقعيت های واجد شرايط برای ثبت ملی به شمار 
می روند.  پيشتر نيز 92 موقعيت نفتي در فهرست مکان هاي نفتی 
ثبت شده در آثار ملی تاريخي جاي گرفته بود كه از جمله می توان 
به چاه شماره يک در مسجد سليمان، كارخانه حلب سازي و حلب 

پركني در كرمانشاه، سينما و دانشــکده نفت، تلمبه خانه نفتی 
دارخوين، خانه های بريم و انکس، منازل شركت نفت در آبادان، 
كاروانسرای شركت نفت در اروميه و مهمانسرای نفت در بابلسر 

اشاره كرد.
ساختمان كنسول گری انگليس واقع در باغ آقای شهر كرمان 
با قدمت 120 سال و تاسيسات قديمی شركت پخش فرآورده های 
نفتی در مشهد در برنامه اداره كل روابط عمومی وزارت نفت برای 

ثبت در فهرست آثار ملی كشور قرار دارند. 
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سرويس کارکنان مناطق نفتخيز به 
خانه بازگشت

یک دستگاه اتوبوس زرد رنگ قدیمي که به عنوان سرویس 
کارکنان شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و فرزندان آنها مورد 
استفاده قرار مي گرفت، پس از تعمیر و بازسازی در تهران به آبادان 
منتقل شد.  به گزارش روابط عمومی موزه ها و اسناد صنعت نفت، 
این اتوبوس قدیمي که در امیدیه اهواز نگهداري مي شــد، سال 
گذشته به کوشش دفتر موزه ها و با همکاری مسئوالن شرکت ملي 
مناطق نفتخیز جنوب به تهران منتقل و پس از طی مراحل فنی و 
آماده ســازی جهت نمایش در موزه نفت آبادان هفته گذشته در 
اختیار مسئوالن شرکت پاالیش نفت آبادان قرار گرفت.  اتوبوس 
یاد شده از جمله پنج دستگاه اتوبوسی است که به عنوان سرویس 
حمل و نقل کارکنان نفت در قدیم مورد استفاده قرار می گرفت. 
این اتوبوس ساخت کشور آمریکا است و گنجایش 40 سرنشین 
را دارد. گفتنی است این اثر قدیمی و ارزشمند با تزئینات به کار 
رفته در آن و مجهز به امکانات سرمایشی و گرمایشی به عنوان 
محلی برای مطالعه و انجام امور هنری دانش آموزان در نظر گرفته 

شده است. 



باانتقالکلیهاشیایموزهایشرکتهاینفتیفالتقارهوپایانهها

پروندهخارکهمبستهشد

موزه نفت شــرق كشــور با 
محوريت شــركت ملي پخش، 
در محل انبار پخش شماره يك 
شهر مشهد مقدس راه اندازي 

مي شود.
به گزارش روابط عمومی موزه ها 
و اســناد صنعــت نفت ايــران، در 
جلسه مشترك مسئوالن موزه هاي 
صنعت نفت با مسئوالن شركت هاي 
پخش تهران، مشهد و صندوق هاي 
بازنشســتگي صنعت نفــت، محل 
انبار شــماره يك پخش مشهد براي 
تاسیس موزه نفت شرق كشور در نظر 
گرفته شد. انبار شماره يك مشهد در 
سال 1320 در محل چهار راه مقدم 
طبرسي با عنوان شركت نفت انگلیس 
و ايران تاسیس شد و پس از ملي شدن 

صنعت نفت با نام شركت نفت ايران، 
ناحیه خراسان، شروع به فعالیت كرد. 
وجــود انبارهاي قديمــي پرچي، از 

جمله ويژگي هاي اين مكان است.
پیشتر انبار شــماره يك مشهد 
مــورد بازديدهــاي كارشناســانه 
قرارگرفته و فضاهاي محوطه، انبارها 

و تاسیســات آن برای اختصاص به 
موزه نفت مناسب تشــخیص داده 
شده بود. شهر مشهد به عنوان يكي 
از شاهراه هاي ارتباطی منطقه شرق 
كشور، از پیشینه ای طوالنی در زمینه 
توزيع و پخــش فرآورده هاي نفتي 

برخوردار است.
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پس از بررسی نهايی تاسیسات و انبارهای مازاد 
شــركت های نفتی فالت قاره و پايانه ها در منطقه 
عملیاتی خارک، كلیه اشیای واجد شرايط موزه ای 
هفته گذشته به آبادان و مسجد سلیمان منتقل شد. 
تاسیســات و تجهیزات نفتــی موجود در هــر يك از 
شــركت های نفتی فالت قاره و پايانه هــا در جزيره خارك 
از قدمــت طوالنی در صنعــت نفت برخوردارنــد و در بدو 
شكل گیری دفتر موزه های صنعت نفت در اولويت بررسی 
مسئوالن و كارشناسان اين مركز قرار گرفتند.كاوش های 
به عمل آمده در سال گذشته و نیز بررسی نهايی در تیرماه 
سال جاری از تاسیســات، انبارهای ســلويج، كارگاه ها و 
واحدهای عملیاتی و فنی در شركت نفت فالت قاره اشیايی 
نظیر گیج های فرســوده، بوق دريايی، راديو و تلفن، راديو 
دريايی، لبــاس آتش نشــانی، انواع گیت ولــو، تجهیزات 
غواصی، اســاليد پروژكتور، قايق نجات، انواع مته حفاری، 

تجهیزات جوشكاری زير آب و ... و در شــركت پايانه های 
نفتی انواع شــیر، پمپ، نازل فلنجی، ســه راهی فلنجی، 
جك های بازوی بارگیری، انواع گیت ولو، پروانه پمپ، طناب 
گیر كشتی، زنجیر مستعمل، گوی شــناور و ... شناسايی، 
گردآوری و ثبت شد.  اشیای ياد شده كه قدمت اغلب آنها به 
بیش از 50 سال می رسد، ابتدا با كشتی به بندر لنگه، سپس با 
خودروهای تريلی به منظور تجهیز موزه های نفت به آبادان و 

مسجد سلیمان انتقال يافتند.
در میان اشیای شناسايی شــده در شركت نفت فالت 
قاره يك عدد تابوت قديمی با بدنه چوبی متعلق به شركت 
آمريكايی آی پك به چشم می خورد. اين شركت تمهیداتی 
را برای وقوع حوادث ناگهانــی از جمله مرگ كاركنان خود 
پیش بینی كرده بود. تابوت ها  پس از ساخته شدن در كشور 
آمريكا برای جابه جايی اجســاد از ايران بــه آمريكا مورد 

استفاده قرار می گرفتند. 

»صاحبملوس«وسوابقکاري!
نعمت ا.. امام 

در سال هاي اولیه تولید 
نفت در مسجد سلیمان، 
براي نگهداري ســوابق 
كارگران از روش خاصي 
اســتفاده مي شــد كه 
عبارت بود از اختصاص 
يك شماره شــامل دو 
حــرف اختصــاري نام 

كارگاه و دو يا سه عدد سريال واگذاري به كارگران. به اين ترتیب براي هر 
كارگري كارتي به نام History Card يا سوابق آنها تهیه می شد كه در آن 

مشاغل و تغییرات دستمزدي و ايام مرخصي ثبت می شد.
در آن ايام، كارگزيني كارگران مســجد ســلیمان در محلي به نام 
»دره مال كريم« واقع شده بود و كلیه سوابق كارگران در آنجا نگهداري 
می شد و از آنجا كه سیستم هاي مدرن آرشیوي يا كامپیوتري امروزي 
وجود نداشت، با از میان رفتن اين ســوابق، اطالعات موجود در مورد 

كارگران به مخاطره می افتاد.
از قضا در يكي از زمستان هاي اوايل دهه 1310، بارندگي شديدي 
رخ داد و با به راه افتادن ســیالب در دره مال كريم، ســاختمان و كلیه 

مدارك كارگزيني كارگران طعمه سیالب شد و از میان رفت.
شــركت نفت ايران و انگلیس كه اين كارگران را در استخدام خود 
داشت، به فكر راه چاره اي افتاد تا بتواند سوابق را از نو جمع آوري كند. 
در نتیجه تیمي مركب از سه نفر ايراني و يك نفر انگلیسي به نام »مستر 
میلوز« )Mr. Milose( مامور تعیین سوابق افراد شده و با مصاحبه با يك 
يك افراد و مطابقت با شواهد موجود نسبت به تهیه و تعیین كارت جديد 

براي آنها اقدام كردند.
روش كار به اين صورت بود كه هر كارگري با قرار گرفتن در مقابل تیم 
تحقیق بايد سوابق خود را اعالم و سپس براي اثبات درستي آنها مدارك 
و شواهدي را ارائه می كرد و مثال اگر می گفت سابقه كارم 20 سال است، 
بايد می گفت در آن زمان رئیس منطقه مستر فالن يا صاحب بهمان بود 

و قیافه اش اين شكلي بوده و چطور و با چه كساني سر كار می آمد و ...
ســري هاي اول كارگران كه براي مصاحبه رفتند، موضوع را براي 
ســايرين تعريف كرده و راهنمايي هاي الزم را انجام دادند! اين بود كه 
افراد با نشاني هايي كه از همكاران قديمي تر می گرفتند، مرتب سوابق 

خود را باال و باالتر می بردند.
براي مثال يكي هنگام مصاحبه با مستر میلوز اعالم می كرد كه در 
ده سال قبل با صاحب نیكلسون در چاه شماره ســه كار كرده و وقتي 
نشاني می پرســیدند پاســخ می داد: همون كه داراي قدي بلند بود و 
همیشه با سگ كوچك پشمالويش به محل پروژه می آمد!  مستر میلوز 
و همكارانش هم كه نشاني را درست تشخیص می دادند، مراتب را تايید 
كرده و ده سال سابقه با خودنويس قرمز میلوز در كارت فرد مزبور درج و 
امضا می شد. تعدادي از اين كارت ها در پرونده كارگران قديمي موجود 

است و نگارنده خود مواردي از آنها را مشاهده كرده است.
به اين ترتیب با تسري اين موضوع بین كارگران و ذكر شواهد 
شنیده شده از ديگران، بعضي تا ده سال و يا بیشتر سابقه خود را 
افزايش دادند. در نتیجه مســتر میلوز يا به قول برخي كارگران 
»صاحب ملــوس« در بین كارگــران معروف و منشــاء خیري 
براي آنها شــده بود كه عموما هم در شرايط سخت و ناگواري كار 

می كردند.
حتي گفته می شــود بعضي از افراد داراي ســابقه مورد تايید 
»مستر میلوز« يا آنچه كه اصطالحا به »ســوابق مستر ملوس« 
معروف شــده بود، به هنگام بازخريدي و يا بازنشستگي سوابق 

كاري بیش از سن خود داشتند!
بعدها و در زمان كنسرســیوم كه طرح تعديل نیروي انســاني در 
صنعت نفت و بازنشستگي كاركناني كه داراي سابقه باال بودند به اجرا 
گذاشته شد، افرادي با 40 سال سن و 45 ســال سابقه كاري بازخريد 

شدند! 

