
سرمقاله

سال 1859 وقتی سرهنگ »دریک« نخستین چاه نفت را در 
ایالت پنسیلوانیا امریکا حفر کرد، بشر، ذوق زده از کشف منبع 
ثروت دیگری، به جان زمین افتاد. شاید در این صد و پنجاه سال 
هیچ چیز به اندازه نفت برای انسان سودمند و البته پر ضرر نبوده 
است. بشر با غلبه ساحت تکنیکی خود، زمین و طبیعت را به 
خدمت در آورد و پس از انقالب صنعتی، طبیعت را »بی جان« 
شناخت و امروزه سرعت دیوانه وار بهره انسان از این طبیعت 

بی جان، همه چشم ها را خیره کرده است.
 این جنون سود، جهان را در مخاطره های هول انگیز انداخته 
است؛ مخاطره هایی که هر لحظه می رود تا بخش های بزرگی از 
زمین را به ورطه نابودی بکشاند. خیلی طول کشید تا بشر ذوق 
زده از کشف منابع عظیم فسیلی، با نگاهی به اطراف، خود را در 
خطر ببیند. انسان، طبیعت بی جان شده!  را به نیستی کشاند و 
خود نیز رو به نابودی رفت، اما توجه به اطراف و نگاهی عمیق تر 
به این بهره برداری بزرگ که سرهنگ دریک، نخستین بار، راه آن 
را به دنیا نشان داد، خیلی دیر به جهان توسعه نیافته رسید. در 
این سوی عالم ما خیلی دیرتر از کشورهای توسعه یافته متوجه 
خطر شدیم؛ خطری که نه در نزدیکی ما، بلکه با ماست، در وجود 
ماست، آن را می نوشیم، تنفس می کنیم و روی آن راه می رویم. 
آری! ما از این خطر فاصله نداریم با او هستیم. باید به خود آییم و 
چشم در چشم خطر بدوزیم تا شاید سایه اش کمتر بر ما سنگینی 
کند. باز هم تکنیک به یاری تکنیک آمده است و شاید اگر  با 
اندکی فکر همراه شود، بتواند گریزگاهی از خطر را  فرا روی ما که 
در راه توسعه هستیم، بگشاید. امروز در صنعت نفت ایران، جایگاه 

اچ اس ای از همیشه برجسته تر شده است و این مسئله جای 
امیدواری دارد، چنانکه وزیر نفت نیز چندی پیش در گفت وگوی 
تلویزیونی خود بر ضرورت توجه به موضوع اچ اس ای در صنعت 
نفت تاکید ویژه داشت. امروز صنعت نفت کشورمان با درک 
عمیق تر از بهره تکنیکی، بدون محاسبه خطرها، بیش از پیش 
آگاهی یافته است. راه توسعه از نابودی زمین و بشر نمی گذرد که 
این مسئله خود یک توسعه نیافتگی مضاعف است. با عدم توجه 
به اچ اس ای و به شمار نیاوردن آن در معادالت بهره برداری های 
صنعتی و اقتصادی برای حرکت در مسیر توسعه، نه تنها در مسیر 
توسعه گام  بر نمی داریم که در بدفهمی عمیق از توسعه، دچار 
نوعی توسعه نیافتگی مضاعف می شویم؛ چنان که نجاری با 
چوب های میز خود، صندلی بسازد و البته که میز را خراب کرده 
است. توسعه بدون در نظر گرفتن مسائل محیط زیست و سالمت 
و ایمنی، درو کردن باد است. زیرا آنچه را به دست می آید، دوباره 
باید صرف آنچه کرد که از دست رفته است. اچ اس ای تعارفات 
مرسوم نیست که موضوعی حیاتی است و راه توسعه برای ما بدون 
در نظر گرفتن آن گشوده نخواهد شد. مجله مشعل بر اساس، 
راهبرد وزیر نفت، همت اهالی صنعت نفت و درک شرایط خطیر 
اچ اس ای، صفحاتی ثابت را به این موضوع اختصاص داده و این 
هفته به طور ویژه به آن پرداخته است. همچنین راه اندازی 
»نخستین مرکز تله مدیسین دریایی« مورد توجه ویژه مشعل این 
هفته قرار گرفته است. برای اچ اس ای و اولویت های آن راهی بس 
طوالنی پیش رو داریم و مشعل بر آن است که به اندازه سهم و توان 

خود در این حوزه نیز به یاری صنعت نفت بیاید. 

»اچ اس ای« سپری برای تن و جان و جهان



ضریب بازیافت نفت 
در فالت قاره ٤ درصد 

افزایش یافته است
اسداهلل قره خانی، سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، در تشریح نشست روز 
این  بهمن ماه(   ٢٤ ( یکشنبه 
کمیسیون گفته است: در این 
نشست، حمید بورد، مدیرعامل 
شرکت نفت فالت قاره و معاونان 
فعالیت  نحوه  از  گزارشی  وی 
شرکت در میدان های نفتی ارائه 
دادند. تالش شرکت نفت فالت 
قاره بر این است که در میدان های 
و  داخلی  از شرکت های  نفتی 
همچنین دکل های حفاری داخلی 
این  همچنین  کند،  استفاده 
از  استفاده  جای  به  شرکت 
بخش  در  خارجی  نیروهای 
از  لنج ها  و  قایق ها  خدمات، 
نیروهای داخلی استفاده کرده و 
این سبب شده که هزینه شرکت 

به نصف کاهش پیدا کند. 
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روایتی از دیدارهای هیئت سوئدی با رئیس جمهوری و وزیر نفت:

  توافق میزبان و میهمان

 در همکاری های انرژی

نویسنده، تحلیلگر و گزارشگر مشعل باشید

میهمان  اقتصادی  باالترین سطح سیاسی -  هفته ای که گذشت، هیئت سوئدی در 
ایرانیان بودند. نفت نیز به عنوان یک کاالی مهم و راهبردی اقتصادی در تعامالت ایرانی ها 
و سوئدی ها نقش مهمی ایفا کرد. پس از برجام و گشایش های شاخص در صنعت نفت که به 
گواه متخصصان و کارشناسان یکی از چشمگیرترین آنها در اقتصاد ایران بود، روز به روز بر 
دیدارها و مناسبات کشور با مشتری های جدید و قدیمی افزوده شده است. دولت یازدهم 

با درک میدان تعامل ها و بهره برداری از شرایط پیش آمده بر افق های روشن اقتصادی ... 

پاالیشی ها در
 تعقیب صدرنشین

اینجا ایران است،  قلب  خلیج  فارس 
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 امروز در صنعت نفت ایران، جایگاه اچ اس ای از همیشه 
برجسته تر شده است و این مسئله جای امیدواری دارد، چنانکه 
وزیر نفت نیز چندی پیش در گفت وگوی تلویزیونی خود بر 
ضرورت توجه به موضوع اچ اس ای در صنعت نفت تاکید ویژه 
داشت. امروز صنعت نفت کشورمان با درک عمیق تر از بهره 

تکنیکی، بدون محاسبه خطرها، بیش از پیش آگاهی یافته است. 
راه توسعه از نابودی زمین و بشر نمی گذرد که این مسئله خود 
یک توسعه نیافتگی مضاعف است. با عدم توجه به اچ اس ای و 
و  صنعتی  بهره برداری های  معادالت  در  آن  نیاوردن  شمار  به 

اقتصادی برای حرکت در مسیر توسعه، نه تنها... ازتیتر یک

گزارش تصویری 
از یک دکل 
حفاری دریایی
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در »مشعل« بخوانید

 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران 48 صفحه،      شماره 822 ،  شنبه 30 بهمن ماه 1395 

وزیر نفت:
عده ای نمی خواهند
 کشور در حال آرامش و توسعه باشد

آنچه در پس
 پرده سکوت
 نهان است!

گازرسانی به روستاها در دولت 
یازدهم خیره کننده بوده است

سپری برای تن و جان و جهان

 نگاهی ویژه به نخستین 
همایش سالمت روان 
خانواده های اقماری در 
شرکت نفت فالت قاره:

رویکرد  تازه 
 بهداشت، ایمنی

  و محیط زیست  نفت 

 همزمان با  افتتاح 
طرح منحصر به فرد 
تله مدیسین دریایی

حبیب اهلل بیطرف:
وزارت نفت آماده همکاری
 با بخش خصوصی است

 فرهنگ سازی رکن اصلی 
فعالیت های اچ اس ای است

مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در گفت و گو با مشعل:

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

گازرسانی به روستاها در دولت یازدهم 
6 افزایشی خیره کننده  داشته است

مدير مسئول :
کسری نوری

جانشین مدير مسئول:
ابوالحسن درویشی

سردبیر:
مسعود رفیعی طالقانی

مدیرهنری و طراح جلد: مزدک غیاثی
همکاران تحریریه: علی بهرامی، اکرم 

برنجی، آرش جعفری، راحله خالقی، سمیه 
راهپیما، محمد رفیعی، آرزو عطایی، مرجان 
طباطبایی، زینب محبتی، مهدی مهرابی، 

سعید محمد بگی 

ویراستار: زهرا شهبازی

هماهنگی و ارتباطات : مریم دهلوی
صفحه آرا: حسین گلپایگانی
حروفچین : رقیه مصطفوی

گروه عکس: سید مصطفی حسینی، سید 
حسن حسینی، رضا رستمی

 مجتبی محمدقلی، نرگس مختار 

 نقش مهم صنعت گاز در توسعه صنایع

در میزگرد »مشعل« با عنوان  »بهینه سازی مصرف سوخت؛ چالش ها و راهکارها« مطرح شد



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 822  4
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هفته ای که گذشت، هیئت سوئدی در باالترین 
سطح سیاسی - اقتصادی میهمان ایرانیان بودند. 
نفت نیز به عنوان یک کاالی مهم و راهبردی 
اقتصادی در تعامالت ایرانی ها و سوئدی ها نقش 
مهمی ایفا کرد. پس از برجام و گشایش های 
شاخص در صنعت نفت که به گواه متخصصان و 
کارشناسان یکی از چشمگیرترین آنها در اقتصاد 
ایران بود، روز به روز بر دیدارها و مناسبات کشور با 
مشتری های جدید و قدیمی افزوده شده است. 
دولت یازدهم با درک میدان تعامل ها و بهره برداری 
از شرایط پیش آمده بر افق های روشن اقتصادی 
آینده پافشاری کرده است. رئیس جمهوری و وزیر 
نفت در این میان دیدارهای ویژه ای با هیئت 

سوئدی داشتند. 

همکاری گسترده  در حوزه انرژی 
دکتر حسن روحانی، روز شنبه )٢٣ بهمن ماه( 
در دیدار با استفان لوفون، نخست وزیر سوئد گفت: 
ایران و اروپا می توانند همکاری گسترده ای در حوزه 
انرژی داشته باشند و از لحاظ ترانزیتی نیز می توانیم 
مسیر جنوب به شمال را برای سوئد تسهیل و 
اروپای شرقی  و شمالی را به دریای عمان و شرق 

آسیا متصل کنیم.
استفان لوفون، نخست وزیر سوئد نیز در این 
دیدار با استقبال و اعالم آمادگی کشورش برای 
توسعه و افزایش همکاری در همه زمینه ها میان  ٢ 
کشور عنوان کرد: ایران و سوئد در بسیاری از 

زمینه ها می توانند با یکدیگر همکاری کنند. 
برخی آمارها حاکی از آن است که در سال های 
٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ایران به ترتیب بیست و یکمین و 
بیست و هشتمین کشور صادر کننده کاال به سوئد 
بود، اما یک سال بعد )٢٠٠٥( ایران از فهرست ٣٠ 
کشور صادرکننده به این کشور حوزه اسکاندیناوی 

خارج شد.
در چند سال گذشته که تحریم ها مانع از رونق 
روابط خارجی ایران می شد، مبادالت تجاری ایران 
و سوئد به یک چهارم کاهش یافت و از ١٠ میلیارد 
کرون )یک میلیارد و ١٠٠ میلیون دالر( به حدود 

٢/٥ میلیارد کرون )٢٨٢ میلیون دالر( رسید.
آمارهای انتشار یافته درباره میزان مبادالت 
میان ٢ کشور در سال ٢٠١٤ )پیش از توافق 
هسته ای( تفاوت خیره کننده ای را میان صادرات 
ایران به سوئد و واردات از آن کشور نشان می داد؛ 
به طوری که از حدود ٣٤٥ میلیون دالر مبادالت 
تجاری در آن سال ١٤ میلیون و ٦٦٦ هزار دالر 
صادرات ایران به سوئد و ارزش صادرات سوئد به 

ایران معادل ٣٣٠ میلیون و ١٥٠ هزار دالر بود.
پس از دیدار دکتر حسن روحانی، رئیس 
جمهوری اسالمی ایران با نخست وزیر سوئد، پنج 
سند همکاری در زمینه های فناوری، علوم 
تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری 
اطالعات، امور زنان و خانواده میان جمهوری 

اسالمی ایران و سوئد در حضور آنان امضا شد.

همکاری در حوزه بهینه سازی مصرف 
انرژی

بیژن زنگنه، وزیر نفت بعدازظهر روز شنبه )٢٣ 
بهمن ماه( پس از دیدار و گفت وگو با یک هیئت 
سوئدی به ریاست آن لیند، وزیر اتحادیه اروپا و 
تجارت سوئد، گفت: در این دیدار درباره همکاری  
شرکت های ایرانی و سوئدی مذاکره کردیم، وزیر 
اتحادیه اروپا و تجارت سوئد و هیئت همراه بیشتر 
بحث هایی در باره طرح های بهینه سازی، کاهش 
مصرف انرژی و دی اکسید کربن )CO٢( مطرح 
کردند که ما هم از این حوزه ها استقبال می کنیم.

وی با اشاره به مالقات های یک سال اخیر با 
برخی مقام های سوئدی، گفت: از جمله کارهایی 
که ما به آنان توصیه کرده همکاری در حوزه تولید 
خودروهای سنگین بود که اکنون این همکاری ها 
آغاز شده و شرکت های اسکانیا و ماموت به تازگی 
همکاری جدی را آغاز کرده اند.در ماه گذشته ما 
برای حمایت از تولید کامیون در ایران، قراردادی 
امضا کردیم که بخشی از آن همکاری اسکانیا و 

ماموت را شامل می شد.
زنگنه گفت: ما همچنین در این مذاکرات 
توصیه کردیم که شرکت های سوئدی با همکاری 
شرکت های ایرانی در زمینه تولید اتوبوس های پایه 
گازسوز برای استفاده در حمل و نقل شهری فعال 
شوند. وی با بیان این که سوئدی ها تقاضایی برای 
همکاری در بخش باالدستی نداشتند و آنها 
شرکت های فعالی در حوزه باالدستی صنعت نفت 
و گاز ندارند، گفت: ما عالقه مندیم در بخش های 
کاهش میزان سوزاندن گازهای مشعل، یا باال بردن 
راندمان حرارتی در تاسیسات صنعت نفت کار 
کنند، در قالب مجوزهای قانونی موجود می توانیم 

از این طرح ها حمایت کنیم.
در این هیئت، مدیران شرکت های اسکانیا، 
اریکسون، الکتا، ولوو، ای بی بی، گروه سنسیس 
گاتسو، بانک دانسکه، آژانس مالی ای کی ان، 
آژانس انرژی سوئد، آژانس حفاظت از محیط 
زیست، اداره پست و ارتباطات سوئد، اتحادیه 

 )IF METALL( صنعت و فلزکاران سوئد
نخست وزیر این کشور را به تهران همراهی 

می کنند.

ایران حق خود را در اوپک با دیپلماسی 
موفق نفتی پس گرفت

پس از تشویق ها و قدردانی های چندباره رئیس 
جمهوری از صنعت نفت و کارکنان خدوم آن، روز 
جمعه و در اجتماع بزرگ مردم در ٢٢ بهمن ماه 
دکتر روحانی در سخنان خود اشاره هایی به صنعت 

نفت کشور داشت. 
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری روز 
جمعه )٢٢ بهمن ماه( در اجتماع بزرگ مردم تهران 
در مراسم راهپیمایی ٢٢ بهمن، با تشریح 
دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی در ٣٨ سال 
گذشته، گفت: امروز صنعت نفت، حمل و نقل، 
کشاورزی و صنایع روز به روز به سمت پیشرفت 
حرکت می کند و در بسیاری از زمینه ها نیز در 
مراحل شکوفایی قرار داریم. با فشار ظالمانه 
بدخواهان، نفت و میعانات گازی محدود شده بود 
و امروز مسیر را برای رشد و تولید باز کردیم، 
صادرات نفت خام و میعانات گازی در یک سال 
گذشته یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه بود، اما امروز 
این مقدار به ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه رسیده 
و این به معنای آن است که بیش از ٢ برابر افزایش 
صادرات نفت و میعانات گازی داشته ایم. ما در 
نشست اعضای سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( حق ملت بزرگ ایران را برای تولید و 
صادرات نفت با دیپلماسی موفق نفتی پس گرفتیم 
که این به معنای افتخار ملت ایران است. رئیس 
جمهوری با بیان این که در دولت تدبیر و امید، 
اتکای بودجه به نفت، کاهش داشت، افزود: در 
سال های گذشته اتکای بودجه به نفت مثبت ٤٤ 
درصد بود، اما از سه سال گذشته تاکنون مثبت ٣٢ 
درصد شده است و این نشان می دهد که ما در 
مسیر اهداف بلند انقالب اسالمی قرار داریم. وی با 
تاکید بر این که امروز در شرایطی هستیم که تا 

پایان کار دولت یازدهم برای نخستین بار برداشت 
گاز در پارس جنوبی از قطر پیشی خواهد گرفت، 
گفت: در سال های پیش تنها ١٠ فاز در پارس 
جنوبی به بهره برداری رسیده بود، اما در دولت 
یازدهم و تا پایان کار این دولت، ١١ فاز به 
بهره برداری می رسد و برداشت گاز از رقم روزانه 
٢٤٠ میلیون مترمکعب پیش از دولت یازدهم، 
امسال به روزانه ٥٠٠ میلیون مترمکعب و تا پایان 
دولت تدبیر و امید به ٥٦٠ میلیون مترمکعب در 
روز می رسد. این افتخار بزرگ ملت ایران است که 
در زمینه برداشت از یک منبع مشترک گازی با 
کشور همسایه، با همت مهندسان، کارکنان و 

جوانان به تعادل رسیدیم.
رئیس  جمهوری از افتتاح ٩ طرح مهم 
پتروشیمی و هفت طرح مهم دیگر تا پایان کار 
دولت یازدهم خبر داد و  گفت: تولید محصوالت 
پتروشیمی کشور، نسبت به گذشته ١٤ درصد 
افزایش یافته است و صادرات در بخش پتروشیمی، 
٤٦ درصد  افزایش دارد.  وی با بیان این که پوشش 
گازرسانی در دولت یازدهم در سطح کشور ٩٠ 
درصد افزایش یافته است،  عنوان کرد: در مناطق 
دور دست و در فصل سرما، لوله های گاز کشیده 
شد و تا پایان سال، تا زاهدان لوله گاز  کشیده 
خواهد شد تا مردم سیستان و بلوچستان نیز از 

نعمت گاز برخوردار شوند. 

نکته های زنگنه در برنامه تیتر امشب 
بیژن زنگنه ،وزیر نفت روز چهارشنبه )٢٠ 
بهمن ماه( با حضور در برنامه »تیتر امشب« شبکه 
خبر، ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر به تشریح 
عملکرد وزارت نفت در بخش های مختلف نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی پرداخت. وی درباره این 
که وزارت نفت از جمله دستگاه های پیشتاز در 
عرصه اقتصاد مقاومتی است، در این زمینه چه 
اقداماتی انجام داده است؟ گفت: در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی برای دستگاه های مختلف 
اقتصادی ماموریت هایی در قالب طرح ها و برنامه ها 
با اهداف مشخص تعریف شده است که یکی از این 

دستگاه ها وزارت نفت است.
در ادامه اهم سخنان وزیر نفت را می خوانیم: 

  به طور طبیعی برنامه ای که برای ما تعیین 
شد، در زمینه تولید نفت به ویژه از میدان های 
مشترک بود و تا حدود زیادی این برنامه را محقق 

کردیم و بقیه آن در حال اجراست.
   به قسمت اعظم اهداف تعیین شده از این 
میدان مشترک گازی نیز دست یافتیم و  فعالیت 

در این میدان ادامه دارد.
 به اهدافمان در بخش پتروشیمی، گازرسانی 
روستایی، گازرسانی به استان سیستان و 
بلوچستان و مشخصا زاهدان، بخش پاالیش، انتقال 

فناوری نیز دست یافتیم و این روند ادامه دارد.
  منتظریم در اسفندماه رئیس جمهوری 
فازهای ١٧و ١٨، ١٩ و ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی را 

توافق میزبان و میهمان  در همکاری های انرژی  
روایتی از دیدارهای هیئت سوئدی با رئیس جمهوری و وزیر نفت
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به صورت رسمی افتتاح کند، این فازها هم اکنون 
به طور عمده در مدار تولید هستند البته کم و 
کسری هایی دارند؛ اما ظرف ٢٠ روز تا یک ماه باید 
جبران کنیم تا این فازها در یک وضع قابل قبول 

پایدار افتتاح شود.
  گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان 
به ویژه زاهدان که رئیس جمهوری وعده کرده 

بود، تا پایان امسال محقق می شود
  هم اکنون نزدیک به ٩٠ درصد جمعیت 
کل کشور از گاز طبیعی در خانه هایشان استفاده 
می کنند که از این تعداد حدود ٧٠ درصد آن در 
روستاها و ٩٥ درصد در شهرها هستند که با 
افزوده شدن سیستان و بلوچستان و به ویژه 
زاهدان که شهر بزرگی است، این عدد به باالی 

٩٣ درصد می رسد. 
  مهمترین چالش بخش باالدستی صنعت 
نفت ایران که در دنیا نیز به آن پرداخته می شود، 
افزایش بازیافت از میدان نفتی است، برای نمونه 
ما میدانی همانند آزادگان داریم که حدود ٣٤ 
میلیارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما 
برآوردهایی که برای آن می شود این است که ٩٣ 
درصد این نفت زیر زمین می ماند و فقط هفت 
درصد را می توانیم با روش های کنونی استخراج 
کنیم یعنی ٩٣ درصد آن از دست می رود یا با 

هزینه های بسیار باال باید آن را برداشت کنیم.
  نفت ثروت بزرگی است که خدا داده است 
و مجاز نیستیم که بپذیریم ازآن به درستی 

برداشت نکنیم و ثروت کشور را از بین ببریم.
  ضریب بازیافت کنونی نفت در ایران ٣٠ 
درصد است و شک نکنید این رقم باید باال برود 
و باال هم می رود؛ اکنون میدان های آزادگان و 
یادآوران که ضریب بازیافت آن ٦ تا ٧ درصد 
است، خیلی ها می گویند می تواند به باالی ٢٠ 

درصد هم برسد.
  البته در برخی میدان های ایران، ضریب 
بازیافت باالی  ٥٠ درصد و در بیشتر مخازن زیر 
٢٠ درصد است که می توان با فناوری های نو این 

رقم را باال برد.
  صادرات نفت هم اکنون نزدیک به سطح 
پیش از تحریم ها رسیده است و وضع خوبی دارد؛ 
صادرات نفت خام و میعانات کشور در پنج ماه 
نخست سال ٩٢، ١/٢ میلیون بشکه در روز بود 
که در چهار ماه اخیر به ٢/٨ میلیون بشکه در روز 
رسیده است و این نشان از افزایش ١/٦ میلیون 

بشکه ای صادرات دارد.
  این افزایش حجم صادرات نفت ایران 
برای ناظران غربی بسیار اعجاب برانگیز بود، 
تصور افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام به 
سرعت در مدت سه ماه باور نکردنی بود و 
همکاران ما کار کارستانی انجام دادند که جای 

تشکر دارد.
 فروش امسال کشور حدود ٤٠ میلیارد دالر 
است که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت 
می گیرد و براساس برآوردها و با احتساب هر بشکه 
نفت ٥٥ دالر، سال آینده ارزش صادرات نفت خام 
و میعانات به ٤٥ تا ٥٠ میلیارد دالر خواهد رسید.

  در حوزه گاز، برای نخستین بار همراه با 
توسعه پارس جنوبی حرکت بزرگی برای ساخت 
مجتمع های پتروشیمی در عسلویه انجام شد که 
افتخار بزرگی برای کشور است؛ گفتنی است که 
بیشتر مجتمع های پتروشیمی که در عسلویه 

ساخته شدند، متکی به خوراک گاز هستند.
  با ساخت یک واحد ١٢٠ هزار بشکه ای 
میعانات گازی در شیراز، طرح فراگیر پاالیشی 
سیراف با ٤٨٠ هزار بشکه مصرف میعانات گازی 
و مصرف ١٢٠ هزار بشکه دیگر از سوی 
مجتمع های پتروشیمی عسلویه و بندرامام، تا 
چند سال آینده میعانات گازی برای صادرات 
نخواهیم داشت و همه آن در کشور به محصوالت 

با ارزش تر تبدیل می شوند.
  ظرفیت پاالیشی کشور حدود ١/٧ میلیون 
بشکه است، با احتساب میعانات گازی، پاالیشگاه 
آناهیتا و بهمن گنو در جاسک ظرفیت پاالیشی 
کشور به سه میلیون بشکه خواهد رسید که این 
رقم بسیار خوبی با در نظرگرفتن ٥/٦ بشکه تولید 

نفت خام و میعانات برای آینده است.
  در دوره پیشین وزارت بنده، خط لوله 
تهران - نکا با ظرفیت انتقال ٥٠٠ هزار بشکه 
نفت خام و پایانه نفتی نکا ساخته شد که به دالیلی 
سوآپ به مدت سه سال قطع بود و پس از آن در 
دوران تحریم هم انجام آن امکان پذیر نبود اما هم 
اکنون وزارت نفت به دنبال فعال کردن سوآپ 
نفت خام است که با توجه به این که تولیدکنندگان 
نفت مسیرهای دیگری برای خود پیدا کرده اند، 
این کار بسیار سخت و زمانبر است. تنها سود 
سوآپ اهمیت ندارد بلکه ایجاد پیوند میان 
اقتصادها و ورود نفت ایران به بازارهای بین المللی 

از نظر امنیتی و بین المللی بسیار مهم است.
  وزارت نفت  از طریق ماده ١٢ قانون رفع 
موانع تولید می تواند به سازندگان خودروهایی که 
مصرف سوخت باالیی دارد، برای اصالح خط 
تولید کمک کند؛ یکی از برنامه های وزارت نفت 
با  فرسوده  تاکسی های  کردن  جایگزین 
تاکسی های پایه گازسوز است که تأثیر بسیار 
زیادی در محیط زیست، کاهش دی اکسیدکربن، 

ارتقای فناوری و کاهش مصرف سوخت دارد.
   پاالیشگاه آبادان قدیمی ترین پاالیشگاه 
ایران است که نماد ملی شدن صنعت نفت کشور 
با ظرفیت پاالیشی حدود ٤٠٠ هزار بشکه است 
اما به دلیل قدمت، پایین بودن فناوری و فرسوده 
شدن تجهیزات سالی حدود ٧٠٠ میلیون دالر 
ضرر می دهد در نتیجه این پاالیشگاه باید نوسازی 
شود نه بازسازی؛ در طرحی که هم اکنون نهایی 
شده، قرار است یک شرکت داخلی با همکاری 
یک شرکت چینی یک پاالیشگاه مدرن جدید 
٢١٠ میلیون بشکه در آن جا احداث کنند، ١٥٠ 
هزار بشکه هم از واحدهایی که سالم هستند از 
نظر فرآیندی به پاالیشگاه جدید پیوند می خورد 
که در نتیجه یک پاالیشگاه مدرن ٣٦٠ هزار بشکه 

خواهیم داشت.
 امسال با اجرای برنامه های وزارت نفت و 
بهره برداری از واحدهای آماده، ارزش محصوالت 
پتروشیمی ٦ میلیارد دالر باال می رود. پلی اتیلن 
لرستان با ظرفیت ٣٣٠ هزارتن، اسیدسولفوریک 
ارومیه، پلی اتیلن خطی مهاباد، اوره و آمونیاک 
مرودشت، پتروشیمی تخت جمشید و فاز ٢ 
پتروشیمی کارون، از طرح هایی هستند که امسال 

به بهره برداری رسیده اند.
 طرح های اتیلن گالیکول مروارید، پلی 
استایرن انتخاب، پلی اتیلن کردستان تا پایان سال 
و فاز ٣ پتروشیمی پردیس و متانول کاوه نیز تا 

پایان دولت یازدهم به بهره برداری می رسند.

تعرفه گاز مصرفی بخش خانگی در هشت ماه گرم 
امسال )١٣٩٥( به قیمت ثابت ١٥٠٠ ریال به ازای هر 
مترمکعب تعیین شده است. در راستای اجرای بند 
»ب« ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها و وفق ماده ٢ 
آئین نامه اجرایی تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٣٩٥ 
و تبصره جزء »ب« ذیل آن تعرفه گاز مصرفی بخش 
خانگی در هشت ماهه گرم امسال به قیمت ثابت 
١٥٠٠ هزار ریال به ازای هر مترمکعب و برای چهار ماه 
پایانی سال تغییری نسبت به پارسال نداشته است.  به 
منظور آگاهی مشترکان بخش خانگی، مراتب در 
صورتحساب های صادره اطالع رسانی شده، ضمن آنکه 
ضمن برای ماه های گرم پارسال نیز سقف مبلغ ١٥٠٠ 
ریال  به عنوان حداکثر نرخ میانگین برای مشترکان 
بخش خانگی مالک عمل بوده است.  شاید بارها و بارها 
با این خبر برخورد کرده باشید، برخی آن را به حق و 
برخی آن را ناحق می دانند، اما الزم است بدانیم که 
شرکت ملی گاز ایران سهم عمده ای در تامین یارانه 
نقدی که هر ماهه به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود دارد، جالب است بدانید شرکت ملی گاز ایران 
مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی 
در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ ٦٨٧ ریال  و برای 
کل سال ١٣٩٥، ٨٠ هزار میلیارد ریال بابت سازمان 
هدفمندی یارانه ها واریز کند، یعنی از ١٥٠ تومان گاز 
پرداختی مشترکین به ازای هر متر مکعب گاز، حدود 
٧٠ تومان برای هدفمندی یارانه ها واریز شود.  البته این 
تنها مختص شرکت ملی گاز ایران نیست و شرکت 

ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز 
موظف است ساالنه ٢١٣ هزار میلیارد ریال که ماهانه 
١٧ هزار و ٧٥٠ میلیارد ریال می شود، پرداخت کند.  
وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضالب هم با 
اختصاص بخشی از درآمدهای خود به سازمان 
هدفمندی یارانه ها، در تامین یارانه بیش از هفتاد 
میلیون ایرانی در روزهای پایانی هر ماه سهمی به خود 

اختصاص داده اند تا چرخ یارانه کشور بچرخد. 
و جالب تر این که شرکت های یادشده موظفند 
مبالغ مورد نظر سازمان هدفمندی یارانه ها را هر ماه 
مقدم بر همه پرداخت های خود مطابق قوانین به 
حساب مربوطه در خزانه واریز کنند در غیر این صورت 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی کشور 
مکلف است مراتب را به خزانه اعالم و خزانه موظف به 
کسر وجوه اعالمی از حساب های تمرکز وجوه 
شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان است.  در 
این شرایط، اگر به عنوان نمونه شرکت ملی گاز ایران 
که تقریبا نیمی از دریافتی خود از مشترکان را به 
حساب خزانه کشور واریز می کند با هزینه های دیگر 
این شرکت باید چه کند؟ گویی این که این شرکت از 
محل های دیگر نیز کسب درآمد کند.  در هر صورت 
با حذف یارانه نقدی خانوارها به سازمان برنامه و بودجه 
کشور اجازه داده می شود تا سقف ١٥ هزار و ٥٩٠ 
میلیارد ریال در قالب تسهیالت، یارانه سود تسهیالت 
و کمک، که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت باشد 

اختصاص داده شود. 

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری در سفر دهه 
نخست اسفندماه امسال، کلنگ خط انتقال لوله گاز 

از ایرانشهر به چابهار را به زمین خواهد زد.
و  استاندار سیستان  هاشمی،  اوسط  علی 
بلوچستان در این باره گفت: با حضور رئیس جمهوری 
در دهه نخست اسفندماه، مشعل گاز در زاهدان 
روشن و کلنگ بیش از ٣٠٠ کیلومتر لوله کشی گاز 
در درون شهر زاهدان به زمین زده می شود. افزون بر 
این ٣٠٠ کیلومتر، روند لوله کشی گاز به طول هزار و 
٣٠٠ کیلومتر در سطح شهر زاهدان ادامه خواهد 
داشت. استاندار سیستان و بلوچستان به سفر خود به 
تهران و برگزاری نشست هماهنگی سفر رئیس 
جمهوری به استان اشاره کرد و افزود: کلنگ زنی و 
افتتاح طرح های یاد شده در سفر رئیس جمهوری به 

سیستان و بلوچستان نهایی شده است. سید محمد 
علی افشانی، استاندار فارس، چندی پیش با بیان این 
که در دولت یازدهم معادل کل تاریخ گازرسانی 
روستایی استان فارس عملیات گازرسانی انجام شده 
است، گفت: از سال ١٣٤٤ تا سال ١٣٩٢ تعداد ٦٠٤ 
روستا در استان فارس گازرسانی شده بود که این رقم 
تاکنون به هزار و ١٧٠ روستا رسیده است و 
نشان دهنده این است که در طول سه سال گذشته 
معادل کل تاریخ گازرسانی روستایی استان فارس 
عملیات گازرسانی انجام شده است. امروزه وجود گاز، 
یکی از زیرساخت های توسعه هر استان به شمار 
می رود، این انرژی پاک، همچنین نقش مهمی در 
پیشرفت و اشتغال زایی استان ها، به ویژه روستاهای 

محروم کشور خواهد داشت.

چهارگوشه

چرا قیمت گاز خانگی ١٥٠ تومان است؟

 رئیس جمهوری ساخت خط لوله گاز 
ایرانشهر- چابهار را کلید می زند
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خط اول

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز 
سه شنبه )١٩ بهمن ماه( در نشست خبری با 
خبرنگاران به سرنوشت پول های مسدود شده 
ایران در برخی کشورها اشاره کرده و گفته است: 
آنچه تعهد شده بود برای رفع بلوکه شدن پول ها 
پس از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، انجام 
شده، اما برخی از وجوه در کشورهایی مانند هند، مانده، ممکن است اخالل 
یا تعللی در پرداخت از سوی برخی کشورها وجود داشته باشد، اما در کل 
همه پول های ایران آزاد شده است. سخنگوی دولت با بیان این که گرایش 
دولت برای افزایش منابع از طریق اخذ مالیات است نه فروش نفت، گفته 
است: خط معافیت از مالیات بر درآمد، ٢ میلیون تومان تعیین شد، بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید سهم مالیات در بودجه افزایش یافته و 
هر نوع تخفیف مالیاتی قطع شود، اما باید مالیات را بر اساس ظرفیت دریافت 
کرد. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته ٤٠ 
درصد است، در حالی که در کشور ما این میزان قرار است به ٨ درصد برسد، 
گرایش دولت نیز برای افزایش منابع از طریق اخذ مالیات است نه فروش 

نفت.

دولت به جای فروش نفت
  به اخذ مالیات گرایش دارد

نفت شاگرد اول 
اقتصاد مقاومتی است 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: تا مردم وسط نیایند و بسیج 
مردمی درست نکنیم، اقتصاد مقاومتی 

شکل نمی گیرد.
مه  نا بر در  قا محمدی  آ علی 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه ٢ سیما 

درباره اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی که روز یکشنبه 
)١٧ بهمن ماه ( پخش شد، با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری به دولت برای تدوین برنامه ١٠ ساله 
گفته است: دولت بر این اساس تعریف مشی جدید که 
چارچوب هایش را مقام معظم رهبری معین کرده 

بودند، آغاز کرد.
وی در باره شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در دولت 
بیان کرده است: نفت، شاگرد اول بوده است؛ رشد، 
به طور عمده ناشی از رشد نفت است زیرا عقب ماندگی 
شدیدی اتفاق افتاده بود اما سرمایه گذاری خوبی برای 
بازگشت به شرایط پیش از تحریم صورت گرفته است.

علی آقا محمدی:سخنگوی دولت:

رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
جمهوری گفت: گاز رسانی به روستاهای 
کشور در دولت یازدهم با سیر صعودی 
همراه بوده است. شهیندخت موالوردی، که 
برای افتتاح طرح های گاز رسانی به بیش 
از ٦ هزار خانوار روستایی به اردبیل سفر 
کرده گفت: دولت برای گاز رسانی به این 
روستاها ٣٦١ میلیارد ریال هزینه کرده که 
با تداوم اجرای طرح های گاز رسانی، سال 
آینده، همه روستاهای استان اردبیل از 
نعمت گاز بهره مند می شوند.  وی با اشاره به 

این که در مناطق سردسیر، اجرای این 
چنین طرح هایی ضرورت بیشتری دارد، 
افزود: دولت به اهمیت این موضوع واقف و 
در طول سه سال و نیم گذشته عمران 
روستاها را مد نظر داشته است.  موالوردی 
تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در راستای 
خدمات رسانی به روستاها و نیز پایان 
طرح های نیمه تمام، تالش خود را خواهد 
کرد. حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت 
ملی گاز ایران که برای افتتاح و آغاز عملیات 
اجرایی ٢٤٢ پروژه گاز رسانی به استان 

آذربایجان غربی سفر کرده بود گفت: افتتاح 
پروژه گاز رسانی شهر سیلوانا و روستاهای 
اطراف در استان زیبای آذربایجان غربی با 
وجود مشکالت موجود طی یکسال گذشته 
به تاخیر نیفتاد.  وی اظهار کرد: افتتاح این 
پروژه طی یکسال، نشان آن است که 

تحریم ها نتوانسته ما را متوقف سازد. 
معاون وزیرنفت، گاز را محور توسعه 
دانست و تصریح کرد: استفاده درست و با 
برنامه از گاز، گسترش تولید و اشتغال زایی 

را در این استان به همراه خواهد داشت. 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

گازرسانی به روستاها در دولت یازدهم 
 افزایشی خیره کننده  داشته است

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
صبح روز جمعه )٢٢ بهمن ماه( با حضور در ایستگاه 
تقلیل فشار زاهدان، از مراحل اجرای فاز نخست 
طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و 
خط لوله انتقال گاز از ایرانشهر به زاهدان بازدید 
کرد.  وی گفته است: »بسیار خوشحال کننده است 
که یکی از اصلی ترین پروژه های زیرساختی در سفر 
دکتر روحانی به استان سیستان و بلوچستان 
پیشرفت خوبی داشته است. امیدواریم این پروژه 
مهم تا پایان امسال به بهره برداری برسد و صرف 
هزینه٧00 میلیارد تومانی برای این پروژه بتواند به 
یک محور تولید و اشتغال در استان بدل شود. این 
پروژه جدای از این که نیاز مصرفی شهر زاهدان به 
گاز که حدود یک چهارم جمعیت استان را در خود 
و  صنعتی  تولید  امکان  می کند،  تامین  دارد، 
کشاورزی و پایین دستی های صنعتی را در این 
حوزه تامین خواهد کرد. اجرای این پروژه برای 
جوانان تحصیل کرده این استان اشتغالزایی خوبی 
به همراه خواهد داشت و یکی از اصلی ترین گام ها 
برای تامین عدالت اقتصادی در استان و توازن منابع 
که از سیاست های اصلی نظام است، با اجرای این 

پروژه تحقق می یابد. «

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

گاز رسانی به سیستان 
و بلوچستان سبب 

شکوفایی اقتصادی ست
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چهارگوشه

غالمرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران در امور توسعه و مهندسی روز چهارشنبه 
)٢٠ بهمن ماه( در بازدید از یارد شرکت صدرا، گفته 
است: »هم اکنون در یارد شرکت صدرا در استان 
بوشهر، ١٠ سکو متعلق به پارس جنوبی در حال 
ساخت و تکمیل است. سکوهای در حال ساخت در 
یارد صدرا متعلق به فازهای ٢٢، ٢٣، ٢٤، ١٣ و ١٤ 
است و این سکوها هر کدام به ظرفیت ٥٠٠ میلیون 
فوت مکعب در روز قادرند گاز را تصفیه اولیه و به ساحل 
منتقل کنند.« منوچهری با بیان اینکه حدود ٢٥٠٠ 
نفر در یارد شرکت صدرا در استان بوشهر در حال 
فعالیت هستند، افزوده است: »خوشبختانه توقف و 

رکودی که در گذشته در این کارگاه وجود داشت، به 
طور کامل از بین رفته و پروژه ها به طور متوسط ماهانه 
حدود چهار درصد پیشرفت دارند. بر اساس قول 
مساعد شرکت نفت و گاز پارس، شرکت صدرا و قرارگاه 
خاتم االنبیا، پیش بینی می شود نخستین سکو )سکوی 
فاز ٢٢(، تیرماه سال آینده تکمیل شود که با احتساب 
حدود سه تا چهار ماه زمان راه اندازی، انتظار می رود که 
هر دو ماه تا سه ماه یک سکوی جدید بارگیری شود. 
البته جدا از بحث ساخت سکو، بحث تکمیل و راه اندازی 
خطوط انتقال از دریا و همینطور کارهای تکمیلی 
مربوط به حفاری در محل سکو نیز مطرح است که در 

دستور کار و برنامه است.«

تفاهم نامه همکاری مطالعه میدان های گلشن و 
فردوسی روز چهارشنبه )٢٠ بهمن ماه( به امضای 
غالمرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران و شمسول الزهر عباس، رئیس هیئت 
 BIV( Bukhary International( مدیره
Ventures مالزی رسید. در این نشست ضمن ارائه 
گزارشی از میدان های گلشن و فردوسی نمایندگان ٢ 
کشور بر گسترش همکاری میان ایران و مالزی تاکید 
کردند و قرار شد مطالعه این میدان ظرف مدت هفت 
ماه از سوی این شرکت مالزیایی به انجام برسد. میدان 
فردوسی در سال ١٩٦٧ کشف و لرزه نگاری سه بعدی 
آن نیز انجام شده است؛ این میدان همچنین دارای 
نفت سنگین است که API آن ٨ تا ١٦ است؛ میدان 
گازی فردوسی تقریبا در ٣٠ کیلومتری غرب میدان 
گازی گلشن در خلیج فارس قرار گرفته است. میدان 
گلشن که در سال ١٩٩٣ کشف و لرزه نگاری سه بعدی 
آن نیز انجام شده، دارای نفت خام سنگین بوده است؛ 

میدان گازی گلشن تقریبا در ٦٥ کیلومتری جنوب 
غربی ساحل ایران در خلیج فارس قرار گرفته است.

دکتر منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران پس از امضای این تفاهم نامه گفته است: 
این توافقنامه در ادامه توافقی است که در دولت گذشته 
با مجموعه البخاری انجام شده است که قرار شد مطالعه 

آن ظرف مدت هفت ماه انجام شود.
وی با بیان این که میدان های گلشن و فردوسی هم 
نفتی و هم گازی است، افزوده است: البته توسعه بخش 
گاز و انتقال آن به بخش خشکی برای تبدیل آن به ال 

ان جی مدنظر این شرکت )BIV( است.
دکتر منوچهری با بیان این که این میدان ها 
همچنین دارای نفت خام بسیار سنگینی هستند که 
هنوز در ایران چنین نفتی استخراج نشده، تصریح کرده 
است: میدان های گلشن و فردوسی میدان هایی 
پرچالش و سخت است که امیدواریم پس از این 

مطالعات، نتایج روشنی تری داشته باشیم.

