
سرمقاله

مسعودرفیعی طالقانی   سردبیر
پایان یافتن رقابت های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخاب مجدد دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور،برای هرکس 
پیامی دارد.به طریق اولی این پیام در میان همه ذینفعان صنعت نفت ایران 
هم شنیدنی است؛چه آنها که در جای جای این صنعت روزگار می گذرانند 
و چه تمام مردم ایران که نفت بزرگترین سرمایه ملی شان است. کمتر از یک 
ماه قبل بیژن زنگنه، وزیر نفت،طی سخنانی و با اشاره به انتخابات »29 
اردیبهشت« تاکید کرد »این مردم هستند که به زودی در انتخابات می 
گویند صنعت نفت در چهارسال آینده باید چه راهی برود«.چنین اشارتی 
از سوی وزیر نفت در چند روز مانده به انتخابات، در واقع نشان از 
اثرانکارناپذیر آرای مردم در تعیین مسیر آینده کشور در همه بخش ها و 
خاصه صنعت گرانسنگ نفت داشت و آنگاهی که وزیرنفت مستقر ،سخن 
از اثر رای مردم بر مسیر آینده صنعت نفت گفت ،به این معنا بود که رای به 
انتخاب مجدد دولتمردان یازدهم ،درواقع رای به ادامه سیاست های صنعتی 
و اقتصادی این دولت بوده است. اکنون با روشن شدن انتخاب قاطع ملت 
ایران،شاید وقت آن رسیده باشد که بار دیگر بپرسیم مسیر صنعت نفت در 
چهارسال گذشته چه بود که حاال دوباره ایرانیان به ادامه این مسیر رای 
داده اند.پیام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم،بی تردید در صنعت نفت 
باید با طرح این پرسش شنیده و درک شود. پیش از آغاز به کار دولت یازدهم 
،صنعت نفت ایران روزهای بدی را سپری می کرد و با تحریم هایی ظالمانه 
روبرو بود که توسعه این صنعت و برداشت صیانتی و ارزش آفرین از منابع 
نفت و گاز را روزبه روز به حال تعلیق و تعویق بیشتر می انداخت.کار تا آنجا 
پیش رفته بود که برای ایران اندک اندک هیچ حرفی در بازار انرژی جهانی 
نمانده بود و مضاف بر این، اثرات تحریم نفت و صنعت نفت ما در عرصه 
اقتصاد داخلی نیز، چنگ و دندان تیزش را نشان می داد. دولتمردان 
اعتدالگرا در این ناگاه تاریخی بود که پا در مسندهای قوای اجرایی کشور 
گذاشتند؛کارها اما باید پیش می رفت و حتی اندکی درنگ در انتخاب مسیر 
تازه و روی کارآمدن ،خسارت های جبران ناپذیرتری را متوجه منافع بلند 
مدت ملی ایران می کرد.وزیر نفت دولت یازدهم تعیین و کار با سرعت و 
جدیت آغاز شد.مسیر انتخاب شده بر مبنای ضروری ترین نیازهای وقت 
صنعت نفت طراحی شده بود. ما باید در چند جبهه وارد نبردی سخت نابرابر 
می شدیم. در جبهه بین المللی، ایرانِ  خوابیده بر بستر نفت و گاز ،هرآنچه 
بازار انرژی های فسیلی بود ، از کف داده بود و تحریم ها،کشورهایی 
نظیرعربستان سعودی را از ما پیش انداخته بود. در جبهه داخلی نیز توسعه 

پارس جنوبی، ناتمام و لنگ ،پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، آشفته از 
بی تدبیری ،سوخت نیروگاه های کشور،غالبا سوخت مایع ،توسعه صنعت 
پتروشیمی دور از دسترس و تجهیزات مورد نیاز و ضروری در صنعت نفت 
در اغلب بخش ها،با تحریمی ظالمانه روبرو بود و خالصه وضع آنچنان 
می نمود که بیژن زنگنه چندی پیش گفت »در سال 92 وقتی با صنعت نفت 

مواجه شدم، شگفت زده شدم!«.
در چنین شرایط خطیری که بیراه نیست آن را »ناگاه تاریخی«ایران و 
ایرانی بخوانیم،راه تازه انتخاب شد و چهار سال تالش بی وقفه کارکنان 
صنعت نفت کشور، شرایطی چنان رقم زد که امروز در همه بخش هایی که 

گفته آمد،حرفهای زیادی برای گفتن داریم.
فازهای پارس جنوبی وارد مدار تولید شده اند و تولید گاز طبیعی کشور 
به میزانی رسیده است که  حاال ایران تنها سودازده صادرات گاز نیست و  
دارد برای افق های بلندمدت صادرات گاز و تاثیرعمیق آن بر امنیت ملی و 
منطقه ای و بین المللی برنامه ریزی می کند.پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
وارد مدار تولید شدن در فاز اول را تجربه کرده است تا ایران در آستانه 
خودکفایی کامل در تولید بنزین با کیفیت و با استاندارد جهانی قرار گیرد.

سوخت همه نیروگاه های کشور تا نیمه سال جاری به طور کامل از سوخت 
مایع به گاز طبیعی تغییر خواهد کرد تا کارنیروگاه ها هم اقتصادی تر باشد 
و هم زیست محیطی تر و انسانی تر.صنعت پتروشیمی ایران روزهای بسیار 
خوبی را سپری می کند و افزایش چندمیلیون تنی تولیدات این صنعت،چشم 
اندازی توسعه گرا و همراه با ارزش افزوده بسیار باالیی را مقابلمان ترسیم 
کرده است.ایران در واردات و خاصه تولید تجهیزات مورد نیاز صنعتی با 
کمترین مشکلی روبرو نیست و در تازه ترین اقدام نیز، قرارداد 556میلیون 
یورویی ساخت کاالهای صنعت نفت میان شرکت ملی نفت ایران و 
کنسرسیوم شرکت های »توباچک« اسپانیا و شرکت فوالداصفهان ،جانی 
تازه به روندگشایش های اقتصادی و بین المللی برجام داده است؛ سخنان 
بسیار مهم بیژن زنگنه در جلسه امضای این قرارداد، شاید از این رو بود که 
خود می دانست این قرارداد، کارستانی تمام عیار در پایان عمر چهارساله 

دولت تدبیر و امید بوده است. 
حاال و در چنین روزهایی است که »ناگاه« تاریخی ایران،بدل به »گاه« 
پیشرفت،شایسته ساالری و توسعه پایدار شده و مردمان بسیاری در 

29اردیبهشت ،رای به تداوم این مسیر داده اند.
پیام حماسه تاریخی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای صنعت 

نفت را در این بستر باید شنید و تحلیل کرد.   

مردم گفتند
مسیر صنعت نفت ایران چگونه ادامه یابد
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گوهر درخشاِن عزم و اراده ملی
پیام مقام معظم رهبری پیام به مناسبت حضور گسترده و حماسی مردم در انتخابات

در پی حضور پرشکوه و حماسی مردم در دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره  انتخابات شوراهای اسالمی شهر  و روستا، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی پیام تشکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی تأکید کردند. متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسماهللالرحمنالرحیم
ملتعزیزایران

جشنحماسیانتخاباتدیروز،باردیگر
گوهردرخشاِنعزموارادهملیرادربرابر
آورد.مشارکت بهجلوه چشمجهانیان
گستردهوپرشورشماوهجوممشتاقانهبه
مراکزرأیگیریوتشکیلصفهایطوالنی
برایرسیدنبهصندوقهایرأیدرهمهجای
کشوروازهمهقشرهایاجتماعی،نشانهای
آشکارازاستحکامپایههایمردمساالری
اسالمیودلبستگیهمگانیبهاینموهبت
بزرگپروردگاربودوایرانوایرانیرادر
آزموِنمیدانعمل،سرافرازوروسفیدکرد.
دیروزبااینحضورمتراکموافکندنبیشاز
چهلمیلیونبرگهرأیدرصندوقها،نصاب
تازهایدرانتخاباتریاستجمهوریپدیدآمد
وپیشرفتروزافزونملتایرانرادرعرصه
حضوروبروزقدرتمندانهنشانداد.ایران
اسالمیباردیگربدخواهانوکینورزانو
حسودانراعقبنشانیدودلدوستانو
تحسینکنندگانخودرالبریزازشادیو
افتخارکرد.پیروزانتخاباتدیروز،شمامردم
ایرانیدونظامجمهوریاسالمیاستکه
بهرغمتوطئهوتالشدشمنان،توانستهاست

اعتماداینملتبزرگرابهطورفزایندهجلب
کندودرهردورهدرخششتازهاینشاندهد.
آزمونبرجستهدیروزتنهامشارکتگسترده
نبود،آرامشومتانتونجابتشرکتکنندگان
کهامنیتانتخاباتراتضمینکرد،نیزبخش
مهمیازاینآزمونخیرهکنندهبود.همه
گرایشهای قشرها،همهسلیقهها،همه
و آمدند بهصحنه هم کنار در سیاسی
دوشادوشیکدیگربهنظامجمهوریاسالمی

رأیدادند.
اینجانبباخشوعدربرابرخدایبزرگ،
جبههسپاسبرخاکمیسایمولطفورحمت
وپاداششایستهبرایملتایرانمسئلت
مینمایموبهپیشگاهحضرتبقیةاهللاالعظم
ارواحنافداهعرضسالمواخالصمیکنمو

نکاتیچندرامتذکرمیشوم:

۱ـبهمردمعزیز،عرضمیکنمخدایرا
برموفقیتدربرگزاریانتخاباتشکرگزارید
وپسازالتهاِبروزهاوهفتههایپیشاز
انتخابات،اکنونبهاتحادواتفاقعمومی
مهم عامل یک بیشک که بیندیشید
استحکامواقتدارملیاست.همهدرزیر
سایهنظامجمهوریاسالمیوفرزنداناین
میهِنسرافرازید،بکوشیدتاسهمخوداز

وظیفهپیشبردکشوربهسمتهدفهای
بزرگرابشناسیدودنبالکنید.برآمدنهمه
آرزوهایملیدرگروچنیناندیشیدنو

چنینعملکردناست.

2ـبهرئیسجمهورمحترموهمهکسانی
کهدردولتآیندهشرکتخواهندداشت،
سفارشوتأکیدمیکنمکهکاروتالش
برای را اندیشیدهوجوانانه و پرانگیزه
برطرفکردنمشکالتکشوردرپیشگیرند
ولحظهایازاینخطمستقیمغفلتنکنند.
رعایتقشرهایضعیف،توجهبهروستاهاو
اولویتها، گرفتن نظر در فقیر، مناطق
برخوردبافسادوباآسیبهایاجتماعی،

بایددرصدربرنامههاقرارگیرد.

در رعایتحکمت و مّلی عزت ۳ـ
ر اقتدا به اهتمام و جهانی ارتباطات
بینالمللینیزازجملهاولویتهایمدیریت

انقالبیواسالمیاست.

آحاد یکایک از میدانم الزم ۴ـ
شرکتکنندهدرانتخاباتونیزکسانیکهدر
ترغیبآنانبهاینوظیفهنقشآفریدندتشکر
کنم،بهویژهمراجعمعظموعلماءاعالمو
نخبگاندانشگاهیوسیاسیوفرهنگیوهنری.

الزممیدانمازحضراتنامزدهای ۵ـ
ریاستجمهورینیزکهدراینروشنگریو
شورآفرینیبرایانتخاباتتأثیرجّدیبر

جاینهادندتشکرکنم.

۶ـالزممیدانمازهمهدستاندرکاران
اجراءونظارتانتخاباتریاستجمهوریونیز
انتخاباتشوراهایشهروروستاکهمتحمل

زحماتطاقتفرساشدندتشکرکنم.

امنیت ازحافظان ۷ـالزممیدانم
انتخاباتونیزازرسانهمّلیکهانتخابات
و شبانهروزی تالش مرهون  پرشور،

هنرمندانهآناناستسپاسگزاریکنم.
درپایان،خودوهمگانرابهتقواو ۸ـ
و اجتماعی و الهی راهوظیفه تالشدر
پایبندیبهمسیرانقالبکهمیراثارزشمند
امامخمینیبزرگوشهدایگرانمایهاست
دعوتمیکنموشادیروحوعلودرجات
آنانراازخداوندمتعالمسئلتمینمایم.

والسالمعلیکمورحمةاهلل
سّیدعلیخامنهای
سیاماردیبهشتماه۱۳۹۶
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متنپیامرئیسجمهورمنتخبدوازدهمین
دورهانتخاباتریاستجمهوریبهاینشرح

است:

بسماهللالرحمنالرحیم
الحمدهللوالصالهعلیرسولاهللوآله

الطاهرینوصحبهالمنتجبین
أَْدِخْلِنیُمْدَخَلِصْدٍقَوأَْخِرْجِنیُمْخَرَج َرِبّ

ِصْدٍقَواْجَعْللِیِمْنلَُدنَْکُسْلَطانًانَِصیًرا
سالمودرودخالصانهمنبرملتبزرگایران
کهباحضورومشارکتگسترده،معنادارومؤثر
خوددرانتخاباتاردیبهشت۹۶گامیبلنددر
راهاعتالومنافعملیوسرافرازیایرانعزیز

برداشت.
بیشاز4۱میلیونرأیشماتاریخکشوررا
ازتوقفوتردیدبهدرآوردوایرانرادرتداوم

راهتوسعهوترقیخویشقرارداد.
شمادیروزبههمهآنهاکهمارابهبازگشتبه
گذشتهویاتوقفدرشرایطفعلیمیخواندند
»نه«گفتیدوزمانهرابهجلوراندید.مشارکت
تاریخیشمادرپایصندوقرأیفارغازآنکه
دراینرقابتیترینانتخاباتتاریخایرانبهچه
کسیرأیدادید،شگفتیسازشدواعتماد
دوبارهشمابهاینجانبسببشدکهبارسنگینی
رابردوشخویشاحساسکنمومنامیدوارم
وکیلشایستهایبراینمایندگیمطالباتشما

مردمعزیزایرانباشم.
شمابااینرأینشاندادیدکهملتییکپارچه
هستیدکهباوجود،قطببندیهایسیاسی،
هیچکسنمیتواندشمارابهورطهنزاعهای
بیهودهطبقاتی،قومیتی،فرقهای،قبیلهای،

شهرییاروستاییبکشاند.
رأیمنسجمشمادرهمهمناطقکشور
نشاندادکهیکملتهستیدویکدولتدارید
ویکرئیسجمهورمیخواهیدکهرئیسهمه

جمهوروصدالبتهخادمهمهمردمباشد.
درودمبرهمهجوانان،دختران،پسران،
مردانوزنانشهریوروستایی؛فارس،ترک،
کرد،لر،عرب،بلوچ،ترکمن،گیلک،مازنیو

سیستانیدرسرزمینپرستارهایران.
درودبرمعلمانغیرتمندکهبرتندبادسیاه

تهمتخروشیدند.
درودبردانشجویان،هنرمندان،اصحاب
رسانه،ورزشکاران،کارآفرینان،کشاورزان،
صنعتگران،کارگرانوکارمندانیکهباایجاد
موجخروشانبینظیربهاستقبالدولت

دوازدهمشتافتند.
سالمودرودمبررهبرفرهیختهانقالب
اسالمیکهحکمیانهومشفقانهامواجپرتالطم
انتخاباتراآنچنانبهساحلآرامشهدایت
کردندکهشوروهیجانرقابتهایانتخاباتیدر
نهایتبهصندوقعزت،استقاللواقتدارملت

هدایتگردید.
ملتبزرگایران،پیروزاصلیاینانتخابات
انتخابات شماملتبزرگهستید؛پیروز
جمهوریتواسالمیتاست؛پیروزانتخابات،
آزادیواستقاللاست؛پیروزانتخاباتحاکمیت
ملیاست؛اینپیروزی،پیروزیصلحوآشتی
برتنشوخشونتبود.اینپیروزی،پیروزی
وحدتوانسجامملیبرانشقاقوچنددستگی

بود.
سپاساینفرزندکوچکملتواینفرزند
حوزهودانشگاهارزانیمقاممعظمرهبری
مدظلهالعالی،مراجععظامتقلید،فضالیحوزه
هنرمندان، و فرهنگیان اساتید، علمیه،

حقوقدانان،ورزشکارانوهمهاقشارملت.
جاداردیادکنمازمرداعتدالوسازندگی
مرحومآیتاهللهاشمیرفسنجانیکهواقعاًجای
ایشاندراینصبحپیروزیخالیاست.
همچنینازبرادرگرامیامسیدمحمدخاتمی،از
خاندانامامراحلویادگارشسیدحسن
خمینی،ازعلیاکبرناطقنوری،ازبرادرماسحاق
جهانگیریوازهمهخانوادههایعزیزشهدابه
ویژهشهیدمطهری،شهیدبهشتی،ازهمه
فعاالنسیاسی،ازهمهنمایندگانمجلس
شورایاسالمیبهویژهریاستمحترممجلس،
همهاحزابوستادهاوبهویژهفعاالنفضای
مجازیکهتوانستنداینامواجخروشانپرمعنا

رابهاعماقجامعهبگسترانندوعظمتحضوررا
بیافرینند.

منباکمالخضوعدستهمهکسانیراکه
بارأیمثبتخویشبهاینخادمکوچکخود
اجازهادامهمأموریتدادند،میبوسموازخداوند
بزرگمیخواهمکهبهاینکمترین،شایستگی
آنراعطاکندکهباخدماتصادقانهخوداعتماد
وحمایتحتیآنهاییراکهبهمنرأیندادند،
کسبنمایموبتوانمپاسدارحقوق،عزتو

سربلندیهمهآحادملتایرانباشم.
مردمعزیزایران،انتخاباتصحنهتصمیم
حل برای مردمساالرانه روشی و گیری
سیاسی، نظرهای اختالف مسالمتآمیز
اجتماعیوفرهنگیبرپایهرأیمردماستونه
آغازیبرایتوسعهوتداوموعمیقترکردنآنها.
مردممادراینانتخاباتبادرکنظرهای
گوناگون،راهآیندهخودراانتخابکردندوهمه
بایدبهخواستوتصمیممردماحترامبگذارند.
امروزانتخاباتپایانیافتهومنرئیس
جمهورهمهملتایرانهستمونیازمندکمک
تکتکمردمایرانوحتیکسانیهستمکه
مخالفمنوسیاستهایمنبودهاند،دست
یاریودوستیخودراصمیمانهبهسویهمه
مردمایران،همهجناحها،احزابواقشار

مختلفمردمدرازمیکنم.
طبققاعدهمردمساالریوبهحکمقانونبه
مخالفانخودهماحتراممیگذارموحقآنانرا
برایانتقادازدولت،پاسمیدارم؛مردمساالری

دینی،اسالمرحمانییعنیهمین.
امروزایرانسربلندترازهرزماندیگر،
آمادهگسترشروابطخودباجهانبرپایهاحترام
متقابلومنافعملیخودمیباشد.پیامملتما
بهروشنیوبهوضوحدراینانتخاباتبهجهانیان
روشنشد،امروزدنیابهخوبیمیداندکهملت
ایرانمسیرزندگیدرتعاملباجهانبهدوراز

خشونتوافراطیگریرابرگزیدهاست.
ملتمامیخواهددرصلحودوستیباجهان
زندگیکندولیدرعینحالهمحاضرنیست
تحقیریاتهدیدیرابپذیرد؛اینمهمترینپیامی

استکهملتماانتظارداردتوسطهمهدولتها،
همسایگانماوبهویژهقدرتهایبزرگجهانی
به ما انتخابات شود. شنیده درستی به
همسایگانومنطقهاعالمکردکهراهتأمین
امنیتدراینمنطقهتقویتدموکراسیو
مردمساالریواحترامبهآراءمردماستونه

تکیهبرقدرتهایخارجی.
مردمشریفایران،مابهنیروهایمسلح
قهرمانخوددرارتش،سپاه،بسیجونیروی
انتظامیافتخارمیکنیموتداوماقتدارآنهارا
ضامنصلح،ثباتدرمنطقه،امنیتوآسایش

مردمخودمیدانیم.
اینککهرئیسجمهوربرگزیدهشمابا
کولهباریازتجربهباارزشدولتیازدهموبا
چشماندازیروشنوامیدبخش،باروحیهای
تازهوشادابولبریزازعشقومحبتبهتمامی
ایرانیان،ازشمامأموریتیافتهاستتابا
درسآموزیازتجربهگذشتهوباشتابیافزونتر
ویارانیپرتالشترکارخودراآغازکند،بیشاز
گذشتهدستنیازبهسویشمادرازمیکنم.

دراینراهپرمشقتولیپرافتخار،ازخداوند
منانمیخواهمتایکدلویکپارچهوباعزمی
راسخواستواردستبهدستهمدادهوبرای
ساختنایرانعزیز،باارادهایمستحکمو

امیدیپرنشاطبهپیشبرویم.
خودرامتعهدبهبرنامهاعالمشدهاموهمه
آنچهباشمامطرحکردممیدانموباعزمیراسخ
وبااطمینانبهحمایتمستمرشمامردمعزیز،

دراینمسیرگامبرخواهمداشت.
دراینجابرخودالزممیدانمازتمامی
انتخابات این برگزاری دستاندرکاران
شکوهمند،بهویژهشورایمحترمنگهبان،
استانداران،فرماندارانو وزارتکشور،
بخشداران،همهنیروهایاجرایی،نظارتی،
نیروهایانتظامیوامنیتی،رسانههایجمعیو
اجتماعیتشکرویژهنمایموهمتومجاهدت
آنانرادرمحافظتازآراءمردمبهبزرگیو

سپاسیادکنم.
والسالمعلیکمورحمهاهللوبرکاته

متن پیام رئیس  جمهور منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

شما با این رأی نشان دادید که ملتی یکپارچه هستید

ملت ایران پیروز واقعی آزمون تاریخی انتخابات بودند
وزیرنفتدرپیامیازحماسهحضور
در ایران عزیز مردم کمنظیر و پرشور
انتخاباتریاستجمهوری2۹اردیبهشتماه
قدردانیکرد.متنپیاممهندسبیژنزنگنه،

وزیرنفتبهاینشرحاست:

بسماهللالرحمنالرحیم
»حماسهحضورپرشوروکمنظیرمردم
عزیزایراندرانتخاباتریاستجمهوری2۹
اردیبهشتماه،شایستهسپاسبهدرگاه
خداوندوصمیمانهترینتبریکاتبهپیشگاه
مقاممعظمرهبریوملتبزرگیاستکه

بیهیچشبههوتردیدی،پیروزواقعیاین
رویدادوآزمونتاریخیبودند.

بیگمانمشارکتهوشمندانهایرانیاندر
اینانتخاباتوآرایبرآمدهازصندوقها،گواه
و تحلیل قدرت  هی، گا آ  بر متقنی
موقعیتشناسیملتیاستکهدرکوران
حوادثوفرازونشیبروزگار،آبدیدهوبالنده
که است فته یا در نیکی به  و  شده
در حضور با میتواند را خواستههایش
د نما ین مهمتر ن ا عنو  به ت با نتخا ا
مردمساالریمطالبهکردهوبهکرسیبنشاند.
راهیکهمردممابرگزیدند،میانهرویو

اعتدال،پرهیزازافراطگرایی،نفرتپراکنیو
دوریازخشونتبود.اینانتخاباتصحنه
تصمیمگیریوروشیمردمساالرانهبرایحل
مسالمتآمیزاختالفنظرهایسیاسیبرپایه
تعمیق برای آغازی نه و بود مردم رای

منازعاتبینجریانهایسیاسی.
مردممادراینانتخاباتباشنیدنودرک
نظرهاودیدگاههایمختلف،راهآیندهخودرا
برگزیدندوهمهبایدبهاینخواستواراده،
احترامبگذارند.اکنونایندولتودیگر
ارکاننظامجمهوریاسالمیاندکهبایددر
عملنشاندهند،شایستگیاعتماداینملت

بر تاکید با ما دارند. را فهیم و نجیب
مشترکاتمانبرایتوسعهایرانوبهویژهبرای
آیندهبهترجوانانوزندگیمحرومانجامعه،
بایددستدردستیکدیگروهمهباهمایران
عزیزرابسازیم.درپایانبهحجتاالسالم
والمسلمینجنابآقایدکترحسنروحانی
کهباردیگرباآرایاکثریتقاطعمردمبه
انتخاباتریاستجمهوری عنوانپیروز
دوازدهمبرگزیدهشدند،تبریکوتهنیت
گفتهوتوفیقروزافزونایشانراازدرگاه

خداوندبزرگمسالتمینمایم.«
بیژنزنگنه

پیام تبریک وزیر نفت به مناسبت پیروزی دکتر  حسن روحانی در انتخابات
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وزیر نفت گفت: سیاست های حوزه صنعت 
نفت در دولت دوازدهم استمرار سیاست های 
دولت یازدهم خواهد بود که با شدت، قدرت و 
استحکام بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد و 
براساس آن برای تحقق اهداف توسعه با دنیا 

تعامل خواهیم داشت.
بیژن زنگنه در مراسم امضای قرارداد 
ساخت لوله های CRA )لوله مقاوم دربرابر 
خوردگی( با بیان این که این قرارداد که امروز  
)چهارشنبه سوم خرداد( امضا شد می توانست 
طی روزهای گذشته به امضا برسد، اظهار کرد: 
به 2 دلیل خواستم تا قرارداد با تاخیر امضا شود. 
نخست این که  در غوغای انتخابات ریاست 

جمهوری این موضوع گم می شد و نمی شد بر 
روی این کار بزرگ اطالع رسانی خوبی شود.

 وزیر نفت در توضیح دلیل دوم تاخیر در 
امضای این قرارداد، اظهار کرد: از سوی دیگر 
عده ای نیز حتما می گفتند این کار به دلیل 
کارهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
است و پیش بینی می شد که شائبه هایی 
این گونه را درست کنند. اهم سخنان وزیر نفت 

در این مراسم  را می خوانیم:
  خدا را شکر می کنیم که امضای این 
قرارداد در چنین روزی )سوم خرداد سالروز 

فتح خرمشهر( امضا می شود.
  سوم خرداد یکی از ایام اهلل است، قطعا 

این روز یک روز تاریخی در تاریخ ایران است و 
شاید کمتر روزی مانند این روز داریم که در 
تاریخ ایران مهم باشد. همه همت ملت ایران در 
بازوان و تدبیر نیروهای مسلح و بسیج ما 
متمرکز شد و خرمشهر، پاره تن ایران که مدت 
کوتاهی از وطن عزیزمان جدا شده بود دوباره 
به آغوش وطن برگشت و این پاره خونین دوباره 

خرمشهر شد.
 هیچ وقت شادی این روز از ذهن من 
پاک نمی شود؛ روز افتخار و فداکاری بود. در 
طول جنگ صدها هزار نفر شهید دادیم تا 
مستقل، قوی و عزیز باشیم. امروز عزت مان به 

خاطر آن فداکاری هاست.

  در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری بار دیگر عزت مردم تمدید و تجدید 
شد. ملت ایران نشان داد که از نظر سیاسی 
بالغ ترین، فرهیخته ترین و پخته ترین ملت در 

منطقه است.
  ایران یک ملت است،هنوز در منطقه ای 
که ملت در بسیاری از جاها تشکیل نشده و 
کشورها از اجتماع قبایل و ایالت تشکیل 
شده اند و قومی و قبیله ای رای می دهند؛ در 
ایران مردم بر مبنای دیدگاه های روشن برای 
آینده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی 

خودشان و فرزندان شان رای دادند.
 حضور مردم در این انتخابات افتخار 

بزرگترین قرارداد ساخت کاالی صنعت نفت در پسابرجام امضا شد

زنگنه: برای توسعه صنعت نفت 
با  دنیا  تعامل خواهیم کرد

مشعل    قراردادساختلولههایCRAبهارزشتقریبی55۶میلیونیورومیان
شرکتملینفتایرانوکنسرسیومیاسپانیایی-ایرانیامضاشد.قراردادساختلولههای
CRA)لولهمقاومدربرابرخوردگی(صبحروزچهارشنبه)سومخردادماه(باحضوربیژن
زنگنه،وزیرنفت،علیکاردر،مدیرعاملشرکتملینفتایرانوحبیباهللبیطرف،معاون
امورمهندسی،پژوهشوفناوریوزیرنفت،میانرامینقلمبردزفولی،مدیرپشتیبانی
ساختوتامینکاالیشرکتملینفتایرانومحمدجاننثاری،مدیرعاملشرکتفوالد
اصفهانومدیرعاملشرکتتوباچک)TUBACEX(اسپانیاامضاشد.اینقرارداددرمسیر
اجرایطرحبومیسازی۱0گروهخانوادهکاالهایصنعتنفتمنعقدشدهاستوپنجاه
وسومینقراردادیاستکهدرقالباینطرحبهامضامیرسد.باامضایاینقراردادمیان
شرکتملینفتایرانوکنسرسیومشرکتهایتوباچک)TUBACEX(اسپانیاوشرکت
فوالداصفهان،۶00کیلومترلولهمغزیCRAموردنیازشرکتنفتوگازپارسازطریق
مشارکتسازندگانداخلیوخارجیتامینمیشودوعالوهبرتامیننیازهایصنعت

نفت،دانشفنیتولیدلولههایآلیاژیبهویژهلولههایCRAبهطورکاملبهداخلکشور
منتقلوپسازپایانزمانقرارداد،ایرانبهیکیازتولیدکنندگاناینکاالیراهبردیدر
دنیاتبدیلخواهدشد.براساساینگزارش،فناوریتولیدایننوعلولهدرانحصارچهار
شرکتمعتبردنیاستوباتوجهبهمحدودبودنشرکتهایصاحبتکنولوژیدرتولید
JFEاسپانیاباهمکاری)TUBACEX(درجهان،شرکتتوباچک)Premium(رزوههایخاص
ژاپنبهعنوانیکیازشرکتهایصاحبلیسانسرزوههایخاص،باامضایاینقرارداد
ودرچارچوبنقشهراهتعریفشده،متعهدبهانتقالدانشفنیکاالیموضوعقرارداد
درطولسهسالبهشریکایرانیخود)شرکتفوالداصفهان(خواهدبود.لولهمغزی
CRA،ازجملهتجهیزاتپرمصرفیاستکهدرعمربیشازصدسالهصنعتنفتایران،
هموارهازطریقوارداتتامینشدهاستوامضایقراردادباصاحبانفناوریدراینزمینه
باهدفانتقالفناوری،کسبدانشفنیوبینیازیازوارداتطیسالهایآینده،از
مصادیقاقتصادمقاومتیاستکهدرسایهگشایشهایبرجامامکانپذیرشدهاست.

اشــــاره

گزارش ویژه
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بزرگی برای کشورمان بود، امروز روشنفکران و 
فرهیختگان منطقه غبطه چنین وضعیتی را برای 
کشور خودشان در دهها سال آینده می خورند، در 
حالی که ما امروز جلو هستیم و بالشک امروز از 
نظر سیاسی، فهم سیاسی و درک سیاسی و 

آگاهی و انتخاب کشور اول منطقه هستیم.
  ملت ما در این انتخابات، انتخاب بزرگی را 
انجام دادند که به نظرم فراتر از انتخاب رئیس 
جمهوری بود، این انتخاب یک راه برای چگونه 

زیستن و چگونه بودن بود.
  ما هر روز از برکات برجام برخوردار 
می شویم و امضای این قرارداد یکی از برکات 
اجرای برجام در کشور در است، ما می خواهیم 
با دنیا در تعامل و دوستی باشیم. می خواهیم 
کارها را برای آینده کشورمان و سربلندی 

کشورمان جلو ببریم.
 برخی از صحبت ها که عنوان می شد بعد از 
رفع تحریم  ها توجه به ساخت داخل تمام می شود، 
همان زمان نیز گفتم، اتفاقا بعد از این که تحریم ها 
برداشته شود امکان ساخت داخل برای کشور فراهم 
می شود که امضای این قرارداد یک نمونه از آن 

است.
  لوله های CRA یکی از کاالهایی بود که در 
دوران تحریم ها سخت ترین گرفتاری ها را برای 
تامین آنها داشتیم. اگر تحریم ها باقی مانده بود 

نمی توانستیم چنین قراردادی را منعقد کنیم.
  با امضای این قرارداد از صفر درصد ساخت 
داخل در طول سه سال به 100 درصد ساخت 
داخل در ساخت لوله های CRA می رسیم، به این 
ترتیب برای همیشه می توانیم در این زمینه 
توانمندی برای ایران و کل منطقه در زمینه تولید 

و صادرات لوله های CRA را داشته باشیم.
  بیش از 2سال و نیم پیش، بعد از 
بررسی های زیاد 10 گروه قلم کاالیی را برای 
ساخت داخل تعیین کردیم،خوشبختانه اکثر 
قراردادهای این گروه ها امضا شده که ساخت 

لوله های CRA یکی از مهمترین آنهاست.
  خوشحالم که امروز قراردادی به ارزش 
بیش از 550 میلیون یورو امضا می شود که در آن 
بیش از ما ) وزارت نفت ( سازنده ایرانی و شریک 
خارجی ما که بازار بلندمدتی را برای خود تضمین 

کرده، خوشحال هستند.
  شریک خارجی امضاکننده این قرارداد، 
آینده بازار ایران و منطقه را در ساخت لوله های 
CRA در اختیار خواهد داشت، که این امر برای 

ایران و کسانی که برای آن زحمت کشیدند بسیار 
حائز اهمیت است.

 عالوه بر امضای قرارد این قلم کاال ، یکی 
دوقلم کاالی مهم دیگر مانده است که باید کار 
داخلی کردن ساخت آنها را تمام کنیم، کاالهای 
مورد نیاز صنعت نفت زیاد است، اما ما در 10 گروه 
خانواده کاالهای مهم را تعیین کردیم و براساس 

آنها حرکت کردیم. 
  برای ما مهم است که بدانیم اصل خریدها و 
توانمندی های ما کجاست، به عنوان مثال در سال 
79 شرکت توربو کمپرسور نفت )OTC( تشکیل 
شد و ماشین های دوار در این شرکت تولید شد؛ در 
ساخت 10 گروه کاالی صنعت نفت، موارد متعددی 
دنبال می شود و به دنبال تکمیل زنجیره ساخت 

هستیم.
 CRA های  لوله  ساخت  مناقصه    
شرکت های دیگری هم داشتند که شرایط شرکت 

فوالد اصفهان بهتر بود و آنها برنده شدند.
  از دکتر محمدرضا مقدم، معاون سابق امور 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت و همچنین 
دکتر رامین قلمبر ذرفولی، مدیر پشتیبانی ساخت 
و تامین کاالی شرکت ملی نفت، علی کاردر، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دکتر غالمرضا 
منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران در امور توسعه تشکر می کنم، امروز کار بسیار 
بزرگی انجام شد و من هرگز این روز را که مقارن 
شده است با سوم خردادماه ) سالروزآزادسازی 

خرمشهر( فراموش نخواهم کرد.ما بر روی ساخت 
داخل حساسیت داریم.

 باید از شرایط پیش آمده استفاده 
تا  شده  سبب  آمده  پیش  شرایط  کنیم، 
شرکت های دیگر خارجی هم در همه شاخه 
ها، چه در شاخه های تولید کاالها و تجهیزات 
مورد نیاز و چه در قراردادهای نفتی حضور 

داشته باشند.
 در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری برای من روشن شد که چرا عده ای 
با عقد قراردادهای نفتی مخالفت می کردند؛ 
آنها آن زمان مخالفت می کردند تا قراردادی 
منعقد نشود تا در مناظره های انتخاباتی بگویند 
که »دیدید که هیچ کاری نکردید« یا »دیدید 
که برجام هیچ فایده ای نداشت«. مخالفت ها 
برای این بود وگرنه برای قربت الی اهلل که نبود،؛ 
می خواستند بگویند که نمی شود هیچ کاری 

در این کشور انجام شود.
اجرای  برای  بسیاری  سرسختی   
قراردادهای نفتی انجام دادیم، مخالفت های آنها 
برای اجرای این قراردادها سبب شد که کشور 
را عقب بیندازند و کسانی که بیخودی انتقاد 
کردند به مردم ضرر زدند. البته من نمی گویم 
هر کسی که انتقاد کرده این گونه بوده زیرا 
بعضی از انتقادها هم دلسوزانه بود و ما هم آنها 

را پذیرفتیم.
  البته در ایام انتخابات هم گفته ام، آن 
زمان به ما می گفتند که شما 55  بار مدل 
جدید قراردادهای نفتی را اصالح کردید، اول 
این که اگر ما 55 بار این قراردادها را اصالح 
کردیم نشانه این است که ما افراد لجباز و یک 
دنده ای نیستیم و برای حل مسائل گوش شنوا 

داریم که این اشکال نیست.
  اما زمانی که مثال می گویند لشکر 81 
زرهی خوزستان معنایش این نیست که هشتاد 
لشکر قبل از این لشکر است و یا این که لشگر 

77 پیروز خراسان به این معنا نیست که حتما 
76 لشکر قبل از آنها بوده است. این طور 
نیست؛ روی لشکرها طبق یک مکانیسم شماره 

می گذارند.
شده  اصالح   های  یل  فا ره   شما  
قراردادهای نفتی را هم من گذاشته بودم و 
توالی عددی ندارد؛ به این صورت که برای مثال 
اولی را 14 گذاشته بودم و دیگری را 35. اما 
این امر به این معنا نیست که فایل شماره 55 
قراردادها پنجاه و چهار بار قبل از آن اصالح 
شده است؛ من آنها را به سبک خودم شماره 

گذاری کردم تا باهم قاطی نشوند.
  صحبت هایی که آن زمان مطرح کردند، 
گذشت، با این حال جواب همه حرفها و 
تهمتهایی را که در این مدت زدند خواهیم داد 

تا در حافظه مردم بماند.
 داستان این است آنهایی را که حرفهای 
خالف زدند را رها نمی کنیم؛ چه سر کار باشیم 
و چه سرکار نباشیم؛ اما حاال که خوشبختانه 

سر کار هم هستیم.
  البته اگر هم سر کار نبودیم بازهم آنها 
را رها نمی کردیم. برای این که الزم است مردم 
حقایق را بدانند. فهم و شعور مردم بزرگترین 
سرمایه ماست. مردم باید بدانند چه کسی به 
آنها راست می گوید و چه کسی به آنها دروغ 
می گوید. چه کسی به آنچه که می گوید پایبند 
است و چه کسی آنچه که می گوید برای یک 

روز است و دیگر نمی تواند آن را ادامه دهد.
  به هرحال ما گفتیم که این کارها را 
انجام خواهیم داد؛ همانطور که بسیاری از آنها 
انجام شده ان شاءاهلل باقی آنها نیز ادامه پیدا 
خواهد کرد. ضمن این که قراردادهای مربوط 
به ساخت داخل و قرارداد توسعه میدان های 
نفتی و گازی را با اولویت میدان های مشترک 
و با هدف باال بردن ضریب برداشت تولید دنبال 

خواهیم کرد.