موزهنفتشرقکشوردرمشهدراهاندازيميشود

روزی روزگاری نفت
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شرح مذاکرات با استاندارد اویل و وزارت خارجه آمریکا 
در تلگراف عالء به قوام که تاریــخ 12 دی 1300) 2 ژانویه  

1922 ( را دارد به این شرح آمده بود: 
»استاندارد اویل با سر جان ُکدمن نماینده  کمپانی نفت 
جنوب در آمریکا داخل مذاکرات شــد. پــس از مذاکرات 
متعدده فی مابین خودشان و شوســتر به قطع و فصل ذیل 
رســیدند که به حضرت اشــرف و مجلس پیشــنهاد شود: 
1( از آنجا که یک نوشــته به عنوان امتیاز نفت به توســط 
محمدولی]خان سپهساالر[ که رئیس الوزرای دولت ایران 
بود امضــا و در چهــارم جمادی االول 1334 ]18 اســفند 
1294/ 9 مارس 1916[ از طرف هیئت وزرا امضا شده و در 
اوایل 1335 ]هجری قمری[ به توسط کابینه وثوق الدوله 
تعدیل و تجدیدنظر شــد بنا به مضمون آن حق مانع للغیر 
اســتخراج نفت وگاز طبیعی به مدت هفتاد سال در بعضی 
نواحی مذکوره  ایران به خوشــتاریا اعطا شــده بود. 2( و از 
آنجا که تمام حق این امتیازات و فرمان ادعایی سپهساالر از 
بابت نفت تحت اختیار کمپانی نفت انگلیس و ایران آمده 3( 
و از آنجا که اســتاندارد اویل کمپانی نفت نیوجرزی آمریکا 
طالب حق نفت در شمال ایران است 4( و از آنجا که کمپانی 

نفت انگلیس و کمپانی استاندارد اویل موافقت کردند 
که انکشاف و عملیات چشمه های نفت در پنج 

ایالت شمالی تحت اداره و اختیار کمپانی 
اســتاندارد اویل مذکور یا قائم مقام آن 
که مصدق دولت ایران باشــد خواهد 
بــود 5( و از آنجا کــه بهترین مصالح 
ملت ایران استخالص از تمام دعاوی 
نســبت به حق نفت در هر یک از پنج 

ایالت مزبوره است تا بدون بیش از این 
تأخیر و اشکال به اســتخراج و انکشاف 

چشــمه های نفت مزبور اقدام شــود 6( و 
از آنجا کــه ماده 24 قانون اساســی ایران مورخ 

30 دســامبر 1906 ]= 8 دی 1285[ مشتمل است بر این 
که اعطای امتیازات به تصویب مجلس ملی موقوف اســت، 
بنابراین اینک دولت ایران با کمپانی انگلیس و ایران مذکور 
و کمپانی استاندارد اویل مذکور موافقت می کند که به جای 
امتیاز مسّما به امتیاز نفت مورخ 4 جمادی االول 1334 ]= 
18 اسفند 1294[ که در اوایل 1335 ]هجری قمری[ تعدیل 
و تجدیدنظر و در آن خوشتاریا صاحب امتیاز نامیده شده و 
هر قســم ادعای دیگر مراتب ذیل که اینک مجلس تصویب 
می کند تنها قرارداد و امتیاز را برای مقاصد مزبور در پنج ایالت 

شمالی تشکیل می دهد.
 )انتها( شوستر به دقت این اســاس موافقت را گفت وگو 

کرده آن را صالح ایران می داند... .«
نخست وزیر وقت قوام السلطنه در برابر تصمیم دو کمپانی 
مبنی بر شراکت بر سر نفت شــمال مقاومت می کند. وی از 
این مسئله بیم داشت که شــرکت نفت ایران و انگلیس در 
بلندمدت اختیار کلی نفت شــمال را در دســت بگیرد و به 
مرور زمان ادعاهای تازه ای را در این باره طرح کند. مواردی 
که برای تصویب مجلس از سوی عالء برای قوام ارسال شده 
بود، از سویی تمامی اعتراضات پیشین دولت ایران مبنی بر 
باطل بودن امتیاز خوشــتاریا را زیر سؤال می برد و از سوی 
دیگر نشــان می داد که کمپانی اســتاندارد اویل عاملیت و 
اراده ی برابر در کنار شرکت نفت ایران و انگلیس را  ندارد... 
قوام، موارد ذکرشده در تلگراف عالء را با عنوان »دیباچه« 
باز می شناسد و گویی که درک قاطعی از این موضوع دارد که 
توافق ابتدایی استاندارد اویل با شرکت نفت ایران و انگلیس 
مقدمه ای بر دســت اندازی های بعدی شرکت نفت ایران و 
انگلیس است. به همین جهت در پاسخ پیشنهادات استاندارد 
اویل و لرد ُکدمنـ  نماینده  شرکت نفت ایران و انگلیس در 
آمریکاـ  در تلگرافی بــه تاریخ 14 دی 

1300 به حسین عالء نوشت: 
»اوالً توضیح کنیــد توافق بین دو 
کمپانــی در چه زمینه اســت و به چه 
ترتیب اســتاندارد، کمپانــی ایران و 
انگلیــس را راضی می کنــد؟ ثانیاً این 
دیباچه که تلگــراف کرده اید برای چه 
نتیجه است و تصویب آن برای کمپانی 
استاندارد چه حاصلی دارد؟ این سؤال 
برای این است که به نظر این طور می رسد 
که نتیجه  حاصله از این دیباچه فقط شناختن 
یک حقی برای کمپانی انگلیس اســت زیرا در دو 
نقطه از آن دیباچه ذکر شــده اســت که با موافقت کمپانی 
انگلیس این طور تصمیم شده اســت... خامساً این دیباچه 
چنین می فهماند که مدرک الغای امتیاز خوشتاریا موافقت 
کمپانی انگلیس است. عالوه بر این که این نکته خود بالذات 
مضر است، تولید سابقه  سوئی می کند که هر وقت امتیازی 
بدون تصویب مجلس به شــخصی داده شود در موقع الغای 
آن دولت ایران مجبور خواهد شد که موافقت طرف را جلب 
کند. بالفعل مســئله راه آهن کرمانشــاه الی تهران که در 
کابینه ی وثوق الدوله به انگلیسی ها داده شد و حاال به دلیل 

عدم تصویب مجلس دچار تردید شده است، با انگلیسی ها در 
مذاکره هستیم. لفظ موافقت که  در دیباچه مذکور است ما را 
مجبور خواهد کرد که نسبت به راه آهن مذکور هم موافقت 
انگلیسی ها را تحصیل نماییم. نظر به مراتب فوق، الزم است 
نهایت ســعی را به عمل آورید که اصالحاتی در این دیباچه 
بشود که نظر اساســی دولت که در ماده پنج ذکر شده است 

محفوظ بماند ....«
از جانب دیگر، شــرکت نفت ایــران و انگلیس در تهران 
وارد مذاکراتی شد تا به وثیقه ی عایدات نفت جنوب، وامی 
در اختیار دولت ایران قرار دهد، به شرط آن که حق شرکت 
نفت ایران و انگلیس بر نفت شمال به رسمیت شناخته شود. 
از ســوی دیگر تالش های شــرکت نفت ایران و انگلیس در 
نیویورک بر این قرار می گیرد که استاندارد اویل را به کلی از 

سرمایه گذاری در ایران منصرف کند. 
حسین عالء که در جهت جلب نظر استاندارد اویل فعالیت 
می کرد در تلگرافــی نومیدانه به تاریــخ 24 دی 1300 به 

نخست وزیر وقت احمد قوام می نویسد: 
»تأخیر انجام مساعده به واسطه دسایس و ضدیت دولت 
انگلیس است. امروز کشف شــد که نمی خواهند استاندارد 
اویل داخل ایران بشــود... اگر با اســتاندارد ممکن نشد کار 
صورت بگیرد با کمپانی دیگر آمریکا مذاکره خواهم کرد. ...«

در حقیقت، هنگامی که مذاکرات میان اســتاندارد اویل 
و شــرکت نفت ایران و انگلیس در حــال خاتمه بود، دولت 
انگلیس به وســیله ی تلگرافی از لندن مانع از آن می شــود 
که عایدات نفت جنوب به عنوان وثیقــه ی وام دولت ایران 
از اســتاندارد اویل قرار گیرد. در این میان حســین عالء و 
مورگان شوستر تالش هایی در جهت تجدید شراکت میان 
دو شرکت صورت می دهند و برای جلب نظر دولت انگلیس 
فعالیت هایی می کنند که شرح ماوقع را عالء در تلگرافی به 

تاریخ 25 دی 1300 برای قوام توضیح می دهد: 
»دیروز موقعی که مذاکرات تمام و قــرار قطعی در باب 
تمام مســائل متنازٌع فیه بین استاندارد اویل و کمپانی نفت 
جنوب و وثیقه دادن عایدات نفت جنوب داده شــده بود و 
مشغول پرداخت یک میلیون دالر بودیم، غفلتاً به استاندارد 
اویل از لندن خبر دادند که دولت انگلیس مانع شــده است 
که عایدات جنــوب، وثیقه قرض در آمریکا داده شــود. این 
خبر در موقع ختم عمل، ضدیــت دولت انگلیس را به حدی 
آشکار می ســازد که اســتاندارد نمی خواهد امتیاز را قبول 
نماید یا پولی بدهد و با دولت انگلیس طرفیت پیدا کند، مگر 
این که دولت آمریکا تقویت نماید. قرار شده است که رئیس 

 ماجراهای نفت شمال - بخش پنجم

دسیسه  های انگلیسی

پس از آنکه عالء در مذاکره با استاندارد اویل و وزارت خارجه  آمریکا، دالیل 
قوام را در ابطال امتیاز خوشتاریا به طرف آمریکایی انعکاس داد و به رغم مشاورت 
مورگان شوستر نتوانست نماینده انگلســتان لرد ُکدمن و طرف آمریکایی را 

متقاعد کند که طرف آمریکایی مستقاًل و بدون مشارکت انگلستان با ایران وارد 
قرارداد شود؛ نخست وزیر وقت قوام السلطنه در برابر تصمیم دو کمپانی مبنی بر 

شراکت بر سر نفت شمال مقاومت نشان داد و اما ادامه ماجرا !