سکوی اقماری ١٦٤٠ تنی ١٩B پارس جنوبی با 
ظرفیت تولید ١٤/٢ میلیون مترمکعب گاز ترش، ظهر 
دیروز )٢٣ بهمن ماه( در یارد صنعتی خرمشهر 
بارگیری شد. با پایان بارگیری سکوی ١٩B و انجام 
عملیات حمل آن در هفته آینده، آخرین سکوی طرح 
توسعه فاز ١٩ در اوایل اسفندماه در خلیج فارس نصب 
خواهد شد. با نصب این سکو، بخش فراساحل طرح 
توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی با ٢ سکوی اصلی ٢٧٥٠ 
تنی و ٢ سکوی اقماری ١٦٤٠ تنی و همچنین پایان 
عملیات حفاری ٢١ حلقه چاه و تست و راه اندازی خط 

لوله ١٨ اینچی انتقال، تکمیل می شود و با توجه به 
وضع مناسب پاالیشگاه خشکی، این طرح اسفندماه 
آماده افتتاح و بهره برداری خواهد بود. به گفته 
حمیدرضا مسعودی، مجری طرح توسعه فاز ١٩ 
پارس جنوبی، این فاز هم اکنون به طور میانگین ٣١ 
میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق 
می کند که با بهره برداری کامل از این طرح، این رقم 
به ٥٦ میلیون مترمکعب افزایش می یابد و روزانه ٨٠ 
هزار بشکه میعانات گازی و ٤٠٠ تن گوگرد تولید 

خواهد شد.

حبیب اهلل بیطرف روز چهارشنبه )٢٠ 
بهمن ماه( در آیین گشایش مخازن ذخیره سازی 
نفت خام با ظرفیت ١٠ میلیون بشکه در محدوده 
دیلم و گناوه استان بوشهر که از سوی بخش 
خصوصی اجرا شده، گفته است: صنعت نفت ایران 
به عنوان یکی از صنایع زیربنایی و پایه ای اقتصاد 

کشور، امروز افزون بر اهتمام به 
سیاست توسعه ظرفیت های تولید و 
بهره برداری از منابع نفت و گاز و 
توسعه صنایع پایین دستی با هدف 
توانمندی اقتصادی، ایجاد اشتغال و 
گسترش فناوری را در دستور کار 
قرار داده است. توسعه نفت و گاز در 
قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی 

از مسائل ملی است و برای این که بتوانیم مخازن 
ذخیره سازی نفت را توسعه و توان انتقال این 
کاالی راهبردی را افزایش دهیم باید دو نیاز اصلی 

سرمایه و فناوری در بدنه آن گنجانده شود. 
 معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر 
نفت افزوده است: »با توجه به طول عمر مخازن 
نفتی و مقرون به صرفه نبودن روش های قدیمی 
برداشت نفت از آنها، باید ضریب بازیافت از این 
مخازن افزایش یابد و این امر نیازمند فناوری های 
نو است، از این رو استفاده حداکثر از توان و 
ظرفیت های داخلی وانتقال فناوری به عنوان دو 
پیوست جدید به الگوی جدید قراردادهای نفتی 
افزوده شده است. برای تحقق این دو پیوست، 
توسعه  قراردادهای  امضای  در  مقررشده 
میدان های نفت و گاز،  شرکت های ایرانی به عنوان 
شریک خارجی ها در قراردادهای اصلی حضور 
داشته باشند. با توجه به این که شرکت های 
اکتشاف و تولید نفت در دنیا توان و فناوری باالیی 
دارند، سیاست ایران این است که درصورت حضور 
هر شرکت که با خود سرمایه و فناوری می آورند، 
باید یک شریک ایرانی با توانمندی باال داشته 
باشند. معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری 
وزارت نفت مسئولیت و ماموریت دارد که در همه 
فعالیت های صنعت نفت این دو محور را به منصه 
ظهور برساند. برای تحقق این هدف، معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت باید 
ظرفیت های داخلی را شناسایی و ارزیابی کند و با 
همکاری آنان و تشکل های حرفه ای بتواند 
گواهینامه کیفیت الزم را برای حضور در مناقصات 
اصلی پیدا کند. ایران از نظر توان، استقالل و 
خوداتکایی اقتصادی مسیر بسیار شکوهمندی را 

پیموده و شکوفا کرده است. 
اگر اقتصاد ما با توانمندسازی بتواند مقاومت و 
پایداری را در فراز و نشیب های جهانی و در ارتباط 
با نیازهای داخلی پیدا کند، به اهداف اصلی و 
پایه ای انقالب اسالمی دراین زمینه دست 
می یابیم.« بیطرف با بیان این که مخازن ذخیره 
سازی نفت خام گناوه از نظر تقویت تاسیسات 
ذخیره سازی، نقش کلیدی در برنامه های نفتی 
دارد، عنوان کرده است:» با اجرایی شدن این پروژه 

مهم حدود ١٨ درصد به ظرفیت مخازن در حال 
بهره برداری ایران افزوده می شود. وزارت نفت برای 
همکاری با بخش خصوصی در اجرای طرح های 
مختلف آمادگی کامل دارد و از آنان دعوت 
می کند. « همزمان با گرامیداشت دهه فجر روز 
چهارشنبه در آیینی با حضور معاون امور 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر 
نفت، پروژه مخازن ذخیره سازی ١٠ 
میلیون بشکه ای نفت خام )امید( در 
عنوان  به  بوشهر  استان  شمال 
بزرگترین مجموعه مخازن بخش 
خصوصی کشور به بهره برداری 
رسید.  این پروژه در محدوده 
شهرستان های گناوه، دیلم به دست 
متخصصان، مدیران و کارگران ایرانی با اعتبار 
هفت هزار و ٢٨٠ میلیارد رالم طراحی، نظارت و 
اجرا شده است.  بیطرف همچنین روز پنجشنبه 
)٢١ بهمن ماه( در آئین گشایش پروژه های دهه 
مبارک فجر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
گفته است: ابتکار منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس در سال ٧٥ مطرح شد و شرایط آن زمان 
این موضوع را تاکید می کرد و امروز این منطقه 

رشد یافته است.  
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار مدیریت سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در به نتیجه 
رساندن طرح ها، یادآور شده است: نمی توان این 
موضوع را نفی کرد؛ تیم مدیریت منطقه ویژه 
پارس جوان و پر انرژی است و آنان فکر و ایده های 
نو دارند که این موضوع می تواند در توسعه منطقه 
نقش موثری ایفا کند.  معاون امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزیر نفت با اشاره به این که 
موضوع اطالعات مکانی کاری مطلوب و نیاز آینده 
»شرکت های  است:  افزوده  است،  کشور 
دانش بنیان با خالقیت و نوآوری خدمات سنتی را 
تغییر می دهند و در مسیر بهبود شرایط مانند 
اجرای طرح اطالعات مکانی، گام بر می  دارند.« 
بیطرف با اشاره به این که وزارت نفت در پژوهش 
گام های بزرگی برداشته، ادامه داده است: »در این 
زمینه دستورعمل و نظام نامه ها باید تغییر کند و 
به شرکت های ملی و استانی اختیارات بیشتری 
واگذار شود. هدف از این کارها این است که 
پژوهش های واقعی به وجود بیاید تا معضالتی را 
که با بررسی فنی از میان نمی رود، رفع کند و 
پژوهش های بنیادین به طور جدی دنبال شود و 
در این صورت است که فعالیت ها مبنای علمی 
خواهد داشت. وقتی که گزارش سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ را می بینیم، رقم های باالیی را 
در پژوهش صرف کرده اند که متاسفانه در ایران 
در مقایسه با آن شرکت ها رقم بودجه های 
پژوهشی بسیار پایین است. «  وی با بیان این که 
اجرای پژوهش های کاربردی و توسعه ای نیاز 
شرکت های ماست، اظهار کرده است: بهره برداری 
اهمیت زیادی دارد اما متاسفانه در کشور ما این 

موضوع به درستی انجام نشده است. 

معاون پژوهش و فناوری:

وزارت نفت آماده همکاری
 با بخش خصوصی است

 ادامه روند راه اندازی  فازهای
 پارس جنوبی در سال  ٩٦

ایران و مالزی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

آخرین سکوی طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی بارگیری شد
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سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران روزدوشنبه )٢٥ بهمن ماه( در نشست 
خبری  گفته است: ١١ میدان گازی و ٢ مخزن 
گازی جدید و ١٠ میدان نفتی و ٢ مخزن نفتی 
جدید کشف شده و با حفر چاه های تحدیدی در 
برخی میادین قدیمی نیز به مجموع ذخایر درجای 
نفت و گاز کشور افزوده شده است. در ادامه اهم 

سخنان این مدیر صنعت نفت می آید:

  اکتشاف ٣٠ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا 
و ٧٠ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز درجا نیز در 

برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است.
  ماهیت فعالیت های اکتشافی زمانبر است و 
ثمربخشی آن در فضایی باثبات و آرام ممکن 
می شود؛ اما متاسفانه در سال های گذشته به دلیل 
فراز و نشیب های زیاد صنعت نفت، حوزه اکتشاف 

آسیب دیده است.
  ضریب موفقیت چاه های اکتشافی )تعداد 
چاه های موفق نسبت به تعداد چاه های حفر شده( 
در ایران ٦٠ درصد است و به عبارت دیگر، از هر 
سه حلقه چاهی که در کشورمان حفر می شود، ٢ 
حلقه چاه به نتیجه می رسد و شواهد نفت و گاز 
رویت می شود. این در حالی است که با وجود رشد 
و توسعه فناوری در جهان، ضریب موفقیت 
چاه های اکتشافی در دنیا به طور متوسط ٣٠ 
درصد است.البته به هدف رسیدن یک حلقه چاه 
لزوما به معنای اقتصادی بودن برداشت از مخزن 

نیست .
  در این بازه زمانی برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه با حفر ٣٧ حلقه چاه اکتشافی و تحدیدی، 
بالغ بر ٣٠ میلیارد بشکه نفت درجا کشف شده که 
٤/٧ میلیارد بشکه آن قابل استحصال است؛ در 
بخش گاز نیز ١٢٨ تریلیون فوت مکعب گاز کشف 
شده که ٨٣/٨ تریلیون فوت مکعب آن قابل 

استحصال است.
 در مجموع از میان ١٤ قرارداد بلوک های 
اکتشافی کشور، ١١ قرارداد به پایان رسید و سه 

قرارداد به دلیل تحریم ها ناتمام ماند.
  اجرای قراردادهای بلوک های اکتشافی در 
دوره های زمانی مختلف، با جذب سرمایه ای بالغ 
بر ١/٢ میلیارد دالر توانست ١٦/٦ تریلیون فوت 

مکعب ذخایر گازی و ١/٦ میلیارد بشکه ذخایر 
نفتی به مجموع ذخایر نفت و گاز کشور اضافه کند.

 قرار است در سال های برنامه ششم توسعه، 
٣٥ حلقه چاه در خشکی و پنج حلقه چاه دریایی 

در خلیج فارس حفاری شود.
 هم اکنون ٦ دکل خشکی و یک دکل 
دریایی در اختیار مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران قرار دارد که همه دکل ها از سوی 

پیمانکاران تامین می شود.
 تعهد اکتشافی در برنامه ششم توسعه کشور 
کشف ٣٠ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا و ٧٠ 

تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز درجا است.
  بر اساس دستور وزیر نفت، محل کشف و 
نوع کشف بر حجم نفت و گاز اکتشافی اولویت پیدا 
کرده و به این ترتیب حفاری های اکتشافی در پنج 
حوزه رسوبی کشور در اولویت های کاری مدیریت 

اکتشاف قرار گرفته است.
 طرح احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
با اولویت کشف نفت، طرح اکتشافی دشت 
آبادان با اولویت اکتشاف نفت به ویژه در بخش 
جنوبی، طرح اکتشافی کپه داغ به منظور کشف 
گاز در شمال شرق کشور و طرح های دزفول 
شمالی و دزفول جنوبی )بخشی از مناطق 
نفتخیز تا کناره های مرز غربی کشور( با تاکید بر 
کشف گاز برای تزریق در میدان های نفتی و 
همچنین میادین مرزی مشترک در غرب کشور 

به عنوان محورهای اولویت دار هستند.
  پیگیری تله های چینه ای از رویکردهای 
جدید مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
است؛ همچنین بحث آنالیز ریسک را در تمام 
بخش ها مدنظر قرار داده ایم و در صدد همکاری 

تنگاتنگ با شرکت های بهره بردار هستیم.  
هندی در ادامه این نشست خبری به عملکرد 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در 

دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: 
 از مجموع میادین و مخازن کشف شده از 
ابتدای برنامه پنجم توسعه تاکنون، ٩ میدان 
گازی، چهار میدان نفتی و یک مخزن نفتی 
جدید در دولت یازدهم کشف و از محل این 
کشفیات، ٦/٥ میلیارد بشکه نفت درجا و ٦٢/٥ 
تریلیون فوت مکعب به ذخایر کشور اضافه شده 

است.
وی به معرفی پنج میدان از مجموع ١٣ 
میدان کشف شده در این دولت پرداخت و گفت:

  میدان گازی پازن که در سال ٩٤ کشف 
شد، در جنوب استان فارس، ١٧٠ کیلومتری 
جنوب شیراز، ٦٥ کیلومتری شمال عسلویه و 
شمال شرق شهرستان جم قرار دارد و ذخایر 
درجای گاز این میدان ١٩/٠٥ تریلیون فوت 
مکعب و ذخیره میعانات گازی آن ٤٣٦ میلیون 

بشکه است.
 گاز این میدان از نوع مرغوب است، 
کارشناسان فنی ما معتقدند با حفر یک چاه در 
بخش شمال غربی این میدان و دیگر افق های 
این میدان، ذخایر قابل توجهی به مجموع ذخایر 
پازن اضافه می شود؛ از این رو حفر یک چاه 

تحدیدی در این میدان در برنامه قرار دارد.
 میدان خارتنک در ١٢٠ کیلومتری شرق 
بوشهر و ٦٠ کیلومتری شرق خورموج قرار دارد 
و از ١٦/٤ تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز درجا 
و ٢٦١ میلیون بشکه ذخیره میعانات گازی درجا 

برخوردار است.
 حفاری خارتنک در سال ٩٢ پایان یافت و 
با توجه به بزرگی میدان، احتماال در آینده چاه های 

تحدیدی در این میدان حفاری می شود.
 میدان گازی چارک به عنوان سومین میدان 
اکتشافی در دولت یازدهم است،  این میدان به 
لحاظ زمین شناسی در استان فارس و از حیث 

تقسیمات کشوری در استان هرمزگان واقع شده 
است.

 نزدیکی این میدان به دریا و قرار گرفتن در 
شمال بندر چارک از مزیت های این میدان است. 
حفاری چارک اوایل امسال پایان یافته و ذخایر گاز 
درجای آن ١٧/٣٨ تریلیون فوت مکعب و ذخیره 
میعانات گازی درجای آن ١٧٤ میلیون بشکه 

برآورد شده است.
 میدان یادمان، میدان نفتی مرزی است که 
در دشت آبادان واقع شده است و در زمره تله های 
چینه ای قرار می گیرد. این میدان در ٦٥ کیلومتری 
غرب اهواز واقع شده است و بالغ بر ٢/٨میلیارد 

بشکه ذخیره نفت درجای این میدان است.
 میدان سپهر جنوب غربی به عنوان 
پنجمین میدان اکتشافی است، این میدان نیز در 
منطقه دشت آبادان و ٦٥ کیلومتری اهواز و 
جنوب غربی هویزه قرار گرفته است. این میدان با 
حدود ٢/٢ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در 
سال ٩٤ کشف شده و مانند یادمان، از تله های 
چینه ای به شمار می رود. هندی در پایان از 
میادین فرزاد A، سپند، یادآوران، سپهر، سهراب، 
دهلران، آزادگان، سومار، دالوران، مهر، سامان، 
بیستون و خسرو نام برد و گفت: این میادین از 
جمله میادینی هستند که کشفیات جدید یا 
افزایش ظرفیت ذخایر نفت و گاز درجای کشور 
را در طول سال های برنامه پنجم توسعه به خود 

اختصاص دادند.

اسداهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، در تشریح نشست روز 
یکشنبه )٢٤ بهمن ماه( این کمیسیون گفته است: در 
این نشست، حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت 
فالت قاره و معاونان وی گزارشی از نحوه فعالیت 
شرکت در میدان های نفتی ارائه دادند. تالش 
شرکت نفت فالت قاره بر این است که در 
میدان های نفتی از شرکت های داخلی و 

همچنین دکل های حفاری داخلی استفاده کند، 
همچنین این شرکت به جای استفاده از نیروهای 
خارجی در بخش خدمات، قایق ها و لنج ها از نیروهای 
داخلی استفاده کرده و این سبب شده که هزینه 
شرکت به نصف کاهش پیدا کند.  قره خانی با اشاره 
به این که میانگین بازیافت نفت در فالت قاره از ٢٣ 
درصد به ٢٧ درصد افزایش یافته است، افزوده است: 
مقرر شد که در برنامه ششم توسعه شرکت فالت قاره 

استخراج نفت را تا ٥٨٠ هزار بشکه افزایش دهد و 
همچنین ٩٠ میلیون مترمکعب گاز تولید کند.برآورد 
شرکت نفت فالت قاره بر این است که در میدان های 
نفتی فالت قاره حدود ١٠٠ میلیارد بشکه نفت درجا 
وجود دارد و ١٦ میلیارد بشکه نفت در فالت قاره با 
امکانات موجود و فعلی قابل استحصال است و اگر از 
فناوری های پیشرفته برای بازیافت استفاده شود، بدون 

تردید این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد.

تشریح دستاوردهای اکتشافی شرکت ملی نفت

معرفی 5 میدان جدید اکتشافی در دولت یازدهم

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

ضریب بازیافت نفت در فالت قاره 4 درصد افزایش یافته است
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چهارگوشه

مهدی یوسفی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس، با بیان این که به دلیل شرایط 
خاص آب و هوایی و برف و باران در کشور ضرورت 
استمرار تولید گاز در پارس جنوبی و انتقال آن بسیار 
حایز اهمیت است، گفته است: در این زمینه باید از 
تمامی امکانات و ظرفیت های شرکت های مستقر در 
منطقه برای پیشگیری از وقوع هرگونه بحران 
استفاده شود. وی با اشاره به این که تا این لحظه هیچ 
صدمه ای به تاسیسات منطقه وارد نشده است، 
افزوده است: در برخی نقاط منطقه، چند نوبت 
آب گرفتگی و ریزش کوه گزارش شد که خوشبختانه 
با حضور به موقع اکیپ های امدادی، تمامی راه های 
اصلی و فرعی در حال حاضر باز و تردد در آنها جریان 

دارد.
از سوی  العاده   همچنین گشت های فوق 
شرکت های مستقر در منطقه انجام می شود که در این 

زمینه تاکنون مسئله خاصی گزارش نشده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
با بیان این که تمهیدات الزم برای کنترل سیالب های 
مجاور تاسیسات اندیشیده شده، تاکید کرده است: 
بازدید از اتوبان ها، سدها، سیل بندها و مسیل های 
منطقه به طور مداوم انجام می شود و تجهیزات و 
اکیپ های امدادی منطقه در آماده باش کامل هستند 
تا در صورت آب گرفتگی معابر که در شرایط بارش 
شدید امری طبیعی است به سرعت وارد عمل خواهند 
شد. در پنجمین نشست ستاد بحران منطقه ویژه 
پارس که با  حضور مدیران شرکت ها و مسئوالن 
شهری، نظامی و انتظامی برگزار شد، ضمن هماهنگی 
با مدیران بحران شرکت های پتروشیمی و مجتمع گاز 
پارس جنوبی مقرر شد در صورت وقوع هرگونه بحران 
احتمالی کلیه منابع به صورت واحد و یکپارچه در 

اختیار ستاد مدیریت بحران قرار  گیرد.

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، روز 
دوشنبه )٢٥ بهمن ماه( به ریاست اسحاق جهانگیری، 

معاون اول رئیس جمهوری، با حضور وزیر 
نفت و دیگر وزرای دولت یازدهم برگزار 
شد.جهانگیری در این جلسه با اشاره به 
گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی از عملکرد دستگاه های اجرایی 
در خصوص اجرای طرح های اقتصاد 
مقاومتی اولویت دار سال ٩٥ گفت: امسال 
اقدام های قابل توجهی در حوزه تولید، 

صنعت، نفت و پتروشیمی صورت گرفته و این گزارش 
نشان می دهد که دستگاه ها اهتمام جدی برای اجرای 
اقتصاد مقاومتی داشته اند. در این جلسه مقرر شد، 
دبیرخانه ستاد ضمن مشورت و نظرخواهی از 

دستگاه های اجرایی، برنامه ریزی منسجم و دقیقی را 
برای سال ٩٦ انجام دهد تا ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی بتواند از ابتدای سال ٩٦ با 
سرعت و بدون اتالف وقت، کارها را 
مطابق با برنامه ریزی و رویکردهای جدید 
دنبال کند و روند اجرای اقتصاد مقاومتی 
با وقفه مواجه نشود.در این جلسه که 
مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت و برخی 
اعضای کابینه دولت تدبیر و امید حضور 
داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از 
عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی 
در ٩ ماه نخست امسال ارائه کرد و به تشریح میزان 
پیشرفت فیزیکی ١٢١ پروژه اولویت دار اقتصاد 

مقاومتی طی امسال پرداخت.

اجرای پروژه سیستم اعالن و اطفای حریق مجتمع 
مخازن پایانه نفتی خارک با هدف ایمن سازی 
زیرساخت های ذخیره سازی و صادراتی نفت خام 
کشور بررسی شد. در نشست مشترکی که با حضور 
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت 
ایران و مدیران و روسای شرکت پایانه های نفتی ایران 
ایمن سازی  برگزار شد،  ماه(  بهمن  روز )٢٥ 
زیرساخت های ذخیره سازی و صادراتی کشور مورد 
تاکید قرار گرفت و پروژه سیستم اعالن و اطفای حریق 
مجتمع مخازن پایانه نفتی خارک به این منظور بررسی 
شد. سیاوش درفشی، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست شرکت ملی نفت ایران، این پروژه را یک طرح 
اثربخش به منظور تقویت زیرساخت های ذخیره سازی 
و صادرات نفت خام کشور عنوان کرده و گفته است: 
این پروژه سالمت تجهیزات و فعالیت های عملیاتی 
صنعت نفت در بزرگترین پایانه نفتی کشور را تضمین 
می کند. وی در مورد مشخصات پروژه سیستم اعالن 

و اطفای حریق مجتمع مخازن پایانه نفتی خارک 
عنوان کرده است: این پروژه باید در چند فاز و در مدت 
٢ سال تکمیل شود و تهیه سناریوهای بهتر برای 
تسریع در اجرایی شدن و تکمیل آن مورد توجه است. 
درفشی نقش پایانه های نفتی به ویژه پایانه نفتی خارک 
را در اقتصاد و درآمدزایی برای کشور مهم ارزیابی کرده 
و گفته است: عالوه بر اهمیت اقتصادی این پایانه، نقش 
راهبردی، اهمیت پایانه نفتی خارک را دوچندان 
می کند. سیدپیروز موسوی، مدیرعامل شرکت 
پایانه های نفتی ایران نیز با اشاره به ضرورت اجرای این 
پروژه، بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت های علمی و 
فناورانه موجود در سطوح بین المللی تاکید کرد. به 
گفته موسوی، شرکت های معتبر خارجی که در تولید 
فناوری های روز دنیا در زمینه تامین سامانه های 
پیشرفته در امنیت و ایمنی مخازن ذخیره سازی 
فعالیت می کنند، عالقمند به همکاری با شرکت 

پایانه های نفتی ایران هستند.

نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس با مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت و معاونان 
وی، دوشنبه شب )٢٥ بهمن ماه( در وزارت نفت 

برگزار شد. 
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
مورد این نشست گفته است: توجه ما باید هرچه 
بیشتر بر روی سرمایه گذاری در طرح های 
توسعه ای نفت و گاز باشد، یکی از ظرفیت های 
مطلوب برای توسعه این صنعت استفاده از بازار 
سرمایه همسو با تامین مالی برای توسعه صنعت 
نفت و گاز است. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان این که از ظرفیت های مختلفی 
مانند استفاده از قراردادهای سلف و اوراق مشتقه 
می توان منابع برای توسعه صنعت نفت جذب 
کرده، افزوده است: در بخش تامین مالی برای 
توسعه صنعت نفت و گاز باید از دیگر منابع 

استفاده شود. سید حسن حسینی شاهرودی، 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیز با قدردانی از اقدام های خوب وزارت نفت، 
عنوان کرده است: گازرسانی روستایی باید هرچه 
بیشتر تداوم یابد. سید فرید موسوی، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، از اقدام های انجام 
شده در وزارت نفت در حوزه های مختلف قدردانی 
کرده و گفته است: کمبود منابع برای توسعه 
صنعت نفت و گاز باید برطرف شود. معصومه 
آقاپورعلیشاهی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز در این نشست از اقدام های 
وزارت نفت تشکر کرد. در این جلسه اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
نظرات و پیشنهادات خود در حوزه نفت و گاز 
کشور را مطرح و وزیر نفت نیز گزارشی از عملکرد 
این وزارتخانه به نمایندگان عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس ارائه داد.

محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس، در جریان بازدید از سکوهای درحال 
دریایی  صنعتی  شرکت  یارد  در  ساخت 
ایران)صدرا(، روند ساخت تاسیسات فراساحل 
فازهای پارس جنوبی را مطلوب ارزیابی کرده و 
گفته است: با ورود بخش عمده ای از کاالهای 
اساسی، فعالیت های اجرایی سرعت گرفته است، 
ضمن آنکه با حمایت کارفرما موانع گمرکی رفع 
شده و بخش دیگری از کاالهای موجود در 
گمرکات بزودی وارد یارد صدرا می شود. وی با 
اشاره به این که سال آینده ٦ سکوی جدید به 
بهره برداری می رسد، افزوده است: از هرکدام از 
فازهای ١٣ و ٢٢، ٢٣ و٢٤ دو سکو و از فاز ١٤ هم 
یک سکوی اقماری در یارد صدرا تکمیل و 
راه اندازی خواهد شد. سکوی A١٤ هم که کار 
ساخت آن در یارد شرکت ایزوایکو درحال انجام 
است، تا اردیبهشت سال آینده تکمیل و آماده 
نصب و راه اندازی می شود.  مشکین فام با بیان این 
که ٦ سکوی ذکر شده هرکدام ٥٠٠ میلیون فوت 
مکعب گاز از میدان پارس جنوبی برداشت 
می کنند، گفته است: به این ترتیب سال آینده با 

بهره برداری از این سکوها روزانه سه میلیارد فوت 
مکعب گاز به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده 
می شود. با بهره برداری از این سکوها ظرفیت تولید 
گاز پارس جنوبی به بیش از ٦٠٠ میلیون متر 
مکعب و به حدود سه برابر گاز تولیدی از این 

میدان در ابتدای دولت یازدهم خواهد رسید.
بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس، 
مشکین فام تامین گاز مورد نیاز کشور از پارس 
جنوبی به ویژه در فصل زمستان را در کنار 
فعالیت های توسعه ای بسیار مهم دانسته و تصریح 
کرده است: هم اکنون بخش عمده منابع گازی 
پارس جنوبی پس از ارسال به پاالیشگاه های 
درحال توسعه به شبکه سراسری ارسال می شود.

وی با بیان این که ردیف های فرآوری اتان، 
پروپان و بوتان فازهای ٢٠ و٢١ تکمیل شده و 
آماده بهره برداری است، گفته است: برای 
راه اندازی این واحدها حجم قابل توجهی از گاز 
مورد نیاز است که هم اکنون به دلیل افزایش نیاز 
مصرفی و پرهیز از تولید آزمایشی از این بخش ها، 
گاز تولیدی این فازها به خط سراسری تزریق 

می شود.

شرکت لوتوس لهستان قصد دارد برای 
واردات نفت از ایران، قراردادی بلند مدت منعقد 
کند.خبرگزاری رویترز از ورشو گزارش داد: 
مارتین یاسترزبسکی، مدیرعامل لوتوس دومین 
پاالیشگر بزرگ نفت در لهستان، اعالم کرد پس 
از تکمیل یکی از واحدهای جدید پاالیشگاه 
گدانسک در سال آینده میالدی، این شرکت 
قراردادی بلند مدت برای واردات نفت از ایران 
منعقد خواهد کرد. این پاالیشگر دولتی تالش 
می کند با تنوع بخشی به منابع تأمین نفت خام 

خود، وابستگی به روسیه را کاهش دهد. این 
شرکت سال گذشته میالدی با انعقاد قراردادی 
با شرکت ملی نفت ایران، نخستین محموله نفتی 
ایرانی به حجم دو میلیون بشکه را وارد کرد. این 
شرکت اکنون نیز برای خرید دو میلیون بشکه 
نفت از ایران، در حال مذاکره است. یاسترزبسکی 
گفت: ما برای خرید یک محموله نفت سنگین از 
ایران مذاکره می کنیم و انتظار داریم که یک 
محموله دو میلیون بشکه ای، در آغاز ماه مه به 

گدانسک برسد.

قدردانی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
از اقدام های مثبت وزارت نفت

 6 سکوی پارس جنوبی سال آینده
 به بهره برداری می رسد

 تالش لهستان  برای واردات نفت از ایران

تولید گاز در پایتخت انرژی کشور استمرار دارد

امسال اقدام های قابل توجهی در بخش نفت و 
پتروشیمی انجام شده است

اچ اس ای در نفت پررنگ  تر می شود

معاون اول رئیس جمهوری:



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 822  10

خط اول

 نفت ایران به 
اندونزی رفت

یک فروند کشتی شرکت ملی نفتکش ایران 
 DWT با ظرفیت ٢٩٩ هزار و ١٦٧ )NITC(
برای تحویل یک محموله نفتی به پاالیشگاه 
Cilacap اندونزی، عازم این کشور شد. این 
محموله مسیر و بازار جدیدی در تجارت نفت ایران 

باز می کند. 
این محموله نخستین محموله نفتی است که 
ایران پس از برداشته شدن تحریم های بین المللی 
در سال ٢٠١٦ میالدی، به اندونزی ارسال می کند. 
پهلوگیری این کشتی نفتکش ایرانی در این بندر 
شرق آسیا به فهرست بنادری که ایران قادر به 

توقف در آنهاست، می افزاید. 
همچنین تحویل نفت ایران به اندونزی درست 
در زمانی صورت می گیرد که تهران و جاکارتا 
گفت وگوهای جدی خود را آغاز کرده اند. ٢ کشور 
برای سرمایه گذاری اندونزی در صنایع باالدستی 
نفت ایران، و سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران 
در صنایع پائین دستی پاالیشی در اندونزی 

مذاکرات خود را آغاز کرده اند. 
نشریه لویدز لیست در ماه سپتامبر ٢٠١٦ 
گزارش داده بود که شرکت ملی نفت ایران 
)NIOC( در حال مذاکره برای خرید سهام 
پاالیشگاه در هندوستان، اندونزی و اروپاست. این 
اقدام NIOC گامی استراتژیک برای تصاحب 
بازار جهت صادرات نفت خود قلمداد شده بود. این 
کشتی نفتکش در تاریخ ٥ فوریه ٢٠١٧ )١٧ 
بهمن ١٣٩٥( از پایانه نفتی جزیره خارک حرکت 
و سفر خود را به سمت پایانه نفتی سیالکاپ 
اندونزی آغاز کرد. این کشتی نفتکش براساس 
برنامه قرار است ١٩ فوریه ) اول اسفند ١٣٩٥( به 
پایانه سیالکاپ، که بزرگترین پاالیشگاه نفت 
اندونزی در آن واقع است، برسد. اندونزی هیچگاه 
بازار بزرگی برای نفت ایران نبوده است. ایران و 
و  کشاورزی  محصوالت  زمینه  در  اندونزی 
محصوالت نفتی نظیر قیر با یکدیگر رابطه تجاری 
دارند. بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی لویدز 
لیست، صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی 
حتی پیش از اعمال تحریم های غرب در سال 
٢٠١١ میالدی بیشتر به کشورهای چین، هند، 
ژاپن، کره جنوبی، تایوان، و سریالنکا بوده است. 

  در همین حال، اطالعات لویدزلیست نشان 
می دهد که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه ٢٠١٧ 
میالدی با اندکی کاهش به ٢/٠٩ میلیون بشکه 
در روز رسیده است. صادرات نفت ایران در ماه 
دسامبر ٢٠١٦ نزدیک به ٢/٥١ میلیون بشکه بود. 
صادرات نفت ایران در حالی در ماه ژانویه امسال 
معدود  جزو  یران  ا که  است  یافته  کاهش 
تولیدکنندگان نفت عضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت ) اوپک( بوده که از برنامه کاهش 
عمده ترین  است.  شده  مستثنی  نفت  تولید 
واردکنندگان نفت ایران در ماه ژانویه کشورهای 
چین، فرانسه، یونان، هند، ایتالیا، ژاپن، هلند، کره 

جنوبی، اسپانیا، و ترکیه بوده اند. 

بیژن زنگنه، وزیر نفت، شامگاه سه شنبه )٢٦ 
بهمن ماه( در برنامه زنده »گفت وگوی ویژه 
خبری« از شبکه ٢ سیما درباره سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت در پاسخ 
به مقایسه مقدار برداشت گاز ایران و قطر از میدان 
مشترک پارس جنوبی گفت: بخشی از افزایش 
برداشت ایران از این میدان مشترک انجام شده و 
مقدار برداشت به قطر خیلی نزدیک شده است که 
ان شاء اهلل تا آخر سال خبرهای خوشی را به مردم 

کشور خواهیم داد.
وی در پاسخ به پرسشی در باره اقدام ها در 
میدان گازی پارس شمالی توضیح داد: پارس 
شمالی، میدان مشترک نیست؛ به همین دلیل در 
فهرست فعالیت های اولویت دار وزارت نفت قرار 
نگرفته است اما به نظر بنده منظور جنابعالی 
برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی است که 
خوشبختانه باید این خبر را بدهم که ان شاء اهلل تا 
پیش از پایان امسال، تولید از این میدان نفتی 

مشترک آغاز می شود.

برداشت از پارس جنوبی 
وزیر نفت با اشاره به ورود نخستین پاالیشگاه 
شناور خاورمیانه به ایران گفت: با استقرار این شناور 
فرآورشی در الیه نفتی میدان مشترک پارس 
جنوبی، نخستین برداشت از این میدان به ٣٥ هزار 
بشکه در روز می رسد که البته برای افزایش تولید 
و بازیافت از این الیه نفتی تا روزانه ١٠٠ هزار بشکه 
در حال مذاکره هستیم. زنگنه در پاسخ به این 
پرسش که آیا تمرکز بر توسعه میدان های پارس 
جنوبی و غرب کارون سبب غفلت ایران از 
میدان های مشترک با عربستان مانند فرزاد ای و 
فرزاد بی می شود یا خیر، ادامه داد: میدان های 
پارس جنوبی و غرب کارون از نظر ارزش و اندازه 
مهمترین میدان های ایران هستند. وی با بیان این 
که میدان های فرزاد ای و بی، میدان های گازی 
هستند، اظهار کرد: وزارت نفت به طور جدی به 
دنبال عملی کردن برنامه توسعه این میدان هاست 
که امیدواریم در یک سال آینده با درست شدن 
بسته مالی آن در قالب بیع متقابل، شاهد امضای 

قرارداد و آغاز توسعه این میدان باشیم.

مسائل قرارداد با توتال
وزیر نفت در باره سرانجام توافقنامه ایران و 
شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ١١ میدان 
گازی پارس جنوبی که آبان ماه امسال امضا شد، 
افزود: مذاکرات این توافقنامه برای تبدیل شدن به 
قرارداد به صورت جدی در حال دنبال شدن است 
و امیدواریم این قرارداد تا ٢ ماه آینده تمام شود. 
وی با اشاره به مالحظات سیاسی که به تازگی 
توتال عنوان کرده است، اظهار کرد: این موارد به 
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران بازتاب 
داده شده و در حال پیگیری است. زنگنه با بیان 
این که توتال خود را پیرو سیاست های اتحادیه اروپا 
دانسته است، ادامه داد: البته رسانه ای کردن این 
مورد از سوی این شرکت برای من قابل توجیه 

نیست اما بخش فنی و قرارداد بازرگانی این 
همکاری از سوی ما در حال انجام است.

 راه حل در پارس جنوبی
 وزیر نفت گفت:ایران در چند سال آینده با افت 
تولید در میدان پارس جنوبی رو به رو خواهد شد 
که برای جلوگیری از آن به کسب فناوری های نو 
نیاز داریم؛ این تصمیم بسیار درست انجام شده و 
یک تصمیم جمعی بوده است. وزیر نفت در پاسخ 
به این که آیا ممکن است اطالعاتی از میدان های 
نفتی ایران که به توتال داده می شود، ازسوی این 
شرکت در اختیار قطر قرار گیرد، افزود: انجام این 
کار از لحاظ قانونی سبب خسارت فراوانی برای 
شرکت می شود اما وزارت نفت نیز هیچگاه 
اطالعات کل میدان نفتی را در اختیار این سرمایه 

گذاران نمی گذارد.

الگوی جدید قراردادها
زنگنه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی 
ادامه داد: حدود یک سال برای رسیدن به اجماع 
در باره این قراردادها زمان صرف، نهایی و ابالغ شد 
و وزارت نفت در پسابرجام در این چارچوب پیش 
خواهد رفت و ان شاء اهلل موفق خواهد شد. 
دیدگاه های همه مخالفان الگوی جدید قراردادهای 
نفتی نیز بررسی و در صورت لزوم اعالم شده است 
اما عده ای نمی خواهند کشور در حال آرامش و 
توسعه باشد. وزیر نفت در باره منابع حاصل از 
انتشار اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومانی از 
سوی وزارت نفت در سال ٩٤ برای توسعه 
میدان های نفت و گاز گفت: این مبلغ امسال از 
سوی این وزارتخانه دریافت شد که حدود سه هزار 

میلیارد تومان آن تاکنون هزینه شده است.

همسو با اقتصاد مقاومتی 
زنگنه با اشاره به دستاوردهای وزارت نفت 
همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: 
توسعه سه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اولویت 
وزارت نفت برای سال ٩٥ و همسو با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است. وی در باره موفقیت های 
وزارت نفت در صنعت پاالیشی کشور به عنوان 
یکی از دغدغه های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: 
جلوگیری از خام فروشی با افزایش ظرفیت 
پاالیشی از یک سو و همچنین اجرای برنامه های 
توسعه ای در حوزه گاز تا پایان سال آینده، مصرف 
کل فرآورده های مایع منحصر به نفت گاز و بنزین 
برای حمل و نقل و سوخت هوایی می شود و تقریبا 

مصرف نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل 
حرارتی به سمت صفر میل می کنند.

ظرفیت پاالیش نفت 
زنگنه با اشاره به این که ظرفیت پاالیش نفت 
خام هم اکنون حدود روزانه یک میلیون و ٧٠٠ 
هزار بشکه است که بر اساس برنامه ششم توسعه 
این رقم به روزانه سه میلیون بشکه خواهد رسید، 
افزود: حدود یک میلیون بشکه از این برنامه از 
مجموع ٣٦٠ هزار بشکه از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، ٤٨٠ هزار بشکه از هشت پاالیشگاه طرح 
پاالیشی سیراف، ١٢٠ هزار بشکه   فراگیر 
ازپاالیشگاه دوم شیراز و همچنین مصرف 
مجتمع های پتروشیمی محقق خواهد شد.با 
احتساب روزانه ٣٠٠ هزار بشکه از پاالیشگاه 
جاسک و ١٥٠ هزار بشکه در روز پاالیشگاه آناهیتا 
در مجموع ظرفیت پاالیشی کشور به سه میلیون 
بشکه می رسد که رقم بسیار خوبی است و بیشتر 
این ظرفیت در سواحل به دلیل کاهش هزینه 
حمل برای صادرات است و باالبردن کیفیت 
تولیدات برای دیگر پاالیشگاه ها در نظر گرفته شده 
است؛ این افزایش ظرفیت همسو با اقتصاد 
مقاومتی انجام می شود که ارزش افزوده باالیی را 

به همراه دارد.

سهم ایران در بازار جهانی 
زنگنه بازگشت دوباره ایران به بازارهای جهانی 
نفت پس از تحریم های ظالمانه علیه کشور را یکی 
از موفقیت های وزارت نفت عنوان کرد و گفت: 
دولت تصمیم مهمی به منظور حداکثر سرعت 
بازگشت به بازار جهانی را با وجود مخالفت های 
موجود گرفت. وی با اشاره به این که مخالفان، 
بازگشت سریع ایران به بازار جهانی را در تخریب 
قیمت نفت بسیار موثر می دانستند، ادامه داد: سهم 
ایران از بازار نفت بسیار مهم تر از قیمت این کاال و 
مسئولیت درست کردن قیمت به عهده کسانی 
است که این قیمت را خراب کرده اند و ما نقشی در 
این زمینه نداشتیم زیرا هنگامی که ایران یک 
میلیون بشکه نفت صادر می کرد، دیگر کشورها 
صادرات خود را افزایش و براساس تحلیل ها قیمت 

را کاهش دادند.

تولید خودرو با مصرف بهینه
زنگنه بر ضرورت تولید خودروهایی با مصرف 
بهینه سوخت تاکید و با اشاره به قانون رفع موانع 
تولید تصریح کرد: براساس طرح های این قانون، 
دولت همه تالش خود را برای جایگزینی 
خودروهای گازسوز اعم از تاکسی و اتوبوس از 
محل صرفه جویی مصرف سوخت و جلوگیری از 
افزایش رشد مصرف گازوئیل و بنزین در داخل 
کشور دارد. براساس پیش بینی ها، ایران برای 
سال های دور و تا سال ١٤١٠ به هیچ وجه کمبود 
بنزین و گازوئیل نخواهد داشت و با کنترل مصرف، 

صادرات را همچنان ادامه می دهد.
ادامه در صفحه ٤8

 مهندس زنگنه در گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما:

عده ای نمی خواهند کشور در حال آرامش و توسعه   باشد
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چهارگوشه

مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران 
با اشاره به سرما و بوران در ٢٢ استان کشور گفته 
است: با وجود گسترش موج سرما در کشور، از ابتدای 
فصل زمستان تاکنون هیچ گونه قطع و افت فشار گاز 

نداشتیم.
وی گازرسانی به استان های شمالی کشور را 
مطلوب عنوان کرده و افزوده است: میزان مصرف 
نیروگاه ها و پتروشیمی ها نیز به ترتیب ٨٠ و ٤٠ 

میلیون مترمکعب بوده است.
بوجارزاده با یادآوری موج جدید سرما گفته است: 

ای گرمای محیط سبب  ٢ درجه  کم کردن 
صرفه جویی حدود ٥٠ میلیون مترمکعبی گاز خواهد 
شد و با این صرفه جویی، گاز بیشتری در اختیار صنایع 
قرار می گیرد. وی با تاکید بر مصرف بهینه و ایمن گاز 
از سوی مردم اظهار کرده است: تالش شبانه روزی 
برای گازرسانی به تمام نقاط کشور در حال انجام است. 
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران درباره صادرات گاز 
به ترکیه نیز اعالم کرده است: صادرات گاز به این 
کشور به صورت پایدار در حال انجام است و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.

مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت صبح روز 
سه شنبه )٢٦ بهمن ماه( در تماس تلفنی با 
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، از زحمات 
و  کارکنان  ناپذیر  خستگی  و  شبانه روزی 
متخصصان مجتمع عظیم گازی کشور در پی 
بارندگی سیل آسای روز گذشته در عسلویه که 
منجر به آب گرفتگی برخی از پاالیشگاه های 

مجتمع شد، تشکر و قدردانی کرد.
مهندس زنگنه در پی این تماس تلفنی خطاب 
به کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: 
به دلیل بارش های بی سابقه و وقوع سیل در 
با تالش و  ایران خوشبختانه  پایتخت گازی 
مجاهدت شما نیروهای پرتالش، فراورش گاز 
پاالیشگاه های این مجتمع عظیم در مدار تولید 

قرار دارد. وی گفت: امیدواریم با هم فکری و 
تجارب ارزشمند شما نیروهای جوان تمامی 
مسائلی که در روزهای اخیر به وجود آمده مرتفع 
شود. هم اکنون تمام پاالیشگاه های گازی در 
مجتمع گاز پارس جنوبی به طور کامل در مدار 
تولید هستند و فعالیت شیرین سازی و تولید 
پایدار گاز برای تزریق به شبکه سراسری گاز بی 
وقفه ادامه دارد.در پی پیش بینی وقوع بارندگی 
سیل آسا در منطقه پارس جنوبی، ستاد بحران به 
فرماندهی مدیرعامل سازمان منطقه اقتصادی 
انرژی پارس و با حضور مدیران و نمایندگان همه 
واحدهای مستقر در این منطقه از چند روز پیش 
تشکیل و تدابیر الزم برای مقابله با هرگونه شرایط 

اضطراری اندیشیده شد.

حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران روز دوشنبه )٢٥ بهمن ماه( در همایشی با عنوان 
»خودباوری ملی« که در دانشکده مهندسی شیمی و 
نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد،  گفته است: 
عملیات مهار فوران چاه ها در شمار تخصص های 
پیچیده در صنعت نفت است که تلفیق علم و تجربه 

و مدیریت منسجم در آن نقش اساسی دارد. 
وی در این همایش که با حضور اساتید و 
دانشجویان این دانشکده در سالروز آغاز عملیات 
مهار و کنترل فوران چاه ٥٠ کریت اهواز برگزار شد، 
توفیق متخصصان ایرانی در مهار فوران چاه های 
نفتی و گازی٥٠ اهواز، ٤١ نفت سفید، ٢٣ و ٢٩ 
کنگان، ٢٤ نفت شهر در بخش خشکی و چاه های 
سکوی ابوذر در دریا را از افتخارات صنعت حفاری 
کشور عنوان کرده و افزوده است: مهار فوران چاه ها 
تا قبل از انقالب در ایران از سوی شرکت های 

خارجی انجام می شد و امروز نیز انجام آن در 
کشورهای نفتخیز جهان تنها در انحصار چند کشور 
است. هماهنگی، نگرش تیمی، پذیرفتن ریسک باال 
از موارد بارز در مهار فوران چاه هاست و توجه به 
عوامل محیطی، طراحی، انتخاب تجهیرات مناسب، 
پشتیبانی و ایثار و از خودگذشتگی تیم مهار در 
سرعت عمل و اجرای موفق عملیات بسیار اثرگذار 

خواهد بود. 
فوران چاه ها از اتفاقاتی است که وقوع آن در 
مناطق عملیاتی در صنعت نفت جهان اجتناب ناپذیر 
است، اما تجارب متخصصان، روز آمد بودن دانش 
تخصصی کارکنان، برخورداری از کارشناسان 
انجام مطالعات فنی و  مجرب زمین شناس، 
تصمیم گیری عاقالنه مدیریت می تواند در پیشگیری 
از بروز چنین حوادث و کنترل به موقع آن تاثیرگذار 

باشد. 

مصرف گاز به ٥٠٠ میلیون مترمکعب رسید

قدردانی وزیر نفت از کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی

نهادینه سازی تخصص مهار فوران چاه های نفت و گاز

عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در آیین افتتاح اولین 
جایگاه تک  سکو در منطقه ٢٢ تهران با اشاره به 
اینکه شرکت ملی پخش، بزرگترین شبکه 

پرمشتری سطح کشور را دارد، گفته 
است: ما به اندازه تعداد وسایل نقلیه در 
سطح کشور، مشتری داریم؛ بنابراین 
انتظار داریم که متولی جایگاه داران 
خودشان بیایند و طرح برند عرضه 
فرآورده را به عهده بگیرند و توسعه 
دهند.  این مقام مسئول با اشاره به 
اینکه در حال حاضر بزرگترین شبکه 

اختیار شرکت پخش  در  فرآورده  توزیع 
فرآوردهای نفتی است، افزوده است: هنگامی که 
طرح برندینگ توسعه یابد، مشکالتی که اکنون 
در عرضه سوخت وجود دارد، برطرف خواهد شد.  
وی با تأکید براینکه ما می توانیم زیرساخـت های 
مناسبی را ایجاد و در اختیار جایگاه داران قرار 
دهیم، افزوده است: هدف از طرح برند ایجاد 
شرایط عرضه بهتر سوخت است.  کاظمی با 

تأکید براینکه دولت سه سال است در قانون 
بودجه به طور منظم پیش بینی می کند که 
بخش خصوصی می تواند اقدام به واردات بنزین 
کند، گفته است:  تاکنون بخش خصوصی در این 
که  نکرده  پیدا  ورود  زمینه 
امیدواریم در آینده این برندها 
بتوانند چنین کاری را انجام 
دهند.  مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با اشاره به اینکه در آینده 
برندها می توانند حتی بنزین 
مورد قبول خود را که البته با 
شرایط و ضوابط ما نیز سازگار باشد، عرضه کنند، 
گفته است: به عنوان مثال یک جایگاه می تواند 
بنزین پاالیشگاه خلیج فارس و جایگاه دیگر 
بنزین پاالیشگاه اصفهان را عرضه کند که این 
موضوع در آینده اتفاق خواهد افتاد. توقع ما از 
مجموعه جایگاه داران این است که خودشان 
بیایند و طرح برند را که االن نوپا است، توسعه 

داده و به بلوغ برسانند. 

پس از ارسال نخستین محموله نفتای 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از سوی مدیریت 
امور بین الملل شرکت ملی نفت به امارات، 
دومین محموله این پاالیشگاه به مقصد ژاپن 
صادر شد؛ حجم این محموله، حدود ٢٨٠ هزار 

بشکه است. 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
به عنوان نخستین پاالیشگاه طراحی شده بر 
اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ٣٦٠ 
هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه 
گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، 
ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با 
هدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سوخت 
جت در کنار پاالیشگاه کنونی بندرعباس در حال 
ساخت است.  خوراک مورد نیاز این پاالیشگاه با 

خط لوله ای به طول بیش از ٤٨٥ کیلومتر از 
پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی تامین خواهد 
شد. با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس روزانه ٣٦ میلیون لیتر بنزین )عدد اکتان 
٩٥( و ١٤ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید 
فرآورده های نفتی کشور اضافه می شود. تولید 
روزانه چهار میلیون لیتر گاز مایع، سه میلیون 
لیتر سوخت جت و ١٣٠ تن گوگرد از دیگر 
محصوالت تولیدی این واحد پاالیشی هستند. 
ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی این 
پاالیشگاه در حدود ١١ میلیون بشکه است. 
ساخت این پاالیشگاه با ٧٠٠ هکتار مساحت از 
سال ١٣٨٥ آغاز شده است و در صورت تامین 
به موقع منابع مالی تا پایان سال ١٣٩٦ به 

بهره برداری خواهد رسید. 

مسعود حسنی، مدیرعامل مجتمع گاز 
پارس جنوبی، با اشاره به وقوع بارندگی بی 
سابقه در منطقه پارس جنوبی و محدودیت 
تولید در برخی از پاالیشگاه ها در ٢٤ ساعت 
گذشته گفته است: با همت و تالش شبانه روزی 
متخصصان و کارکنان، تمامی پاالیشگاه های 
این مجتمع هم اکنون با حداکثر تولید و به 
میزان ٤٠١ میلیون استاندارد مترمکعب گاز در 
روز در مدار تولید قرار دارند. بارندگي بی سابقه 
و وقوع سیل دیروز دوشنبه )٢٥ بهمن ماه( 

سبب شد در تولید این مجتمع در مجموع 
حدود ٣٠ میلیون مترمکعب گاز معادل هشت 
درصد تولید محدودیت ایجاد شود. با توکل به 
خدای متعال و تالش مستمر و جدی تمامی 
واحدهای عملیاتی ظرف ٢٤ ساعت، این 
کاهش تولید ناشی از وقوع سیل و آبگرفتی به 
تمام  اکنون  هم  بازگشت.  عادی  حالت 
پاالیشگاه های مجتمع عظیم گازی کشور در 
مدار تولید قرار دارند و گاز مورد نیاز همو طنان 

را تامین خواهند کرد. 

برندینگ  مشکالت جایگاه های
 سوخت را برطرف  می کند

دومین محموله نفتای پاالیشگاه
 ستاره خلیج فارس به آسیا رفت

پاالیشگاه های پارس جنوبی
 با حداکثر ظرفیت در مدار تولید



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 822  12

رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست)اچ اس ای( شرکت نفت فالت قاره بر این 
اعتقاد است که موضوع اچ اس ای بیش از آنکه 
سخت افزاری و نرم افزاری باشد، یک مقوله 
فرهنگی است.  ایمان شیریان پور در این باره  به 
خبرنگار مشعل با  ارائه تجارب خود در این حوزه  
می گوید: شاهد هستیم که در حوزه ایمنی، 
اقدامات موثر و زیادی انجام شده است اما در 
حوزه فرهنگی برای مباحث ایمنی دارای نقاط 
ضعف هستیم که به سبک زندگی در کشور باز 
می گردد؛ از این رو صنعت ما نمی تواند جلوتر از 
این باشد.  او می گوید: شاهد هستیم که عمده 
تخلفاتی که بررسی و پیگیری می شود، مالی 
است اما به ندرت گفته شده در زمینه اچ اس ای 
تخلفاتی صورت گرفته. انحراف از استاندارد 
تخلف است، حال می خواهد مالی  باشد یا 
سرپیچی از قوانین ایمنی، به اعتقاد بنده تخلف 
از استانداردها مهمتر است و باید با جدیت دنبال 
شود. به عنوان نمونه ساختمان پالسکو را قبل 
از بروز فاجعه با هزینه یک تا ٤ میلیارد تومان 
می شد به سیستم هوشمند ایمنی مجهز کرد، 
اما متاسفانه این کار صورت نگرفت.   او ادامه داد: 
اکنون حوزه اچ اس ای زیر نظر عملیات غیر 
صنعتی قرار گرفته و این در حالی است که 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست باید بخشی از 
فرآیندهای کار و تولید باشد تا دیگر کسی نتواند 
از قوانین این حوزه سرپیچی کند.  تقویت 
ساختارهای سازمانی اچ اس ای باید به لحاظ 
کمی و کیفی افزایش پیدا کند و در این زمینه 
ورود نفرات کیفی بسیار حائز اهمیت است . 
همانطور که می دانیم اچ اس ای از واحد 
آتشنشانی استخراج 
شده است و این 
در حالی است 
که باید ترکیبی 
 ، یمنی ا ز  ا
بهداشت، محیط 
زیست، 

پدافند غیر عامل و بحران باشد و هر کدام از این 
بخش ها نیز تخصص خاص خود را داشته باشد.  
محیط  و  ایمنی  بهداشت،  واحد  رئیس 
زیست)اچ اس ای( شرکت نفت فالت قاره با اشاره 
به اقدامات انجام شده و در حال انجام این 
شرکت می گوید: در حوزه ایمنی با توجه به 
عارضه یابی هایی که یکی از شرکت های نروژی 
انجام داده ٦ عنصر مهم اچ اس ای در شرکت نفت 
فالت قاره و شرکت ملی نفت ایران استخراج 
شده است که در این میان می توان به مدیریت 

ریسک و بازخوانی حوادث اشاره کرد. 

مدیریت ریسک 
بازخوانی حوادث را در شرکت فالت قاره 
همانند ساخت مستندها اجرایی کرده ایم و 
نخستین اقدام ما در این زمینه در سال ٨٩ 
شکل گرفت که دو نفر از همکارانمان به دلیل 
برخورد با گازهای سمی H٢S و حریق یکی از 
مخازن دچار خفگی شدند که در این زمینه در 
حال ساخت انیمیشن بابهره گیری از الگوهای 
البته  کشورهای صاحب سبک هستیم؛ 
شرکت های پتروشیمی این کار را انجام 
می دهند اما در حوزه نفت برا ی نخستین بار 

این کار انجام می شود.  
یکی دیگر از عناصر پرهیز از سانسور حوادث 
است تا بتوانیم آن را گسترش و اجرایی کنیم. 
همچنین مدیریت ریسک را انجام دادیم و به 
مدت ٢ سال تمام حوزه فعالیت خود را ارزیابی 
ریسک کردیم و در پایان ٢٠ تا ٣٠ شناسنامه 
پروژه استخراج کردیم که منتهی به تهیه طرح 
جامع F٥ سیری، طرح جامع F٥ الوان، طرح 
جامع F٥ خارک و طرح جامع F٥ سکوی ابوذر 
و طرح جامع F٥ سکوهای نصر و ایالم شد که 
به سمت نوسازی حرکت کردند.  در مدیریت 
اچ اس ای پیمانکاران نیز دو آیین نامه تدوین 
کردیم که یکی اچ اس ای پیمانکاران در سایت و 
دیگری اجرای اچ اس ای پیمانکاران از زمان 
مناقصه تا شروع به کار، در طول کار و پایان کار 
است که قواعد ٨ گانه تا ١١ گانه نجات جان 
پیمانکاران را در دستور کار داریم این قواعد 
شامل مواردی مانند کار در ارتفاع و ورود به 
فضای بسته است که منسوخ شده و به دنبال 
تدوین مواد اولیه و آموزش هستیم. بعد از آن باید 

قوانین سختگیرانه در نظر گرفته شود. اجرایی 
کردن این قواعد برای پیمانکار به لحاظ حقوقی 
پیچیده است و اکنون در حال تنظیم آیین نامه 
هستیم.  از دیگر اقداماتی که در حوزه ایمنی 
انجام داده ایم، می توان به سیستم های مجوز کار 
در مناطق عملیاتی اشاره کرد که بدون کمک 
شرکت های خارجی، سیستم مجوز کار را با الگو 
گیری از شرکت های صاحب سبک مانند توتال، 
شل، بی پی، تدوین کرده و در حال استخراج 
دستورعمل های اجرایی آن هستیم تا در یکی از 
مناطق به نام ایستگاه تقویت فشار گاز و صادرات 
گاز سیری در منطقه سیری پیاده کنیم.  
همچنین برگزاری دوره های آموزشی اچ اس ای 
را برای مدیران ارشد سازمان و تدوین 
دستورعمل های اجرایی ایمنی برای هر مخاطره 

در دستور کار داریم. 

گزارش به سازمان
اکنون بحث ایمنی فرودگاه ها را نیز داریم ، 
میان ایمنی فرودگاهی و صنعتی تفاوت هایی 
وجود دارد. فالت قاره اکنون سه فرودگاه را 
راهبری می کند و در این فضا هم منابع مالی نیاز 
داریم و هم نفرات تا ایمنی زمین های فرودگاهی 
را پوشش دهند.  شیریان پور با اشاره به مباحث 
زیست محیطی نیز می گوید: شرکت نفت فالت 
قاره جزء شرکت هایی است که خروجی تصفیه 
پساب صنعتی تعریف کرده است تا بدین وسیله 
کل آب های خروجی را دوباره برای تزریق و 
افزایش تولید در چاه ها و یا مکان های دفعی باز 
گردانیم.   بر اساس استانداردها و الزاماتی که 
سازمان محیط زیست به ما ارائه کرده، جزء 
شرکت هایی هستیم که تمام معیارهای زیست 
محیطی از جمله خروجی دودکش ها، خروجی 
آب، آلودگی و.. را ساالنه به صورت خود اظهاری 
و شفاف به این سازمان گزارش می کند.  برای 
این کار،  ایجاد و نصب سیستم های پایش آنالین 
را در خروجی دودکش ها و پساب های صنعتی 
داریم که فاز اول آن تعریف شده تا از چه 
فناوری ای می توان استفاده کرد و برای استقرار 
پایش آنالین سامانه آلودگی و در مناطق که 
استقرار، خرید و نصب تجهیزات را در فاز اول 
داریم.  رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست)اچ اس ای( شرکت نفت فالت قاره در  

ادامه می گوید: در سال ٨٤ شرکت فالت قاره 
دارای ٤ منطقه بود و اکنون این تعداد به ٦ 
منطقه رسیده اما تعداد منابع انسانی افزایش پیدا 
نکرده است. متناسب با تنوع ریسکی که به فالت 
قاره تحمیل می شود،این شرکت در گذشته 
عملیاتی بوده اما اکنون عملیاتی- توسعه ای 
است و هر کدام دارای ریسک های متنوعی است 
و متخصص اچ اس ای برای خشکی و دریایی، 
تولید  عملیات  و  توسعه ای  طرح های 
تخصص های جداگانه ای نیاز دارد.  واحد 
اچ اس ای شرکت نفت فالت قاره عالوه بر 
راهبری عملیات تولید، طرح های توسعه ای، 
تبدیل تجهیزات نفتی به نفت گازی، توسعه 
تجهیزات باید فرودگاه را نیز پوشش دهد که با 
منابع سازمانی سابق امکان پذیر نیست و الزامات 
زیست محیطی هم روز به روز بیشتر می شود. با 
سازمان محیط زیست تعامل برقرار کرده ایم و 
سعی بر پوشش این الزامات داریم.  در پی 
طراحی مانیتورینگ ریزش های نفتی هستیم، 
باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم تمام 
الزامات اعالم شده از سوی سازمان محیط 

زیست را پوشش دهیم. 

شرایط اضطراری
وی در مورد مدیریت بحران می گوید : در این 
زمینه مباحث سخت افزاری و نرم افزاری مطرح 
است. در حوزه نرم افزاری، سامانه جامع مدیریت 
بحران را در منطقه سیری در حال پیاده سازی 
هستیم و متشکل از طبقه بندی بحران، امکانات، 
تحلیل شرایط اضطراری است که بر اساس آن 
برنامه مقابله تعریف می شود و بعد بحث 
سخت افزاری تجهیزات است که با کمبود منابع 
مالی روبه رو هستیم. در حوزه مدیریت بحران در 
مسیری هستیم که  باید منابع مالی بیشتری 
اختصاص داده شود.  با این سامانه عالوه بر اینکه 
طبقه بندی بحران مشخص می شود، می توانیم 
امکانات را نیز بررسی کنیم و سناریوی مقابله را  
در نظر بگیریم. با این سامانه، شناورهای آتشخوار 
کالس باال داریم. استقرار این سامانه تا آخر 
امسال قراردادش بسته می شود و پیشنهاد 
می کنیم شرکتی که سامانه را نسبت می کند، 
یک تا دو سال مانور برگزار  کند تا نقاط ضعف 

مشخص شود.

اچ  اس ای
رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست)اچ اس ای( شرکت نفت فالت قاره در گفت و گو با »مشعل« تشریح کرد:

مدیریت اچ  اس ای، باالبردن سطح آگاهی بهداشت، ایمنی ومحیط زیست 
درهمه سطوح سازمانی ومشارکت موثر دراین زمینه، ظهور عوامل مخاطره آمیز 
و وقوع حوادث را حتی المقدور کاهش داده وچنین امر مهمی را عالوه بر ارتقای 
سطح آگاهی با ایمن سازی محیط کار و ماشین آالت ممکن میسازد. جایگاه 
اچ اس ای در قلب مدیریت جاری سازمان است و در آن عناصری نظیر ساختار 
سازمانی، طرح ریزی فعالیت ها، تعیین مسئولیت در روش های انجام کار با توجه 
به منابع قابل دسترسی به منظور حفظ خط مشی بهداشت، ایمنی ومحیط زیست 
تالش می کند. در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ اس ای-

MS(هیچ واحد یا فرآیند سازمانی که مرتبط با این سیستم نباشد، وجود ندارد. 

اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ومحیط زیست )اچ اس ای-
MS(تعهد تمامی کارکنان سازمان را می طلبد. بنابراین مسئولیت های ایمنی، 

بهداشت ومحیط زیست نباید محدود به امور ایمنی انگاشته شود، بلکه می تواند 
امور دیگر سازمان مانند مدیریت عملیات یا سایر وظایف کارکنان به جز موارد 
ایمنی و بهداشت را نیز در برگیرد.  بر اساس اهمیت این موضوع گفت وگویی با 
ایمان شیریان پور، رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت نفت فالت 

قاره  انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

اشــــاره
سمیه  راهپیما

بیم ها و امیدهای اچ اس ای در فالت قاره
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شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی 
کشورمان بر اساس قوانین و دستورعمل های 
موجود ملزم به رعایت باالترین استانداردهای 
موجود بین المللی در زمینه بهداشت، ایمنی، 
محیط زیست هستند و حفظ موازین مورد اشاره 
خط قرمز این صنعت است. در این زمینه پایش 
مستمر و اصالح و بهبود روش ها و فناوری های 
به کار رفته در بخش های مختلف صنعت 
پتروشیمی، افزون بر مجتمع های تولیدی، در 
طرح های توسعه ای نیز دارای نقشی مهم و 

راهبردی است.
در این زمینه معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی در گفت وگو با خبرنگار ما به یک 
خاطره در حوزه ایمنی اشاره می کند و می گوید: 
»زمانی که به یکی از بنادر کانتینری کشور بلژیک 
که در آن محصوالت پلیمری و جامد توسط 
کانتینر به کشورهای دیگر ارسال می شود، برای 
حضور در یک جلسه رفته بودم با توجه به اینکه 
از قبل وقت گرفته بودیم و رده سازمانی ما را 
می شناختند، وقتی می خواستیم با خودروی 
خود وارد بندر شویم، نخست هنگام ورود جلوی 
خودروی ما را گرفتند و پیاده شده و ما را به یک 
اتاقک جداگانه منتقل کردند و بعد از کنترل 
کامل و استفاده از کاله، لباس و کفش ایمنی 
اجازه سوار شدن بر ماشین و حرکت به سمت 
دفتر مرکزی را دادند. تمام این نکات ایمنی در 
حالی رعایت می شد که ما قصد رفتن به کنار بندر 
را نداشتیم.  در ادامه برگه ای حاوی اخطارهای 
کلی مسائل ایمنی را در اختیارمان گذاشتند و از 
بدو ورود به دفتر مرکزی جهت حضور در جلسه 
به ازای هر دو نفر یک مامور برایمان گذاشتند تا 
اگر خواستیم وارد مجتمع شویم به طور کامل از 

لحاظ ایمنی ما را تحت کنترل قرار دهند. 
تمامی نکات ایمنی در حالی در آن بندر 
رعایت می شد که خط لوله و مواد آتش زایی در 
آن نبود، اما تمام موارد اچ اس ای در آن رعایت 
می شد و این روند برای من قابل تحسین بود که 
حتی نیروهای حاضر در آنجا نیز به طور کامل 

این نکات را رعایت می کردند.«
شاهدایی بر این اعتقاد است که »به جای 
کلمه اچ اس ای، باید اس اچ ای مورد توجه قرار 

گیرد، یعنی نخست ایمنی و بعد بهداشت و 
محیط زیست رعایت شود. «

وی می گوید: »رعایت مسائل ایمنی 
در مجتمع ها به فرهنگ سازی نیاز 
دارد و این محقق نمی شود مگر با 
اعمال قوانین سختگیرانه تا بدین 
وسیله افرادی که سهوا و عمدا این 
نکات را رعایت نمی کنند، به نوعی 
فرهنگشان را تغییر دهیم و شاهد 

ایمنی در سطح مجتمع های پتروشیمی 
باشیم. فرهنگ سازی عالوه بر آموزش، نیاز 

به تکرار، کنترل، برگزاری مانور و سرمایه گذاری 
دارد.   برای خرید تجهیزاتی که بتوان در مناطق 
با آتش سوزی و حوادث بزرگ مقابله کرد، نیاز به 
سرمایه گذاری حداقل یک میلیارد دالری دارد 
تا بتوان به کمک مشاوران حاضر در مجتمع ها 

اقدامات اصالحی را استخراج کرد.«
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره 
به دستورعمل های ایمنی در صنایع پتروشیمی 
انجام  دنبال  به  همیشه  »ما  می گوید: 
دستورعمل ها و ممیزی های ایمنی و آتش نشانی 
هستیم و شرکت های مختلف گزارش های روند 
کار را برایمان ارسال می کنند. اکنون تمهیدات 
بیشتری در نظر گرفته ایم و به صورت تجمیع در 
منطقه های پتروشیمی بررسی و برآورد هایی 
انجام داده ایم که اگر حادثه بزرگ و عمیقی مانند 
پتروشیمی بوعلی رخ دهد، با چه مشکالتی روبه 
رو خواهیم بود و چه تمهیداتی جهت رفع آن 

باید در نظر گرفته شود.
بر اساس بررسی های انجام شده، مقرر کردیم 
چند شرکت مشاور را برای ممیزی در ایمنی، 
آتش نشانی و فرایند مجتمع ها در نظر بگیریم تا 
روند کار تهیه و تغییرات اصالحی مشخص شود 
تا شاهد حادثه کمتری باشیم. برای تحقق این 
مهم، باید جهت استخراج فهرست مشاوران برای 
شرکت های مشاور مناقصه برگزار کنیم و اکنون 
در حال شرح حال مناقصه و اسناد آن هستیم.  
شاهدایی در پایان می گوید: »پاالیشگاه های 
پتروشیمی و صنعت نفت همیشه دستورعمل ها 
و مسائل ایمنی مشخص دارند و روند کار نوشته 
شده است، این فرایندها خاص ایران نیست بلکه 
در تمام کشورهای جهان مورد استفاده قرار 
می گیرد و این مدارک به ایران منتقل شده و ما 

به شرکت ها ابالغ کرده ایم.«

 معاون وزیر نفت در گفت و گو با مشعل:

 فرهنگ سازی رکن اصلی 
فعالیت های اچ اس ای است

نگاه

ایرج  کلهری*       اگر به صورت عملیاتي در 
مورد اچ اس ای سخن بگوییم، مي توانیم آن را به 

سه زیر مجموعه عمده تقسیم بندي کنیم: 

بخش بهداشت حرفه اي: 
هدف اصلي این بخش، حفظ بهداشت و 
سالمت کارکنان در محل کار است. عملکرد 
صحیح در این بخش باعث مي شود که سالمت 
و بهداشت همکاران در محل کار، کمترین تاثیر 
پذیري را از عوامل صدمه رسان احتمالي محیط 

کار داشته باشد. 
عملیات مهندسي انجام گرفته در این بخش 
و  کنترلي  و  طراحي  مختلف  حیطه هاي 
اندازه گیري شامل مواردی از جمله: ارگونومي؛ 
کنترل مواجهه با مواد شیمیایي؛ تجهیزات 
حفاظت فردي؛ کنترل و مهندسي تشعشعات؛ 
کنترل عوامل فیزیکي زیان آور مانند صدا، 
روشنایي، ارتعاش، تشعشعات یوني و غیر یوني و 
غیر یوني، شرایط جوي کارگاه و محل کار؛ کنترل 
و مهندسي عوامل شیمیایي و بیولژیک زیان آور 
مانند گرد و غبار، گازهاي خفقان آور، گازهاي 
میکرو  قارچ ها  مایعات،  و  محلوله  سمي، 
ارگانیسم هاي بیماري زا، هورمون ها؛ کنترل و 
پیشگیري از بیماري ها و عوارض ناشي از کار: 
پوستي، تنفسي، خوني، کبدي و کلیوي، قلبي و 
عروقي، مفاصل و استخوانها، عصبي رواني، 
چشمش، گوش، حنجره و بیني و سینه ها، دهاني 
ریسک هاي  ارزیابي  سرطان ها؛  دنداني،  و 
بهداشتي و و تعریف اجراي پروژه هاي مرتبط و... 
موارد بهداشت حرفه اي، مناسب بودن محل کار 
را با کارکنان مد نظر قرار داده، از بروز بیماري هاي 

شغلي ) ناشي از محل کار( پیشگیري می کنند.

بخش ایمني و آتش نشاني:
 اهمیت این بخش بر کسي پوشیده نیست، با 
توجه به اینکه صدمات ناشي از حوادث، مستیقما 

متوجه سیستم و تاسیسات مي شود.
 حساسیت هاي این بخش باالست. موارد بارز 
مورد توجه و بررسي در این بخش عبارتند از:  

ایمني کار در فضاهاي بسته و محصور؛ ایمني 
پیمانکاران؛ ایمني تجهیزات؛ ایمني برق؛ آمادگي 
و واکنش در شرایط اضطراري؛ ایمني رانندگي) 
رانندگي تدافعي(؛ ایمني کار در ارتفاع؛ مجوز هاي 
کاري؛ تجهیزات حفاظت فردي؛ مانور هاي اطفای 
حریق؛ ارزیابي ریسک هاي ایمني و تعریف و 
اطفا؛  تجهیزات  مرتبط؛  پروژه هاي  اجراي 
تجهیزات آشکار ساز؛ بررسي و تحلیل شبه 
حوادث و تحلیل و بررسي حوادث و درس گیري 

از آنها براي پیشگیري از تکرار حوادث.
عملکرد صحیح بخش ایمني موجب مي شود که 
حوادث و رویدادهاي بوقوع پیوسته درسیستم به 
حداقل میزان ممکن برسد و عملیات مقابله با آنها ) 
در صورت بروز( با آمادگي هاي بیشتري انجام شود.

بخش محیط زیست:
این بخش از طریق قوانین و مقررات ملي و 
بین المللي و پروتکل هاي مختلف، تحت نظارت کامل 
قرار دارد. هیچ صنعتي حق ندارد به صرف انجام 
فعالیت، محیط زیست را در زمینه هاي آب، هواو 
خاک آلوده از منابع انرژي برخالف روند توسعه 

پایدار، استفاده کند. 
عملیات اجرایي و مهندسي مهم در این بخش 
عبارتند از: پیشگیري از آلودگي آب؛ پیشگیري 
از آلودگي هوا؛ پیشگیري از آلودگي خاک؛ نظارت 
بر مصرف انرژي در راستاي» توسعه پایدار«؛ 
مدیریت مواد زائد؛ ارائه گزارشات ارزیابي اثرات 

زیست محیطي طرح ها و...
بخش هاي دیگري که در مدیریت اچ اس ای 
مطرح است از جمله پدافند غیرعامل، کمیته بحران 
و آموزش، در قسمت هاي بعدي توضیح داده خواهد 

شد. 
آنچه مهم است اینکه بخش اچ اس ای در 
صنعت، به صورت یک سیستم کامل استقرار مي 
یابد؛ بنابراین تعهد مدیران ارشد سازمان، انجام 
ممیزي ها، ارائه آموزش ها، نظارت بر عملکرد فرد 

به فرد کارکنان، نیاز حیاتي است.
* مدیر اچ اس ای ، پدافند غیر عامل و کمیته بحران 
شرکت  ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

زیر مجموعه های اچ اس ای
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اچ  اس ای

 چه اقداماتی در زمینه اچ اس ای در 
منطقه شما صورت گرفته است؟

 اقدامات انجام شده در منطقه دو 
عملیات انتقال گاز در زمینه اچ اس ای و 
پدافندغیرعامل، از زمان تاسیس 
سازمان اچ اس ای و مدیریت های قبلی 
آغاز شده است و در حال حاضر همکاران منطقه با ادامه 
فعالیت هایشان موفق به کسب رتبه دوم در ارزیابی اچ اس ای 
مناطق عملیاتی انتقال گاز در سال 1394 شده اند. تمامی این 
فعالیت ها و اقدامات در زمینه ارتقای فرهنگ اچ اس ای بود و 
سعی شده با برگزاری دوره های آموزشی و نظارت های مستقیم 
بر فعالیت های پر ریسک، این فرهنگ ایجاد شود. خوشبختانه 
با تالش، کوشش و جدیت همکاران در امور اچ اس ای و اهتمام، 
دقت و مسئولیت پذیری تیم های اجرایی در جهت کاهش 

حوادث حرکت کرده ایم.
  برای سال آینده چه برنامه هایی دارید؟

 برخورداری از سالمت و محیط سالم برای کارکنان، 
مهم ترین رویکرد منطقه دو عملیات انتقال گاز برای کارکنان 
در سال آینده است، در صورت تحقق این هدف و برنامه، گام 
ارزشمندی در مسیر افزایش بهره وری منابع انسانی برداشته 
خواهد شد. با توجه به ابالغ دستورالعمل تشکیل کمیته 
سالمت از سوی وزارت نفت، این منطقه به تشکیل 
کمیته های فرعی اقدام کرده است و با توجه به شعار »سالمت 
روان و افسردگی« سازمان بهداشت جهانی )WHO (برای 
سال 2017 برای سال آینده برنامه های ویژه ای در این زمینه 
تدوین شده است و هدف اصلی ما ارتقای سطح بهداشت روان 
کارکنان و آشنایی هر چه بیشتر همکاران با این مسئله مهم 

خواهد بود.
 در مدت مدیریت در حوزه اچ اس ای چه 

تجربه هایی کسب کرده اید؟
 کار در اچ اس ای همواره با چالش و استرس روبه رو بوده و 
با توجه به اینکه هدف اصلی امور اچ اس ای حفظ سالمت نیروی 
انسانی در مرحله اول و بعد از آن حفظ منابع و تجهیزات است، 
همیشه با این مسئله مواجه بوده ایم که چگونه فعالیتی را بدون 
حادثه به پایان برسانیم، تک تک عملیات هاي تعمیراتی 
خصوصا در خطوط لوله و تاسیسات، تجارب ارزشمندی در 
زمینه اچ اس ای می تواند داشته باشد. با توجه به اینکه خطوط 
انتقال گاز از شریان های اصلي انرژی کشور محسوب می شوند، 
همیشه تعمیرات در این حوزه با محدودیت زمانی مواجه بوده 
است. منطقه دو عملیات انتقال گاز که عهده دار بهره برداری از 
تاسیسات تقویت فشار و خطوط لوله انتقال گاز در مرکز کشور 
به عنوان بزرگترین منطقه عملیاتی انتقال گاز محسوب می شود 
و نقش بسزایی در پایداری شبکه انتقال گاز دارد، بیشتر با این 
محدودیت زمانی مواجه بوده است و همواره با همکاری یکایک 
نیروهای عملیاتی و کارکنان زحمتکش اچ اس ای و با 
برنامه ریزی مناسب، شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، ایجاد 
زیرساخت های مناسب، تعهد سازماني مدیریت و کارکنان، 
ایجاد هماهنگی بین کارکنان اجرایی و مسئولین و انتقال 

تجارب، توانسته ایم با یاری پروردگار سربلند باشیم. 

»با توجه به اندوخته های ارزشمند علمی و 
تجربی مدیران و کارشناسان اچ اس ای در خالل 
انجام پروژه های متعدد، بهره برداری از واحدهای 
تولیدی و همچنین مدیریت حوادث متعدد در 
مناطق مختلف عملیاتی استفاده از این تجارب 
از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی با روسای 
اچ اس ای و برگزاری کمیته های تخصصی 
متشکل از کارشناسان توانمند این حوزه به 
عنوان یکی از ارزشمندترین رویکردهای این 
اداره اچ اس ای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس در دستور کار قرار گرفته است« این ها 
بخشی از صحبت های محمدعلی خادمیان 
رئیس کل بهداشت، ایمنی ومحیط زیست  

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
وی در گفت وگو با خبرنگار مشعل با بیان 
اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 
عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور 
صنایع  خوراک  تامین  در  بی بدیلی  نقش 
پایین دستی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش 
تولید ملی و همچنین کمک به ارتقا و بهبود 
وضعیت محیط زیست از طریق جمع آوری 
گازهای حاصل از استخراج نفت و تبدیل آن به 
محصوالت مختلف با ارزش افزوده باال ایفا 
می کند، می گوید: موضوع تامین ایمنی و 
سالمت کارکنان، همچنین صیانت و حفاظت از 
محیط زیست کشور همواره به عنوان ارزش های 
بنیادین این شرکت تلقی شده و نقش بسیار 
باالیی در تدوین ارکان جهت ساز برنامه های 
کالن و استراتژیک این شرکت داشته است. با 
توجه به ساختار مدیریتی این شرکت وماموریت 
ذاتی آن اداره کل بهداشت، ایمنی ومحیط 
زیست وظیفه و مسئولیت نظارت، هدایت 
تابعه درحوزه های  ازشرکت های  وحمایت 
تخصصی اچ اس ای را به عهده دارد که در این 
زمینه، فعالیت های متعددی را دردست اقدام و 
همچنین برنامه های متنوعی را در آینده به اجرا 

خواهد گذاشت.
نخستین برنامه دردست اجرای این اداره، 
بازنگری در ساختار سازمانی اداره کل اچ اس ای 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 
منظور چابک سازی و تسهیل در کار جهت 
سرعت بخشیدن به انجام ماموریت های درنظر 
گرفته شده برای سازمان است. این ساختار 
سازمانی با بهینه کاوی و مقایسه با ١٤ شرکت 
ملی و بین المللی طراحی و شرح وظایف 
سمت های آن نیز نوشته شده است که بزودی 

مراحل تصویب و اجرای آن طی خواهد شد.
دومین برنامه دردست اجرا استفاده از توان 
ادارات  انسانی  نیروی  باالی  بسیار  بالقوه 
اچ اس ای در سطح شرکت های تابعه جهت 
بهبود روش ها و رویه های کاری در حوزه های 
مختلف اچ اس ای است. برای این منظور رویکرد 
مدیریت مشارکتی از طریق تشکیل کمیته های 
تخصصی متشکل از کارشناسان و  خبرگان 
حوزه های مختلف است. خادمیان در ادامه 
می گوید: درحال حاضر کمیته یکسان سازی 
دستورالعمل پروانه های کار که نقش بسیار 
باالیی در بهبود وضعیت ایمنی و کاهش حوادث 
درسطح شرکت ها دارد، تشکیل شده و جلسات 
متعددی را در این ارتباط برگزار کرده که بزودی 
حاصل کار این کمیته در سطح شرکت ها جاری 
خواهد شد. دومین کمیته ای که در دستور کار 
قراردارد، کمیته یکسان سازی دستورالعمل 
اچ اس ای پیمانکاران است و سایر کمیته های 
تخصصی نیز جزء برنامه های آتی این اداره است.  
سومین برنامه دردست اقدام ممیزی اچ اس ای 
از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس است 
تیم تخصصی ممیزی تشکیل و چک  که 
لیست های استاندارد برای این منظورتهیه شده 
است. تیم مذکور با مشارکت کارشناسان 
متخصص حوزه های مختلف شرکت ها کار 
ممیزی داخلی اچ اس ای شرکتها را دست اجرا 
دارد. انجام ممیزی اچ اس ای با استفاده از 

شرکت های توانمند بین المللی نیز جزء 
برنامه های جاری این اداره است که 

به زودی برنامه ریزی و اجرا خواهد 
شد.

برنامه های  از  دیگر  یکی 

دردست اقدام این اداره جهت ایفای موثرتر 
نقش نظارتی خود در حوزه اچ اس ای، تدوین 
مل  شا د  عملکر ی  کلید ی  خص ها شا
 Leading و شاخص های lagging شاخص های
است که بدین ترتیب امکان پایش فعالیت های 
پیشگیرانه درحوزه های بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست از طریق کنترل شاخص های 
Leading و همچنین امکان حصول اطمینان از 
موثر بودن و کارآمدی این فعالیتها از طریق 
پایش شاخص ) lagging( فراهم می شود. شاید 
مهمترین برنامه ای که از اولویت های مهم  
برنامه های آتی این شرکت است، تدوین اسناد 
باالدستی اچ اس ای شرکت به منظور استاندارد 
سازی و یکسان سازی رویه های کاری در سطح 
شرکت های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس است. برای این منظور هم در 
نمودار سازمانی پیشنهادی پیش بینی های الزم 
شده است و هم مذاکرات اولیه با مشاورین و 
که  آمده  عمل  به  حوزه  این  متخصصین 

فعالیت های اجرائی به زودی آغاز خواهد شد.
وی بر این اعتقاد است که موضوع طراحی 
ومعماری مدیریت ریسک، به عنوان یکی 
ازموثرترین الزامات سازمان جهت شناسایی، 
ارزیابی و کنترل ریسک یکی دیگر از برنامه های 
دردست اقدام این اداره است که با اجرای این 
پروژه ،کلیه ریسک های سازمانی و عملیاتی 
شناسائی و ارزیابی و مکانیزم های کنترلی آن و 
همچنین ارتباطات بین شرکت های مختلف با 
هلدینگ خلیج فارس به منظور به حداقل 
رساندن ریسک های عملیاتی و سازمانی تعیین 
خواهد شد. تعامل و همکاری موثر و سازنده با 
مدیریت توسعه منابع انسانی، همچنین شرکت 
ره آوران فنون جنوب به منظور حمایت از 
ادارات اچ اس ای شرکت های تابعه از طریق 
بهبود نمودارهای سازمانی، طراحی، تدوین و 
در  تخصصی  آموزشی  دوره های  اجرای 
حوزه های مختلف اچ اس ای درداخل و خارج از 
کشور، یکی دیگر از رویکردهای این اداره در 

جهت ایفای نقش حمایتی خود است.

رویکرد  مشارکتی، »اچ اس ای« را تقویت می کند
 رئیس کل بهداشت، ایمنی ومحیط زیست  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

تمام شرکت های مناطق عملیات گازی موظف به در نظر 
گرفتن موارد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند 
غیرعامل در تمامی فعالیت های خود هستند که در این 
خصوص گفت وگویی با کیانوش شجاعی، رئیس اچ اس ای 
و پدافند غیر عامل منطقه ٢ عملیات انتقال گاز انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید:

تدوین برنامه سالمت
روان و افسردگی
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برای نخستین بار در کشور به منظور انجام 
مشاوره های پزشکی، سکوی نفت و گاز 
دریایی SPQ1 در عسلویه به دستگاه تله 
مدیسین )سامانه پزشکی از راه دور( مجهز 
شد؛ فاصله این سکو از خشکی 1٢0 کیلومتر 
است و در میدان مشترک گازی ایران و قطر 
قرار دارد. از طریق این سامانه می توان با ٢8 
نقطه بهداشت و درمان صنعت نفت کشور 
ارتباط برقرار کرد. همچنین از طریق این 
سامانه می توان اطالعاتی از قبیل تصویر، صوت 
و دیتاهای پزشکی از جمله نوار قلب، صدای 
قلب و ریه، ضایعات پوستی، دید مستقیم 
انتهای چشم و داخل گوش و ... را دریافت کرد. 
 به گزارش خبرنگار مشعل، مدیرعامل 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در آئین 
افتتاحیه این مرکز که روز سه شنبه، )18 بهمن 
ماه( در محل ساختمان مرکزی بهداشت و 
درمان صنعت نفت ایران برگزار شد، گفت: این 
مرکز بیست و نهمین مرکز تله مدیسین 
)پزشکی از راه دور( صنعت نفت کشور به شمار 
می رود که برای اولین بار در یک سکوی نفتی 
راه اندازی شده است. دکتر حبیب اله سمیع با 
اشاره به این که تلفیق فناوری و فعالیت های 
صنعتی با علم پزشکی منجر به ارتقای علم 
پزشکی می شود، گفت: تله مدیسین یکی از 
این امکانات است که با استفاده از آی.تی و 
انفورماتیک می توانیم با عملیات صنعت نفت 
ارتباط برقرار کنیم. وی افزود: استفاده از 
امکانات راه دور مدتهاست که در دنیا مرسوم 
شده است و بهداشت و درمان صنعت نفت نیز 
امر،  این  به  نگاه توسعه ای  با  قصد دارد 
هزینه های ناشی از جابجایی بیماران را کاهش 
دهد. وی با تاکید بر این که نمونه این امکانات 

حتی در وزارت بهداشت کشور نیز موجود 
نیست، گفت: با توجه به گسترش تاسیسات 
نفتی در سطح کشور، برخی مناطق حتی 
همجوار سکوهای نفتی از امکانات شهری و 
تخصصی پزشکی محروم هستند که تصمیم 
گرفتیم با راه اندازی این سامانه در دورترین 
نقاط، خدمات تخصصی به کارکنان مستقر در 

سکوهای دریایی ارائه کنیم.

سامانه های درمانی 
نفت پیشرفته تر می شود

رئیس مراکز تله مدیسین بهداشت و 
درمان صنعت نفت نیز در این مراسم در 
تله  گفت:  مدیسین  تله  سامانه  تشریح 
مدیسین یا پزشکی از راه دور، ارتباط بیمار با 
پزشک فوق تخصص به صورت آنالین است 
که از طریق ارتباطات رادیویی و مخابراتی 
راه اندازی شده و ارتباط از طریق راه هایی 
نظیر اینترنت، اینترانت، رادیو یا ماهواره 

برقرار می شود.
دکتر مشتری دوست با تاکید بر راه اندازی 
این سامانه با تکیه بر سامانه قوی مخابراتی 
صنعت نفت گفت: تاسال 86، هشت مرکز تله 
مدیسین در کشور راه اندازی شده بود که 
موفق شدیم تعداد این مراکز را به ٢9 مرکز 

برسانیم.
وی راه اندازی آمبوالنس، آی سی یو و سی 
 home care سی یو مجهز به تله مدیسین و
)سامانه مراقبت خانگی( را از جمله برنامه های 
پیش رو عنوان کرد و افزود: اطمینان خاطر از 
سالمت کارکنانی که در دورترین نقاط صنعت 
بر  عالوه  می کنند،  فعالیت  کشور  نفت 
آسودگی خاطر از حفاظت از نیروی انسانی، 

ضریب اطمینان تولید نفت کشور را نیز 
افزایش خواهد داد.