دردوازدهمین
دورهانتخابات
ریاستجمهوری
برایمنروشن
شدکهچراعدهای
باعقدقراردادهای
نفتیمخالفت
میکردند؛آنهاآن
زمانمخالفتمی
کردندتاقراردادی
منعقدنشودتادر
مناظرههای
انتخاباتیبگویند
که»دیدیدکه
هیچکاری
نکردید«یا
»دیدیدکهبرجام
هیچفایدهای
نداشت«.
مخالفتهابرای
اینبودوگرنه
برایقربتالیاهلل
کهنبود
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ه  و گر ه  یر مد هیئت  ئیس  ر
شرکت های توباچک)TUBACEX( با 
اشاره به این که کار کردن در ایران به 
دلیل وجود نیروهای زبده و ماهر، بسیار 
آسان است، گفت: این شرکت عالقه مند 
به تسریع همکاری جدی و مستمر با 
شرکای ایرانی در فعالیت های صنعتی 

است.
نخستین قرارداد بین المللی در 
صنعت نفت ایران پس از گذشت 15 ماه 
از اجرایی شدن توافق هسته ای ایران و 
گروه 5+1، بین شرکت ملی نفت ایران 
و کنسرسیومی متشکل از شرکت فوالد 
اصفهان و گروه لوله سازی توباچک به 
امضا رسید. آنتونیو آزلور، رئیس هیئت 
توباچک،  گروه شرکت های  مدیره 
بزرگترین تولید کننده لوله های مغزی 
بدون درز )tube( در جهان، در آیین 
امضای این قرارداد اظهار کرد: تیم بسیار 
بزرگی از این شرکت با مقام های ایرانی 
و شرکتهای نفت و گاز این کشور طی 
یک سال و نیم گذشته )قبل از اجرایی 
شدن نهایی برجام( وارد مذاکره شدند تا 
به قرارداد امروز برسند.  وی با بیان این 
که ما به دنبال امضای هرچه سریعتر این 
قرارداد بودیم، افزود: باید سرعت باالیی 
تا  دهیم  خرج  به  عملکردمان  در 
ظرفیت های خود را بیشتر نشان داده و 
سهم بیشتری از فعالیت های تولید لوله 
و فعالیت های فنی دیگر در این زمینه 

را از آن خود کنیم. 
آزلور ادامه داد: این شرکت همچنین 

تجربه باالیی در سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف نفت و انرژی دارد و 
مشتاق است که عالوه بر انتقال دانش 
CRA، به سرمایه  تولید لوله های 
با  همکاری  و  یران  ا در  گذاری 
شرکت های داخلی مشغول شود.  رئیس 
هیئت مدیره گروه شرکت های توباچک 
تأکید کرد: کار ما با تولید این 600 
کیلومتر لوله به پایان نمی رسد و ما به 
این فکر می کنیم که مشارکت بسیار 
بیشتری در ایران داشته باشیم.  وی با 
با  مقایسه  در  ایران  که  این  بیان 
کشورهای دیگر جهان، ظرفیت های 
قابل مالحظه و بدون رقیبی در زمینه 
منابع نفت و گاز دارد، تصریح کرد: کار 
در ایران به دلیل وجود نیروهای ماهر 
بسیار راحت است و ما بسیار مشتاق به 
شروع سرمایه گذاری در ایران هستیم. 
بر اساس این قرارداد، توباچک باید طی 

مدت سه سال 100 درصد از فرآیند 
تولید و ساخت 600 کیلومتر لوله های 
با آلیاژ ضد خوردگی و نیز رزوه کردن 
بسیار  فناوری  نیازمند  که  را  آنها 
پیشرفت های است به شرکت فوالد 
اصفهان منتقل کند.  توباچک یک 
شرکت بزرگ بین المللی است که مقر 
اصلی آن در اسپانیا قرار دارد و شرکت 
های تابعه آن در بسیاری کشورها از 
جمله ایاالت متحده آمریکا، اتریش، 

ایتالیا، هند، و تایلند قرار دارند. 
این شرکت دارای بزرگترین ظرفیت 
در تولید لوله های مغزی بی درز و 
یکپارچه در جهان و بزرگترین دامنه 
علوم خاص در این زمینه را داراست. 
همچنین این گروه بزرگترین تولید 
کننده شمش های نیکل و کروم در 
جهان است که در بازار ایران تقاضای 

زیادی برای آن وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره 
با کنسرسیومی  به همکاری این شرکت 
اسپانیایی_ایرانی به منظور داخلی سازی 
لوله های CRA گفت: با انتقال فناوری ساخت 
این کاال به کشور، ایران به عنوان نخستین 
سازنده این لوله ها در منطقه شناخته خواهد 
شد.  علی کاردر در مراسم امضای قرارداد 
ساخت لوله های CRA با بیان این مطلب 
افزود: امیدواریم با اجرای این قرارداد بتوانیم 
در مسیر ایجاد تولید و اشتغال همان گونه که 
رهبر معظم انقالب تاکید کرده اند، حرکت 

کنیم.
وی گفت: تاکنون قراردادهای مرتبط با 
هفت گروه از مجموع 10 گروه خانواده کاالی 
طرح بومی سازی کاالهای صنعت نفت امضا 

شده است و با اجرای قرارداد ساخت لوله های 
CRA، توان ایران در ساخت این کاال از صفر 

درصد فعلی به 100درصد می رسد.
کاردر ارزش این قرارداد را 630 میلیون 

دالر معادل 556 میلیون یورو عنوان کرد و 
گفت: با اجرای این قرارداد، 600 کیلومتر لوله 
CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس 

ساخته می شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: به منظور اجرای این قرارداد، شرکت 
فوالد اصفهان مجتمع جدیدی در مجموعه 
خود احداث می کند؛ همچنین 2 مجتمع با 
مشارکت 50-50 این شرکت و شرکت 
توباچک اسپانیا در جزیره کیش احداث 

می شود.
وی دلیل احداث این مجتمع ها در کیش 
را نزدیکی به پارس جنوبی عنوان و پیش 
بینی کرد که برای حدود 750 نفر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شود.

مدیرعامل شرکت فوالد اصفهان:

دانش فنی ساخت لوله های  CRA به 
طور کامل به ایران منتقل می شود

مدیرعامل شرکت فوالد اصفهان گفت: بر اساس قرارداد تایید 
شده، دانش فنی ساخت  لوله های CRA به طور کامل از اسپانیا 
به ایران منتقل می شود. محمدعلی جان نثاری، در مراسم امضای 
قرارداد ساخت لوله های CRA )لوله مقاوم دربرابر خوردگی( میان 
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توباچک اسپانیا و فوالد 
اصفهان اظهار کرد: شرکت فوالد اصفهان به عنوان شرکت تولید 
کننده تجهیزات درون چاهی و سرچاهی و سوپر آلیاژهای صنعتی 
در صنایع نیروگاهی و نفت و گاز شرکتی شناخته شده است. وی 
افزود: فرآیند بومی سازی ساخت لوله های CRA از چند سال 
پیش در دستور کار شرکت فوالد اصفهان بوده است و پیشنهاد 
انجام این کار را نیز پیش از این به شرکت ملی نفت ایران ارائه 
داده بودیم که خوشبختانه امروز شاهد امضا قرارداد ساخت این 
لوله ها هستیم. جان نثاری فرآیند بومی سازی لوله های CRA را 
بسیار فنی، پیچیده و نیازمند برنامه ریزی دقیق دانست و گفت: 
این تدبیر وزیر نفت که ساخت این لوله ها را جز 10 گروه کاالیی 

صنعت نفت قرارداده ستودنی است. 
وی افزود: با امضا قرارداد بومی سازی لوله های مغزی، دانش 
فنی ساخت این کاالی راهبردی طبق قرارداد تایید شده به طور 
کامل به ایران منتقل می شود. جان نثاری ضمن قدردانی از توجه 
مسئوالن و مدیران و کارشناسان نفتی اظهار امیدواری کرد که 
بتوان با همکاری شرکت اسپانیای روند بومی سازی لوله های مغزی 

را سرعت بخشید.

با اجرای بزرگترین قرارداد ساخت کاالی نفتی در پسابرجام

 ایران، نخستین سازنده لوله های CRA در  منطقه می شود 

غول لوله سازی جهان:

کار کردن در ایران با وجود نیروهای ماهر راحت است

گزارش ویژه
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عنوانپروژهردیف
افزایش 100 هزار بشکه ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت 350 هزار بشکه در روز1 
احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان )ادامه خط لوله هفتم سراسری(2 

 3
انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت )EOR/IOR( در 20 میدان نفتی و گازی  شامل 

52 مخزن با 9 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیاني فناوري از طریق ارتباط با 
شرکت هاي E&P در راستاي انتقال و توسعه فناوري 

بیع متقابل گاز رسانی به 900 هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی4 

3500 میلیارد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم کشور5 
کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده6 

بیع متقابل جایگزیني 3000 دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز 7 
موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید

بیع متقابل نوسازی 5000 دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی 10 تن 8 
موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید

بیع متقابل جایگزینی 20000 تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال9 
موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید

بیع متقابل افزایش کارایی 30000 موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان های کشور10 
موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید

بیع متقابل برق دار کردن 10000 حلقه چاه و تلمبه  آب کشاورزی- موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید11 

 معاون اول رئیس جمهوری و رئیس 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تکالیف 
و پروژه های اولویت دار 10 دستگاه اجرایی 
ستاد  )مصوب  نفت  وزارت  جمله  ز  ا
فرماندهی اقتصاد مقاومتی( را برای اجرا در 

سال 96 ابالغ کرد. 
 پروژه ها و تکالیف اولویت دار صنعت 
نفت برای اجرا در سال 96 به شرح زیر 

است:
۱  افزایش 100 هزار بشکه ای تولید 
نفت خام میدان های مشترک غرب کارون 
و رسیدن به ظرفیت 350 هزار بشکه در 

روز
2  احداث خط لوله و صادرات گاز به 

پاکستان )ادامه خط لوله هفتم سراسری
انتقال و توسعه فناوری بخش    ۳
ازدیاد  و  تولید  بهبود  شامل  باالدست 
برداشت )EOR/IOR( در 20 میدان 
نفتی و گازی شامل 52 مخزن با 9 دانشگاه 
و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش 
با  تباط  ر ا طریق  ز  ا وری  فنا نی  بنیا
شرکت های E&P در راستای انتقال و 

توسعه فناوری
۴  بیع متقابل گاز رسانی به 900 هزار 
شهرهای  و  روستایی  جدید  مشترک 

کوچک و مرزی
به  کمک  ریال  میلیارد   3500  ۵
پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز 

و گازخیر و محروم کشور
۶  کاهش نیم واحد درصد هدررفت 

گاز طبیعی از گاز فرآورش شده
 3000 جایگزینی  متقابل  بیع   ۷
دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه 
گازسوز موضوع ماده )12( قانون رفع موانع 

تولید
8  بیع متقابل نوسازی 5000 دستگاه 
کامیون و کشنده فرسوده باالی 10 تن 

موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید
9  بیع متقابل جایگزینی 20 هزار 
تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز 
با پیمایش باال موضوع ماده )12( قانون 

رفع موانع تولی.
۱۰  بیع متقابل افزایش کارایی 30 
گرمایشی  نه  ما سا و  نه  موتورخا ر  هزا
ساختمان های کشور موضوع ماده )12( 

قانون رفع موانع تولید
۱۱  بیع متقابل برق دار کردن 10 هزار 
حلقه چاه و تلمبه  آب کشاورزی- موضوع 

ماده )12( قانون رفع موانع تولید
گفتنی است، در این ابالغیه  بر موارد 

ذیل تاکید شده است:
از سوی دستگاه  زیر  موارد  اجرای 
مجری برای عملیاتی کردن این پروژه ها 

ضروری است:
1- پروژه های مصوب برای اجرا در سال 
1396 باید دستگاه مجری با اولویت و در 
چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش 
و تکمیل شوند،  اجرا  اقتصاد مقاومتی 
بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان ابالغ 
تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری 

خواهد بود.
فوریت  قید  با  مجری،  دستگاه   -2
حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع 
در اجرای هریک از آن ها نسبت به صدور 
حکم برای معاون و یا معاونان ذیربط خود 
و یا مقام هم تراز به عنوان مجری اقدام و به 

دبیرخانه ستاد معرفی کند.
3- مجری منصوب از سوی وزیر یا 
باالترین مقام دستگاه مجری، موظف است 
تا انتهای اردیبهشت ماه امسال برای هریک 
از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج 
در نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد 
مقاومتی، برنامه عملیاتی تهیه و پس از 
تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه 

ستاد ارائه کند.
4- تامین منابع مالی الزم برای اجرای 

عهده  بر  مصوب  پروژه های  از  هریک 
دستگاه مجری است و مجری باید در 
چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات 
دستگاه مجری، کلیه اقدام های الزم را 
برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل 
آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا 

شود.
به  5- دستگاه مجری موظف است 
صورت ماهانه گزارش اقدام های به عمل  
آمده برای اجرای هریک از پروژه ها و 
عملکرد را در چارچوب نظام یکپارچه 
و  مقاومتی  قتصاد  ا پایش  و  پیشبرد 
شاخص های مصوب ستاد به طور مستمر 

به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
کلیه دستگاه های اجرایی باالخص نظام 
بانکی کشور موظف به انجام همکاری های 
اجرای  برای  مجری  دستگاه  با  الزم 
ستاد  مصوب  ر  ولویت دا ا پروژه های 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در 
سال 1396 هستند، طراحی ساز و کار الزم 

برای تحقق همکاری های مشترک 
عهده  بر  دستگاه ها  یر  سا با 

دستگاه مجری است.
اجرای هریک از پروژه ها 
یکپارچه  نظام  اساس  بر 
پیشبرد و پایش اقتصاد 
ت  با مصو و  متی  و مقا
دبیرخانه  ستاد، توسط 

برای  ستاد مورد پایش قرار می گیرد، 
از  اطمینان  و حصول  اجرا  بر  نظارت 
پیشرفت پروژه های مصوب، بازدید های 
اتفاقی حسب مورد  به  صورت  میدانی 
توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از 
ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری 

در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
بررسی  ز  ا پس  د  ستا نه  بیرخا د
گزارش های واصله از دستگاه مجری و 
مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری 
اجرای پروژه ، رسیدگی به نحوه اجرا و 
تصمیمات  تخاذ  ا و  مشکالت  بررسی 
مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار 
رئیس  نبه  جا سه  نشست 
ستاد، دستگاه مجری و 
ر  قرا د  ستا نه  دبیرخا

می دهد.

 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد

صنعت  نفت و ۱۱ فرمان توسعه پایدار



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 831  ۱۰

به گزارش خبرنگار مشعل، مربی ارشد و عضو 
هیئت علمی موسسه واقعیت درمانی ویلیام گلسر 
در این نشست با تاکید بر این که انسان در هر دوره 
از زندگی احتیاج به آموزش دارد، گفت: افرادی که 
آموزش ندیده اند، افرادی که از جسمشان مراقبت 
نمی کنند، افرادی که زندگیشان را بر پایه خوشایند 
دیگران تنظیم می کنند و افرادی که زمان تفریح 
خود را جدی نمی گیرند و بین کار و تفریح تعادل 
ایجاد نمی کنند، کسانی هستند که در زندگی دچار 
آسیب های جسمی و روحی شده و از خوشبختی 

فاصله می گیرند. 
دکتر علی صاحبی تاکید کرد: افراد برای بررسی 
این مسائل باید مشخص کنند که از بین شغل و 
کار، خانواده، پیشرفت شخصی و امور متفرقه 
)تفریحی و هنری و...( کدام یک اولویت بیشتری 

دارد؟
وی افزود: اگر چه ممکن است بسیاری افراد، 
خانواده را اولویت اصلی خود قرار دهند، اما در عمل، 
زمان بیشتری را به کار اختصاص می دهند و... روند 
اختصاص این اولویت ها نشان دهنده خواسته قلبی 
ماست، اما ممکن است در عمل ما کامال خالف آن 
عمل کنیم و همین امر است که در آینده ما را با 
مشکالت جسمی و روحی مواجه می کند و باید به 
این موضوع دقت کرد که آیا زمان اختصاص داده 
شده به این اولویت ها، متناسب با خود آنهاست یا 

خیر؟
بنیانگذار مرکز آموزش واقعیت درمانی در ایران 
ریشه حل این مشکالت را برقراری تعادل بین 
اولویت ها خواند و افزود: تعادل برقرارکردن بین این 
اولویت ها موجب می شود که ما به تمامی جنبه های 
روحی و روانی و جسمی زندگی توجه و ما بین آنها 
تعادل برقرار کنیم، همچنین می توانیم از این طریق 

ارتباطات خود را نیز به نحو احسن تنظیم کنیم. 
دکتر صاحبی با اشاره به این که ریشه بسیاری 
از نارضایتی های زناشویی، مشکالت والدین و 
فرزندان و... ناشی از همین عدم تعادل در زندگی 
است، افزود: آسیب های سالمت روحی، شخصی و 
خانوادگی در دراز مدت خود را نشان خواهند داد و 
در حقیقت باید گفت ریشه عدم تعادل و عدم توجه 

به هر کدام از این چهار مورد، چندین سال بعد به 
گوش می رسد. 

وی با اشاره به این که در حقیقت هر کاری در 
زندگی به نقشه راه و تئوری و راهبرد نیاز دارد و 
تئوری ها دائم تازه و جدید می شوند، گفت: تئوری 
انتخاب بر این نکته تاکید دارد که هر انسانی می تواند 
خود مسیر خوشبختی یا نگون بختی را انتخاب و 
زندگی و ارتباطات خود را بر پایه همین تفکر 
شخصی خود تنظیم  کند؛ در حقیقت این نحوه 
تفکر و نگرش ما به زندگی است که موجب 

خوشبختی، شادمانی و احساس رضایت ماست. 
وی با اشاره به این که براساس »تئوری انتخاب« 
اگر چه عوامل و رخدادهای بیرونی در رفتار ما 
تاثیرگذار است، اما تعیین کننده نیست، افزود: هر 
تئوری که می پسندید، باید راهبرد  های آن را نیز 
بپسندید و تئوری انتخاب نیز راهبرد هایی دارد که 
با عملی کردن آنها می توانید نتیجه آن را در زندگی 

به طور عملی مشاهده کند.
 صاحبی با اشاره به این که عمل و اقدام های ما 
ناشی از ادراک ها، خواسته ها و نیازهای اساسی 
ماست، گفت: هر انسانی سرمایه های مالی، انسانی، 
اجتماعی و روانی دارد که سرمایه روانی هر فرد، 
متضمن خوشبختی و شادمانی او در زندگی است 
و این سرمایه شامل چهار عنصر خوشبینی، امید، 
کارآمدی و تاب آوری است که از طریق آموزش 

کسب می شوند.
وی با تاکید بر این که امکانات یک انسان 
معمولی نظیر امنیت، تغذیه سالم و تکنولوژی در 
قرن حاضر 2 برابر پادشاهان قرن هجدهم است، 
گفت: با وجود این آمار افسردگی در میان جوامع 
مختلف در حال پیشرفت است و طبق پژوهش های 
انجام شده، عامل اصلی افسردگی روابط انسانی 
ضعیف و عدم توجه به خانواده است. وی افزود: در 
دنیای امروز زندگی سرمایه داری بر روابط انسانی 
غلبه کرده و این در حالی است که طبق تحقیقات 
علم روان شناسی، رابطه خوب با عزیزان و خانواده 
تنها عاملی است که انرژی فرد را همیشه باال نگه 
می دارد و عوامل دیگر حتی دستیابی به بزرگترین 
و جذاب ترین آرزوهای شغلی و کاری و... تا مدتی 

کوتاه اثری شادی بخش دارند.
 دکتر صاحبی با اشاره به این که تئوری انتخاب 
یک تئوری مبتنی بر روان شناسی  کنترل درونی 
است، گفت: پنج نیاز اصلی انسان ها نیاز به بقا و زنده 
ماندن، نیاز به پیشرفت و یادگیری و رشد، نیاز به 
عشق و احساس تعلق، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح 
است و تئوری انتخاب تاکید می کند که باید توجه 

کنیم ظرف کدام یک از نیازها خالی مانده است. 
وی با اشاره به این که تمامی مشکالت 
روان شناختی  پایدار، ریشه در مشکالت رابطه ای 
ما دارند و عامل اصلی مشکالت رابطه ای نیز کنترل 
گری است، افزود: تئوری انتخاب بر اساس واقعیت 
درمانی برای حذف کنترل در روابط می گوید: کسی 
را کنترل نکن، همواره در حال انتخابی، مسئولیت 
انتخاب های خود را بپذیر و دائم خودت را ارزیابی 

کن. 
بنیانگذار مرکز آموزش واقعیت درمانی در ایران 
انواع کنترل را شامل انتقاد کردن، سرزنش، غرزدن، 
مقایسه، تهدید، تنبیه و باج دهی خواند و افزود: حتی 
مشکل اصلی بسیاری از حکومت ها و عدم موفقیت 
آنها ریشه در همین موارد دارد و این در حالی است 
که انسان موجودی است که نمی توان او را از طریق 
زور و اجبار به کاری واداشت، بلکه  افراد باید متقاعد 

و مجاب شوند، تا رفتاری در آنها نهادینه شود.
دکتر علی صاحبی تاکید کرد: سه باور نادرست 
در روان شناسی کنترل بیرونی وجود دارد که 
می گوید رفتار من همواره واکنش یا پاسخی به 
محرک های بیرونی است، من می توانم دیگران را 
وادار کنم کاری را که مایل نیستند، انجام دهند و 
دیگران نیز می توانند فکر، عمل و احساس مرا رقم 
بزنند و سوم این که من وظیفه اخالقی- اجتماعی 

دارم که از افراد، انسان های بهتری بسازم.
 وی مولفه های تاثیر گذار در یک زندگی 
شادمانه یا سعادتمند را شامل 50 درصد ژنتیک 
افراد، 10 درصد خانواده شاد یا غمگین و 40 درصد 
فعالیت های شادمان ساز خواند و افزود: فعالیت های 

تاثیرگذار در شاد یا غمگین بودن 
افراد سهم بسزایی در میزان 

احساس شادی و خوشبختی ما دارند 

که شامل روابط غنی اجتماعی، قدرشناسی از 
مواهب، عمل مهربانانه نسبت به دیگران، قدردانی 
از کسانی که به ما خدمت کرده و می کنند، 
فعالیت های ورزشی مرتب و مکرر، خوش بینی و 

امیدواری و هدفمندی در زندگی هستند. 
دکتر صاحبی راهکار عملی نهادینه سازی این 
موارد در زندگی را یادداشت نکات مثبت و پرهیز از 
توجه به نکات منفی در زندگی عنوان کرد و افزود: 
افراد باید نسبت به مواهب خود در زندگی توجه 
داشته و مرتب آنها را از طریق نوشتن و... به خود 

یادآوری کنند.
 به گزارش مشعل، تئوری انتخاب یک تئوری 
مبتنی بر روان شناسی  کنترل درونی است و بر سه 
عامل مسئولیت پذیری، پذیرفتن واقعیت و انتخاب 
تاکید دارد و آموزه اصلی آن این است که ما بیش 
از آنچه تصور می کنیم، بر زندگی خود کنترل داریم.

اولین نشست تخصصی خانواده، تحوالت 
بنیادین عصر حاضر و چالش های پیش رو که به 
میزبانی و همکاری صندوق های بازنشستگی ، 
پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برگزار شد، 
مورد استقبال شدید زنان شاغل در صنعت نفت و 
مدعوین و حضار قرار گرفت و نشست های بعدی 
آن ماه های آینده با موضوع های متنوع برگزار 

خواهد شد.

مشعلاولیننشستتخصصیخانواده،تحوالتبنیادینعصرحاضرو
چالشهایپیشروبههمتدفترامورزنانوخانوادهوزارتنفتروزسهشنبه)2۶
اردیبهشتماه(درساختمانصندوقهایبازنشستگیصنعتنفتبرگزارشد.در
ایننشستتخصصیفاطمهتندگویان،مشاوروزیردرامورزنانوخانواده،مرضیه
شاهدایی،مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمی،افخمزروانی،مدیرعامل
صندوقهایبازنشستگی،پساندازورفاهکارکنانصنعتنفت،رضاخلیلی،معاون

مدیرعاملشرکتملینفتایراندرامورعملیاتغیرصنعتی،جمعیازمدیران
نفتیبههمراههمسرانشانونیزمشاورانزنچهارشرکتاصلیوزیرمجموعههای
وزارتنفتحضورداشتندوعلیصاحبی،مربیارشدوعضوهیئتعلمیموسسه
واقعیتدرمانیویلیامگلسروبنیانگذارمرکزآموزشواقعیتدرمانیایرانبهارائه
سخنانیدربارهنحوهاستفادهازتئوریانتخابوتنظیمروابطدرخانوادهواجتماع

براساسایننظریهپرداختندکهمشروحآنرامیخوانید.

خبر و نظر

نشست تخصصی خانواده، تحوالت بنیادین عصر حاضر و چالش های پیش رو  برگزار شد:

 آموزش تئوری  انتخاب به زنان شاغل در نفت 
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حبیب اهلل سمیع، مدیرعامل سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت بعدازظهر روز سه شنبه، دوم 
خردادماه در نشست با خبرنگاران گفت: در صورتی 
که نیروهای قراردادمدت موقت و پیمانکاری 
صنعت نفت، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار 
بگیرند و بیمه مربوطه شرایط سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت را بپذیرد، ارائه خدمات به این 
همکاران در بخش هایی که ظرفیت خالی موجود 

است، امکان دارد.
وی افزود: براساس قانون، سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت امکان ارائه خدمات به نیروهای 
قرارداد مدت موقت و پیمانکاری را ندارد زیرا این 
نیروها تابع قانون کار هستند و سرانه پرداز نیستند.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت با اشاره به این که این سازمان رایزنی های الزم 
برای تحت پوشش قراردادن نیروهای قرارداد 
مدت موقت و پیمانکاری را آغاز کرده است، ادامه 
داد: با استقبال بسیار خوب اجرای طرح درمان 
ایجاد  نفت، شاهد  غیرمستقیم در صنعت 
ظرفیت های خالی درمانی هستیم که اولویت 
سازمان، نیروهای قراردادی و پیمانکاری هستند.

گزیده سخنان مدیرعامل سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت را در ادامه می خوانیم:

  البته هم اکنون در بیشتر مناطق صنعتی 
برای همکاران قرارداد  مدت موقت و پیمانکاری 

نیز معاینات دوره ای انجام می شود.
   همکاران قرارداد مدت موقت و پیمانکاری 
ترجیحا زیر پوشش یک بیمه باشند. این راهکار 

برای شتاب در پیشبرد کار بسیار اهمیت دارد.
   در بعضی از بخش ها به ویژه مراقبت های 
ویژه محدودیت پذیرش وجود دارد. در بخش های 
سرپایی ظرفیت خالی بسیاری وجود دارد که ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی به نیروهای قرارداد 

مدت موقت و پیمانکاری را راحت تر می کند.
  راه اندازی مراکزی چون نخستین مرکز تله 
مدیسین )پزشکی از راه دور( دریایی در سکوی 

نفت و گاز SPQ1 خلیج فارس، استفاده کارکنان 
صنعت نفت از امکانات تخصصی، درمانی و 
بهداشتی را فراهم و از بسیاری از اعزام های بی رویه 

جلوگیری کرده است.
  برنامه افزایش مراکز تله مدیسین در 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را در پیش 
داریم و برای این منظور باید زیرساخت های الزم 
از سوی شرکت خطوط لوله و مخابرات صنعت 

نفت و همچنین واحدهای مربوطه ایجاد شود.
  خدمات ارائه »مراقبت در منزل« در 
بیمارستان مرکزی تهران آغاز شده و در اهواز نیز 
در دستور کار است. در این مرکز، یک سری از 
خدمات درمانی برای بیمارانی که نیاز به بستری 
ندارند، اما باید  تا پایان زمان درمان تحت مراقبت 

باشند، ارائه می شود.
   اقدام های الزم برای خرید آمبوالنس های 
مجهز به تله مدیسین نیز در حال انجام است. خرید 
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس را نیز در عسلویه 
در دستور کار داریم که این دستگاه می تواند تعداد 
باالتری از مصدومان را در زمان کوتاه تری منتقل 

کند و همچنین می تواند به عنوان یک مرکز 
درمانی سیار، خدمات معاینات دوره ای را نیز در 

مناطق عملیاتی انجام دهد.
   برخی طرح های سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت سال گذشته افتتاح شدند. فاز نخست 
بیمارستان امیدیه هم اکنون آماده بهره بردار ی و 
در حال نصب تجهیزات است و امیدواریم تا پایان 
ماه مبارک رمضان امسال ، مراسم افتتاح این مرکز 

انجام شود.
  بیمارستان گچساران تا هفته دولت افتتاح 
می شود. عملیات ساختمانی بیمارستان آبادان 
حداقل تا پایان سال 96 به طول می انجامد و پس 
از آن نیز زمانی برای تجهیز بیمارستان الزم است.
   بسیاری از خانواده های صنعت نفت در 
محدوده غرب تهران ساکن هستند، پلی کلینیک 
و دی کلینیک آزادی نیز به زودی به بهره برداری 
رسمی می رسد تا ارائه دهنده خدمات بهداشتی و 

درمانی به کارکنان صنعت نفت باشد.
   مرکز درمانی شاهین شهر در اصفهان نیز 
راه اندازی شده اما به طور رسمی افتتاح نشده است، 

ولی روزانه حدود 700 بیمار به این مرکز مراجعه 
می کنند. همچنین عملیات ساختمانی مرکز 
درمانی هزار جریب اصفهان نیز در حال انجام است 
که امسال و در هفته دولت به بهره بردار ی می رسد.
   یک پلی کلینیک جدید در منازل سازمانی 
کارکنان پتروشیمی در ماهشهر در 6 ماه نخست 
امسال به بهره برداری می رسد، تروماسنتر )مرکز 
خدمات رسانی اورژانس( سطح 3 نیز در منطقه 
شیرین نو عسلویه از سوی سازمان بهداشت و 

درمان صنعت نفت ساخته خواهد شد.
  راه اندازی مرکز بهداشتی و درمانی در 
منطقه هویزه در قالب پلی کلینیک یا دی کلینیک 

نیز در دستور کار قرار دارد.
   انجام پروژه های در حال احداث به کادر 
پزشکی نیاز دارد. با توجه به ممنوعیت جذب 
نیروی انسانی در سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت، این سازمان برای ارائه خدمات بیشتر به 
کارکنان، الگوی برون سپاری را در دستور کار قرار 
داده است که در این الگو، با انجام تشریفات قانونی، 
با در اختیار قرار دادن مکان مرکز درمانی به 
پیمانکار، تجهیز و کادر پزشکی از سوی پیمانکار 
صورت می گیرد. برای ارائه کیفیت باالی خدماتی 
به بیماران، عملکرد پیمانکاران از سوی ناظران 

سنجیده می شود.
   از حدود 10 هزار نفر شاغل در سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت، کمتر از چهار هزار 
و 300 نفر نیروی رسمی و 875 نفر پزشک 

عمومی هستند.
   بیمارستان نفت تهران قدمتی 60 ساله 
دارد. ساختمان این مرکز ارائه خدمات درمانی را 
هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ جایگاه فیزیکی 
که در مرکز شهر دارد، تحت تأثیر قرار داده است.

  خوشبختانه زمینی در منطقه میرداماد 
برای انتقال این مرکز در نظر گرفته شده است که 
به زودی سند آن گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز 

می شود.

مشاوروزیرنفتدرامورمنابعانسانی
گفت:گشایشهایمنابعانسانیکهدر
دولتیازدهمآغازشدهاست،تداوم
عمل بدون وعدهای هیچ و مییابد
نمیماند.محسندالویزشامگاهسهشنبه
)دومخردادماه(درجمعکارکنانشرکت
ملیمناطقنفتخیزجنوب،رایباالی
مردمخوزستانبهتداومریاستجمهوری
بر ییدی تا مهر  ا ر نی روحا آقای
سیاستهایکارآمدنفتیدولتیازدهم
عنوانکردوافزود:خیلیهاتالشکردند
بافضاسازی،جنوبرادربرابرتهرانو
وزیررادرمقابلکارکنانقراردهند،اما
شماباآرایخودثابتکردیدچنینتقابلی
نیست.دالویزگفت:کارکنانشاغلدر
و دریایی سکوهای جنوبی، پارس

مجتمعهایپتروشیمیبهطورمیانگین
بیشاز۸5درصدبهدولتآقایروحانی
رایدادند.ویبابیاناینکهاکنونفصل
رقابتهاتماموفصلرفاقتهاآغازشده
استوهمهبایدباهمبرایساختنایران
تالشکنیم،افزود:طیماههایآینده
هشتمیلیارددالرقراردادامضامیشود.
دالویزگفت:روندبرگشتمقدارتولید
وصادراتنفتکهبخشعمدهآنبههمت
نفتخیز مناطق ملی شرکت کارکنان
جنوبحاصلشد،بایددردولتدوازدهم
نیزادامهیابد.مشاوروزیرنفتبابیان
اینکهآیندهروشنیپیشرویصنعت
نفتاست،یادآورشد:زنگنه،مرداقدامو
عملاستورخدادهایخوبیدرانتظار

صنعتنفتاست.

مدیرعاملشرکتملیمناطقنفتخیز
جنوبگفت:طرحبومیسازی۱0گروه
کاالهایپرمصرفصنعتنفتازطرحهای
مطلوبوزارتنفتاستکهدردولتیازدهم
آغازشدوباثمربخشیاینطرح،اتکایمابه
صنایعداخلیبیشازپیشافزایشمییابد.
بیژنعالیپورشامگاهسهشنبهدومخردادماه
درنشستمشترکیبامحسندالویز،مشاور
منابعانسانیوزیرنفتوجمعیازمدیران
ارشدشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب،با
بیاناینمطلبافزود:هماکنوناینشرکت
بخشعمدهایازتجهیزاتوکاالهایمورد
نیازخودراازمحلتولیداتداخلیتامین
میکند.ویبهاستهالکتجهیزاتشرکت
ملیمناطقنفتخیزجنوباشارهکردوگفت:
براینگهداشتوارتقایتولید،نوسازیو

بهسازیاینتجهیزاتبایددراولویتکارها
قرارگیرد.مدیرعاملشرکتملیمناطق
نفتخیزجنوب،توجههرچهبیشتربهکارکنان
قراردادیوپیمانکاریراضروریدانستو
ابرازامیدواریکرد،روندخوبیکهبرای
رسیدگیبهکارکنانغیررسمیصنعتنفت
دردولتیازدهمآغازشدهاست،تداومیابد.
ویافزود:کارکنانغیررسمیهمانند
کارکنانرسمیصنعتنفتتالشمیکنند
وبایدازمزایاییمشابهکارکنانرسمی
به اشاره با عالیپور شوند. برخوردار
محدودیتمنابعمالیصنعتنفتعنوان
زمانی نفت، سهم درصد ۱4/5 کرد:
میتوانستجوابگوینیازهایصنعتباشد

کهنفت۱40دالربود.
ادامهدرصفحهبعد

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خبر داد:

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مدت موقت ها و پیمانکاران

  تداوم روند بهبود
 شرایط منابع انسانی صنعت نفت در دولت دوازدهم

 افزایش اتکا به تجهیزات داخلی 
با اجرای طرح بومی سازی کاالهای نفتی
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بهسازی شبکه برق بندر صادراتی 
پاالیشگاه آبادان در ماهشهر

عملیات نصب و راه اندازي ترانسهاي 11 کیلوولت شماره 
1 و 2 جدید جنب پست برق کیلوولت 33 و تعمیرات خط 
هوایی شماره 3 از مسی به آلومینیومی بندر صادراتی شرکت 

پاالیش نفت آبادان در ماهشهر با موفقیت اجرا شد.
در اجرای این طرح، بیش از 26 میلیارد ریال سوددهی و 

اهداف زیر پیاده سازی شد:
 پایداري برق و جلوگیري از تأخیر و اختالل در انتقال 

فرآورده هاي نفتی و مصرف برق
  بهره گیري از پست برق 132 کیلوولتی جدید بندر 
صادراتی ماهشهر برای تامین برق 11 کیلو ولت مورد نیاز 

ناحیه ساحلی و بکریا
 رفع عدم اطمینان از شبکه برق رسانی پست برق40 
مایل به بکریا و ناحیه ساحلی و کاهش هزینه هاي تعمیراتی 
ناشی از سرقت هاي کابل هاي مسی و نیز فرسودگی شبکه 

برق رسانی 40 مایلی 
  افزایش ضریب اطمینان شبکه برق رسانی به مخازن 
و تلمبه خانه هاي واقع در بکریا در جهت افزایش نقل و 

انتقاالت مواد نفتی و نیز کاهش اختالل در این مورد
 کاهش تلفات نشتی عایقی و حرارتی و همچنین 

افزایش ظرفیت توان انتقالی 
  استفاده از حداکثر ظرفیت انتقال نفت خام در 

ایستگاه 40 مایل با حذف تامین برق بکریا از این مکان
 حذف هماهنگی هاي زمانبر با ارگان هاي توزیع برق 
ماهشهر و پلیس راه استان خوزستان ناشی از تالقی خط 
هوایی 40 مایل به بکریا با خطوط توزیع برق ماهشهر و 
جاده هاي اصلی و همچنین رفع موانع ناشی از عدم همکاري 

موضعی این ارگان ها.
بندر مهم صادراتی فرآورده های نفتی شرکت پاالیش 
نفت آبادان در ماهشهر با در اختیار داشتن 8 اسکله و 72 
مخزن مواد نفتی و دستگاه های بارگیری و مخلوط 
کننده های نفتی و وسایل بارگیری دریایی، وسایل کنترل و 
آزمایشگاه، از سال 1348 تاکنون نقش حیاتی در انتقال و 

صادرات این محصول راهبردی داشته است.