تاریخ

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

مواردی که برای تصویب مجلس از سوی 
عالء برای قوام ارسال شده بود، از سویی 
تمامی اعتراضات پیشین دولت ایران 
مبنی بر باطل بودن امتیاز خوشتاریا را 
زیر سؤال می برد و از سوی دیگر نشان 

می داد که کمپانی استاندارد اویل عاملیت 
و اراده ی برابر در کنار شرکت نفت ایران و 

انگلیس را  ندارد

 شماره  796، شنبه 23 مرداد 1395 
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استاندارد با وزیر تجارت و وزیر خارجه مالقات نماید و عقیده  
آن ها را بخواهد. مستر شوستر و بنده امروز و فردا به واشنگتن 
مراجعت و با وزیر تجارت و وزارت خارجه جداً مذاکره خواهیم 
کرد. استاندارد اویل و شوستر و بنده با نماینده  کمپانی نفت 
جنوب سعی بلیغ داریم که رفع ممانعت دولت انگلیس بشود. 
اگر موقعیت خاص و وزارت خارجه  آمریکا موافقت کرد امتیاز 
و قرض فوراً انجام می شود. اســتدعای مخصوص داریم که 
حضرت اشرف در این مدت جداً به سفارت انگلیس اعتراض 
فرموده و در مقابل این بحران اســتعفا نداده بیش از پیش 
ایستادگی نمایید که حقوق مشروع ایران پایمال نشود. این 
دشمنی آشکار جابرانه  انگلیس نسبت به ملت ایران بایستی 
حس بیداری و مقاومت دولت و مجلس را به حرکت آورد نه 

این که برخالف، ما را به تسلیم جلوی حوادث و قبول تسلط 
خارجه وادار نماید.«

قوام السلطنه به رغم تالش های خود و حسین عالء برای 
جلب نظر اســتاندارد اویل و دریافــت وام از این کمپانی در 
نهایت ناکام ماند و به ناچار در 29 دی 1300 استعفا  کرد  و به 
جای او حسن پیرنیا )مشیرالدوله( به نخست وزیری برگزیده 
شد. پیرنیا بر این باور بود که شراکت میان شرکت نفت ایران 
و انگلیس و استاندارد اویل موجب نارضایتی شوروی خواهد 
بود و حتی اگر شوروی در ظاهر امر با این شراکت مخالفتی 
نکند پنهانی به تحریکاتی خواهد پرداخت و مناطق هم مرز 

ایران و شوروی را دستخوش آشفتگی خواهد کرد. به همین 
جهت در نخســتین تلگرافی که پس از نخســت وزیری به 
حسین عالء در واشنگتن ارسال می کند بر این موضوع تأکید 
و منافع انگلیس را نیز در قرارداد مستقل مابین دولت ایران و 
استاندارد اویل ارزیابی می کند: به نظر من چنین می آید که 
باید امتیاز نفت تماماً با خود استاندارد باشد و اگر مشاٌرالیه 
می خواهد قراری با کمپانی جنوب بدهد این قرار در هر حال 
نباید بر اساس شرکت باشد. مثاًل اگر استاندارد امتیاز را تماماً 
خود بگیرد ولی قراری بدهد کــه درصدی فالن قدر از نفت 
اســتخراجی را به کمپانی جنوب به عنوان فروش یا غیر آن 
خواهد داد به اصول مصوبــه ی مجلس خللی وارد نمی آید و 
تصور نمی کنم جای ایراد باشد به این ترتیب مقصود کمپانی 

جنوب که داشتن نفت اســت به عمل می آید بدون این که 
شــرکت او تولید زحمات التعد و التحصی نماید. ماحصل 
آن که این امتیاز باید به کمپانی آمریکایی داده شــود و در 

دست او باشد.«
شوستر و عالء با تالش های خود تا پایان بهمن ماه 1300 
موفق به دریافت وام یک میلیون دالری شــدند اما ابهامات 
موجود در مذاکرات به قوت خود باقی بود به طوری که پس 
از اطالع نخســت وزیر وقت حســن پیرنیا )مشیرالدوله( از 
برطرف شدن اختالفات میان استاندارد اویل و شرکت نفت 
ایران و انگلیس، پیرنیا در تلگرافی به تاریخ 30 بهمن 1300 

به عالء می نویسد: 
»تلگراف جناب عالی و شوستر در باب این که یک میلیون 
دالر حاضر است و نرخ لیره و قران را پرسیده اید رسید... الزم 
است بدانم که رفع اختالف در چه زمینه است. اگر در زمینه  
شراکت باشد یعنی امتیاز به هر دو کمپانی داده شود که این 
مطلب در مجلس قبول نخواهد شد زیرا که برخالف اصول 
پنج گانه است که راجع به امتیاز از مجلس گذشته است. دیگر 
این که استقراض یک میلیون دالر هم باید موافق ماده ی اول 
قطعنامه باشد که از مجلس گذشته است. اگر غیر از این باشد 
یعنی در واقع امر کمپانی جنوب این پول را بدهد ممکن است 
که چهارمیلیون دالر دیگر را در آتیــه ندهند و دولت ایران 
هم نتواند از استاندارد اســتقراض نماید زیرا  به این ترتیب 

عایدات نفت جنوب وثیقه یک میلیون دالر می شــود. دیگر 
دولت محلی برای استقراض چهارمیلیون نخواهد داشت...«
پیرنیا با شرایط شراکت میان دو کمپانیـ  به شرط رعایت 
محذورات سیاسی میان ایران و شوروی و آزگاری با مصوبه  
مجلس شــورای ملیـ  موافقت می کند و موافقت خود را به 
کاردار سفارت آمریکا در تهران اطالع می دهد. تصمیم بر این 
شد که شرکت نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل شرکتی 
را تحت عنوان شرکت نفت ایران و آمریکا و زیر نظر استاندارد 
اویل تأسیس کنند تا امتیاز کشف و استخراج و بهره برداری از 

نفت پنج ایالت شمالی ایران را در اختیار داشته باشد.
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فت معر

 شماره  796، شنبه23 مرداد 1395 

اینجا خراســان اســت، محل برآمدن 
خورشید. اینجا مشــهد الرضاست، شهری 
که قداســتش وامــدار ضامن آهوســت، 
هشتمین ستاره آسمان امامت. چشمم که 
به ضریح می افتد، زمزمه می کنم »آمدم ای 
شــاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده/ ای 
حرمت ملجا درمانــدگان دور مران از درو 
راهم بده...«، خنکای صبح دستی به صورتم 
می کشد، آهســته تر قدم برمی دارم و انگار 
قلبم تندتر می تپد... الســام علیک یا علی 
بن موسی الرضا... خادمان بر بام ایوان طا 
نقاره زنی می کنند... راست می گویند حال 
و هوای غریبی دارد حرم، راست می گویند 

که انگار تمام کوچه های شهر به حریم 
حرم منتهی می شود. اینجا کبوتران 
غریبی نمی کنند و بی هیچ ابایی از 
دست دانه برمی چینند. اینجا نژاد 
و قومیت رنگ می بازد و فقیر و غنی 
معنا ندارد. امروز، روزی ویژه است 
و حرم شــلوغ تر از همیشه، همه 
آمده انــد از زائران تــا مجاوران. 
امــروز والدت اســت، والدت 
خورشــید بی غروب خراسان، 

حضرت رضــا)ع(. حرم چراغانی اســت و 
زائران با نبات متبرک پذیرایی می شوند...

 هر کس به زبان دل خویــش راز و نیاز 
می کند... در گوشه ای از ایوان طا، پیرمرد 
و پیرزنی نشســته اند، مــرد زیارت خاصه 
امام رضــا)ع( می خوانــد و زن تکرارکنان 
دانه های فیروزه ای تســبیح را از 
الی انگشــتانش عبور می دهد... 
مردی جــوان رو بــه روی ضریح 
ایستاده، شــانه هایش از شدت 
گریه می لــرزد و مدام یک جمله 
را تکرار می کند: »یا امام رضا به 
من نگاه کن، به من نگاه کن...«،  
دیگری به امید شــفای برادر 
بیمارش با پای پیاده آمده، 
دست ها را به نشانه ادب 
بر سینه گذاشته و سام 
می دهد: »اللَُّهمَّ َصلِّ 
َعلَی َعلِيِّ بِْن ُموَسی 
الرَِّضــا الُْمْرتََضــی 
اْلَِماِم التَِّقيِّ النَِّقيِ  
ِتــَک َعلَی  َو ُحجَّ
َمْن َفْوَق الْْرِض 

ِهیِد...«  یِق الشَّ دِّ َو َمْن تَْحَت الثََّری الصِّ
در این میان آنچه نظــر را بیش از هر چیز 
جلب می کند، برخورد با طمانینه و بســیار 
مودبانه خادمان حرم است که در کمال ادب و 
احترام به سواالت زائران پاسخ می گویند و آنها 

را راهنمایی می کنند... 
حســن خیراندیش از کارکنان با سابقه 
شــرکت ملی گاز ایران در استان خراسان 
رضوی  و بیش از 25 سال است که با افتخار، 
لباس خادمان حرم رضــوی را بر تن دارد: 
»من یک شب در میان، پس از اتمام کارم در 
شرکت، به حرم آقا حضرت رضا)ع( می آیم 
و در کفشــداری به زائران حضرت خدمت 

می کنم.«
از بــرکات حضور در جوار امام هشــتم)ع( 
اینچنین می گوید: »چندین ســال است که 
هر روز به زیارت آقا مــی روم و به حمداهلل در این 

سال ها مشکلی در زندگی ام نبوده که با عنایت 
حضرت رضا)ع( حل نشود...« اشک 

امانش نمی دهد...»به یاد دارم 
شــبی در حرم شیفت 

بودم که برای پسرم 
اتفاق ناگواری 

افتاد، خودم را به بیمارســتان رساندم و متوجه 
شدم هنگام بازی با سر به زمین خورده و به گواه 
پزشکان متخصص دچار خونریزی مغزی شده، 
برگشتم حرم، نماز خواندم و تا صبح کنار پنجره 
فوالد نشستم، دســت به دامان آقا شدم و از ته 
قلب صدایش کردم و خواستم تا شفای پسرم را 
بدهد، صبح آن روز دکترها تشکیل جلسه دادند 
تا برای عمل جراحی زمان تعیین کنند، وقتی 
عکسبرداری مجدد از سر پسرم انجام دادند با 
کمال تعجب متوجه شدند که اثری از خونریزی 
شب قبل وجود ندارد و به طور کامل رفع شده.... و 
این بزرگ ترین عنایتی است که حضرت رضا)ع( 