امنیت روانی کارکنان
 مستقر در سکوها مهم است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که 
سکوی نفت و گاز دریایی SPQ1 در عسلویه را 
نیز تحت پوشش خود دارد، گفت: با توجه به 
اهمیت منطقه پارس جنوبی که تولید 65 
درصد از گاز کشور را  بر عهده دارد و تا پایان 
سال این رقم به 80 درصد می رسد، امنیت 
روحی – روانی کارکنان این منطقه از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
محمد مشکین فام با تاکید بر رفع نیازهای 
رفاهی کارکنان مستقر در سکوها افزود: هم 
اکنون حدود 365 نفر نیروی انسانی در ٢6 
سکوی این شرکت )به طور میانگین 1٢ نیرو( 
مشغول به کار هستند که امیدواریم بتوانیم 
امکانات پزشکی از راه دور را در تمام این 

سکوها راه اندازی کنیم.

صنعت نفت دارای بزرگترین
 مرکز مخابراتی خاورمیانه

مدیر سابق مخابرات شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نیز در آئین افتتاح این مرکز 
تامین  در  شرکت  ین  ا نقش  ره  با در
زیرساخت های موردنیاز این مراکز با اشاره 
به این که مخابرات صنعت نفت ایران از باب 
پشتیبانی و ضریب اطمینان، بزرگترین 
مرکز مخابراتی خاورمیانه محسوب می شود، 
افزود: مخابرات صنعت نفت تا سال 86 تنها 
دارای یک شبکه آنالوگ بود، اما پس از آن 

این مرکز شروع به تعویض شبکه آنالوگ به 
انتقال  امکان  بنابراین  و  کرد  دیجیتال 

بسیاری از شبکه ها به وجود آمد.
محمدعلی پیشاهنگ افزود: در گذشته 
به دلیل نبود زیرساخت های ارتباطی، حضور 
و  خانواده ها  برای  عملیاتی  مناطق  در 
کارکنان سخت بود، اما با فعال شدن امکانات 
پزشکی از طریق مخابرات، مدیریت سالمت 
شکل گرفته و ساماندهی شد و توسعه 
شبکه، رونق سامانه های تله مدیسین را به 
همراه داشت که این موضوع، نیز به کاهش 
تردد همکاران و خانواده ها به سمت مراکز 
درمان و کاهش هزینه های درمانی و زمان و 
از همه مهمتر افزایش امنیت خاطر همکاران 

منجر شد. 
به گزارش مشعل، سامانه تله مدیسین، 
از جمله امکانات پزشکی از راه دور است که 
در کنار مراکز درمانی اصلی مناطق نفتی و 
در مواقع ضروری مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. افزایش سطح دسترسی نواحی 
دورافتاده و محروم به مراقبت های پزشکی، 
مشاوره با پزشکان، کاهش هزینه و تسریع 
در درمان، کاهش تعدد مراجعه بیماران به 
مراکز درمانی و عدم حضور متخصصان در 
کار، از مهمترین مزایای اجرای سامانه های 
پزشکی از راه دور است که در حفظ سطح 
تولید در سکوهای نفتی از اهمیت باالیی 
برخوردار است. ایران، با وجود نوپا بودن این 
فناوری در کشور، به لحاظ به کارگیری 
تیم های کارآزموده و همچنین دستگاه ها و 
تجهیزات پیشرفته و علم و دانش الزم در 
حوزه تله مدیسین دست کمی از کشورهای 

توسعه یافته ندارد.

با تکیه بر بزرگترین شبکه مخابرات صنعتی ایران و خاورمیانه محقق شد

راه اندازی نخستین مرکز تله مدیسین دریایی کشور
آرزو عطایی
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چشم انداز

اکرم برنجی        با گذشت یک سال از امضای 
برجام شاید هیچ  کس فکر نمی کرد که برخی 
بخش ها نظیر وزارت نفت از این فرصت پیش 
آمده، نهایت استفاده را ببرد و عقب ماندگی ها و 
خسارت های ناشی از تحریم را به سرعت جبران 
کند، اهتمام جدی وزارت نفت در میزان تولید و 
صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، جذب 
سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصاد کشور 
قطعا برگ زرینی در کارنامه دولت یازدهم است 

که نشان از غیرت ایرانی دارد.

دستاورد برجام در بخش پاالیشی کشور
اظهار تمایل شرکت های اروپایی، آمریکایی و 
آسیایی برای برقراری ارتباط با ایران و حضور در 
پروژه های نفتی از جمله طرح های پاالیشی، نشان 
از جایگاه ایران در صنعت نفت دنیا دارد که شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران »یکی 
از چهار شرکت  اصلی وزارت نفت« به دنبال به ثمر 

نشاندن  مذاکرات و قراردادها ی پاالیشی است.
امضای تفاهم نامه MOU با شرکت هیوندای 
کره جنوبی )می ٢٠١٦( برای انجام مطالعه پروژه 
کاهش تولید نفت کوره پاالیشگاه تهران، امضای 
تفاهم نامه MOU با شرکت های STR برزیل، مگتل 

 QUANTUMشرکت نیا،  اسپا
GROUP LIMITED گروه کوانتوم 

لیمیتد غنا و شرکت نفت سیرالئون 
در بازه زمانی فوریه ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ 
در زمینه احداث پاالیشگاه در خاک 

آن کشورها، برجسته ترین مذاکراتی است که در 
این سال ها به ثمر رسیده است و پس از گذشت ٦ 
ماه از انعقاد تفاهم نامه وارد مرحله عقد قرارداد می 

شود.

برجام، دروازه سرمایه گذاری
شاید اگر برجام را جانی تازه برای صنعت از نفس 
افتاده نفت توصیف کنیم، بیراه نگفته باشیم. در زمان 
تحریم، عدم اجرای بسیاری طرح ها چرخ این 
صنعت را از حرکت باز داشته بود، اما دوباره این چرخ 
به حرکت درآمده؛ ولی این بار با قدرت و تخصص 

ایرانی که حاصل خالقیت سال های تحریم بود.
افزایش قدرت چانه زنی ایران و 
انتخاب کشورهای سرمایه گذار، این بار 
نقطه قوتی است که شرایط را برای 
شرکت های مطرح و معروف این 
از جمله  صنعت رقم زده است، 
شرکت های قدرتمند و مطرح در 
انجام  برای  که  پاالیشی  زمینه 
پروژه های بزرگ وارد ایران شده اند. 
مذاکرات نهایی شرکت پاالیش نفت 
آبادان با شرکت خارجی »جی جی 
 » JGC / Marobeni سی و ماروبنی
ژاپن، شرکت پاالیش نفت 
تهران با شرکت »جی جی 
 JGC / Mitsui سی و میتسویی
« ژاپن، شرکت پاالیش نفت 

اصفهان با دایلم Dailem کره جنوبي، شرکت 
پاالیش نفت تبریز با شرکت SK کره جنوبي و 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با شرکت های 
»Chiyoda / Marobeni « برای انجام مطالعات امکان 
سنجي فني/اقتصادي در زمینه کیفي سازي 
محصوالت و کاهش مقدار نفت کوره که مراحل 
پایانی خود را طی می کند. اینها تنها گوشه ای از 
نمونه های بارز و قابل توجه دستاورد صنعت پاالیش 
در این بازه زمانی محدود است که نشان از عزم 
مدیران نفت برای سر و سامان دادن به آشفته بازار 

به جای مانده از تحریم دارد.

 حرکت قطار شرکت هاي پاالیشی
 روی ریل توسعه 

آمارها نشان می دهد صنعت پاالیش کشور در 
سایه اقتصاد مقاومتی، گشایش برجام و تدبیر دولت 
یازدهم در مسیر توسعه قرار گرفته و آینده روشنی 

برای این صنعت رقم خورده است.

پاالیشگاه آبادان 
انعقاد قرارداد شرکت پاالیش نفت آبادان با 
شرکت  ژاپني هیتاچي و بررسي پیشنهادهای فني/ 
مالي با شرکت ایتالیایي REMOSA برای تامین 
کاالهاي مورد نیاز، اعالم آمادگي شرکت هاي بنام 
 Albomarle , Grace UOP ،کاتالیست همچون
جهت شرکت در مناقصه تامین کاتالیست مورد نیاز 
 Dalman واحد بنزین سازي، همکاري شرکت
فرانسه جهت راه اندازي پکیج Slurry Fitter واحد 
کت کراکر، همکاري شرکت Simon Carves انگلیس 
جهت بررسي و رفع اشکاالت واحد بازیافت 
اسیدسولفوریک از جمله اقداماتی است که در سایه 
برجام به نتیجه رسیده است. در کنار این دستاوردها 
شاید بزرگترین ره آورد برجام در صنعت پاالیشی را 

برجام، پاالیش و سیل سرمایه های خارجی
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نهایی شدن قرارداد اجرای فاز نخست طرح توسعه 
و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان از طریق خط 
اعتباري کشور چین باید بدانیم که در حال 
گشایش اعتبار اسنادي از طریق بانک ملت است. 
همچنین، انعقاد قرارداد تجاري با مشارکت 
کشورهاي چین و ایران جهت اجراي فاز دوم 
طرح مذکور و مذاکره با شرکت چیني ساینوپک 
جهت تامین مالي، دستاورد دیگری است که 

نصیب پاالیشگاه آبادان شده است.

پاالیشگاه اصفهان
انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوي Axens جهت 
خرید کاتالیست واحد هیدروکراکینگ که در 
مرحله انجام ثبت سفارش قرار دارد، اعالم آمادگي 
شرکت هاي تامین کننده کاال و تجهیزات براي 
ادامه همکاري، مذاکرات جهت تامین منابع مالي 
اجراي واحدهاي RHU و RFCC طرح توسعه و 
بهینه سازي از طریق بانک هاي کره جنوبي، امضای 
تفاهم نامه اولیه  بین پاالیشگاه و شرکت دایلم کره 
جنوبي که قرارداد تجاري آن در حال نهایي شدن 
است، رخدادهای مهم و تاثیرگذار در آینده 
پاالیشگاه اصفهان است که با جدیت دنبال 

می شود.

پاالیشگاه بندرعباس
صدور مجوز ورود کاالهایي که در دوران 
تحریم در کشورهاي اروپایي بخصوص در مورد 

طرح بنزین سازي متوقف شد و پس از برجام 
رفع شده، پیگیري خرید کاتالیست واحد 
آیزوماکس که در حال بارگیري و ارسال است، 
مذاکره و تبادل اطالعات با شرکت هاي ژاپني 
Mitsui و Chiyoda درباره اجراي طرح آپ 

گریدینگ )Upgrading ( پاالیشگاه که مطالعات 
امکان سنجي فني/ اقتصادي صورت گرفته از 
جمله اقداماتی است که پاالیشگاه بندرعباس 
را در بین شرکت های پاالیشی کشور مطرح 

خواهد کرد.

پاالیشگاه تهران
مذاکرات برای مطالعات امکان سنجي فني/ 
اقتصادي طرح هاي ارتقای کیفیت فرآورده و آپ 
گریدینگ پاالیشگاه با شرکت JGC در حال انجام 

است.
پاالیشگاه تبریز

مطالعات امکان سنجي فني/ اقتصادي طرح 

آپ گریدینگ» Upgrading « پاالیشگاه با شرکت 
SK کره جنوبي در دست اجراست. 

پاالیشگاه شازند اراک
قرارداد خرید کاتالیست واحد آیزوماکس با 

شرکت Albemarle هلند منعقد شده است. 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
ترخیص و حمل کمپرسورها و کوره های 
واحدهاي بنزین سازي و تصفیه هیدروژني 
نفت گاز ساخت شرکت زیمنس، راه اندازي واحد 
تقطیر فاز نخست و واحدهاي مرتبط مانند بخار، 
برق شامل نیروگاه و پست هاي برق، آب شامل 
آبگیر، حوضچه هاي پاالیشگاه، آب شیرین کن ها، 
آب دمین، شبکه آب آتش نشاني، واحد هوا، 
نیتروژن، مخازن، فلر، سیستم کنترل و واحد 
سوخت انجام شده و بهره برداري از این واحد و 
تولید محصوالت نفتا و نفت گاز صورت گرفته 

است. 

رشد شرکت  ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي در سایه برجام

امضای تفاهم نامه و انعقاد قرارداد جهت 
صادرات فرآورده هاي نفت گاز، سوخت هواپیما، 
گازمایع و گوگرد، تسهیل شرایط تامین مواد، 
تجهیزات رنگ و خوردگي، توسعه همکاري با 
شرکت هاي صاحب فناوری و جذب سرمایه 
خارجي از کشورهاي آمریکا، انگلیس، فرانسه و 
ایتالیا برای طراحي، ساخت، فروش و خدمات 
پس از فروش سیستم هاي بازیافت بخار بنزین 

جهت مناقصه ١٠ انبار نفت بزرگ کشور، 
مهمترین اقداماتی بود که در این عرصه صورت 

گرفته است.

مانور قدرت شرکت  خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران 

 Man Diesel & حضور کارشناسان شرکت
Turbo Schweis AG جهت تامین قطعات یدکي 
و تعمیر و نگهداري ١٨ دستگاه از توربین هاي 
سولزر، مذاکرات با شرکت زیمنس به منظور 
شروع مجدد همکاري براي تعمیر و نگهداري 
توربین هاي راستون و تایفون، ترخیص یک 
دستگاه توربین تایفون توقیفي از گمرک انگلیس، 
رفع توقیف از اقالم یک فقره سفارش قطعات 
یدکي اکچویتورهاي شرکت Rotork در پایان 
سال ١٣٩٤ که از پاییز سال ١٣٩١ در آلمان 
توقیف شده بود، پیگیري و مکاتبه با شرکت 
وودگروپ جهت عودت دو دستگاه توربین سوالر 
تاروس و مارس که از سال ١٣٩١ در جبل علي 
امارات توقیف و ارسال نشده است، پذیرش 
گشایش اعتبارات اسنادي از طریق بانک ملت 
EIH Bank هامبورگ به ارز یورو توسط شرکت 
Man Diesel & Turbo Schweis AG اقدام های قابل 
توجهی است که نشان از قدرتمند شدن شرکت 
پاالیشی در حاشیه امن ایجاد شده ناشی از برجام 
و اقتصاد مقاومتی دارد. صنعت پاالیشی کشور تا 
پایان سال ٩٦ با اجرای طرح های پاالیشی در 
دست اقدام، به یکی از قدرتمندترین بخش های 
نفت تبدیل خواهد شد که مهمترین آن با 
سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از توان و 
تخصص داخلی خودکفایی در تامین بنزین مورد 
نیاز، رساندن مازوت پاالیشگاه ها به حداقل ممکن 
 و صادرات پایدار تمامی فرآورده های نفتی 
» بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز 

مایع« خواهد بود. 
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دریچه

 صنعتی 

مشعل - پاالیشگاه آبادان را به عنوان نماد 
صنعتی شدن ایران و نخستین تاسیسات 
صنعت نفت حفظ و احیا خواهیم کرد. این 
بخشی از سخنان وزیر نفت درآیین آغاز 
عملیات توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
آبادان در روز دوشنبه )18 بهمن 1395( بود که 
ضمن بیان آنها نوسازی پاالیشگاه آبادان را 
اجتناب ناپذیر دانست و گفت: پاالیشگاه با 

وضعیت کنونی امکان ادامه حیات نداشت.
 در حال حاضر پاالیشگاه آبادان با تولید 
٤5 درصد نفت پاالیشی به مازوت ساالنه 
٧00 تا 800 میلیون دالر ضررده است که با 
اجرای این طرح،  با سرمایه گذاری ٢ میلیارد 
و ٧00 میلیون دالری شرکت ساینوپک چین 

دوباره زنده می شود.
 طبق این قرارداد، تامین مالی قرارداد 
EPC از خط اعتباری ایران- چین به صورت 
85 درصد سهم فاینانسور چینی و 15درصد 
سهم کارفرمای ایرانی )شرکت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران( انجام 
خواهد شد.  

 طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت 
فرآورده های پاالیشگاه آبادان شامل واحد 
تقطیر٢10 هزار بشکه ای در روز است که 
جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی می شود 
و ظرفیت کل پاالیش بعد از احداث این 
واحد به میزان 360 هزار بشکه در روز 

تثبیت خواهد شد.
همچنین، تمامی محصوالت حاصل از 
پاالیش360 هزار بشکه در واحدهای تصفیه 
کیفیت  و  می شوند  تصفیه  هیدروژنی 
ارتقا   5 یورو  به  پاالیشگاه  محصوالت 

می یابد.
آالینده های زیست محیطی   کاهش 
با  مطابق  گوگرد  حذف  با  محصوالت 
استاندارد یورو، سودآوری پاالیشگاه با 
تبدیل نفت کوره به نفت گاز و بنزین با 
استفاده از فناوری هیدروکراکر و کاهش 

تولید نفت کوره از جمله دستاوردهای 
اجرای این طرح است که در فاز نخست بیش 
از ٤0 هزار شغل ایجاد خواهد کرد که این 
خبر خوشی برای نیروهای فنی آبادان و 

منطقه خوزستان است.

نخستین پاالیشگاه ایران
 در مسیر توسعه

 طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
آبادان با همکاری شرکت چیني ساینوپک 
با   »SINOPEC « پترولیوم  اینترنشنال 
همکاری شرکت طراحی و ساختمان نفت 

»ODCC « اجرا خواهد شد.
تثبیت  و  توسعه  طرح   EPC قرارداد 
ظرفیت پاالیشگاه آبادان با هدف سودآور 
ی  ز سا د ر ا ند ستا ا  ، ه یشگا ال پا ن  د کر
با  ظرفیت  تثبیت  تولیدی،  محصوالت 
جمع آوری  و  جدید  واحدهای  تاسیس 
واحدهای قدیمی در سال ٢010 » فروردین 

ماه 1389 « با کنسرسیومی متشکل از 
شرکت های SEI چین و ODCC ایران با لحاظ 
کردن تامین مالی قرارداد )فاینانس( از خط 

اعتباری ایران - چین منعقد شد.

برجام راهگشای توسعه
 پاالیشگاه آبادان

با  حاضر  حال  در  آبادان  پاالیشگاه 
ظرفیت پاالیش٤00 هزار بشکه در روز 
مشغول به کار است، که ٢50 هزار بشکه از 
ظرفیت ٤00 هزار بشکه در سه واحد تقطیر 

با قدمت بیش از ٧0 سال پاالیش می شود.
با توجه به فناوری قدیمی و تجهیزات 
فرسوده، این سه واحد تقطیر دارای بازده 
بسیار پائین، ریسک بسیار زیاد عملیات و 
هزینه های باالی تعمیرات، مطالعات طراحی 
ظرفیت  تثبیت  و  توسعه  طرح  بنیادی 
پاالیشگاه بین سال های 1386 تا 1388 
توسط شرکت ناموران به همراه سه شرکت 

نگاهی به جزئیات بزرگترین سرمایه گذاری 
دوران پسابرجام در پاالیشگاه آبادان

  احیای نماد

ایران  
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حرف مردم

صاحب دانش فنی )Licensors( از جمله 
TOPSOE دانمارک، AXENS فرانسه و 

TECHNIMONT ایتالیا انجام شد. در پی 

گشایش های حاصل از اجرای برجام و 
اهتمام نسبت به نوسازی این پاالیشگاه، 
اجرای این قرارداد به مبلغ بیش از ٢٢ 
میلیارد یوان چین با استفاده از فاینانس 

خارجی آغاز شد.
این طرح با توجه به منابع فاینانس 
در دو فاز تعریف شده است. فاز نخست 
آن با بیش از 8 میلیارد یوآن و فاز دوم 
آن در حدود 1٤ میلیارد یوآن اجرایی 
فاز  اسنادی  اعتبار  که  شد  خواهد 
نخست طرح ماه جاری گشایش یافته و 
پیش بینی می شود اعتبار اسنادی فاز 

دوم نیز در سال آینده تامین شود.
طبق این قرارداد تامین مالی قرارداد 
EPC از خط اعتباری ایران- چین به 
فاینانسور  سهم  درصد   85 صورت 
چینی و 15درصد سهم کارفرمای ایرانی 
پخش  و  یش  ال پا ملی  کت  شر (
فرآورده های نفتی ایران( انجام خواهد 

شد.

تولد دوباره پاالیشگاه آبادان
طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت 
فرآورده های پاالیشگاه آبادان شامل 
واحد تقطیر٢10 هزار بشکه ای در روز 
است که جایگزین واحدهای تقطیر 
قدیمی خواهد شد و ظرفیت کل پاالیش 
بعد از احداث این واحد به میزان 360 

هزار بشکه در روز تثبیت خواهد شد.
ز  ا صل  حا ت  ال محصو می  تما
پاالیش360 هزار بشکه در واحدهای 
تصفیه هیدروژنی تصفیه می شوند و 
کیفیت محصوالت پاالیشگاه به یورو 5 

ارتقا می یابد.
کاهش  گزارش،  ین  ا براساس 
آالینده های زیست محیطی محصوالت 
با حذف گوگرد مطابق با استاندارد یورو، 
سودآوری پاالیشگاه با تبدیل نفتکوره 
به نفتگاز و بنزین با استفاده از فناوری 
هیدروکراکر و کاهش تولید نفت کوره 
از جمله دستاوردهای اجرای این طرح 

است.

وضعیت محصوالت پیش و پس از 
اجرای طرح

تثبیت  و  توسعه  طرح  اجرای  با 
ظرفیت پاالیشگاه آبادان ضمن تعهدات 
خود مبنی بر تامین خوراک پتروشیمی 
 ، ن ا د با آ شیمی  و پتر  ، م ما ا ر  بند
روغن سازی ایرانول و قیر پاسارگاد، 
محصوالتی شامل بنزین معمولی، بنزین 
سوپر، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره 
را مطابق با استاندارد یورو ٢005 تولید 

خواهد کرد.
همچنین، با اجرای این طرح ظرفیت 
بنزین معمولی از ٧٢ هزار بشکه فعلی با 

16 درصد افزایش به 81 هزار بشکه، 
تولید بنزین سوپر به ٢0 هزار بشکه در 
روز می رسد که در وضعیت فعلی وجود 

ندارد. 
نفت سفید هم با ٢05 درصد افزایش 
از 15 هزار بشکه فعلی به ٤5 هزار بشکه 
در روز و گازوئیل با ٧ درصد کاهش به 
دلیل کم شدن خوراک پاالیشگاه از 11٤ 
هزار بشکه در روز به 10٧ هزار بشکه در 
روز و نفت کوره با ٤1 درصد کاهش از 
158 هزار بشکه در روز به 88 هزار 

بشکه در روز خواهد رسید.

صدرنشینی پاالیشگاه 105 ساله ایران 
تثبیت  و  توسعه  طرح  اجرای  با 
ظرفیت، شاهد ساخت بزرگترین واحد 
تقطیر کشور، ساخت بزرگترین واحد 
هیدروکراکر کشور برای تبدیل مازوت 
به محصوالت با ارزش مانند سوخت 
جت، گازوئیل و گاز مایع، خارج شدن 
و  تولید  مدار  از  قدیمی  واحدهای 
جایگزینی با واحدهای جدید براساس 
برای  ایجاد اشتغال  تکنولوژی روز، 
)به صورت  نفر  هزار   8 تا   ٤ حدود 
مستقیم( و ایجاد اشتغال چندبرابری 
نیروی کار غیرمستقیم و به کارگیری 
خوزستان  استان  صنایع  حداکثری 

خواهیم بود. 
گفتنی است، کنسرسیوم پیمانکاری 
حاضر که به صورت 50 درصد ایرانی و 
50 درصد چینی و با شراکت این طرح را 
انجام می دهند پیش از این در قالب 
کنسرسیوم دیگری تجربه انجام طرح 
کیفیت محصوالت  بهبود  و  افزایش 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند اراک 

را با موفقیت انجام داده اند.

قدیمی ترین پاالیشگاه ایران 
پاالیشگاه نفت آبادان، بزرگترین 
شهر  در  که  است  ایران  پاالیشگاه 
آبادان، استان خوزستان قرار دارد. 
ساخت این پاالیشگاه در سال 1٢91 ه. 
ش به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران 
بزرگترین   1359 سال  در  عراق  و 
پاالیشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه 6٢8 

هزار بشکه در روز بود.
 ٢500 با ظرفیت  پاالیشگاه  این   
بشکه در روز آغاز به کار کرد ولی در 
حال حاضر با ظرفیت پاالیش ٤00 هزار 
بشکه در روز مشغول به کار است، که 
٢50 هزار بشکه از ظرفیت ٤00 هزار 
بشکه در سه واحد تقطیر با قدمت بیش 
از ٧0 سال پاالیش می شود. پاالیشگاه 
آبادان به وسیله خطوط لوله به چند 
بندر ماهشهر متصل  و  نفتی  میدان 
است. خط لوله ای هم از آبادان به سمت 
تهران می آید، سپس در طول مرزهای 
شمالی کشور از مشهد تا تبریز امتداد 

می یابد.

ما می توانیم با تبلیغات زیاد درباره آبادان نشان 
دهیم جز کیش منطقه آزاد دیگری هم وجود 
دارد و با همین تبلیغات، سرمایه گذاران را به 

سرمایه گذاری در این منطقه ترغیب و 
حتی می توانیم سرمایه گذار خارجی را 
جذب کنیم. با ثروتی که در آبادان است 
و با همت نمایندگان و مدیران شاید بتوان 
قطب پایتخت ایران را عوض کرد. ولی 
مسئله مهم نیروی بومی است، باید کاری 

صورت گیرد که نیروی بومی بتواند در شهر خود 
مشغول به کار شود، علت نداشتن پیشرفت، نبود 
توجه به نیروی بومی است. اگر تبلیغات مناسب 

داشته باشیم و از نیروی بومی استفاده کنیم، 
سرمایه گذار خود جذب می شود برای بازسازی 
آبادان. می توانیم از بزرگترین معماران بخواهیم 
که بیایند و در آبادان تدریس کنند ما 
دانشگاه بین  المللی داریم، اما اساتید 
باتجربه نداریم، علت رفتن اساتید 
باتجربه از کشور، کمبود امکانات است. 
این امکانات باید در اختیار مردم و 

جوان ها باشد.
 اگر امکاناتی در اختیار آبادانی ها قرار بگیرد، 
مردم برای تفریح به جای کیش و انزلی به آبادان 

می آیند.

بنده ٢٥ ساله و کیوسک دار شهرداری هستم.  
کارهایی خدماتی مثل کپی و کار اداری و روزمره 
سرانجام می دهم. این روزها با افتتاح فاز دوم 
پاالیشگاه، اکثر مردم برای وارد شدن به این فاز 
پرس و جو می کنند. اکثر جوان ها هم که بیکار 
هستند، یا صاحب کار موقتی و شغل کاذب بودند، 

پیگیر راهی برای ورود هستند. در هر حال 
پاالیشگاه باید راهی مثل راه اندازی سایت یادفتر 
برای ثبت نام و ورود برای مردم بگذارند، راهی که 
آخرش به ازدحام و بالتکلیفی مردم منجر نشود، 
راهی باید باشد که هم احترام مردم حفظ بشود 

و هم بدون نتیجه نباشد.

بنده ٤٥ ساله و کارمند پست هستم. به نظرم 
اگر فاز دوم پاالیشگاه راه بیفتد، موقعیت شغلی 
برای افراد بیکار بیشتر می شود. احداث فاز دوم 
در روحیه مردم بسیار تاثیر داشته است، اگر از 
افراد بومی برای کار در پاالیشگاه استفاده بشود، 
رونق اجتماعی و فرهنگی و شغلی مردم بیشتر 

می شود. پاالیشگاه واقعا یک شریان برای آبادان 
است باید برای آبادان باشد و کارگران آبادانی در 

آن کار کنند.
 استقبال برای ثبت نام در پروژه های فاز دوم 
زیاد بوده است، زیرا جوان ها همه بیکار و جویای 

کار بودند.

مشعل- کلنگ زنی فاز دوم پاالیشگاه آبادان در این شهر چندان امید بخش و شورآفرین بوده 
است که می توان این امید و شور را در چشم مردمانش دید؛ هر جا که می روی و با هر که سخن می 
گویی از زمین خوردن کلنگ فاز دوم طرح تثبیت ظرفیت با خبر است، تو گویی آبادان را باید با نام و 
سرنوشت پاالیشگاه دیرپایش گره خورده دانست. سرنوشت پاالیشگاه، انگار سرنوشت شهر آبادان 
را بازنمایی می کند.  آبادانی ها از همین حاال می دانند که افتتاح فاز دوم به معنای رونق اقتصادی، 
اجتماعی و معیشتی در شهرشان است و صدالبته این روزها با این امید سر می کنند. بابک گشتی زاده 
خبرنگار روابط عمومی پاالیشگاه آبادان به همین بهانه با سفارش »مشعل« با شماری از اهالی این شهر 

از اقشار مختلف اجتماعی گپ کوتاهی زده است که در ادامه می خوانید؛

وقتی کلنگ توسعه  آبادان بر زمین زده شد
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خط  اول

 نفت ایران به 
اندونزی رفت

یک فروند کشتی شرکت ملی نفتکش ایران 
 DWT با ظرفیت ٢٩٩ هزار و ١٦٧ )NITC(
برای تحویل یک محموله نفتی به پاالیشگاه 
Cilacap اندونزی، عازم این کشور شد. این 
محموله مسیر و بازار جدیدی در تجارت نفت ایران 

باز می کند. 
این محموله نخستین محموله نفتی است که 
ایران پس از برداشته شدن تحریم های بین المللی 
در سال ٢٠١٦ میالدی، به اندونزی ارسال می کند. 
پهلوگیری این کشتی نفتکش ایرانی در این بندر 
شرق آسیا به فهرست بنادری که ایران قادر به 

توقف در آنهاست، می افزاید. 
همچنین تحویل نفت ایران به اندونزی درست 
در زمانی صورت می گیرد که تهران و جاکارتا 
گفت وگوهای جدی خود را آغاز کرده اند. ٢ کشور 
برای سرمایه گذاری اندونزی در صنایع باالدستی 
نفت ایران، و سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران 
در صنایع پائین دستی پاالیشی در اندونزی 

مذاکرات خود را آغاز کرده اند. 
نشریه لویدز لیست در ماه سپتامبر ٢٠١٦ 
گزارش داده بود که شرکت ملی نفت ایران 
)NIOC( در حال مذاکره برای خرید سهام 
پاالیشگاه در هندوستان، اندونزی و اروپاست. این 
اقدام NIOC گامی استراتژیک برای تصاحب 
بازار جهت صادرات نفت خود قلمداد شده بود. این 
کشتی نفتکش در تاریخ ٥ فوریه ٢٠١٧ )١٧ 
بهمن ١٣٩٥( از پایانه نفتی جزیره خارک حرکت 
و سفر خود را به سمت پایانه نفتی سیالکاپ 
اندونزی آغاز کرد. این کشتی نفتکش براساس 
برنامه قرار است ١٩ فوریه ) اول اسفند ١٣٩٥( به 
پایانه سیالکاپ، که بزرگترین پاالیشگاه نفت 
اندونزی در آن واقع است، برسد. اندونزی هیچگاه 
بازار بزرگی برای نفت ایران نبوده است. ایران و 
و  کشاورزی  محصوالت  زمینه  در  اندونزی 
محصوالت نفتی نظیر قیر با یکدیگر رابطه تجاری 
دارند. بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی لویدز 
لیست، صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی 
حتی پیش از اعمال تحریم های غرب در سال 
٢٠١١ میالدی بیشتر به کشورهای چین، هند، 
ژاپن، کره جنوبی، تایوان، و سریالنکا بوده است. 

  در همین حال، اطالعات لویدزلیست نشان 
می دهد که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه ٢٠١٧ 
میالدی با اندکی کاهش به ٢/٠٩ میلیون بشکه 
در روز رسیده است. صادرات نفت ایران در ماه 
دسامبر ٢٠١٦ نزدیک به ٢/٥١ میلیون بشکه بود. 
صادرات نفت ایران در حالی در ماه ژانویه امسال 
معدود  جزو  یران  ا که  است  یافته  کاهش 
تولیدکنندگان نفت عضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت ) اوپک( بوده که از برنامه کاهش 
عمده ترین  است.  شده  مستثنی  نفت  تولید 
واردکنندگان نفت ایران در ماه ژانویه کشورهای 
چین، فرانسه، یونان، هند، ایتالیا، ژاپن، هلند، کره 

جنوبی، اسپانیا، و ترکیه بوده اند. 

بیژن زنگنه، وزیر نفت، شامگاه سه شنبه )٢٦ 
بهمن ماه( در برنامه زنده »گفت وگوی ویژه 
خبری« از شبکه ٢ سیما درباره سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت در پاسخ 
به مقایسه مقدار برداشت گاز ایران و قطر از میدان 
مشترک پارس جنوبی گفت: بخشی از افزایش 
برداشت ایران از این میدان مشترک انجام شده و 
مقدار برداشت به قطر خیلی نزدیک شده است که 
ان شاء اهلل تا آخر سال خبرهای خوشی را به مردم 

کشور خواهیم داد.
وی در پاسخ به پرسشی در باره اقدام ها در 
میدان گازی پارس شمالی توضیح داد: پارس 
شمالی، میدان مشترک نیست؛ به همین دلیل در 
فهرست فعالیت های اولویت دار وزارت نفت قرار 
نگرفته است اما به نظر بنده منظور جنابعالی 
برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی است که 
خوشبختانه باید این خبر را بدهم که ان شاء اهلل تا 
پیش از پایان امسال، تولید از این میدان نفتی 

مشترک آغاز می شود.

برداشت از پارس جنوبی 
وزیر نفت با اشاره به ورود نخستین پاالیشگاه 
شناور خاورمیانه به ایران گفت: با استقرار این 
شناور فرآورشی در الیه نفتی میدان مشترک 
پارس جنوبی، نخستین برداشت از این میدان به 
٣٥ هزار بشکه در روز می رسد که البته برای 
افزایش تولید و بازیافت از این الیه نفتی تا روزانه 
١٠٠ هزار بشکه در حال مذاکره هستیم. زنگنه در 
پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز بر توسعه 
میدان های پارس جنوبی و غرب کارون سبب 
غفلت ایران از میدان های مشترک با عربستان 
مانند فرزاد ای و فرزاد بی می شود یا خیر، ادامه داد: 
میدان های پارس جنوبی و غرب کارون از نظر 
ارزش و اندازه مهمترین میدان های ایران هستند. 
وی با بیان این که میدان های فرزاد ای و بی، 
میدان های گازی هستند، اظهار کرد: وزارت نفت 
به طور جدی به دنبال عملی کردن برنامه توسعه 
این میدان هاست که امیدواریم در یک سال آینده 
با درست شدن بسته مالی آن در قالب بیع متقابل، 
شاهد امضای قرارداد و آغاز توسعه این میدان 

باشیم.

مسائل قرارداد با توتال
وزیر نفت در باره سرانجام توافقنامه ایران و 
شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ١١ میدان 
گازی پارس جنوبی که آبان ماه امسال امضا شد، 
افزود: مذاکرات این توافقنامه برای تبدیل شدن به 
قرارداد به صورت جدی در حال دنبال شدن است 
و امیدواریم این قرارداد تا ٢ ماه آینده تمام شود. 
وی با اشاره به مالحظات سیاسی که به تازگی 
توتال عنوان کرده است، اظهار کرد: این موارد به 
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران بازتاب 
داده شده و در حال پیگیری است. زنگنه با بیان 
این که توتال خود را پیرو سیاست های اتحادیه اروپا 
دانسته است، ادامه داد: البته رسانه ای کردن این 

مورد از سوی این شرکت برای من قابل توجیه 
نیست اما بخش فنی و قرارداد بازرگانی این 

همکاری از سوی ما در حال انجام است.

 راه حل در پارس جنوبی
 وزیر نفت گفت:ایران در چند سال آینده با افت 
تولید در میدان پارس جنوبی رو به رو خواهد شد 
که برای جلوگیری از آن به کسب فناوری های نو 
نیاز داریم؛ این تصمیم بسیار درست انجام شده و 
یک تصمیم جمعی بوده است. وزیر نفت در پاسخ 
به این که آیا ممکن است اطالعاتی از میدان های 
نفتی ایران که به توتال داده می شود، ازسوی این 
شرکت در اختیار قطر قرار گیرد، افزود: انجام این 
کار از لحاظ قانونی سبب خسارت فراوانی برای 
شرکت می شود اما وزارت نفت نیز هیچگاه 
اطالعات کل میدان نفتی را در اختیار این سرمایه 

گذاران نمی گذارد.

الگوی جدید قراردادها
زنگنه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی 
ادامه داد: حدود یک سال برای رسیدن به اجماع 
در باره این قراردادها زمان صرف، نهایی و ابالغ شد 
و وزارت نفت در پسابرجام در این چارچوب پیش 
خواهد رفت و ان شاء اهلل موفق خواهد شد. 
دیدگاه های همه مخالفان الگوی جدید قراردادهای 
نفتی نیز بررسی و در صورت لزوم اعالم شده است 
اما عده ای نمی خواهند کشور در حال آرامش و 
توسعه باشد. وزیر نفت در باره منابع حاصل از 
انتشار اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومانی از 
سوی وزارت نفت در سال ٩٤ برای توسعه 
میدان های نفت و گاز گفت: این مبلغ امسال از 
سوی این وزارتخانه دریافت شد که حدود سه هزار 

میلیارد تومان آن تاکنون هزینه شده است.

همسو با اقتصاد مقاومتی 
زنگنه با اشاره به دستاوردهای وزارت نفت 
همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: 
توسعه سه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اولویت 
وزارت نفت برای سال ٩٥ و همسو با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است. وی در باره موفقیت های 
وزارت نفت در صنعت پاالیشی کشور به عنوان 
یکی از دغدغه های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: 
جلوگیری از خام فروشی با افزایش ظرفیت 
پاالیشی از یک سو و همچنین اجرای برنامه های 
توسعه ای در حوزه گاز تا پایان سال آینده، مصرف 
کل فرآورده های مایع منحصر به نفت گاز و بنزین 

برای حمل و نقل و سوخت هوایی می شود و تقریبا 
مصرف نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل 

حرارتی به سمت صفر میل می کنند.

ظرفیت پاالیش نفت 
زنگنه با اشاره به این که ظرفیت پاالیش نفت 
خام هم اکنون حدود روزانه یک میلیون و ٧٠٠ 
هزار بشکه است که بر اساس برنامه ششم توسعه 
این رقم به روزانه سه میلیون بشکه خواهد رسید، 
افزود: حدود یک میلیون بشکه از این برنامه از 
مجموع ٣٦٠ هزار بشکه از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، ٤٨٠ هزار بشکه از هشت پاالیشگاه طرح 
پاالیشی سیراف، ١٢٠ هزار بشکه   فراگیر 
ازپاالیشگاه دوم شیراز و همچنین مصرف 
مجتمع های پتروشیمی محقق خواهد شد.با 
احتساب روزانه ٣٠٠ هزار بشکه از پاالیشگاه 
جاسک و ١٥٠ هزار بشکه در روز پاالیشگاه آناهیتا 
در مجموع ظرفیت پاالیشی کشور به سه میلیون 
بشکه می رسد که رقم بسیار خوبی است و بیشتر 
این ظرفیت در سواحل به دلیل کاهش هزینه 
حمل برای صادرات است و باالبردن کیفیت 
تولیدات برای دیگر پاالیشگاه ها در نظر گرفته شده 
است؛ این افزایش ظرفیت همسو با اقتصاد 
مقاومتی انجام می شود که ارزش افزوده باالیی را 

به همراه دارد.

سهم ایران در بازار جهانی 
زنگنه بازگشت دوباره ایران به بازارهای جهانی 
نفت پس از تحریم های ظالمانه علیه کشور را یکی از 
موفقیت های وزارت نفت عنوان کرد و گفت: دولت 
تصمیم مهمی به منظور حداکثر سرعت بازگشت به 
بازار جهانی را با وجود مخالفت های موجود گرفت. 
وی با اشاره به این که مخالفان، بازگشت سریع ایران 
به بازار جهانی را در تخریب قیمت نفت بسیار موثر 
می دانستند، ادامه داد: سهم ایران از بازار نفت بسیار 
مهم تر از قیمت این کاال و مسئولیت درست کردن 
قیمت به عهده کسانی است که این قیمت را خراب 
کرده اند و ما نقشی در این زمینه نداشتیم زیرا هنگامی 
که ایران یک میلیون بشکه نفت صادر می کرد، دیگر 
کشورها صادرات خود را افزایش و براساس تحلیل ها 

قیمت را کاهش دادند.

تولید خودرو با مصرف بهینه
زنگنه بر ضرورت تولید خودروهایی با مصرف 
بهینه سوخت تاکید و با اشاره به قانون رفع موانع 
تولید تصریح کرد: براساس طرح های این قانون، 
دولت همه تالش خود را برای جایگزینی 
خودروهای گازسوز اعم از تاکسی و اتوبوس از 
محل صرفه جویی مصرف سوخت و جلوگیری از 
افزایش رشد مصرف گازوئیل و بنزین در داخل 
کشور دارد. براساس پیش بینی ها، ایران برای 
سال های دور و تا سال ١٤١٠ به هیچ وجه کمبود 
بنزین و گازوئیل نخواهد داشت و با کنترل مصرف، 

صادرات را همچنان ادامه می دهد.
ادامه در صفحه ٤8

 مهندس زنگنه در گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما

عده ای نمی خواهند کشور در حال آرامش و توسعه   باشد

فصل جدید تعامل وزارت نفت و مجلس
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حرکت از فرهنگ
تکنولوژی

درکشور ما تا این 
لحظه ای که درآنیم، به 
توان  می  کلی  طور 
ی  ها م  ا قد ا : گفت
مفیدی در زمینه بهینه سازی مصرف 
انرژی در کشور به انجام رسیده است. 
معیارهای  و  استانداردها  تدوین 
و  ایجاد  انرژی،  مصرف  برچسب 
توسعه آزمایشگاه ملی صرفه جویی 
انرژی، تولید خودروهای دوگانه سوز، 
تولید خودروهای هیبریدی، بهینه 
سازی انرژی و مدیریت شدت مصرف 
در  نرژی  ا ممیزی  یع،  صنا در 
افزارهای  نرم  تهیه  ساختمان ها، 
مشاور بهینه سازی و فعالیت های 
آموزشی و آگاه سازی، از جمله این 
این  با وجود  بوده است.  اقدامات 
ر  بسیا ی  فیت ها ظر ن  همچنا
گسترده ای برای بهینه سازی مصرف 
انرژی در کشور وجود دارد که در 
راهکارهای  کارگیری  به  صورت 
کاهش  همچون  نتایجی  مناسب، 
سطح تقاضای انرژی و محدود شدن 
نرخ رشد رو به افزایش ظرفیت های 
تولید،  الگوی  بهبود  نیروگاهی، 
مصرف و بهبود ضریب استفاده از 
ی  ز سا د ا ز آ و  د  جو مو سیستم 
حضور  برای  عرضه  ظرفیت های 
فعال تر در بازارهای بین المللی انرژی 
را به دنبال دارد. بر اساس اهمیت این 
موضوع، هفته نامه نشریه مشعل، 
میزگردی تخصصی با عنوان »بهینه 
سازی مصرف سوخت؛ چالش ها و 
نعمت  احمد  حضور  با  راهکارها« 
بخش، دبیر انجمن خودروسازان  و 
ر  و مشا  ، ی جعفر ی  ر حو مد  حا
مدیرعامل و مسئول هماهنگی قانون 
کت  شر ف  مصر ی  لگو ا ح  صال ا
بهینه سازی مصرف سوخت برگزار 
کرده است که مشروح  آن  را در ادامه 

می خوانید: 

به

سمیه راهپیما

در میزگرد »مشعل« با عنوان  »بهینه سازی مصرف سوخت؛ چالش ها و راهکارها« مطرح شد
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با توجه به اینکه بهینه سازی مصرف 
سوخت یکی از موضوعات مطرح در 
وزارت نفت است، لطفا بفرمایید که در 
این زمینه تاکنون چه اقداماتی صورت 

گرفته است؟
نعمت بخش:  بر اساس بند »ق« تبصره ٢ 
قانون بودجه سال ١٣٩٣، شورای اقتصاد مقرر 
شده بود نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و ١٧ 
هزار اتوبوس، تاکسی و ون نوسازی  در سیستم 
حمل و نقل عمومی کشور صورت پذیرد تا بدین 
وسیله مصرف سوخت  با تعویض خودروهای 
فرسوده کاهش پیدا کند اما متاسفانه به دالیلی با 
وجود مصوبه، هنوز به طور کامل اجرایی نشده 
است. برای رفع این مشکل بهتر است وزارت نفت 
به جای بودجه ای که هر سه ماه در اختیار سیستم 
سوخت کشور قرار می دهد، میزان تردد هر خودرو 
را محاسبه کند و اختالف سوخت را در اختیار 
سرمایه گذاری قرار دهد که حاضر به تعویض 
خودرو است، با این روش طرح نوسازی ناوگان 
حمل و نقل کشور به زودی اجرا و در مصرف 

سوخت نیز صرفه جویی می شود. 