ادامهازصفحه۱۱
 وی گفت: هیچ وزیری مانند مهندس زنگنه با 
محدودیت های مالی مواجه نبود و در عین حال، هیچ 

وزیری نیز به اندازه ایشان در صنعت نفت کار نکرد.
عالیپور احیای نقش ایران در اوپک را از جمله 
دستاوردهای وزارت نفت در دولت یازدهم عنوان کرد و 
افزود: مهندس زنگنه در این زمینه گفت که کارکنان 
نفتخیز جنوب با تالش خود و افزایش تولید نفت، قدرتی 
به من دادند که باعث شگفتی کارشناسان نفتی جهان 

شد.
وی ابراز امیدواری کرد همانگونه که در دولت 
یازدهم، وزارت نفت عملکرد موفقی داشته است، این 

روند استمرار یابد.

 برنامه تولید و تزریق امسال شرکت ملی 
گذشته هفته  جلسه  در  ن،  ا یر ا  نفت 

 )24 اردیبهشت ماه( هیئت مدیره این شرکت 
تصویب شد.

این برنامه شامل تولید و توزیع نفت خام، 
گاز غنی، گاز سبک، مایعات و میعانات گازی 
و نفتا و همچنین تزریق گاز طبیعی و آب به 

میدان های نفتی است.
بر اساس برنامه تصویب شده، شرکت ملی 
نفت ایران تا پایان امسال، 8 درصد در تولید 
نفت خام، 17 درصد در تولید گاز غنی و 29 
درصد در تولید مایعات و میعانات گازی و 

نفتای خود با افزایش رو به رو خواهد شد.
همچنین بر اساس برنامه های مدیریت 

برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، 
انتظار می رود در همسویی با تحقق تولید 
صیانتی، تزریق گاز طبیعی به میادین نفتی 50 
درصد و تزریق آب بیش از 38 درصد افزایش 

داشته باشد.
از مهمترین اجزای برنامه تولید نفت خام، 
افزایش تولید از میدان های غرب کارون 
)آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، 
یاران شمالی و یاران جنوبی(، میدان آذر و الیه 
تکمیل  با  که  است  جنوبی  پارس  نفتی 
واحدهای فرآورشی و انتقال در آن، برداشت 
حداکثری از این میدان های مشترک ممکن 
می شود. در مسیر افزایش تولید گاز غنی و 
دستیابی به سهم بیشتری از منافع ناشی از 

استحصال محصوالت گازی از منابع مشترک 
نیز، راه اندازی فازهای 13، 14، 22، 23 و 24 
از جمله اولویت های شرکت ملی نفت ایران 

است.
 برنامه یاد شده، با رعایت اصل صیانت از 
مخازن، افزایش بازیافت نهایی، جلوگیری از 
سوزاندن گازهای همراه و جلوگیری از آلودگی 
محیط زیست تدوین شده و طبعاً تحقق آن 
منوط به الزاماتی از قبیل تامین کافی و به موقع 
اعتبارات )ارزی/ ریالی(، تامین به موقع کاال، 
تجهیزات و ماشین آالت، تامین گاز طبیعی 
مورد نیاز برای تزریق و همچنین داشتن 
مجوزهای الزم از هیئت مدیره شرکت ملی 

نفت ایران است.

تا پایان امسال 

تولید نفت خام  ایران 8 درصد افزایش می یابد

معاون مجری طرح آزادگان جنوبی اعالم 
کرد: با حفر 12 حلقه چاه در محدوده منیفولد 2 
طی 3 ماه آینده، روزانه 25 هزار بشکه نفت به 
حجم تولید این میدان افزوده می شود و تولید 
این میدان تا پایان سال جاری به 160 هزار بشکه 

می رسد.
مجید نجاریان گفت: میدان آزادگان جنوبی 
با صرف هزینه ای بسیار کمتر از هزینه های 
مصرفی در پروژه های مشابه، تنها کمتر از پنج 
ماه 40 هزار بشکه به میزان تولید نفت این میدان 

اضافه کرده است.
وی با اشاره به این که از اواسط آذر ماه سال 
گذشته تا کنون 19 حلقه چاه جدید در این 
میدان وارد مدار تولید شده است، عنوان کرد: از 
40 هزار بشکه نفت افزوده شده به حجم تولید 
این میدان، 8 هزار بشکه به همراه مقادیر دیگر 

نفت خام وارد کالستر شمالی شده، سپس به 
کارخانه جفیر می رود و حدود 30 هزار بشکه از 
آن نیز به وسیله خط لوله 32 اینچی به کارخانه 

می رسد.
نجاریان گفت: تمامی اقدامات از جمله نصب 
خطوط لوله، حفر چاه ها، مراحل اسیدکاری، 
استقرار تاسیسات سرچاهی و غیره به پایان 

رسیده است.
معاون مجری طرح آزادگان جنوبی، با تاکید 
بر تالش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و 
کارشناسان میدان آزادگان جنوبی افزود: با این 
حساب روزانه حدود 2/5 میلیون دالر درآمدزایی 

شکل گرفته است.
وی با تاکید بر این که میدان آزادگان 
جنوبی تا پایان سال جاری به تولید 160 
هزار بشکه ای نفت خام می رسد، گفت: قرار 

است طی مدت زمان 2 تا 3 ماه، 12 چاه 
 Manifold( 2 دیگر در محدوده منیفولد
2( به تولید برسد که از این تعداد چاه روزانه 
25 هزار بشکه نفت به حجم تولید این میدان 

افزوده می شود.
به گفته نجاریان، قرار است در جنوب 
میدان 13 حلقه چاه وارد مدار شود که در 
نهایت روزانه 28 هزار بشکه افزایش نفت خام 
 Skid خواهیم داشت و نیز با آوردن طرح
mounted هم روزانه 50 هزار بشکه به 

تولید نفت خام این میدان افزوده می شود.
در طرح جامع توسعه میدان مشترک 
آزادگان جنوبی 2 فاز تعریف شده است که 
برمبنای آن تولید در فاز نخست توسعه به 
320 هزار بشکه در روز و در فاز دوم توسعه 

به 600 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

تا پایان امسال

تولید روزانه نفت آزادگان جنوبی به ۱۶۰ هزار بشکه می رسد

هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران پروژه 
تعیین حریم ایمنی خطوط لوله، تاسیسات، 
مخازن و چاه ها )بخش خشکی( در شرکت ملی 

نفت ایران را تصویب کرد.
معاونت نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی و 
ارزشیابی طرح های برنامه ریزی تلفیقی، بازنگری 
در حریم ایمنی خطوط لوله و تاسیسات نفتی را 
ضروری اعالم کرد. طبق این گزارش، توجه به 
موضوع حریم ایمنی خطوط لوله و تاسیسات، تنها 
دو فصل از مقررات ایمنی تخصصی را به خود 
اختصاص داده است. همچنین با توجه به توسعه 
شهرها و روستاها و افزایش جمعیت مجاور 
تاسیسات و نیاز به ایجاد واحدهای فرایندی جدید 
بر اساس برنامه های دراز مدت و تعهدات تولیدی، 
بازنگری در حریم ایمنی خطوط لوله و تاسیسات 
را ضروری کرده است. در این گزارش آمده است: 

»مقررات ایمنی« یکی از مهمترین اسناد موجود 
در هرم مستندات نظام مدیریت اچ اس ای است؛ از 
این رو تکمیل و به روز رسانی مقررات حریم ایمنی 
خطوط لوله، تاسیسات، مخازن و چاه ها می تواند 
به عنوان یک سند قانونی در همه فعالیت ها و 
طرح های مختلف شرکت های تابعه به کار گرفته 
شود. این گزارش حاکی است، گام اول در 
پیاده سازی و به کارگیری اسناد یاد شده، انجام 
مطالعات تعیین حریم ایمنی به صورت یکپارچه با 
تمرکز بر انواع مختلف تاسیسات و موقعیت های 
جغرافیایی متفاوت در حوزه صنایع باالدستی نفت 
است، به طوری که بتوان نتایج حاصل را در قالب 

مجموعه مقررات منسجم و مدون ارائه کرد.
 اجرای پروژه »تعیین حریم ایمنی خطوط 
لوله، تاسیسات، مخازن و چاه ها )بخش خشکی( 
در شرکت ملی نفت ایران« از سوی مدیریت 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست درخواست شده 
که در سه فاز به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی 

نفت ایران رسیده است.
بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شد اجرای فازهای 
اول و دوم با عناوین »انجام مطالعات فنی تعیین 
حریم ایمنی خطوط لوله، تاسیسات، مخازن و 
چاه ها )بخش خشکی( در شرکت ملی نفت ایران« 
و »تدوین مقررات حریم ایمنی خطوط لوله، 
تاسیسات، مخازن و چاه ها)بخش خشکی( در 
شرکت ملی نفت ایران« به عنوان یکی از فصول 

مقررات ایمنی تخصصی در 12 ماه انجام پذیرد.
فاز سوم پروژه شامل پیگیری و انجام مراحل 
قانونی تهیه پیش نویس الیحه قانونی و ایجاد سند 
قانون حریم ایمنی توسط مدیریت بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست با همکاری مراجع ذیربط 
است که بعد از فازهای اول و دوم اجرایی می شود.

قوانین حوزه حریم ایمنی خطوط لوله و تاسیسات نفتی تصویب شد

 افزایش اتکا به تجهیزات داخلی 
با اجرای طرح بومی سازی 

کاالهای نفتی

رویداد
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 E&P فهرست شرکت های
ایرانی بلندتر می شود

نام چند شرکت به فهرست شرکت های صاحب 
صالحیت ایرانی برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید 

)E&P( افزوده می شود.
محمدرضا ابوطالب، مدیرکل سیاست گذاری، 
مهندسی و استانداردهای معاونت مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزارت نفت با اعالم این خبر افزود: هم اکنون 
مراحل ارزیابی تعدادی دیگر از شرکت ها ی متقاضی 
برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید را در دستور کار 
داریم و در آینده نزدیک، اسامی تعدادی از شرکت هایی 
که تایید صالحیت می شوند، به فهرست قبلی اضافه 
خواهد شد.  وی درباره برنامه معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی 
شرکت های پیمانکار عمومی هم گفت: تدوین شرح 
خدمات و مدل ارزیابی این دسته از شرکت ها  نیز در 
دست اقدام است و فهرست شرکت های مورد تایید 
امسال آماده و اعالم خواهد شد. بر اساس این گزارش، 
وزارت نفت پس از اجرای طرح »تدوین مدل ارزیابی 
 )E&P( و احراز صالحیت شرکت های اکتشاف و تولید
در حوزه باالدست« که سبب تهیه مدل، ارزیابی و 
انتخاب 11 شرکت صاحب صالحیت شد، در صدد 

شناسایی و ارزیابی پیمانکاران عمومی ایرانی برآمد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد: 

افزایش 5 برابری برداشت نفت 
از میدان های مشترک

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به افزایش 5 
برابری برداشت نفت از میدان های مشترک گفت: اولویت 
دولت دوازدهم در شرایط کنونی سرمایه گذاری در 
میدان های نفتی مشترک است. حسین امیری خامکانی 
با اشاره به افزایش برداشت 5 برابری ایران در میدان های 
مشترک نفتی با عراق گفت: در احکام دائمی بودجه های 
سنواتی و برنامه های توسعه کشور دولت بر اولویت 
برداشت نفت از میدان های مشترک مکلف و در قانون 
بودجه سال 96 بر این اقدام تاکید شده است. وی افزود: 
در دوران تحریم ها دولت یازدهم با توجه به محدودیت 
منابع و سرمایه گذار خارجی، اولویت بندی هایی در 
میدان های پارس جنوبی و غرب کارون انجام داد که این 

اولویت بندی ها نتیجه بخش بوده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
با بیان این که منابع کشور در بحث اکتشاف و استخراج 
نفت باید ابتدا در میدان های مشترک هزینه شود، تصریح 
کرد: ساختار فیزیکی میدان های نفت و گاز به این صورت 
است که اگر طرفی برداشت خود را افزایش دهد، فشار 
کاهش یافته است و نفت و گاز از سوی ایران به سمت 
طرف مقابل حرکت می کند. وی با تاکید بر این که دولت 
دوازدهم در شرایط محدودیت منابع و سرمایه باید ابتدا 
در میدان های نفتی مشترک سرمایه گذاری کند، عنوان 
کرد: زمانی که دیگر میدان های مشترک ظرفیت 
سرمایه گذاری نداشتند، می توان سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی را به سمت میدان های داخلی سوق داد و 

استحصال و استخراج را در این مناطق آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت از افزایش تولید در میادین مشترک غرب کارون گفت:

توسعه صنعت نفت باثبات تصمیم
امنیت سرمایه گذاری  و سیاست گذاری عقالیی

دولت یازدهم، برداشت از میدان های راهبردی 
و مشترک را در اولویت قرار داد و توسعه میدان های 
غرب کارون نتیجه تدبیر این دولت به شمار 

می رود.
سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه نفت )متن( با بیان این مطلب 
گفت: بدون تردید در ماه های پایانی دولت ها 
می توان کارنامه اقدام و عمل آنها را مشاهده کرد، 
درباره دولت یازدهم هم اگرچه موارد بزرگی 
همچون پایان و راه اندازی 11 فاز پارس جنوبی، 
مجتمع های پتروشیمی و یا فاز نخست پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس وجود دارد ، اما جهش در 
توسعه میدان های غرب کارون، یکی از بزرگترین 
دستاوردهای ناشی از تدبیر و سیاست اصولی این 
دولت است. وی گفت: واقعیت این است که اصلی 
ترین عامل توسعه پرشتاب میادین غرب کارون، 
ظهور »اراده و عقالنیت« در تئوری های توسعه 
میدان های نفت و گاز بود که سبب شد پروژه های 
تعریف شده با سرعت مناسب به اهداف خود دست 
یابند. مدیرعامل شرکت متن افزود: البته تدابیر و 
سیاست های توسعه گرایانه دولت یازدهم در 
صنعت نفت تنها به موضوع تولید منتهی نمی شود 
و به ویژه در روش رویارویی با مباحث توسعه 
میدان ها هم وارد مراحل جدیدی شده ایم که 
استفاده از دستگاه های فرآورش سیار نفت، یکی 
از مهمترین آنهاست. شهنازی زاده ادامه داد: به طور 
معمول در پروژه های توسعه میدان ها مرسوم بود 
که عملیات برداشت پایدار نفت را به تاسیس و 
آماده بودن واحدهای بزرگ فراورش نفت همان 
میدان مرتبط می کردند و چه بسا در گذشته، 
برخی میدان های نفتی ایران به دلیل تاخیر در 

ساخت و تکمیل واحدهای فراورش نفت با تاخیر 
به مرحله تولید رسیدند، اما در دولت یازدهم از آنجا 
که بحث تولید از میادین مشترک به یک »اولویت« 
و ضرورت کلیدی تبدیل شد، روش های گوناگونی 
برای مدیریت روند تولید در نظر گرفته شد. وی 
اعالم کرد: در برخی موارد در توسعه میدان های 
غرب کارون و سایر میادینی که شرکت متن 
مسئولیت توسعه آنها را به عهده داشت، از ظرفیت 
خالی برخی واحدهای فرآورشی مجاور استفاده شد 
و یا در جدیدترین رویکرد، استفاده از دستگاه های 
فرآورش سیار نفت در دستور کار قرار گرفته است. 
مدیرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت گفت: 
میدان آزادگان جنوبی به عنوان بزرگترین طرح 
توسعه در میان میادین نفتی مشترک کشور به 
زودی و تا پیش از پایان سال 96 به تولید روزانه 
150 هزار بشکه دست خواهد یافت و تا پایان سال 
97 که زمان اتمام فاز نخست توسعه آن است، به 
رقم تولید روزانه 320 هزار بشکه خواهد رسید که 
با توجه به نبود ظرفیت فرآورش نفت این میدان، 
با ابتکار شرکت متن قرار است از دستگاه های 
فرآورش سیار نفت استفاده شود. وی با تاکید بر 
اینکه سیاست اولویت دهی به تولید از میادین 
مشترک مصداق بارز اقتصاد مقاومتی و تامین 
کننده منافع ملی ایران است، گفت: با توجه به 
مشترک بودن میدان آزادگان جنوبی با کشور 
عراق، وزارت نفت و شرکت متن به عنوان مجری 
توسعه این میدان، توقف توسعه را به هیچ بهانه ای 
نمی پذیرند و به همین دلیل، فقدان ظرفیت 
نمک زدایی و فرآورش نفت تولیدی این میدان، 
باعث نشد حتی یک ساعت در روند توسعه آن وقفه 
ایجاد شود. شهنازی زاده یادآور شد: یونیت های 
فرآورش سیار نفت که امروزه در بسیاری از 
کشورهای جهان از جمله عربستان، الجزایر، تونس 
و امارات در حال استفاده است، به عنوان یک شیوه 
جدید در کمک به سرعت یافتن توسعه میادین 

مطرح است.
وی افزود: این واحدهای سیار در ظرفیت های 
10 هزار بشکه ای و همگام با افزایش تولید میدان 
آزادگان جنوبی به تدریج افزوده می شوند و این 
روند تا زمان تکمیل واحد فرآورش بزرگ نفت این 

میدان ادامه خواهد یافت. مدیرعامل متن، ظرفیت 
تولید نهایی میدان آزادگان جنوبی را در فاز دوم 
روزانه 600 هزار بشکه اعالم کرد و گفت: استفاده 
از یونیت های فرآورش سیار نفت باعث می شود در 
روند توسعه این میدان اختاللی به دلیل مهیا نبودن 
ظرفیت فرآورش ایجاد نشود. وی اعالم کرد: 
دستگاه های یادشده به دلیل کاربری موقت و تا 
زمان مهیا شدن واحد دائمی معموال به صورت 
اجاره ای مورد استفاده شرکت ها ی نفتی جهان قرار 
می گیرند و همین موضوع باعث می شود هزینه 
سرباری هم به طرح توسعه میدان آزادگان تحمیل 
نشود. شهنازی زاده تصریح کرد: در میدان های در 
حال توسعه منطقه غرب کارون 67 میلیارد بشکه 
نفت درجا پیش بینی  شده است که یک درصد 
افزایش ضریب بازیافت از این میدان ها به معنای 
اضافه شدن 670 میلیون بشکه نفت به دارایی ملی 
ایران خواهد بود و با در نظرگرفتن نرخ های کنونی 
قیمت جهانی نفت، ارزشی حدود 33 میلیارد و 
500 میلیون دالر خواهد داشت. وی ادامه داد: اگر 
به وسیله مشارکت های فنی و علمی و اعمال 
روش ها و کاربست فناوری های نوین موفق شویم 
ضریب بازیافت این میادین را تا حدود 20 درصد 
افزایش دهیم، 670 میلیارد دالر به دارایی و درآمد 
ملی ایران افزوده خواهد شد. مدیرعامل شرکت 
مهندسي و توسعه نفت گفت: بی تردید همه 
دولتمردان به توسعه و پیشرفت ایران اسالمی 
عالقه مند هستند، اما واقعیت اینجاست که توسعه 
صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی 
ایران نیازمند سه گزینه مهم شامل ثبات در تصمیم 
گیری ها و رویکردها، امنیت سرمایه گذاری و 
سیاست گذاری عقالیی است. شهنازی زاده ادامه 
داد: توقع ملت بزرگ ایران و رهبری معظم انقالب 
از صنعت نفت، مهیا کردن زیرساخت های الزم 
برای ساختن ایران آباد، آزاد و توسعه یافته است 
که رهبری به صراحت در سند چشم انداز 
برشمرده اند، در همه اسناد باالدستی از جمله 
ابالغیه اقتصاد مقاومتی هم نقش و مسئولیت 
بزرگی بر دوش صنعت نفت است و به همین دلیل، 
ادامه مسیر پیشرفت این صنعت، یکی از الزامات 

تحقق مطالبه ملت و مقام معظم رهبری است.

گامی دیگر به سوی خودکفایی در صنعت پتروشیمی

 دانش فنی تولید گرید جدید لوله پلی اتیلن سنگین بومی شد

پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی موفق به بومی سازی و تولید گرید 
 High Performance لوله پلی اتیلن سنگین

PE100 شدند.
اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی اعالم کرد: با تالش 
همکاران و پژوهشگران شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی، تولید این گرید لوله از 
مرحله طراحی، ساخت، اجرا و راه اندازی آن در 

مرکز اراک با موفقیت انجام شد.
فناوری  و  پژوهش  افزود: شرکت  وی 
پتروشیمی نخستین بار در ایران موفق به تولید 
 High سنگین  تیلن  ا پلی  لوله  گرید 
Performance PE100 در فرآیند بومی 
 Multimodal HDPE شد و سه راکتور
MMP-HDPE((، مطابق با استانداردهای 
معتبر بین المللی  در گرید PE100+ ساخته 
است. قنبری با بیان این که این گرید ویژه در 

اتیلنی گازرسانی و  پلی  لوله های  ساخت 
آبرسانی مورد نیاز است، تصریح کرد: هم اکنون 
دانش فنی این گرید در انحصار تعداد محدودی 
شرکت پتروشیمی خارجی قرار دارد و نیاز 
داخل کشور به این نوع مواد نیز به طور کامل 
از منابع خارجی تامین می شود؛ بنابراین 
می توان دستیابی به این فناوری را گامی برای 
تحقق خوداتکایی صنعت و صرفه جویی ارزی 

و اقتصادی دانست.   
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پشتیبانیساختوتامینکاالیشرکتملینفتایرانیکی آرزوعطایی
ازواحدهاییبودهاستکهبهجراتمیتوانگفتیکتنهباربزرگیازمبارزه
باتحریمها،داخلیسازیکاالها،خودکفاییدرتولیدتجهیزاتنفتیو
اشتغالزاییازطریقآنرانهتنهادرسطحوزارتنفت،بلکهدرسطح
است؛صنعت بهدوشکشیده اقتصادیکشور و سازمانهایصنعتی
سرنوشتسازنفتدرکشورنقشمهمیدراقتصادمقاومتیکهمقاممعظم
رهبریاجرایسیاستسالرابهاینمسئلهحیاتیاختصاصدادندایفاکردو
توانستباداخلیسازیبسیاریازتجهیزاتراهبردیخود،گامهاییاساسی
درخودکفاییتجهیزاتنفتیبردارد.ازاینجهتمیتوانوزارتنفترانماد

گفته به مقاومتیخواند. اقتصاد مسلم
معاونمدیرپشتیبانیساختوتامین
کاالیشرکتملینفتایران،وزارت
نفتپیشازاینکهسال۹۶ازسوی
مقاممعظمرهبریبهناماقتصاد
مقاومتی،تولیدواشتغالنامگذاری

توانستهاستکاالهای شود،
موردنیازخودراداخلیسازی
زی لسا فعا طریق  ز ا  و
ی برا خلی دا شرکتهای
هزاراننفردرکشورشغلایجاد
در »مشعل« هفتهنامه  کند.

قلمبردزفولیچگونگی رامین با گفتوگو
دستیابیوزارتنفتبهخودکفاییدرتامین
کاالوتجهیزاترابررسیکردهاستکهروایت

آنازنظرتانمیگذرد.

وزارت  نفـت
 یک گام جلوتر
 از شعار سـال

معاون مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی 
شرکت ملی نفت ایران از آنچه نفتی ها در داخلی سازی 

»توانسته اند« و »می توانند«  با »مشعل« سخن گفت

اقتصاد مقاومتی

معاون مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی 
شرکت ملی نفت ایران به خبرنگار مشعل گفت: 
»شرکت کاالی نفت، فعالیت خود را از سال 
1362 آغاز کرده است و افزون بر 30 سال 
قدمت در تامین تجهیزات کل وزارت نفت دارد، 
پس از آن تامین قطعات و تجهیزات شرکت 
ملی نفت و بخشی از شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران را به 
عهده داشت، اما از سال 1388 به 
بعد که تحریم ها سنگین تر 
با  واحد  این  کار  شد، 
ر  د یت  د و محد
ال  بازگشایی 
و  سی ها 

انتقال پول، بسیار پیچیده شد؛ با همه این 
مشکالت و اگر چه در دوره ای تاخیرهای 
چندماهه اتفاق افتاد که البته آن هم به دلیل 
پیداکردن راهکارهای جدید و راه های میانبر 
برای تامین تجهیزات بود، اما این واحد هرگز 
اجازه نداد که در طوالنی مدت در تامین قطعات 

و تجهیزات صنعت نفت وقفه ای به وجود آید.
این روند تا سال 93 ادامه داشت و همچنان 
تمامی تجهیزات و قطعات موردنیاز شرکت های 
تابعه شرکت ملی نفت تامین می شد، اما از سال 
1394 شرکت کاالی نفت منحل و به مدیریت 
تبدیل شد، ولی در همان مسیر وظایف و 
ماموریت های قبلی فعالیت می کرد، اما در 
شرایطی حساس تر، یعنی عالوه بر این که 

وظیفه تامین کاال و تجهیزات 
را داشتیم، پشتیبانی از ساخت 
داخل را نیز که پیش تر 
هم بر عهده ما بود، 
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به صورتی جدی دنبال کردیم تا حدی که هم 
اکنون 90 درصد از مسئولیت این واحد، 
داخلی سازی کاالهای مورد نیاز صنعت نفت 
و تجهیزاتی است که تاکنون در داخل کشور 
ساخته نشده است که البته تفاوتی اساسی 
با گذشته دارد و آن هم این است که در 
معکوس  مهندسی  سازنده ها  گذشته 
می کردند، اما امروز هدف ما انتقال فناوری و 
دانش فنی روز دنیا برای ساخت آن کاال از 
طریق همکاری مشترک سازنده های توانمند 
داخلی با شرکت ها ی معتبر خارجی است و 
این سیاست جدید  شخص مهندس  زنگنه ، 
وزیر نفت و ما در جهت عمل به آرمان های 

اقتصاد مقاومتی بود.«
رامین قلمبر دزفولی در تشریح روند 
به خودکفایی در  نفت  دستیابی صنعت 
ساخت و تامین تجهیزات افزود: »به دنبال 
شکل گیری و راهبری این سیاست جدید از 
سوی مهندس زنگنه، در سال 93 که از سوی 
مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل نامگذاری شده بود، وزارت نفت 
ده پروژه ساخت داخل کاال و تجهیزات 
راهبردی وزارت نفت را مشخص کرد که 
شامل اساسی ترین و حیاتی ترین نیازهای 
صنعت نفت بود، اجرا و داخلی سازی آن به 
کاالی نفت به عنوان مجری سپرده شد و این 
حرکت مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی 

در وزارت نفت بود.«
وی در تشریح ده پروژه طراحی شده در 
جهت خودکفایی صنعت نفت گفت: »این ده 
پروژه شامل ساخت تجهیزات سرچاهی، 
پمپ های  چاهی،  درون  تکمیلی  رشته 
سرچاهی، پمپ های درون چاهی که یکی 
از های تک ترین پروژه هاست و افزایش تولید 
را به همراه دارد )از چاهی که دچار افت 
شدید فشار شده است و حتی یک بشکه 
نفت هم نمی دهد، با این پمپ ها بین هزار تا 
3 هزار بشکه نفت استخراج خواهد شد(، 
ساخت انواع مته های حفاری )پروژه شماره 
سه(، ساخت شیرهای کنترلی و ایمنی 
)پروژه شماره چهار(، ساخت انواع لوله های 
بدون درز مربوط به لوله های جریانی و حفاری 
نواع  ا ساخت  پنج(،  شماره  )پروژه 
الکتروموتورهای ضدانفجار و دور متغیر 
نواع  ا ساخت  شش(،  شماره  )پروژه 
ماشین آالت دوار شامل توربین و پمپ و 
کمپرسور )پروژه شماره هفت(، ساخت 

فوالدهای آلیاژی )پروژه شماره هشت( و 
ساخت ابزارهای اندازه گیری در حفاری 
)پروژه شماره نه( و در نهایت ساخت پیگ 

هوشمند )پروژه شماره ده( بوده است.«

600 میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
قالب 52 قرارداد با سازندگان داخلی

قلمبر با تاکید بر این که در همسویی با 
اقتصاد مقاومتی در کشور و صنعت نفت و با 
ارزیابی های انجام شده این ده پروژه تعریف 
شد، گفت: »در سال 94 شعار سال 95 
که»اقدام و عمل« بود را به کمک شرکت ها 
ی سازنده داخلی به منصه ظهور رساندیم، 
در سال 94 و 95 چهار مورد از این پروژه ها 
نهایی شد و 52 قرارداد افزون بر 600 میلیارد 
تومان با سازندگان داخلی که برخی صرفا 
با  برخی  و  هستند  داخلی  سازنده های 
سازنده های خارجی همکاری دارند، در جهت 
دستیابی به دانش فنی ساخت تجهیزات 

منعقد شد. «

12 قرارداد با شرکت ها ی داخلی 
سازنده لوله های موردنیاز صنعت

معاون مدیر پشتیبانی، ساخت و تامین 
کاالی شرکت ملی نفت ایران گفت: »تاکنون 
از میان این ده پروژه، پروژه های شماره یک، 
دو، سه و نه اجرایی شده و قراردادهای آنها 
هم نهایی شده است و در سال 95 از این 
سازندگان، اجناس به تولید رسید تحویل 
گرفته شده است؛ در سال 95 تمام کارهای 
پروژه شماره 5 )ساخت انواع لوله های بدون 
درز جریانی و حفاری( نهایی شد؛ این پروژه 
مهمترین پروژه از لحاظ سرمایه گذاری و 
میزان نیاز و مصرف است؛ هر چاه نفتی که 
احداث می شود، لوله نیاز دارد و سالی 200 تا 
250 حلقه چاه حفاری می شود و هر چاهی 
بین 4 تا 5 کیلومتر عمق حفاری دارد، پس 
ببینید چه حجم لوله ای فقط برای داخل چاه 
نیاز داریم افزون بر این لوله های جریانی نیز 
هست؛ ظرف یکی دو هفته آینده خبر انعقاد 
قرارداد این پروژه که شامل 12 قرارداد با 
شرکت ها ی داخلی است، اعالم خواهد شد.«

رامین قلمبر دزفولی افزود: »پروژه 8 در 
حقیقت در دل این پروژه ها انجام شده است، 
برای تجهیزات  اولیه ای که  یعنی مواد 
سرچاهی نیاز داریم، فوالدهای آلیاژی است 

که از طریق پروژه یک و پنج 100 در صد 
داخلی سازی شده است. پروژه ده که پروژه 
پیگ هوشمند است، همه مقدمات آن انجام 
و مناقصه آن نیز برگزار شد، ولی شرکت های 
داخلی ما در این زمینه توان کامل نداشتند 
و امتیازهای الزم را کسب نکردند و مصوب 
شد که مجددا یک مناقصه بین المللی برگزار 
کنیم و شرط مناقصه این بود که یا یک 
شرکت خارجی با جوینت داخلی بیاید و یا 
شرکتی داخلی با جوینت داخلی بیاید، چون 
دانش فنی آن باالست و برای ما حائز اهمیت 
است؛ پروژه شماره شش نیز در حال انجام 
است و تجمیع های آن صورت گرفته، چون 
اگر تجمیع نکنیم، نمی توانیم ساخت داخل 
انجام دهیم، نخست باید یک تقاضایی باشد 
تا ما از قالب آن تقاضا به ساخت برسیم، چون 
قرار نیست وزارت نفت به کسی پول بدهد تا 
کارخانه ایجاد کند و از طریق خرید انگیزه 
ایجاد می کنیم تا سرمایه گذاری انجام شود؛ 
و  کنترلی  شیرهای  پروژه  مورد  در 
الکتروموتورهای ضدانفجار متاسفانه به دلیل 
ما که دست  نکردن طرح های  همکاری 
در  کاالها  این  چون  است،  پیمانکاران 
داشته  فشاری  نمی توانیم  طرح هاست، 
با چند  رایزنی هستیم  باشیم، در حال 
پیمانکار بزرگ که با ما مشارکت کنند تا 
بخشی از نیازهای ما در اختیار این پروژه ها 
قرار بگیرد و بتوانیم برای عقد قرارداد و 
داخلی سازی آن ها تجمیع مناسبی انجام 

دهیم.«

ایجاد بیش از 5 هزار فرصت شغلی 
در وزارت نفت

معاون مدیر پشتیبانی ساخت و تامین 
کاالی شرکت ملی نفت ایران درباره روند 
تولید اشتغال در جریان خودکفایی در 
صنعت نفت گفت: »با اجرایی کردن این ده 
پروژه، حدود هزار شغل مستقیم و سه هزار 
شغل غیرمستقیم در بخش خصوصی صنعت 
نفت ایجاد شده است و 
اگر بتوانیم قراردادهای 
پروژه های دیگر را نیز در 
سال 96 اجرایی کنیم، 
این آمار به دو تا سه برابر 
افزایش می یابد و تمام 
اینها حکایت از این دارد 
که وزارت نفت همیشه 

یک گام جلوتر از شعار سال بوده است و 
می توانم بگویم با عقد بقیه قراردادها بیش از 
75 درصد کاال و تجهیزات ما در وزارت نفت، 
ساخت داخل و بیش از 5 هزار فرصت شغلی 
ایجاد خواهد شد که البته تمام این پروژه ها 
از زمان عقد قرارداد، نیاز به زمان دارد تا به 
نتیجه برسد و در پایان سه سال 100درصد 

ساخت کاال خواهیم داشت.«
وی درباره صرفه جویی ارزی ناشی از 
اجرای این پروژه ها در صنعت نفت گفت: 
»این لوله ها پیش تر دو برابر قیمت خرید 
می شد و اگر در بخش لوله ها به عقد قرارداد 
برسیم، رقمی حدود 800 میلیون یورو در 
پروژه شماره 5 صرفه جویی ارزی خواهیم 

داشت.«
قلمبر درباره کیفیت کاالهای ساخت 
داخل گفت: »از لحاظ کیفیت به جد می توانم 
از  ما چیزی  داخلی  بگویم سازنده های 
شرکت ها ی سازنده خارجی کم ندارند و 
همان تست هایی که سازنده های خارجی 
در  می دهند،  انجام  استاندارد  دارای 
شرکت های داخلی ما با کمک ادارات بازرسی 
فنی مهندسی که نظارت کامل بر تولید 
دارند، حتی 10 درصد سختگیرانه تر اجرا و 

کاال واقعا با کیفیت عالی تولید می شود.«
وی افزود: »به دلیل تحریم های آمریکا 
شرکت ها ی ما نمی توانند گواهینامه های ای 
پی آی را دریافت کنند و راه حل ما برای رفع 
این مشکل، این بود که مطابقت بین المللی 
این گواهینامه ها را از شرکت های مهندسی 

و بازرسی معتبر اروپایی دریافت کنیم.«
قملبر تاکید کرد: »وزارت نفت یکی از 
موفق ترین وزارتخانه هایی است که اقتصاد 
مقاومتی را با همه مشکالت، اعم از عدم 
نقدینگی و همه مسائل دیگر به معنای واقعی 

اجرایی کرده است.«
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برجام؛دیپلماسیایران اکرمبرنجی
برایعبورازتحریمهاووضعیتنامناسب
اقتصادیحاکمبرایرانبودکهدردولت
یازدهمبهثمرنشستودورانجدیدیبه

نامپسابرجامرادرتاریخکشوررقمزد.
از یکی نفت وزارت میان این در
موفقترینوزارتخانههابرایاستفادهاز
شرایطپیشآمدهبودکهباتالشمردان
نفتیبهبازپسگیریسهماوپک،افزایش
و گازی میعانات ، خام نفت صادرات
فرآوردههاینفتیانجامیدوایرانرابا
قدرتبهصحنهاقتصادیدنیابازگرداند.