به من داشته و من تا عمر دارم نوکری ایشان 
را خواهم کرد...«

این همــکار نفتی زبان حال خدام حــرم رضوی را با این 
ابیات بیان می کند:

»خوشبهحالهرکسیکهدلبهحضرتمیدهد

خادماینآستانبودنچهعزتمیدهد

ازشکوهوازجاللنوکرشفهمیدهام

نوکریبرنوکرآقاابهتمیدهد

عمراگرپشتدراینخانهطیشدنعمتاست

رزقرعیتراخودارباببرکتمیدهد

جزدردرگاهجایدیگریزانونزن

بوسههابرپایصاحبخانهلذتمیدهد

بیگمانمویسفیدخادماینبارگاه

آبروواعتباریدرقیامتمیدهد

هرچهمابدمیکنیمآقامحبتمیکند

بامحبتکردنشماراخجالتمیدهد«

 

بی غروب خراسان، سالم!    خورشید 
زینب محبتی



41

1.ایجاد آرامش
بی تردید، غالب کشمکش های خانوادگی 
به دلیل فقدان آرامش در کانون خانواده است. 
عاوه بر این بســیاری از اختــاالت رفتاری 
وکژروی های اجتماعی، مثل اعتیاد به الکل و 
مواد مخدر در ناامنی روانی و فقر عاطفی بین 

همسران ریشه دارد.
بنابر این موفقیت مــرد در روند زندگی، 
مستلزم آرامش است. فراهم کردن این محیط 
برعهده زن اســت در قــرآن می خوانیم: »از 
نشانه های او این است که از خودتان همسرانی 
برای شما آفرید تا با آنها آرام گیرید و میان تان 
مهر و رحمت نهاد« حضرت زهرا)س( فضای 
آرام را در خانه فراهــم می کرد،  حضرت علی 
)ع( در این بــاره می فرمایند: »هرگاه به خانه 
می آمدم و بــه فاطمه می نگریســتم، همه 

اندوهم برطرف می شد.«
2. احترام

یکی از نیازهای مهم انسان ها حفظ حرمت 
آنهاست. در زندگی خانوادگی نیز رعایت این 
امر الزامی است، یعنی زن و شوهر باید حرمت 
همدیگر را حفظ کنند. احترام زن به شوهر، 
به او توانایی می دهد و برای زندگی و موفقیت 
برتر آماده می کند. از این رو، زن باید ســعی 
کند هنگام ورود مرد به خانه، در را باز کند و با 
لبی خندان و چهره ای باز به استقبال او برود 
و هنگام رفتن از منزل، او را بدرقه کند. همین 
عمل کوچک، تاثیری شایسته در روح شوهر 
دارد. امام صادق )ع( می فرمایند: »خوشــا به 
سعادت زنی که شــوهرش را بزرگ شمارد و 

به او آزار نرســاند و همیشه مطیع همسرش 
باشد.«

3. محبت
شکســپیر می گوید: »آنچــه در زن قلب 
مرا تســخیر می کند، مهربانی اوست نه روی 
زیبایش. من زنی را بیشــتر دوست دارم که 

مهربان تر باشد.«
مرد دوست دارد محبوب همسرش باشد. 
اگر زن به شــوهر محبت کند، شوهرش هم 
به زندگی عاقه مند می شود ودر همه کارها 
موفق خواهد شــد، اما اگر شــوهر بداند که 

محبوب زنش نیســت، 
احساس تنهایی وغربت 
می کنــد و همیشــه 
ناراحــت و مضطــرب 
اســت. زن برتر با عشق 
ورزیدن به شوهرش دل 
او را همیشه شاداب نگه 
می دارد و مانند »سکوی 

پرتاب« شــوهرش را به 
عالی تریــن موفقیت های 

علمــی، معنــوی و اقتصادی 
می رساند. البته باید توجه داشت که 

تنها محبت قلبی زن کافی نیست، بلکه باید 
آن را به زبان آورد.

 از این رو زن هنرمنــد لحظه ای از ابراز 
عشق به شوهر غافل نمی شود. امام رضا )ع( 
می فرمایند: »بعضی زن ها برای شوهرشان 
بهتریــن غنیمت هســتند، زنانــی که به 
شوهرشان اظهار عشق و محبت می کنند.«

4.خواسته های معقول اقتصادی 
خواسته های اقتصادی خانواده را می توان 
به دو دســته معقول و غیر معقول تقسیم کرد. 
خواســته منطقی و معقول آن اســت که زن، 
زندگی را بر وضع اقتصادی خانواده تنظیم کند 
و مرد نیز با تاش، رفاه اعضای خانواده را تامین 
کند اما خواسته های غیر منطقی آن است که 
زن خانواده، با توقعات، چشــم وهم چشمی و 
تجمل گرایی خواسته هایی را مطرح کندکه با 
در آمد خانواده همسویی ندارد و مرد نمی تواند 
آن را تامین کند. پیامبر اکرم )ص( فرمود: »هر 
زنی که با شــوهرش مدارا نکند و 
او را بــر چیزهایــی که فوق 
توانایی اوست وادار کند، 
هیچ عمل و حسنه ای 
از او قبــول نخواهد 
شــد و روز قیامــت 
در حالــی خداوند را 
ماقات می کند که 
بر او خشمگین است.« 
و از سوی دیگر فرمودند: 
»هر زنی که بافندگی کند و 
با در آمد آن، چیزی برای فرزندان 
و خانواده اش خریداری کنــد، خداوند پاداش 
اطعام هزاران گرسنه را به او می دهد و نیز ثواب 

پوشاندن هزاران برهنه را به او عطا می فرماید.«
5.صبر

موفقیت مرد به صبر همسر نیاز دارد، زیرا 
موفقیت در زندگی، مســتلزم تحمل شرایط 
سخت اســت. چگونگی این شرایط، با توجه 

به شغل مردان متفاوت است، اما مردان برای 
تحمل آن به وجود همســر صبور نیاز دارند، 
زیرا با حضور زن صبور می توان با پشــتکار و 
اعتماد به نفس بیشتر، مشکات را حل کرد. 
آن عده از مردان که قله هــای رفیع موفقیت 
را فتح کرده اند، همســران صبــور را همراه 
داشتند. امام باقر )ع( می فرماید: »به راستی 
که خداوند- عزوجل- بر زنان و مردان جهاد 
را واجب کرده است، اما جهاد مردان آن است 
که )برای حفظ دیــن و مملکت( مال و خون 
خود را بذل کنند تا در راه خدا کشته شوند و 
جهاد زنان آن است که در مقابل دشواری های 

زندگی همسر صبر کنند«

6.مدیریت خانواده
مدیریت و نظام سازی خانواده از عوامل مهم 
موفقیت مردان است که بخش عمده آن بر عهده 
زنان است، زیرا مردان بنابر مسئولیت های خود، 
در صدد مدیریت کارهای بیرون از خانه و تاش 
برای رسیدن به اهداف شــان هستند. سامان 
بخشی امور خانه که یکی از مسائل مهم در زندگی 
مشترک اســت. یعنی زن وضع خانه را باید به 
گونه ای سامان دهد که همه چیز سر جای خود 
قرار گرفته باشد، و این همان نظمی است که اهل 
بیت )ع( به آن بسیار اهمیت داده اند. امام صادق 
)ع( از پیامبر اکرم )ص( نقل می کند:» هر زنی که 
در خانه شوهرش چیزی را جا به جا کند تا امور 
خانه را سامان دهد، خداوند به او نظر لطف خواهد 
داشــت و آن کس که مورد لطف و عنایت خدا 

باشد، عذاب نخواهد شد.«

محبت
  راز مدیریت زنان

 در خانواده 

انســان ها را می توان به دو گروه 
موفــق و ناموفق تقســیم کرد؟ 
انسان های موفق کسانی هستند که 
از موانع و مشکالت زندگی گذر کرده 
و در تحوالت جامعه موثر بوده اند، اما 
انسان های ناموفق در عبور از دریای 
متالطــم زندگی به ســاحل نجات 
نرســیده اند. در اینجا این پرسش 
مطرح اســت که چرا برخی موفق و 
برخی ناموفق هســتند؟ در پاسخ 
باید گفت که در موفقیت یا شکست 
انسان ها عوامل متعددی نقش دارد. 
به جرات می تــوان گفت که یکی از 
مهم ترین عوامــل موفقیت در هر 
زندگی، زن است و تاثیر او در کسب 
موفقیت های یک مــرد، حقیقتی 
انکار ناپذیر اســت. در این نوشتار 
کوشــیده ایم برخی محورهای این 
موضوع را از دیدگاه اسالم بررسی 

کنیم.

زن صبور دل  شوهرش را 
همیشه شاداب نگه می دارد 

و مانند »سکوی پرتاب« 
شوهرش را به عالی ترین 

موفقیت های علمی، معنوی و 
اقتصادی می رساند
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میهمان هفته

  این بــار می خواهیم سنت شــکنی کنیم و 
گفت وگو را با فرزند ارشــد خانواده که فقط 7 سال 

دارد آغاز کنیم. 
یســنا خانم، بگو ببینیم با همدســتی خواهر 
کوچولویت که مرتب در حال شست خوردن است، 

روزی چند ساعت بابا و مامان را اذیت می کنی؟
هیچی، من دختر خیلی خوبی هســتم و خواهرم را هم 

خیلی دوست دارم.
   پس روزها چه کار می کنی؟

شنا، دوچرخه سواری، گاهی هم با دوست هایم اسکوتر 
بازی می کنم.