حوری جعفری: در ادامه مطالب پاسخ آقای 
مهندس را خواهم داد اما ابتدا اجازه دهید که 
مروری بر وضعیت مصرف در ایران داشته باشیم، 
سپس وضعیت پیشرفت طرح ها را گزارش خواهم 
کرد. ایران از لحاظ میزان و شدت مصرف انرژی، 
در وضعیت خوبی در مقایسه با استانداردهای 
پروژه های  ندارد و الزم است  قرار  جهانی 
صرفه جویی انرژی با جدیت اجرایی شوند. سیستم 
انرژی هر کشور شامل طرف عرضه و تقاضا است 
که در ایران سیستم عرضه عمدتا در اختیار دولت 
و طرف تقاضا عمدتا در اختیار عموم مردم است. 
مثال در عرضه نفت، تولید و فرآورش و انتقال و 
توزیع فرآورده های نفتی زنجیره ای است تا انرژی 
در نهایت به دست مصرف کننده نهایی می رسد. 
مجموعه فرآیندهای استخراج، فرآورش، 
تبدیل، انتقال و توزیع حمل های نهایی را سیستم 
عرضه می گوییم. از سوی دیگر، بخش تقاضا را 
داریم که شامل خانگی، تجاری، حمل و نقل، 
صنعت و کشاورزی می شود که جزء مصرف 
کننده های نهایی هستند. ارزیابی تمام این سیستم 
از لحاظ میزان مصرف با شاخص شدت مصرف 
انرژی سنجیده می شود. شدت مصرف انرژی در 
ایران حدود ٤ برابر متوسط جهانی است و در 

وضعیت بسیار نامطلوبی 
در سطح جهانی قرار 

دارد. ٩٩ درصد از حامل های اولیه انرژی در ایران 
نفت و گاز است و این بدان معناست که وابستگی 
زیادی به سوخت های فسیلی داریم و استفاده کمی 
از انرژی های تجدیدپذیر یا زغال سنگ می کنیم.

آیا در بخش مصرف نهایی شاخص های 
ایران با دنیا یکی است؟ 

حوری جعفری: در بخش مصرف نهایی، 
شاخص های ایران با دنیا فاصله دارد. در بخش 
خانگی متوسط مصرف انرژی در سال به ازای هر 
متر مربع ٤٦٠ کیلووات ساعت استفاده می شود 
که متوسط آن در دنیا ١٦٠کیلووات ساعت است 
یعنی ٣ تا ٤ برابر متوسط دنیا.  در بخش حمل و 
نقل، متوسط مصرف در خودروهای تولیدی به 
ازای هر ١٠٠ کیلومتر باالی ١٠ لیتر در سیکل 
ترکیبی )پیمایش درون و برون شهری( است، در 
صورتی که استاندارد جهانی حدود ٥/٥ تا ٦ لیتر 
حداکثر برای سیکل ترکیبی است.  در بخش 
صنعت هم باید انرژی به ازای واحد تولید را ارزیابی 
کنیم. انرژی به ازای واحد تولید در بخش صنایع با 
دنیا فاصله زیادی دارد که در بدترین  صنعت که 
آجر  است، ١٣٠ درصد باالتر از استاندارد دنیا 
سوخت مصرف می کنیم و در بهترین صنایع کشور 
که به نوعی پتروشیمی و صنایع غذایی هستند، 
هنوز ٢٥  درصد با استاندارد جهانی فاصله داریم. 
این آمار نشان  از وضعیت نامطلوب کارایی انرژی 

در کشور دارد. 

چه اقدام هایی برای پروژه های یاد شده 
از سوی شرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت صورت گرفته است؟ 
حوری جعفری:  در مورد طرح کامیون و 
کشنده قرارداد نوسازی ٥ هزار کامیون و کشنده با 
ظرفیت ١٠ تن با بخش خصوصی از سوی شرکت 
بهینه سازی منعقد و تا کنون ١٢٧ دستگاه نیز از 
این قرارداد تحویل داده شده است. در بخش 
شرکت  تاکسی،  فرسوده  ناوگان  نوسازی 
بهینه سازی مصرف سوخت با اتحادیه تعاونی های 
تاکسیرانی سراسر کشور به تازگی قراردادی برای 
جایگزینی ١٠ هزار تاکسی فرسوده با نو گازسوز 
منعقد کرده است که ٢ هزار دستگاه از نوع سدان 
گازسوز و ٨ هزار دستگاه از نوع ون گازسوز 
)کامیون ها نوع گازوئیلی مدنظر است، در تاکسی 
فرسوده جایگزین می کنیم و گازسوز اضافه 
برای  اتوبوس ، شرکت  مورد  می کنیم.( در 
جایگزینی تعداد ٥٠٠ دستگاه اتوبوس فرسوده با 
نو گازسوز برای خط بی آرتی با اتوبوسرانی تهران 

در حال مذاکره است و به همین ترتیب با 
اتوبوسرانی مشهد و اصفهان نیز در حال رایزنی 
هستیم. در اتوبوس های گاز سوز زیر ساخت های 
اجرایی بسیار مهم است مانند تعمیر و نگهداری 
جایگاه های پایانه ها که جایگاه سوختگیری 
گازطبیعی دارند و خیلی مهم است جایی که 
سوخت تحویل می شود، بدون رطوبت و با کیفیت 
باال تحویل مصرف کننده شود، بر این اساس 

بازرسی دوره ای بسیار اهمیت دارد.  
در بحث چاه های کشاورزی قراردادی با جهاد 
نصر منعقد شده که ١٠٠ حلقه چاه کشاورزی را 
به صورت پایلوت برق دار کند و متعاقب آن بحث 
فاینانسی در کار است که تعداد ٥٠ هزار حلقه به 
این تعداد که به صورت پایلوت و برای برآورد فنی 
و اقتصادی است، افزوده خواهد شد. همچنین 
اولین قرارداد توسعه حمل و نقل ریلی را شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت با وزارت راه منعقد 
کرده است. طرح های اشاره شده همگی در قالب 
اجرای ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور است که توسط دبیرخانه 
ماده ١٢ در شرکت به طور جدی در حال پیگیری 
است.   پروژه ارتقای کارایی موتورخانه ها را نیز در 
دستور کار داریم، با ارتقای کارایی انرژی در 
موتورخانه ها به ازای صرفه جویی هر یک مترمکعب 
گاز، وزارت نفت ١٣ سنت به سرمایه گذار عامل 
صرفه جویی پرداخت خواهد کرد. در این پروژه 
متمرکز بر اجرای راهکارهای طوالنی مدت و 
ماندگار هستیم و ممکن است در یک موتورخانه، 
راهکاری کوتاه مدت داشته باشیم که ماندگار 
نباشد، مانند تنظیم مشعل و نظایر آن. ما به دنبال 
استفاده از سیستم های با راندمان باال مثل بویلرهای 
چگالشی و تولید همزمان برق و حرارت را برای 

امسال داریم. 
 قرارداد مربوط به افزایش کارایی حدود ١٥ هزار 
موتورخانه را آماده برای عقد قرارداد داریم و منتظر 
تائیدیه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت هستیم، 
ضمن آنکه سرمایه گذار آماده است تا در هتل ها و 
هتل آپارتمان های شهر مشهد، توسعه و نصب 
سیستم CHP برای دانشگاه  تهران و شریف و 
ساختمان وزارت نفت با اولویت انجام شود. در شهر 
اصفهان هم ٥ هزار واحد مسکونی کاندید هستند 
تاعقد قرارداد آنها صورت گیرد. خوشبختانه در 
سال ٩٥ تحول خوبی برای اجرایی کردن ماده ١٢ 
اتفاق افتاده و این فعالیت ها جهش بزرگی در 
راستای طرح های بزرگ و ملی بهینه سازی مصرف 
سوخت است. الزم به ذکر است که دخالت انسانی 
در اجرای این طرح ها تقریبا صفر است و همه 

میزگرد

نعمت بخش:  درآمد سرانه در کشور 
کم است و توان خرید خودرو، موتور 
برقی و گاز سوز در کشور به دلیل فراهم 
نبودن زیر ساخت ها  وجود ندارد. 
سازمان محیط زیست باید به شهرداری 
تکلیف کند که همان طور که برای پایان 
کار باید آسانسور داشته باشد، می باید 
پارکینگ های مجتمع ها نیز پریزی داشته 
باشد تا برای شارژ خودروهای برقی 

استفاده شود.

آدرس به  مربوطه  سامانه  توسط   مراحل 
 behsama.ir انجام می شود. 

چه قوانینی در بهینه سازی مصرف 
سوخت در کشور وجود دارد؟ 

حوری جعفری:  در حوزه بهینه سازی ٢ 
قانون بسیار مهم داریم. یکی قانون اصالح مصرف 
انرژی مصوب سال ٨٩ و دیگری  قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر )بویژه ماده ١٢ آن(. قانون اصالح 
الگوی مصرف ناظر برروش های نرم افزاری مدیریت 
انرژی است که ٧٥ ماده در بخش های ساختمان، 
حمل و نقل و صنعت دارد و الزاماتی برای مدیریت 

مصرف انرژی ایجاد کرده است. 
به عنوان نمونه، ماده ١٨ قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی بر طراحی برچسب مصرف انرژی و 
چسباندن آن روی ساختمان تاکید دارد که از این 
طریق اطالعات مصرف انرژی ساختمانی که 
خریداری می شود، اطالع رسانی شود، همچنین 
مواد ١٠ و ١١ که در آن تدوین معیارها و 
استانداردها را داریم که بر میزان مصرف در بخش 

حمل ونقل، ساختمان و صنعت  تاکید دارد. 
 همچنین بر اساس  مواد ٢٥ و ٢٦  که ناظر بر 
اعمال سیاست  های تنبیهی برای صنایع است اگر 
میزان انرژی آنها باالتر از حد استاندارد باشد، 
جریمه شوند و در کنار آن ماده ١٤ همان قانون 
قرار دارد، که ناظر بر اعمال سیاست های تشویقی 
به طور همزمان برای صنایع با وضعیت مناسب در 
مصرف انرژی است.  در ماده ١٢ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، عمدتا طرح ها از نوع عملیاتی 
است و نه کار نرم افزاری که باید با اجرای اقدامات 
مدیریت انرژی صورت گیرد و در قالب آن ٧ طرح 
ازسوی شرکت بهینه سازی تعریف شده است که 
شامل جایگزینی ١٤٠ هزار خودروی فرسوده با 
تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال، جایگزینی ٦٥ 
هزار کامیون و کشنده از نوع دیزل با نوع جدید و 
به روز دنیا، جایگزینی ١٧ هزار اتوبوس فرسوده با 
نوع گاز سوز، ارتقای کارایی ٦٠٠ هزار موتور خانه 
در واحدهای مسکونی و تجاری و اداری، توسعه 
حمل و نقل ریلی ، تبدیل چاه های کشاورزی از نوع 
دیزل به برقی و استفاده از قوای محرکه ٣ سیلندر 
هستند و پیشرفت هر یک از آنها که پیش تر اعالم 
شد. فلسفه این پروژه ها و به طور کلی ماده ١٢ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر استفاده از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی بوده 
است تا بدین وسیله از محل  صرفه جویی سوخت، 
و  سرمایه گذاری صورت گرفته مستهلک 
بازپرداخت شود. همان طور که اشاره شد، 
خوشبختانه در سال جاری، قراردادهای این ماده 
قانونی عملیاتی شد، در ابتدای سال  مشکالتی 
وجود داشت، به عنوان نمونه، وقتی می خواهیم 
سرمایه گذاری در بخش انرژی صورت گیرد تا از 
محلش بازپرداخت داشته باشد، باید برای 
سرمایه گذار توجیه اقتصادی داشته باشد، زیرا 
ممکن است متناسب با باال یا پایین شدن قیمت 
نفت و نوسانات نرخ ارز، این طرح ها از توجیه فنی 
اقتصادی خارج شود. برای رفع این مشکل  و 
بسیاری از موارد دیگر که در مصوبات اولیه بود، 
پیگیری و حمایت جدی از سوی مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی و دبیرخانه ماده ١٢ شرکت با 
همکاری معاونت اجرایی ریاست جمهوری انجام  
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و اکثر مصوبات اصالح شد و به مرحله اجرا نزدیکتر 
شدند اکنون هم که مالحظه می فرمایید، عقد 
قراردادها و شروع کار اکثر  طرح های مذکور به ثمر 

نشسته است.   
نعمت بخش:  اجرایی شدن این طرح ها بسیار 
خوب است. همزمان با در نظر گرفتن تشویق ها برای 
سرمایه گذار باید تنبیهاتی هم گذاشته شود، زیرا 
وقتی یک  کشنده با عمری ٤٠ سال ٤٠- ٥٠ تومان 
ارزش دارد و در مقابل کامیونی که ٥٠٠ میلیون 
تومان خریداری شده، بخواهد یک مبلغ  مشترک 
برای حمل بار داشته باشند، دیگر تمایلی برای 
تعویض ماشین وجود ندارد، بنابراین بهتر است 
سیستمی طراحی شود تا ظرف ٦ ماه آینده، بارنامه 

به کشنده های قدیمی داده نشود. 

در زمینه معاینه فنی خودروها چه اقداماتی 
صورت گرفته است؟

نعمت بخش:  به وسیله طرح سیمپا تمام معاینه 
فنی خودروها با یکدیگر لینک هستند و این روش 
باعث می شود تا تمام خودروها به صورت واقعی 

معاینه فنی خودرو دریافت کنند.  
همچنین آقای متصدی،  معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور در گزارشی اعالم کرده  است 
معیارهای معاینه فنی در خودروها اصالح شده ولی 
متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
برنامه پنجم توسعه معاینه فنی را  به ٥ سال افزایش 
داده اند که ما با آن مخالف بودیم.  در دنیا قوانینی 
وضع شده که دیگر برای مالک صرف نمی کند 
خودروهای فرسوده را نگهداری کند. مثال بیمه 
شخص ثالث در ایران برای خودروهای گران قیمت 
نسبت به خودروهای فرسوده بیشتر است و  در دنیا 
عکس این قضیه صادق است زیرا احتمال اینکه یک 
خودروی فرسوده تصادف کند و عیب فنی داشته 
باشد، بیشتر است. پیشنهاد این بود که به جای 
معاینه فنی ٥ ساله برای هر خودرو، خودروها را 
دسته بندی کرده و براساس سال تولید مراجعه به 

معاینه فنی را برایشان در نظر بگیریم.
حوری جعفری: بحث معاینه فنی ٢ جنبه دارد 
یکی به ایمنی ماشین بر می گردد و دیگری به شدت 
آالیندگی و میزان مصرف. که این معیارها را سازمان 
محیط زیست تغییر داده و نسبت به این موضوع 
سختگیرانه تر برخورد می کند، برای کاهش میزان 
آلودگی در کالن شهرها یکی از راهکارهای اصلی 
معاینه فنی در خودروهای سبک و سنگین است. 
البته در کنار آن باید زیرساخت هایی برای تعویض 
کاتالیست خودرو و خدمات رسانی به آن صورت 
گیرد.   خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست، 
معیارهای جدیدی را برای دور پایین و باالی موتور 
به صورت جداگانه ابالغ  و اجباری کرده است. یعنی 
وقتی یک خودرو به معاینه فنی مراجعه می کند، در 
دور پایین ممکن است معیارها را پاس کند اما در دور 
باال بسیاری از معیارها را نداشته باشد. برای حل این 
مشکل یک فاصله زمانی ٦ ماهه قرار داده اند که 
تست ها برای معیارهای جدید در دور پایین انجام 
شود و بعد از آن برای دور باال نیز معایه فنی را اجباری 

کنند. 
یکی از ابزارها و مکانیزم های خیلی مهم در بهینه 
سازی مصرف سوخت، مدیریت مصرف در بخش 
خودروهای سبک و سنگین است. متاسفانه عمر 
متوسط خودروهای سنگین در کشور باالی ٢٥ سال 

حوری جعفری: باید فرهنگ سازی 
درست و مناسبی در زمینه روش های 
بهینه سازی مصرف انجام داد و برای 
تحقق این امر حتی باید از آموزش های 
ابتدایی شروع کرد تا نسل جدید از 
همان ابتدا به بحث انرژی و محیط 
برای  البته  باشد.  حساس  زیست 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی صحیح 
باید تمام دستگاه ها ورود پیدا کنند و از 
همه مهمتر صدا و سیما، مطبوعات و ....

است و اکنون شاهد هستیم که تعداد زیادی از 
خودروهای باالی ٣٥ سال در حال تردد هستند 
و مصرف سوخت باالیی دارند و به ازای هر ١٠٠ 
کیلومتر حدود ٧٠ لیتر گازوئیل مصرف می کنند.

آیا برای خودروهای سواری هم تمهیداتی 
اندیشیده شده است؟ 

نعمت بخش: برای کاهش مصرف انرژی، 
خودروهای دوگانه سوز را تولید کرده ایم همچنین 
مصوبه ای  به نام مالیات سبز داریم تا بر این اساس 
اگرخودرویی مصرف انرژی بیش از حد معمولی  
داشت، مالیات بیشتری پرداخت کند.  قراردادهای 
جدید ما به سمت تولید خودروهای روز است و تا 
یک ماه ایران خودرو شروع به تولید ماشین ٣ 
سیلندر در فرانسه می کند که یک خودروی کم 
مصرف است. باید خودرو سازها به سمت تولید 
خودروهایی بروند تا شاهد کاهش مصرف سوخت 
در کشور باشیم؛ این روش ، به نفع مصرف کننده 

و تولید کننده  است. 
حوری جعفری:  نکته مهمی که در حوزه 
خودرو و حمل و نقل وجود دارد این است که یا 
قبل از بهره برداری و در مرحله تولید راهکاری را 
اعمال می کنیم که یکی از آنها حرکت به سمت 
خودروهای با فناوری نوین و موتورهای کم مصرف 
است و یا راهکاری را برای مرحله بهره برداری و 
مصرف کننده اعمال می کنیم. ممکن است 
بهترین کیفیت خودرو تحویل شود اما با رفتاری 
که بهره بردار و یا مصرف کننده دارد، نهایتا مصرف 
باالیی داشته باشد. یعنی استفاده و فرهنگ 

بهره برداری از خودرو نیز بسیار مهم است . 

درمورد دوگانه سوز کردن خودروها 
بفرمایید چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟ 
نعمت بخش:  خودروسازی براساس تقاضا، 
خودروی دوگانه سوز تولید می کند. براساس 
مصوبات، گفته شده که قیمت گاز باید ٤٠ درصد 
قیمت بنزین باشد، ولی این موضوع، رعایت نشده 
و کال قیمت بنزین هم گران نیست و این دو عامل 
به ترغیب مردم برای گازسوز کردن خودروها 
لطمه زده است.  همچنین پراکندگی ایستگاه گاز 
مثل بنزین نیست، از همه مهم تر اینکه برای 
باید به سمت  بهینه سازی مصرف سوخت 
خودروهای هیبریدی و برقی برویم که این نیز به 
درآمد سرانه کشور باز می گردد. ضمن اینکه درآمد 
سرانه در کشور کم است و توان خرید خودرو، 
موتور برقی و گاز سوز در کشور به دلیل فراهم 

نبودن زیر ساخت ها  نیست. سازمان محیط زیست 
باید به شهرداری تکلیف کند که همان طور که 
برای پایان کار باید آسانسور داشته باشد، می باید 
پارکینگ های مجتمع ها نیز پریزی داشته باشد تا 

برای شارژ خودروهای برقی استفاده شود. 
حوری جعفری: استفاده از خودروهای 
گازسوز دو بحث دارد؛ یکی بحث سهولت در 
سوخت رسانی و سوختگیری است که نسبت 
استاندارد تعداد خودرو به جایگاه ١٠٠٠ است 
ولی در ایران به ازای هر ١٤٩٠ خودرو گازسوز 
یک جایگاه CNG داریم و این نسبت در چین 
و پاکستان به ترتیب  ٦٠٠ و ٨٠٠ است. اکنون  
٣ میلیون و ٥٠٠ هزار خودرو گازسوز داریم که 
تعداد جایگاه تنها ٢٣٤٣ است.  برای رفع این 
مشکالت باید جایگاه های کوچک و خانگی را 
توسعه دهیم. اکنون خطوط گاز در تمام خانه ها 
هست و باید ایستگاه های سوخت رسانی خانگی 
توسعه پیدا کند. این روش باعث دسترسی آسان 
به سوخت گاز در کشور می شود. همچنین باید 
به سمتی برویم که مخزن را در کفی یا شاسی 
جانمایی کنیم تا فضای صندوق عقب را اشغال 
از  استفاده  به سمت  نکند. در عین حال 
کپسول های سبک و کامپوزیت حرکت نمود. 
شاهد هستیم که کپسول در خودروهای سمند 
١٠٠ کیلو وزن دارد و خودش افزایش مصرف به 
خودرو تحمیل می کند . پس جانمایی درست، 
استفاده از مخازن کامپوزیت و سبک تر و در کنار 
آن افزایش پیمایش خودروهای گازسوز، سه 
عاملی هستند که می توانند رغبت مصرف کننده 
به استفاده از خودروهای گازسوز را افزایش 
دهند.  در مورد خودروهای برقی همان طور که 
گفته شده، به زیرساخت در سطح شهر و منازل 
نیاز داریم، ولی یک راهکار خوب خودروهای 
هیبریدی است )موتور الکتریکی در کنار سوخت 
اصلی( که نیاز به زیرساخت ندارند. مصرف 
خودروهای هیبریدی در شهر با سرعت های 
حدود ٦٠ - ٧٠ حدود  ٥/٥ لیتر است که برای 
خودروی بنزینی که در داخل شهر با یک کالس 
مشابه کار می کند، حدود ٩  تا ١٠ لیتر در هر 
١٠٠ کیلومتر است. از لحاظ اقتصادی استفاده 
از خودروی هیبریدی توجیه دارد. براین اساس 
در ایران باید خودروهای هیبریدی را درگام اول 
توسعه دهیم و بعد به سمت خودروهای تمام 
الکتریکی برویم. اقتصاد هردوی آنها نیز حتی با 
شرایط فعلی که راندمان نیروگاه ها دارد، جواب 
می دهد.  راندمان یک موتور الکتریکی بسیار 
باالست و از چاه تا چرخ یک موتور الکتریکی از 

لحاظ اقتصادی قابل رقابت با موتور بنزینی و 
حتی گازسوز است. 

 تولید خودروهای هیبریدی چقدر 
جدی است؟ 

نعمت بخش:  شرکت تحقیقات سایپا روی 
تولید آن کار کرده اما هنوز به تولید انبوه نرسیده 
است. خوشبختانه واردات آن شروع شده و دولت 
نیز تعرفه گمرکی آن را کم کرده است. همچنین 
تعرفه ٤ درصد شده بازهم گران تر از خودروهای 

مشابه بنزینی است. 
چه اقداماتی روی  فرهنگ صرفه جویی  

سوخت صورت گرفته است؟ 
حوری جعفری: فرهنگ مصرف در تمام 
بخش های مصرف کننده نهایی بسیار مهم و موثر 
است. پارامتر مهم دیگر قیمت حامل های انرژی 
است. یعنی آنچه کشش تقاضا را ایجاد می کند تا 
مصرف کننده نهایی به آن فکر کند که آیا اقدامی 
برای کاهش مصرف انجام دهد یا خیر؟ بنابر این 
رویکرد اصلی مدیریت انرژی می تواند از یک منظر 
همان اصالح قیمت حامل های انرژی باشد که از 
سطح دنیا فاصله دارد.  همچنین باید فرهنگ 
سازی درست و مناسبی در زمینه روش های بهینه 
سازی مصرف انجام داد و برای تحقق این امر حتی 
باید از آموزش های ابتدایی شروع کرد تا نسل 
جدید از همان ابتدا به بحث انرژی و محیط زیست 
برای اطالع رسانی و  البته  باشد.  حساس 
فرهنگ سازی صحیح باید تمام دستگاه ها ورود 
پیدا کنند و از همه مهمتر صدا و سیما، مطبوعات 

و .... .
نعمت بخش:  بهتر است قیمت گازوئیل گران 
و هم قیمت بنزین شود با استفاده از این روش 
صرفه جویی و بهینه سازی صورت می گیرد و 
رانندگان اقدام به تعویض خودروهای قدیمی 

می کنند. 

نتیجه گیری: 
حوری جعفری : بهینه سازی مصرف انرژی 
یک وظیفه ملی است و میبایستی مدیریت 
یکپارچه انرژی در طرف عرضه و تقاضا همزمان 

صورت پذیرد. 
نعمت بخش: مصرف سوخت ارتباط مستقیم 
با مسائل زیست محیطی دارد و برای کمتر کردن 
مصرف حامل های انرژی حتما می باید افزایش 

قیمت داشته باشیم.

در بخش مصرف نهایی، شاخص های ایران با دنیا فاصله دارد. در بخش خانگی متوسط مصرف انرژی در سال به ازای هر متر {{
مربع ٤60 کیلووات ساعت استفاده می شود که متوسط آن در دنیا 160کیلووات ساعت است یعنی 3 تا ٤ برابر متوسط دنیا
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اینجا ایران است

 قلب 
خلیج
 فارس
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تامین و توزیع روزانه ٧٥٠ میلیون مترمکعب 
گاز به اقتصاد ایران و مصرف بخش خانگی یک 
کارنامه درخشان است و باید پرسید که با توجه به 
الگوی مصرف آیا این روند کشور را به خطر 
نمی اندازد؟ اگر استراتژی و سیاست  های توسعه ای 
به هم پیوسته نباشند و از یک خط مشی واحد 
پیروی نکنند ممکن است سوختی که نعمت است، 
به بال تبدیل شود.  وزارت نفت در سه سال گذشته 
بیش از ٢٠٠ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت 
تولید گاز کشور اضافه کرده که این موضوع یک 
کارنامه درخشان است. از طرفی با توجه به نبود 
راهبرد مشخص در حوزه انرژی، رکورد مصرف گاز 
بخش خانگی در ایران به ٥٣٠ میلیون مترمکعب 
رسیده است که این مقدار معادل صادرات گاز 
روسیه به اتحادیه اروپا است. در حالی که روسیه از 
امکان صادرات گاز به همین میزان به عنوان یک 
سالح استراتژیک و ژئوپولیتیک عالوه بر منافع 
اقتصادی، مقاصد خود را در دنیا پیش می برد ما 
معادل همین مقدار گاز را می سوزانیم که خالف 

امنیت کشور است. به هر میزان که ظرفیت تولید 
گاز افزایش می یابد، به همان میزان نیز به مصرف 
گاز مشترکان بخش خانگی اضافه می شود که این 

موضوع باید از سوی مسئوالن کشور دیده شود.
فعالیتی که وزارت نفت در تامین گاز کرده بسیار 
بزرگ بوده و برای کشور ارز آوری داشته است. در 
١٠ ماه امسال با توجه به تزریق خوراک به صنایع، 
٤٢ میلیون تن محصوالت پتروشیمی تولید 
کرده ایم و صنعت نفت، از طریق تولید محصوالت 
پتروشیمی در رشد بخش صنعت نیز سهیم است. 
در کنار این دستاوردهای بزرگ، مقامات را که فراتر 
از وزارت نفت هستند، به تدوین یک استراتژی 
بسیار مهم و جامع در حوزه امنیت کاربرد انرژی 
دعوت می کنم. مصرف روزانه ٥٥٠ میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگی در حالی که این 
مصرف سهمی در رشد اقتصادی کشور ندارد، باید 

مسئوالن ارشد ایران  را به فکر فرو برد.
امنیت انرژی کشور، ٩٩ درصد با کاهش مصرف 
انرژی محقق می شود. در این رابطه سال  ها بحث 

شده است و این طور نیست که راهکارهایی جدید 
داشته باشد. فناوری مصرف سوخت، نقش مهمی 
دارد، ولی تشخیص مردم به اینکه از این فناوری 
جدید استفاده کنند، عامل مهمی است که این 
موضوع جز با تغییر الگوی مصرف و افزایش قیمت 
سوخت امکان پذیر نیست. در اثر تداوم سیاست  های 
پوپولیستی )عوام گرایی(، موضوع افزایش مصرف 
قیمت حامل  های انرژی در ایران متوقف شده و این 
موضوعی است که شایسته است فکری اساسی 
برای آن شود. به عنوان مثال اگر از طریق کاهش 
مصرف سوخت، تولید محصوالت پتروشیمی را از 
٤٢ به ٥٠ میلیون تن برسانیم و هشت میلیون تن 
صادرات بیشتری داشته باشیم، بهتر است یا اینکه 

گاز را بدون منفعت اقتصادی بسوزانیم؟
از سوی دیگر، افزایش صادرات نفت و میعانات 
گازی، بزرگ ترین عملکرد وزارت نفت ایران پس از 
انقالب به شمار می آید و این موضوع دستاورد 
بزرگی است که در صورتی که شخص دیگری به 
غیر از بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت منصوب شده 

بود، هرگز به این مرحله نمی رسیدیم. با توجه به 
عمکرد وزارت نفت نه تنها رشد اقتصادی ایران در 
سال ٩٥ تضمین شد بلکه این وزارتخانه رشد 
اقتصادی سال ٩٦ را نیز تضمین کرده است. توافقی 
که وزیر نفت با عربستان سعودی در اوپک کرد، 
تضمین کننده ارزش افزوده باالی اقتصاد ایران در 
سال ٩٦ خواهد بود. در اقتصاد کالن، اگر تولید یک 
کاال افزایش یابد، رشد اقتصادی اتفاق می افتد و اگر 
قیمت بین المللی آن نیز افزایش یابد، رشد اقتصادی 
خواهد داشت. بر این اساس در سال ٩٥ از طریق 
افزایش تولید نفت رشد اقتصادی داشتیم و در سال 
٩٦ نیز باتوجه به توافق اوپک و افزایش قیمت نفت 

رشد اقتصادی خواهیم داشت.
این دستاوردها جز با پایمردی و مدیریت کلیدی 
وزارت نفت محقق نمی شد. عربستان سعودی در 
توافق تن به مصالحه ای داد که هیچکس فکر 
نمی کرد انجام دهد و رضایت دهد که تولید خود 
کاهش و تولید ایران افزایش یابد که این رویداد در 

تاریخ اوپک سابقه نداشته است.

هر ترانزیتی که در کشور اتفاق می افتد، چه 
به صورت واردات و صادرات و هر مبادله ای که 
در حوزه انرژی ثبت می شود، عالوه بر منافع 
اقتصادی قطعا به طور مستقیم و غیر مستقیم 
در حوزه امنیت نیز تاثیر خواهد داشت. 
همچنان که نفت می تواند یک ابزار در فضای 
دیپلماسی باشد، گاز نیز می تواند در این حوزه 
به کار گرفته شود و ابزاری در این زمینه باشد 
و با تحقق این موضوع، طبیعتا تبعات امنیتی 
هم برای هر کشور خواهد داشت. بخش گاز 
امنیتی، در بخش  های  تاثیرات  از  بیشتر 
اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است و مسائل 
امنیتی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. در این 
مسیر نباید فراموش کرد قراردادهایی که در این 

بخش  ها امضا می کنیم، باید از استحکام الزم 
برخوردار باشند و پیش بینی  های الزم در 
شرایط اضطراری را در آن قراردادها دیده 

باشیم.
از سوی دیگر، یکی از رویکردها، جایگزینی 
گاز با نفت در بخش  های مختلف از جمله 
صنایع، نیروگاه  ها و حتی در بخش حمل و نقل 
است که این موضوع عالوه بر مباحث اقتصادی 
در مباحث زیست محیطی نیز تاثیرگذار خواهد 
بود. بهره گیری از گاز به عنوان انرژی پاک به 
طور مستقیم در توسعه اقتصادی کشور در 
سطوح کوچک و ملی تاثیر گذار است و ورود 
گاز به یک منطقه، عالوه بر ایجاد مشاغل 
جدید، باعث رونق صنایع منطقه نیز می شود. 

انرژی به عنوان یکی از منابع قدرت کشورمان 
می تواند در چانه زنی ها و موضوعات دیپلماتیک 
مورد بهره برداری قرار گیرد. بسیاری از کشورهای 
صنعتی به شدت نیازمند این انرژی هستند و 
حاضرند امتیازهای فراوانی بدهند تا از این سوخت 
پاک بهره مند شوند؛ بنابراین وجود منبع خدادادی 
گاز، شاخصی توانمند در دیپلماسی محسوب 
می شود. ایران دارای بزرگ ترین ذخایر گازی 
دنیاست و به لطف نظام جمهوری اسالمی ایران، 
هم اکنون مردم در داخل از این نعمت الهی به 
خوبی بهره مند می شوند و از سوی دیگر، منبعی 
سرشار از درآمد در بخش صادرات محسوب 
می شود و مشتریان بسیار زیادی در عرصه 
بین الملل دارد. سوخت گاز در ایجاد رفاه و آرامش 

مردم نقش بسزایی دارد و در اقتصاد کشور نیز، 
زمینه ساز توسعه شده است. در گذشته، 
دشواری های زیادی برای بهره گیری از انرژی به 
ویژه در زمستان های سرد در منازل و چرخ اقتصاد 
تولیدی کشور وجود داشت و این در حالی است 
که امروز بخش عمده ای از این نیاز با گاز تامین 
می شود و منشا امنیت برای صنعت و رفاه مردم 
است. در حوزه صادرات نیز اگرچه هنوز 
نتوانسته ایم از همه ظرفیت استفاده کنیم، اما در 
سال های اخیر، اتفاق های خوبی برای بهره گیری 
از این سرمایه الهی به ویژه در میدان های مشترک 
رخ داده که این دستاورد، نقش چشمگیری در 
خروج از رکود اقتصادی و حمایت از رونق آن 

خواهد داشت.

اقتراح

 نقش مهم صنعت گاز 
در توسعه صنایع

انرژی یکی از 
منابع قدرت کشورهاست

علیرضا رحیمی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی

سید حسین نقوی حسینی
سخنگوی کیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی

سعید لیالز
 کارشناس اقتصاد سیاسی
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ابزاری در 
فضای دیپلماسی 
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صنعت گاز بخشی از اقتصاد ایران است که 
کارایی باالیی دارد. در اقتصاد، به فرآیندی »کارایی 
باال« اطالق می شود که با اعتبار کم بتوانیم از آن 
بازدهی باالیی به دست آوریم که این موضوع در 
زمینه گاز صادق است. بر این اساس می توانیم از 
این کارایی در اقتصاد بهره بگیریم و عالوه بر 
چرخش چرخ صنایع، دیگر بخش ها را نیز به پیش 
ببریم. گاز، منبع خدادادی است که اگر درست 
استفاده شود، می تواند توسعه را از حالت بخشی 
خارج کند و توسعه فراگیر داشته باشیم.  جامعه 
بشری تاکنون به منبع انرژی همچون نفت و گاز 
دست نیافته است و در یک گذار میان مدت، گاز 
همچنان برای خود مشتریانی دارد و بخشی از 
درآمد ارزی ما را تضمین می کند و در کمتر 
کشوری چنین فرصتی وجود دارد. نکته ای که 
وجود دارد این است که اگر سیاست های اقتصادی 
ما درست اعمال نشود، همین وضعیت مثبت 

می تواند شکلی از توسعه را برای ما به وجود آورد 
که بخشی از اقتصاد توسعه یابد و بخش های دیگر 
این توسعه را نخواهند داشت. در ادبیات اقتصادی 
به این شرایط بیماری هلندی گفته می شود و به 
این مسئله باز می گردد که شما اقتصادتان وابسته 
به یک بخش شود که کارایی باال و درآمد ارزی 
باالتری برای شما خواهد داشت و این درآمد 
موجب می شود نرخ ارز رقابتی در اقتصاد نباشد و 
موجب می شود که در بقیه صنایع نسبت به 
کشورهای دیگر و اقتصادهای دیگر شما ضعیف تر 
عمل کنید و تنها یک بخش از اقتصاد توسعه 
می یابد که موجب ضربه زدن به بخش های دیگر 
می شود. اینجاست که نقش سیاست گذار اقتصادی 
پررنگ می شود تا برای بیرون آمدن از این وضعیت 
چند کار انجام دهد. نخست بخشی که مربوط به 
انرژی و گاز می شود و بیاید و به هر شکل حلقه 
ارزش افزوده ای را که می شود ایجاد کرد را شکل 

دهد و موادی که می شود در صنایع به ارزش افزوده 
بدل شود، تولید و این زنجیره را برای تبدیل به 
ارزش باالتر به هم پیوند بزند. هم اکنون این منبع 
خدادادی در پارس جنوبی وجود دارد و از آن 
می توانیم استفاده کنیم.  به هر شکل ما در بخش 
نفت و گاز کشور مثل بقیه بخش ها نیازمند این 
هستیم که همواره از نظر تقاضایی که برای 
محصوالت ما وجود دارد و از نظر تکنولوژیک و در 
واقع سرمایه گذاری هایی که در این بخش نیاز است 
با بازارهای جهانی پیوند بخوریم. در صورتی که 
بخش گاز ما با بازار جهانی پیوند نخورد، نمی تواند 
توسعه الزم را داشته باشد. تجربه این موضوع را 
داشته ایم و پروژه های پارس جنوبی در دولت 
هشتم با همکاری شرکت های بین المللی زودتر از 
موعد به بهره برداری رسید و این در حالی است که 
با آغاز تحریم های جهانی، پروژه های مشابه با چند 
برابر زمان و هزینه هایی که برآورد شده بود به 

بهره برداری رسید و عمال از آن بازدهی که مورد 
انتظار بود، خارج شد، بنابراین فکر می کنم نخستین 
نکته این است که ما تا چه حد به بازارهای جهانی 
نزدیک هستیم. آیا وضعیتی که پس از برجام اتفاق 
افتاده تداوم خواهد داشت یا نه؟ اگر ادامه یابد، 

وضعیت می تواند مطلوب باشد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که قیمت گاز 
بر مبنای نفت است و همبستگی شدیدی میان 
این دو وجود دارد؛ بنابراین اگر کشورهای صادر 
کننده گاز بتوانند همچون کشورهای صادر کننده 
نفت ائتالف تشکیل دهند و در بازار جهانی تاثیر 
بگذارند، می توان انتظار داشت که قدرتی که نفت 
در چانه زنی های سیاسی دارد در گاز نیز دیده شود.

در طول سال های گذشته صنعت نفت سبب 
توسعه کشور شده و امید می رود با توجه به تجربه 
١٠٠ ساله نفت و ٥٠ ساله گاز بتوانیم بهره بیشتری  

از این منابع ببریم.

گاز تاکنون تاثیر قابل توجهی در توسعه اقتصاد 
کشور داشته است و روند استفاده از این سوخت به 
عنوان انرژی فسیلی که به نوعی پاک است، رو به 
افزایش بوده و جایگزین خوبی برای نفت و 
فرآورده های آن به شمار می آید. در سال های 
گذشته روند جایگزینی خوبی طی شده و برپایه 
پیش بینی ها، با توجه به توسعه های آتی و افزایش 
مصرف نفت در داخل اختصاص به بخش صادرات 
کاهش می یابد که با بهره گیری از گاز در داخل 
می توان باعث افزایش حجم صادرات نفت شد. با 
توجه به دارا بودن ذخایر باالی گاز، این سوخت می 
تواند به تدریج جایگزین بسیار مناسبی برای نفت 

و فرآورده های آن باشد.
از طرفی، تبدیل گاز به محصوالت با ارزش باالتر 
با هدایت این سوخت پاک به سمت صنایع با 
زنجیره ارزش داخل محقق می شود و در این مسیر 
تا جایی که امکان دارد باید از خام فروشی 
جلوگیری کنیم. هدایت گاز به سمت بنگاه های 
تولیدی به ویژه پتروشیمی ها می تواند در اقتصاد 
کشور تاثیر گذار بوده و این زنجیره را تکمیل 
می کند. از سوی دیگر گاز در بحث های رفاهی نیز 
تاثیر گذار بوده و در فصول سرد نقش ویژه ای در 
گرمایش بخش خانگی دارد که در این زمینه باید 
برای مصرف بهینه تالش کرد. بخش عمده ای از 

میزان باالی مصرف گاز در بخش خانگی به دلیل 
نبود فناوری باالی تولید وسایل گرمایشی است که 
برای کاهش مصرف باید فناوری تولید این وسایل 
را ارتقا داد و تنها با افزایش قیمت نمی توان مصرف 

باال را مدیریت کرد.
از سوی دیگر، بهره مندی از نفت و گاز به نوعی 
مزیت نسبی ایران نسبت به دیگر کشورها محسوب 
می شود و باید از این مزیت تمام استفاده را برد و 
نباید با قیمت جهانی این سوخت را در اختیار 
بنگاه ها قرار داد. زنجیره ارزش زمانی شکل می 
گیرد که گاز با قیمت مناسب در اختیار بنگاه های 
اقتصادی قرار گیرد و پس از آن باید سیاست 

صنعتی دقیق و آینده نگری داشته باشیم. به عنوان 
مثال باید دید در افق ٢٠ سال آینده می خواهیم 
در کجا باشیم و بر این اساس نقشه راه استخراج 
کنیم و متناسب با آن دست به سیاست گذاری های 
کوتاه مدت بزنیم که در امتداد نقشه راه کلی باشد.

از سوی دیگر گاز در چانه زنی های سیاسی و 
بین المللی نیز تاثیرگذار است. هم اکنون میزان 
استفاده از گاز به عنوان سوختی پاک در دنیا در 
حال افزایش است. طبیعی است که این سوخت 
می تواند موقعیت ژئوپولیتیک ایران را تقویت کند 
که الزمه این برنامه این است که در منطقه درگیر 

مناسبات پر تنش نشویم. 

گاز سبب توسعه 
فراگیر اقتصاد  کشور می شود

گاز و تقویت
 موقعیت ژئوپولیتیک ایران

 پویا جبل عاملی
 اقتصاددان و عضو بانک مرکزی

علی دینی ترکمانی
 کارشناس اقتصادی
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اینفوگرافی: مزدک غیاثی
تولید محتوا: فرزانه اسمعیل زاده

افزایش کشتی های
پهلو داده شده 

در سال 95

نفتکشهای
پهلودادهشده

همزمانپایانهنفتی

ثبت رکورد
بارگیری در روز 

10 فروند

7 میلیون بشکه

38

93

9٤

95
٤31 میلیون

 66٢ میلیون

٤٢٧ میلیون

صادرات نفــت در دولت یازدهم

 66٢ میلیون بشکه

کشتیهای
پهلودادهشده
در10ماهامسال

730 فروند



جهش صادرات نفت 
در پایانه های نفتی ایران پس از برجام

مجموع صادرات نفت خام ایران به چهار مصرف کننده 
عمده آسیایی یعنی چین ،هند، کره جنوبی و ژاپن در 
چندماه گذشته بیش از 100 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

حدود 93 درصد نفت خام کشور از جزیره خارک صادر 
می شود که از طریق دو اسکله شرقی و غربی جزیره 

خارک و روش کشتی به کشتی انجام می شود.

صادرات نفت ایران به اروپا که به دلیل تحریم ها لغو 
شده بود، با اجرای برجام دوباره آغاز شد. 

اطالعات کشتیرانی نشان می دهد که در دوران پس از 
تحریم، فرانسه بزرگترین مشتری اروپایی نفتی ایران 
بوده و حدود یک سوم از واردات نفت اروپا از ایران را 

به خود اختصاص داده است.