میزان میعانات گازی  روی دریا
،»condensate«میعاناتگازییا
شاملترکیباتسنگینترازبوتانومایع
است.اینترکیباتباارزشکهمحصول
بهره هنگام و است گازطبیعی جانبی
تولید طبیعی، گاز مخازن از برداری
میشود،پسازتثبیتفشاربخاربهمخازن
ازذخیرهسازیبه انتقالیافتهوپس

بازارهایجهانیعرضهمیشود.
اینکاالینفتیوگازیازنظرتولید،
شرایطبازارومشتریانبالقوهوهمچنین

سایر با قیمتگذاری کارهای و ساز
حاملهایانرژیازجملهنفت،گازطبیعی
ودیگرفرآوردههاینفتی،شباهتیندارد
ازاینرو،مدیریتکردنتولیدوفروشآن
یکیازبزرگترینچالشهایشرکتملی
نفتایراناستکهخوشبختانهبابهثمر
رسیدنبرجام،برایتولیدوفروشمیعانات

گازیآیندهروشنیرقمخوردهاست.
بیشترینمیزانمیعاناتگازیایراناز
میدانگازیپارسجنوبیتولیدمیشود.
اینمیدانبزرگترینمنبعگازیاستکه
رویخطمرزیمشترکایرانوقطردر
خلیجفارسودر۱05کیلومتریساحل

جنوبیایرانقراردارد.
مطالعاتانجامشدهنشانمیدهداین
میدانبیشاز۱4تریلیونمترمکعبگاز
بشکه میلیارد ۱۸ بر افزون و طبیعی
میعاناتگازیرادرخودجایدادهاست.

پیشازاجراییشدنبرجام)برنامه
جامعاقداممشترک(،درزمانتحریمکه
صادراتنفتخامکاهشیافتوحتیبرای
برخیکشورهانظیرژاپنوکرهجنوبی
سهمیهوارداتنفتخامتعیینشد،فروش
میعاناتگازیبامشکلروبهروشدوبرخی

کشورهاازخریدآنصرفنظرکردند)علت
اینامرآناستکهدرطبقهبندیهای
بینالمللیمیعاناتگازیدرردهنفتخام

تعریفمیشود(.
ایندرحالیاستکههمچنانکهتولید
نفتخامبهدلیلتحریمکاهشمییافت
همیت ا لیل د به طبیعی  ز گا لید تو
استراتژیکمیدانمشترکپارسجنوبی
وضرورتتوسعهآنوبهتبعآنباافزایش
تولیدگاز،تولیدمیعاناتگازینیزافزایش

مییافت.
توسعه  به زی گا نات میعا لید تو
طبق است. وابسته گازی میدانهای
استانداردازهرفازپارسجنوبیبهطور
میانگینروزانه40هزاربشکهمیعانات
گازیتولیدمیشودکهاینامر،تولید

میعاناتگازیراافزایشمیدهد.
تحریمهاوبهفروشنرفتنمیعانات
گازیپیشازبرجامسببشدبخشعمده
میعاناتگازیتولیدشدهبهمخازنشناور
وحتیبهخشکیانتقالیابدکهاینامر
نفت به را هایسنگینی هزینه ناگزیر

تحمیلمیکرد.
میزاناینذخایردرزماناوجتحریمها

به7۳تا74میلیونرسیدکه۶0میلیون
شناور های کشتی روی آن از بشکه
عسلویهدرآبهایایرانومابقیدرچین
نگهداریمیشد؛البتهایناعدادتقریبیو

مدامدرحالتغییربودهاست.
هزینهنگهداریاینذخایردرماهبرای
هربشکه70تا۸0سنتهربشکهدرداخل
کشورو۶0سنتدرخارجازکشوربوده
استکهاینهزینهسرباربافروشبیشاز
۱0میلیونبشکهذخایررویآبازدوش
شرکتملینفتایرانبرداشتهشدوحدود
4میلیارددالرازدرآمدحاصلازفروشاین

ذخایرنصیبکشورشد.

میعانات روی آب تمام شد
»تمامذخایرنفتیرویدریافروخته
شد«خبریکهعلیکاردر،مدیرعامل
شرکتملینفتایراندرآخرینروزهای
را آن و کرد اعالم ۹5 سال اسفند
دستاوردیبزرگبرایصنعتنفتکشور
ارزیابیکردودرمقابلخبرگزاریرویترز
درگزارشیبهمحدودیتهاییکهبافروش
اینذخایربرایصادراتنفتایرانایجاد

میشود،اشارهکرد.

گزارش »مشعل«  از تدبیر وزارت نفت در فروش همه میعانات گازی روی آب

برجام و تبدیل یک تهـدید
به  فرصــت

گزارش ویژه
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براساساعالمرویترز»ایرانهمهنفتی
راکهطیسالهایتحریمرویدریاذخیره
کردهبود،بهفروشرساندهاستواکنون
تهرانبرایباالنگهداشتنمیزانصادرات
برای بامشکلمواجهاست،زیرا خود
افزایشتولیدبامحدودیتهاییمواجه

است.«
رویترزبرایاثباتاینادعابهسراغ
ریچاردمالینسون،تحلیلگرموسسهانرژی
اسپکتسرفتونظراتویرااینچنین
بازتابدادکه»مافکرمیکنیمنفتذخیره
شدهرویدریاعاملاصلیافزایشصادرات
نفتایرانبودهاست.«و»اکنونکهاین
ذخایربهاتمامرسیدهاست،احتماالمیزان
صادراتنفتخامومیعاناتایرانکاهش

خواهدیافت.«
همچنیناومعتقداستکه»ایرانتا
زمانیکهبتواندتخصصوسرمایهخارجی
رامجددابهبخشباالدستینفتخود
برای بازگرداند،مسیربسیاردشواری

افزایشتولیدپیشروخواهدداشت.«
رویترزدرادامهگزارشخودبهرشد
تولیدنفتخامایرانپسازلغوتحریمها
لغو از پس که میکند اعالم و اشاره
تحریمهایغربعلیهایران،تولیدنفت
اینکشورباجهشیقابلمالحظهازحدود
2/۹میلیونبشکهدرروزبهحدود۳/۶
میلیونبشکهدرماهژوئنرسید؛اماازآن
زمانبهاینطرف،یعنیازماهژوئن،تولید
نفتایرانبین۳/۶تا۳/7میلیونبشکه
درروزدرنوسانبودهوحتیباوجود
مستثنیشدناینکشورازتوافقکاهش
تولیداوپک،تولیدشافزایشقابلتوجهی

نداشتهاست.
ایناظهارنظرهانیزدرحالیمطرح
میشودکهبهگفتهمدیرعاملشرکتملی
نفتایران،تولیدنفتخامکشوردراسفند
ماهسالگذشتهروی۳میلیونو۹00هزار
بشکهقرارداشتهاست.درعینحالبر
اساسگزارشاوپکتولیدنفتخامایران
درماهفوریه)دومینماهمیالدی(بارشدی
۳۶/۱درصدیبه۳میلیونو۸۱4بشکه

درروزبودهاست.

برجام  و افزایش قدرت چانه زنی
فروشنفتومیعاناتگازیذخیرهشده
،دستاوربرجاموتدبیروزارتنفتدر
دورانپسابرجاماستکهقدرتچانهزنی
رابقدریباالبردکهکشورهایچین،کره،
ژاپن،هندوکشورهایاروپاییبهدنبال
پیشیگرفتنوافزایشسهمخودازبازار

فرآوردههاینفتایرانهستند.
بهگفتهکاردر،»تااوایلاردیبهشت۹۶
جمعا۱00تا۱05هزاربشکهافزایشتولید
جدیدخواهیمداشتکهتولیداتمارابه4
میلیونبشکهدرروزخواهدرساندواین
میزانتولیددرتوانمااست؛امابرای
افزایشاینمیزانتولیدقطعابهسرمایه

خارجینیازخواهیمداشت.«

بهاینترتیببامحققشدناینسطح
ازافزایشتولید،آنطورکهکارشناسانو
رسانههایغربیتحلیلمیکنند،تمام
شدنذخایرنفتیرویآبباعثایجاد
خللدرروندصادراتنفتخامکشور
نخواهدشد،بلکهعدمورودسرمایهگذاران

خارجیچالشاصلیخواهدبود.
اقدام برنامهجامع اجراییشدن با
مشترکازدیماه۱۳۹4ورفعمحدودیت
وارداتنفتخامکشورینظیرکرهجنوبی،
فروشمیعاناتگازیبهطورچشمگیری
افزایشیافتبهطوریکهمیانگینفروش
آنبهکرهجنوبیازکمتراز20هزاربشکه
درزمانتحریمبهبیشاز۳00هزاربشکه

افزایشیافت.
درشرایطحاضرنیزایرانهیچمحموله
میعاناتگازیذخیرهشدهایرویآب
ندارد،حتیقراراستپسازاینمیعانات
گازیتولیدیجدیدرابهمقصدکشورهای
مختلفصادرکند.هماکنونچین،امارات،
کرهجنوبیوژاپنمهمترینخریداران
میعاناتگازیایرانبهشمارمیروندکهبه
تازگینیزاروپابهجمعخریدارانمیعانات

گازیایرانافزودهشدهاست.
باتوجهبهمازادتقاضادربازار،میعانات
گازیدرمقایسهبانفتخاممرغوبیت
بیشترییافتهاستوبهقیمتباالتری

فروختهمیشود.

فروش ذخایر روی آب
حرکت در مدار عقالنیت

باتوجهبهتوضیحاتمدیرانداخلی
تمامشدنذخایرنفتیرویآبایران،نه
تنهاصادراتنفتخامایرانباتهدیدی
همراهنخواهدشد؛بلکهصادراتمیعانات
گازینیزدچاراختاللنمیشود؛چراکهبا
تکمیلفازهایگازیپارسجنوبی،ظرفیت
تولیدمیعاناتگازیکشوردرحالافزایش
است.ازدیگرسوباتکمیلپاالیشگاه
ستارهخلیجفارسمصرفداخلیمیعانات

گازیافزایشپیداخواهدکرد.
درحالحاضربابهرهبرداریازپنجفاز
پارسجنوبی؛شامل منطقه در جدید
فازهای20،۱۹،۱۸،۱7و2۱حدود2۳0تا
2۳5هزاربشکهمیعاناتگازیبهظرفیت
تولیداینمحصولافزودهشدهوتولیداین
نوعنفتخامبسیارسبکدرمجموعبه
بیشاز۸70هزاربشکهدرروزافزایش
مییابد.همچنینتکمیلوبهرهبرداریاز
پنجفاز2۳،22،۱4،۱۳و24پارسجنوبی
رانیزبایددرنظرگرفت.کهمیتواندنقش
اثرگذاریدرتولیدمیعاناتگازیکشور

داشتهباشد.
بهاینترتیبباتوجهبهروندروبهرشد
تولیدمیعاناتگازیکشور،بهنظرمیرسد
صفرشدنذخایررویآبنهتنها»چالش«
ارزیابینمیشود؛بلکه»فرصتی«بهنظر
میرسدکهدردورانپساتحریمبهخوبی

ازآناستفادهشدهاست.

باصفرشدنذخایرنفتیرویآبایران،
نهتنهاهزینهنگهداریحجمعظیمیاز
نفت ازرویدوششرکتملی ذخایر
برداشتهشد،بلکهفضاییجدیدبرای

تولیداتجدیدفراهمشدهاست.
ازسوییصفرشدنذخایرنفتیایران
رویآببهاینمعنااستکهروندصادرات
نفتومیعاناتگازیدردورانپساتحریم
روانشدهوکشوربهعلتنبودمشتری
نیازیبهذخیرهسازیندارد.هرچندباصفر
شدناینذخایر،فضابرایذخیرهاحتمالی

تولیداتجدیدفراهمشدهاست.
برگزاری ارزیابی برخالف بنابراین
رویترزکهذخایرنفتیرویآبرا»منبع
حیاتیافزایشصادراتنفتایران«ارزیابی
کرده،برنامههایافزایشتولید،تمامشدن

اینذخایرراپوششخواهدداد.
بهگفتهمدیرعاملسازمانمنطقهویژه
اقتصادیانرژیپارس،در۱2ماهسال
گذشته،۱7میلیونو5۱5هزارو۱۸5تن
میعاناتگازیبهارزشهفتمیلیاردو۱۱
میلیونو24۶هزارو57۱دالربهخارجاز
کشورصادرشدهکهازنظروزنی5۹درصد
وازنظرارزشی4۳درصدنسبتبهمدت

مشابهدرسال۹4افزایشیافتهاست.
مهدییوسفیمیگوید:دراسفندماه
سالگذشته،یکمیلیونو57۳هزارو۶5
تنمیعاناتگازیبهارزش۶۱7میلیونو
۸۱هزارو۹۳۶دالرصادرشدهکهازنظر
وزنیوارزشیبهترتیب4۳و۳۹درصد
نسبتبهمدتمشابهسال۹4افزایش

یافتهاست.
درمجموع،صادراتنفتخامومیعانات
گازیایراندراسفندماه۱۳۹5بهسه
میلیونو50هزاربشکهدرروزرسیده
استکهیکرقمجدیددرصادراتنفتو

میعاناتگازیایرانمحسوبمیشود.
سهمنفتخامازاینمیزان،2میلیون
و2۶5هزاربشکهدرروزوسهممیعانات

گازی7۸5هزاربشکهاست.
تاسیسات نخست فاز است ر قرا
ذخیرهسازیواندازهگیریمیعاناتگازی
پارسجنوبیباظرفیتذخیرهسازی2
میلیونبشکهمیعاناتگازینیمهنخست

امسالبهبهرهبرداریبرسد.
بابهرهبرداریازاینمخازنافزونبر
انتقالهیدروکربورهایگازیپارسجنوبی
چرخه در کشور، های پاالیشگاه به

تولیداتفرآوردههایباارزشودرروند
تولیدگازازفازهایپاالیشگاهیپارس
جنوبیوقفهایایجادنخواهدشد.بهاین
ترتیبهمهمیعاناتتولیدشدهاینفازها
دراینمخازننگهداریودرزمانمناسب

مصرفویاصادرمیشود.
پروژهاحداثتاسیساتذخیرهسازی
میعاناتگازیشامل۸مخزنبهصورت
سقفشناوروباظرفیتذخیره500هزار
بشکهمیعاناتبرایهرمخزنودرمجموع
چهارمیلیونبشکه،2مخزنآبآتش
ر هزا 20 ظرفیت به یک هر نشانی
مرکز پمپاژ، های ایستگاه مترمکعب،
کنترل،چهارسیستممیترینگمیعانات،
واحدتصویهپسابوواحدآتشنشانی

است.
بابهرهبرداریازاینپروژه،تمامی
میعاناتگازیپاالیشگاههایمستقردر
منطقهپارسیکپسازذخیرهسازیو
اندازهگیری،برایصادراتباخطوطلوله
برایمصرفکنندگانداخلیوگویشناور
)SPM (باظرفیت۶00هزاربشکهدرروز
این ارسالخواهدشد.میعاناتگازی
مخازن،روزانهبهمیزان۳۶0هزاربشکهبه
پاالیشگاهستارهخلیجفارسو۱20هزار
بشکهبهپاالیشگاهپارسشیرازارسال

خواهدشد.
بااحداثپاالیشگاهسیرافوپاالیشگاه
میعاناتگازیفرزانگانفارس،خوراک
موردنیازاینپاالیشگاههانیزازطریقاین

مرکزذخیرهسازیتامینمیشود.
پاالیشگاه اندازی راه با همچنین
بهعنواننخستین ستارهخلیجفارس
پاالیشگاهطراحیشدهبراساسخوراک
میعاناتگازیباظرفیت۳۶0هزاربشکه
درروزنیزدرآیندهاینزدیکمشکل
تولیدمازادمیعاناتگازیورویآب
رفتنآنراحلخواهدکردضمناینکه
نیمیازآنبهبنزینبااستانداردیورو4

تبدیلمیشود.
بابهرهبرداریکاملازاینپاالیشگاهکه
بزرگترینپاالیشگاهتولیدبنزینکشور
استمعادل55درصدمجموعتولیدسایر
پاالیشگاههایکشورمیتواندبنزینتولید
کندتامجموعتولیدبنزینکشوربهبیش
از۱00میلیونلیتردرروزبرسد.بهاین
ترتیب،کشورازواردکردنبنزیننیزبی
نیازمیشودوهزینههایجانبیواردات

بنزیننیزبرکشورتحمیلنمیشود.

ایران در مسیر توسعه
افزایشتولیدنفتومیعاناتگازی،
فاصلهگرفتنازخامفروشینفتوکاهش
سهمدرآمدهاینفتیدربودجهساالنه
کشوردردولتیازدهمکهموجبافزایش
درآمدارزیورشداقتصادیکشورشده
است،نشانازاینداردکهمسیرقطار
توسعهکشوردرستبودهودولتدرراه

درستیگامبرداشتهاست.

با توجه به روند رو به رشد 
تولید میعانات گازی کشور، 

به نظر می رسد صفر شدن 
ذخایر روی آب نه تنها 

به عنوان »چالش« ارزیابی 
نمی شود ؛ بلکه فرصتی به 

نظر می رسد که در دوران 
پساتحریم به خوبی از آن 

استفاده شده است

} ایراناکنونحدود۶00هزاربشکهدرروزمیعاناتگازیتولیدمیکندکهاینرقمپسازپایانتمامفازهایپارسجنوبیبهیکمیلیونبشکهدرروزخواهد
رسید.هماکنونبخشبزرگیازمیعاناتگازیایرانبهکشورهایآسیاییواروپاییصادرمیشود؛اماطبقبرنامهباتکمیلپاالیشگاههایکشورازجمله

سیرافوستارهخلیجفارس،میعاناتگازیدرداخلکشورمصرفمیشود. }

برجام و تبدیل یک تهـدید
به  فرصــت
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گاز اگرچه از هزاران سال پیش در جهان 
برای مصارف گوناگون استفاده می شده است، 
ولی تاریخ بهره گیری از آن در ایران به زمان 

قاجار بازمی گردد.
با این حال از سال 1908 میالدی که 
ایران برای نخستین بار با حفر چاه در مسجد 
از  زیادی  رسید، حجم  نفت  به  سلیمان 
گازهای همراه به دلیل مسافت باال میان 
منابع تولید و نقاط مصرف، باال بودن هزینه 
سرمایه گذاری و پایین بودن مصرف که تنها 
محدود به مناطق جنوب می شد، سوخته و به 

هدر می رفت.

با گذر از این دوران و در حالی که منابع 
به  و  احداث  دیگری  از  پس  یکی  نفت 
بهره  برداری می رسید، استفاده از گاز طبیعی 
برای تامین سوخت و مصارف منازل سازمانی 
در مناطق نفتخیز از جمله مسجد سلیمان، 
آغاجاری، هفتگل و آبادان مورد توجه قرار 
گرفت و در کنار فعالیت های اصلی تولید، 
انتقال و پاالیش نفت خام در نواحی جنوبی 
ایران، فعالیت های محدودی برای تهیه و به 
عمل آوردن گاز طبیعی توسط شرکت ها ی 

عامل انجام می شد.
1960( طی  دهه  )اوایل  بعد  سال ها 

قراردادی در مقابل احداث کارخانه ذوب آهن 
توسط روسیه در ایران، گازهای همراه نفت 
استخراج شده با خط لوله به روسیه منتقل 
شد. در واقع به مدت 50 سال این گازها 
می سوخت و استفاده ای از آن نمی شد. اما 
پس از آن و همزمان با صادرات گاز به روسیه، 
برای نخستین بار گازهای تولیدی همراه نفت 

در شیراز مورد استفاده قرار گرفت.

گاز آرامش را به خانه ها آورد
عنوان سوخت  به  طبیعی  گاز  کاربرد 
حرارتی، تنها قسمتی از موارد متنوع کارآیی 

این ماده گرانقدر به شمار می رود. اهمیت 
اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش 
افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع 
کاالی با ارزش اقتصادی در بخش صنعت به 
عنوان ماده اولیه و یا منبع انرژی ظاهر 
می شود. اکنون با گذشت بیش از 109 سال 
از پیدایش نفت و گاز در ایران، این سوخت 
پاک عاملی برای توسعه و رفاه به شمار می آید 
و بیش از 70 درصد از سهم سبد انرژی کشور 
را به خود اختصاص داده است. با گذشت 
سال ها از پیدایش گاز در ایران، در شرایط 
کنونی، روز بدون گاز به کابوس بدل شده؛ به 

گاز، توسعه و رفاه

  تدبیر،  امید   را 
با گاز به روستاها  برد

ذره بین

گازرسانی به روستاها با اتصال پنج هزار روستا در طول یکسال و اختصاص
 پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش در طول بیش از پنجاه سال

 فعالیت شرکت ملی گاز ایران سابقه نداشته و یک رکورد محسوب می شود
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از  از صنایع  گونه ای که چرخ بسیاری 
حرکت باز می ایستد و آسایش و آرامش 
بسیاری از خانه ها در نبود این سوخت ارزان 
و پاک برهم زده خواهد شد. گازرسانی به 
روستاها که به عنوان یکی از برنامه های 
محرومیت زدایی و ایجاد رفاه، از جمله 
برنامه های کالن نظام جمهوری اسالمی 
ایران به شمار می آید که در دوره های 
مختلف در دستور کار قرار گرفته و این در 
حالی است که این موضوع در دولت یازدهم 
با بهره گیری از منابع قانونی بودجه به طور 

ویژه عملیاتی شد.

افزایش حجم گازرسانی به نیروگاه ها
برنامه ریزی برای گازرسانی به همه 
بخش های مصرف به ویژه بخش خانگی و 
نیروگاهی در گام نخست نیاز به خوراک 
داشت و حجم گاز تولیدی موجود، نیاز این 
بخش را برآورده نمی کرد، از این رو طرح های 
اولویت دار افزایش ظرفیت برداشت گاز از 
میدان مشترک پارس جنوبی نیز در دستور 
کار قرار گرفت. با ورود 11 فاز پارس جنوبی 
در دولت یازدهم و تکمیل طرح های تعریف 
شده، هم اکنون شاهد افزایش ظرفیت تولید 

از این میدان مشترک هستیم.

 بهره گیری از منابع قانونی بودجه 
برای گاز رسانی

پارس  گاز  تولید  افزایش ظرفیت  با 
توسعه   ، دهم ز یا لت  و د ر  د بی  جنو
زیرساخت های گازرسانی نیز با بهره گیری 
از منابع قانونی بودجه شامل بند »ق« 
تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و قانون رفع 

موانع تولید در دستور کار قرار گرفت.
گازرسانی  مدیریت  گزارش  پایه  بر 
شرکت ملی گاز ایران، تا پیش از آغاز 
فعالیت دولت یازدهم، 55 درصد جمعیت 
روستایی کشور در قالب 14 هزار و 183 
روستا با دو میلیون و 965 خانوار از مزایای 

گاز برخوردار بودند.
توسعه اصولی خطوط انتقال گاز و شبکه 
در شهرها و روستاها با روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید همچون توسعه برداشت گاز از 
میدان پارس جنوبی در اولویت قرار گرفت 
و گازرسانی به دو میلیون و 363 هزار 
خانوار در شهرهای جدید و روستاهای 
باالی 20 خانوار با چهار میلیارد و 738 

میلیون دالر اعتبار کلید خورد.
براین اساس، تنها تا پایان سال 92 و 
کمتر از یک سال از فعالیت دولت تدبیر و 
امید، شاهد افزایش چهار درصدی ضریب 
نفوذ گاز در بخش روستایی بودیم و تعداد 
روستاهای برخوردار از گاز به 15 هزار و 

916 پارچه افزایش یافت.

افزایش 22درصدی ضریب نفوذ 
گاز در روستاها

چرخ آبادانی روستاها با شتاب به حرکت 
درآمده بود و تنها پس از گذشت کمتر از 
دوسال از فعالیت دولت یازدهم، با گازرسانی 
به بیش از پنج هزار روستا، تعداد روستاهای 
برخوردار از گاز به بیش از 20 هزار و 76 
پارچه رسید. با گذشت چهار سال از فعالیت 
دولت یازدهم هم اکنون 96 درصد از خانوار 
شهری و 77 درصد از خانوار روستایی کشور 
از مزایای گاز برخوردارند و این در حالی است 
که ضریب نفوذ گاز در آغاز به کار این دولت 
55 درصد بوده که این مقدار امسال با 22 

درصد افزایش به 77 درصد رسیده است.
با نگاهی به آمار گازرسانی از ابتدای 
تاسیس این شرکت در سال 46 تا سال 92 
در می یابیم که در طول این مدت )46 سال( 
در مجموع به 14 هزار روستا گازرسانی شده 
و این در حالی است که تنها در چهار سال 

فعالیت دولت یازدهم بیش از 9 هزار روستا 
به شبکه سراسری گاز پیوسته اند.

 بر این اساس به طور میانگین روزانه به 
 6 روستا در دولت تدبیر و امید گازرسانی 
شده است؛ به طوری که در 4 سال دولت 
یازدهم 9 هزار روستا در کشور به شبکه 

سراسری گاز متصل شده اند.

 گاز رسانی به روستاها
 در قالب سی ان جی

گازرسانی به روستاها با اتصال پنج هزار 
روستا در طول یکسال و اختصاص پنج هزار 
میلیارد تومان اعتبار به این بخش در طول 
بیش از پنجاه سال فعالیت شرکت ملی گاز 
ایران سابقه نداشته و یک رکورد محسوب 

می شود.
توسعه زیرساخت های گازرسانی و اتصال 
روستاهای کشور تنها به مراکز استان محدود 
نمی شود و بسیاری از روستاهای سخت گذر 
و دورافتاده حتی در استان های مرزی نیز از 
نعمت گاز برخوردار و عالوه بر خط لوله، 
گازرسانی از طریق سی ان جی  نیز اجرایی 

شده است.

جوان ترین مرکز استان کشور به 
شبکه گاز پیوست

افزون بر گازرسانی به روستاهای کشور، 
اتصال شهر زاهدان به عنوان آخرین و 
جوان ترین مرکز استان کشور به شبکه گاز 
را می توان برگ زرین دیگر در کارنامه دولت 

تدبیر و امید خواند.
این رویداد تا آنجا برای دولت مردان 
دولت یازدهم مهم بود که دکتر حسن 
روحانی، رئیس جمهور یکی از روزهای بسیار 
خوش خود در دولت یازدهم را روزی عنوان 

کرد که گاز به زاهدان رسید.
بر اساس برنامه ریزی های تعریف شده  
وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، تا پایان 
امسال همه روستاهای باالی 20 خانوار 
کشور تحت پوشش شبکه سراسری گاز قرار 
می گیرند و در سال های بعد، تمرکز این 
شرکت به توسعه صادرات و گازرسانی به 
صنایع معطوف خواهد شد و در بخش صنعت 
نیز پتروشیمی ها و صنایع انرژی  بری که 
قابلیت جذب دارند، به شبکه سراسری گاز 
متصل شده و افزایش تولید گاز را به این 

بخش ها هدایت می شود.

تداوم نهضت گازرسانی
مردان و زنان جزیره گاز در دولت 
یازدهم با امید به شادی مردمان ایران زمین 
شاهد ثبت رویدادهای مهمی بوده اند و همه 
این فعالیت ها تنها برای ایجاد رفاه و آرامش 
آنها در جای جای ایران اسالمی انجام شده 

است.
راهی که آغاز شده، اگرچه با سختی 
همراه بوده، ولی کارکنان صنعت گاز تا 
رسیدن به هدف خود که همان تبدیل گاز 
به سوختی با ارزش افزوده است، دست از 

تالش برنخواهند داشت.

توسعه
زیرساختهای
گازرسانی
واتصال
روستاهای
کشورتنهابه
مراکزاستان
محدودنمیشود
وبسیاریاز
روستاهای
سختگذرو
دورافتادهحتی
دراستانهای
مرزینیزاز
نعمتگاز
برخوردارو
عالوهبرخط
لوله،گازرسانی
ازطریق
سیانجینیز
اجراییشده
است

هم یازدهم دولت فعالیت از سال چهار گذشت با مشعل  
اکنون۹۶درصدازخانوارهایشهریو77درصدازخانوارهای
روستاییکشورازمزایایگازبرخوردارندوایندرحالیاستکه
ضریبنفوذگازدرآغازبهکارایندولت55درصدبودهکهاین
مقدارامسالبا22درصدافزایشبه77درصدرسیدهاست.با
نگاهیبهآمارگازرسانیازابتدایتاسیساینشرکتدرسال
4۶تاسال۹2درمییابیمکهدرطولاینمدت)4۶سال(در
مجموعبه۱4هزارروستاگازرسانیشدهوایندرحالیاست
کهتنهادرچهارسالفعالیتدولتیازدهمبیشاز۹هزارروستا
بهشبکهسراسریگازپیوستهاند.برایناساسبهطورمیانگین
روزانهبه۶روستادردولتتدبیروامیدگازرسانیشدهاست؛
بهطوریکهدر4سالدولتیازدهم۹هزارروستادرکشوربه

اند.گازرسانی شبکهسراسریگازمتصلشده
بهروستاهابااتصالپنجهزارروستادرطول
یکسالواختصاصپنجهزارمیلیاردتومان
اعتباربهاینبخشدرطولبیشازپنجاه
سالفعالیتشرکتملیگازایرانسابقه

نداشتهویکرکوردمحسوبمیشود.

افزون بر گازرسانی به 
روستاهای کشور، اتصال 

شهر زاهدان به عنوان 
آخرین و جوان ترین مرکز 
استان کشور به شبکه گاز 

را می توان برگ زرین دیگر 
در کارنامه دولت تدبیر و 

امید خواند
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بزرگترین تولیدکننده اتیلن
 در منطقه خاورمیانه 

فازدومپتروشیمیکاویانبهعنوان
منطقه اتیلن تولیدکننده بزرگترین
خاورمیانهازظرفیتتولیدساالنهبیشاز
یکمیلیونتناتیلنبرخورداربودهکهبا
حضوررئیسجمهورافتتاحشد.اینطرحبا
سرمایهگذاری۳۳5میلیوندالراجراشده
است.برآوردفروشساالنهمحصوالتفاز
دوپتروشیمیکاویانحدود۹50میلیون
دالربودهوخوراکفازدواینطرحبهمیزان
۱۳00هزارتندرسالاتانازفازهایپارس
جنوبیتامینخواهدشد.پروژهپتروشیمی
کاویانسال۸5آغازشدکهفازیکاین
مجتمعدرسال۹۱راهاندازیوافتتاحشدو
این 2 فاز راهاندازی در تاخیر دلیل
پتروشیمی،کمبودخوراکومشکالتناشی
ازتحریمهایاعمالشدهعلیهاینصنعت

بود.

پتروشیمی تخت جمشید پارس
پتروشیمیتختجمشیدپارساز
ظرفیتتولیدساالنه50هزارتنپلی
با استایرنبرخورداراست.اینطرح
سرمایهگذاری55میلیوندالراجراییشده
وبرآوردمیزانفروشمحصوالتاینطرح
حدود۸5میلیوندالردرسالاست.درحال
حاضرخوراکطرحاستایرنبهمیزان50
هزارتندرسالازپتروشیمیپارستامین
میشود.ساختمجتمعپتروشیمیتخت
انواع تولید هدف با پارس جمشید
محصوالتپلیاستایرنازاواخرزمستان۹۳

هماکنونبهآغازشدو

بهرهبرداریرسمیرسیدهاست.


پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب
واحدپلیاستایرنگروهصنعتیانتخاب
باظرفیتتولید250هزارتندرسالپلی
استایرنانبساطیاحداثشدهکهاینطرح
باسرمایهگذاری۱7۶میلیوندالربه
بهرهبرداریرسیدهاست.برآوردفروش
ساالنهمحصوالتحدود۳۸5میلیوندالر
بودهوخوراکطرحبهمیزان2۳5هزارتن
درسالاستایرنازپتروشیمیپارستامین
میشود.واحدپلیاستایرنگروهصنعتی
انتخابباظرفیتتولید250هزارتندرسال
پلیاستایرنانبساطیساختهشدهاست.

واحد MEG پتروشیمی مروارید 
واحدMEGپتروشیمیمرواریدباهدف
تولیدانواعاتیلنگالیکولباظرفیتتولید
ساالنه554هزارتنمحصولطراحیو
ساختهشدهاست.خوراکهایاینواحد
شامل۳40هزارتندرسالاتیلنازمحل
واحدالفینپتروشیمیمرواریدو۳۶۸هزار
تندرسالاکسیژنبرایتولید554هزار
تندرسالاتیلنگالیکولهاست.اینطرح
باسرمایهگذاری45۶میلیوندالریاجرا
شدهوبرآوردفروشساالنهمحصوالتاین

طرحجدیدصنعتپتروشیمی
حدود۶۳0میلیوندالر
از درصد ۹0 است.
بت ثا ت ا تجهیز
M E G  حد ا و
شیمی و پتر
در رید ا مرو

داخلساختهشدهاست.
تولیددرواحدMEGپتروشیمیمروارید
حدودیکسالاستکهبهصورتپایدار
تداومداردواینواحدتاکنون۳00میلیون
دالرارزآفرینیداشتهاست.محصوالت
تولیدیواحدMEGپتروشیمیمروارید
شاملمنواتیلنگالیکول)MEG(،دیاتیلن
گالیکول)DEG(وتریاتیلنگالیکول

)TEG(است.

پتروشیمی کردستان 
از یکی که کردستان پتروشیمی
طرحهایدوازدهگانهاقتصادمقاومتیدر
صنعتپتروشیمیاست،سهمبزرگیدر
توسعهصنعتی،ایجادارزشافزودهونیز
اشتغالزاییدرمناطقغربوشمالغرب
کشورخواهدداشت.باتوجهبهکارکرداین
پتروشیمیبهعنوانتولیدکنندهپلیاتیلن
سبکباظرفیت۳00هزارتندرسال،با
بهرهبرداریازآنزنجیرهصنایعتکمیلی
اینمحصولدراستانگسترشمییابد.
سنندج پتروشیمی ساخت عملیات
)کردستان(سال۸4آغازشدوپساز
وقفهای۶ساله،سال۹0ازسرگرفتهشدو
فروردینماهتوسطرئیسجمهورافتتاح
شد.پتروشیمیکردستاندرزمینیبه
مساحت۱2۹هکتاروباسرمایهگذاری
۳۶4میلیوندالرساختهشده
است؛به

کارگیریتجهیزاتوکاالهایباکیفیتدر
از مجتمعپتروشیمیکردستانیکی
ویژگیهایبارزدراینطرحبهشمارمیآید
کهآمادگیداردنیازصنایعپاییندستیدر
کردستانونیزاستانهایهمجوارراتکمیل
کند.اینمجتمعساالنه۳۱0هزارتناتیلن
ازخطلولهاتیلنغربو۱,5هزارتنپروپیلن
ازپتروشیمیتبریزیاایالمرابهعنوان
خوراکدریافتخواهدکرد.کاربرداصلی
محصولپتروشیمیکردستانخوراک

واحدهایپاییندستی،تولیدکننده
انواعفیلمپلیاتیلن،فومپلیاتیلن،

کش و سیموکابل،ر

سیمایصنعتپتروشیمیآیینهتمامنمایتدبیروامیدیاستکهبا مشعل
رویکارآمدندولتحسنروحانیبهثمرنشست.افتتاحپروژههایمختلف،افزایش
تولیدوصادراتودراختیارگرفتنمقاصدصادراتیمختلف،بخشیازاینراهطی
شدهاست.دراینمیانآنچهامیدهارادوچندانکرد،خبرافتتاحطرحهای
پتروشیمیبودکهیکیپسازدیگرینویدبخشروزهایثباتوتوسعهبودووزیر
نفتازآنبهعنوانسالاستثناییصنعتپتروشیمینامبرد.مرضیهشاهدایی،
معاونوزیرنفتدرامورپتروشیمیهمباتوجهبهراهاندازیطرحهایجدید

پتروشیمی،سالهای۹۶،۹5و۹7راسالهایطالیيصنعتپتروشیمیدانستو
پیشبینیکردحجمصادراتاینمحصوالتاز2۱میلیونتندرسالگذشتهبه25

میلیونتنتاپایانامسالبرسد.
ازسال۱۳۹2تاکنون،۱۳طرحپتروشیمیبهبهرهبرداریرسیدهو5/2میلیون
تنبهظرفیتمحصوالتتولیدیکشوراضافهشدهاستوتاپایانسال۳0،۱۳۹7

طرحپتروشیمیبهبهرهبرداریمیرسد.
بخشیازطرحهایافتتاحشدهراباهممرورمیکنیم:

اشــــاره

روزهای طالیی صنعتی که نماد اقتصاد مقاومتی است 
گزارش »مشعل« از طرح ها و پروژه های بزرگ صنعت پتروشیمی

گزار ش ویژه
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قطعاتپالستیکیو...است.درمجموع
و افتتاح با امسال پیشبینیمیشود
راهاندازیاینچهارطرحوپروژههایی
همچونپتروشیمیمتانولکاوه،فازاول
پتروشیمیبوشهر،مرجان،فازسوم
پتروشیمی پردیس، پتروشیمی
پتروکیمیایابنسیناو...درمجموع
ت ال محصو  لید تو فیت ظر
پتروشیمیایرانازمرز70میلیون

تندرسالعبورکند.
نگاهیبهبرخیطرحهای

افتتاحشدهدرسال۹5:
پتروشیمی لرستان 

پتروشیمیلرستاندرزمینی
بهمساحت۱۳0هکتاراحداثشده
است.محصوالتطرح۳00هزارتن
درسالپلیاتیلنسبکخطی
سنگینو۳0هزارتندرسالبوتن
واناست.خوراکطرحبهمیزان۳24
هزارتندرسالازمحلخطلولهاتیلن

غربتامینمیشود.اینپروژهبااعتبار۳۹5
میلیوندالراجراییشدهاست.