  آقای مهندس، چه شد که شــما پا را از دایره 
هندسه و مهندسی انرژی بیرون گذاشتید و تصمیم 

گرفتید به دنیای شعر و شاعری ورود کنید؟
عالقه به شعر و شــاعری از کودکی در من بود و به شدت 
شــیفته حافظ بودم و گاهی با دوســتانم، بعضی شعرها را 
می خواندیم و با همان آموخته های دنیای کودکی و نوجوانی، 
سعی می کردیم در آنها تغییر ایجاد کنیم یا حتی خودمان، 
مصراعی یا بیتی به آن بیفزاییم که بعدها این کار تبدیل شد 
به اســتقبال از برخی غزلیات حافظ و آثار شاعران دیگر. در 
آن روزها گاهی طنز هم می نوشــتم که در دوره دبیرستان، 
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گفت وگوی خانوادگی با یک همکار

و سرودن لحظه های ساختن  مرد 

خانواده سلیمانی نیا، تشکیل شده است از پدر، 
رحیم سلیمانی نیا، کارشــناس ارشد مهندسی 
انرژی با گرایش سیســتم های انرژی، متولد سال 
58 در قزوین که از سال 81 به شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت قزوین پیوســته و در حال حاضر، 
مسئولیت نگهداری و تعمیر تاسیسات را بر عهده 
دارد و خانم راحله ذوالقدر که سال 63 در قزوین 
به دنیا آمده و مدرک کارشناسی شیمی کاربردی 
دارد و حاصل ازدواجش با رحیم ســلیمانی نیا، دو 
شاخه گل زیبا و دوست داشتنی به نام های یسنا 7 
ساله و ماهور 3 ساله است که همگی در خانه ای با 
پنجره های گشوده رو به باغچه تفاهم و عشق، گرد 

هم آمده اند.
انگیزه اصلی ما برای حضور در جمع این خانواده، 
ویژگی جالب توجه همکارمان رحیم سلیمانی نیا 
بود؛ مردی که میــان دانش فنی و احساســات 
لطیفش، پلی از شعر ساخته و هر بامداد که از خواب 
برمی آید، در اندیشــه اش چیزی نمی گذرد مگر 
ســاختن و درانداختن طرحی نو برای محافظت از 
تاسیساتی که چون پزشــکی مجرب، همواره در 
پی استمرار روند ســامت آنهاست؛ اما همین که 
خورشید، چادر غروب به سر می کشد، پرشتاب به 
آغوش گرم خانواده می آید تا چشم آنها را که منتظر 
دیدارش هستند، روشن کند و زمانی که همه جا در 
سکوت شبانه  فرو می رود، پنجره دلش را به روی 
ذوق می گشاید و پرده را کنار می زند تا احساسش 
هوایی بخــورد و در تنهایــی آواز بخواند و از آن 
سرودها، سروده بسازد و واژه هایی بنویسد شناور 

در افسون گل سرخ.
با این مهندس جوان و فرهیخته که حاال دیگر 
در دنیای شعر، قامتی افراشــته دارد و همسرش 
که نخستین و مهم ترین ستایشگر آثار و به تمامی 
دلداده اوست، در باب زندگی و شعر و ادب، گفتیم و 

شنیدیم که حاصل آن را در برابر دارید.

آنها را برای برنامه رادیویی صبح جمعه با شــما فرستادم که 
چندین مورد آنها اجرا و پخش شد و خیلی هم توجه دوستان 

و آشنایان را برانگیخت و مرا تشویق کردند.
  شعرهای تان در قالب کاسیک بود یا به شعر 

امروز هم می پرداختید؟
بیشتر شعر کالسیک و در قالب غزل بود اما از همان ابتدا، 
شــعر نیمایی هم می گفتم. اولین مجموعه شعرم با نام »در 
ابتدای همیشه« سال 83 از سوی انتشــارات نشر ثالث در 
مجموعه شعر معاصر که از ابتدا با احمد شاملو آغاز شده بود 
و در کنار بزرگان شــعر ایران به چاپ رسید که برایم توفیق 
ارزنده ای بود و انگیزه ای شــد که در این راه، بیشتر مطالعه 

و تالش کنم.
 از مجموعه بعدی تان بگویید.

مجموعه دوم را با نام »این باد لعنتی« به چاپ سپردم که 
در سال 90 به چاپ دوم رسید.

 این اثرتان با مقدمه ای بسیار زیبا آغاز می شود، 
ممکن است آن را بخوانید؟

اهمیتی ندارد که شاعر کیست
و شعر چیست،

مهم تویی ... منم...
و این روزهای بد... که می گذرند

این سطرهای موازی
پیشکش آنها که شاعرترند

بی ردی بر کاغذ...
و نفرین جنگلی در پشت سر!

  خانم سلیمانی نیا، به طور معمول، مدیریت امور 
خانه با خانم هاست و آقایان بیشتر در خارج خانه این 
سمت را دارند. حاال اگر جای شما و همسرتان عوض 

شود، فکر می کنید چه اتفاقی بیفتد؟
به نظر من اتفاق خاصی نمی افتد چون هر دوی ما، مدیران 
قدرتمندی هستیم، از این گذشته، من و همسرم در بسیاری 

از زمینه ها شبیه هم هستیم و افکاری نزدیک به هم داریم.
 یعنی بر فرض در انتهای مســیر خطوط لوله، 
شــرکت پخش به جای بنزین، شربت آلبالو دریافت 

نمی کند؟
مطمئن باشــید چنین اتفاقی نمی افتد، تازه شاید کارها 

بهتر هم پیش برود.
  ما که در برابر اعتماد به نفس شما، سر تعظیم 
فرود می آوریم. حاال بفرمایید به نظر شــما، آماده 
ســاختن فرزندان برای ورود به جامعه را از چه سنی 

باید آغاز کرد؟
در این باره، یک دیدگاه سنتی وجود دارد که معتقد است 
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باید از همــان ابتدای کودکی، مجموعــه ای از دانش های 
مختلف را به کودک یاد داد اما به نظر من، نباید فکر کنیم که 
کودک از بدو تولد، یک کاغذ سفید است و ما موظف هستیم 
مطالب مختلف را روی آن بنویسیم و نقش و نگارهای مورد 
نظرمان را روی آن ترسیم کنیم چون کودک از همان لحظه 
آغاز، چیزهایــی را با خودش همراه مــی آورد مثل هوش، 
استعداد و بســیاری چیزهای دیگر، از سوی دیگر، والدین 
نباید مفاهیم ارزشمند موردنظرشــان را به کودک دیکته 
کنند یعنی برای القای چنین مفاهیمی، بهتر است بگذارند 
کودک الگوبرداری کند که برای این کار هم خودشان باید 

الگویی مناسب برای او باشند.
  اگر خدای ناکرده در زندگی تان مشــکلی پیش 
بیاید، ترجیــح می دهید از راهنمایی های بســتگان و 
نزدیکان تان استفاده کنید یا تجربه ها و دانش یک مشاور؟

هیچ کدام، یعنی من و همســرم معموال برای باز کردن 
هر گرهی، با همدیگر مشورت می کنیم. البته برای تربیت 

بچه ها، از اندیشه های مشاوران هم استفاده می کنیم.
آقــای مهندس، شــما مهم ترین مشــکل 

محیط های کاری را در چه می بینید؟
پاسخ گفتن به این سوال کار ســاده ای نیست و نیاز به 
یک بازه زمانی خاص برای واکاوی فضای موردنظر دارد، اما 
یکی از مشهودترین مشکالت موجود، فاصله میان عوامل 
تصمیم گیرنده و نیروهای اجرایی در سازمان هاست چون 
اغلب، نیروهای اجرایی مشــکالتی را می بینند که مدیران 
رده باال، نسبت به آنها کم توجه هستند و نیروهای اجرایی 
هم، از عواملی که دســت و پا گیر مدیران است بی خبر و از 
محدودیت های آنها بی اطالع هستند که در صورت کاهش 
فاصله میان این دو سطح، هم انتظارات شکل منطقی تری به 

خود می گیرد و هم پیشرفت کارها بهتر می شود.
 االن نســل جوانی که مشــغول فعالیت هستند، اغلب 
ایده های نو و قابل تاملی دارند که در برخی مواقع، نسبت به 
آنها بی توجهی می شود، البته این را بگویم که من خودم را در 
شمار جوان ها نمی دانم چون نزدیک به 17 سال است که در 
این فضا کار می کنم. خوشبختانه می بینم که روند حرکت 
شخصیت فردی همکارانم به ســرعت رو به بهبود و تکامل 
است که فضای مطلوب و تغییرات ایجاد شده در محیط کار، 

گویای این امر است.
 غیر از زمان هایی که به خاطر شــرایط کاری 
ناگزیر هستید در فضای مجازی صرف وقت کنید، 
این فضا چه بخشی از وقت شما را به خود اختصاص 

می دهد؟
من از ابتدای شــکل گرفتن این فضا در قالب وبالگ و 
سایت در کشــور وارد این دنیا شــدم چون همان طور که 
می دانید، بعد از سیاستمداران، شاعران، بیشترین اقبال را 
به این فضا نشــان دادند، ولی من علی رغم حضورم، اعتقاد 
چندانی به این فضا نداشتم و حاال هم بیش از یکی دو ساعت 

را در این زمینه صرف نمی کنم.
 خانم سلیمانی، به نظر شما یک همسر خوب 

کیست؟
کســی که بشــود روی او به عنوان یک دوست صدیق 
حساب کرد و همیشه بتوان حرف های دل را بی واهمه با او 

در میان گذاشت.
 مردم قزوین غیر از قیمه نثار، غذای دیگر هم 
دارند، ما از هر کس می پرسیم، فقط همین غذا را نام 

می برند.

مردم قزوین، میان وعــده ای دارند به نام »دویماج« که 
شامل نان و پنیر و سبزی و گردو و پیاز داغ است که همه را 
خرد می کنند و بعد آن را به شــکل گلوله های بیضی شکل 

درمی آورنــد. این غذا را معمــوال در روز 
»پنجاه به در« می خورند.
 روز پنجاه به در؟

بله، این روز، مصادف اســت با 19 
اردیبهشت ماه که دقیقا 50 روز بعد از 
عید نوروز است و مردم دویماج و آش 
دوغ درست می کنند و به مصال می روند 
و پس از خواندن نماز و دعای باران، از 

این غذا می خورند.
 آقای مهنــدس، امکانات 

بهداشــتی درمانی اینجا برای شما 
راضی کننده است؟

در اینجا درمانگاه خاصــی نداریم و به هنگام 
لزوم، از خدمات پزشکی مراکز طرف قرارداد نفت استفاده 

می کنیم که نسبتا خوب است و فقط در بخش دندانپزشکی 
کمی با مشکل مواجه هستیم.