دو نفتکش متعلق به ایران برای نخستین بار از زمان لغو  
در سال گذشته، بهمن ماه امسال به سمت یک مرکز 
پاالیش و تجارت نفت خام در شمال اروپا حرکت 

کردند.

توتال، رپسول، انی، لوتوس و.. از مشتریان اروپایی نفت 
ایران در پسا برجام هستند.

رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت از برنامه های اصلی دولت یازدهم 
است که پس از اجرایی شدن برجام و دیپلماسی موفق این دولت و تالش 
مضاعف در صنعت نفت، شرایط دستیابی به جایگاه واقعی ایران در اوپک 
فراهم شد و صادرات نفت خام به گواه بنگاه های خبری و اقتصادی جهان 
افزایش یافت. در این خصوص آماراداره صادرات شرکت پایانه های نفتی به 
عنوان آخرین حلقه تولید و صادرات نفت خام حاکی از دستیابی ایران به 
جهش صادرات نفت تا پایان سال جاری است که خروج صادرات را از رکودی 

چند ساله نشان می دهد. 

افزایش تردد
 نفتکش ها در پایانه های 
نفتی نسبت به سال قبل

رشد صادرات 
نفت خام ایران

 به اروپا

10

50

93

9٤

95
638 فروند

880 فروند

٤6٧ فروند

880 فروند نفتکش

افزایش تردد نفت کش ها
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رویداد

شیرهای نفت برای ذخیره سازی 
در مخازن گناوه باز شد

شیرهای نفت برای ذخیره سازی در مجموعه مخازن 
ذخیره سازی نفت خام گناوه با ظرفیت ١٠ میلیون بشکه 
در استان بوشهر روزسه شنبه )١٩بهمن ماه( باز شد.ورود 
نفت خام از خطوط صادراتی به مجموعه مخازن ذخیره 
سازی نفت خام بخش خصوصی با حضور مهندسانی از 
مناطق نفت خیز جنوب و مهندسان و متخصصان پترو امید 
آسیا با موفقیت انجام شد. مجموع مخازن نفت خام گناوه 
قرار است چهارشنبه )١٩ بهمن ماه( با حضور حبیب اهلل 
بیطرف، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری  وزیر نفت به 
صورت رسمی افتتاح شود. افتتاح این طرح بزرگ نفتی که 
به طور کامل از سوی  بخش خصوصی اجرا شده است، ٣٥ 
درصد به حجم ذخیره سازی نفت خام پایانه های نفتی ایران 
می افزاید. همه فرآیند ساخت این مخازن ذخیره نفت خام 
به دست متخصصان ایرانی صورت گرفته و یکی از 
بزرگ ترین سامانه های اندازه گیری نفت خام ایران برای ثبت 
دقیق میزان ورود و خروج تهیه و نصب شده است. هشت 
مخزن یک میلیون بشکه ای، چهار مخزن به ظرفیت هر 
کدام ٢٥٠ هزار بشکه و ٢ مخزن ٥٠٠ هزار بشکه ای مجموع 
مخازن نفت خام گناوه هستند که در زمینی به مساحت 

١٠٠ هکتار ساخته شده است.

از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون، 
٤٠١ پروژه به ارزش بیش از ٣٨٥ میلیارد تومان 
ورزشی،  آموزشی،  در حوزه های مختلف 
بهداشتی، راه و خدماتی از سوی مدیریت نظارت 
بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز شرکت ملی 

نفت ایران تکمیل و بهره برداری شده است.
بر اساس اعالم مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت ایران، از مجموع این ٤٠١ 
پروژه، ١٤٤ پروژه در بخش آموزشی، ١١٥ 
پروژه در بخش ورزشی، ٩٠ پروژه در بخش 
بهداشتی، ٤٤ پروژه در بخش خدماتی و ٩ پروژه 

در بخش راه به بهره برداری رسیده است.
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 

نفتخیز شرکت ملی نفت ایران از زمان آغاز به 
کار دولت یازدهم در سال ٩٢ تا پایان این سال، 
٥٧ پروژه به ارزش ٢٣ میلیارد و ٧٥٤ میلیون 
تومان را تکمیل کرد و در سال ٩٣ نیز ١٠٦ 
پروژه با ارزشی بالغ بر ٣١ میلیارد و ٤٩٠ میلیون 
تومان را در مسیر ایفای مسئولیت های اجتماعی 

صنعت نفت اجرایی کرد.
توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی در 
شرکت ملی نفت ایران در سال ٩٤ به اوج خود 
رسید؛ به طوری که طی این سال، ١٦٥ پروژه 
مسئولیت اجتماعی به ارزش ٢٦٢ میلیارد و 

٧٠٠ میلیون تومان تکمیل و بهره برداری شد.
از ابتدای امسال تاکنون نیز ٧٣ پروژه به 

ارزش حدود ٦٨ میلیارد تومان تکمیل شده 
است که پیش بینی می شود این میزان تا پایان 
سال به میزان قابل توجهی افزایش یابد.حوزه 
مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت در 
سال های اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است؛ 
به طوری که به این منظور، بسته های کاری 
مجزایی برای فعالیت های CSR در پارس 
جنوبی و غرب کارون تعریف شده و به تصویب 
شورای اقتصاد رسیده است. در صورت تصویب 
نهایی این بسته ها و اجرایی شدن آن، سه درصد 
از اعتبارات مصوب طرح های توسعه ای هر یک 
از این مناطق به حوزه مسئولیت اجتماعی 

اختصاص می یابد.  

گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی نشان 
می دهد که با تولید چهار میلیون و ٥٠ هزار تن 
محصول این صنعت در دی ماه امسال، مجموع 
کل تولید کشور در ١٠ ماه نخست سال به 

٤٢/١٠٧ میلیون تن رسید.
 این صنعت ارزش آفرین در دی ماه امسال 
بیش از چهار میلیون و پنجاه هزار تن تولید 
داشته است که از این میزان یک میلیون و ٣٨٧ 
هزار تن به ارزش٢٦٧١٧/٣ میلیارد ریال به 
فروش داخلی و یک میلیون و ٦٨٠/٤ هزار تن 
به ارزش ٨٩٩/٩ میلیون دالر به صادرات 
اختصاص یافته است. مجتمع های ایالم، کربن 
ایران، تبریز، شیراز، ارومیه، رجال، الله، نوری، 

زاگرس، مهر، پردیس، پلیمر کرمانشاه، جم و 
آبادان به ترتیب باالترین عملکرد تولید در دی 
ماه را محقق کرده اند. از مجموع تولید صنعت 
پتروشیمی کشور در ١٠ ماه امسال، سهم ٢٠ 
مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر بیش از 
١٥ میلیون و ١٠٠ هزار تن، ١٤ مجتمع 
پتروشیمی در منطقه عسلویه ١٨ میلیون و 
٨٤١ هزار تن و سهم ١٩ مجتمع پتروشیمی در 
سایر مناطق کشور ٨ میلیون و ١٦٥ هزار تن 
بوده است. از مجموع فروش داخلی در ١٠ ماهه 
امسال، سهم مجتمع های پتروشیمی منطقه 
ماهشهر ٤ میلیون و ٩١٩ هزار تن، مجتمع های 
واقع در عسلویه بیش از ٥ میلیون و ٩٦٨ هزار 

تن و مجتمع های مستقر در سایر مناطق ٢ 
میلیون و ٦٢ هزار تن بوده است. در بخش 
نیز سهم  پتروشیمی  صادرات محصوالت 
مجتمع های منطقه ماهشهر چهار میلیون و 
٢٨١ هزار تن، مجتمع های عسلویه ٩ میلیون و 
٦٥٦ هزار تن و مجتمع های سایر مناطق کشور 
٣ میلیون و ٢٣ هزار تن بود. ارزیابی فروش در 
دی ماه امسال نشان می دهد که پتروشیمی 
زاگرس از نظر مقدار و پتروشیمی نوری از نظر 
ارزش باالترین عملکرد صادراتی را به خود 
اختصاص داده اند؛ پتروشیمی نوری نیز از نظر 
مقدار و ارزش، شرکت فعال در بخش فروش 

داخلی بود.

شبکه بلومبرگ گزارش داد: آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد در 
آغاز اجرای توافق کاهش تولید، اوپک موفق شده است به باالترین 
سطح پایبندی به سقف تولید در تاریخ خود دست یابد. این مسئله در 
کنار رشد غافلگیر کننده تقاضای نفت جهان، سبب شده است حذف 
عرضه مازاد نفت، شتاب گیرد. طبق اعالم نهاد یاد شده، کشورهای 
عضو اوپک ٩٠ درصد به تعهد خود برای کاهش عرضه پایبند بودند و 
عربستان تولید خود را حتی بیش از میزان مقرر در توافق، کاهش داد.

آژانس بین المللی انرژی همچنین اعالم کرد ١١ کشور تولیدکننده 
نفت غیر عضو اوپک نیز به حدود نیمی از تعهد خود برای کاهش تولید، 

پایبند بودند.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، گفت: به نظر می رسد 
از جهت پایبندی، این یکی از موفقیت آمیزترین توافق های اوپک بوده است.

این آژانس همچنین با اشاره به افزایش بیش از انتظار تقاضای نفت در سال 
٢٠١٦ میالدی، پیش بینی کرد که در سال جاری میالدی تقاضای روزانه 
نفت از یک میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه رشد برخوردار خواهد شد.آژانس 
بین المللی انرژی اعالم کرد اگر اوپک به توافق خود پایبند بماند، در نیمه 
نخست سال جاری میالدی سطح ذخیره سازی نفت جهان روزانه ٦٠٠ 

هزار بشکه کاهش می یابد.

بر اساس این تفاهم نامه همکاری که روز سه شنبه )١٩ بهمن ماه( با 
حضور سید نوریالین شهنازی زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
مهندسی و توسعه نفت و داوود رضا ربانی، رئیس هیئت مدیره شرکت صانع 
امضا شد؛ در صورت موافقت نهایی، پس از پایان دوره سه ماه مطالعاتی 
شرکت صانع، تامین مالی بخشی از فعالیت های فاز یک طرح، احداث 
تاسیسات، خط لوله و چاه های دریایی در توسعه باالدستی فازهای ٢ و ٣ 
میدان گازی کیش به عهده این شرکت خواهد بود. همچنین با موافقت 
نهایی در خصوص اجرایی شدن این تفاهمنامه، شرکت صانع موظف خواهد 
بود با هزینه خود تاسیسات فرآورشی الزم به منظور شیرین سازی گاز 
میدان و جدا سازی +C٢ را در منطقه گرزه اجرا کند، گاز شیرین و سبک 
خروجی از این تاسیسات جهت انتقال به شبکه سراسری گاز کشور نیز 
تحویل شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. میدان گازی کیش، زیر جزیره 
کیش )واقع در آب های خلیج فارس( در جنوب غربی بندرلنگه تا شمال 
غربی جزیره سیری، نزدیکی جزایر هندورابی و شرق جزیره الوان قرار دارد 
و پس از میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی خلیج فارس به 
شمار می رود، هم اکنون فعالیت های طرح در فاز یک توسعه آن جهت تولید 
یک هزار میلیون فوت مکعب گاز در روز در بخش های حفاری و احداث 

خطوط لوله در جریان است.

بهره برداری از 401 پروژه مسئولیت اجتماعی در دولت یازدهم

تولید محصوالت پتروشیمی ایران
 به بیش از 42 میلیون تن رسید

مطالعه میدان گازی کیش
 به یک شرکت ایرانی سپرده شد

تأیید آژانس بین المللی انرژی 
بر تحقق ٩٠ درصدی توافق اوپک

همزمان با دهه فجر اعالم شد

دو انتصاب جدید
محمود بیلکار، مدیر امور مالی، در حکمی روح اله 
عسگری را به سمت رئیس امور مالی قراردادهای نفتی 
منصوب کرد. همچنین در انتصابی دیگر ، رضا خلیلی ، 
رییس شورای فرهنگی و اقامه  نماز ، کمال الدین رضایی را 
به سمت دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی نفت ایران 

منصوب کرد.

جایگاه های تک سکو بنزین 
در تهران راه اندازی شد

آیین گشایش سه جایگاه عرضه سوخت تک سکو در 
منطقه ٢٢ تهران، شامگاه سه شنبه )١٩ بهمن ماه( با حضور 
عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران برگزار شد. ویس کرمی، مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان تهران در آیین 
گشایش جایگاه های تک سکو گفته است: استان تهران تا 
امروز ٢٨٤ جایگاه عرضه بنزین داشت که از شامگاه 
سه شنبه با ورود این سه باب جایگاه، شمار جایگاه های 
عرضه سوخت در سطح شهر تهران به ٢٨٧ جایگاه رسید. 
روزانه ١٥ میلیون لیتر بنزین در استان تهران عرضه 
می شود که سهم کالنشهر تهران از این رقم، ١٠ میلیون 
لیتر در روز است که با استفاده از ١٥٠ جایگاه، بنزین به 

خودروهای در حال تردد در پایتخت عرضه می شود.
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برگزاری چهارمین کنگره 
بین المللی صنعت حفاری ایران

فعاالن صنعت  این کنگره گردهمایی ساالنه 
باالدست نفت در کشور به شمار می رود که با حضور 
هزار و ٢٠٠ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد از 
بخش های کارفرمایی و شرکت های خصوصی داخلی 
و خارجی برگزار خواهد شد. برای برگزاری این کنگره، 
٣٠ کارگروه فنی و مدیریتی تاکنون بیش از ١٥٠ 
از  ٤٠٠ عضو  از  با حضور بیش  جلسه تخصصی 
کارشناسان صنعت نفت کشور برگزار کرده اند که نتایج 
بحث و بررسی های آنان در جریان کنگره در قالب ٣٠ 
پنل ارائه می شود. همزمان با برگزاری این کنگره، 
نمایشگاه جانبی با حضور شرکت های فعال در این حوزه 
برپا خواهد شد؛ هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه و معرفی 
آخرین دستاوردها و فرصت های توسعه و سرمایه گذاری 
در این صنعت است. نمایندگان تعدادی از شرکت های 
خارجی فعال در صنعت باالدست نفت هم در این کنگره 
حضور می یابند. عالقه مندان برای دسترسی به اطالعات 
بیشتر و حضور در کنگره می توانند به پایگاه اینترنتی کنگره 
به نشانی  www.irandrilling.comمراجعه کنند.

قیمت خوراک ان جی ال 
تحویلی به پتروشیمی بندر 

امام در آذرماه اعالم شد
قیمت خوراک ان جی ال تحویلی )خوراک طرح آماک( 
به پتروشیمی بندر امام در آذرماه هشت میلیون و ٥٠٣ 
هزار و ١٧٣ ریال به ازای هر تن تعیین شده است. معاونت 
برنامه ریزی وزارت نفت پیش از این قیمت خوراک 
ان جی ال تحویلی )خوراک طرح آماک( به پتروشیمی بندر 
امام را برای فروردین ماه ٦ میلیون و ٨٧٢ هزار و ٧٤٦ ریال، 
اردیبهشت ماه هفت میلیون ١٣٩ هزار و ١٢٦ ریال/، 
خردادماه هفت میلیون ١٤٦ هزار و ٦٨ ریال، تیرماه ٦ 
میلیون و ٨٤٦ هزار و ٧٨ ریال، مردادماه ٦ میلیون و ٣٢٠ 
هزار و ١٩٣ ریال، شهریورماه هفت میلیون و ١٣ هزار و 
٧٦٨ ریال در هر تن اعالم کرده بود. همچنین این معاونت، 
قیمت خوراک ان جی ال در مهرماه را هفت میلیون و ٩١٦ 
هزار و ٩٠٤ و آبان ماه را نیز هشت میلیون و ٢٢٦ هزار و 
٩١٦ ریال عنوان کرده که در توضیح این ٢ ماه آمده است، 
مزید استحضار قیمت های خوراک مهرماه و آبان ماه ابالغ 
شده طی نامه شماره ٥٢٤٨٣٧ تاریخ ١٠ بهمن ماه به 
قیمت های فوق اصالح شده است. قیمت های فوق بدون 
در نظر گرفتن عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت است 
که باید بر اساس مقررات و دستورعمل های مالی منظور 

شود. 

نخستین پاالیشگاه شناور خاورمیانه وارد ایران شد

حمید شریف رازی مدیرعامل شرکت ملی 
مهندسی و ساختمان نفت روز شنبه )٢٣ بهمن( در 
نشست خبری با اصحاب رسانه گفته است: آبادان نماد 
صنعتی شدن ایران است، بنابراین برای بقای این نماد 
و افزایش کمیت و کیفیت پاالیشگاه آبادان طرحی 
تصویب شد که در دو فاز اجرا می شود. در این طرح 
یک واحد تقطیر و یک تا دو واحد دیگر با ظرفیت 
١٥٠ هزار بشکه در روز حفظ می شود و بقیه واحدها 
در اجرای طرح به مرور از رده خارج خواهند شد. 
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با 
بیان این که ظرفیت کلی طرح سرانجام ٤٠ هزار بشکه 
در روز کاهش می یابد، افزوده است: حجم نفت کوره 
از ١٤ میلیون لیتر کنونی به هشت میلیون لیتر در روز 
خواهد رسید که البته بخشی از این نفت کوره هم به 

عنوان خوراک واحدهای دیگر استفاده می شود.
اهم سخنان این مدیر صنعت نفت را در ادامه 

می خوانیم: 
 هم اکنون روزانه ١٠٠ تن گوگرد تولید و 
بقیه در هوا منتشر می شود، اما با اجرای کامل طرح، 
مقدار تولید گوگرد به روزانه حدود ٧٠٠ تن خواهد 

رسید.
 با اجرای این طرح، مقدار تولید بنزین 
معمولی که هم اکنون ١٣ میلیون لیتر در روز است، 
١٦ درصد افزایش می یابد، بنزین سوپر که هم 
اکنون تولید نمی شود، به تولید سه میلیون لیتری 
در روز و تولید نفت کوره از هفت میلیون و ٢٠٠ 

هزار لیتر کنونی، ٢ برابر می شود.
 حجم تولید گازوئیل در پایان اجرای طرح 
هفت درصد کاهش می یابد زیرا بخشی از آن به 
عنوان خوراک واحدهای جدید استفاده خواهد شد.

  مبلغ کل این پروژه ٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون 
دالر است و تاکنون یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون دالر 
آن از سوی بیمه دولتی چین تایید شده است. برای 
بقیه این فاینانس، مجوزهای الزم دریافت شده 

است.

  درصد مشارکت طرف ایرانی و طرف چینی 
هرکدام ٥٠ درصد و  مدت زمان اجرای هر فاز چهار 
سال است که اگر در فاز دوم تامین تسهیالت زودتر 
به ثمر برسد، می توانیم امیدوار باشیم که کل پروژه 

حداکثر ظرف مدت پنج سال اجرا شود.
  در فاز نخست و دوم برای حدود ٦ تا هفت 
هزار نفر به طور مستقیم اشتغال زایی خواهد شد، 
تالش ما بر این است که در صورت نیاز، نیروهای 

بومی را آموزش دهیم.
  دانش فنی همه تجهیزات از پیش دریافت 
شده است، دانش فنی برخی تجهیزات مربوط به 
دانمارک، دانش فنی تجهیزات بنزین سازی مربوط 

به فرانسه و واحد گوگرد مربوط به ایتالیاست.
و  مهندسی  ملی  مدیرعامل شرکت   
ساختمان نفت ایران درباره موضوع استفاده از 
برخی کاالهای خارجی در پروژه های این شرکت، 
قرارداد خرید ورق فوالدی از خارج را به شدت 

تکذیب کرد.
  این شرکت تنها استعالم قیمت گرفته است، 
شرکت بسیار تمایل دارد، تجهیزاتی را که در داخل 
تولید می شود، از سازندگان داخلی خریداری کند. 
البته سازندگان داخلی هم باید به کیفیت اجناس، 
قیمت و زمان تحویل تجهیزات مورد نیاز متعهد 

باشند.
 مبحث رعایت ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست )اچ اس ای( در پروژه های این شرکت بسیار 
حایز اهمیت است، این شرکت همه شرکت های 
داوطلب را به طور جداگانه در زمینه اچ اس ای 
ارزیابی، سپس اجازه حضور در مناقصه را برای آنها 

صادر می کند.
 اگر شرکتی در زمینه اچ اس ای سابقه خوبی 
نداشته باشد، حتی اگر در بقیه موارد امتیازهای الزم 
را کسب کرده باشد، بازهم صالحیت حضور در 

مناقصه را نخواهد داشت.
 اچ اس ای یک فرهنگ است که باید زمینه 
در  فرهنگ  این  خوشبختانه  شود،  سازی 
شرکت های پاالیشی به طور کامل جا افتاده و در کل 
برای مجموعه صنعت نفت مهم است.البته طبیعت 
صنعت نفت پرمخاطره است، اما سعی ما بر این 
است که با رعایت اچ اس ای حوادث به حداقل 

کاهش یابد.
  در طرح توسعه و افزایش کیفیت پاالیشگاه 
آبادان با جمع آوری بخشی از واحدهای قدیمی، به 
محیط زیست نیز توجه شده است، حذف واحدهای 
قدیمی سبب جمع آوری نشتی های محیطی 

خواهد شد.

افزایش کمیت و کیفیت فرآورده های نفتی پاالیشگاه آبادان

نخستین کشتی فراورشی خاورمیانه، بامداد 
روز ٢٢ بهمن ماه وارد آب های سرزمینی ایران در 
خلیج فارس شد و به سمت موقعیت خود در حوزه 
الیه نفتی پارس جنوبی حرکت کرد. رهام قاسمی، 
مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران از ورود 

رشی  و ا فر ر  و شنا نخستین 
خاورمیانه به آبهای سرزمینی 
ایران خبر داده و گفته است: این 
تالش  با  ورشی  ا فر کشتی 
همکاران طرح توسعه الیه نفتی 
پارس جنوبی در شرکت توسعه 
پتروایران و با حمایت بی دریغ و 
بخش های  ن  مدیرا نه  مجدا
مختلف صنعت نفت به ویژه طرح 

الیه نفتی پارس جنوبی در شرکت ملی نفت 
ایران، در نخستین ساعات بامداد ٢٢ بهمن ماه و 
همزمان با سی و هشتمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی ایران وارد آب های سرزمینی جمهوری 
اسالمی ایران در خلیج فارس شد. این کشتی هم 

اکنون در حال حرکت به سمت موقعیت عملیاتی 
خود در حوزه الیه نفتی پارس جنوبی است و در 
صورت مساعد بودن شرایط جوی ظرف چند روز 
آینده به منظور آغاز عملیات استقرار، وارد آب های 
این منطقه خواهد شد.  پس از اتمام استقرار و 
راه اندازی این کشتی فرآورشی، 
برای  نهایی  قدم  زودی  به 
بهره برداری از الیه نفتی پارس 
جنوبی برداشته می شود. پیش 
از این علی کاردر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران اعالم 
کرده بود که در اسفند ماه 
امسال، برداشت از الیه نفتی 

پارس جنوبی آغاز می شود. 

همزمان با اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیش انجام می گیرد

مذاکره با توتال ادامه دارد
یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس 
شرکت توتال اعالم کرد که با شرکت توتال توافق کرده ایم مذاکرات برای نهایی 
کردن متن قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفه ای به پیش برود. البته بحث های 
سیاسی هم هست که همکاران ما در وزارت امور خارجه با جدیت از طریق 
اتحادیه اروپا و کشورهای 1+5 آنها را دنبال می کنند. موافقتنامه اصولی طرح 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، 18 آبان 
ماه 1395 میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال 

فرانسه، شرکت ملی نفت چین)سی ان پی سی( و پتروپارس امضا شد. 
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موزه های نفت

گزارشی از نمایشگاه عکس ساختمان مرکزی نفت
که به همت مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت برگزار شد

بعدازظهر شنبه ٢3 بهمن ماه 95 هوا ابری و 
گرفته است که از خیابان طالقانی وارد خیابان 
حافظ می شوم تا از در اصلی ساختمان مرکزی 
جدید وزارت نفت وارد ساختمان قدیم شوم؛ به 
چهره عابرانی که از تقاطع این چهارراه تاریخی 
عبور می کنند و سرما و نم باران سرهاشان را در 
گریبان فرو برده است، نگاه می کنم؛ به راستی این 
چهارراه و این پیاده روهای مجاور در دل تاریخ 
و  سیاسی  شیرین  و  تلخ  حوادث  چه  شاهد 
اقتصادی بوده است و چه مردمانی با چه رویاهای 
ملی و شخصی ای در سر این چهارراه نفتی کار و 
زندگی کرده اند و نگران حوادث بوده اند. سفر من 
به شصت سال گذشته که ایده اولیه طراحي 
ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران بر سر 
تقاطع فعلی حافظ - طالقانی تهران در ذهن 
عبدالعزیز فرمانفرمائیان شکل گرفت، از تقاطع 
همین چهار راه آغاز می شود، آنجا که بلندترین 
در  خاورمیانه  حتی  و  ایران  خراش  آسمان 
مرکزی ترین نقطه سیاسی تهران سر به آسمان 

سائید.

آرزو  عطایی

آسمان خراشی
 در دل تاریخ
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از کنار نرده های سیاه رنگ و قدیمی ساختمان 
می گذرم و از در ساختمانی که به مرکزی جدید نفت 
معروف است، وارد حیاط ساختمان قدیمی نفت 
می شوم، از اینجا نمای کل ساختمان که هم اکنون 
ساختمان بلندتر دیگری نیز در ضلع غربی آن احداث 
شده، پیداست، از در شیشه ای وارد ساختمان می شوی 
و از مقابل آسانسورها می گذری، راهروی سمت راست 
طبقه همکف تو را به سمت نمایشگاه هدایت می کند، 
عکس هایی از دل تاریخ که نماهایی از احداث اولیه 
ستون های اصلی ساختمان قدیمی و مرکزی شرکت 
ملی نفت ایران، کارگران ایرانی در حال کار احداث 
ساختمان، چاپخانه مرکزی ساختمان، رستوران، 
کتابخانه، البی ورودی، کارکنان در حال کار در واحد 
تلفنخانه و نورآرایی ساختمان در مناسبت های مختلف 
را پیش دید بیننده تشنه تاریخ می گذارد و چه پر رمز 
و راز است عکس هایی که کارکنان صنعت نفت را در 
بخش های مختلف این ساختمان در بیش از ٥٠ سال 
گذشته به تصویر می کشد و تابلوی تمام نمایی از 
فرهنگ و هنر و معماری و مردم شناسی و صنعت و 
فناوری است.  عکس ها، اسالیدها، نقشه ها، تمبرها و 
مطبوعات، نگاتیو نقشه های ساختمان، خط کش بسیار 
دقیقT مورد استفاده در نقشه کشی ساختمان و 
صفحات تاریخی موجود در کتبی که به معماری و 
دالیل احداث ساختمان پرداخته، از دیگر اسناد موجود 

در این نمایشگاه است.

ساختمان نفت اولین؛ آسمان خراش تهران
مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت که میزبانی 
بسیاری از مدیران صنعت نفت و وزیر نفت را در 
نمایشگاه به عهده دارد، درباره ایده برگزاری نمایشگاه 
می گوید: »حادثه فروریزی ساختمان پالسکو بهانه ای 
شد تا اسناد موجود درباره ساختمان قدیمی شرکت 
ملی نفت ایران را که به قول قدیمی ها اولین آسمان 

خراش تهران بوده است مورد بررسی قرار دهیم. 
بعد از این که شرکت نفت از ساختمان موجود در 
ضلع غربی باغ ملی – که تمام اتفاقات ملی شدن صنعت 
نفت در آن اتفاق افتاده است- در دوران کنسرسیوم و 
ساختمان فعلی معاونت کنسولي وزارت امور خارجه 
جدا می شود، ساختمان مناسبی برای خود نداشته 
است و همین محل فعلی به دلیل وجود یک باشگاه 
نفت - که بعدها تخریب می شود - از طرفی و مرکزیت 
سیاسی و اجتماعی شهر که نزدیک به سفارت 
کشورهای آمریکا، فرانسه، روسیه و انگلیس نیز بوده 

است، برای احداث ساختمان جدید انتخاب می شود.
معمار این ساختمان مهندس فرمانفرمائیان، معمار 
به نامی بوده است که در طراحی برج ها و ساختمان های 
بسیاری در تهران نقش داشته است و طراحی این 
ساختمان را نیز با مشارکت معماران فرانسوی انجام 
می دهد، شرکت پیمانکار ساختمان یک شرکت ایرانی 
بوده است و تایید مسئولین وقت هم این بوده است که 
آن را با حداکثر ظرفیت ایرانی بسازند.  در سال ٣٧ 
مغازه های کسبه ای که در این مکان مستقر بوده اند، 
خریداری می شود و در سال ٣٩ کار احداث ساختمان 
جدید رفته رفته تمام می شود و کارکنان نفت که در 
ساختمان های متعددی متفرق بوده اند کم کم به این 
محل منتقل می شوند، اما هنوز ظرفیت خالی بسیاری 
وجود داشته است. این ساختمان برای نفتی های 
قدیمی، تاریخ کشور و تاریخ معماری نوستالژی خاصی 
دارد و جزء اولین ساختمان های بلندمرتبه ای بوده است 
که زمانی که همه ساختمان ها کوتاه بودند، در پانزده 

طبقه سربر می آورد.« 

ساختمان قدیمی نفت از نو متولد می شود
اکبر نعمت الهی اضافه می کند: »بارها تالش کردیم 
تا ساختمان را ثبت کنیم، اما با توجه به این که احداث 
ساختمان ها در آن زمان، فناوری امروز را نداشته و از 
نظر مقاومتی نیز مشکالتی دارد – اگر چه در آن زمان 
جزو بهترین ها بوده و مطابق با استانداردها احداث شده 
است – و طبق بررسی های کارشناسان و مهندسان 
صنعت نفت قرار است این ساختمان تخریب شده و در 
همین طرح و نما از نو ساخته شود؛ چرا که هزینه های 
بازسازی آن بیش از هزینه ساخت است و طبق 
بحث های کارشناسی انجام شده، مقاوم سازي آن به بن 
بست رسیده است. آن ها هرگز فکر نمی کرده اند که این 
ساختمان ٦٠ سال عمر کند و بیش از ظرفیت نیز نیرو 

در آن رفت و آمد کند.«

پالسکو اولین ساختمان بلند تهران نیست
مشاور مدیر موزه ها و مرکز مرکز اسناد صنعت نفت 
که در نمایشگاه حاضر است و از بازدیدکنندگان و 
مدیران به گرمی استقبال می کند، درباره موضوع 
نمایشگاه می گوید: »براساس اسناد موجود ادعا 
می کنیم قدیمی ترین و بلندترین ساختمان ایران 
همین ساختمان شرکت ملی نفت ایران بوده است، چرا 
که ساختمان پالسکو در سال ٤١ احداث شده است، 
اما طبق اسناد به دست آمده از جمله نقشه های 
ساختمانی و خبر روزنامه اطالعات، احداث ساختمان 
شرکت نفت در سال ٣٧ آغاز شده و در سال ٣٩ به 
بهره برداری رسیده است؛ اسناد به دست آمده و ارائه 
شده در نمایشگاه حاصل تیم تحقیقاتی همکاران ما در 
مرکز اسناد صنعت نفت است و قابلیت برگزاری در 

سطح عموم مردم را نیز دارد.
تعداد عکس ها بیش از ١٢٠ قطعه است که ٦٠ 
مورد آن به صورت شاسی در نمایشگاه نمایش داده 
شده است و باقی در فتوکلیپ نمایش داده می شود، 
تمامی کتاب های موجود در حوزه تاریخ و فرهنگ نفت 
را مورد مطالعه قرار دادیم اما تنها در کتابی که از سوی 
مهندس قباد فخیمی که قبل و بعد از انقالب عضو 
هیئت مدیره نفت بوده است - به نام سی سال نفت 
ایران- به اطالعات دیگری درباره این ساختمان دست 
نیافتیم و اطالعات جالبی درباره علت احداث این 
ساختمان در تهران در این کتاب ارائه شده است.« 
حشمت اله منعم با اشاره به محدودیت های موجود در 
تردد کارکنان به ساختمان مرکزی شرکت نفت اضافه 
می کند: »در حال حاضر تنها کارکنان ساختمان 
مرکزی قدیم و جدید شرکت نفت می توانند از این 
نمایشگاه بازدید کنند؛ اما نمایشگاه و موضوع مورد ارائه، 
قابلیت و ظرفیت برگزاری آن در سطح کل صنعت نفت 
و حتی بازدید عمومی برای مردم را نیز دارد، چرا که در 
آن صورت ما پذیرای جامعه مهندسان و معماران نیز 
خواهیم بود و خود نمایشگاهی بهانه ای برای دسترسی 

به اسناد بیشتر خواهد شد.«
از خاطرات سر برآورده از قدمت موجود در دل 
عکس ها و نقشه ها فاصله گرفته و به حال باز می گردم، 
تصویر ثبت شده متخصص ایرانی ای که با لباس های 
آراسته، کیف چرمی – به احتمال زیاد حامل ظرف 
غذای - خود را بر دوش دارد و با اعتماد به نفس و 
پرصالبت از در ساختمان متین، باشکوه و پرابهت نفت 
وارد می شود تا روز کاری پراز اندیشه وطن را آغاز کند، 

از ذهنم پاک نمی شود.

 مهندس بیژن زنگنه، در نخستین روز از برپایي »نمایشگاه اسناد و عکس هاي ساختمان مرکزي 
شرکت ملي نفت، نخستین آسمان خراش ایران« از این نمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران، در این بازدید که اکبر نعمت الهي، 
مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، مهندس زنگنه را همراهي مي کرد، وزیر نفت از تصاویر و 
اسنادي که مراحل ساخت و بهره برداري از بناي ساختمان شرکت ملي نفت ایران و بخش هاي مختلف 

آن را در اواخر دهه 1330 و تا اواخر دهه 13٤0 نشان مي دهد، بازدید کرد.
***

معاون وزیر نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري نیز در بازدید از »نمایشگاه اسناد و 
عکس هاي ساختمان مرکزي شرکت ملي نفت، نخستین آسمان خراش ایران« از تالش مسئوالن 
موزه نفت براي حفظ این آثار قدرداني کرد. مهندس حبیب اله بیطرف که در دومین روز از برپایي 
»نمایشگاه اسناد و عکس هاي ساختمان مرکزي شرکت ملي نفت، نخستین آسمان خراش ایران« 
از این نمایشگاه دیدن مي کرد، در یادداشتي در دفتر یادبود نمایشگاه چنین نوشت: »زحمات 
مسئوالن موزه هاي نفت از نظر گردآوري و حفظ و نمایش اسناد قدیمي این ساختمان درخور 

قدرشناسي است و اینجانب از این خدمت ارزشمند تشکر و سپاسگزاري مي کنم.«
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باشگاه خبر

شرکت گاز استان قزوین

 اجرای ١٦٩ طرح
 با ٦٥٥ میلیارد ریال  اعتبار

مفرد بوشهری، مدیرعامل 
شرکت گازاستان قزوین از 
وآغازعملیات  بهره برداری 
اجرایی 169 طرح گازرسانی با 
655 میلیارد ریال اعتبار دراین 

استان خبر داد.
 وی با بیان این که مجموعه 
این طرح ها مربوط به دهه فجرامسال است، شمار 
روستاهای متصل شده به شبکه سراسری گاز را ٤٤ 
مورد اعالم کرد  و افزود : برای گازرسانی به آنها  

3٢8 میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین اظهارکرد: 
از مجموع روستاهای متصل شده به شبکه سراسری 
گاز کشور،13 روستا به شهرستان قزوین، ٢8 روستا 
به تاکستان وآوج و سه روستا به مناطق بوئین زهرا، 
آبیک و محله اکبرآباد در شهراقبالیه مربوط 

می شود.
وی درباره پروژه های آغاز شده دردهه فجر 
امسال نیز اظهار کرد: این طرح ها مربوط به 
گازرسانی به ٢3 روستا درمناطق مختلف استان 
قزوین است که عملیات اجرایی آنها با پیش بینی 
بودجه ای معادل 150 میلیارد رال  انجام خواهد 

شد.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین تصریح کرد: 
گازرسانی به 1٤روستا در مناطق آوج و بوئین زهرا، 
هفت روستا از توابع قزوین، البرزوآبیک، همچنین 
تاکستان  منطقه  در  روستا  دو  به  گازرسانی 
درمجموعه گازرسانی به ٢3 روستا قرار دارند که 

درقالب دو پیمان اجرا خواهند شد.
بوشهری گفت: امیدواریم گازرسانی به ٢3 
روستای استان قزوین نیز تا پایان سال آینده به 

شبکه سراسری گاز متصل شوند.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین، همچنین 
ازگازرسانی به 96واحد صنعتی در نقاط مختلف این 
استان و یک جایگاه سی ان جی در بوئین زهرا خبر 
داد وافزود: برای این مجموعه از طرح ها نیز، ٢6 

میلیارد ریال هزینه شده است.
وی آغاز ساخت سه ساختمان اداری با بودجه 
13٧ میلیارد ریال را از دیگر طرح های شرکت گاز 
استان قزوین عنوان کرد و افزود: با توجه به 
استیجاری و مستهلک بودن ساختمان های اداری 
شهرهای قزوین، بوئین زهرا، ارداق وخاکعلی، 
همچنین تکریم هرچه بیشترارباب رجوع، ساخت 
ساختمان های اداری جدید در شهرهای مزبور در 

دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین گفت: با 
استقرار نظام جمهوری اسالمی، درهمه زمینه ها به 
ویژه گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور انقالبی 
عظیم رخ داده است؛ به گونه ای که میزان گازرسانی 

در قبل و پس از انقالب، قابل مقایسه نیست. 
وی گفت: هم اکنون9٧درصدخانوارهای شهری 
و68 درصد خانوارهای روستایی زیرپوشش 
گازطبیعی قرار دارند که این رقم، قبل از انقالب 

اسالمی، حدود یک درصد بوده است. 
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١٥٩ روستای استان لرستان، بهمن ماه امسال و همزمان با 
دهه انقالب اسالمی، زیرپوشش گاز طبیعی قرارگرفتند. به گفته 
مدیرعامل شرکت گازاستان لرستان، برای گازرسانی به این تعداد 
روستا ٤٠٠ کیلومتر خط تغذیه و توزیع اجرا وهشت ایستگاه 
کاهش فشار نصب شده است. حشمت اله شمس خرم آبادی، 
اعتبارهزینه شده برای گازرسانی به این ١٥٩ روستا را ٥٥ میلیارد 
ریال اعالم کرد. وی گفت: بهره مندی هشت هزارو یکصد 
خانوارروستایی استان لرستان ازگازطبیعی، از آثار ارزشمند این 

طرح است. مدیرعامل شرکت گازاستان لرستان، همچنین 
ازآغازعملیات اجرایی برای گازرسانی به ٢٠٧ روستای این استان 
خبر داد و افزود: با تکمیل این طرح بزرگ،١٢هزارخانوار روستایی 
دیگر به جمع بهره مندان از گازطبیعی خواهند پیوست. به گفته 
شمس خرم آبادی، هزینه پیش بینی شده برای گازرسانی به این 
روستاها بیش از٨٠ میلیارد ریال برآورد شده است که انتظار 
می رود با تامین اعتبارمورد نیاز، عملیات اجرایی گازرسانی به این 

٢٠٧ روستا نیزآغاز شود.

159 روستا در حلقه گاز
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در گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی، چند پروژه گازرسانی 
و عمرانی دراستان اصفهان بهره برداری و آغاز شد.

در این ایام شعله گاز در روستای دستجرد اردستان روشن شد 
وشمار روستاهای زیرپوشش این شهرستان را به ١٥٤ مورد از ١٦٦ 
روستا افزایش داد. به گفته معاون بهره برداری شرکت گاز استان 
اصفهان، با گازرساتی به روستای دستجرد اردستان که برای آن ٩ 
میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال هزینه شده است،٢٠ خانوار زیرپوشش 
گازطبیعی قرار گرفته اند. آغاز عملیات احداث ساختمان اداری و 
امداد نوش آباد، همچنین توسعه و تجهیز ساختمان اداری، اداره گاز 
آران وبیدگل، از دیگر طرح های حوزه گازرسانی استان اصفهان به 

شمار می آید که در بهمن ماه امسال کلید خورد.
ساختمان اداری شهرنوش آباد که از توابع شهرستان آران 
وبیدگل کاشان است، با صرف ٩ میلیارد ریال و درمساحت ٢٧٠ هزار 
متر مربع زیر بنا احداث خواهد شد. به گفته سیدابراهیمی، رئیس 
اداره گازشهرستان آران وبیدگل، اداره گاز نوش آباد هم اکنون در 
ساختمان استیجاری مستقر است و به چهار هزار مشترک خدمات 
دهی می کند. وی درباره پروژه توسعه و تجهیز ساختمان اداره گاز 
شهرستان آران وبیدگل گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر هفت 
میلیارد ریال  انجام شده و مساحت ساختمان اداری مزبور به ٤٢٠ 

متر مربع زیربنا توسعه یافته است.

بهره برداری از چند طرح گازرسانی و عمرانی

ر

 مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس 
ازصرفه جویی ٧/٤ میلیون لیتر نفت گاز در حوزه مدیریتی خود خبر 
داد.سید محمود طاهری گفت: با توجه به اجرای فاز نخست طرح 
تحویل سوخت به خودروهای گازوئیل سوز)طرح پیمایش( و عرضه 

منطقه ای این فرآورده نفتی، مصرف نفت گاز منطقه چالوس در ١٠ 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٦ درصد کاهش نشان 
می دهد.وی معادل ریالی این کاهش ٦ درصدی در مصرف نفت گاز 
را ٨٠ میلیارد ریال  )هشت میلیارد تومان( اعالم کرد.مدیرشرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس به وضع جایگاه های 
عرضه سوخت )بنزین و نفت گاز( این منطقه پرداخت و افزود: با توجه 
به اجرای طرح درجه بندی مجاری عرضه سوخت مایع )بنزین و نفت 
گاز( در نیمه دوم امسال، نزدیک به ٨٥ درصد جایگاه های این منطقه 
ممتاز شناخته شدند. طاهری با اشاره به فعالیت ٥٣ جایگاه سوخت 
در غرب استان مازندران اظهار کرد:  از مجموع این تعداد جایگاه فعال 
در منطقه چالوس ٤٢ باب موفق به دریافت نشان ممتازی شدند. به 
گفته وی، چهار باب جایگاه نیز رتبه یک و بقیه نیزدیگر رتبه ها)درجه 

دو و... ( را کسب کردند. س
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7/4 میلیون لیتر صرفه جویی درمصرف نفت گاز
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بهره مندی 1300خانوار روستایی از گاز
١٣٠٠خانوار روستایی از توابع شهرستان های باوی و باغملک 

استان خوزستان زیرپوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.
سرپرست شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به این که افتتاح 
این طرح ها مربوط به دربهمن ماه وهمزمان با برگزاری جشن پیروزی 
انقالب است، افزود: هفت روستا از این مجموعه به صیدون شمالی 
شهرستان باغملک مربوط می شود که با اعتبار بالغ بر٤٤ میلیارد 
ریال انجام شده است. علی اکبرنکونام تصریح کرد: برای گازرسانی 

به این روستاها ٢٥ کیلومترشبکه تغذیه و توزیع اجرا شده است.
وی اظهار کرد: با بهره برداری از این هفت طرح گازرسانی، ٨٠٠ 

خانوار روستایی صیدون شمالی شهرستان باغملک زیرپوشش 
گازطبیعی قرار گرفته اند. مدیر مهندسي شرکت گاز استان خوزستان 
نیز ازافتتاح طرح گازرسانی به ٦ روستای شهرستان باوی خبرداد و 
افزود: برای گازرسانی به این روستاها ٤٠ کیلومتر شبکه و ٢٥٠ 
انشعاب اجرا و نصب شده است. به گفته عکرش، با زیرپوشش 
قرارگرفتن روستاهای حمیدانیه، سنیجیه، گارگه، کاییدیه، ام 

السراجینه و کهیش، ٥٠٠ خانواراز گازطبیعی بهره مند شده اند.
وی اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به این ٦ روستای شهرستان 

باوی را ٤٠ میلیارد ریال  اعالم کرد. 
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منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آوای ارکستر سمفونیک تهران 
در پایتخت انرژی کشور

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد 
روحانی برای نخستین باردرپایتخت انرژی ایران روی 

صحنه رفت.
رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس با بیان این که فعالیت های 
فرهنگی - هنری با توجه به رهنمودهای مقام معظم 
رهبری، سیاست های دولت تدبیر و امید، همچنین 
نگاه ویژه وزیر نفت و راهبرد های طراحی شده از 
سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از 
اولویت های مهم این سازمان است، افزود: در تعقیب 
این سیاست ها تورکنسرت ارکستر سمفونیک 
تهران، بهمن ماه امسال همزمان با گرامیداشت دهه 
فجر، با پنج اجرا در استان های بوشهر وخوزستان 
روی صحنه رفت. ایوب بنوی تصریح کرد: عسلویه، 
بوشهر، اهواز ومنطقه آزاد اروند، شهرهایی هستند 
که ارکسترسمفونیک تهران درآنها اجرا داشته است.
به گفته وی، این ارکستر با همکاری منطقه ویژه 
اقتصادي انرژي پارس به رهبری شهرداد روحانی در 
سالن همایش های خلیج فارس عسلویه روی صحنه 
رفت و با اجرای 10 قطعه موسیقی ملی، مذهبی، 
حماسی مورد استقبال کارکنان پتروشیمی ها، 
شرکت های مستقر در منطقه ویژه قرار گرفت. خلیج 
همیشه فارس،  فریاد تهي، سرزمین دالوران، آواهاي 
مجار، ویلیام تل، کالم شمشیر، ماسیني، همچنین، 
خاک مهر آیین، خوشه چین و وطنم، قطعاتی است 
که ارکستر سمفونیک تهران باحدود 100نوازنده آنه 
را برای عالقه مندان اجرا کرد. شهرداد روحانی، رهبر 
ارکسترسمفونیک تهران ضمن قدردانی ازمدیران 
صنعت نفت در منطقه ویژه پارس اظهارکرد: از این 
که این برنامه را در عسلویه و درکنار مردم آن اجرا 
کرده ایم، خوشحالم و امیدوارم این روند تداوم داشته 
باشد. وی با بیان این که ایجاد ارتباط مخاطبان با 
اجراها به دلیل ساختار موسیقي ارکستر سمفوني 
بسیارجالب توجه بود، تصریح کرد: این نکته نظر ما 
را به این مهم جلب کرد که در این منطقه صنعتي به 
مضامین فرهنگي - هنري نیز توجه جدي مي شود. 
ارکستر سمفونیک تهران با 80 سال قدمت، 
بزرگترین و قدیمی ترین ارکستر سمفونیک کشور 
وسیله  به   131٢ در سال  ارکستر  این  است. 
غالمحسین مین باشیان و با نام »ارکستر بلدیه« آغاز 
به فعالیت کرد وتا این سال رهبران متعددی را در 
دوران مختلف تجربه کرده است.  رهبری ارکستر 
سمفونیک تهران در سال 1395 به شهرداد روحانی، 
پر افتخارترین ایرانی در موسیقی کالسیک جهان 

سپرده شد.
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 تخصیص 105 میلیارد ریال اعتبار بالعوض
 به جایگاه های سی ان جی

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود گفت: 
در سه سال گذشته یکصد وپنج میلیارد ریال اعتبار بالعوض از سوی 
این منطقه به بخش سی ان جی استان سمنان اختصاص یافته است.