پتروشیمی مهاباد
اینپتروشیمیبهمنظورتوسعهتولیدات
پتروشیمیدرکشوروایجادکارواشتغالو
تولیدمولدوهمچنینتوسعهصادراتپترو
شیمیواستفادهبهینهازمنابعگازی
کشوروایجادارزشافزودهبرروی
مشارکت با ملی سرمایههای
پتروشیمیایرانوسرمایهگذاری
بخشخصوصیشکلگرفتهاست.
مجتمعپتروشیمیمهابادیکیاز
طرحهایپتروشیمی۱2گانهدر
امتدادخطلولهاتیلنغرباست.
اینپتروشیمیقادر
۳00 ساالنه است
هزارتنپلیاتیلن
سبکخطیوسنگین

و۳0هزارتنبوتن۱
راتولیدکند.مواد

اولیهموردنیازاینمجتمعپتروشیمیساالنه
حدود۳۳0هزارتناتیلناستکهبهوسیله
خطلولهاتیلنغربازعسلویهبهاینمجتمع

منتقلمیشود.

پتروشیمی شهدای مرودشت
اینطرحکهدرمجتمعپتروشیمیشیراز
وباسرمایهگذاری5۶۱میلیوندالریاجرا
شدهوبهبهرهبرداریرسیده،بادانشفنی
شرکتهایآمونیاککازالهسوئیسوتویو
ژاپنواازسویشرکتطراحیومهندسی
صنایعپتروشیمی)پیدک(طراحیونصب
تفصیلی، طراحی مراحل است. شده
مهندسیخرید،اجرا،پیشراهاندازیو
راهاندازیاینطرحرامتخصصانایرانیانجام
دادند.روزهایطالییصنعتپتروشیمیبا
افتتاحطرحهاییهمچونمتانولکاوهبه
عنوانبزرگترینواحدمتانولدنیاباظرفیت
2,5میلیونتن،پتروشیمیمرجانوفاز
یکپتروشیمیبوشهر،خط
غرب)عسلویهتامیاندواب(
داالهو،هگمتانهپتروشیمی
ایالم،مخازنسبزعسلویه

و...ادامهخواهدداشت.

طرح هایی که تاکنون به بهره برداری رسیده اند )دولت یازدهم(
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مشعلبارانتندمیشود،امانمیدانمکهباتوجهبههماهنگیهایانجامشدهبرایاشــــاره
مصاحبهحاضرمیشودیانه؟ساعت20:۳0طبقهماهنگیدرچایخانههتلمرواریدعسلویه
برایمصاحبهحضورپیدامیکندونشانمیدهدکهفردخوشقولیاست.اوسیدنورالدین
دشتی،رئیساچاسایمجتمعهایپتروشیمیمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارساست،
مدیریباسابقهایحدود۳0سالهدرزمینهبهداشت،ایمنیومحیطزیست.اودرحالی
سال۶7واردمجموعهشرکتپتروشیمیشیرازشدکهتجربهایدرزمینهبهداشت،ایمنی
ومحیطزیستنداشتامادرمدتزمانکوتاهیپیبردکهبایداقداماتپیشگیرانهدر
دستورکاراینمجتمعقرارگیرد،زیرانمیتوانبهاستقبالحوادثرفتبلکهبایدآنرادر
نطفهخفهکردوبراینخستینبارسال75درصنایعپتروشیمی،پیشگیریازحوادثدر

دستورکارقرارگرفتکهایجادمخزندومآمونیاکدرشیرازازدستاوردهایآنبود.
دشتیدرسیستماقداماتکنترلینیزفعالیتهاییرادرمجتمعاقتصادپتروشیمی
شیرازانجامدادهودرکنارآنصدهاپروژهتعریفوانجامشدهاست.ویباتجاربشیراز
بهمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارسرفتوتماماقداماتاچاسایکهاکنوندرسطح

منطقهانجاممیشود،ثمرهتالشهایاودرشیرازاست،
مصداقاینامرنیزراهاندازیایستگاههایآتشنشانی،
خریدماشینآالتموردنیاز،جذبنیرووآموزشبهافراد
شاغلدراچاسایمنطقهاقتصادیانرژیپارساست.

اوباتوجهبهتجربهکاریکهداشت،توانستریسک
صادراتیمحصوالتگازیمنطقهویژهاقتصادی
انرژیپارسرابرعهدهگیردزیراتجربه،
آموختههایانسانراعملیاتیمیکندوبه
قدرت و میرساند بیشتری پختگی
تصمیمگیریهایکالنترراباالمیبرد.تجربه
پیداکردنمانندباالرفتنازکوهاست.شاید
فردمقداریتوانخودراازدستبدهد،اماافق

دیدخودراگستردهمیکند.

 رئیس اچ اس ای مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 از فعالیت ها و دستاوردها  با » مشعل « گفت:

سیدنورالدیندشتی،رئیساچاسای
مجتمعهایپتروشیمیمنطقهویژهاقتصادی
انرژیپارسبهخبرنگارمشعلدرخصوص
در مدیریت این شکلگیری چگونگی
مجتمعهایپتروشیمیمنطقهویژهاقتصاد
انرژیپارسمیگوید:فعالیتماازسال۱۳۸0
درسطحمنطقههمزمانباتشکیلمجموعه
پتروشیمیپارسواحداثآنوبراساس
سیاستهایکلیمبنیبرارائهخدماتیاز
جملهبهداشت،ایمنیوآتشنشانیآغازشد.
درآنمقطعزمانیادارهایمنیآتشنشانی
تشکیلوبهشرکتعملیاتغیرصنعتی

پازارگادملحقشد.
وظیفهاصلیایناداره)ایمنیآتشنشانی(
درآندورانحفاظتازاموالوجانکارکنان
مشغولبهکاردرمجتمعهایدرحالاحداث

بود.
درسال۱۳۸2ایمنیآتشنشانیمتمرکزبه
اچاسایمنطقهارتقایسازمانیپیداکردو
عالوهبرفعالیتهایایمنی،مقولهبهداشتو
محیطزیستنیزموردتوجهقرارگرفتوبه

اینمجموعهافزودهشد.
شرکتهایپتروشیمیدرسالهای۱۳۸4
تا۱۳۸5راهاندازیشدندوپتروشیمیمبین
نخستینشرکتیبودکهاحداثشدوخوراک
موردنیازمجتمعهامانندبرق،بخار،نیتروژن
و...راتامینمیکرد.دومینمجتمع،پتروشیمی
پارسبودکهمدیریتمابااستقرارماشینآالت
آتشنشانیونفراتموردنیازحفاظتومراقبت

رابرعهدهداشتتاراهاندازیمجتمعهادر
نهایتایمنیوبدونهیچحادثهایانجامشود.
اوادامهداد:خوشبختانهتاکنونتمامی
ماشینهایآتشنشانیمنطقهویژهاقتصادی
انرژیپارسراکهافزونبر۱۳مجتمعتولیدی
ویکمجتمعیوتیلیتی)تامینکنندهتمامی
سرویسهایجانبیازقبیلبرق،بخار،هوا،گاز
طبیعیونیتروژن(است،بدونهیچگونه
حادثهایراهاندازیکردهایم.مصداقاینامرنیز
اسلکه۱4درسطحاسکلههای۱5گانهصادراتی
پایانههاومخازناستکهباوجودنداشتن
امکاناتحفاظتی،موظفبهفروشمیعانات
گازیشدهبودکهباکمکمدیریتماواستقرار
ماشینآالتآتشنشانیازایناسکله،افزونبر
یکمیلیارددالردرسالهای۸4و۸5میعانات

گازیبهفروشرسید.
براساستقسیماتکاریکهدرسال۱۳۸۶
صورتگرفتخدماتسطحیک)ساختیک
ایستگاهآتشنشانیویکیدودستگاهماشین(
رامجتمعهافراهممیکردندودرمقابلمانیز
خدماتسطح2و۳رابرایمجتمعهادر
حوادثخیلیبزرگتامینمیکردیم.ازآن
زمانتاکنونیکحادثهدرپتروشیمیپارس
)بهعلتنشتگاز(ودوحادثهوانفجاردر
پتروشیمیپردیسراکمکرسانیکردهایم.

از انجامشده باتوجهبهممیزیهای
مجتمعهایپتروشیمیورقابتهایایجادشده
شاهداقداماتاصالحیهستیمومجتمعها
اکنوندرشرایطقابلقبولیازلحاظسیستم

ایمنی،آتشنشانیواقداماتمراقبتیهستند
وتاکنونتوانستهایمحوادثسطحمنطقهراتا

حدامکانکاهشدهیم.

کنترل پساب های خروجی مجتمع ها
اقداماتزیستمحیطییکیازارکانیاست
کههرصنعتیبایدآنراسرلوحهکارخودقرار
دهدتااینمیراثگرانبهابرایآیندگاننیز
باقیبماند.رئیساچاسایمجتمعهای
پتروشیمیمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارس
میگوید:کنترلپسابهایخروجیمجتمعها،
فلرینگمنطقه،کنترلمقدارپسماندهای
تولیدیو...ازجملهاقداماتیاستکهدرزمینه
مباحثزیستمحیطیباهماهنگیشرکت

ملیصنایعپتروشیمیانجامشدهاست.
با ارتباط برقراری با کردهایم تالش
دستگاههاینظارتی،مراقبتیوهمکاری
مجتمعهاشرایطمناسبیراحاکمکنیمکه
خروجیآبشفافوزاللپتروشیمیمبینو
استفادهازآندرآبیاریفضایسبزمصداقاین
امراست.باتوجهبهمواردذکرشدهبهجرات
میتوانگفتکهخروجیمجتمعهابهشدت
درحالکنترلاستوباافزایش50درصدی
سیستمتصفیهپساب،دیگرهیچپسابیبه

دریاریختهنمیشود.
دشتیادامهداد:اکنونشرایطبهگونهای
استکهسازمانمحیطزیستکنگان،عسلویه
و..مارامحوراقداماتخودقرارمیدهندودر
سطحبهداشتنیزدانشگاهعلومپزشکی

اسم  رمز    سودآوری      پایدار چیست؟
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} گپ بوشهربهدلیلآزمایشگاهمجربیکهدر
سطحمنطقهداریمباماهمکاریداردودر
بخشمدیریتبحراننیزمنحصربهفرد
هستیموهیچایستگاهآتشنشانیو
مجموعهمدیریتبحرانتواناییهایمارا

ندارد.

 شرایط بسیار خوب بهداشت
 در سطح منطقه

بارانشدتمیگیردامادشتیبدون
هیچگونهتوجهیبهآنصحبتخودرا
دربارهبهداشتادامهمیدهدومیگوید:
تمامیرستورانها،آبهایآشامیدنیو
شرایطبهداشتحرفهایوعواملزیانآور
شیمیاییوفیزیکیمحیطکاردرحال
در است.همچنینمجتمعها کنترل
چارچوبآییننامهبهداشتیشرکتملی
صنایعپتروشیمیدرقالبچارچوب
قوانینومقرراتزیستمحیطیبهصورت
مستمرممیزیمیشوندتابااقدامات
اصالحیتوسطمجتمعهااینامرارتقاپیدا

کند.
بهجراتمیتوانگفتکهبهداشتدر
سطحمنطقهشرایطبسیارخوبیدارد،زیرا
تمامیآبآشامیدنیدرسطحاستاندارد
استومواداولیهموردنیازرستورانهانیز
بهصورتمستمرموردتائیدطبصنعتی
قرارمیگیرندوکارکناننیزبراساس
تستهایساالنهازنظرچربیخون،قند

و...سنجشمیشوند.
اوادامهمیدهد:سال۹5دربهداشت
حرفهایوکنترلعواملزیانآورشیمیایی
درمحیطکار۸الی۹شرکتمنطقهباما
قراردادبستهاند.اکنوناکثرآتشنشانهای
منطقهافرادیهستندکهتحتنظرما
آموزشدیدهوتجربهکسبکردهاندو
جذبشرکتهایمنطقهشدهاندمانیز
مجدداافراددیگریراجایگزینآنها

کردهایم.

اجرای 20 مانور در سال 95
مجتمعهای ای اس اچ رئیس
پتروشیمیمنطقهویژهاقتصادیانرژی
پارس،مدیریتبحراناینمنطقهرایکیاز
اقداماتبسیارمهمبیانمیکندومیگوید:
مدیریتاچاسایاینمنطقهبهنوعی
متولیمدیریتبحراناستکهباتشکیل
ستادبحرانمنطقهوجلساتمرتبو
برگزاریمانورهایمختلفدرسال۹5به
فعالیتهایخودادامهدادهاست.مادر

سالگذشته20مانوربرگزارکردیم.
باتوجهبهمانورهایمتعددیکهبرای
کارکناندرطولسالانجاممیدهیم
تواناییاینرادارندتابدونهیچمشکلی
درمقابلحوادثبزرگ،اقداموکنترلهای
الزمراانجامدهند،زیراتجربهبااقدامو

ممارستدریکعملیاتبدستمیآید.
برایکسبتجربهواندوختنمهارتباید
حوادثمختلفراتجربهکردوبهداشت
حرفهایفردیرافراگرفتتابدینوسیله
بتوانآنرادرسطحشرکتهایمنطقه

اجراییکرد.
اوادامهمیدهد:هماهنگیهایالزمرا
جهتکنترلمدیریتبحراندرمنطقه
انجامدادهایموبرایتحققاینامراقدامبه
تجمیعامکاناتیازجملهآتشنشانی،
آمبوالنسوبهرهمندیازنیروهایموجود
کردهایم.خوشحالمدراینقلبتپنده
اقتصادیکشورفعالیتمیکنمکهاکثریت
گازتولیدیکشورو40درصدازمحصوالت

موردنیازپتروشیمیراتامینمیکند.

استفاده از سیستم های با فناوری باال
دشتیباتاکیدبرارزشمسئلهایمنی
دردنیایپیشرفتهامروزیمیگوید:ایمنی
ارزشیاستکهبایدبطورمرتبمراقبت
شود،حوادثاخیریکهدرسطحصنایع
پتروشیمیرخدادهنشانمیدهدکهتولید
وسودآوریپایداربدونتوجهبهمسئله
بدان این نیست. امکانپذیر ایمنی
معناستکهمسئلهایمنیدرسودآوری
تاثیر پتروشیمی مجتمعهای پایدار
ایمنی بایدسیستم و دارد مستقیم

پیشرفتهرادرمجتمعهامستقرکرد.
مادربحثاچاسایدوکارانجام
و رفتنسود باال باعث که میدهیم
نخست میشود. پایدار سودآوری
جلوگیریازخساراتاحتمالیواردههنگام
وقوعحوادثبهیکمجتمعوشرکتاست
کهباافزایشبهرهوری،هزینههاراکاهش
بخش در دیگر عبارت به میدهیم.
جلوگیریازخسارت،افزایشبهرهوری
باعثافزایشسوددرشرکتهامیشود.
بههماننسبتکهسیستمهایفناوری
باید میشود پیچیده فرآیندی و
ایمنیراجهت سیستمهایپیچیده
جلوگیریازوقوعحوادثمستقرکرد.

اوادامهمیدهد:اکنونشعارجهانیاین
استکهمایکزمینبیشترنداریمواجازه
نداریممحیطزیستاطرافخودراآلوده
کنیمچونتبعاتآنبهخودمانباز
گرداندهخواهدشد.باانجاممراقبتهای
بهداشتی،ایمنیومحیطزیستیمیتوان

خساراتراکنترلوبهحداقلرساند.
که گفت  ن ا میتو  ین ا بر بنا
سرمایهگذاریدراچاسایهزینهنیست
بلکهثمراتآنبهسیستمبازمیگردد.
هزینهساالنهماحدود40میلیاردتومان
استزیرا2۳۶کارمندو۳0تا40دستگاه
ماشینآتشنشانیداریم،همچنینمجهز
بهیکآزمایشگاهمحیطزیستیدرسطح
منطقهویژهاقتصادیانرژیپارسهستیم.

اسم  رمز    سودآوری      پایدار چیست؟
پتروشیمی شرکت مدیرعامل
کاویانبرایناعتقاداستکهبازبینی
حوادثبعدازوقوعباعثکاهش
اشتباهاتمیشود.رمضاناوالدیبه
خبرنگار»مشعل«میگوید:همیشه
سعیدرارتقایسطحفرهنگدر
مجتمعداشتهاموبازبینیحوادثرا

درسال۹5،سرلوحهکارخودقراردادهام.
درسیکهازاینحوادثگرفتهایمبهبهترعمل
کردنمابرایمهاربحرانهایآیندهکمککرده
بازبینیحادثه نیز امر این است.مصداق
پتروشیمیبوعلیدرماهشهراستکهازآنبه

زمینههای در درس یک عنوان
بهرهبرداری،تعمیراتواچاساییاد
در میدهد: ادامه او  میکنیم.
بهداشت،ایمنیومحیطزیستسعی
بررعایتتمامالزاماتداشتهایموبر
اساسآمارموجودبیشاز۳5میلیون
نفرساعتحادثهبدونفوتیداریمو
استقرارسیستمهایکیفیتیازجملهIMSرا
ایجادکردهایموایزو۱4000و۱۸000درحوزهاچ
اسایراگرفتهایم.همچنینتالشکردهایمتا
پایشهایالزمراانجامدادهومشکالترابر

طرفکنیم.

کسب تجربه با بازبینی حوادث
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کاویان

شرکت ی ا س ا چ ا  یر مد
پتروشیمیاییتختجمشیدپارس
عسلویهمیگوید:مسائلبهداشت،
ایمنیومحیطزیستازابتدایاجرای
پروژهاینشرکترعایتشدهوهیچ
حادثهبزرگیدرهنگامنصباینپروژه

در فناوریها آخرین از زیرا نداشتهایم،
سیستمهایاچاسایاستفادهکردهایم.

شهراممعقولدرگفتگوباخبرنگار»مشعل«
ادامهمیدهد:تمامیمخازناینشرکت،مجهز
بهسیستماسپرینکلر)آبفشان(استوسیستم

تزریقپمپبرایآندرنظرگرفتهشده
است،شبکهآبآتشنشانیماکامل
استوسیستمF&Gمتناسبباخطرات
احتمالیدرمناطقنصبشدهاست،
نصب را خطر آژیرهای همچنین
کردهایموروشهاودستورالعملهایی
کهچهدرزمانپروژهوچهبعدازراهاندازیبر
اساسآنچهدراستانداردهاینفت،گازو
پتروشیمیاستاجراییکردهوبهتمامی
دستورالعملهایمنطقهویژهپارسپایبند

هستیم.

مدیر اچ اس ای شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه
استفاده از آخرین فناوری ها در اچ اس ای

مجریطرحتوسعهفازهای20و2۱
پارسجنوبیمیگوید:اعتقادبهمقوله
بهداشت،ایمنیومحیطزیستدر
فعالیتهایمانباعثشدهتابهرهوری
کاریخودرابدونحادثهافزایشدهیم.
علیرضاعبادیبابیاناینمطلبدر

گفتوگوباخبرنگار»مشعل«ادامهمیدهد:
اچاسایازنظرنفرساعتوباوجودگستردگی
کاردربخشحفاریدریایی،سکوهاونصبآن،
راهاندازیخطلولهدردریاوپاالیشگاهکار
مشکلیاست.درحالحاضرعالوهبربحثهای
ایمنیدرواحدهایتولیدی،حوزهزیستمحیطی
نیزموردتوجهقرارگرفتهاستودرحالانجام
عملیاتپایانیراهاندازیواحدبازیافتگوگرد

هستیمکهدرنیمهاولفروردین۹۶این
واحدبهبهرهبرداریرسیدوازمیزان
گازهایاسیدیبهشدتکاستهخواهد

شد.
اوبااشارهبهتجربهکاریواهمیت
آنمیگوید:تجربهکاریدربخشهای
مختلفمطرحاستکهیکیازاینموارددستیابی
بهپیشرفتهایخوبدرواحدهایعملیاتیو

زیستمحیطیازابتدایپروژهاست.
اودرپایانبهیکنکتهمهمزیستمحیطی
اشارهمیکندومیگوید:مابسیاریازواحدهای
زیستمحیطیخودرا،همانندبازیافتگوگرد،
همپاباواحدهایعملیاتیراهاندازیمیکنیمواین

خودیکموفقیتبزرگاست.

مجری طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی
افتتاح واحد بازیافت گوگرد نیمه اول فروردین 96

پتروشیمی مدیرعاملمجتمع
انتخابمیگوید:هزینهسرمایهگذاری
ریالیوارزیاینمجتمع720میلیارد
توماندرسال۹5بودکهازاینمیزان
حدود۱5میلیاردتومانآنبهمسائل
زیست محیط و ایمنی بهداشت،

اختصاصدادهشدهاست.مهرانتربیتبه
خبرنگارمشعلمیگوید:مایکواحداچاسای
داریمکهپسابهاوگازهایخروجیراکنترل

میکندتابراساساستانداردباشد.
همچنینباHSEمنطقهویژهاقتصاد
انرژیپارسارتباطیتنگاتنگداریمو
دستورالعملهایآنرابهطورکامل
رعایتمیکنیمودراینمجتمعیک
واحدبهداشت،ایمنیومحیطزیست
داریمکهحدود۸نفردرآنکارمیکنندو
دستورالعملهایکارگرم،سرد،حوادثوبحث

نوعایمنیکاررامدنظردارند.

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی انتخاب
سرمایه گذاری 15 میلیارد تومانی در اچ اس ای
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مطالعات طراحی بنیادی خط لوله42 
اینچ و ایستگاه های انتقال نفت خام گوره 
)منطقه گناوه( به بندر جاسک، مراحل 
نهایی خود را طی می کند. مرتضی کرمی، 
قائم مقام مجری طرح احداث خط لوله 
انتقال نفت خام گوره – جاسک و مخازن و 
با  تاسیسات نفتی جاسک در گفت وگو 
خبرنگار » مشعل« از پایان مطالعات طراحی 
بنیادی خط لوله و ایستگاه های آن و ورود 
مشاور طراحی بنیادی به مرحله تولید 
مدارک فنی پروژه خبرداد. وی با اشاره به 
این که قرارداد مشاور طراحی بنیادی در 
پایان فروردین ماه سال 1395 نافذ شده 
است، گفت: این قرارداد شامل خدمات 
طراحی بنیادی خطوط لوله و ایستگاه ها، 
نقشه برداری، ژئوتکنیک، پدافند غیرعامل، 
مطالعات برق، مطالعات و اخذ مجوزهای 
زیست محیطی و میراث فرهنگی می شود. 
قائم مقام مجری طرح ادامه داد: نقشه برداری 
هوایی، نقشه های زمینی، پالن  پروفایل ها، 
گمانه های زمین شناسی، ژئوتکنیک مسیر، 
مطالعات برق مورد نیاز ایستگاه ها انجام و 

اخذ  حال  در  زیست محیطی  مطالعات 
مجوزهای الزم است. به گفته وی، براساس 
راهبرد  تدوین شده برای اجرای این طرح، 
خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک به 
4 گستره تقسیم شده است.  کرمی گفت: 
مبدا این خط در منطقه گوره شهرستان 
گناوه از استان بوشهر و مقصد این خط لوله 
1000 کیلومتری، منطقه جاسک در شرق 
استان هرمزگان است.   وی اعالم کرد: 
مطالعات طراحی بنیادی 300 کیلومتر 
ابتدای این خط در مرحله اول از سوی مشاور 
به  ارائه  آماده  مناقصه  اسناد  و  تکمیل 
برای  شده  تایید صالحیت  پیمانکاران 
دریافت پیشنهادهای مالی است و برای 
اجرای گستره های  2، 3 و 4 در مرحله 
ارزیابی پیمانکاران قرار داریم. قائم مقام 
مجری طرح، با اشاره به این که ظرفیت این 
خط لوله یک میلیون بشکه در روز است، 
تصریح کرد: این خط لوله 42 اینچ باید نفت 
خام سبک و سنگین را به منظور صادرات 
منتقل کند که این امر نیازمند احداث 
مخازن ذخیره در منطقه جاسک است، 

بنابراین در این طرح، پروژه احداث مخازن 
ذخیره در غرب  بندر جاسک نیز دیده شده 
که در فاز نخست به ظرفیت 10 میلیون 

بشکه در دست اقدام است.

سرمایه گذار ساخت ذخایر بندر 
جاسک به زودی مشخص می شود

قائم مقام مجری طرح احداث خط لوله 
گوره – جاسک و مخازن و تاسیسات نفتی 
جاسک گفت: مخازن ذخیره نفت خام در 
بندر جاسک با ظرفیت 10 میلیون بشکه از 
طریق قرارداد بی او تی )BOT( از سوی 
احداث  سرمایه گذاران بخش خصوصی 
خواهد شد. به گفته وی، در سال 1394  
بیش از 20 سرمایه گذار اعالم آمادگی کردند 
که بعد از ارزیابی، 8 سرمایه گذار انتخاب 
شدند و در نهایت 4 سرمایه گذار پیشنهاد 
مالی ارائه کردند که در مرحله پایانی در 
آینده ای نه چندان دور برنده مشخص 
خواهد شد. کرمی افزود: با برگزاری مناقصه 
4 شرکت/ مشارکت به عنوان پیمانکاران 
شرکت/  یک  لوله،  خط  گستره  چهار 

مشارکت به عنوان پیمانکار ایستگاه های 
خط لوله، یک شرکت/ مشارکت به عنوان 
پیمانکار مخازن ذخیره به روش بی او تی 
)BOT( و یک شرکت/ مشارکت به عنوان 
پیمانکار برای تاسیسات دریایی انتخاب 
خواهد شد. قائم مقام مجری طرح گفت: به 
موجب قرارداد بی او تی )BOT( سرمایه گذار 
متعهد می شود مخازن ذخیره را به ظرفیت 
10 میلیون بشکه مطابق با استانداردهای 
وزارت نفت احداث و طی یک قرارداد 15 
ساله مخازن را به شرکت ملی نفت ایران 
اجاره  دهد. در پایان مدت 15 ساله مالکیت 
مخازن مذکور به شرکت ملی نفت ایران 

انتقال خواهد یافت.

تامین لوله خط انتقال در مرحله 
دریافت پیشنهادهای مالی

 قائم مقام مجری طرح احداث خط لوله 
گوره – جاسک و مخازن و تاسیسات نفتی 
جاسک، از مشخص شدن مناقصه گران برای 
تامین لوله خط جاسک خبرداد و گفت: در 
حال حاضر در مرحله دریافت پیشنهادهای 

با پایان طراحی بنیادی خط لوله و ایستگاه ها،  بندر جاسک وارد فاز اجرایی می شود

اشــــاره
اکرمبرنجیجاسک،بندریکهدرآیندهنزدیکبااجرایپروژههایاحداثپاالیشگاه
وپتروشیمیبههابنفتیایرانونگیناستانهرمزگانبدلخواهدشد.بندریکهبا
اجرایپروژههاینفتی،امکانانتقالروزانهیکمیلیونبشکهنفتسنگینازمنطقه

گورهبهمنطقهجاسکدراستانهرمزگان،امکانپهلوگیریکشتیهایبسیاربزرگبا
ظرفیت2میلیونتنوذخیرهسازی۱0میلیونبشکهنفتخامراپیداخواهدکردودوباره
بهروزهایاوجگذشتهبازمیگرددونامیکیازبنادرنفتیمهمایرانرایدکمیکشد.

نگین نفتی   ایران در نمایی نزدیک

چشم انداز
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مالی هستیم. وی اعالم کرد: این خط لوله 
از گوره تا جاسک 8 ایستگاه دارد که شامل 
5 تلمبه خانه برای پمپاژ نفت خام  و 2 
توپک  و دریافت  ارسال  برای  ایستگاه 
»پیگرانی« و یک ایستگاه پایانی میترینگ 
برای اندازه گیری است. کرمی ادامه داد: در 
این طرح برای اندازه گیری میزان نفت خام 
سبک و سنگین در مبدا »منطقه گوره« و 
در انتهای خط لوله در جاسک ایستگاه 

اندازه گیری احداث خواهد شد. وی افزود: 
در پایان این مسیر  و در مجاورت دریا 
تاسیسات دریایی شامل »اسکله پشتیبانی، 
تاسیسات اندازه گیری، خطوط لوله زیر دریا 
و 3 دستگاه گوی شناور)SPM(« برای 
صادرات نفت خام احداث می شود که 
قابلیت صادرات یک میلیون بشکه نفت خام 

در روز را داشته باشد.
 قائم مقام مجری طرح احداث خط لوله

گوره – جاسک ومخازن وتاسیسات نفتی 
و  ملی مهندسی  جاسک گفت: شرکت 
ساختمان نفت ایران در این طرح به عنوان 
طبق  و  داشته  حضور  طرح  مدیریت 
برنامه ریزی انجام شده، این طرح ظرف 54 
کل  وی  خواهدرسید.  یان  پا به  ه  ما
سرمایه گذاری در نظر گرفته شده برای این 
طرح را 2 میلیارد دالر اعالم کرد که از محل 

منابع داخلی تامین خواهد شد.

طرح های جانبی
قائم مقام مجری طرح احداث خط لوله 
گوره – جاسک و مخازن و تاسیسات نفتی 
جاسک، درباره  طرح های جانبی گفت: 
یی  نما جا ی  توسعه ا طرح   همچنین 
تاسیسات نفتی بندر جاسک شامل  2 
پاالیشگاه و 3 پتروشیمی در قالب پروژه 
طراحی جانمایی تاسیسات نفتی جاسک از 
سوی مشاوران داخلی وخارجی در حال 
انجام است. کرمی در ادامه به انجام طرح 
مطالعات توسعه و عمران منطقه ساحلی 
مکران از سوی دانشگاه شهید بهشتی اشاره 
کرد و گفت: گزارش اولیه این طرح آماده 
شده و تا قبل از پایان سال 96 به پایان 

می رسد.

براساسسیاستحمایتیوزارتنفت،
با داخل برایمشارکتسازندگان زمینه
شرکتهایخارجیصاحببرندودانشفنی

مهیاخواهدشد.
پرویزمعماریان،مدیرخطوطلولهشرکت
خطوطلولهومخابراتنفتایران،درگفتوگو
باخبرنگار»مشعل«بابیاناینمطلبگفت:
اینشرکتبهدنبالایناستکهزمینهرابرای
همکاریوانتقالدانشوفناوریبهکشوراز
طریقمشارکتسازندگانداخلباشرکتهای
خارجیفراهمآورد.ویافزود:بیشاز۸0
درصدنیازاینبخشازداخلتامینمیشود،
بنابراینباتوجهبهتوانمندیایجادشده،زمینه
با داخل تولیدکنندگان مشارکت برای
شرکتهایتوانمندوصاحببرندخارجآماده
شدهاست.بهگفتهمعماریان،شرکتخطوط
لولهومخابراتنفتایرانباایجادممنوعیت
ورودبرایکاالهایمشابهساختداخل،اولین
گاماساسیدرحمایتازتولیدکنندگانداخل
رابرداشتهودرادامهبهدنبالایجادشرایط
مناسببرایجوینتشدناینشرکتهابا
اجرای برای داخلی توانمند سازندگان
پروژههایداخل،صادراتتجهیزاتواجرای

پروژههایبینالمللیاست.
ویبااشارهبهسابقه20سالههمکاریاین
شرکتباسازندگانداخلگفت:سیاست
شرکتخطوطلولهومخابراتنفتایران
تاکنوناستفادهوبهرهمندیازقطعاتو
تجهیزاتباکیفیتساختداخلبودهوبا
گذاشتنسفارشوایجادممنوعیتواردات
حمایتهمهجانبهخودازساختداخلرا

اعالمکردهاست.
مدیرخطوطلولهشرکتخطوطلولهو
مخابراتنفتایران،ازدستاوردهایبرجامدر
اینشرکتبهصدور۸فقرهسفارشتأمین
تجهیزاتوقطعاتیدکيتوربینهايگازيبه
ارزشافزونبر7میلیونو۳00هزاریوروبه
یکشرکتآلمانيوصدورسفارشبهیک

شرکتایتالیایياشارهکرد.
ویادامهداد:درپسابرجام،تعدادياز
سازندگاناروپایيمطرحدرحوزهتجهیزات
موردنیازاینشرکت،اقدامبهبازگشایيدفاتر
نمایندگيمستقیمدرتهرانکردندویااز
طریقدفاترنمایندگيخارجازکشورجهت
همکاريموافقتکردندکهاینامرتأمیناز
سازندهاصليوامکاندریافتخدماتپساز
فروشرابااطمینانبیشتروکیفیتبهتر
میسرخواهدکرد.بهگفتهمعماریان،تعمیرو
عودتدودستگاهتوربینتایفون)توربین
SGT-۱00(کهدرتعهدیک زیمنسمدل
انگلیسيبودهودرکارگاهکشور شرکت
اماراتتوقیفشدهبودواقالمیکفقره
اکچویتورهايیک سفارشقطعاتیدکي
شرکتانگلیسيکهازپاییزسال۱۳۹۱در
آلمانتوقیفشدهبودوبارفعتوقیفبهایران
حملشد،ازدستاوردهایبزرگبرجامبرای
اینشرکتاست.ویدرپایانحضورمشاوران
خارجیبراینظارتبرپروژهها،انتقالدانش
روزدنیاوپشتیبانیازدستگاههاوتجهیزات
کهپسازبرجاممهیاشدهاستبرایتوسعهو
سرعتبخشیدنبهپروژههایداخلرابسیار

مهمارزیابیکرد.

مدیرعاملشرکتملینفتکشایران،از
امضایبیشاز70قرارداداجارهنفتکشهای
بزرگخارجیخبردادوگفت:فعالبرنامهای
اینشرکت ناوگان افزایشظرفیت برای

نداریم.
سیروسکیانارثیگفت:شرکتهایکهبا
آنهاقرارداداجارهکشتیامضاشدهاستبه

طورعمدهاروپاییوآسیاییهستند.
وی،بهتاثیربرجامبرشرکتملینفتکش
ایراناشارهکردوافزود:اجرایبرجام،تاثیر
کلیدیبرشرکتملینفتکشایرانداشته
است.عضوهیئتمدیرهشرکتملینفتکش
ایرانادامهداد:پسازاجرایبرجامورفع
تحریمهانفتکشهایایرانیبهراحتیدر

آبهایبینالمللیواروپاترددمیکنند.
وی،حلمشکالتبیمهوردهبندیرااز
دیگردستاوردهایبرجامعنوانکردوافزود:
هماکنوننفتکشهایایرانی،نفتبرخیاز

شرکتهاازایتالیاواسپانیاراحملمیکنند،
ضمناینکهبالهستاننیزدرحالمذاکره
است.کیانارثی،ازنوسازیناوگاناینشرکت
بااستفادهازظرفیتهایداخلیخبردادو
ملی ناوگانشرکت نوسازی برنامه گفت:
نفتکشایرانهمسوباسیاستهایاقتصاد

مقاومتیاست.