 خانم سلیمانی، شما مشعل می خوانید؟
بله، البته به این صورت که همسرم آن را می آورند و بعد 
از مطالعه، دوباره برمی گردانند. در میان مطالب مجله هم، 
من بخش مصاحبه های خانواده را خیلی دوست دارم ولی 
بخش های تخصصی آن برایم جذابیتی ندارد که متاسفانه 

هر روز هم بخش های تخصصی آن بیشتر می شود، لطفا به 
فکر ســایر اعضای خانواده صنعت نفت هم باشــید! ضمن 
اینکه عالوه بر همسران کارکنان بسیاری از خود کارکنان 
هم زن هســتند و خواندن بخش های خانوادگی، برای آنها 

لذت بخش تر است.
 تا به حال بدون مناســبت از همسرتان هدیه 

گرفته اید؟
بله، البته نه خیلی زیاد ولی گرفته ام، در مناسبت ها هم 

که همیشه.
 شــنیده ایم که شما در مســابقات قرآن و 

نهج البالغه هم موفقیت های زیادی داشته اید؟
بله من در بسیاری از مســابقات مربوط به نهج البالغه 
شرکت داشتم و در ســال 87 به مرحله نیمه نهایی هم راه 

پیدا کردم.
  آقای مهندس، مضامین شعرهای 
شــما بیشــتر دربرگیرنده چه 
مفاهیمــی اســت و در میان 
شــعرای متقدم و متاخر، 
بیشتر دلبسته چه کسانی 

هستید؟
مضامین شــعری من در 
وهلــه اول عاشــقانه و پس از 
آن معموال اجتماعی است که 
گاهی به چاشنی نقد هم آمیخته 

می شود. 
در میان شاعران متقدم هم شیفته 
سعدی و حافظ هســتم که اوج تکنیک و 
هنرنمایی شــعری در آثار آنها نهفته است و به خیام و 
صائب هم ارادتی خاص دارم. در میان شــاعران متاخر هم 
شهریار و اخوان را بیشتر از دیگران می پسندم ولی به طور 
کلی من به درک بی واسطه در شعر قائلم، البته مطالعه را در 
گام های اول برای دستیابی به تکنیک ضروری می دانم ولی 
پس از آن باید حرفی زد که نو باشد، حرف خود شاعر باشد. 
الگو گرفتن از دیگران، ســدی در برابر ذهن می ســازد که 

جلوی خالقیت را می گیرد.

نسل جوانی که مشغول 
فعالیت هستند، اغلب 

ایده های نو و قابل تاملی 
دارند که در برخی مواقع، 

نسبت به آنها
 بی توجهی می شود
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سالمت

1. پیشگیری از تجمع چربی ها در 
کبد با چای سبز

نوشیدن چای سبز یا اســتفاده از عصاره 
این گیاه دارویی تأثیر زیادی در پیشــگیری 
از تجمع و رســوب چربی هــا در اطراف کبد 
دارد، ضمــن آنکه می تواند به تســریع روند 
درمانی کبد چرب نیز کمک کند. افرادی که 
احتمال و استعداد ابتال به این بیماری 
در آنها زیاد اســت - مانند افراد 
چاق و کم تحــرک - می توانند 
با گنجاندن چای ســبز در رژیم 
غذایی روزانه خــود از ابتال به این 

بیماری پیشــگیری کنند، به شرط آنکه در 
کنار نوشیدن چای سبز، رژیم غذایی سرشار 
از سبزیجات و میوه ها را هم در برنامه غذایی 
خود بگنجانند. عالوه بر این، درمانگران چینی 
بر این باورند که نوشیدن این چای گیاهی به 
صورت مستمر می تواند از ابتال به سرطان کبد 

نیز پیشگیری کند.
2. با زنجبیل متابولیسم بدن را 

افزایش دهید
یکی دیگــر از شــیوه های کاهش جذب 
چربی در جریان گردش خــون و اندام های 
داخلی، گنجانــدن زنجبیل در برنامه غذایی 
هفتگی اســت. افرادی که در طول هفته 2 تا 
3 بار زنجبیل اســتفاده می کنند، می توانند 
از خــواص درمانــی آن در افزایــش میزان 
متابولیسم و سوخت و ساز بدن و کاهش جذب 
چربی ها بهره مند شــوند. بــرای این منظور 

می توانید یک تکــه زنجبیــل را درون یک 
کاسه ماســت رنده کرده و آن را بعد از صرف 

وعده های غذایی میل کنید.
3. سویا را جایگزین گوشت قرمز 

کنید
یکی از مهم ترین عواملــی که می تواند از 
رسوب چربی ها در بافت کبد جلوگیری کند، 
اصالح رژیم غذایی اســت. به گفته محققان، 
جایگزین کردن ســویا و پروتئین گیاهی به 
جای پروتئین حیوانی به ویژه گوشــت قرمز 
می تواند تأثیر زیادی در کاهش جذب چربی 
و تری گلیسیرید در بافت کبد داشته باشد. از 
این رو، درمانگران به افراد مستعد ابتال به کبد 
چرب و التهاب کبد توصیه می کنند در طول 
هفته برای تهیه غذاهای خود از گوشت قرمز و 
سویا کنار هم استفاده کنند و مصرف گوشت 

قرمز را به حداقل برسانند.
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آنچه باید در مورد کبد چرب بدانید

این بیامری
 چراغ خاموش

 می آید!

کبد چرب چیست؟ 
تجمع بیش از اندازه چربي در بافت کبد را که 
گاه به اختالل فعالیت طبیعی این بافت منجر 

می شود، کبد چرب می گویند. وجود چربی در 
کبد طبیعی است اما اگر این میزان بیشتر از 5 
تا 10 درصد وزن کل کبد را در بر بگیرد، فرد به 
بیماری کبد چرب دچار شده که در بسیاری از 
موارد درمان پذیر است، اما گاهی می تواند اثرات 
و عوارض خطرناکی چون نارســایی یا سیروز 
کبد را در پی داشته باشد. این بیماری معموال 
عالمتی ندارد و اغلب پس از انجام سونوگرافی 
مشخص می شود. وظیفه کبد، بررسی غذاها 
و نوشــیدنی هایی که می خوریم و می نوشیم 
و تصفیه مواد خطرناک آنهاســت. اگر میزان 
زیادی چربی در کبد وجود داشته باشد، این 
فرآیند دچار مشکل می شود و در مواردی به 
التهاب یا زخم های کبــدی می انجامد.  این 
بیماری که معمــوال در میان ســاالن)50 تا 
60 سال( دیده می شــود، زمانی خطرناک تر 

می شود که علت بروز آن، عواملی غیر از افزایش 
چربی در کبد باشد که هر چه سریع تر باید برای 

درمان آن اقدام کرد.

انواع کبد چرب
کبد چرب به سه دســته کلی یعنی کبد 
چــرب غیرالکلی، کبد چــرب الکلی و کبد 

چرب حاد بارداری تقسیم می شود.

کبد چرب غیرالکلی
ایــن عارضه کــه با مصــرف الــکل بی 
ارتباط اســت، زمانی رخ می دهد که کبد در 
شکستن چربی ها دچار مشــکل می شود و 
عالئم آن زمانی بروز می کنــد که 10 درصد 
و یا بیشــتر وزن کبد حاوی چربی باشــد و 
در شدیدترین مراحل، به ســیروز کبدی یا 

زخم و ســپس نارســایی کبدی می انجامد.

کبد چرب الکلی
این بیماری جــزء اولیــن مرحله های 
بیماری های کبدی مربوط به الکل اســت. 
کبد با مصرف زیاد الــکل صدمه می بیند و 
قدرت شکستن چربی ها را از دست می دهد. 
اگر فرد از مصرف الکل خودداری کند، این 
نوع کبدچرب کم کم درمان می شود اما در 
صورت ادامه مصرف الکل، ممکن است فرد 

دچار سیروز کبدی شود.

کبد چرب بارداری
این نوع از کبد چرب خیلی نادر است، با 
این حال جمع شــدن چربی در کبد هنگام 
بارداری می تواند خطراتی جدی برای مادر و 

برای پیشگیری از بیماری های کبد

7  خوردنی مفید

کبد بزرگ ترین غــده بدن با 
وزن ۱۵۰۰ گرم و متشــکل از دو 
لوب راست و چپ اســت. اکثر 
فعالیت هــای متابولیک بدن و 
به عبارتــی بیــش از ۵۰۰ عمل 
متفاوت، مثل ذخیره مواد معدنی 
و ویتامین ها، تبدیل آمونیاک به 
اوره و مهم تر از همه عمل به عنوان 
یک صافی برای خون، توسط این 
غده انجام می شــود. با فعالیت 
۲۰ درصد از کبــد ادامه زندگی 
امکان پذیر خواهد بود اما توقف 
فعالیت این غده، حداکثر در عرض 
۲۴ ساعت به مرگ منجر می شود.
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جنین داشته باشد  و باعث نارسایی کبدی، نارسایی کلیه، عفونت 
شدید و یا خونریزی منجر شود. هرچند دلیل این بیماری کامال 
شناخته نشده اما دانشمندان معتقدند این بیماری با هورمون های 
این دوران در ارتباط است.   عالئم این بیماری معموال در سه ماه 
سوم رخ می دهد و شامل حالت تهوع، اســتفراغ، درد در قسمت 
باالیی سمت راست شــکم، زردی و کسالت عمومی است، از این 
رو زنان باردار باید آزمایش های الزم را برای اطالع از این بیماری 
انجام دهند، ناگفته نماند که در صورت ابتال هم اکثر زنان پس از 

زایمان بهبود می یابند.

عالئم کبد چرب
کبد چرب یک بیماری خاموش اســت کــه در مراحل اولیه 
نشانه ای ندارد. اما پیشــرفت بیماری می تواند باعث بروز عالئم 
مبهمی چون خستگی، کاهش وزن و اشتها، ضعف، تهوع، گیجی، 
مشکل در تصمیم گیری و عدم تمرکز شود. از دیگر نشانه های ابتال 
به این بیماری می توان به درد در مرکز و یا ســمت راست قسمت 
باالیی شکم و بزرگ شدن کبد اشاره کرد. عالئم سیروز کبدی هم 
عبارتند از: احتباس مایعات، تحلیل رفتن ماهیچه ها، خونریزی 

داخلی، زردی پوست و چشم ها.

چرا کبد چرب می شود؟
یکی از شایع ترین دالیل ابتال به 

کبد چرب اعتیاد به الکل است. 
اســتفاده از برخی داروهای 
خاص و اختالالت متابولیک 
نیز از دیگر دالیل ابتال به این 

بیماری هســتند. در مواردی 
که فرد الکلی نیســت، پزشکان 
دلیل قطعی ابتــال به کبد چرب 

را نمی دانند، اما مواردی چون 
چاقی، دیابت نوع 2، فشــار 
خون باال، مصرف داروهایی 
ماننــد آســپرین، داروهای 

اســتروئیدی، تاموکسیفن و 

تتراسیکلین، ویروس ها )ویروس هپاتیت A و سایر ویروس ها(، 
سوءتغذیه، کلسترول خون باال، سندرم تخمدان پلی کیستیک، 
کم کاری تیروئیــد )hypothyroidism( و جراحی بای پس 
معده می توانند باعث ایجاد بیماری کبد چرب و یا افزایش خطر 

ابتال به آن شوند.