سبحان رجب پور با اشاره به این که این میزان سرمایه گذاری بالعوض 
باهدف افزایش تعداد و ظرفیت جایگاه های سی ان جی در استان 
انجام شده است، افزود: درسه سال اخیر فعالیت دولت تدبیر و امید، 
پنج باب جایگاه سی ان جی جدید وافزایش ظرفیت درچهار 
مرکزعرضه سوخت پاک ایجاد شده است.وی اظهار کرد: هم اکنون 
٣٠ درصد ازسوخت خودروهای استان سمنان به سی ان جی 

اختصاص یافته که عالوه بر کاهش هزینه خرید سوخت از طرف 
مردم، صرفه جویی قابل توجهی نیز درخروج ارز به منظور واردات 
بنزین در پی داشته است. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه شاهرود تصریح کرد: این منطقه با بهره گیری از ٤١ باب 
جایگاه عرضه سی ان جی در استان سمنان، روزانه سیصد هزار 

کیلوگرم سوخت پاک به خودروهای گازسوزعرضه می کند.
به گفته سبحانی، هم اکنون ٧٥ درصد جایگاه های سی ان جی 
استان سمنان گواهینامه استاندارد دریافت کرده اند و بقیه نیز در 

حال بروز رسانی و رفع نقص هستند.

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در هیجدهمین همایش 
ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز تندیس سیمین صنعت 

سبز دریافت کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم گفت: همایش 
ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز با هدف ترویج و توسعه 
فرهنگ محیط زیست، پیشبرد اهداف و برنامه ها در این بخش 
به منظور ترغیب و ارتقای فعالیت های زیست محیطی صنایع، 

سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور برگزار می شود.

محمد حسین نوروزی با بیان این که بهمن ماه امسال 
هیجدهمین دوره این همایش به میزبانی پژوهشکده محیط زیست 
و توسعه پایدار در تهران برگزارشد، تصریح کرد: شرکت پاالیش گاز 
سرخون و قشم بنابر ارزیابی های کمیته انتخاب صنعت و خدمات 
سبز، موفق به دریافت تندیس سیمین صنعت سبز شد.وی تصریح 
کرد: در این ارزیابی ها پاالیشگاه گاز سرخون و قشم، مطابق با اهداف 
سازمان حفاظت محیط زیست و براساس آیین نامه مصوبه کشوری 

منتخب وموفق به دریافت این تندیس شده است. شم
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اعطای تندیس سیمین صنعت سبز کشور به یک پاالیشگاه گاز

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري گفت: با ارائه 
١٠ پیشنهاد برترفني و عملیاتي از ابتداي سال جاري تا کنون بیش 
از ٢٤٤٠ میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادي در این شرکت محقق 
شده است.ابراهیم پیرامون با تاکید بر کارآمد بودن نظام پیشنهادها 
افزود: این نظام ارزشی که یکی از نظام های ارزشی در جهت گره 
گشایی سازمان ها به شمار می آید، در شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاري بیش از ١٥ سال سابقه فعالیت دارد و با بهره گیری از 
ظرفیت های نیروهای متخصص خود توانسته است در جهت تحقق 

اقتصاد مقاومتی گام های بزرگی بردارد.پیرامون گفت: انتقال گازهاي 
فشار پائین و فشار متوسط کارخانه گاز وگازمایع١٠٠٠ به 
کارخانه هاي ٢٠٠ و ٣٠٠ آغاجاري با بیش از یک میلیارد و ٢٠٠ 
میلیون ریال صرفه اقتصادي، همچنین اصالحیه اتصال خط نفت 
خروجي مخزن گاز زدا به نفت خروجي مخزن بهره برداري شماره 
٢ با ٩٩٢ میلیارد ریال صرفه اقتصادي از جمله طرح های ارائه شده 
در چارچوب نظام پیشنهادها بوده اند که صرفه اقتصادی در پی 
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صرفه جویي 2440 میلیارد ریالی با نظام پیشنهادها

از ابتدای امسال بیش از هفت هزار و ١٠٠ کیلومتر از 
خطوط گازرسانی استان بوشهر بازرسی و نشت یابی شده 

است.
رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان بوشهر با مهم 
برشمردن بازرسی مستمر خطوط و تاسیسات گازرسانی 
تصریح کرد: خطوط گازرسانی شهری و روستاهایی این استان 
مطابق با برنامه زمانبندی  بازرسی و نشت یابی شده است. 
غیرمخرب،  و  مخرب  تست های  از  بشیری  فرشید 
هیدرواستاتیک، همچنین نیوماتیک و تست های پوشش 
پروژه ها خبر داد وافزود: مجموعه این اقدام ها با هدف اطمینان 
از رعایت استانداردها، استفاده ایمن از گازطبیعی، پیشگیری 
از بروزسوانح احتمالی، همچنین جلوگیری از ایجاد نشتی و 

اتالف سـرمایه های ملی انجام می شود.وی با مهم برشمردن 
شتاب بخشی به فرآیند عملیات بازرسی خطوط گازرسانی، 
افزود: یکی از اقدام های قابل توجه دراین زمینه باتوجه به 
حجم باالی پروژه های اجرا شده و در دست اجرا، کاهش زمان 
نشت یابی خطوط گازرسانی است.  به گفته بشیری، عالوه 
برافزایش سرعت  دراین بخش، از همه ظرفیت ها به 
منظورانجام عملیاتی دقیق و باکیفیت بهره گرفته می شود . 
رئیس بازرسی فنی شرکت گازاستان بوشهرهمچنین بازرسی 
سرزده از طرح های در دست اجرا را از دیگر اقدام های مهم در 
جهت ایمن سازی شبکه های گازرسانی استان برشمرد و 
افزود: امسال ١٧٨ مورد بازرسی سرزده از پروژه های 

گازرسانی  انجام شده است.

نشت یابی 7100 کیلومتر خط لوله گاز
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باشگاه خبر

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه کردستان

کاهش ٦8 درصدی قاچاق 
فرآورده های نفتی 

به گفته مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کردستان، فرآورده های نفتی مکشوفه 
در10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 68 

درصد کاهش داشته است.
فریدون یاسینی درهشتمین نشست کارگروه 
مبارزه با قاچاق کاال وارز استان کردستان، اظهار کرد: 
دراین بازه زمانی ٢1٤ هزار و 55٧ لیتر نفت گاز و ٤0 
هزار لیتر نفت سفید قاچاق، کشف و با انجام 
آزمایش های کیفی وتخلیه در انبارهای منطقه،  به 

مجاری رسمی توزیع، برگشت شده است.
وی با بیان این که تیم های بازرسی،کنترل عرضه 
سوخت درمجاری عرضه، خودروهای سنگین 
وسبک، همچنین مسیرهای حمل سوخت را به 
عهده دارند، تصریح کرد:  با توجه به فعالیت این 
گروه های بازرسی، سهمیه سوخت بیش از3٤ 

هزارمصرف کننده عمده و جزء بازبینی شده است.
 مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان افزود: این گروه های بازرسی، میزان دقیق 
سوخت مورد نیازمصرف کنندگان عمده وجزء را 
تعیین می کنند.  مدیرشرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کردستان با بیان این که با انجام 
اقدام های پیشگیرانه، امکان هرگونه دستکاری 
تلمبه های مجاری عرضه به صفر رسیده است،افزود: 
فروش واقعی جایگاه های عرضه نفت  گاز و کسری 
غیرمجاز مجاری عرضه استان پیوسته کنترل 
می شود. وی، دریافت تعهد از پیمانکاران حمل 
سوخت با هدف انتقال سالم و کامل سوخت، توقیف 
خودروهای دارای باک اضافه و غیراستاندارد ازسوی 
بررسی  و  پیگیری  انتظامی، همچنین  مراجع 
خودروهای ورودی به بازارچه مرزی »باشماق« 
مریوان به وسیله بازرسان شرکت مالی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کردستان را با هدف 
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق نفت گاز، 
ازجمله اقدام های پیشگیرانه قاچاق سوخت در بخش 
حمل و نقل جاده ای عنوان کرد. میرزایی، دبیر 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال وارز استان کردستان، 
نیزضمن تشکر از اقدام ها و برنامه ریزی های شرکت 
ملی پخش منطقه کردستان برای پیشگیری ومبارزه 
با عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی افزود: 
تعامل اداره ها وسازمان های عضو کمیسیون، الزمه 
مبارزه با قاچاق است در سایه تالش های انجام شده 
و هماهنگی اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
وارزاستان کردستان، پدیده قاچاق در این استان 
درمقایسه با سنوات گذشته به حد اقل ممکن رسیده 

است.
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تحویل سوخت به شناورها با سامانه تجارت آسان

مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب گفت: 
بخشي ازخط لوله انتقال نفت خام، حد فاصل نفت شهر- 

پایطاق در بستر رودخانه تنگاب، ایمن سازی شد. 
حقیقیان هدف ازانجام این عملیات را ایمن سازی و افزایش 

پایداري انتقال نفت خام از این خط لوله ٨ اینچ عنوان کرد.
وي افزود: با توجه به بارندگي هاي سال گذشته و بروز 
سیالب هاي متعدد درمحدوده رودخانه تنگاب، بستر این 
رودخانه به طورکامل دچار آب بردگي شد؛ به نحوي که لوله 

انتقال نفت، باالتر ازبستر رودخانه قرار گرفت.
 مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب 
تصریح کرد: بررسی ها و بازدیدهای انجام شده ازمنطقه یاد شده 

واحتمال بروزسیالب هاي بیشتر در رودخانه تنگاب، همچنین 
افزایش احتمال شکستگي لوله انتقال نفت خام فعال دربستر 
این روخانه، موجب شد تعویض این خط لوله دربستر رودخانه 

تنگاب دردستور واولویت کاری این منطقه قرار گیرد.
رئیس مهندسي تعمیرات خط منطقه غرب نیزدراین 
خصوص گفت: عملیات ایمن سازی خط لوله انتقال نفت خام، 
نفت شهر- پایطاق در بستر رودخانه تنگاب باهماهنگي 
مهندسي خطوط لوله ستاد و در مسیری به طول ٤٦ مترازخط 
لوله یاد شده انجام شد.بهزاد خدادوست گفت: جوشکاري، 
رادیوگرافي، پوشش وتست هیدرواستاتیک، مجموعه عملیاتی 

است که جهت ایمن سازی این خط لوله انجام شده است.

ایمن سازي بخشي از خط لوله نفت شهر- پایطاق 
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مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهارگفت: 
تحویل سوخت به شناورهای دریایی نفت گازسوز از طریق ثبت 

درسامانه تجارت آسان امکانپذیر است.
مهدی عاطفی با بیان این که فروش سوخت درحوزه دریایی 
با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه از اهمیت باالیی 
برخورداراست، تصریح کرد: با توجه به این مهم، ازاین پس فروش 
سوخت به شناورهای دریایی و لنج هایی نفت گازسوز تنها به 

صورت ثبت کاربرد در سامانه تجارت آسان امکانپذیراست. 
وی اظهارکرد: این رویه جدید فروش سوخت به شناورهای 
دریایی از نیمه دوم بهمن ماه امسال در مناطق دریایی استان 
سیستان وبلوچستان مانند منطقه چابهار، کنارک عملیاتی شده 
است. عاطفی افزود: تخصیص سوخت به کلیه قایق های نفت 
گازسوز نیز همانند شناورها، از طریق سامانه جامع دریایی انجام 
می شود. به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چابهار، به منظور توجیه این شیوه تحویل سوخت به 
شناورهای دریایی، نشست های آموزشی برگزارشده است تا رویه 
جدید به بهترین نحو ممکن انجام شود. عاطفی همچنین  از 
کاهش ٤٠ درصدی کسری غیر متعارف بنزین در جایگاه های 
سوخت حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه چابهار خبر داد. 
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار با 

بیان این که وجود کسری غیرمتعارف بنزین درمجاری عرضه 
سوخت، یکی ازمشکالت مشترک درمیان مناطق پخش است، 
افزود:به منظورحفظ این سرمایه ارزشمند ملی و پیشگیری 
ازبروزخسارت متصدیان جایگاه های سوخت، کسری غیرمتعارف 
بنزین جایگاه های منطقه  با توجه به برخی اقدام ها ، دردیماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤٠ درصد کاهش را نشان 
می دهد. وی ازاستقرار٤٨ ساعته گروه های متعدد عملیاتی 
دربرخی مجاری عرضه خبرداد و افزود: تشکیل جلسات 
وکارگروه های کارشناسی، برگزاری نشست های هم اندیشی با 
جایگاهداران، نظارت مستمر برتانک و ملحقات نفتکش ها ازجمله 

اقدام های موثر درکاهش کسری غیرمتعارف بنزین است. 

در فرآیند تعمیر و بازسازی اسکرابرهای چهار واحد 
صفهان،  ا شهر  صفا  ز  گا ر  فشا تقویت  تاسیسات 
سایکلوتیوب های موجود در این اسکرابرها با هدف افزایش 

راندمان انتقال گاز تعویض شد. 
سرپرست منطقه پنج عملیات  انتقال گاز ایران گفت: 
به منظور افزایش راندمان فیلتراسیون گاز ورودی به کمپر 
سورهای تقویت فشار گاز و جلوگیری از صدمات احتمالی 
به آن، تعمیر و بازسازی چهار اسکرابر تاسیسات تقویت 
فشار گاز صفاشهر در دستور کار قرار گرفت. ولی اله فرخی 
افزود: آماده سازی، نصب، تنظیم و جوشکاری ٢٥٥ تیوب 
داخل اسکرابرها مجموعه عملیات انجام شده در فرآیند 

تعمیر و بازسازی اسکرابرهای یاد شده است.

وی تصریح کرد: این اسکرابر ها با ظرفیتی نزدیک به ٣٠ 
میلیون متر مکعب در روز، جداسازی ذرات و مایعات از گاز 

طبیعی را به عهده دارند.
سرپرست منطقه پنج عملیات  انتقال گاز ایران درباره 
جزییات این عملیات اظهار کرد: در این عملیات برای هر 
اسکرابر پنج نفر به مدت هفت روز )به طور میانگین( فعال 
بوده اند. فرخی با بیان این که بازسازی یک اسکرابر در 
کارگاه نوسازی دستگاه ها و تاسیسات تعمیرات اساسی 
منطقه انجام شده است، افزود: بازسازی سه اسکرابر دیگر 
انجام شده است. مجتمع  به وسیله بخش خصوصی 
تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر، روی خط چهارم و 

هشتم سراسری انتقال گاز کشور قرار دارد.

بازسازی اسکرابرهای تقویت فشار گاز صفا شهر 
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مجتمع گازپارس جنوبي

کاهش مشعل سوزي 
دستاوردی مهم در پارس 

جنوبی 
رئیس امور بهداشت، ایمني و محیط زیست 
مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: کاهش مشعل 
سوزی، از مهم ترین دستاورد  هاي مجتمع گازي 
پارس جنوبي در برداشت پایدار از منابع گاز 

است.
علیرضا نجومي درحاشیه  بازدید کارشناسان 
ژاپني از پاالیشگاه هاي مجتمع گازي پارس 
ی  ز سو مشعل   : د کر ر  ظها ا بي  جنو
درپاالیشگاه هاي اول تا پنجم مجتمع با اجراي 
اقدام های اصالحي از ٢900 میلیون مترمکعب در 
سال138٧ به چهار صد و 16 میلیون مترمکعب 

در سال 139٤ کاهش یافته  است.
وی تصریح کرد: مشعل  سوزي، یکي از 
شاخص هاي راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی 
برای پایش نرخ گازهاي ارسالي به فلر است و با 

شاخص هاي جهاني مقایسه می شود.
نجومی گفت: از بدو بهره برداری از منابع گازی 
منطقه، کاهش آثار منفي بر محیط زیست درکنار 
فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته و  دیگر 
شناسایي حوزه هاي تاثیر پذیر از شرایط 
عملیاتي، پایش مداوم مناطق آسیب پذیر و ارائه 
راهکارهاي کنترلي برای کاهش اثرات منفي، از 
پیشگام بودن این شرکت درحوزه تولید پایدار 

حکایت دارد.
وی با اشاره به برنامه هاي مجتمع درصیانت 
از عرصه هاي طبیعي و احترام به تعهدات ملي و 
بین المللي دراجراي الزام های زیست محیطی 
اظهار کرد: کاهش مشعل سوزي، بهبود واحدهاي 
بازیابي گوگرد، کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، 
حذف چاله هاي سوزان در پاالیشگاه هاي سوم 
تا پنجم و  برنامه ریزي به منظور حذف مشعل 
سوزی در پاالیشگاه اول، مجموعه اقدام های 

انجام شده در این زمینه است.
وی بهبود عملکرد سیستم هاي تصفیه  
فاضالب، مدیریت بهینه  پسماندهاي صنعتي، 
ارتقاي سطح آموزش و فرهنگ محیط زیستي 
و افزایش سطح فضاي سبز را از دیگر برنامه هاي 
مهم مجتمع گاز پارس جنوبي درحوزه محیط 

زیست عنوان کرد.
رئیس بهداشت، ایمني و محیط زیست 
مجتمع گاز پارس جنوبي با بیان این که بهبود 
واحدهاي بازیابي گوگرد، از دیگر اهداف زیست 
محیطی مجتمع گاز پارس جنوبی است، تصریح 
کرد: این مهم  ازآن جهت که به کاهش انتشار 
اکسیدهاي گوگرد به محیط منجر می شود، از 

درجه اهمیت باالیی برخوردار است.
وی همچنین با بیان این که انتشار گازهاي 
گلخانه اي، یکی دیگر از شاخص های راهبردی 
تعریف شده درمجتمع گاز پارس جنوبی است، 
تصریح کرد: در این حوزه که با بهبود بخشی به 
هواي محیط ارتباط دارد، پروژه هایی در جهت 
کاهش گازهاي گلخانه اي تعریف شده  که در 

دست اجراست.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب 
گفت: ازابتدای امسال تا پایان دیماه ١٠٢ میلیون لیتر نفت گاز 

از مرز تمرچین پیرانشهر به کردستان عراق صادر شده است.
محمد صادقی با بیان این که صادرات نفت گاز به اقلیم 
کردستان عراق، یکي از نمودهاي واقعي تحقق عملي اقتصاد 
مقاومتي به شمار می آید، تصریح کرد: این مقدار نفت گاز از 
همکاری  با  مرزنشینان  به  سوخت  فروش  طرح  طریق 

دستگاه های ذیربط به کردستان عراق صادر شده است.
به گفته وی، از محل فروش نفت گاز در قالب طرح مزبور 
در ١٠ ماه امسال بیش از یکهزار میلیارد ریال  درآمد کسب و 

به خزانه دولت واریز شده است.
صادقی درباره مصرف فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب 
در ١٠ماه امسال نیز گفت: در این بازه زمانی ٧٩٧ مییلون لیتر 
انواع فرآورده نفتی مصرف شده که سهم بنزین در این میان به 
٣/٣ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٦٤ 

میلیون لیتر است.
مدیرشرکت ملی فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب نفت 
گاز مصرفی ١٠ ماه امسال را ٢٩٤ میلیون لیتر، نفت سفید را 

١٩٨ و نفت کوره را نیز٤١ میلیون لیتر عنوان کرد.
وی تصریح کرد: نفت گازمصرفی دراین بازه زمانی درمقایسه 
با ١٠ماه سال گذشته نزدیک به پنج درصد کاهش داشته است.

صادقی اجرای طرح پیمایش، توقف طرح فروش باک پر در 
مرز تمرچین و تبدیل سوخت مصرف کنندگان را از دالیل مهم 

درکاهش مصرف نفت گاز برشمرد.
به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
میاندوآب، گسترش بهر مندی خانوارها از گازطبیعی و اجراي 
طرح بازنگری کاالبرگ، دالیل کاهش مصرف نفت سفید بوده 

است.
صادقی همچنین مصرف سی ان جی منطقه میاندوآب را 

در ١٠ ماه امسال، ٤٣٠ هزار متر مکعب اعالم کرد.
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صادرات 102 میلیون لیتر نفت گاز به کردستان عراق

٣٠ مقطع ازخط لوله ١٤ اینچ فرآورده نفتی تنگ فنی - شهید 
قلندری)پل باباحسین( با هدف تقویت مقاطع اولویت دار خوردگی، 
کامپوزیت شد.  رئیس واحد مهندسی نگهداری وتعمیرات خط 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت: این 
عملیات به دنبال انجام تست میدانی جنس کامپوزیت و فشارپذیری 
آن، شناسایی، حفاری و خاکبرداری طرفین مقاطع با رعایت همه 
نکات فنی و ایمنی، انجام شده است. سعیدمیر، ضخامت کامپوزیت 
استفاده شده درعملیات اخیر را١٠میلیمتراعالم و اظهارکرد: با اجرای 
این عملیات،٣٨٠ متر از خط لوله ١٤ اینچ فرآورده نفتی تنگ فنی 
– پل باباحسین تقویت شده است.  وی افزود: حدود یک و نیم متر 

ازمحل تماس خط ٢٠ اینچ مربوط به رلیف های نفت خام مرکز انتقال 
نفت شهدای تنگ فنی نیزبه دلیل خوردگی خط، کامپوزیت شده 
است.  رئیس واحد مهندسی نگهداری وتعمیرات خط شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان، همچنین به کامپوزیت 
کردن چهارمترازخط لوله ١٠اینچ خروجی مرکز انتقال نفت شهید 
قلندری)پل باباحسین( به دلیل خوردگی و وجود دو وصله قدیمی 
اشاره وتصریح کرد:  کامپوزیت این خط لوله انتقال به منظور 
جلوگیری ازرشد خوردگی و افزایش استحکام خطوط، همچنین 
تداوم انتقال فرآورده های نفتی درکمترین زمان ممکن و حداقل 

هزینه انجام شده است. ان
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کامپوزیت 30 مقطع خوردگی درخط انتقال فرآورده 

کارگاه آموزشي ارزیابي جامع آب هاي ایران با حضورکارشناسان 
اداره ژئوفیزیک شرکت نفت خزر و سازمان ها و موسسات پژوهشی، 
در دانشگاه مازندران برگزارشد.  این کارگاه آموزشي به همت دانشکده 
علوم دریایي دانشگاه مازندران وهمکاري دانشگاه  هامبورگ آلمان 
در زمینه بررسي ژئوفیزیک دریایي، اقیانوس شناسي، هواشناسي و 
محیط زیست برگزارشد. دراین کارگاه آموزشی که با حضور 
نمایندگانی ازسازمان ها و موسسات پژوهشي داخلي مانند اداره بنادر 
و دریانوردي، وزارت نیرو، شرکت نفت خزر، سازمان هواشناسي، مرکز 
مطالعات دریایي خزر، سازمان زمین شناسي و محیط زیست برگزار 
شد و در آن توسعه همکاري هاي علمي بین المللي، ارائه مسائل 
پژوهشي و بهره برداري از ظرفیت هاي موجود به منظور ارتقای دانش 
فني در زمینه هاي مختلف همکاري، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
چالش هاي موجود در زمینه اجراي پروژه هاي ژئوفیزیکي مانند 
بسترشناسي و لرزه نگاري با قدرت تفکیک باال از جمله موضوع هایی 

بود که کارشناسان شرکت نفت خزردراین کارگاه آموزشي ارائه 
وضمن ارزیابي توانمندي ها و تجهیزات شرکت هاي صاحب دانش 
در این حوزه درباره آن با کارشناسان دیگر سازمان ها بحث و تبادل 

نظر کردند.

برگزاری کارگاه آموزشي ارزیابي جامع آبهاي ایران
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وضو، از جملة عبادات به شمار می رود و 
نیز شرط صحت نماز و بعضی امور دیگر است. 
وضو در روایات،  باعث صحت، طول عمر و 

نورانیت باطن معرفی شده است.
فلسفة وضو هم مثل سایر عبادات، باالتر 
از فواید مادی و نتایج جسمانی است؛ بلكه 
فایدة آن، معنوی و روحانی و برای قرب به 
مبدأ است. حدیث نبوی صلی اهلل علیه وآله 
»اَلُْوُضوُء  نُوٌر   َو  اَلُْوُضوُء  َعلَی الُْوُضؤِء  نُورٌ َعلَی نُور؛ 
وضو نور است و وضو ]گرفتن[ با ]داشتن[ 
وضو، نوری اضافه بر نوری دیگر است. « نیز 

اشاره به همین معنا دارد.
مراد از نور در فایدة وضو، صفای قلب، 

حصول قرب و چراغی است كه مؤمن را از 
ظلمات ماهیات و مادیات نجات می دهد و 
برای رسیدن به معنویات و ورود به ساحت 
قدس حضرت احدیت رهبری می كند. وضو 
افزون بر فواید روحی، روانی، معنوی و حقیقی، 
حاوی فواید جسمانی، مادی، طبیعی و 
بهداشتی زیادی است. در ذیل به بعضی از 
حكمت ها و فوائد مادی و معنوی وضو اشاره 

می شود:
1. یكی از شرایط وضو این است كه اعضا 
باید شسته شود و باید برای رسیدن به این 
مانند  بدن،  آلودگیهای  همة  مقصود، 

آلودگیهای اطراف ناخنها رفع شود.

چه محركی باالتر از این پیدا می شود كه 
مردم مجبور باشند در شبانه روز چندین بار 
وضو بگیرند و وادار شوند كه بدن و سر خود را 

پاك و تمیز نگه دارند؟
2. هنگامی كه با آب پاكیزه و خنك وضو 
می گیرید، صورت و دستهایتان را می شویید 

و بر این اعضا دست می كشید. 
در این صورت، جریان خون در سطح بدن 
تقویت می شود و همین امر، عكس العمل 
سریعی را در همة بدن سبب می شود. نتیجة 
فوری و محسوس آن، خرمی و تازگی است 
كه بیش تر افراد پس از وضو در خود احساس 
كنند. این احساس، نشانة سالمت افراد است.

3. دست را می شوییم؛ چون محل تجمع 
میكروب ها و راه نفوذ آن به بدن است. شستن 
صورت و استنشاق نیز راه نفوذ میكرو بها و 
باكتری ها را از بینی و دهان مسدود می كند.

4. امام رضا ) ع( دربارة فلسفه وضو 
می فرماید: »وضو برای این است كه بنده در 
مقابل خداوند، پاكیزه باشد و از كثافت و 
نجاست پاك شود و خواب از چشم او بیرون 
رود. سبب وجوب شستن صورت، این است 
كه با صورت، سجده و خضوع می كند و علت 
شستن دست، این است كه با دست خود، 
حاجت خود را عرضه می كند و علت مسح سر، 
این است كه سر خود را در حالت نماز رو به 

آداب دینی

»ذوالکفل« نام یکی از انبیای بنی اسرائیل 
از ذریه حضرت ابراهیم علیه السالم است؛ نام 
او دو بار در قرآن کریم آمده است. بعضی 
گویند او الیاس است و برخی گویند زکریاست 
و گروهی گفته اند یوشع است و پاره ای 
گویند حزقیل است و جمعی گفته اند یونس 
بن متی است، اما بیشتر بر آنند که او خود 
پیامبر بوده است و صاحب کتاب معالم 
التنزیل که او را از آن جهت »ذوالکفل« 
نامیده اند که کفالت هفتاد پیامبر را کرده 

است. 
نام آن حضرت  بعضی دیگر پیرامون 
گفته اند:  از آن روی او را ذوالکفل نامیده اند 
که او نذر کرد روزی صد رکعت نماز بخواند و 

به نذر خود عمل کند.

ذوالکفل در قرآن کریم
نام ذوالکفل نیز در دو سوره از سوره های 
قرآن کریم ذکر شده است؛ یکی در سوره انبیا 

آیه ٨٥ و دیگری سوره ص آیه ٤٨. 
و  می فرماید:  انبیا  در سوره  خداوند 
اسماعیل و ادریس و ذو الکفل را ]یاد کن[ که 

همه از صابران بودند. 
در علت نامگذاری او به این نام با توجه به 
اینکه »کفل« )بر وزن فکر( هم به معنای 
نصیب و هم به معنی کفالت و عهده داری 
آمده است، احتماالت متعددی داده اند، بعضی 
گفته اند چون خداوند نصیب وافری از ثواب و 
رحمتش در برابر اعمال و عبادات فراوانی که 
انجام می داد به او مرحمت فرمود ذوالکفل 
نامیده شد )یعنی صاحب بهره وافی( و بعضی 
گفته اند چون تعهد کرده بود شبها را به 
عبادت برخیزد و روزها روزه بدارد، و هنگام 
قضاوت هرگز خشم نگیرد و تا آخر به وعده 
خود وفا کرد،« ذوالکفل« نامیده شد. بعضی 
نیز معتقدند که ذوالکفل لقب » الیاس« است، 
همانگونه که » اسرائیل« لقب » یعقوب«، و » 
مسیح« لقب » عیسی«، و » ذا النون« لقب » 

یونس« است. همچنین در سوره ص درباره 
این پیامبر خداوند می فرماید: و یاد کن 
اسماعیل و یسع و ذو الکفل را ]که[ همه از 

نیکان بودند )ص، ٤٨(.
بعضی معتقدند که او از پیامبران بنی 
اسرائیل است، وی را فرزند ایوب می دانند که 
اسم اصلیش« بشر« یا« بشیر« یا« شرف« بوده 
است و بعضی او را همان« حزقیل« می دانند 
که ذا الکفل به عنوان لقب او انتخاب شده 

است. 

ذوالکفل در روایات
در کتاب بحار االنوار روایتی از رسول خدا 

)ص( در این رابطه چنین نقل کرده است: 
چون عمر حضرت یسع )ع( به پایان 
رسید، در صدد بر آمد کسی را به جانشینی 
خود منصوب دارد، از این رو مردم را جمع 
کرد و گفت: هر یک از شما که تعهد کند سه 
کار را انجام دهد من او را جانشین خود 

گردانم. روزها را روزه بدارد، شب ها را بیدار 
باشد و خشم نکند. 

جوانی که نامش عوید یابن ادریم بود و در 
نظر مردم خوار می آمد، برخاست و گفت: من 
این تعهد را می پذیرم. یسع آن جوان را باز 
گرداند و روز دیگر همان سخن را تکرار کرد 
و همان جوان برخاست و تعهد را پذیرفت و 
یسع او را به جانشینی خود منصوب داشت تا 
این که از دنیا رفت و خدای تعالی آن جوان 

را که همان ذوالکفل بود به نبوت برگزید.
شیطان که از ماجرا مطلع شد، در صدد بر 
آمد تا ذوالکفل را خشمگین سازد و او را بر 
خالف تعهدی که کرده بود به خشم وادارد، 
از این رو به پیروانش گفت: کیست که این 
مأموریت را انجام دهد؟ یکی از آن ها که 
نامش ابیض بود گفت: من این کار را انجام 
می دهم.  شیطان به او گفت: نزدش برو، شاید 

خشمگینش کنی. 
ذوالکفل شب ها نمی خوابید و شب زنده 

داری می کرد و نیمه روز مقداری می خوابید. 
ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل به خواب 
رفت بیامد و فریاد زد: به من ستم شده و من 
مظلوم هستم )حق مرا از کسی که به من 

ستم کرده بگیر(. 
ذوالکفل به او گفت: برو و او را نزد من آر. 

ابیض گفت: من از اینجا نمی روم. 
ذوالکفل انگشتر مخصوص خود را به او داد 
و گفت:  این انگشتر را بگیر و نزد آن شخصی 

که به تو ستم کرده ببر و او را نزد من آر.
ابیض آن انگشتر را گرفت و چون فردا 
همان وقت شد بیامد و فریاد زد: من مظلوم 
هستم و طرف من که به من ظلم کرده، به 

انگشتر توجهی نکرد و به همراه من نیامد. 
دربان ذوالکفل بدو گفت: بگذار بخوابد که 

او نه دیروز خوابیده و نه دیشب.
ابیض گفت: هرگز نمی گذارم بخوابد، زیرا 
به من ستم شده و باید حق مرا از ظالم بگیرد.

دربان وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالکفل 
گفت. ذوالکفل نامه ای برای او نوشت و تا مهر 
خود آن را مهر کرد و به ابیض داد. وی برفت 
تا چون روز سوم شد، همان وقت یعنی 
هنگامی که ذوالکفل تازه به خواب رفته بود، 
بیامد و فریاد زد که شخص ستم کار به هیچ 
یک از اینها وقعی نگذارد پیوسته فریاد زد تا 
ذوالکفل از بستر خود برخاست و دست ابیض 
را گرفت و برای دادخواهی از ستم کار به راه 
افتاد.  گرمای آن ساعت به حدی بود که اگر 
گوشت را در برابر آفتاب می گذاشتند، پخته 
می شد. مقداری راه رفتند ولی ابیض دید به 
هیچ ترتیب نمی تواند ذوالکفل را به خشم 
درآورد و در مأموریت خود شکست خورد، 
پس دست خود را از دست ذوالکفل بیرون 

کشید و فرار کرد.
خدای تعالی نام او را در قرآن کریم ذکر 
کرده و داستان او را به پیغمبرش یادآوری 
می کند تا در برابر آزار مردم صبر کند، چنان 

که پیمبران بر بال صبر کردند.

 پیامبرانی که کمتر شناختیم

معرفت

صفحه ای برای 
گسترش و 
ترویج  فرهنگ، 
آداب و اندیشه 
دینی
تهیه و تنظیم:  
ستاد اقامه نماز 
وزارت نفت

وضو
شرط 

صحت 
نماز

 ذوالکفل ،پیامبری  از نسل ابراهیم)ع(
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 در محضر بزرگان

• پیش از آن که منطق اسالم را در این موضوع 
تشریح کنیم، الزم است به برخی نظرها در این موارد 

اشاره کنیم:
برخی تصّور می کنند که هر نوع عمل نیکی که به 
نفع جامعه تمام شود، در پیشگاه خداوند دارای ارزش 
خواهد بود و در این موضوع، میان موّحد و غیر موّحد، 
مسلمان و غیر مسلمان فرقی نیست و هرگز خداوند 
عادل و دادگر میان بندگان در این قسمت فرقی 

نمی گذارد.
آنان می گویند: اصوالً ایمان به خدا و اعتقاد به 
نبّوت آخرین پیامبر الهی، چه تأثیری در حال عمل 
دارد و یک عمل نیک همواره به حال جامعه مفید و 
سودمند خواهد بود؛ خواه عامل آن موّحد یا مشرک، 

مسلمان یا غیر مسلمان باشد.
در برابر این گروه، دسته دیگری هستند که برای 
این نوع اعمال انسانی حّتی در صورتی که با نیت پاک 
توأم باشد، کوچک ترین ارزشی قائل نشده و همه را 
نادیده می گیرند و به حکم این که از عقاید صحیح 
برخوردار نیستند کارهای خوب آنان بی ارزش خواهد 
بود. هر دو طرز تفّکر که در نقطه مقابل یکدیگر قرار 
گرفته اند، نادرست است و نظر سّومی در اینجا هست 

که منطقی به نظر می رسد.
هر کار خوبی که انجام شود دو جنبه دارد:

جنبه اول شخصی و منافعی که به خود انسان 
بازمی گردد؛  جنبه بعدی جنبه اجتماعی که فایده آن 
مربوط به عموم بشر بوده و همه افراد از آن بهره مند 

می شوند.
هرگاه هدف مخترعان و مکتشفان از زحمات 
توان فرسایی که در طریق کشف حقایق و اختراع 
صنایع تحّمل می کنند؛ این باشد که در میان جامعه 
انسانی، نام و شهرتی پیدا کنند یا از درآمدهای ماّدی 
اختراعات و اکتشافات خود بهره ای ببرند، در این 
صورت آنان پاداش خود را دریافت داشته اند و به 
هدف نهایی و مقصد خویش رسیده اند. دیگر معنا 
ندارد که در روز رستاخیز از خداوند پاداش بطلبند؛ 

زیرا فرض این است که آنها در این خدمت، خدا و 
جامعه بشری را در نظر نداشته و هرگز به فکر آن نیز 
نبوده اند، بلکه محّرک و انگیزه آنان همان شهرت و 
نام و پول و درآمدهای ماّدی بوده و فرض این است 
که به چنین اهداف ماّدی خود رسیده اند. ولی هرگاه 
محّرک آنان در کاوش های علمی و خدمات اجتماعی 
این بوده باشد که در راه رفاه و آسایش بندگان خدا 
کاری انجام دهند، گره های کور زندگی و مشکالت 
طبقات مختلف را بگشایند و باری از دوش جامعه 
انسانی بردارند، به طور مسلّم در پیشگاه خدا اجر و 
پاداش خواهند داشت و عدل الهی ایجاب می کند که 
نتیجه این کار نیک خود را ببینند. در احادیث 
اسالمی می خوانیم که حاتم طایی با این که مشرک 
و بت پرست بود و به هیچ یک از ادیان آسمانی ایمان 
نداشت؛ ولی چون پناهگاهی برای محرومان و 
بینوایان بود و همواره از هم نوعان خود پذیرایی 
می کرد و گره از زندگی آنان می گشود، در روز 
رستاخیز پاداش مناسبی خواهد داشت.  ضمناً برای 
آن که از نیت مخترعان و مکتشفان به خوبی آگاه 
شویم و بدانیم که آیا محّرک آنان برای این نوع کارها 
جنبه انسانی داشته و یا ماّدی و شخصی بوده است، 
راه های روشنی وجود دارد. دانشمندانی هستند که 
اگر به آنان مثاًل در کارخانه های بمب سازی و 
سالح های میکروبی و مخّرب، حقوقی بیشتر از 
حقوق داروسازی بدهند تا دانش خود را برای تهیه 
بمب به کار گیرند، فوری کار قبلی خود را ترک گفته 
و در ردیف کارمندان کارخانه بمب سازی قرار 
می گیرند.  چنین افرادی با این روحیه، هرگاه در 
مواقعی دست به اکتشافاتی علمی بزنند، چون جنبه 
الهی و انگیزه انسانی ندارند در پیشگاه خدا و از نظر 
منطق اسالم پاداشی نخواهند داشت؛ اّما آنها که احیاناً 
از منافع ماّدی خود به خاطر جنبه های انسانی چشم 
می پوشند، به طور مسلّم در خدمت اجتماعی و 
انسانی خود شایسته پاداش و در خور تقدیر خواهند 

بود.

قبله می كند و علت مسح پا این است كه قیام 
و قعود نماز را با آن انجام می دهد. «

5. موسیو شارل مسیمیر دربارة وضو در 
اسالم و اسرار بعضی از احكام مسلمانان چنین 
می گوید: »شستن روی چشم در وضوی شرعی، 
حاوی نكاتی در حفظ صحت عمومی است؛ چنان 
كه اروپاییان به شستن چشم و روی خودشان 
فوق العاده اهمیت می دهند و برای زایل كردن 
سنگینی ذهن و سر، رفع ركود و به كار انداختن 
اعصاب باز مانده از كار، مسح كردن سر را الزم 
می دانند. همچنین مسح، مانع از هجوم خون به 
دماغ است. مسح سر در صورت اشتغال به 
كارهای دشوار و غلبه قوة فكریه بر سایر قوا بسیار 
اهمیت دارد و مسح پاها نیز در نظافت و رفع بوی 

پا مدخلیت شایانی دارد. ماساژ سوئدی، به معنای 
مالش )مشت مال( بدن است. امروز خاصیت و 
فواید ماساژ برای همه طبقات ثابت شده است؛ به 
ویژه دانشمندانی كه مطلق ماساژ، به ویژه ماساژ 
سوئدی را باعث تقویت و تسریع گردش خون 
می دانند و آن را در مباحث ورزش در رأس قرار 
می دهند. وضوی اسالمی، همان خاصیت ماساژ 
را به نحو اتّم در بردارد؛ زیرا وقتی آب سرد به 
سطح اعضای وضو رسید، محل آن، سرد می شود 
و جریان خون به آن سمت، شدت می یابد. سپس 
دستگاه گردش خون برای حفظ درجة طبیعی 
بدن و جبران حرارت از دست رفتة اعضا، به 
سرعت فعالیت می كند و در نتیجه، در دستگاه 

گردش خون، نشاط به وجود می آید. «

کار نیک در ترازوی عدل الهی
 پرسش:  با توّجه به این که دانشمندانی نظیر »ادیسون« مخترع برق و »گالیله« مخترع 
تلسکوپ و کاشف مسائل مهّمی در هیأت و »گوتنبرک« مخترع چاپ و افرادی از این قبیل، 
گام های مؤثّری در راه آسایش و خدمت به بشر برداشته اند، آیا آنان در روز رستاخیز درباره این 
نوع خدمات، اجر و پاداش خواهند داشت و یا اینکه تمام کارهای نیک آنان به حکم این که مسلمان 

نبوده اند و آخرین شریعت آسمانی را نپذیرفته اند، در چنین روزی بی ثمر خواهد بود؟

علم فقه از وسیع ترین و گسترده ترین 
علوم اسالمی است که تاریخ آن از تمام علوم 

اسالمی قدیمی تر است.
فقه در لغت به معنای مطلق فهم بیان 
شده ولی به نظر می رسد موشکافی و ریزبینی 
و فهم دقیق، از شاخصه های مهم آن است. 
اما در اصطالح به استنباط احکام شرع از ادله 
همانا قرآن، سنت معصومین، اجماع فقها و 

عقل است، می گویند.
به  کلمه  ین  ا  ، علما اصطالح  در 
»فقه االحکام« اختصاص یافته است. تعالیم 
اسالم شامل معارف و اعتقادات، اخالقیات و 
احکام است. فقها کلمه فقه را در مورد اخیر 
فقه  علم  برای  فقها  ند.  برده ا کار  به 
دسته بندی هایی را ذکر کرده اند که یکی از 

موارد آن این گونه بیان شده است:
الف- بخش عبادات، شامل مباحث نماز، 

روزه و...
ب- اموال، شامل اموال عمومی یعنی 
اموالی که به فرد خاصی تعلق ندارد بلکه برای 
مصالح عموم است مانند مالیات، انفال، 
اموال خصوصی یعنی  اراضی. همچنین 
اموالی که مالک یا مالکان مشخصی دارد 

مانند عقود و ایقاعات 
ج- روابط خانوادگی مانند ازدواج و طالق 
مانند  اجتماعی  و  فردی  رفتار  ه- 
خوردنی ها و آشامیدنی ها، آداب معاشرت، 

ذبح، نذر

ی- آداب عمومی مانند شهادات، قضا، 
جهاد، حدود، حکومت، والیت

فقه نفت:
نفت و گاز، یکی از مهم ترین منابع انرژی 
این منابع در مخازن نفتی و در  است. 
الیه های زیرزمینی قرار گرفته اند و دست یابی 
به آنها جز از راه شناسایی میدان های نفتی و 
استخراج نفت از آنها ممکن نیست. از این رو 
باید  گاز  و  نفت  آوردن  به دست  برای 
قراردادهایی با شرکت های متخصص، منعقد 
از بررسی فقهی  شود. فقه نفت عبارت 

قراردادهای منعقده در این حوزه است.
صنعت نفت دارای سه نوع قرارداد تیپ 
در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی 
را تجربه کرده است: قراردادهای امتیازی، 
قرادادهای مشارکت در تولید و قراردادهای 
خرید خدمت.  البته گروه های دیگری از 
قراردادها نیز در بازار بین المللی رواج دارد که 
به طور معمول ترکیبی از این قراردادها 
هستند، مانند قراردادهای هیبریدی چین. 
از  ترکیبی  حقیقت  در  قراردادها  این 
قراردادهای امتیازی مدرن و قراردادهای 
سیر  مشاهده  با  است.  تولید  مشارکت 
تحول های قراردادی در عرصه باالدستی نفت 
و گاز می توان دریافت که عوامل متعددی 
طی تحول قراردادها اثرگذار بوده است. 
تحلیل فقهی مدل های قراردادهای نفت و 

گاز در فقه نفت راهگشاست.