سازندگان داخل با شرکت های 
خارجی مشارکت می کنند 

شرکت ملی نفتکش ایران
 70 قرارداد اجاره نفتکش امضا کرد

  با حمایت وزارت نفت و در پرتو  برجام

گپ

با پایان طراحی بنیادی خط لوله و ایستگاه ها،  بندر جاسک وارد فاز اجرایی می شود
این خط لوله از گوره تا 

جاسک 8 ایستگاه دارد که 
شامل 5 تلمبه خانه برای 

پمپاژ نفت خام  و 2 ایستگاه 
برای ارسال و دریافت 
توپک »پیگرانی« و یک 

ایستگاه پایانی میترینگ برای 
اندازه گیری است

بندردریکنگاه
بندرجاسکدردورانگذشتهبه
جاشک،چاشک،جک،رأسالجاسکو
چاسکنیزثبتشدهاست.بندرجاسک
امروزهازشهرهایاستانهرمزگاناست
کهسهطرفآنراآبهایساحلیاحاطه
کردهوآنرابهصورتیکشبهجزیره
درآوردهاست.شهرازدوسویشرقو
غرببهخلیججاسکمیپیونددواز
سویدیگر)شمالشرقی(،بهمناطق
نظامیمتصلاست.اینموقعیت،شکل
ظاهریشهررابهحالتطولیدرآوردهو
عرضآنرابسیارمحدودکردهاست.
طولسواحلاستانهرمزگان2هزارو
2۳۸کیلومتراستکهسببشدهاین

استان،طوالنیترینمرزآبیدرکشوررا
داشتهباشدوشهرستانجاسکبهعنوان
پهناورترینشهرستاناستان،دارای
۳20کیلومترساحل؛اماتراکمجمعیتآن
دراستانکماست.بندرجاسکطبق
سرشماريعمومينفوسومسکندر
سال۱۳۹5باثبت۱۱۱۹۱خانواروجمعیت
افزونبر442۱4درنزدیکدریایعمان
ودر۳20کیلومتریشرقبندرعباسمرکز
استانهرمزگانواقعشدهاست.سواحل
و آزاد آبهای به جاسک و مکران
اقیانوسهندمشرفاستواینفضادر
تصمیماتملی،فراملیوحتیمنطقهای

تاکنوننقشکمرنگیداشتهاست.
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مشعل    خوزستان، سرزمینی گرم درجنوب غرب کشورمان  ایران 
، با خاکی تفتیده از سوزندگی آفتاب ومردمانی که غیرت در وجودشان 
موج می زند، تا آنجا تا آخرین قطره خون خود رو درروی دشمن تا بن 
دندان مسلح ایستادند وبا شهادت خود اجازه ندادند به ناموس ومال 
مردمان این مرز وبوم دست درازی شود. درآن روزهای 
دود وآتش، خرمشهر و آبادان، همانند سپری درمیان 
اروند رود از پیشروی دشمن زبون جلوگیری وچه 
جانانه ایستادگی کردند مردمان این خاک پرگهر؛ اما 
به واسطه حمایت های قدرت های شرق وغرب، 
دشمن زهر خود را براین خاک پاک فرو 
ریخت وبا بمباران های پیاپی از زمین و هوا، 
آسیب های جدی را متوجه زیربناهای آن 
کرد.با آتش کینه وعداوت آن روزهای 
اعم  نفتی  زیربناهای  زبون،  دشمن 

ازپاالیشگاه وخطوط لوله نفت، گاز و فراورده های نفتی، همه وهمه درامان 
نماند و به تل خاک وآهن پاره تبدیل وفعالیت های نفتی دراین بخش 
ازکشورمختل شد اما امروز  ازآن روزهای جنگ وتجاوز ددمنشانه دشمن 
بعثی به خاک کشورمان سال ها گذشته و خوزستان با آن روزهایش 
تفاوت ها کرده است؛خوزستان امروز، تغییر کرده وهمت همین مردم با 

غیرت، این دیار زخم خورده ازجنگ را زنده کرده است.
خوزستان سرزمین نفت است؛به همین روی با صنعت نفت 
نیزعجین شده است وتاسیسات نفتی زندگی و زنده بودن درآن را 
نمود بخشیده اند. در سفرجمعی ازاصحاب رسانه به این استان که 
زخم جنگ برپیشانی دارد وحالوت پیروزی و استقامت را چشیده 
است، فرصتی دست داد تا با  حمید رضا کیهان پور ، مدیر شرکت 
از  به بخشی  نفت منطقه خوزستان   لوله و مخابرات  خطوط 
فعالیت های صنعت نفت در حوزه خطوط لوله ومخابرات نفت 

پرداخته شود.که در ادامه می خوانید:

اشــــاره

تور نفت
 گذری به فعالیت های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان 

در  نشست خبری حمید رضا کیهان پور  

حمیدرضاکیهانپور،مدیرشرکت
منطقه نفت ومخابرات لوله خطوط
واسطه به اش حنجره خوزستان
)عراق( کشورهمسایه ریزگردهای
دچارمشکلشدهوحرفزدنرابرایش
دشوارکردهاست؛اماعشقبهکارمانع
ازآنمیشودکهسخننگویدوتالش
جمع گوش به  ا ر خود ران همکا
خبرنگاربهعنوانسفیرانعرصهاطالع

رسانینرساند.
ازقدمت۶0سالهشرکتخطوطلوله
و میکند شروع نفت  ومخابرات
ز ا بیش  ن کنو ا  هم  : ید میگو
۱4هزارکیلومترخطلولهانتقالنفتخام
وفرآوردههاینفتیدرسراسرکشور
مسئولیتمهمانتقالنفتوفراوردههای
نفتیرابهوسیلهمناطقدوازدهگانه
خطوطلولهومخابراتانجاممیدهندو
نفت ومخابرات لوله خطوط شرکت

منطقهخوزستانازجملهآنهاست.
لوله ویمیگوید:شرکتخطوط
خوزستان، منطقه نفت ومخابرات
قدیمیترینوبزرگترینمناطقدرحوزه
انتقالنفتوفرآوردههاینفتیاستکه
هماکنونبابهرهگیریاز۱۶مرکزانتقال
نفتودوتاسیساتانتهاییدر۱۱نقطه
جغرافیاییاینگسترهپهناورازشمالتا
جنوباستانخوزستانپراکندهشده

است.
ویتامینخوراکچهارپاالیشگاه
نفتکرمانشاه،امامخمینی)ره(شازند،
تهرانوتبریزرابهوسیلهخط۳0اینچ
سراسریاهواز-ری،مسئولیتیمهم
برایاینحوزهعملیاتیبرمیشمارد
واظهارمیکند:اینخطلولهازمرکز
انتقالنفتشهیدچمراناهوازشروعو

ازطریقمرکزانتقالنفتشهیدزنگنه
ازاستانخوزستانخارج )سبزآب(

میشود.
کیهانپورمیافزاید:خطلولهمزبور
پسازخروجازاستانخوزستان،از
طریقخطوطلولهانتقالمناطقلرستان،
و )زنجان مرکزی،ری،شمالغرب
تبریز(بهپاالیشگاهتبریزکهمنتهیالیه
خطلوله۳0اینچقراردارد،میرسد.
پور اوراقمتعددیرویمیزکیهان
حوزه اطالعات حاوی که قراردارد
مسئولیتیاستکهویدرآنخدمت
آید نظرمی به که میکند؛اطالعاتی
ز ا ی ر بسیا پاسخگوی  ند ا میتو
پرسشهایخبرنگارانیباشدکهاورا

احاطهکردهاند.
همچنانکهآنهاراورقمیزند،ادامه
میدهد:شهیدچمران،شهیددهنوی
)شهیدنظامیه(شهیدزنگنه)سبزآب(
شهید لخال( شمعونی)عبدا شهید
ن علیا وشهید یه( و بیدر ( ن غبا با
)خوردورق(ازجملهمراکزانتقالنفت
هستندکهخطوطلولهومخابراتنفت
منطقهخوزستان،مسئولیتهایتعریف
شدهدراینحوزهرابابهرهگیریازآنها

انجاممیدهد.

انتقال روزانه 450 هزار بشکه نفت 
خام به مبادی مصرف

ویبااشارهبهنقشخطلوله۳0اینچ
فعالدرمنطقهخوزستاناظهارکرد:با
بهرهگیریازاینخطلولهوپشتیبانی
توربوپمپهایمراکزانتقالنفتشهید
چمرانوشهیدزنگنه)سبزآب(سال
گذشتهروزانهبیشاز450هزاربشکه
نفتخامبهمبادیمصرفمنتقلشدکه

البتهظرفیتاسمیآنتا۶00هزاربشکه
درروزاست.کیهانپوردربارهدریافت
نفتخامواینکهمبادیتامینکننده
آنبرایارسالبهمبادیمصرف،چه
شرکتهاییهستندگفت:نفتخامیکه
درخطوطلولهاینمنطقهجریاندارد،
مجموعهایازنفتخامتولیدیشرکت
مناطقنفتخیزجنوبوشرکتنفت
مناطقمرکزیاستکهبهپاالیشگاههای
امامخمینی)ره(شازند، کرمانشاه،

تهرانوتبریزمنتقلمیشود.
مدیرشرکتخطوطلولهومخابرات
نفتمنطقهخوزستانهمچنیندرباره
سهمنفتخامارسالیبهاینحوزه
عملیاتیبرایانتقالبهپاالیشگاههای
یادشدهنیزاظهارکرد:نزدیکبه20
درصدازنفتخامدریافتیاینمنطقه
برایانتقالبهمبادیمصرف،بهشرکت
نفتمناطقمرکزیو۸0درصدبقیهونیز
بهشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

مربوطمیشود.
باوجودتالشکولرهایگازیبرای
خنکشدنمحیط،گرمایهواجوالن
میدهد؛امابهنظررسدتازگیمطالب
آنقدرزیاداستکهدوستانرسانهای
فعالدرحوزهانرژی،آنراازیادبردهاند
وهریکبهفراخورگزارشخود،مطالبی
رایادداشتمیکنندتاباتکیهبرآن،
سناریوییرابرایآگاهیمخاطبانخود
تدوینکنند.دراینمیانسوالهای
متعددومتنوعینیزمطرحمیشودکه
مدیرشرکتخطوطلولهومخابراتنفت
منطقهخوزستانباصبوریبهآنهاپاسخ
را مطالب میکند وتالش میدهد
بهگونهایمنظموطبقهبندیشدهارائه

کند.

کیهانپوردربارهانتقالفرآوردههای
نفتینیزمیگوید:اندکیکمترازنفت
خام،فرآوردهنفتیتولیدیدرپاالیشگاه
آبادانوواحدهایپتروشیمیماهشهر،
لوله اهوازوآبادانبهوسیلهخطوط
انتقال)۶تا۳0اینچ(درمسیریبهطول

۱250کیلومترجابهجامیشوند.

2 ماموریت جدید برای خطوط 
لوله منطقه خوزستان

اوازمحولشدندوماموریتجدیدبه
نفت ومخابرات لوله شرکتخطوط
ل سا  چند ر د  ن ستا ز خو  منطقه

اخیرمیگوید.
بهگفتهوی،هماکنونانتقالبخشی
ازمیعاناتگازیتولیدیدرپارسجنوبی
بهوسیلهخطوطلولهبرایاختالطبانفت
خامبهپاالیشگاهآبادانانجاممیشود؛
درحالیکهپیشازاین،همهمحمولههای
صادر جنوبی پارس گازی میعانات

میشد.
انتقالنفتایتولیدیبهشکلمحموله
و راک ا پتروشیمیهای به بچ  یا
تبریزازطریقاینحوزهعملیاتینیز،
دومینماموریتمحولشدهبهشرکت
منطقه نفت ومخابرات لوله خطوط
خوزستاناستکهکیهانپورازآنیاد

میکند.

408 کیلومتر شبکه فیبر نوری
مدیرشرکتخطوطلولهومخابراتنفت
دیگربه دربخشی خوزستان منطقه
موضوعشبکهفیبرنوریبهعنوانیکیاز
زیرساختهایمهمدرفرآیندانتقالنفت
خاموفرآوردههاینفتیاشارهوتصریح
میکند:بیشاز40۸کیلومترشبکهفیبر

در خـاک خوزستـانسـفر  نـفت
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نوریشاملسامانههایمختلفمخابراتی
مانندفایبراپتیک،رادیودیجیتال،شبکههای
لنوون،همچنینرادیوویاچافویواچاف
درمنطقهخوزستان،امکانارتباطمخابراتی
رابرایبخشهایمختلففراهمکردهاست.
کیهانپورهمچنینبهتامینارتباطات
مخابراتیبخشهایدیگرازصنعتنفتدر
استانخوزستاناشارهوتصریحمیکند:
خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهخوزستان،
تامینخطوطارتباطاتیشرکتملیمناطق
نفتحیزجنوبامیدیه،نفتوگازغرب،
همچنینبیمارستانهاینفت،پاالیشگاهها،
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیرابه

عهدهدارد.

ضرورت توجه به حریم خطوط لوله 
انتقال نفت درقوانین

ویگریزیهمبهحریمخطوطلوله
ومشکالتمربوطبهآنکهدردیگرشرکتها
نیزوجوددارد،میزندومیگوید:خطوط
انتقالنفتوفرآوردههاینفتی،عمدتازیر
زمینمدفونهستندوکسیآنهارانمیبیند،
فعالیتهاییهمکهدراینحوزهانجام
میشود،اغلبمغفولمیماندکهالبته
رسانههامیتوانندابزاروکمکخوبیدراین

زمینهباشند.
و لوله خطوط مدیرشرکت 
مخابراتنفتمنطقهخوزستان
ادامهمیدهد:حریمشرکت
خطوطلولهومخابراتنفت
ایرانبهدلیلشرحوظایفی
کهدارد،بابقیهبخشهای
صنعتنفتتفاوتدارد؛چون
فنسیداردبهاندازهفنس
ایراناسالمیهمسایگانآن،
سراسر در هموطنان همه
کشورهستند.کیهانپوربابیان
ازبخشهای بسیاری اینکه
طبیعیوغیرطبیعیدرحریم
و نفت انتقال لوله خطوط
فرآوردههاینفتیقراردارد،
میگوید:باآنکهتوسعه

منابعزیرساختیورشدجمعیتدرکشور
اتفاقمیافتد،اماخطوطلولهدرهمانمسیر
همیشگیقراردارندواینموضوعیاستکه
حریمخطوطلولهراتحتالشعاعقرار
میدهد.ویافزود:شرکتخطوطلولهو
مخابراتنفتدرسالهایگذشتهعملیات
تبدیلخطوطلولهروزمینیبهزیرزمینیرا
حدفاصلآبادانتاماهشهربهطورکاملانجام
دادهاستوهماکنونهیچخطروزمینیدر
منطقهخوزستانوجودندارد،اماازآنجاکه
مردمکههمسایگانخطوطلولههستند،
زندگیمعمولخودرادارند،بهرعایتحریم
خطوطانتقال،چندانتوجهینمیشود.
مدیرشرکتخطوطلولهومخابراتنفت
منطقهخوزستانمیگوید:درقوانینهمبه
اندازهایکهدربارهرعایتحریمخطوطلوله
گازتاکیدشده،بررعایتحریمخطوطلوله
نفتتاکیدنشدهوضمانتاجرایآننیز

بسیارپاییناست.

 نگهداشت تاسیسات با اتکا
 به توان داخلی

صحبتهایکیهانپورباسوالیدرباره
صیانتازخطوطلولهانتقالنفتوفرآوردههای
نفتیبهعنوانسرمایههایملیبهسویی
حرفهایی میشود؛ دیگرکشیده
درخصوصنگهداشتخطوطلوله
انتقالنفتوفرآوردههاینفتی
وبا مدفون زمین زیر که
پدیدههاییمانندخوردگی
روبهروهستند.کیهانپور
دراینبارهنیزمیگوید:
حفظاینسرمایههای
و دشوار کاری ملی
پرهزینهوضروریاست
کهبرنامههایمنظمی
برایآنتعریفشود.
و هوشمند رانی پیگ
تمیزکننده،عملیاتمهمی
استکهباهمینهدف
انجاممیشودتاانتقال

نفتخاموفرآوردههاینفتیبدونهیچ
توقفیدرمسیرخطوطلولهانجامشود.

گذشته سال میدهد: ادامه وی 
۳۱۶هزارمترپیگرانیهوشمندانجامشد
که۶2کیلومترآندرمسیرخطانتقال
فرآورده۱0اینچسبزآب-بیدرویه،۱۱۸
نتقال ا درمسیرخط آن کیلومتر
۱۶اینچنظامیه- فرآورده
سبزآبو۱۳۶کیلومترآن
نتقال ا خط درمسیر نیز
فرآورده۱2اینچنظامیه-
آبادانبودهاست.کیهان
ازعملکرد که پوردرحالی
دراینحوزه)پیگرانی(حرف
میزند،چهرهاشمتبسماست؛
ازاینکهپیشترهافقط متبسم
خارجیهاآنراانجاممیدادنداما
امروزباتکیهبرتوانداخلنیزانجام
تواناییهایدیگرحوزه اوبه میشود.
نگهداشتاشارهوتصریحمیکند:تکیه
برتوانداخلی،بیشازهرزماندیگریبه
ویژهباتوجهبهفرمایشهایمقاممعظم
داخل، به  تکا ا درخصوص رهبری
دربخشهایمختلفصنعتنفتازجمله
خطوطلولهومخابراتنفت،عیانشده
زمینه این نیزدر خوزستان ومنطقه
درسالهای  است. برداشته گامهایی
اخیرعالوهبرتعویضخطوطلولهقدیمیبا
ری نگهدا و تعمیر  آن، جدید نوع
تکیه با پمپها الکترو و توربوپمپها
برتوانمندیهایداخلیانجامشدهکهاین
مهممصداقبارزاقتصادمقاومتیاست.وی
از22موردتعمیراساسیتوربوپمپهاو
الکتروپمپهاگفتوافزود:افزونبراین
موارد،نصب،راهاندازیوتبدیلپیالسی
نفت انتقال توربینهایسوالردرمرکز
ی ا هزینه صرف  با ن چمرا شهید
بسیارپایینترازشرکتسازندهخارجی،
تعمیروتوربوپمپهایتایفون)نسلجدید
توربوپمپهایروستونشرکتزیمنس(،
تولیدکارتهایکامپیوتریتجهیزات
کنترلیخطوطلولهومخابراتنفتمنطقه
خوزستانباقابلیترقابتنوعخارجیآن
وصرفهزینهبسیارکم،بخشدیگری
به اتکا با شده انجام ازفعالیتهای

توانمندیداخلیاست.

مسئولیت های اجتماعی هم مهم 
است

پرسشهاازمطالبفنیفاصلهمیگیرد
وبهسمتمسئولیتهایاجتماعیسوق
پیدامیکندوکیهانپورپاسخمیدهدکه
همهتالششرکتخطوطلولهومخابرات
منطقهخوزستانبرایناستکهمحیط
زیست،شاملآبهایزیرزمینی،زمینی
وروزمینی،خاکوگازهایمتصاعدشده
ازتوربوپمپهاکنترلوحفاظتشود.
احداثجادهواستفادهعمومبرایتردد
درمسیرخطوطلوله،احداثجادههای
فعالیتهایشرکت معرفی دسترسی،
خطوطلولهباهدفصیانتازاینسرمایه
ملیازطریقمدارسودراختیارقراردادن

امکاناتیبهاینبخش،مواردیبودکه
مسئولیت عنوان به پورازآنها کیهانی
لیتهای فعا دیگر ر درکنا اجتماعی
و خام نفت انتقال درحوزه عملیاتی

فراوردههاینفتیاینشرکتیادکرد.

حضور در سایت عملیاتی 
ودیدن درسایت حضورخبرنگاران
عملیاتتمیزکردنخطلوله2۶اینچانتقال
نفتکوره،حدفاصلآبادان-ماهشهر،
که بود بخشهایجذاب دیگراز یکی

توضیحاتکیهانپورراکاملکرد.
ولیحمیدی،رئیسمهندسیخوردگی
شرکتخطوطلولهومخابراتنفتمنطقه
خوزستانکهازحضورجمعاصحابرسانه
درسایتعملیاتیخطلولهانتقالنفت
کورهآبادان-ماهشهربهوجدآمدهبود،در
بارهاینعملیاتاظهارکرد:نگهداشت
خطوطلولهباهدفصیانتازاینسرمایه
کننده )تمیز رانی پیگ انجام با ملی،
تعویض کاتدیک، حفاظت وهوشمند،
پوششوتعویضخطو...(بهگونهایمستمر
خام نفت نتقال ا  تا میشود نجام ا
فرآوردههاینفتیمانندنفتکورهایمنو

بدونهیچوقفهایانجامشود.
حمیدیتصریحکرد:باتوجهبهعوامل
محیطیواسیدیبودنخاکمنطقه،به
منظورتقویتسرجوشهایاینخطانتقال
ازبه است، ۱24کیلومتری مسیری که
روزترینفناوریهایجوشکاریوپوشش
ازخوردگی برایجلوگیری کامپوزیتی

سرجوشهااستفادهمیشود.
ویمیگوید:بهمنظورجلوگیریازنشت
یاپارهگیخطلوله2۶اینچنفتکورهکه
پنج ترمیم  است، مهم لولهای خط
هزارسرجوشدراینمسیر۱24کیلومتری
آبادانبهسمتماهشهردردستورکارقرار
گرفتهکهتاکنون۱۶50سرجوشاینخط
لولهانجامشدهاستوبقیهنیزتاپایان
رئیس شد. خواهد انجام شهریورماه
مهندسیخوردگیشرکتخطوطلوله
ومخابراتنفتمنطقهخوزستاناستفاده
ازکامپوزیتبهمنظوررفععیبدراینخط
لولهانتقالنفتکورهراازویژگیهایمهم
اینعملیاتعنوانواظهارمیکند:بااجرای
اینطرحتعمیراتی،شاملرنگآمیزی،
لوله خط این و...پایداری سندبالست
صادراتنفتکورهایرانافزایشمییابد.

آفتابسوزان،دمای40درجهسانتیگراد
تاچندیبعدحتیبهبیشاز50درجههم
خواهدرسید،ریزگردهایکشورهمسایهکه
مهمانهایناخواندهسرزمینخوزستان
هستند،مواردیاستکهسختیعملیات
تعمیرخطلوله2۶اینچانتقالنفتکورهرادو
چندانکردهاست؛اماحمیدیوهمکارانش
کهممکناستحتیدریافتیباالییهمدر
ازایکاربزرگیکهمیکنند،نداشتهباشند،
و خوزستان فرسای طاقت گرمای
دیگرمشکالتآنرابهجانخریدهاند؛آنها
عشقبهمردموکشورشانراباوردارند؛
عشقیکهتحملاینگرماوکمبودهارا

برایشانشیرینوآسانمیسازد.
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آقای مهندس،  مخابرات صنعت نفت 
چند سال سابقه دارد؟

مخابرات صنعت نفت را می توان همسن 
خود صنعت نفت در ایران دانست و حدود 110 
سال سابقه دارد؛ یعنی درست از همان زمان که 
نفت در ایران پیدا شد و تاسیسات نفتی ابتدایی 
شکل گرفت، مخابرات مستقل صنعتی نفت هم 
پایه گذاری شد و اولین خط تلفن بین آبادان و 
تهران راه اندازی شد و به تدریج که صنعت نفت 
در سرتاسر کشور گسترده شد، شبکه های 
مخابراتی نیز حرکت و توسعه پیدا کرده است؛ 
تا به امروز که این شبکه با چیزی حدود 294 
ایستگاه مخابراتی و 2 هزار کیلومتر فیبر نوری و 
بیش از 10 هزار کیلومتر مربع شبکه vhf »بی 
سیم« و بیش از 64 مرکز تلفن آی.پی بیس 
گسترده شده و تمامی مراکز عملیاتی و صنعتی 
نفت را به صورت یک شبکه مستقل به هم وصل 

کرده است.
اولین ارتباطی که در این شبکه برقرار شد، 
در خط 10 اینچ فرآورده نفتی آبادان – تهران بود 
که در آن زمان بعد از کرمانشاه تنها پاالیشگاهی 
بود که در ایران فرآورده تولید می کرد و به موازات 
این خط انتقال فرآورده از پاالیشگاه آبادان تا 
تهران، یک ارتباطات بی سیم برقرار می شود تا 

طریق  این  از  نشتی  یا  حادثه  گونه  هر 
اطالع رسانی شود.  اتفاقا به دلیل همین ماهیت 
خطوط لوله صنعت نفت و حساسیت عبور نفت 
خام و فرآورده  است که شرکت خطوط لوله و 

مخابرات در کنار یکدیگر شکل می گیرد.
باید بگویم هم اکنون تمامی جزایر و بنادر و 
پاالیشگاه ها و خطوط لوله و فرآورده کشور به 
صورت یک شبکه عظیم مخابراتی به یکدیگر 

متصل هستند.

 چرا شبکه مخابرات صنعت نفت یک 
شبکه مخابراتی صنعتی است و اصوال 
مخابرات  شبکه  یک  تفاوت های 

صنعتی با    عمومی چیست؟
از بخش دوم شروع می کنم، شبکه مخابرات 
صنعتی دو مزیت نسبت به شبکه مخابرات 
عمومی دارد و اتفاقا دلیل انتخاب مخابرات 
صنعتی برای صنعت نفت نیز همین بوده است؛ 
هنگام طراحی یک شبکه مخابرات صنعتی 
خصوصیاتی را در نظر می گیرند که همواره 
خطوط برقرار باشد، هزینه اولیه راه اندازی 
خطوط و طراحی باالتر است و در مقابل ضریب 
اطمینان آن نیز باالتر؛ ضریب اطمینان در 
مخابرات صنعتی 99.999 هزارم درصد است، 

این در حالی است که مخابرات عمومی تنها 89 
درصد ضریب اطمینان دارد، چرا که در مخابرات 
صنعتی منبع تغذیه یونیت های اصلی است که 
دوبل استفاده می شود که اگر یکی احیانا فیلد 

شود، دیگری در دسترس باشد.
دلیل دیگر انتخاب مخابرات صنعتی برای 
صنعت نفت این بوده است که صنعت نفت بر 
اساس توپولوژی صنعتی حرکت می کند و هر 
جا که صنعت اقتضا کند، سرویس مخابراتی نیز 
به آن نقطه می رود ، اما مخابرات عمومی بر 
اساس توپولوژی عمومی حرکت می کند، 
بنابراین در نفت ضرورت عملیات است که محل 

شبکه مخابراتی را تعیین می کند.

چه ویژگی هایی شبکه مخابرات 
صنعت نفت را از دیگر شبکه های 

مخابراتی متمایز می کند؟
مزیتی که شبکه مخابرات صنعت نفت دارد 
و به آن نیز همیشه افتخار می کند، این است که 
از یک شبکه بسته )اینترانت( استفاده می کند و 
هیچ کجا از شبکه اینترنت )ماهواره( کمک 
نمی گیرد که این موضوع باعث ایمنی باالی این 
شبکه می شود و این امر امکان حمالت سایبری 

و هک شبکه را حذف کرده است.

از طرفی مجهز بودن این شبکه 
به سیستم آی.پی بیس که آخرین 
زمینه  در  دنیا  روز  تکنولوژی 
مخابرات است، آن را متمایز کرده 
است؛ با این سیستم هر ساختمانی 
در صنعت نفت برای خودش مرکز 
تلفنی دارد که ارتباطات داخلی را 

برقرار می کند و از طرفی تمامی 
این واحدهای عملیاتی از 

خطوط  همین  طریق 
یکدیگر  به  داخلی 
 ، هستند متصل 
بنابراین یک فرد در 
صنعت نفت می تواند 
تلفن  طریق  ز  ا
داخلی خود با پنج 
رقم شماره گیری 
بدون هیچ گونه 
پیش شماره و کد 
به همکاران خود 
در دورترین نقاط 
نفت  صنعت 
و  شود  مرتبط 
درست مثل این 

 صدا به صدا  می رسد؛همیشــــه
امکانات و کیفیت شبکه مخابراتی صنعت نفت در گفت وگوی »مشعل« با مدیر پیشکسوت بازنشسته شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

اشــــاره
آرزوعطاییچندسالپسازفارغالتحصیلیدررشتهبرق،گرایشمخابرات
دانشکدهفنی،واردصنعتنفتشدهاستودرطولسیواندیسالسابقهکاری
درصنعت،سمتهایتکنسینارشد،مسئولمخابراتمنطقه،رئیسکارگاهمرکزی
مخابراتومعاونمدیرمخابراتصنعتنفتایرانراپلهپلهطیکردهاستتابه
مدیرمخابراتشرکتخطوطلولهومخابراتنفتایرانمنصوبشدهاستوهشت
سالمسئولیتخطیرارتباطاتکلصنعتنفترابهعهدهداشتهاست؛محمدعلی
پیشاهنگمتولد۱۳۳4شیرازاست،سال۶۳واردصنعتنفتشدهوکاردرتمام

مناطقدوازدهگانهمخابراتیصنعتنفتراتجربهکردهاست؛
باویکهچندیپیشبازنشستهشدهاست،دربارهشبکه

مخابراتصنعتنفتکشورکهشبکهایخودکفاو
دورترین و رفته شمار به صنعت در داخلی
زیرمجموعههاینفترابهیکدیگرمتصلمیکند،
دربارهخصوصیاتامنیتومشخصاتکلیآنبه

گفتوگونشستهایمکهازنظرتانمیگذرد.
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است که تمامی کارکنان صنعت نفت در یک 
خانواده زندگی می کنند. 

کدام حوزه ها از شبکه مخابرات صنعت 
نفت خدمات می گیرند؟

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، تمامی انبارها و پاالیشگاه های نفتی، 
بهداری و بهداشت صنعت نفت، سازمان 
حراست صنعت نفت، تمامی ساختمان های 
ستادی در شهر تهران )26 ساختمان(، مراکز 
 phone سوختگیری نفت در فرودگاه ها، بک
اصلی شرکت های ملی صنایع پتروشیمی، 
شرکت ملی گاز و نفت ایران و حتی سیستم 
دیسپاچینگ توانیر )وزارت نیرو( از مخابرات 

صنعت نفت خدمات می گیرند. 

تعرفه های مخابراتی سازمان هایی که 
از بیرون از  شبکه مخابرات نفت 
خدمات می گیرند، چگونه محاسبه 

می شود؟
تمامی تعرفه ها بر اساس تعرفه 
تنظیم  سازمان  گذاری های 
مقررات رادیویی که زیرمجموعه 
دیوان محاسبات است، تعریف و 

محاسبه می شود.

شبکه مخابراتی صنعت نفت 
دیگر  با  مقایسه  در 
در  صنعتی  شبکه های 

منطقه چه وضعیتی دارد؟
به جرات می توانم بگویم 
شبکه مخابرات صنعت نفت 
به لحاظ وسعت و 
ت  ا تجهیز
بزرگترین شبکه 
مخابراتی صنعتی 
خاورمیانه  در 
این  در  است، 
شبکه هم از شبکه راه 
دور )فیبر نوری( و هم از 
یو  و و یکر ما شبکه 
)شبکه های رادیویی(، 
انواع کابل های مسی و 
مختلف و مراکز تلفن 
ه  د ستفا ا ع  متنو
می شود که تمامی 

این ها یک بستر انتقال وسیع و ایمن را برای 
سرویس های آی.تی فراهم کرده است که با 
توجه به این تنوع و وسعت این شبکه بی نظیر 
است و با شبکه های مخابراتی کشورهای توسعه 

یافته نیز همپایی می کند.

به جز صنعت نفت چه سازمان هایی در 
کشور از شبکه مخابرات صنعتی 

برخوردار هستند؟
توانیر، ارتش، وزارت اطالعات و پلیس شبکه 
مخابرات صنعتی دارند، تمامی مخابرات های 
لشگری و کشوری از ماهواره سرویس می گیرند، 
اما صنعت نفت تنها شبکه مخابراتی است که به 
جهت عدم نفوذ در شبکه از شبکه های بسته 

زمینی استفاده می کند.

ارتباط صنعت نفت در سکوهای نفتی 
و دفاتر خارجی نیز از طریق همین 

شبکه برقرار می شود؟
خیر، ارتباط سکوهای نفتی عمدتا از طریق 
فیبر نوری بوده و دفاتر خارجی صنعت نفت به 
دلیل غیرعملیاتی بودن و این که عمده این دفاتر 
اهداف سیاسی و تجاری دارند، از شبکه مخابرات 

کشوری استفاده می کنند.

شنیده ایم در زمان جنگ که کل 
ارتباطات کشوری قطع شده است، 
تنها ارتباطات با شهر آبادان از طریق 
شبکه مخابرات صنعت نفت برقرار 

می شده است؟
بله همین طور است، شبکه مخابرات 
عمومی کشور در زمان جنگ به دلیل حصر 
شهر آبادان ارتباط خود با این شهر را از دست 
داده بود و رزمندگان در حصر آبادان هیچ 
دسترسی با فرماندهان نداشتند، در آن زمان 
به دلیل این که سیستم مخابرات صنعت نفت 
مستقل بود و می توانست به شبکه مخابراتی 
داخلی سرویس دهد، یکی از فرماندهان حاضر 
در حصر با مهندس رفیعا از همکاران خطوط 
لوله آن زمان که در اتاق رادیوی ساختمان 
مرکزی حضور داشته است، تماس می گیرد و 
سوال می کند که می تواند من را به بیت مقام 
معظم رهبری متصل کند، همکار ما او را 
متصل می کند و آن فرمانده با حضرت امام 
خمینی )ره( گفت و گو می کند که  فردای آن 

روز حصر آبادان شکست.

} نیم نگاه

تداوم جریان انرژي در شریان هاي فوالدي در 
گستره  کشور  با پشتیباني شبکه مخابرات صنعتي و 
با همت و تالش شبانه روزي کارکنان غیرتمند و 
جهادگر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
میسر شده است که در رویارویي با چالش هاي فني- 
عملیاتي و محدودیت امکانات و منابع، با اتکا به 
توانمندي، تخصص، دانش فني داخلي، استفاده از 
تجارب و امکانات مجموعه هاي علمي، فني و تخصصي 
کشور توانسته اند گردش چرخ هاي صنعت انتقال نفت 
را با سرعت مناسب و شرایط مطلوب تداوم بخشند و 
تامین خوراک پاالیشگاه ها و انتقال فرآورده هاي 
تولیدي به اقصي نقاط کشور را به بهترین نحو و با 
رعایت الزامات زیست محیطي و مالحظات ایمني و 

با قابلیت اطمینان باال به انجام رسانند.
شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، یکي از 
شرکت هاي زیر مجموعه شرکت ملي پاالیش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ایران است که با انتقال کالن مواد 
نفتي، نقشي موثر در تامین انرژي بخش هاي مختلف 

صنعتي و بهینه سازي اقتصاد ملي به عهده دارد.
 186 مرکز انتقال نفت، تاسیسات و فشارشکن به 
صورت شبانه روزي به انتقال ایمن نفت خام از مبادي 
تولید به هفت پاالیشگاه مهم کشور مي پردازند، 
همچنین این شرکت دریافت فرآورده هاي نفتي 
)بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سوخت 
جت و...( از 7 پاالیشگاه و انتقال آنها به مخازن انبارهاي 
متصل به خطوط لوله در سراسر کشور، تامین سوخت 
مایع برخي نیروگاه ها، فرودگاه ها و بخشي از خوراک 
صنعت پتروشیمي و در مجموع کنترل شبکه اي با 
کارکرد انتقال ساالنه افزون بر 123 میلیارد لیتر مواد 
نفتي )بیش از 57 میلیارد تن کیلومتر( را به وسیله 

حدود 14 هزار کیلومتر خط لوله به عهده دارد.
 نگهداري و بهره برداري پایدار، ایمن و اقتصادي از 
خطوط لوله، این شریان هاي حیاتي انتقال مواد نفتي 
با پشتیباني شبکه مخابرات صنعتي از طریق 293 
ایستگاه مخابراتي با ضریب اطمینان 99/999 درصد، 
برای دستیابی به انجام این ماموریت خطیر صورت 
مي گیرد. به این منظور، چشم انداز شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران، دستیابي به جایگاه برترین 
شرکت در زمینه انتقال کالن، پایدار و ایمن نفت خام 
و فرآورده هاي نفتي و ارائه خدمات مخابرات صنعتي 

در خاورمیانه است.
  به منظور دستیابی به چشم انداز مورد نظر و 
کسب عنوان برترین شرکت در زمینه انتقال کالن 
مواد نفتي در خاورمیانه، افزون بر اجراي پروژه هاي 
پایداري انتقال و ایمن خطوط لوله شامل: جایگزیني 
خطوط لوله جدید با خطوط لوله فرسوده و قدیمي، 
تغییر یا ایمن سازي مسیر خطوط لوله در محدوده 
شهرها و نیز حوضچه آبگیر سدهاي آبي، تعویض 
پوشش خطوط لوله و... اقدام به اجراي بخشي از 
پروژه هاي توسعه اي خطوط لوله در مسیرهاي 
گوناگون و توسعه خطوط لوله انتقال مواد نفتي 
متناسب با افزایش نیاز پاالیشگاه ها و شرکت ملي 

پخش شده است.
همچنین براي دستیابي به حداکثر پایایي و قابلیت 
اطمینان عملیاتي در زمینه انتقال پایدار مواد نفتي در 

کشور، این شرکت اقدام به اجراي برنامه هاي بازرسي 
و بهسازي مستمر خطوط لوله با انجام پیگراني 
هوشمند کرده است که تاکنون در چهار فاز به میزان 
12 هزار و 349 کیلومتر انجام شده و در نتیجه آن، 
ضمن شناسایي و تعمیر 10/378 نقطه خوردگي، به 
تعویض یک هزار و 546 کیلومتر و تعویض پوشش 
یک هزار و 350 کیلومتر خطوط لوله اقدام شده است. 
طي دورنماي برنامه آتي شرکت، برنامه ریزي تعویض 
450 کیلومتر دیگر و نیز800 کیلومتر تعویض 

پوشش تا سال 1397 انجام خواهد شد.
برای ارتقای کیفي و رعایت مالحظات ایمني، 
بهداشت و زیست محیطي در زمینه انتقال ایمن مواد 
نفتي، این شرکت درصدد است با اقدامات پیشگیرانه 
و افزایش آموزش ها و مراقبت ها تعداد حوادث را به 
طور قابل مالحظه   ای کاهش دهد و پایداري خطوط 

لوله را به باالترین حد برساند.
این شرکت به پشتوانه کارکنان توانمند، 
متخصص و متعهد خود، همچنین با اتکا به نظام 
مدیریتي کارآمد، تامین هر چه بهتر نیاز مشتریان 
و کسب رضایت صاحبان سهام و مبدل شدن به 
الگویي شایسته در عرصه مسئولیت هاي اجتماعي 
و زیست محیطي را سرلوحه کار خود قرار داده و 
با بهره گیري از رویکردهاي عملیاتي یکپارچه و 
کارآمد، استفاده از تجهیزات جدید و منطبق با 
فراگیر،  بین المللي، خدماتي  استانداردهاي 
تضمین شده و فراتر از انتظار مشتریان ارائه 
مي کند، به گونه اي که میزان پاسخگویي به 
درخواست مشتریان برای حمل نفت خام و انواع 
فرآورده هاي نفتي در سال 93 و 94 از برنامه هاي 
مصوب و مورد توافق فراتر رفته که این خود نشان 
دهنده کسب میزان باالي جلب رضایت مشتریان 
است. ایجاد 35 آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت 
فرآورده هاي انتقالي و انجام بیش از 63 هزار 
آزمایش استاندارد فرآورده هاي دریافتي و تحویلي 
و صدورگواهي کیفیت در سال 94 و ارتقاي آن تا 
45 مورد در سال 95، همچنین ایجاد دو مرکز 
اصلي کنترل کیفیت برای آنالیز روغن توربین و... 
در اصفهان و تهران و  نیز استانداردسازي و 
یکپارچه کردن سیستم نمونه گیري، از دیگر 
اقدام های این شرکت برای انجام خدمات فراگیر 

براي مشتریان است. 
در مجموع باید گفت افزایش پایداري خطوط لوله، 
استفاده بهینه از شبکه موجود خطوط لوله و مخابرات، 
اجراي پروژه هاي تازه تاسیس خطوط لوله، مراکز 
انتقال نفت و تاسیسات با بهره گیري از استانداردهاي 
روز جهاني، توانمندسازي سازماني در جهت ارتقاي 
بهره وري، بهبود ارتباطات سازماني و بهره گیري از 
رویکردهاي اطالع رساني موثر، ارتقا و تقویت انگیزه 
سازماني، توسعه منابع انساني، تالش در جهت ارتقاي 
توان فني تولید کنندگان و پیمانکاران داخلي، 
بهره گیري از رویکردهاي مدرن و علمي در نظام 
مدیریتي و ارتقاي رویکردها در حوزه کیفیت، 
بهداشت، ایمني و محیط زیست و بهینه سازي 
مصرف انرژي، از سیاست هاي راهبردي شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در سال 1395 بود. 