درمان کبد چرب
برای این عارضه، درمان قطعی وجود ندارد و تنها راه کنترل یا 
عدم ابتال به آن، درمان سایر بیماری ها از جمله دیابت و کلسترول 
خون است. ترک مصرف الکل، مدیریت کلسترول، کاهش وزن 
و کنترل قندخــون از درمان های معمول این بیماری هســتند. 
البته برای دریافت دارو و توصیه در مورد کنترل و مدیریت دیگر 
بیماری ها و مشکالتی که به کبد چرب منجر می شوند، حتما باید 

به پزشک متخصص مراجعه کرد.

سبک زندگی خود را تغییر دهید!
برای کاهش خطر ابتال به کبد چرب، رعایت این موارد می تواند 

موثر  باشد:
  رژیم غذایی سالم: با در پیش گرفتن یک رژیم غذایی سالم 
به خود کمک کنید. استفاده از میوه ها، سبزیجات، غالت کامل و 

چربی های سالم می تواند خطر ابتال به کبد چرب را کاهش دهد.
  تعادل وزن و تناســب اندام: اگر 
اضافه وزن دارید یا چاق هستید، 
میزان کالــری مصرفی خود را 
در روز کاهش دهیــد و با انجام 
فعالیت  بدنــی، وزن خود را کم 

کنید.
   ورزش و تمریــن: برنامــه 
منظم برای ورزش در بیشتر 
روزهای هفته کمک کننده 
است، البته اگر مدتهاست 
ورزش نکرده اید، پیش از 
ورزش با پزشــک مشورت 

کنید.

4. آب لیمو را فراموش نکنید
نوشیدن یک لیوان آب که در آن عصاره 
یک لیموترش تازه وجود دارد، در آغاز روز 
می تواند بهترین دارو برای پیشــگیری از 
ابتال بــه کبد چرب باشــد. از آنجا که لیمو 
سرشار از ویتامین C است و به عنوان یک 
آنتی اکســیدان می تواند نقش موثری در 
هضم و جــذب مواد مفید در بدن داشــته 
باشد، قابلیت زیادی در پیشگیری و درمان 

کبد چرب دارد.
5. از زردچوبه غافل نشوید

محققان به تازگــی از تأثیر زردچوبه بر 
کنترل بیماری کبد چرب در افراد چاقی که 
به این بیماری مبتال هستند خبر داده اند. بر 
اساس این تحقیقات مشخص شده، افرادی 
که از زردچوبه به عنوان یک چاشــنی در 
برنامه روزانه خود استفاده می کنند، کبد 

مقاوم تــری در برابر ابتال بــه بیماری کبد 
چرب دارند و احتمال ذخیره شــدن ذرات 
چربی در کبد آنها کمتر است، از این رو این 
محققان به مردم توصیه می کنند مصرف 
زردچوبه را بــه عنوان یک ادویــه موثر و 
درمانگر در برنامه هفتگــی و حتی روزانه 

خود بگنجانند.
6. عرق های گیاهی بنوشید

عرق های گیاهی شــاه تره، خارشتر و 
کاســنی از جمله داروهای گیاهی موثر در 
کنترل و درمان کبد چرب به شمار می آیند. 
این نوشیدنی های گیاهی از آنجا که طبعی 
ســرد و تر دارند، موجب کاهــش میزان 
کلسترول خون می شوند و در عین حال به 
پاک سازی کبد و بدن از سموم و مواد زائد 
هم کمک می کنند. بــه اعتقاد درمانگران، 
نوشــیدن یک تا 2 لیوان از عرق های شاه 

تره، کاسنی و خارشــتر یا ترکیبی از آنها 
می تواند تأثیر زیادی در پیشگیری از ابتال 
به بیماری های کبد به ویــژه کبد چرب و 
سیروز کبدی داشته باشد و احتمال ابتال به 

این بیماری ها را به صفر برساند.
7. برای درمان کبد چرب قهوه 

بخورید
امروزه اثبات شــده مصرف روزانه یک 
فنجــان قهوه برای جلوگیری از خشــکی 
کبــد و همچنین کبد چرب بســیار مفید 
اســت. کســانی که به عارضه کبد چرب 
مبتال هســتند از قهوه می توانند به عنوان 
کمک کننده در بهبود آن اســتفاده کنند. 
البته نباید تصور شود که تنها قهوه در بهبود 
این بیماری موثر است بلکه شخص مبتال 
به کبد چرب باید به کاهــش وزن و انجام 

ورزش نیز بپردازد. 

زنگ خطری به نام 
»فست فود«

اگرچه بیماری کبد چرب اغلب در میانسالی 
و در سنین 50 تا 60 سالگی رخ می دهد، اما با 
توجه به افزایش مصرف غذاهای چرب و حاوی 
مواد نگهدارنــده از جمله انواع فســت فودها، 
نوشــابه ها و همچنین افزایش استرس و عدم 
فعالیت مناســب روزانه، می تــوان گفت این 
بیماری در جوانان نیز رشــد فزاینده ای داشته 

است. 

با فست فودها خداحافظی کنید
مصرف بیش از حد غذاهای چرب و گنجاندن 
انواع فست فودها و نوشــابه ها در رژیم غذایی 
اعضای خانواده یکی از شــایع ترین علل ابتال 
به بیماری کبد چرب اســت. همچنین رعایت 
نکــردن آداب غذاخوردن از جملــه مواردی 
اســت که احتمال ابتال به این بیمــاری را در 
افراد افزایش می دهــد، بدترین عادت غذایی 
که بین اکثر افراد شــایع شــده است مصرف 
انواع نوشــیدنی ها بین غذا یا بالفاصله پس از 
صرف غذاســت. خوردن آب همراه یا بالفاصله 
پس از غذا، باعث اختالل در هضم آن می شود 
و بیشترین آسیب را به دستگاه گوارش به ویژه 
کبــد وارد می کند. نکته: بهتریــن زمان برای 
نوشــیدن آب، نیم ســاعت قبل از غذا یا یک 

ساعت پس از آن است.

استرس خود را مهار کنید
استرس، به ویژه استرس های مداوم، تاثیر 
مخربی روی تمامی اعضای بدن به ویژه قلب و 
کبد دارد، از این رو افرادی که به علت نوع شغل، 
ویژگی های شخصیتی و یا تربیتی همیشه دچار 
نوعی اضطراب هستند، استعداد بیشتری برای 
ابتال به کبد چرب و حتی پیشرفت این بیماری 
دارند. دوری از محیط های استرس زا، کارهای 
پر اســترس و انجام تمرینات ورزشــی مداوم 
و مصــرف دم نوش های گیاهــی آرام بخش، 
می تواند ســبب کاهش این عامــل مخرب در 
انسان ها باشد. حداقل نیم ساعت ورزش در روز 
نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری دارد. 
پیاده روی منظم روزانــه، فعالیت های ورزش 
ایروبیک )هوازی( نظیر پیــاده روی، دویدن، 

طناب زدن، شنا و ... بسیار مفید هستند.
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شبیه پرسه زدن در مه...
شبیه پرسه زدن در مه، شبیه خوردن یک معجون

پراز توهم و تردیدی، پر از ترانه ی  ناموزون
اسیر دلهره ای مزمن میان وسوسه ی مردی

که پشت پا زده بر شعرش برای یک زن گندمگون
غرور وحشی یک گرگی که ناشیانه ترک خورده

و گاف چندش و استفراغ پس از شنیدن بوی خون
تو را به فاصله ها ... این بار بیا و یک کمی اهلی باش

پری کوچک عصیانگر، پری کوچک بی قانون
دو بیت تازه بساز از من به جای چشم خودت بگذار

چراغ های مرا بردار از این جنازه ببر بیرون
برای خانه دلم تنگ است عزیز خوب نه چندان دور!

قرار بعدی ما این شعر... چهارشنبه ... و آن کانون

مرا برای کشیدن...؟
شاید مرا برای کشیدن کشیده اند
یا امتداد دور تو را »من« کشیده اند
این جاده را دو خط موازی و پیچ پیچ
شاید به معنی نرسیدن کشیده اند

در چارچوب گنگ حواشی برای من 
پرپر شدن به جای پریدن کشیده اند
اینجای تابلو من و تو تاب می خوریم
ما را به رنگ تیره روشن کشیده اند
این گوشه را نگاه! مرا دار می زنند

آنسوی تر صلیبی از آهن کشیده اند
وقتی صدای من به کسی قد نمی دهد

فریاد را برای چه اصال کشیده اند؟
شاید خوشت نیاید از اینجای تابلو
اما ببین! جنازه یک زن کشیده اند

حاال تمام تابلو را بر مدار »من«
اما مرا برای کشیدن کشیده اند؟

برای خلیج فارس همیشه و هویتی که دارد غرق...
با چشم های آبی تو خو گرفته ایم

حس جنوب و بندر و پارو گرفته ایم
کشتی بغض های ترک خورده ایم و باز
سکان خاطرات به این سو گرفته ایم
دندان پوک اسکله ها را شمرده ایم
تا کنج دست های تو پهلو گرفته ایم

با لنج های چوبی مردان بندری
از آب های گرم تو میگو گرفته ایم
زیبای آریایی خوابیده در صدف!

موجی به دامنت بده بانو، گرفته ایم
حاال بچرخ دایره ها را به هم بزن

لختی برقص، لکنت جادو گرفته ایم
ما با هم ایم! خاطره ها گم نمی شوند...

مانند خاک و ریشه به هم خو گرفته ایم

تنها برای تو
بسیارند

که می خواهندت
و من نیز...

اما نه!
که آنان برای تو تنها می میرند

و من 
تنها برای تو

زنده ام.