فقه  نفتی
سید محمدرضا احمدی بروجردی
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سالمت

نگاهی ویژه به نخستین همایش سالمت روان خانواده های کارکنان  اقماری در شرکت نفت فالت قاره

گاهی کار در شرایط سخت و طاقت فرسا، 
دوری از خانواده و به دنبال 
آن افسردگی و... آدمی را 
به سمت و سویی می برد 
که در انتهایش، ناکجاآباد 
ایستاده است، سمت و 
سویی که فروپاشی 
کانون خانواده از 

جمله عوارض آشنا و ابتدایی آن است. کارکنان 
اقماری، به عنوان نیروهای تالشگر و تاثیرگذار 
در عرصه اقتصاد کشور که بخش قابل توجهی 
از شاغالن در صنعت نفت را تشکیل می دهند، 
به دلیل ماهیت شغلی خود با مشکالتی از این 
دست مواجه اند، مشکالتی که اگرچه از سوی 
درستی  به  نفت  صنعت  خانواده  مسئوالن 
شناسایی شده و گاه گام هایی موثر نیز برای رفع 
آنها برداشته شده است؛  اما این اقدامات ناکافی 
به نظر می رسد. چندی پیش همایشی با عنوان 

نخستین سالمت روان برای خانواده های اقماری 
به همت شرکت نفت فالت قاره در دو شهر 
اصفهان و شاهین شهر برگزار شد. موضوعات و 
محورهای مورد بحث در این همایش، انگیزه ای 
شد تا با متصدیان برگزاری آن یعنی دکتر 
و  کار  روابط  لوالور، سرپرست  امیرحسین 
مددکاری اجتماعی این شرکت و خانم مینا 
آدینه کارشناس ارشد روان شناسی در شرکت 
نفت فالت قاره ایران گفت و گویی انجام دهیم 

که حاصل آن را در برابر دارید.

اشــــاره

نخستین  ز  ا یکی  دکتر،  آقای   •
پرسش هایی که درباره کارکنان اقماری  به 
ذهن می رسد، چالش ها و مشکالتی است 
که این بخش از کارکنان خدوم صنعت نفت 
با آن دست به گریبانند، از نظر شما به 
عنوان کسی که سال ها در مناطق عملیاتی 
و به صورت اقماری کار کرده اید و در حال 
حاضر سرپرستی روابط کار و مددکاری 
اجتماعی شرکت نفت فالت قاره را برعهده 

دارید، مهم ترین این مشکالت کدامند؟
شغل اقماری به دلیل غیبت های طوالنی 
مدت و عدم حضور مرد در کانون خانواده، 
در ماهیت خود آسیب زاست، چنان  که در 
دیگر نقاط جهان هم این نوع مشاغل و 
آسیب های ناشی از آن همواره مورد توجه 
محققان بوده است. می توان گفت بروز 
مشکالت خانوادگی یکی از مسائلی است 
که اغلب در میان کارکنان اقماری دیده 
می شود. همسر و پدر بودن مهم ترین نقش  
یک مرد در خانواده است که کارکرد 
مشخص و مهمی دارند و حذف آنها در 
فواصل طوالنی مدت- اگر خانواده ها به آن 

باشند- مشکل آفرین  نداشته  توجهی 
خواهد شد. البته این نوع شغل مانند دیگر 
مشاغل خاصي که در آن افراد به صورت 
شیفتي کار مي کنند و یا مشاغل سختي که 
ذاتا خطر آفرین و یا جزو مشاغل سخت 
هستند، شرایط خاصي دارد که افراد اگر با 
آنها آشنا شوند، چالش هاي مربوط به آن را 
بشناسند و در نهایت شکل کاری را که 
انتخاب کرده اند، به عنوان سبکی از زندگی 
بپذیرند، می توانند خود را در برابر این 
چالش ها توانمند کنند و مهم تر از همه این 
که وقتی خود را مسئول بدانند، قادر 
خواهند بود تا حد زیادي مشکالت ناشي از 
آن را مدیریت کرده و مسائل به وجود آمده 
را به درستی حل کنند. به بیان دیگر 
مهم ترین مساله برای کارکنان اقماری و 
خانواده های آنها انطباق مناسب این سبک 
کار با شرایط زندگی است و قطعا برای 
دستیابی به این انطباق، آموزش امری 
درست  آموزش  با  ما  است.  ضروری 
خانواده ها حتی می توانیم این مشکالت و 

چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم. 

با  به بحث آموزش اشاره کردید،   •
برای  روان  سالمت  همایش  برگزاری 
کارکنان اقماری و خانواده های آنها تا چه 

میزان به این هدف نزدیک شدید؟
برگزاری  از  ما  که  هدفی  نخستین 
این گونه همایش ها دنبال می کنیم، ارتباط 
مستقیم با خانواده های کارکنان اقماری 
با عمده  بتوانیم  این طریق  از  تا  است 
چالش های آنها آشنا شویم و برای آموزش 
و تقویت مهارت هایی چون مدیریت و حل 
و...  انعطاف پذیری  تاب آوری،  مساله، 

برنامه ریزی کنیم. 
با توجه به این که نقش افراد متخصص 
در حوزه سالمت روان برای مداخله موثر و 
حرفه اي به این خانواده ها و بعد آموزش آنها 
بل  قا مشکالت  ز  ا پیشگیري  ی  برا
پیش بیني، بسیار مهم هستند، این قبیل 
همایش ها، گذشته از یکسري اهداف مانند 
اعالم حمایت از خانواده ها و انتقال این پیام 
که سازمان دغدغه آنها و مشکالت شان را 
همواره داشته و دارد، آگاه سازي خانواده ها 

از وجود مراکز مشاوره طرف قرارداد و ...، با 
هدف آموزش و آگاه سازي آنها برگزار 
مي شود. ایراد سخنراني و اجرای کارگاه 
آموزشي با موضوعات مرتبط با مشکالت 
این خانواده ها از جمله برنامه هایی بود که 
در این همایش اجرا شد. همان طور که 
مي دانیم همسران اقماري به دلیل دور 
بودن هاي طوالني مدت از یکدیگر، ممکن 
است در حفظ روابط صمیمي و معمول خود 
دچار مشکل شوند و چون در این مدت دو 
نقش مهم پدر و همسر در خانواده کمرنگ 
و یا گاه حذف مي شوند، این خانواده ها 
یا  دریافت کمک  نیازمند  است  ممکن 
و  خود  خانواده  از  بیشتري  حمایت 
همسرشان باشند که این روابط اگر درست 
مدیریت نشوند، خود بسترساز مشکالت 
بنابراین،  عدیده  دیگري خواهند شد. 
موضوعات »صمیمیت زناشویي و فاصله ها« 
و »رابطه با خانواده همسر« پس از تایید 
روان شناسان متخصص براي این همایش 
در نظر گرفته شد. در این همایش براي 
کودکان حاضر هم برنامه هایي داشتیم که 

زینب  محبتی

آنچه در پس
 پرده سکوت نهان است!
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از سوی تیم متخصصان کودک و خانواده، در 
قالب فعالیت  در حوزه هایي مانند مسیریابي 
شغلي، مدیریت احساسات و افزایش تمرکز 
و توجه و نوروفیدبک در حین همایش اجرا 

 شد.

•  اگر بخواهیم بی پرده صحبت کنیم باید 
بگوییم که گاه افسردگی و یا حتی گرایش به 
مواد مخدر در بین برخی از کارکنانی که به 
صورت اقماری و به دور از خانواده ها مشغول 
برای  می شود،  دیده  هستند،  فعالیت 
پیشگیری از این گونه عوارض چه اقداماتی 

انجام گرفته است؟ 
یکی از دغدغه های اصلی ما بحث اعتیاد 
است که فعالیت های متعددی برای مقابله با 
آن انجام داده ایم، از جمله تشکیل کارگروهی 
از روان شناسان زبده با هدف پیشگیری و 
درمان به منظور کاهش آسیب های ناشی از 
آن  تدوین شده و مراحل نهایی را می گذراند. 
اما در حوزه پیشگیری باید زمینه را طوری 
فراهم کنیم که تمایل افراد نسبت به استفاده 
این  و  کند  پیدا  کاهش  افیونی  مواد  از 
امکان پذیر نیست مگر با همکاری سازنده 
تمام واحدهای ذیربط از مدیریت گرفته تا 
امور ورزش و... در واقع همه باید در ارتقای 
سطح آگاهی کارکنان از طریق آموزش 
مهارت های زندگی، ایجاد نشاط در بین 
کارکنان با ترغیب انجام فعالیت های ورزشی 
و کارهای تفریحی همکاری داشته باشند تا 
ما به عنوان واحد روابط کار و مددکاری 
اجتماعی بتوانیم در زمینه پیشگیری اولیه 
موثر عمل کنیم.  نکته ای که الزم می دانم در 
اینجا یادآور شوم این است که کارکنان 

اقماری صنعت نفت در مناطق عملیاتی 
مختلف، اعم از سکوهای دریایی و جزایر 
خود  خانواده های  از  دور  اگرچه  نفتی، 
هستند، اما در خانواده ای بزرگ تر از جنس 
اغلب،  و  می گذرانند  روزگار  همکاران 
دوستی ها و روابط حاکم بین کارکنان بسیار 

عمیق است.  

• خانم آدینه، از نگاه یک روان شناس به 
این پرسش پاسخ دهید که آیا مشکالت و 
چالش های پیش روی کارکنان اقماری و 
با مدیریت  خانواده های آنها را می توان 

درست به فرصت تبدیل کرد؟  
بله البته. پر واضح است که شرایط کار 
اقماري، مستلزم سبکي از زندگي، متفاوت 
از سبک زندگي عادي است، بنابراین با 
شناخت ویژگی های این شیوه زندگی و 
کسب توانمندي بیشتر در زمینه هاي مختلف 
مي توان  فردي-  بین  روابط  ویژه  به   -
چالش هاي آن را به فرصت  تبدیل و سبکي 
از زندگي لذت بخش را تجربه کرد؛ شعار ما 
هم در این همایش ها همین است: »داشتن 
خانواده اي شاد اتفاقي نیست، یک انتخاب 
به دست  انتخابي که قطعا ساده  است« 
و  تدبیر  تمرین،  و زحمت،  آمد  نخواهد 
اندیشه، ارزیابي و حل مداوم مساله را 
مي طلبد. ما هم امیدواریم با حرکت هایي از 
این دست و ایجاد بستر و امکانات مختلف 
براي توانمندسازي خانواده ها، در این مسیر 

گام برداریم. 
حضور مداوم یک روان شناس و مددکار 
برگزاری  اجتماعی در مناطق عملیاتی، 
همایش های آموزش محور برای کارکنان 

اقماری و خانواده های آنان، دادن حس 
از  استفاده  خانواده ها،  به  ارزشمندی 
پکیج های فرهنگی برای این عزیزان و... از 
جمله کارهایی است که ما در این زمینه انجام 
داده ایم، اما باید این نکته را هم مد نظر قرار 
دهیم که انتظار حل تمام مشکالت به دست 
سازمان، انتظاری نامعقول است، چراکه محور 
سازمان  وظیفه  هستند،  د  فرا ا خود 
بسترسازی مناسب است و این افراد هستند 
که باید خود را مسئول زندگی خود بدانند و 
با به دست آوردن مهارت های حل مساله، 

مشکالت را به درستی مدیریت کنند.

• در خالل گفت وگو بارها به مهارت های 
ارتباطی یا مهارت های برطرف کردن حل 
مشکل اشاره شد. کارکنان یا خانواده های 
آنها چطور می توانند به این مهارت ها دست 
پیدا کنند و اساسا این مهارت ها چطور 

تعریف می شود؟
پیشتر اشاره کردیم که سبک خاص شکل 
زندگی در خانواده های اقماری، مستلزم 
مهارت بیشتر این عزیزان در مدیریت مسائل 
موجود محیط کار و خانواده است. آیتم های 
کلی به دست آوردن این مهارت ها عبارتند 
از: مهارت حل مساله، مدیریت هیجان و 
تاب آوری، روابط بین فردی- ارتباطی، 
مهارت  نقاد،  تفکر  و  زندگی  مدیریت 

جرات مندی و نه گفتن. 
واحد کار و روابط مددکاری اجتماعی 
شرکت نفت فالت قاره، تالش کرده است با 
و  همکاران  مطالعه  فرهنگ  بردن  باال 
خانواده ها و برگزاری کالس های آموزشی در 
زمینه مهارت های زندگی، در راه آموزش این 

مهارت ها گام بردارد. همچنین ما سعی 
کرده ایم از طریق روان شناسان و مددکاران 
مستقر در مناطق عملیاتی، با سرلوحه قرار 
دادن اصل رازداری، اعتماد کارکنان را جلب 
کنیم تا قادر به چاره جویی برای چالش ها و 

مشکالت موجود  آنها باشیم. 

• آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که مطرح 
شد، دادن حس ارزشمندی به خانواده هاست 

در این باره توضیح بفرمایید.
واقعیت این است که کارکنان خدوم نفت، 
پیشرانان اقتصاد کشور هستند، در هر جایی 
از این صنعت عظیم که مشغول خدمت 
باشند. با زحمات شبانه روزی و تالش بی وقفه 
این عزیزان است که چرخ های صنعت عظیم 
نفت از اکتشاف تا تولید همواره در گردش 
است. حال اگر خانواده های این کارکنان 
اهمیت وجود همسران و پدران خود را به 
درستی درک کنند، حس ارزشمندی در آنها 
به وجود خواهد آمد و بی شک خود را در این 
کار سهیم می دانند؛ و با حمایت عاطفی 
بیشتر از همسر و پدر، یاور او در تحمل 
مشکالت و سختی ها خواهند بود.  شرکت 
نفت فالت قاره که چند هزار نیروی اقماری 
در مناطق عملیاتی دارد، برای این منظور 
برنامه ریزی کرده و از خانواده های کارکنان 
یا  نوروز  تعطیالت  در  تا  دعوت می کند 
تابستان و در برخی مناطق مثل خارگ، در 
صورت  به  کارکنان  بازنشستگی  جشن 
گروهی برای چند روز از مناطق بازدید کنند؛ 
حتی فرزندان پسر در تعطیالت تابستان 
می توانند همراه پدر باشند و از نزدیک محیط 

و شرایط کار او را ببینند.
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عکس ترور سفیر روسیه 
در آنکارا به عنوان بهترین 
عکس سال ورلد پرس فوتو 
)worldpress( انتخاب شد.  این 
ترور توسط یک پلیس جوان 
در یک نمایشگاه هنری در 
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PAL-V ONE ، یک خودروی دونفره هیبریدی – جایروکوپتر، محتمل ترین گزینه خودروی 

پرنده است که به طور واقعی ساخته خواهد شد. PAL-Vشرکت هلندی سازنده آن نیز  پیش 
سفارش برای این محصول را به قیمت ٤00 هزار دالر آغاز کرده است.

دادستان کل کشور در نامه ای به برخی مسئوالن اجرایی، به استفاده از تلگرام  در اطالع رسانی 
امور سازمانی هشدار داده است.  از سوی دیگر، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نیز به کاربران 
کانال های تلگرام در مورد سوء استفاده از عناوین و تصاویر افراد دیگر در فضای مجازی بدون اجازه 
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» فردریک  پلتن« خبرنگار سی ان ان در سفری که به ایران داشته، سری به پیست اسکی دربندسر تهران زده و از 
دیدن این پیست زیبا شگفت زده شده است. او در گزارشی تصویری و توصیفی از این منطقه، زیبایی های آن را منتشر 

کرده است. 

تصویری که ماهواره ناسا از وضعیت آب و هوای ایران منتشر کرد.
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جدیدیزاده:

 نایب قهرمانی دور 
از دسترس نیست

رز جدیدی زاده، سرمربی تیم فوتسال بانوان 
پاالیش نفت آبادان، با بیان این که تیمش 
پتانسیل قهرمانی داشت ولی چاشنی شانس و 
داوری آنها را از قهرمانی دور کرد، در خصوص 
بازی تیمش مقابل دانشگاه آزاد و دختران کویر 
کرمان گفت: بازی با دانشگاه و کویر دوبازی 
متفاوت بود در هر دوبازی مستحق پیروزی 
بودیم ولی به جرات می گویم داوری در بازی با 
دانشگاه 3 امتیاز را از ما گرفت تا فقط یک امتیاز 
کسب کنیم. البته بازهم منتظر لغزش دانشگاه 
آزاد هستیم تا بتوانیم جایگاه سومی را به جایگاه 
دومی تغییر دهیم.  رز جدیدی زاده که از 
داوری ها ناراحت است، در ادامه گفت: متاسفانه 
تیم ما از ابتدای فصل تاکنون خیلی از داوری 
ضربه خورده و داوری خیلی ما را اذیت کرده 
است. در نیمه اول بازی با دانشگاه آزاد از داوری 
را  داوران قوی تری  باید  متضرر شدیم، 
می گذاشتند، چرا که صحنه هایی در بازی بود 
که کارت داشت، ولی داور این کار را انجام نداد. 
در جایی از بازی، بازیکن حریف با خطایی که 
روی دروازه بان ما داشت، بینی او را شکست ولی 
داور خطا نگرفت!  سرمربی تیم فوتسال پاالیش 
نفت آبادان در مورد بازی گفت: بازی فوق العاده 
زیبا بود و کسانی که بازی را دیدند، از تماشای 
آن لذت بردند. در نیمه نخست حریف بهتر ازما 
بود؛ در ضد حمله دو گل خوردیم ولی در نیمه 
دوم، بازی را به تساوی کشاندیم و به نظرم اگر 
دو دقیقه دیگر وقت داشتیم، می توانستیم برنده 
باشیم.  وی در خصوص دیدار برابر نماینده 
کرمان هم عنوان کرد: حریف تیم خوب و 
منسجمی بود. بچه ها اجازه خودنمایی به 
آنها ندادند و در نهایت موفق شدیم با یک 

پیروزی پرگل در مثلث قهرمانی باقی بمانیم، 
تا بتوانیم حداقل به مقام دوم دست پیدا کنیم. 

تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز که صدرنشین 
لیگ برتر فوتسال باشگاه های ایران است، دردیداری 
حساس با تیم مدعی دانشگاه آزاد، نتیجه را واگذار کرد، 

ولی در صدر باقی ماند تا مدعی اول قهرمانی باشد.
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز در هفته بیستم لیگ 
برتر فوتسال باشگاه های ایران در تهران میهمان دانشگاه آزاد 
بود که در یک بازی دور ازانتظار مقابل حریف خود هیچ حرفی 

برای گفتن نداشت و با نتیجه ١٠ بر یک بازی را واگذار کرد.
شاگردان زیور باببای هفته گذشته در خانه با توجه به حاضر 

نشدن حریفشان ٣ برصفر برنده اعالم شدند.
 ملی حفاری با این شکست در صدر جدول ٥١ امتیازی باقی 

ماند. 

پاالیشی ها در تعقیب صدرنشین

تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان، 
دیگر تیم حاضر نفتی در رقابت های لیگ 
برتر فوتسال بانوان ایران، تیم کرمانی را 
تعقیب  در  همچنان  تا  کرد  قربانی 
صدرنشینان باشد. تیم فوتسال بانوان 
پاالیش نفت آبادان در هفته 

بیستم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های 
ایران در خانه و سالن ١٧ شهریور آبادان، 
میزبان تیم دختران کویر کرمان بود که 
موفق شد با ارائه یک بازی برتر، حریف 
کرمانی خود را دردیداری پرگل با نتیجه ٥ 
بر یک شکست دهد. شاگردان رز جدیدی 

زاده هفته گذشته نیز موفق شده بودند تیم 
مدعی دانشگاه آزاد را در روزی که از حریف 
خود برتر بودند، با نتیجه ٢ بر ٢ متوقف 
کنند. پاالیش نفت آبادان با این پیروزی ٤٣ 
امتیازی شد و در مکان سوم جدول باقی 

ماند. 

ورزش نفت

تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم با یک 
پیروزی دیگر، جایگاه خود را در رتبه چهارم 
جدول مستحکم تر از قبل کرد. تیم فوتبال بانوان 
پاالیش گاز ایالم در هفته هجدهم لیگ برتر 
فوتبال بانوان باشگاه های ایران در خرم آباد، 
میهمان تیم فوتبال خیبر خرم آباد بود که 

توانست میزبان خودرا با ارائه یک بازی برتر از 
پیش رو بردارد.  شاگردان حیاتی در خرم آباد در 
طول نود دقیقه بر توپ و میدان تسلط داشتند، 
ولی از تمام موقعیت های خود نتوانستند به 
خوبی استفاده کنند و در روزی که می توانستند 
چند گل به میزبان بزنند، به یک گل بیشتر 

قناعت نکردند، تا با برتری یک بر صفر مقابل 
خیبر خرم آباد به پیروزی برسند.

 تک گل پیروزی بخش تیم پاالیش گاز ایالم 
را زهرا حاتم نژاد به ثمر رساند.

پاالیش گاز ایالم با این پیروزی ٢٨ امتیازی 
شد و در مکان چهارم باقی ماند.

 گازی ها دست پر به خانه برگشتند

 حفاری باخت و 
صدرنشین باقی ماند
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هفته سوم و پایانی از دور رفت مرحله 
نهایی لیگ برتر گلف کشور با برگزاری ٢ 

دیدار پرونده اش بسته شد.
نفتی مدعی   دو تیم خوزستانی و 
نفت  یعنی  قهرمانی،  عنوان  کسب 
مسجدسلیمان و ملی حفاری اهواز در 

دیداری حساس که به داربی نفتی ها 
به مصاف هم  اهواز  معروف است، در 
رفتند، که پس از برگزاری دیداری مهیج 
در نهایت این بازی برنده نداشت و دوتیم 
با نتیجه یک بریک به کار خود پایان 

دادند.

 در پایان مرحله رفت، تیم های ملی 
حفاری اهواز و نفت مسجدسلیمان با ٧ 
امتیاز و تفاضل 5+ و ٤+ به ترتیب در 
رده های اول و دوم جدول رده بندی قرار 
دارند و تیم سورتمه اهواز با 3 امتیاز در 

رده سوم جدول قرار دارند.

 تیم فوتبال نفت وگاز گچساران با شکست 
شهرداری اراک به صدر جدول گروه اول 

صعود کرد.
 تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هفته 
بیست و سوم لیگ دسته دوم باشگاه های 
ایران در اراک میهمان تیم شهرداری این شهر 

بود. 
شاگردان داریوش یزدی در روزی که بازی 
را خوب شروع نکرده بودند، موفق شدند از 
هیچ، همه چیز بسازند و به صدر جدول تکیه 

بزنند.
 نفتی های گچساران در ابتدای مسابقه، 

بازی را خوب شروع نکردند و در همان ده 
دقیقه ابتدایی مسابقه دو گل دریافت کردند، 
بعد از دریافت این گل ها بازیکنان نفت وگاز 
به خود آمدند و در دقیقه 25 گل اول خود را 

توسط علی کرمی به ثمر رساندند.
در ادامه مسابقه بازهم گچسارانی ها بودند 
که با در دست گرفتن نبض بازی موقعیت های 
زیادی روی دروازه نماینده اراک ایجاد کردند 
تا اینکه این حمالت دامنه دار اواخر نیمه اول 
به ثمر نشست و نفتی های گچساران با زدن 
دو گل دیگر در دقایق 42 و 44 توسط محمد 
رضا مظاهری و محمد نوروزی از حریف پیش 

افتادند.
 با شروع نیمه دوم، دو تیم بازی متعادلی 
از خود به نمایش گذاشتند و نفتی های 
گچساران رفته رفته بار دیگر همانند نیمه اول 
بازی را در دست گرفتند و با اداره بازی در 
صدد حفظ نتیجه بودند، که با دفاع منسجم، 
اجازه خودنمایی به تیم حریف را نداد و 
مسابقه با نتیجه سه بر دو به سود گچسارانی ها 

به پایان رسید.
 نفت گچساران با کسب 3 امتیاز با ارزش 
خارج از خانه 40 امتیازی شد و صدر جدول 

را تصاحب کرد.

 یزدی:
 به وعده خود وفا 

کردیم
 داریوش یزدی، سرمربی نفت وگاز 
گچساران، بعد از پیروزی پرگل تیمش در 
اراک گفت: با پیروزی مقابل اراک تا حدودی 
صعود خود را قطعی کردیم ولی نباید مغرور 
شویم، همان طور که دو هفته پیش قول 
داده بودم که آرام آرام صدر جدول را 
تصاحب خواهیم کرد به وعده خود عمل 

کردیم.
یزدی در ادامه گفت: بازی سخت و 
نفس گیری را پشت سرگذاشتیم، بعد از ده 
دقیقه ابتدایی مسابقه که دو گل در اثر عدم 
تمرکز دریافت کردیم، بازیکنان به خود 
آمدند و نبض بازی را در دست گرفتند.در 
همان نیمه اول سه گل زدیم و خیال خود 
را راحت کردیم و در نیمه دوم به دنبال 
کنترل بازی بودیم که حتی چند موقعیت 

گلزنی داشتیم که به گل تبدیل نشد.
سرمربی نفت وگاز گچساران تصریح 
کرد: در برد باید به یک موضوع اشاره کنم و 
آن اینکه تیمی که در عرض ده دقیقه، دو 
گل دریافت می کند و در همان نیمه سه گل 
به حریف می زند، این نشان از قدرت فنی و 
روحی روانی باالی یک تیم است که نباید به 

راحتی از کنار آن رد شویم.
یزدی درباره صعود تیمش به مرحله بعد 
گفت: با پیروزی در این دیدار تا حدودی 
صعود خود را قطعی کردیم ولی نباید مغرور 
شویم، همان طور که دو هفته پیش قول 
داده بودم که آرام آرام صدر جدول را 
تصاحب خواهیم کرد، به وعده خود عمل 
کردیم و به صدر جدول رفتیم؛ جا دارد از 
زحمات مجموعه تیم تشکر و قدردانی کنم.

سرمربی نفت با تشکر از هواداران تیمش 
گفت: از هواداران انتظار داریم همچون 
هفته های گذشته در استادیوم حاضر شوند 
و با حمایت های خود باعث افزایش انگیزه 

بازیکنان و مجموعه تیم شوند.

 داربی نفتی ها در گلف برنده نداشت

 صدر جدول 
در تسخیر نفتی های 
گچساران

صعود تنیس بازان نفت
 و گاز گچساران  به پلی آف لیگ یک

 تیم تنیس روی میز بزرگساالن نفت و گاز گچساران به مرحله 
پلی اف لیگ یک دسته یک باشگاه های کشور صعود کرد.

 حمید کریمی، سرپرست تیم تنیس روی میز نفت و گاز 
گچساران با تایید این خبر گفت: تیم نفت در مجموع دور رفت 
و برگشت مرحله گروهی لیگ دسته یک تنیس روی میز توانست 
به مقام قهرمانی برسد و به مرحله پلی آف این رقابت ها راه پیدا 
کند. تیم تنیس روی میز نفت و گاز گچساران با سرمربیگری 
سهیل دستگذار و مربیگری رضا پیشیار که از مربیان با دانش 
تنیس روی میز باشگاه نفت هستند و بازیکنان بومی و شرکتی 
که در رده های پایه باشگاه رشد پیدا کردند، به این موفقیت 

دست یافت.
مرحله پلی آف لیگ دسته یک 1٤ اسفند به میزبانی تهران 

برگزار می شود.
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دنبال
نصر اصفهانی:

ورزش نفت

دهمین دوره المپیاد سراسری 
که  نفت  صنعت  مرد  کارکنان 
چندی پیش در آبادان برگزار شد، 
ویژگی های قابل تأملی داشت، 
برگزاری 10 رشته ورزشی طی 10 
 850 از  بیش  حضور  با  روز 
ورزشکار  و  بزرگان ورزش کشور، 
این  برگزاری  در  عطفی  نقطه 

رقابت ها بود. 

  توســـــعه ورزش

 نفتــــی کشورهستیم
در مناطـــــق مختلف
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 حسن نصر اصفهانی، رئیس ستاد برگزاری 
کمیته تشکیالتی دهمین المپیاد فرهنگی 
ورزشی سراسری کارکنان مرد صنعت نفت در 
این باره گفت: این المپیاد سال ها در شمال 
کشور و مجموعه فرهنگی ورزشی محمودآباد 
برگزار می شد، اما امسال با توجه به اینکه آبادان 
یکی از قطب های اصلی ورزش صنعت نفت به 
شمار می آید، تصمیم گرفتیم این مسابقات را 
در آبادان برگزار کنیم. با توجه به پتانسیلی که 
در آبادان بود، در پایان رقابت ها از این تصمیم 

راضی بودیم و تجربه خوبی برای آینده شد.

حضور بزرگان ورزش
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی 
پاالیش و پخش در ادامه به ویژگی دیگر المپیاد 
کارکنان مرد وزارت نفت اشاره کرد و افزود: 
حضور چهره های فعال در حوزه ورزش صنعت 
نفت در محل برگزاری این مسابقات بی سابقه 
بود و رئیس و اعضای شورای مرکزی ورزش 
وزارت نفت در آبادان، که از بزرگان ورزش 
کشور بودند، وزن مسابقات را باالتر برد. این 
عزیزان از نزدیک در محل برگزاری مسابقات و 
در جمع حدود ٨٥٠ ورزشکار، مربی، سرپرست 

و عوامل اجرایی رقابت ها حضور یافتند.

پیام وزیر
عضو شورای مرکزی ورزش وزارت نفت 
ضمن اشاره به پیام وزیر نفت به مناسبت 
برگزاری المپیاد دهم خاطرنشان کرد: پیام 
وزیر نفت که به مناسبت برگزاری المپیاد دهم 
– خطاب به فعاالن حوزه ورزش صنعت نفت- 
صادر شده بود، اتفاق قابل توجهی در ورزش 

این وزارتخانه محسوب می شود. نگاه وزیر نفت 
مبنی بر حمایت از ورزش که در راهبردهای 
ابالغی مشهود بود، بار دیگر در این پیام و با 
اشاره به مباحثی نظیر پیشگیری از فرسودگی 
شغلی، افزایش بهره وری کارکنان خصوصاً 
کارکنانی که در مشاغل عملیاتی مشغول به 
فعالیت هستند، به عنوان اهداف ورزش این 

وزارتخانه مورد تأکید قرار گرفت.

برنامه ریزی و اهداف 
رئیس ستاد برگزاری کمیته تشکیالتی 
المپیاد فرهنگی-  ورزشی سراسری کارکنان 
مرد افزود: این المپیاد همان طور که ناظران 
برگزاری مسابقات از جمله اعضای شورای 
مرکزی ورزش وزارت نفت اذعان داشتند، نشان 
از پیگیری جدی ورزش در این وزارتخانه دارد 
و شاهدی بر این مدعا است که ورزش در 
وزارت نفت فراتر از امری تفننی و سرگرم کننده 

محسوب می شود.
خصوص  در  ادامه  در  اصفهانی  نصر 
برنامه های پیش روی این شرکت در زمینه 
ورزش گفت: در همسویی با سیاست های 
ابالغی وزیر نفت در حوزه ورزش، به دنبال 
توسعه ورزش در مناطق مختلف کشور هستیم 
و یکی از اهداف ما این است که به گونه ای 
پیش برویم که بتوانیم از چهره های مستعد 
حوزه ورزش همگانی در بخش قهرمانی بیشتر 

بهره ببریم.
توسعه و تجهیز

مدیر توسعه منابع انسانی پاالیش و پخش 
در ادامه در خصوص بازدید اعضای شورای 
مرکزی ورزش وزارت نفت که در حاشیه 

برگزاری المپیاد سراسری کارکنان در آبادان 
صورت گرفت، اظهار کرد: رئیس و اعضای 
شورای مرکزی ورزش وزارت نفت از پروژه های 
در حال پیگیری در آبادان بازدید کردند و 
دیدگاه های کارگشای آنان در دستور کار قرار 

گرفت.
وی افزود: در طول ٣ سال گذشته، با توجه 
به کمبود زیرساخت ها و نیاز به بازسازی و 
آبادان،  امکانات ورزشی  و  اماکن  اصالح 
ارزیابی هایی صورت گرفت و کاستی ها احصا 
شد. سپس طی برنامه ای که تدوین کردیم، به 
احداث زیرساخت هایی در آبادان و آماده سازی 
و ساخت خوابگاه و زمین چمن مورد نیاز 
آکادمی فوتبال آبادان پرداختیم، همچنین با 
توجه به اینکه در فعالیت های ورزشی احتمال 
آسیب دیدگی ورزشکاران وجود دارد و قطعاً 
برای درمان این قبیل ورزشکاران نیاز به 
تجهیزات فیزیوتراپی بود و به دلیل نیازی که 
به چنین مراکزی احساس می شد، در حال 
حاضر یک مرکز فیزیوتراپی مجهز در حال 
تکمیل داریم که پس از راه اندازی، به غیر از 

شاغالن نفت و اعضای خانواده آنان، 
ساکنان جنوب و جنوب غرب کشور هم 
می توانند از امکانات آن برای درمان 

ورزشکاران استفاده کنند.

 فوتبال و نفت
نسانی  ا منابع  توسعه  مدیر 
شرکت ملی پاالیش و پخش در 
ادامه به شرایط حاکم در آبادان 
اشاره کرد و گفت: آبادان مهد 
فوتبال صنعت نفت است و فوتبال 

یکی از دغدغه های اصلی مردم این 

شهر محسوب می شود، ضمن اینکه با توجه به 
شرایطی که پس از جنگ در این شهرستان 
حاکم شد، ورزش می تواند فعالیتی جهت 
ایجاد انگیزه در این منطقه و سایر مناطق 

جنوبی کشور تلقی شود.
 عضو شورای مرکزی ورزش وزارت نفت 
افزود: جدا از بحث احداث، بازسازی و نوسازی 
زیرساخت های ورزشی، بحث اصالح ساختار 
سازمانی در حوزه ورزش هم بحث با اهمیتی 
است که بنا بر مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، 

باید به طور جدی دنبال شود.

 نفتــــی کشورهستیم
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1- میدانی نفتی میان اللی و مسجدسلیمان – کشور بام دنیا – لقب حضرت موسی ٢- درد و رنج 
– برای بهبود بیماری تجویز می کنند – دوست و رفیق 3- کارش جست و جو در اعماق روح است – 
آخرین نبرد ناپلئون بناپارت ٤- جنس به ظاهر قوی – ضرباهنگ – زیر پا مانده 5- از کشیدنی های 
خوب – شبه جزیره زیبای استان مازندران 6- غذا را از حلق به معده می رساند – شهری در منطقه 
حجاز که خانه کعبه را در دل خود دارد ٧- درجه آرام سوزی بنزین – گورگیر معروف 8- خشک است 
و صفتی برای افراد عبوس – آزاد و رها 9- سنگ سبز گرانبها – طعم 10- نفت خام عمده نیجریه – وقتی 
بیاید همه را شامل می شود 11- نوعی خط کش – گریختن – شهری مذهبی در ایران 1٢- بزرگ ترین 
شرکت گاز روسیه و جهان – به هم ساییده شدن 13- چین و چروک پوست – محکم و استوار و قطعی 
– پیامبر رسول خدا 1٤- از شخصیت های عهد عتیق است و پادشاه بابل – ارزشمندترین ماده 

هیدروکربوری و حامل انرژی – سنگین و باوقار 

حل جدول 
شماره قبل

افقی:
1-شــهیدان آتش – کباب ٢- وال – برص – یک – وبا 3- رنده – ســراب – ادیپ ٤- گاز – آر – آیا 5- نکا – بهرگان – پتو 
6- رها – گیس ٧- جریان – لوترک 8- رز – لش – سر- آه 9- ســیمین – توازن 10- نت – آستارا – وی 11- ارس – نه – نجس 

1٢- دشنه – بونی – تبسم 13- اتو – دری – هل – رنو 1٤- دالی – فراورش گاز

عمودی:
1- شورون – جرس – وداد ٢- هلن – رزین – شتا 3- یادگاری – متانول ٤- ها – هالی – ره 5 – آب – زبان شناس 6- نرس 
– برف ٧- اصرار – تنویر 8- ارگ – آهن 9- شیب – یهو 10- انگلستان – لر 11- ای – یورو – جت 1٢- بوداپست – اوسبرگ 

13- آبی – رازی – سنا 1٤- باپکو – کهن – تموز.

طرح توسعه میدان پارس جنوبی و طرح های 
توسعه ای میدان های نفتی غرب کارون از نقاط 
قوت کارنامه صنعت نفت ایران در دولت یازدهم 
به شمار می آید. از زمان روی کار آمدن دولت 
یازدهم تاکنون، طرح ها و پروژه های بسیاری 
تکمیل و بهره برداری شده است که در میان آنها، 
بهره برداری از فازهای ١٢، ١٥ و ١٦ در میدان 
مشترک پارس جنوبی و بهره برداری از طرح های 
توسعه ای آزادگان شمالی، یاران شمالی و یادآوران 
در غرب کارون خودنمایی می کنند. بر اساس این 
گزارش، عالوه بر بهره برداری کامل از فازهای ١٢، 
١٥ و ١٦، افزایش ظرفیت تولید طرح توسعه 
فازهای ١٧ و ١٨ و در مدار قرار گرفتن بخش 
عمده فاز ١٩، همچنین آغاز تولیدگاز از طرح 
توسعه فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی، از دیگر 
فعالیت های انجام شده در سال های اخیر در این 
میدان گازی است. در غرب کشور نیز عالوه بر 
افتتاح چند طرح توسعه ای در غرب کارون، احداث 
واحد نمکزدایی میدان منصوری، احداث مخازن 

ذخیره سازی نفت خام در دارخوین و توسعه واحد 
بهره برداری چشمه خوش برای فراورش نفت خام 
میدان پایدار غرب، از فعالیت های صورت گرفته 
شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران به شمار 
می رود. احداث تسهیالت فراورشی در نمکزدایی 
بنگستان اهوازیک، احداث مجموعه تفکیک و 

تقویت فشار سرچاهی منصورآباد یک در شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و احداث مخازن ذخیره 
سازی نفت خام در جزیره خارک و تکمیل واحد 
جدید تزریق آب به میدان های نفتی سیری را 
می توان از دیگر اقدام های انجام شده در سال های 
اخیر عنوان کرد. بر اساس اعالم برنامه ریزی تلفیقی 

شرکت ملی نفت ایران، هم اکنون موازی با 
پروژه های توسعه ای غرب کارون و پارس جنوبی 
که با جدیت دنبال می شود، پروژه های متعددی 
در بخش های مختلف زیرمجموعه شرکت ملی 
نفت ایران در دست اقدام است و از جمله آن 
می توان به برخی پروژه های شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب اشاره کرد. این شرکت هم اکنون 
تجهیز واحد نمکزدایی رگ سفید یک، احداث 
واحدهای نمکزدایی متمرکز هفتکل و نفت سفید، 
احداث واحد نمکزدایی متمرکز آسماری اهواز، 
احداث واحد نمکزدایی قلعه نار، احداث واحد 
نمکزدایی کارخانه بهره برداری شماره ٣ گچساران، 
احداث کارخانه نمکزدایی بی بی حکیمه یک و 
توسعه و تجهیز کارخانه نمکزدایی شماره ٢ و ٦ 
مارون را در دستور کار دارد. احداث ایستگاه تزریق 
گازهای همراه بنگستان و لب سفید، خرید و نصب 
تلمبه های تقویت فشار HPS و بهینه سازی 
فراورش میدان نفتی هفتکل نیز، در برنامه کاری 

این شرکت است.

نیم نگاهی به فعالیت های  توسعه ای نفت در پارس جنوبی و غرب کارون

ادامه از صفحه 20: وزیر نفت با اشاره به طرح 
جایگزینی پنج هزار کامیون با کیفیت تولید داخل 
با کامیون های فرسوده افزود: با امضای قرارداد 
جایگزینی تاکسی و ون های فرسوده با تاکسی های 
پایه گازسوز ، هم اکنون روزانه حدود ٢٠ میلیون 
مترمکعب گاز به عنوان سوخت خودرو مصرف 
می شود. وزیر نفت از مردم ایران خواست تا مصرف 
گاز را کاهش دهند و تصریح کرد: به این منظور، 

رفاه خود را کاهش ندهند و فقط ٢ درجه دمای 
وسیله گرمایشی را کاهش دهند. وی در پاسخ به 
راندمان پایین وسایل گرمایشی در کشور و افزایش 
مصرف افزود: بنده این را قبول ندارم و کافی است، 
مردم هنگام گرما، پنجره را باز نکنند و در فصل 
زمستان به جای لباس آستین کوتاه، از پلیور و ژاکت 

در خانه استفاده کنند.
وزیر نفت در پاسخ به این که مشکالت موجود 

شرایط تحریم رفع شده است، گفت: این مشکالت 
در حال رفع هستند و یخ ٢ متری یک شبه آب 

نمی شود و سرانجام آب می شود و بهار می آید.
وزیر نفت ذخایر درجای کشور را حدود ٨٠٠ 
میلیارد بشکه اعالم کرد و ادامه داد: ضریب برداشت 
ما از این میزان حدود ٢٨ درصد است. ضریب 
برداشت نفت خام در کشور به هیچ وجه خوب 
نیست و در صنعت نفت، هنر فقط این نیست که 

چاه بزنیم و نفت برداشت کنیم.  زنگنه به میدان 
آزادگان و یادآوران در غرب کارون اشاره و اظهار 
کرد: برای این ٢ میدان تا االن ٦٧ میلیارد بشکه 
ذخیره درجا ثبت شده که هم اکنون ضریب 
بازیافت در برداشت اولیه از این مخزن هفت درصد 
یعنی 4/5 میلیارد بشکه نفت خام است که با این 
رقم ضریب بازیافت مابقی ٦٢/5 میلیارد زیر زمین 

می ماند و قابل دسترس نخواهد بود.