وظایف،مسئولیتهاوفعالیتهای
شرکتخطوطلولهومخابراتنفتایران
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دکترعلیوکیلی*     تاکنون اقدام های 
مفیدی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی شامل 
تدوین استانداردهاي معیارمصرف و برچسب انرژی، 
ایجاد و توسعه آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی، 
تولید خودروهای دوگانه سوز، تولید خودروهای 
هیبریدی، بهینه سازی انرژی و مدیریت شدت 
مصرف در صنایع، ممیزی انرژی در ساختمان ها، 
تهیه نرم افزارهای ممیزي و بهینه سازی انرژي و 
فعالیت های آموزشی و آگاه سازی در کشور به انجام 
رسیده است؛ با وجود این همچنان ظرفیت های 
بسیار گسترده ای برای بهینه سازی مصرف انرژی 
در کشور وجود دارد که در صورت به کارگیری 
راهکارهای مناسب، نتایجی همچون کاهش سطح 
تقاضای انرژی و محدود شدن نرخ رشد رو به 
افزایش ظرفیت های نیروگاهی، بهبود الگوی تولید، 
مصرف و بهبود ضریب استفاده از سیستم موجود 
و آزادسازی ظرفیت های عرضه برای حضور فعال تر 

در بازارهای بین المللی انرژی را به دنبال دارد.
از نظر میزان و شدت مصرف، ایران در وضعیت 

با  یسه  مقا ر  د بی  خو
استانداردهای جهانی 
قرار ندارد و الزم است 
پروژه های صرفه جویی 

با  انرژی 

جدیت، اجرایی شوند. سیستم انرژی هر کشور 
شامل طرف عرضه و تقاضاست.

در ایران سیستم عرضه عمدتا در اختیار دولت 
و طرف تقاضا عمدتا در اختیار عموم مردم است. 
مثال در عرضه نفت، تولید ، فرآورش ، انتقال و توزیع 
فرآورده های نفتی زنجیره ای است تا انرژی در 

نهایت به دست مصرف کننده نهایی برسید. 
به طور کلی به مجموعه فرآیندهای استخراج، 
فرآورش، تبدیل، انتقال و توزیع حامل های انرژی، 
سیستم عرضه گفته می شود. 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 4 برابر متوسط جهانی است و در 
وضعیت بسیار نامطلوبی در سطح جهانی قرار 
داریم. عمده حامل های اولیه انرژی در ایران نفت و 
گاز است که سهم بیش از  99 درصد را به خود 
اختصاص می دهند و این بدان معناست که 
وابستگی زیادی به سوخت های فسیلی به ویژه نفت 
وگاز داریم. در بخش مصرف نهایی، شاخص های 

انرژی بری در ایران با دنیا فاصله زیادی دارد. 
 در بخش خانگی متوسط شاخص مصرف 
انرژی در سال به ازای هر متر مربع بنا 
435 کیلووات ساعت است که 
متوسط آن در دنیا 160کیلووات 
ساعت است، یعنی حدود3 برابر 

متوسط مصرف دنیا.
 در بخش حمل و 
نقل، متوسط مصرف در 

خودروهای تولیدی به ازای هر 100 کیلومتر باالی 
10 لیتر در سیکل ترکیبی )پیمایش درون و برون 
شهری( است، در صورتی که استاندارد جهانی 
حدود 5/5 تا 6 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، 130 درصد باالتر از 
استاندارد دنیا سوخت مصرف می کنیم و در بهترین 
صنایع کشور که به نوعی پتروشیمی و صنایع 
غذایی هستند، هنوز 25  درصد با استاندارد جهانی 
فاصله داریم. این آمار نشان  از وضعیت نامطلوب 

کارایی انرژی در کشور دارد. 
دو قانون بسیار مهم در حوزه بهینه سازی در 
کشور وجود دارد که عمدتا ناظر بر مدیریت 

مصرف هستند: 
1-  قانون اصالح مصرف انرژی مصوب سال 89 
 2- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )به ویژه 

ماده 12 آن( مصوب سال 1394
قانون اصالح الگوی مصرف ناظر بر روش های 
نرم افزاری و غیرقیمتي مدیریت انرژی است که 
شامل 75 ماده در بخش های ساختمان، حمل و 
نقل، صنعت و کشاورزي است و الزاماتی را برای 

مدیریت مصرف انرژی ایجاد کرده است. 
به عنوان نمونه، ماده 18 قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی ، تدوین و تصویب آیین نامه اجرایي 
ساختمان ها با جهت گیري به سوي ساختمان سبز 
و در نهایت تعیین رده برچسب مصرف انرژی 
ساختمان و درج آن در شناسنامه فني ساختمان 
تاکید دارد که از این طریق اطالعات مصرف انرژی 

ساختمانی به خریدار ساختمان اطالع رسانی 
مي شود. همچنین  ماده های 10 و 11 آن در 
خصوص تدوین استانداردهاي معیارمصرف انرژي 
است که بر تدوین معیار مصرف در بخش هاي حمل 
ونقل، ساختمان و صنعت تاکید دارد و تدوین و به 
روزرسانی آنها از جمله وظایف اصلی شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت محسوب می شود. 
همچنین مواد 25 و 26 مربوط به اعمال 
سیاست های تنبیهی برای صنایع پرمصرف است 
که اگر میزان انرژی آنها باالتر از حد استانداردهاي 
معیار مصرف باشد، جریمه خواهند شد و در کنار 
آن ماده 14 همین قانون بر اعمال مشوق هاي مالي 
براي تولید محصوالت و تجهیزات و فرایندهاي با 
مصرف انرژي کمتر و آلودگي زیست محیطي کمتر 
تاکید دارد. برآوردهای به عمل آمده نشان می دهد 
که تاکنون با اعمال سیاست های این قانون در حوزه 
بهینه سازی مصرف سوخت بین سال های 1390 
تا 1394 طی مدت 5 سال تقریبا معادل 276 
میلیون بشکه معادل نفت خام صرفه جویی انرژی 

حاصل شده برآورد شده است.  
در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، 
عمدتا طرح ها از نوع عملیاتی است و نه کار 
نرم افزاری. باید با انجام پروژه هاي اجرایي نسبت به 
مدیریت انرژی اقدام کرد که در این زمینه تاکنون 
7 طرح از سوی شرکت بهینه سازی تعریف و مصوبه 
شوراي اقتصاد براي آنها اخذ شده است که این 
طرح ها شامل جایگزینی 140 هزار خودروی 
فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال، 
جایگزینی 65 هزار کامیون و کشنده از نوع دیزل با 
نوع جدید و به روز دنیا، جایگزینی 17 هزار اتوبوس 
فرسوده با نوع گاز سوز، ارتقای کارایی 600 هزار 

راه رفـته 
بهینه سازی مصرف سوخت

 شدت مصرف انرژی در ایران
 حدود 4 برابر متوسط جهانی است

راه مـانده

نگاه
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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 3 

سیلندر هستند.
فلسفه این پروژه ها و به طور کلی ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر استفاده از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و عمومی بوده است تا بدین وسیله 
از محل صرفه جویی سوخت، سرمایه گذاری صورت 

گرفته مستهلک و بازپرداخت شود.
در پروژه ارتقای کارایی موتورخانه ها، با ارتقای 
کارایی انرژی در موتورخانه ها به ازای صرفه جویی 
هر یک مترمکعب گاز، وزارت نفت 13 سنت دالر 
آمریکا به سرمایه گذار عامل صرفه جویی پرداخت 
خواهد کرد. در این پروژه بر اجرای راهکارهای 
طوالنی مدت و ماندگار متمرکز هستیم و ممکن 
است در یک موتورخانه، راهکاری کوتاه مدت داشته 
باشیم که ماندگار نباشد، مانند تنظیم مشعل و نظایر 
آن. برای مثال، ما دنبال استفاده از سیستم های با 
راندمان باال مثل بویلرهای چگالشی و تولید همزمان 

برق و حرارت و برودت هستیم. 
 در حال حاضر قراردادهاي مربوط به افزایش 
کارایی حدود 15 هزار موتورخانه  را در مرحله انجام  
مبادله با سرمایه گذاران داریم، ضمن آنکه 
سرمایه گذاران آماده اند تا براي اجراي طرح در 
هتل ها و هتل آپارتمان های شهر مشهد، توسعه و 
نصب سیستم CHP در  بیمارستان ها و دانشگاه هاي  
دولتی و . . . اقدام کنند، همچنین ارتقای کارایی 
موتورخانه های ساختمان های وزارت نفت را با نصب 
و راه  اندازي بویلرهای چگالشی در سال جاري به 
انجام رساندیم. در شهر اصفهان هم 5 هزار واحد 
مسکونی کاندید هستند تاعقد قرارداد آنها صورت 
گیرد. درباره طرح کامیون و کشنده، قرارداد 
نوسازی 5 هزار کامیون و کشنده با ظرفیت 10 تن 
با بخش خصوصی توسط شرکت بهینه سازی 
منعقد و تا کنون 350 دستگاه نیز از این قرارداد 

تحویل داده شده است. 
در بخش نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی، 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اتحادیه 
تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور به تازگی 
قراردادی برای جایگزینی 10 هزار تاکسی فرسوده 
با تاکسي نوع گازسوز منعقد کرده است که 2 هزار 
دستگاه از نوع سدان گازسوز و 8 هزار دستگاه از نوع 
ون گازسوز هستند. در طرح اتوبوس ، شرکت، برای 
جایگزینی تعداد 500 دستگاه اتوبوس فرسوده با  
نوگازسوز برای خط بی آرتی با اتوبوسرانی تهران در 
حال مذاکره است و به همین ترتیب با اتوبوسرانی 
مشهد و اصفهان نیز در حال فراهم سازی شرایط 
عقد قرارداد هستیم. در اتوبوس های گاز سوز، زیر 
ساخت های اجرایی بسیار مهم است مانند تعمیر و 
نگهداری جایگاه های سوخت گازطبیعي پایانه ها و 
کیفیت سوخت تحویلي اتوبوس ها از نظر مقدار 
رطوبت موجود در آن قابل توجه است و بر این 
اساس انجام بازرسی هاي ادواری نقش اساسی دارد.  
در بحث چاه های کشاورزی قراردادی با جهاد 
نصر منعقد شده که در فاز اول تعداد 100 حلقه چاه 
کشاورزی را به صورت پایلوت برق دار کند و 
متعاقب آن با جذب فاینانس تعداد 50 هزار حلقه 
چاه دیگر را انجام خواهد داد.. 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 
12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور است که توسط دبیرخانه ماده 12 در 

شرکت به طور جدی در حال پیگیری است. 
خوشبختانه در سال 95 تحول خوبی برای 
اجرایی کردن ماده 12 اتفاق افتاده که این فعالیت ها 
جهش بزرگی در همسویی با اجراي طرح های ملی 
بهینه سازی مصرف سوخت است. نکته قابل توجه 
در اجراي این طرح ها آن است که دخالت انسانی 

در اجرای این طرح ها تقریبا صفر است و همه 
مراحل به وسیله سامانه مربوطه انجام می شود.  در 
ابتدای سال 95 مشکالتی در اجراي طرح ها براي 
سرمایه گذاران وجود داشت، مثل ریسک هاي 
مربوط به نوسان قیمت ارز و قیمت نفت که توجیه 
فنی اقتصادی طرح ها را کاهش مي داد،  برای رفع 
این مشکل و بسیاری از موارد دیگر که در مصوبات 
اولیه بود، پیگیری و حمایت از سوی معاون اجرایی 
رئیس جمهور انجام و اکثر مصوبات اصالح و به 

مرحله اجرا نزدیک تر شد و اکنون نیز عقد قراردادها 
و شروع کار اکثر  طرح های مذکور صورت گرفته و 

زحمات همکاران به ثمر نشسته است. 
در پایان امیدوار هستم روند اجرایی کردن 
طرح های یاد شده در سال 1396 نیز با موفقیت 
ادامه داشته باشد و بتوانیم به یاری خداوند، گام های 

موثرتری در این زمینه برای کشور برداریم.    
*مدیرعاملشرکتبهینهسازی
مصرفسوخت

}} باارتقایکاراییانرژیدرموتورخانههابهازایصرفهجوییهریکمترمکعبگاز،وزارتنفت۱۳سنتدالرآمریکابهسرمایهگذارعامل
صرفهجوییپرداختخواهدکرد.دراینپروژهبراجرایراهکارهایطوالنیمدتوماندگارمتمرکزهستیموممکناستدریکموتورخانه،

راهکاریکوتاهمدتداشتهباشیمکهماندگارنباشد،مانندتنظیممشعلونظایرآن

منبع:شرکتبهینهسازیمصرفسوخت
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از آنجا که روسیه همواره از منابع انرژی خود 
علیه غرب به مثابه نوعی اسلحه استفاده کرده 
است، پیشروی ژئوپلیتیک ناتو به حوزه امنیتی 
سرزمین روسیه، این کشور را وادار به واکنش 
شدید کرده است؛ بنابراین الحاق شبه جزیره 
کریمه به روسیه و جنگ داخلی اوکراین، نتیجه 

این منازعه ژئوپلیتیک بوده است.
در همین راستا، غرب نیز برای مقابله با روسیه 
تحریم های سختی در عرصه های مالی و فناوری، 
به خصوص در بخش انرژی علیه روسیه معمول 
داشته است؛ در نتیجه تحریم ها باعث کاهش 
قدرت اسلحه انرژی روسیه شده و آن را به حداقل 
رسانده است. از آنجا که آینده روسیه و به ویژه 
آینده منابع و خطوط انتقال انرژی روسیه به هم 
گره خورده است، باید به این نکته هم اشاره کرد 
که آینده روسیه به چگونگی رویارویی با بحران 
مالی رو به افزایش در این کشور و دسترسی به 
فناوری های نوین به خصوص در بخش انرژی 

وابسته است. 

روسیه و تحوالت جهانی
روسیه با ارزیابی شرایط بین المللی و تحوالت 
پیرامونی خود به ویژه با استقرار سامانه ضدموشکی 
ناتو در مرزهای روسیه که توازن راهبردی با آمریکا 
را بر هم زده و تحوالت اوکراین که مداخله جدی 
غرب را به داخل حوزه نفوذ سنتی روسیه کشانده 
و منطقه را بی ثبات کرده، به این نتیجه رسیده 
است که اگر به طور جدی در مقابل آمریکا و غرب 
نایستد، امنیت ملی روسیه تهدید شده و روسیه 
ممکن است به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی 
دچار شود. شرایط کنونی روسیه و رفتار تقابلی آن 
با جهان غرب یک اتفاق و حادثه نیست، بلکه 
محصول روندی است که روسیه جدید در یک ربع 
قرن پس از جانشینی شوروی به آن رسیده است، 
ضمن اینکه این روند خواسته روسیه نبوده و 
آمریکا و اروپا با اتخاذ سیاست های خود، روسیه را 
مجبور به واکنش کرده اند؛ بنابراین اجبار در 
گزینش راهبرد تقابلی به معنای برگشت ناپذیری 

راهبرد در شرایط عادی است.

چالش های گذشته و پیش روی روسیه
روسیه با چالش های متعددی روبه روست 
که چگونگی فائق آمدن بر این چالش ها، آینده 
این کشور را مشخص خواهد ساخت. اهم این 

چالش ها عبارتند از:
ابهامدرسیاستآمریکادرمقابل

روسیهچیست؟
به نظر می رسد خوش بینی های اولیه در 
مورد احتمال بهبود رابطه روسیه و آمریکا در 

دوران ترامپ رو به پایان است.
 حمله موشکی اخیر آمریکا به پایگاه 
نظامی سوریه که موجب شد روسیه اعالم کند 
کلیه همکاری های خود را با آمریکا در سوریه 
بر  نی  یا پا ند  ا می تو  ، می کند قطع 
خوش بینی های اولیه باشد. تشدید روابط 
روسیه با آمریکا در موضوع سوریه به راحتی 
می تواند سطح منازعات روسیه و غرب را باال 
برده و این کشور را در شرایط سختی قرار 

دهد.

مجله خبري

آینده  انرژی روســــیه
درگفت وگوی »مشعل« با مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه بررسی شد؛

بهظاهرمحوربحثانرژیهایفسیلینفتوگاز،هموارهبه مریممهدویاصل
اقتصاد،بازارعرضهوتقاضایمنطقهایوجهانیگرهخورده،اماحقیقتنهفتهدر
پشتاینبازیاقتصادبینالمللی،هموارهاززیرساختهایسیاسیوامنیتیبهمنظور
کسبمنافعملیکشورهابرخورداربودهاست.حتیدرشرایطیاززمانمهمترین
چالشهایسیاسیوامنیتیبرخاستهازروابطدوجانبهوچندجانبهکشورهانهتنها
تحتتاثیرنقشبازارانرژیهایفسیلیقرارگرفته،بلکهبرافزایشیاکاهشتنشها

درروابطدوجانبهوچندجانبهملتدولتهانیزنقشداشتهاست.مصادیقبارزآنرا
میتواندربازیهایپرچالشسیاسی،امنیتیواقتصادیبینروسیهبااروپاوآمریکا
ازیکسووبازیهایهمسووهماهنگروسیهباچین،ترکیه،ایرانو...ازسویدیگر
مشاهدهکرد.دکترسیدرسولموسوی،دیپلماتارشدومدیرکلسابقدفترمطالعات
سیاسیوبینالمللیوزارتامورخارجهدرایننوشتاربهبازگشاییچگونگیروابط

پیچیدهبازیگرانبینالمللیبامحوریتدیپلماسیانرژیروسیهمیپردازد.

اشــــاره

دیپلماسی انرژی
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آیااروپادرمقابلروسیهدرموضوع
اوکراینمتحدمیماند؟

در ابتدای بحران اوکراین کشورهای اروپایی در 
مقابل روسیه متحد بودند. تا اینکه با سخت تر شدن 
تحریم های اروپایی برای حفظ وحدت اروپایی از 
سخت تر شدن مواضع خود در مقابل روسیه پرهیز 
کردند، ولی شرایط را هم به حال عادی بازنگرداندند. 
اگر بحران دیگری مانند سوریه به موضوع اختالفات 
روسیه با غرب اضافه نشده بود، به نظر می رسید 
موضوع اوکراین، بحرانی مدیریت شده بین روسیه 
و اروپا باشد. ولی اکنون به نظر می رسد بحران های 

ضدروسی در حال اتصال به یکدیگر هستند.
اقتصادروسیهچهخواهدشد؟

تحریم روسیه از یک سو و کاهش قیمت نفت از 
سوی دیگر و هزینه های جنگی در سوریه و شرق 
اوکراین شرایط سختی را بر اقتصاد روسیه تحمیل 
کرده است. منابع غربی بحث سقوط اقتصادی 
روسیه را مطرح می کنند ولی در مقابل روسیه به 
مقابله با این تحلیل غربی ها رفته و تالش کرده است 
با طرحی تحت عنوان »اقتصاد ورای تحریم ها« به 
مقابله با شرایط حاضر بپردازد. تکیه بر صادرات 
اسلحه یکی از سرفصل های مهم این رویکرد است 
که البته چنین رویکردی موجب افزایش تنش با 

غرب خواهد شد. 
سرنوشتاجرایبرجامچهخواهدشد؟

پرونده هسته ای ایران مهم ترین موضوع 
مشترک روسیه با غرب بوده و هست. روسیه و غرب 
در موضوع هسته ای ایران تحت عنوان مقابله با 
اشاعه سالح های کشتار جمعی تالش کردند تا 
همگرایی خود را در این خصوص حفظ کنند؛ 
به گونه ای که حتی روسیه پس از به نتیجه رسیدن 
مذاکرات هسته ای، به نوعی مالحظات غربی ها را که 
در قالب قطعنامه 2231 شورای امنیت آمده در نظر 
می گیرد. روسیه رویه متغیری در رویکرد خود با 
اجرای برجام داشته است که این تغییر رویه در 
از  و دوری  ایران  با  بیشتر  جهت همکاری 

بهانه تراشی های آمریکاست.
چیندرمیانهتنشبینروسیهباغربچه

خواهدکرد؟
برای روسیه موضع گیری چین در اختالفاتش با 
غرب، بسیار تعیین کننده بوده و هست. چین با 
شرایط سختی در تصمیم گیری های خود روبه رو 
شده و ترجیح داده است به شرایطی نرسد که مجبور 
به انتخاب بین روسیه با آمریکا و غرب شود. ولی 
معلوم هم نیست که واقعیت های جهانی، خواسته 
چین را برآورده سازد. هرگونه انتخاب چین بین 
روسیه و غرب تغییرات راهبردی در عرصه 

بین المللی را به همراه خواهد داشت.
شرایطخاورمیانهوسرنوشتداعشچه

میشود؟
آینده مذاکرات صلح خاورمیانه که روسیه یکی 
از اعضای کوارتت )چهارجانبه آمریکا، روسیه، 
سازمان ملل و اتحادیه اروپا(است، آینده و سرنوشت 
جنگ در سوریه و در نهایت سرنوشت داعش برای 
روسیه اهمیت راهبردی داشته و دارد. موضوع 
داعش برای روسیه موضوع امنیتی نیست که فقط 
به خاورمیانه و سوریه محدود شود، بلکه موضوعی 
امنیتی در مناطق مسلمان نشین روسیه هم 
محسوب می شود. نوع برخورد روسیه با داعش، 
یکی از پیچیدگی های رفتاری روسیه در منطقه 

خاورمیانه است. بنابراین با ورود مستقیم آمریکا به 
جنگ سوریه در پی حمله موشکی اخیر به پایگاه 
نظامی سوریه، ابعاد پیچیدگی بحران افزایش 

خواهد یافت.
رقابتتسلیحاتیروسیهباآمریکاوناتو

چگونهخواهدبود؟
 American Prompt  روسیه طرح آمریکایی
Global Strike  که این کشور را قادر می سازد ظرف 

یک ساعت در هر جای دنیا که بخواهد، ضربه 
راهبردی وارد سازد، تهدید جهانی دانسته و آن را 
موجب برهم خوردن توازن استراتژیک در امنیت 
جهانی می داند. روسیه برای مقابله ضربه پیشدستانه 
اتمی در مقابل اعمال تحریک آمیز، انبار کردن 
تسلیحات متعارف تهاجمی در مرزهای اروپایی و 
استقرار سامانه موشکی اسکندر در کالنینگراد و در 

مقابل سامانه موشکی ناتو را مطرح کرده است.
اکنونبایدبهیکسوالاساسیترپاسخ
گفتوآناینکهباتوجهبهچالشهاییاد
شده،تحریمهاوکاهشقیمتنفت،
روسیهمنابعوخطوطانتقالانرژیخود

راچگونهمدیریتخواهدکرد؟
براساس آمارهای اعالم شده 41 درصد بودجه 
روسیه از محل صادرات نفت و 12 درصد آن از محل 
صادرات گاز تامین می شود. باتوجه به وابستگی 
قیمت گاز به نفت می توان گفت که 53 درصد 
بودجه دولتی روسیه به نفت وابسته است.به گفته 
وزیر امور مالی روسیه، این کشور فقط در ماههای 
پایانی سال 2014 به جهت تحریم ها 40 میلیارد 
دالر و به جهت کاهش بهای نفت 100 میلیارد دالر 
خسارت دیده است. هرچند در پی توافق بین اعضای 
اوپک و همکاری با روسیه، از سقوط بیشتر قیمت 
نفت جلوگیری و قیمت آن در سطحی متوقف شد، 
ولی در کل درآمدهای نفتی روسیه نسبت به سه 
سال قبل بیش از 50 درصد کاهش نشان می دهد، 
ضمن اینکه حفظ هم زمان بازار اروپا و دست برتر 
داشتن در بازار آینده انرژی چین، چالش بزرگ 

روسیه در بخش انرژی محسوب می شود.

علل سقوط قیمت نفت از نگاه روسیه
در اینجا یک موضوع حایز اهمیت است و آن 
موضوع تحلیل روسیه از علل سقوط قیمت نفت 

است. در تحلیل روس ها مشاهده می شود که دالیل 
منطقه ای و بین المللی در سقوط قیمت نفت دخیل 
هستند. از جمله این علت ها می توان به افزایش 
تولید جهانی نفت، شیوه های نوین تولید انرژی، 
کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و همچنین نقش 
عربستان سعودی اشاره کرد که در اینجا جداگانه 
و به هریک از آنها پرداخته شود. افزایش تولید 
جهانی نفت- افزایش نفت عراق در بازار جهانی نفت 
به میزان5 /3 میلیون بشکه در روز، جایگزینی نفت 
عربستان با نفت کاهش یافته لیبی، استخراج نفت 
با شیوه های جدید از جمله انقالب نفت شیل در 
آمریکا و استخراج نفت از شن های نفتی کانادا، ورود 
نفت آب های عمیق برزیل و مکزیک به میزان 5/5 
میلیون بشکه در روز و در نهایت ورود LNG آمریکا، 
استرالیا و شرق آفریقا در رقابت با نفت را می توان 
یکی از دالیل سقوط قیمت جهانی نفت از دیدگاه 
روس ها دانست. شیوه های تولید نوین نفت شیل-
روس ها یکی دیگر از دالیل سقوط قیمت جهانی 
نفت را تولید نفت شیل با فناوری های جدید در 
سال 2013 می دانند که آمریکا را قادر ساخت 7/46 
میلیون تن نفت تولید کند و در سال 2014 این 
رقم را به8/56  میلیون تن رسانده و پیش بینی 
می شد که در سال 2015 نیز میزان تولید نفت 
آمریکا به 9/42 میلیون تن افزایش یابد که با 
موضوع سقوط قیمت نفت تولید نفت شیل کاهش 
یافت. براساس برآوردهای روس ها شاید در سال 
2019 قدرت تولید نفت آمریکا کاهش یابد، ولی تا 
سال 2048 این رقم به کمتر از 7/5 میلیون بشکه 
نخواهد رسید. کاهش تقاضا- همچنین نرخ پایین 
رشد جهانی 2/5 تا3 درصد در سال در مقایسه با 
نرخ رشد 7 درصد پیش از بحران مالی، ادامه رکود 
در منطقه یورو، باتوجه به افزایش تولید نفت شیل 
در آمریکا رشد مناسب اقتصادآمریکا تاثیری در 
افزایش تقاضای نفت نداشت، کاهش نرخ رشد 
چین از 12به 7 درصد و بهبود شاخص های 
صرفه جویی و بهره وری، از جمله دیگر علت های 

سقوط قیمت جهانی نفت است.

 نقش عربستان سعودی
تصمیمات اوپک همواره بر قیمت نفت تاثیرگذار 
بوده و در بین کشورهای اوپک، تصمیم گیری های 

عربستان، تعیین کننده بوده است. تا قبل از اجالس 
اخیر وزرای نفت اوپک ) 2016 ( عربستان از 
سیاست عدم کاهش تولید نفت حمایت می کرد که 
همین موضوع موجب کاهش روزافزون قیمت نفت 
شده بود و روسیه هم عربستان را مسئول کاهش 

قیمت نفت می دانست.

تعریف روسیه از قدرت نفتی
باتوجه به آنچه تاکنون مطرح شد به نظر 
می رسد که روسیه نمی تواند در قیمت نفت تاثیر 
بگذارد. روسیه نمی تواند مانند عربستان سعودی 
یک Swing Power باشد و هر زمان که بخواهد تولید 
نفت خود را افزایش ناگهانی داده یا بدون خسارت 

زیرساخت ها، تولید خود را پایین بیاورد.
 Game همچنین روسیه مانند آمریکا یک
Changer نیست و قدرت مانور در فناوری ها را ندارد 

و نمی تواند عرصه های بازی را تغییر دهد.

آثار تحریم ها بر بخش انرژی روسیه
آثار تحریم ها بر بخش انرژی روسیه دارای 

ابعادی گسترده ای است که عبارتند از: 
1-  توقف طرح های بزرگ مانند پروژه آرکتیک 
 LNGپروژه نفت شیل باژنف در غرب سیبری، پروژه

در یامال و پروژه خط لوله گاز جریان جنوبی
2- کاهش اعتبار شرکت های بزرگ نفت روسیه 

که باعث کاهش جذب سرمایه می شود
3-  عدم امکان توسعه میادین نفتی در مناطق 

دورافتاده روسیه
4-  محدودیت در خرید تجهیزات جدید توسط 

شرکت های نفتی روسیه
5-  محدودیت در انتقال فناوری های جدید

6- محدودیت در منابع مالی و نیاز به ارزهای سخت
7-  کاهش روند تولید

8-  عدم توجه به منابع جدید

روسیه و جریان ترکی
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در 
سفر 1 دسامبر 2015خود به ترکیه، موضوع جریان 
ترکی Turkish Stream  را مطرح کرد که نام کاری 
 South( برای جایگزین جریان جنوبی ساوت استریم
Stream ( متوقف شده در پی حوادث اوکراین است. 

هنوز نام رسمی این پروژه تعیین نشده است.اما این 
خط لوله به موازات جریان آبی)Blue Stream  ( بلو 
استریم کشیده خواهد شد و در نظر است 63میلیارد 
متر مکعب در سال گاز به ترکیه برساند که 
14میلیارد متر مکعب آن برای ترکیه است. اهمیت 
این پروژه برای روسیه تا آن حد است که اتفاقات 
متعددی که در اسقاط جنگنده روسی توسط 
هواپیماهای ترکیه در آسمان سوریه و کشته شدن 
خلبان های آن و همچنین ترور سفیر روسیه در 
ترکیه افتاد، موجب نشده است که روسیه این پروژه 
را فراموش کند. در سفر2017 ماه فوریه اردوغان به 
مسکو چگونگی پیشبرد این پروژه یکی از موارد مهم 
مذاکرات  روسیه و ترکیه بود. این در حالی است که 
خطوط لوله گاز در ترکیه شامل خط لوله گاز عربی، 
خط لوله قطر- ترکیه، جریان آبی، ترکیه-یونان-
ایتالیا، نابوکو، خط قفقاز جنوبی، خط جنوب شرق 
اروپا، جریان جنوبی،تبریز-آنکارا، خط گاز ماورا 
آناتولی و در نهایت پروژه در حال مذاکره بین روسیه 

و ترکیه تحت عنوان» جریان ترکی« می شود.

براساستوصیههایاتاقهایفکر
روسیهاینکشورتالشمیکندبرای
دستیابیبههدفآیندهروسیهدرگرو
آیندهانرژی،اقدامهایزیرراانجامدهد:

۱-تمرکززداییازتسلطدوشرکت
انحصاریلوکاویلوروسنفتوتالش

برایایجادشرایطبازاردربخشانرژی
2-پرهیزازورودبهپروژههایکالنبا

آیندهنامشخص
۳-تمرکزبرتوسعهمنابعنفتکمبازده
وتالشبرایباالبردنتولیدآنانازطرق

فنی،مالیومشوقهایمالیاتی
مشترک شرکتهای تشکیل -4
خصوصیدولتیوحمایتازآناندرورود

بهبازارنفتوگازازکشفتافروش
5-آزادسازیخطوطانتقالگازو

LNGصادرات
۶-تمرکزبرثباتتولید،ثباتدرتولید
میتواندنگرانیاروپارارفعکندومانعاز

جستوجویمنابعجایگزینشود
7-استقبالازتوسعههمکاریهای
هابگازیدرمنطقهبامدنظرقراردادن

تولیدبهجایتوافقاتسیاسی
براساس قراردادها ۸-انعطافدر
معیارهایبازاروعدمتصلبدراجرای
قراردادهایسنگین-حقبامشتریاست،
۹-جلبمشارکتشرکتهایآسیایی

فعالدرعرصهنفتوگاز
ئوپلیتیک ژ د بعا ا به ۱0-توجه

همکاریهایآسیایی
۱۱-پرهیزازبزرگنماییدرآثارنفتو

گازشیل

ذرهبین

4۱درصدبودجهروسیهازمحلصادراتنفتو۱2درصدآنازمحلصادراتگازتامینمیشود.باتوجهبهوابستگیقیمتگازبهنفتمیتوانگفتکه5۳درصدبودجهدولتی
{روسیهبهنفتوابستهاست }
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70 درصد پیشرفت تعمیرات 
در واحد شیرین سازی فجرجم

رئیستعمیراتاساسیونوسازیشرکتپاالیش
گازفجرجمازپیشرفت70درصدیتعمیراتاساسی
دومینواحدشیرینسازیاینپاالیشگاهخبرداد.
حسناردشیریافزود:تعمیراتاساسیواحد
مزبورطبقبرنامهزمانبندی،همانندواحدنخست
شیرینسازیگازدرمدتزمان27روزبهپایان
خواهدرسید.ویتصریحکرد:درواحدنخست
شیرینسازیاینپاالیشگاهنیز،اقدامهایمهمی
انجامشدکهاجرايطرحاصالحيلولهکشيتزریق
آمینبهبرججذب،ازشاخصترینآنهاست.رئیس
تعمیراتاساسیونوسازیشرکتپاالیشگاز
فجرجمافزود:انجاماینطرحميتواندازمیزان
خوردگيدرسینيهايبرججذببکاهد.اردشیری
ادامهداد:عملیاتتعمیراتاساسياولینواحد
شیرینسازيشرکتنیزطبقبرنامهودرمدتزمان
27انجامشد.رئیسامورحملونقلشرکتپاالیش
گازفجرجمنیز،ازرفععیبوراهاندازیجرثقیل
بر تکیه با پاالیشگاه این دیماگ تنی ۸0
توانمندیهایداخلیخبرداد.سیداحمدخادمیان
گفت:اینجرثقیلکهبهدلیلپاکشدنسیستم
نرمافزارآنونبودخدماتپشتیبانیازسوی
شرکتسازندهآمریکاییآنبهمدتسهسال
درسرویسقرارنداشت،باهمکاریدانشگاهو
توانمندینیروهایداخلیبهطورکاملبازسازی
شد.ويبامهمبرشمردننقشواهمیتاین
جرثقیلدرانجامتعمیراتاساسیپاالیشگاهبا
توجهبهقابلیتومانورقدرتیآنتصریحکرد:
جرثقیلمزبورهماکنونبدونهیچمشکلیبه
سرویسدهیمشغولاست.رئیسامورحملونقل
شرکتپاالیشگازفجرجمتصریحکرد:ارزشاین
جرثقیلچهارمیلیاردتوماناستوباقابلیتهای
مختلفیکهدارد،دربخشهايمختلفعملیاتي

مورداستفادهقرارميگیرد.
خادمیانادامهداد:باتوجهبهنتیجهماندن
سالهارایزنیباشرکتهایخارجیوبیپاسخ
ماندندریافتخدماتفنیازسویشرکتسازنده
آنبهبهانهتحریمهایبینالمللی،تعمیر،بازسازی
وراهاندازیآنباهمکاریبخشدانشگاهیکشور
وتکیهبرتوانمندینیروهایداخلی،باکمترین
هزینهانجامشد.رئیسامورحملونقلشرکت
پاالیشگازفجرجم،بههمریختنوازکارافتادن
سیستمنرمافزارایپرمایندستگاهرامهمترین
مشکلاساسيآنعنوانواظهارکرد:هماکنون
مشکلاینجرثقیلبهصورتکاملبرطرفشدهو
درعملیاتاساسيامسالنیز،مورداستفادهقرار

گرفتهاست.

مدیرعامل شرکت گازاستان همدان گفت: تاکنون571هزارمشترک 
گاز زیرپوشش خدمات این شرکت قرارگرفته اند.