شعر باران
آوای باد می گفت در گوش: خواهد آمد

من بوکشان و پرسان: کی بوش خواهد آمد؟
گفتا کسی می آید از سنگالخ تاریخ

گفتم که؟ گفت خاموش! خاموش! خواهد آمد
مردی می آید از دور با کوله باری از نور

مردی که خون شعر از گیسوش خواهد آمد
در شامگاه بوفان برکف درفش طوفان

دیوانه، مست، عاشق، مدهوش خواهد آمد
آوار کهنگی ها هر چند مانده برجا
نیمای شعر تازه از یوش خواهد آمد

پوشای تار شب را با صبح خواهد آشفت
عریانی غزل را تن پوش خواهد آمد

آن شب که چشم خورشید بر آسمان زند تیر
مرگ ترانه های مغشوش خواهد آمد

درگیر و دار نفرین مردی می آید از دور
مردی که شعر باران بر دوش خواهد آمد

چند شعر از رحیم سلیمانی:
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نیکی به بدان ردیابی دستگاه گمشده 
گم شدن تلفن هوشــمند، یکی از بدترین اتفاقاتی است که 
می تواند رخ بدهد چرا که اگر اطالعات آن به دست شخصی ناباب 
بیفتد، می تواند به مشکلی بزرگ تبدیل شــود. نرم افزارهای 
زیادی وجود دارند که می توانند گوشی را ردیابی کنند اما وقتی 
گوشی گم می شود، دیگر این نرم افزارها به کمک تان نخواهند 
آمد چون باید قبل از گم شدن، این نرم افزارها را روی دستگاه تان 
نصب کنید. گوگل برای این مشــکل چاره ای اندیشــیده که 
می توانید به کمک آن، از مکان فعلی دستگاه تان با خبر شوید 
و حتی اطالعات آن را پاک کنید، حتی اگر گوشــی خود را در 
خانه گم کردید، می توانید با گزینه Ring زنگ گوشی خود را 
به صدا در بیاورید، ضمن اینکه اگر جی پی اس دستگاه تان در 
کامل ترین حالت قرار داشته باشد، ردیابی آن دقیق تر صورت 

می گیرد. 

ضرب المثل »پاالن ندیده« در مواردی به کار می رود 
که کاری بر مبنای عقل و دور اندیشــی انجام نشــود و 
باعث زیان و ضرر فردشود. البته این مثل در میان مردم 
کمتر رواج دارد و بیشتر اهل تاریخ و ادب از آن استفاده 

می کنند. اما خاستگاه این ضرب المثل:
عمادالدین قرا ارســالن قارود بیک کــه به اختصار 
قارود گفته می شود، در سال ۴۳۳ ه.ق به فرمان عمویش 
طغرل بیک سلجوقی حاکم کرمان شد و تا پایان سلطنت 
برادرش آلب ارســالن بر خطه کرمان و فارس و عمان 
حکومت کرد. وقتی آلب ارسالن در سال ۴۶۵ ه.ق به قتل 
رسید، فرزندش ملکشاه سلجوقی به سلطنت رسید، اما 
قارود که ســلطنت را حق خود می دانست، به همراه دو 
فرزندش میرانشاه و سلطان شاه با لشکری عظیم، راهی 

عراق شد. 
در اطراف همدان جنگی سخت در گرفت که بعد از 
سه شبانه روز زد و خورد، عاقبت ملکشاه سلجوقی پیروز 

و قارود و دو پسرش اسیر شدند.
وقتی قارود را به حضور ملکشــاه بردند، خواست از 
خون او بگذرد، اما به تحریک خواجه نظام الملک دستور 
داد که آنها را زندانی کنند و بعد از مدتی به قارود شربت 
زهر بدهند و به چشم دو فرزندش میل بکشند. طرز میل 
کشیدن در قدیم این گونه بود که چشمان محکوم را باز 

نگه می داشتند و میل داغ سرخی را از مقابل چشمانش 
عبور می دادند. حرارت و نــور خیره کننده میل داغ در 
چشمان باز محکوم به گونه ای اثر می کرد که بینایی اش 
را به طور کامل از دست می داد، طوری که چشمانش باز 

بود اما جایی را نمی دید.
در مورد سلطان شــاه گفته اند که اگر چه چشمان 
او را میل کشــیدند اما تمام بینایی اش را از دست نداد و 
کمی بعد با کمک یکی از خدمتکاران پدرش گریخت و 
به کرمان رفت و۱۰ سال بر آنجا حکومت کرد اما غیر از 
عیش و عشرت و خوشگذرانی به کار دیگری نپرداخت.

روزی برایــش خبر آوردند که ملکشــاه به اصفهان 
رسیده و او دستور داد که به سرعت بساط عیش و نوش 

را جمع کنند.
 اطرافیانــش گفتند که از اصفهان تــا کرمان ۱۴۰ 
فرسنگ است و تا او برســد، فرصت زیادی باقی است 
اما سلطان شاه پاسخ داد: »شــما درست می گویید، اما 
پاالن ندیده اید!« پرســیدند:  یعنی چه؟ گفت:»  وقتی 
می خواستند در چشــمم میل بکشــند، پاالنی رویم 
گذاشتند و یک نفر روی آن نشست تا من حرکت نکنم!« 
او با این تجربه تلخ، به سرعت خود را به کرمان رساند و 
در نهایت ادب از ملکشاه و لشــکریانش پذیرایی کرد و 
سپس آنها را با تقدیم هدایای گرانبها به عراق باز گرداند.

                                                پاالن ندیده

 پارسایی در مناجات خود می گفت: خدایا! بر بدان 
رحمت بفرســت، چرا که نیکان خود رحمتند و آنها را 
نیک آفریده ای. می گویند، فریدون - شــاه باســتانی 
ایران که بر ضحاک ســتمگر پیروز شد و خود به جای 
او نشست - دســتور داد خیمه ای بزرگ درخور مقام 
پادشــاهی برای او در زمینی وســیع برپا کردند. پس 
از آنکه آن ســراپرده به زیبایی و در کمال آراســتگی 
تکمیل شد، به نقاشــان چین دستور داد تا این عبارت 
را بر دیواره خیمه با خطی زیبا و درشــت بنویســند و 

رنگ آمیزی کنند:
ای خردمند! با بــدکاران به نیکی رفتــار کن تا به 

پیروی از تو، راه نیکان را برگزینند.

 فریدون گفت نقاشان چین را

كه پیرامون خرگاهش بدوزند

بدان را نیك دار، اى مرد هشیار

كه نیكان خود بزرگ و نیك روزند

گوناگون

 شماره  796، شنبه 23مرداد 1395 

نماز قضا
زاهدى میهمان پادشــاهی شد، چون به 
طعام بنشستند كمتر از آن خورد كه ارادت 
او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن كرد 
كه عادت او تا ظن صالحیت در حق او زیادت 

كنند.
چون بهُ مقام خویش آمد،ُ سفره خواست 
تا تناولی كند. پسرى صاحب فراست داشت، 
گفت: اى پدر! بارى به مجلس سلطان در، طعام 
نخوردى؟ گفت: در نظر ایشان چیزى نخوردم 
كه به كار آید. گفت: نمــاز را هم قضا كن كه 

چیزى نكردى كه به كار آید.
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افقی:
1- در اینجا، نفت خام در فشار اتمسفر به فرآورده های دیگر تبدیل می شود – دربرگیرنده 
2- دشمن چروک – رشته کوهی که بخشی از سلسله جبال زاگرس است –صریح و بی پرده 
– بلند و شیوا 3- روستایی در شمال تهران که یکی از تفریحگاه های ساکنان پایتخت است 
– دردها – فرمانروایان مصر در قدیم به این عنوان خوانده می شــدند 4- پاالیشگاه خانگی 
– عزیز تابستان – درخت خوش اندام 5- طنزپرداز سرشــناس ایرلندی – شرکت حاکم بر 
نفت عربستان – زیان وارد کردن بر کسی در معامله 6- آسانی است و پس از سختی می آید 
– نیروگاهی در شمال ایران 7- از انواع پیش غذا – نسبت دادن است و به معنای مدارک هم 
آمده 8- شهر زخمی از زلزله – برج طغرل در این شــهر واقع شده است – آبدیده – به میزان 
کافی 9- نیزه کوتاه و کوچک – میدانی به موازات میدان نفتی اهواز 10- نشانه مفعول صریح 
– طلب فتوا کردن – رود معروف فرانســه 11- گذرگاه قطار – تردید و دودلی – نوعی سالح 
کمری 12- گیاهی موثر در کاهش وزن – اســتانی در ایران – شرکت هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس 13- حیرت و سرگشــتگی – درگاه اینترنتی – سکو و طاقچه – اتم یا ملکولی با 
بار الکتریکی 14- عرصه قدرت نمایی مشت زنان – نام کوچک فیلسوف برجسته قرن ششم 

و خالق حکمت االشراق
عمودی:

1- ســزای عمل اســت و کارمندان خیلی به آن عالقه دارند- رنگ بهار – خود را بزرگ 
پنداشتن 2- ماده بیهوشی – کارها – تخلص یکی از غزلسرایان معاصر 3- بزرگ ترین شرکت 
نفتی روسیه – نوعی بلور 4- دانه خوشبو – مرکز یکی از استان های شمالی ایران – سوره ای 
در قرآن 5- از عناصر شــیمیایی – مهم ترین روحانی مسیحی پس از پاپ 6- ورزش دلپذیر 
تابستانی – آشکار 7- نام قدیم کشور فرانسه – شبیه هم بودن 8- چین و شکن بر پیشانی – 
اندیشه 9- حجمی هندسی است و گرمای آتش – فلز نرم و خاکستری 10- شرکت ملی نفت 
الجزایر – نتی در موسیقی 11- بارکش دراز گوش – نام انوشیروان عادل – حرف نفی عرب 
12- رئیس جمهور جنجالی ترکیه – استفاده کننده و بهره مند 13- گل سرسبد بارسلونا – از 
القاب پیامبر بزرگ اســالم )ص( – فلز چهره 14- از شرکت های پاالیش نفت ایران – فالتی 

بزرگ در هندوستان – پیرو اهل سنت بودن 

 شماره  760، شنبه 16 آبان 481394

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. 
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تازه های فناوری دیجیتال

حفظ امنیت خانه با سامانه هوشمند

حل جدول 
شماره قبل

افقی:
1- میدان غار – مســلم 2- یال – اتر – جم – وان 3- نرون – ماتم  - کلید 4- ارز – مه – بوآ 5- سوپ – بی تی 
یو – بدی 6- سیا – مهد 7- اتیلن – یاران 8- ور – دن – سی – دق 9- اکناف – آالیش 10- ها – هواساز – نم 11- رحم 

–رو – یدک 12- گوگل – معاد – بازی 13- آتا – بال – رگ – ریل 14- مونش – آبخیزداری 

عمودی:
1- میناس – آوا – لگام 2- یار – ترکه – وتو 3- دلواپسی – نارگان 4- نر – یلدا – حل 5- نا – زبان نفهم 6- اتم – مال 
7- غرامت – ارعاب 8- تهی – سوا 9- رجم – دری 10- بومی سازی – گز 11- کو – هایل – دب 12- سوالبدر – آنکارا 

13- الی - ادیم – زیر 14- مندجی – نقش - شیلی 
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کاریکاتور : فواد موسوی
کتاب، قربانی دنیای مجازی در گام نخست است و کاهش پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده، گام بعدی!