محمد مهدی مهدوی اشاره به بهره مندی 29 شهراستان 
همدان در9 شهرستان این استان ازگازطبیعی، افزود: از 
994 روستا  نیزتاکنون  82 روستا  مجموع یک هزار و 
زیرپوشش گازطبیعی قرارگرفته اند. وی درباره اجرای شبکه 
ونصب انشعاب گازدراستان همدان نیزگفت: تا پایان فروردین 
امسال هشت هزار و 878 کیلومترشبکه تغذیه و توزیع اجرا 
و311 هزار و 573 انشعاب نصب شده است. مهدوی با بیان 
این که تاکنون 198 هزار و 846 خانوار روستایی استان 
همدان از گازطبیعی بهره مند شده اند، از گازرسانی به 
تکمیل عملیات  با  افزود:  و  داد  15روستای دیگر خبر 
750خانوار روستایی دیگر  این روستاها،  به  گازرسانی 
زیرپوشش گازطبیعی قرارخواهند گرفت. به گفته مدیرعامل 
شرکت گازاستان همدان تا اردیبهشت ماه امسال، درمجموع 

604 هزار و 548 خانوار روستایی و شهری از گاز طبیعی 
بهره مند شده اند. وی درباره بیمه مشترکان گازاستان همدان 
نیزگفت:همه مشترکان گازخانگی در شهرها و روستاهای این 
استان زیرپوشش تسهیالت بیمه قرار دارند ودرصورت 
بروزحادثه، مطابق مبالغ تعیین شده )جانی، مالی، پزشکی و 

درمانی( خسارت ازطریق بیمه قابل پرداخت باشد.
مدیرعامل شرکت گازاستان همدان با اشاره به تحقق اقتصاد 
مقاومتی درفعالیت های این شرکت نیز گفت: کاهش سوخت 
مایع یکی ازاهداف اقتصاد مقاومتی دربخش گازاست و با افزایش 
سه برابری مصرف گاز نیروگاه شهید مفتح درسال گذشته 
نسبت به سال قبل از آن، درخصوص کاهش مصرف مازوت 
دراین نیروگاه گام مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته 
شده است. وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته با گازرسانی 
به 156واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی نیز در خصوص 

حذف سوخت های مایع اقدام شده است.

بهره مندی 571 هزارمشترک همدانی از گازطبیعی
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شرکت پاالیش گاز فجرجم

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ازگازرسانی به همه 
روستاهای واجد شرایط گازرسانی این استان تا پایان سال آینده 

خبر داد.
صفرعلی جمال لیوانی درجلسه کنترل پروژه این شرکت 
باهدف بررسی گازرسانی به روستاها به ویژه روستاهای فاقد گاز 
دارای مجوز ازمدیریت گازرسانی افزود: پیگیری هایی به منظور 
شتاب بخشی به فرآیند گازرسانی روستایی به ویژه روستاهای 
واجد شرایط گازرسانی انجام شده است تا آنها نیز زیرپوشش 

این سوخت پاک قرار گیرند. 
وی با بیان این که عملیات گازرسانی به 32 روستای استان 
گلستان در دست اجراست، بر لزوم سرعت بخشیدن به روند 
اجرای این عملیات تاکید کرد. لیوانی ازانتخاب پیمانکار برای 
گازرسانی به45 روستای دارای مجوزمدیریت گازرسانی درسال 
جاری خبر داد وافزود: به همین منظوراقالم مورد نیاز برای 

گازرسانی به این روستاها باید در برنامه کاالیی امسال شرکت 
گاز استان گلستان لحاظ شود.

وی گازرسانی به واحدهای تولیدی وصنعتی را در جهت 
افزایش راندمان تولید واشتغال، مهم برشمرد. نصب انشعاب های 
باقی مانده روستایی، شتاب در اشتراک پذیری و پر کردن 
حفره های خالی، تهیه پکیج برای ایستگاه های کاهش فشاری 
که به مانیتورینگ نیازدارند، همچنین تهیه اقالم پروژه ها از 
دیگرمصوبات جلسه کنترل پروژه شرکت گازاستان گلستان 
بود که لیوانی برآنها تاکید کرد. مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان با اشاره به بهره مندی 93 درصدی خانوارهای روستایی 
استان ازگازطبیعی تصریح کرد: تاکنون هر 29 شهر این استان 
زیرپوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند؛ ضمن آن که 819 روستا، 
543 واحد صنعتی عمده و 64 جایگاه سی ان جی نیز به شبکه 

گاز طبیعی متصل و از این سوخت پاک بهره مند شده اند.

گازرسانی به همه روستاهای واجد شرایط در استان گلستان
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تنفیذ احکام روسای ستاد امربه معروف وزارت نفت 
درنشستی با حضورمعاون ستاد امربه معروف و نهی 
ازمنکرکل کشور، احکام روسای این ستاد درچهارشرکت اصلی 

وزارت نفت.
دراین نشست، احکام تنفیذی ستاد امربه معروف و نهی 
ازمنکر کل کشور از سوی  هاشمیان، معاون این ستاد، به 
حجه االسالم والمسلمین مهدی حائری زاده، رئیس شورای اقامه 
نماز وامور روحانیون شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 
محسن مومنی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش 
وپخش فرآورده های نفتی ایران، حیدراصفهانی، مدیرمنابع 
انسانی شرکت ملی گاز ایران و رضا خلیلی، معاون مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران ابالغ شد. پیش ازآیین تنفیذ احکام یاد 
شده، معاون ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر کل کشور، ضمن 
تبریک به نامبردگان، با تبیین برنامه این ستاد درسال 96، 
برحساسیت کارستاد امربه معروف ونهی ازمنکر تاکید وتصریح 
کرد: انتظار می رود وزارت نفت نیزدراجرای هرچه بهتر 

برنامه های تبیین شده، مسئولیت خود را به بهترین نحوممکن 
انجام دهد.

 کریم سلحشور، معاون وزیر نفت، نیز با ابراز خرسندی از 
تعامل شورای امر به معروف و نهی ازمنکر وزارت نفت با ستاد 
کل کشور، با ارائه گزارشی ازعملکرد سال گذشته، برنامه های 

این شورا درسال 96 تبیین کرد. 



۳9 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 831  

پیگ راني هوشمند در مسیر 
خط لوله ساري- مغانك

معاونفنیشرکتخطوطلولهومخابراتنفت
منطقهشمالازانجامعملیاتپیگرانيهوشمند
درمسیرخطلولهساری-مغانکخبرداد.حمیدرضا
نجابتبابیاناینکهاینعملیاتباهدفتشخیصو
رفعخوردگیهایاحتمالیاینخطانتقالفراورده
نفتی۳2اینچانجامشدهاست،افزود:عملیاتیاد
شدهبهروشMFLوباهدفردیابيعیوبخطوط
لولهبهوسیلهپیمانکارونظارتواحدحفاظتاز
خوردگيمنطقهشمالانجامشدهاست.ویباتشبیه
خطوطلولهبهشریانهايحیاتيبدنانسانکه
ممکناستدچارگرفتگيوآسیبشوند،اظهارکرد:
پیگهايهوشمندبامجهزبودنبهفناوريروز،
ابزاریقدرتمندیبرایبررسيدقیقجدارههاي
داخليوخارجيخطوطلولهنفتمحسوبمیشوند.
بهگفتهمعاونفنیشرکتخطوطلولهومخابرات
منطقهشمال،روشکارپیگهايهوشمندMFLبر
اساسالقايیکمیدانمغناطیسيدردیوارهلولهو
شناسایياغتشاشدرآنمیداناستکهسیستم
هوشمندپیگایناغتشاشرابهعنوانتغییراتی
درضخامتخطلولهثبتمیکندتانسبتبهرفعآن
اقدامشود.نجابتگفت:فرآیندپیگرانيخطوط
لولهساري-گلپل-اوریمومغانکبهوسیلهشرکت
کلینینگ پیگهاي از استفاده وبا آلکاالین
MFLوGEOگیجینگوgaugingوcleaning

انجامشدهاست.

20 کیلومتر آزاد سازی حریم خط لوله
رئیسواحدنگهداریوتعمیراتخطشرکت
خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهشمال،ازآزاد
سازی20کیلومترازحریمخطلولهانتقال۱0اینچ
انتقالفرآوردهنفتیشاهرود-علیآبادخبرداد.
وکشت تعارض به بااشاره اردشیری اسحاق
کشاورزاندرحریمخط۱0اینچشاهرود-علیآباد
دردودههگذشتهافزود:آزادسازیاینخطلوله
درسالجدید،بهعنوانیکیازاولویتهایمهمدر
دستورکارقرارگرفتوباپیگیریهایمستمرانجام
شدهدراینزمینه،حریم۱۶متریاینخطلولهآزاد
شد.ویبابیاناینکهپیشازآزادسازیاینحریم،
امکاندسترسیمناسببهخطلولهبرایانجام
عملیاتفنیوامدادیهنگامبحرانوجودنداشت،
تصریحکرد:آزادسازیحریماینخطلولهباتوجیه
واقناعساکنانروستاهایافراتختهوشیرآبادکهدر
مجاورتاینخطلولهبودند،انجامشدهاست.بهگفته
وی،آزادسازیحریمخطلوله۱0اینچانتقالفرآورده
نفتیشاهرود–علیآبادمربوطبهکیلومتر50تا70

است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت: سال گذشته 94 دوره تخصصی و عمومی آموزشی دراین 
شرکت برگزار شده است. عباس خلیل پور با بیان این که حیات 
سازمان ها به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون و بروز کارکنان 
آنها وابسته است، افزود:واکنش درشرایط اضطراری، پدافند 
غیرعامل، ایمنی و آتش نشانی، همچنین بهداشت و محیط 
زیست محتوای این دوره های آموزشی بوده است. وی افزود: این 
دوره های آموزشی همه ساله با هدف ارتقای سطح کیفی 
مهارت های فردی وگروهی در رویارویی با خطرهای احتمالی و 
آمادگی الزم در واحدهای عملیاتی منطقه ساری برگزار می شود. 
وی تصریح کرد: سال گذشته دوره های آموزشی یاد شده درقالب 

7800 نفرساعت- برای پیمانکاران، رانندگان تانکرهای سوخت 
و کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برگزار 
شد. خلیل پور با مهم برشمردن ایمنی و بهداشت محیط زیست 
تصریح کرد: اچ اس ای با نگرش نوین به مسائل بهداشتی، ایمنی 
و محیطی در صنعت نفت از اهمیت ویژه ای برخورداراست. وی 
اظهارکرد: توجه به این نگرش نوین درحوزه اچ اس ای و آموزش 
به کارکنان، موجب ارتقای سطح سالمتی کارکنان، کاهش 
آثارنامطلوب صنعت درمحیط زیست، افزایش ایمنی کارکنان و 
تجهیزات همچنین کاهش حوادث و آسیب های محیط های 
صنعتی به پایین ترین میزان ممکن می شود که نکته مهمی در 

این حوزه است.
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برگزاری 94 دوره آموزشی در پخش ساری

کارگروه مصرف بهینه انرژی باهدف اصالح الگو وکاهش مصرف 
سوخت های فسیلی درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان تشکیل شد. این کارگروه که اعضای آن را کارشناسان 
ادارات گاز، برق، آب وآموزش و پرورش استان تشکیل می دهد، 
برکاهش مصرف، افزایش بهره وری و ترویج فرهنگ صحیح مصرف 
تاکید دارد. درنشست اعضای کارگروه مصرف بهینه انرژی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان، رئیس برنامه ریزی این 
منطقه، هدف ازایجاد این کارگروه را انجام فعالیت های آموزشی، آگاه 
سازی دانش آموزان دوره ابتدایی درحوزه مصرف بهینه انرژی و 
دیگربخش ها )سوخت های مایع، گاز، برق، آب( بیان کرد. ترابی 
براهمیت تشکیل این کارگروه در استان هرمزگان تاکید وتصریح 

کرد: فعالیت هایی که به منظورمدیریت درمصرف انرژی انجام 
می شود، باید به کاهش مصرف، کاهش اتالف انرژی و افزایش 
بهره وری منجر شود. رئیس برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه هرمزگان با بیان این که کودکان سرمایه های آینده این 
مرز و بوم هستند و آموزش صحیح آنها اهمیت فراوانی دارد، تصریح 
کرد: از این طریق می توان جایگاه و ارزش منابع انرژی واصالح الگوی 
مصرف را درمیان خانواده ها نهادینه کرد. وی همچنین اصالح الگوی 
مصرف و توسعه انرژی های نو و تجدید پذیر را برای مقابله با 
تهدیدهای کاهش منابع وآلودگی های زیست محیطی ضروری 
خواند وافزود:این مهم همراه با آموزش دراشاعه فرهنگ و تغییر 

رفتارمصرف انرژی، نقش آفرین خواهد بود.

تشکیل کارگروه اصالح مصرف سوخت در پخش هرمزگان
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خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال    

تجهیز 13 منطقه پخش فرآورده های نفتی به سیستم تصفیه پساب
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رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران از تجهیز 13 منطقه شرکت ملی پخش 

به سیستم تصفیه پساب خبر داد.
احمد واحدیان ابوترابی افزود: با اجرای این طرح، پساب 
مناطق همجوار به صورت  خوشه ای به سیستم مزبور به منظور 

تصفیه اصولی ارسال خواهد شد.
وی دستیابی به الزامات محیط زیست، کاهش هزینه انتقال 
پساب به مناطق همجوار پاالیشگاه ها واستفاده ازآب تصفیه 
شده خروجی سیستم تصفیه به منظورآبیاری فضای سبز را از 

ویژگی های این طرح برشمرد.
ابوترابی با بیان این که سال گذشته سیستم تصفیه پساب 
به صورت پایلوت درشرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری احداث و عملیاتی شده است، اظهارکرد: پساب حاصل 
ازآب ته کشی مخازن، آب های حاصل ازشست وشوی کف 
حاصل  پساب  شیت،  وپمپ  بارگیری  و  تخلیه  محوطه 
ازشست وشوی نفتکش همچنین پساب آزمایشگاه کنترل 
وکیفیت و پساب حاصل از اجرای مانور)آب آتش نشانی( 
مجموعه پساب های تولیدی است که تصفیه و مورد استفاده 

دوباره در مواردی چون آبیاری فضلی سبز قرارمی گیرند.
رئیس اچ اس ای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
همچنین به پساب حاصل از الیروبی مخازن و پساب های حاوی 

فرآورده های نفتی اشاره و تصریح کرد: بنابر اطالعات ارسالی از 
مناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
بیشتر پساب های تولیدی به منظور تصفیه و جداسازی مواد 
روغنی درابتدا به استخرهای تفکیک و تبخیر هدایت می شوند.
به گفته وی، این پساب ها پیش از فرایند تصفیه وجداسازی 
مواد نفتی، به انبارهای مجاور پاالیشگاه ها انتقال داده می شوند.

رئیس اچ اس ای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
تاکید کرد: بنابرسیاست های تدوین شده درستاد، کاهش تولید 
پساب صنعتی درانبارهای نفت همه مناطق سی و هفت گانه و 
تعریف پروؤه هایی برای مدیریت و هدایت اصولی پساب های 

نفتی در دستور کار قرار دارد.
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نگاهی به اختالالت فردی و اجتماعی در گفت وگوی »مشعل« با اصغر کیهان نیا، روانپزشک 

چرا خشونت؟ چرا  تنهایی؟
اشــــاره

یکیازمعضالتجامعهبزرگوجهانیعصرحاضر،وجود شادیبهرامعلیان
ناهنجاریهایاجتماعیاستکهمحیطهایخانوادگیوبخصوصنسلجوانرادچاردلهره
ونگرانیکردهاست.بهراستیزندگیآراموبدونمشکالتوفسادهایاجتماعیچه
مشکلیداردکهعدهایآنرارهاکردهاند؟مگرمابرایشادزیستن،بهاییمیپردازیم
کهبهآنپشتکردهودودستیزانویغمبغلکردهایموتازمانیکهدرگرداببیماریهای
روحیفرونرویم،حاضربهجداییازغمواندوهنیستیم؟آیاجوانانماآنقدرناآگاهندکه
فرقشادزیستنوزندگیسعادتمندبازندگیتوامبااسترسودلهرهرانمیدانند؟چهچیز
باعثشدهتاقشرجوانجامعهتاایناندازهدرگیرمشکالتروحیوروانیباشد؟خانواده؟
جامعه؟رسانههایجهانیشده؟یااشکاالتدرفضاسازیمناسببرایرشدجوانان؟دیوار
کدامیکازاینهاکوتاهاست؟اینپرسشهاوصدهاسوالدیگرازاینقبیل،ذهنجامعه
رابهخودمشغولکردهاست.شایدبابرگزاریسمینارهایمتعدد،برنامههایتلویزیونیو
گفتوگوهایرادیوییبهاینپرسشهاپاسخهاییدادهشدهباشد،اماچیزیکهدرجامعه
شاهدآنهستیم،ایناستکهنهتنهاآماراختالالتکمنشده،بلکهبهطورسیلآسایی

روبهرشداست.اگرنخواهیمریشهاینمسائلرا
بهطورجدیخشککنیم،حلآنهاپیچیدهتر

ازآنمیشودکهگمانشرامیبریموراه
خروجازداالنهایتودرتویاین
پیچیدگیغیرممکنمیشود.
بررسیدلیلاختالالترفتاری
جامعهوناهنجاریهایناشیاز
آن،بهانهایشدتابادکتراصغر
نپزشک، روا  نیا، کیهان
گفتوگوییدربارهدالیل
بروزایناختالالتواثرات
آنبرفردوجامعهداشته

باشیم.

زندگی
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آقایدکتر،بهعنوانیکروانپزشک،
جامعهایرانیراازلحاظروحیدرچه

سطحیمیبینید؟
متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که در سال های 
اخیر افتاده، مردم ایران خیلی حساس، کم 
صبر، عصبی،  بی طاقت و نگران شده اند. این 
افراد از طریق حالت چشم، دست و تند و 
هیجانی صحبت  کردن، تهدید کردن افراد دور 
و بر خود و بروز دادن رفتارهای تهاجمی نشان 
می دهند که در آرامش نیستند و از دردی 
پنهان رنج می برند، این افراد وقتی به ما مراجعه 
می کنند و با آرامش با آنها صحبت می کنیم و 
به همین آرامش دعوت می شوند، در رفتار خود 
تجدید نظر کرده و برمی گردند، اما باز هم در 
بین صحبت ها و مشاوره ها گاهی از کوره در 

می روند و خیلی عصبانی می شوند.

ایناختالالتازچهعواملیناشی
میشود؟ومنظورشماازاتفاقات

سالهایاخیرچیست؟
آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک، تغییر 

مکرر قوانین و مقررات و تورم و گرانی، همچنین 
اخبار گوناگون و ناگواری که از سراسر دنیا به مردم 
داده می شود، برخی عواملی هستند که افراد 
جامعه را تحت فشار و استرس قرار می دهند و 
موجب شده اند جامعه ما، جامعه ای عصبی، خشن 
و بی طاقت شود. اما دیگر عواملی که به تشدید این 
اختالالت دامن می زند، فیلم های خشنی است که از 

رسانه صدا و سیما یا اینترنت قابل مشاهده است. 
دیدن این فیلم ها باعث شده افراد جامعه ما 
به خشونت رو آورده و نا خودآگاه کشتن، زدن و 
دعواکردن برایشان عادی شود. یک نمونه، 
مراسم چهارشنبه سوری است که در گذشته ای 
نه چندان دور با وسایل خیلی ساده ای برگزار 
می شد و چیزی به عنوان نارنجک وجود نداشت، 
چون افراد جامعه فیلم های خشن ندیده بودند، 
اما از زمانی که جامعه با این وسایل آشنا شد، 
ساختار برگزاری این مراسم هم تغییر کرد و 
مردم دیده های خود را به نحوی به واقعیت 
نزدیک کردند، به طوری که امروزه شاهد این 
حجم از ناهنجاری در بر پا کردن این مراسم 
هستیم. همه باید مراقب عکس العمل های فردی 

و اجتماعی در قبال آنچه در رسانه پخش 
می شود، باشند.

  از عوامل دیگری که باعث این اختالالت 
می شود، می توان به نابرابری، تبعیض و همچنین 
فساد اشاره کرد، گرچه این فسادها خاموش 
است، اما به مرور زمان فاصله طبقاتی و نابرابری 
باعث می شود جامعه لبریز از خشونت شده و 
افراد  نسبت به یکدیگر بی تفاوت شوند، زیرا افراد 
جامعه به خصوص جوانان احساس می کنند که 
هر کس به فکر خودش است. به همین علت، 
منفعت طلبی و فرد گرایی افزایش می یابد. 
جوانان احساس می کنند مدیران جامعه به فکر 
آنها نیستند و آنها قربانی شده اند و بی پناهند، 
از این رو سعی می کنند با خشونت و بزهکاری 
حق خود را از جامعه بگیرند که البته سر از زندان 

و کانون های اصالح و تربیت در می آورند.

نقشخانوادهدربروزایناختالالتوبه
تبعآنبروزناهنجاریهاچیست؟

اخیر، خشونت  در سال های  متاسفانه 
درخانواده ها بیشتر شده است. در گذشته 
خشونت در خلوت اتفاق می افتاد، اما امروزه به 
دلیل  افسردگی حاکم بر بخشی از افراد جامعه 
این خشونت علنی می شود که همین موضوع 
سبب از بین رفتن قبح آن شده است، به طوری 
که آمار مراجعه به دادگاه و کالنتری ها روز به 

روز افزایش می یابد. 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این 
است که متاسفانه ازدواج های غلط باعث 
شکل گیری خانواده های متشنج می شود که 
نتیجه تضاد بین زن و مرد و مشاجره های آنها 
تربیت فرزندانی عصبی و پرخاشگر خواهد بود. 
جامعه شناسان و روان شناسان در گذشته 
معتقد بودند که پرخاشگری در ذات انسان 
است. به عنوان مثال »لومبروزو« باور داشت که 
انسان ذاتا جانی و عصبی به دنیا می آید، اما 
ر  رفتا می گویند،  روان شناسان  مروزه  ا
پرخاشگری، ناشی از اتفاقاتی است که در 

جامعه و محیط پیرامون می افتد. 

نظرشمادربارهتاثیرفضایمجازیدر
بروزاینناهنجاریهاچیست؟

صمیمیتی که در گذشته بین خانواده ها 
بود، امروزه تبدیل به تنهایی و گذران وقت در 
اینترنت و صفحات اجتماعی شده است. البته 
خانواده های اشرافی هم به دلیل مصرف گرا 

بودن از این  قاعده مستثنی نیستند. بنابراین 
خانواده  آن  و  متفرق شده اند  خانواده ها 
گسترده ای که همه اعضای آن دور هم بودند و 
از راهنمایی و نصیحت بزرگترها استفاده 
می کردند، از بین رفته است و حتی می توان 
فیسبوک،  نان  جوا آمال  کعبه  که  گفت 
اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی شده 

است.

عملکرد شما نظر به دکتر، آقای
روانشناساندرمواجههوکنترلاین

ناهنجاریهاچگونهبودهاست؟
در این مسئله باید به دو نکته اشاره کنم؛ 
یکی این که تعداد روان شناسان کم است و دوم 
این که اعتقاد به کار روان شناس کمتر. زیرا 
برخی فکر می کنند فقط دیوانه ها باید به 

روان شناس مراجعه کنند. 
در صورتی که روان شناس می تواند نقش 
مشاور را برای افراد داشته باشد. اما متاسفانه 
افکارعمومی به این سمت رفته که روان شناسان 
لبته  ا هستند،  خاص  افرادی  برای  فقط 
خوشبختانه در سال های اخیر مراجعه زیاد 
شده و اعتماد مردم به روان شناس به عنوان یک 
راهنما در زندگی افزایش یافته است، به طور 
مثال در گذشته هیچ فردی برای مشاوره 
ازدواج به روان شناس مراجعه نمی کرد، اما حاال 
هر فردی که تصمیم به ازدواج بگیرد، قبل از 
آن به روان شناس  مراجعه می کند و ما هم به 
تا  او کمک می کنیم و مشورت می دهیم 

ازدواجی درست داشته باشد.

نتایجاختالالترفتاریدرافرادبهچه
شکلهاییظهورمیکند؟

نا هنجاری های رفتاری افراد در جامعه 
می تواند در رفتار نادرست هنگام رانندگی، نوع 
پوشش و آرایش خاص بروز پیدا کند. اینها 
نوعی اعتراض درونی به وضعیت بد است و 
چون فرد با مقررات موافق نیست، از طریق 
روش هایی که ذکر شد، نارضایتی خود را اعالم 

می کند.
 در حقیقت جامعه شناسان و مدیران باید 
نگاه مشفقانه ای به این نوع رفتارها داشته 
باشند و بدانند این رفتارها دلیلی دارد که یکی 
از علل آن  احساس تنهایی است. زمانی که من 
به کانون اصالح و تربیت می رفتم و با بچه های 
زندانی صحبت می کردم، می گفتند ما به شدت 
احساس تنهایی می کردیم و فکر می کردیم 

کسی را نداریم و قربانی خانواده شده ایم.

باتوجهبهگفتهبرخیکارشناسان،
جامعهایرانبهنوعیباغمعجینشده
آماده است.مردمدرهرشرایطی
گریستنهستندتاشادبودنولبخند
زدن.علترادرچهچیزیمیبینید؟

دو علت دارد؛ نخست، این باور که انسان با 
گریه به خداوند نزدیک می شود. در صورتی که 
این طور نیست. دین ما دین شادی است و 
حضرت محمد)ص( پیروان خود را به شاد 
زیستن دعوت کرده است. علت دوم، غم درونی 
افراد است که از اختالالتی ناشی می شود که 

درگیر آن هستند. 

نگاهی به اختالالت فردی و اجتماعی در گفت وگوی »مشعل« با اصغر کیهان نیا، روانپزشک 

چرا خشونت؟ چرا  تنهایی؟

آلودگی هوا، آلودگی صوتی، 
ترافیک، تغییر مکرر قوانین 
و مقررات و تورم و گرانی، 

همچنین اخبار گوناگون و 
ناگواری که از سراسر دنیا 

به مردم داده می شود، 
برخی عواملی هستند که 

افراد جامعه را تحت فشار 
و استرس قرار می دهند و 
موجب شده اند جامعه ما، 

جامعه ای عصبی، خشن و 
بی طاقت شود
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ایرانیان در برابر مسلمانان سه راهکار 
داشتند: یا می باید دین سابق خود را رها 
می کردند و اسالم را می پذیرفتند، یا بر دین آباء 
و اجدادی خویش باقی می ماندند و در عوض 
جزیه می پرداختند و در غیر این صورت بایستی 
آماده نبرد و مقابله با مسلمانان می شدند. روند 
چگونگی پذیرش دیانت اسالم از سوی مردم 
ایران و عوامل آن از مهم ترین مسائل قابل بحث 
در این مقطع زمانی است که در اینجا به بخشی 

از آنها اشاره می شود.

پذیرش اسالم 
این نظریه تاریخی که مسلمانان در حالی 
وارد ایران شدند که در یک دست قرآن و در 
دست دیگر شمشیر داشتند، کاماًل منسوخ 
است. هر چند دین اسالم با فتح ایران، وارد 
این سرزمین شد، ولی واقعیت آن است که 
فاتحان مسلمان این دین را به ایرانیان 
تحمیل نکردند، بلکه مردم آزاداندیش ایران 
خود اسالم را پذیرفتند. ایرانیان تا اسالم را 
نمی شناختند با آن مقابله کرده، بر کیش 
خویش ثابت قدم بودند و چون با مبانی 
ارزشمند اسالم آشنا می شدند، در راه آن 
می جنگیدند.  ایرانیان پس از چندین قرن 
آغوش خود را به روی تعالیم پیامبر اسالم )ص( 
گشودند. گرایش مردم ایران به دین اسالم 
چندان معجزه آسا و شگفت انگیز نبود. چنین 
تجددی زمینه ای عمیق داشت که می باید به 

دقت به آن توجه کرد.

نارضایتی مردم از حکومت ساسانیان 
نابسامانی وضعیت جامعه ساسانی بسیار 
مشهود بود. مردم که بر اثر فشار جنگها، چند 
دستگی هیئت حاکمه و به ویژه تحمیل مالیاتها 
و قوانین مذهبی از سوی اشراف و موبدان بسیار 
در سختی و رنج بودند، برای رهایی از این اوضاع 
لحظه شماری می کردند. شهید مطهری 
»ناراضی بودن مردم از وضع دولت و آیین و 
رسوم اجحاف آمیز آن زمان« را مهم ترین عامل 
شکست امپراتوری ساسانی و از شاخص های 
مهم استقبال عامه مردم از دین اسالم می داند.  
نظام استبدادی حاکم بر ایران ریشه های 
همگرایی ملت و دولت را خشکانده بود. 
حاکمیت نظام طبقاتی که مزایای اجتماعی و 
فرهنگی را در انحصار قشری خاص قرار داده 
بود، چنان فضایی را فراهم ساخته بود که انبوه 
مردم ایران پذیرش اسالم را به چشم رهایی از 
بندهای خویش می دیدند. جاه طلبی ها،توده 
مردم را ناراضی کرده بود و باعث شکل گیری 
تعارضی شدید میان عامه مردم با دستگاه 
حکومتی شده بود. شالوده و بنیان ضعیف بنای 
پوسیده ساسانی- موبدی با لرزشی فرو ریخت  
و در نتیجه مردم که از نابسامانی اوضاع 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه به تنگ 
آمده و به واقع چشم به راه دین حضرت محمد 
)ص( بودند، عقاید مذهبی خویش را با دین 

اسالم هماهنگ و  قبول مسلمانی کردند.

جاذبه های دین اسالم 
برخی نویسندگان سعی کرده اند اسالم 
آوردن ایرانیان را انقالبی درونی جلوه دهند و 
آن را تنها ناشی از نارضایتی مردم از فشار 
طبقاتی و تبعیضات ناروای اجتماعی و اقتصادی 
اشراف و مالکان به شمار آورند و چنین القا  کنند 
که مردم ایران برای فرار از این وضعیت رو به 
آیین اعراب نهاده اند.این گروه با تأکید بر عوامل 
یاد شده، جلوه های ارزشمند و جاذبه های دین 
اسالم را نادیده گرفته اند.  قدر مسلّم آن است 
که گسترش وسیع و همه جانبه اسالم معلول 
اعتقاد به حقانیت این دین بود. مکتب اسالم 
مجموعه ای از قوانین و مقررات آسمانی است 
که مردم سعادت خویش را در اجرای آن 
می دانستند. عامه مردم ابتدا حقانیت دین 
اسالم را به طرق گوناگون کشف می کردند و 
سپس آن را می پذیرفتند. استاد مرتضی 

مطهری در این باره معتقد است:
حقیقت این است که علت تشیع ایرانیان و 
علت مسلمان شدنشان یک چیز است، ایرانی 
روح خود را با اسالم سازگار دید و گم شده خود 
را در اسالم یافت. مردم ایران که طبعا مردمی 
باهوش بودند و به عالوه سابقه فرهنگ و تمدن 
داشتند، بیش از هر ملت دیگری نسبت به 
اسالم شیفتگی نشان دادند و به آن خدمت 
کردند. مردم ایران بیش از هر ملت دیگری به 

روح و معنای اسالم توجه داشتند. 
ادامهدارد...

در شماره قبل به خمس ، به عنوان يكي از 
مهم ترين منابع بيت المال اشاره کرديم؛ در 

ادامه به منابع ديگر بيت المال مي پردازيم :

انفال
واژه انفال، جمع نَفل، در لغت به معناى 
زيادى هر چيزى است، چنانكه روزه هاى 
مستحبى را هم به خاطر اين که زياده بر واجب 
است، نافله گويند. اما در اصطالح فقه، از ديدگاه 

شيعه، انفال به دو گونه مال اطالق مى شود:
1- اموالى که بدون جنگ و خونريزى به 
دست مسلمانان مى رسد، زمين باشد يا غير 
زمين و اگر زمين باشد، خواه کفار از آنجا 
کوچ کرده باشند و يا اين که با دست خود آن 

را تحويل مسلمانان داده باشند.
2- اموال فى ء، يعنى اموالى که مالكى 

براى آنها شناخته نشده باشد. از قبيل قله 
کوه ها، بستر رودخانه ها، خرابه هاى متروکه، 
آبادى هايى که اهالى اش هالك شده اند و 
اموال کسى که وارث ندارد، امالك پادشاهان 
در صورتى که به زور از کسى نگرفته باشند، 

معادن و چيزهايى از اين قبيل. 
روايت هاى شيعى حاکى از آن است که 
بهره بردارى از انفال منوط به اجازه حاکم 
اسالمى است و به استناد تعلق آن به عموم، 
هيچ کس نمى تواند به طور خودسرانه از آن 

استفاده کند.

امالكدولتى
يكى از مهم ترين منابع درآمد بيت المال، 
امالك و مستغالت دولتى است که به دو 

بخش عمده تقسيم مى شود.

مفاهیم
د ینی

امامزاده سید ناصرالدین )ع(
 بنا به نقل مرحوم آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، 
سید ناصرالدین، فرزند سید احمد بن سلطانعلی بن 
محمد بن علی امام باقر )علیه السالم( است که مرقد 
شریف پدر ایشان در مشهد اردهال کاشان قرار دارد. 
بقعه متبرکه امامزاده سید ناصرالدین)ع( در ضلع 
غربی خیابان خیام نرسیده به چهارراه گلوبندک واقع 

شده است.
 این امام زاده یکی از مهم ترین و قدیمی ترین 

امام زاده های تهران است. 
بقعه متبرکه و نورانی امامزاده سیدناصرالدین )ع( 
حتی در بین مردم خارج از پایتخت هم ، از معنویت 

و احترام خاصی برخوردار بوده و هست.
 طبق نقل آیت اهلل مرعشی نجفی )رحمة اهلل علیه( 
عمده سادات طالقان از جمله سید ابوالحسن و سید 
محی الدین طالقانی به حضرت سیدناصرالدین)علیه 

السالم( می رسند.

شخصی سخن چین، به حضور امام حسن مجتبی )ع( 
رسید.  عرض کرد: فالنی از شما بدگویی می کند. امام )ع( 
به جاى تشویق چهره درهم کشید و به او فرمود: تو مرا به 

زحمت انداختی.
 از این که غیبت یک مسلمان را شنیدم، باید 
درباره خود استغفار کنم و از این که گفتی آن شخص 
با بدگویی از من، مرتکب گناه شده بایستی براى او 

نیز دعا کنم.

نرم افزارکتابخانه میراث مکتوب، مجموعه ای از 
آثار تحقیقی وتصحیح شده از متون کهن ایران 

واسالم است.
این نرم افزار که از سوی مرکز تحقیقات علوم 
اسالمی تهیه وعرضه شده است، شامل ارائه متن 201 
عنوان در 231 جلد از آثار مرکز پژوهش میراث 
مکتوب، در موضوعاتی همچون زبان وادبیات فارسی 
وعربی، علوم ومعارف اسالمی، علوم وفنون تاریخ 
وجغرافیا و... است که قابلیت پژوهشی به همراه 
امکانات یادداشت برداری، ذخیره سازی، ویرایش 

وچاپ متن را دارد.

عوامل گرایش ایرانیان به اسالم 
آستان ملک پاسبان

آشنایی با تاریخ اسالم وایران )5(

بیت المال
وحقوق آن

روایت راستان

معرفی کتاب و  نرم افزار

معرفت
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الف- امالك و مستغالتى كه در اختيار 
دولت است و كارمندان دولت براى انجام 

وظايف ادارى خود از آن استفاده مى كنند.
ب- امالكى كه نظارت آنها به عهده دولت 
است ولى منافع آن به عموم مردم، اعم از 
دولتى و غير دولتى، تعلق دارد و موارد زير را 

شامل مى شود:
1- اراضى آباد سرزمين هاى مفتوحه- اين 
زمين ها از آن همه مسلمانان است و زير نظر 

حاكم اسالمى اداره مى شود. 
كسى  تصرف  به  زمين هايى  چنين 
درنمى آيد و عوايد حاصل از آنها صرف عموم 
مسلمانان مى شود؛ و به نسل خاصى هم 

اختصاص ندارد.
2- زمين هاى باير سرزمين هاى مفتوحه- 
اين زمين ها ملك دولت اسالمى است و حاكم 

مسلمانان حق دارد كه آن را براى آباد كردن 
در اختيار كسى قرار دهد و درآمد حاصل از 

آن را به مصرف عموم برساند.
3- زمين هاى باير داراالسالم- اين اراضى 
ملك امام است كه در ازاى دريافت خراج آنها 

را در اختيار افراد قرار مى دهد تا آباد كنند.
4-زمين هاى موقوفه- نظارت بر اداره اين 
زمين ها با حاكم اسالمى است. با آن كه موارد 
تعيين  از سوى وقف كننده  آن  مصرف 
مى شود، ولى در هر حال عوايدش به نوعى به 

عموم مى رسد.
5- سواحل درياها- سواحل درياها از آن 
حاكم اسالمى است و درآمد حاصل از آن 

صرف عموم مى شود.
6-جنگل ها- جنگل يكى از بزرگ ترين 
ثروت هاى طبيعى است كه عالوه بر منافع 

ويژه اقتصادى در وضعيت عمومى آب و هوا 
نيز مؤثر است. اسالم مالكيت جنگل ها را در 
اختيار دولت اسالمى قرار داده منافع آن را 

براى عموم مى داند.
7-دّره ها و قله هاى كوه ها.

8- معادن- معادن اعم از فلزاتى كه 
قابليت ذوب شدن دارند مثل طال، نقره، 
سرب، مس، آهن، و چه آنهايى كه مايع و شبه 
مايع هستند مثل نفت و جيوه و چه معادن 
جامد، همه در اختيار حاكم اسالمى است و 
دولت، يا خود آنها را استخراج مى كند و يا آن 
كه به بخش خصوصى مى سپرد. در هر حال 
منافع آنها در راه مصالح عموم به مصرف 

مى رسد.
9- آب ها- شامل رودخانه ها و درياچه ها. 
ادامه دارد...

 شانزدهمین جلسه شوراهای اقامه نماز وزارت 
نفت با محوریت برنامه های دارالقرآن وزارت نفت با 
توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضان وگزارش 
روند فعالیت ها وعملکرد بخش های مختلف ستاد 
اقامه نماز وزارت نفت، 19 اردیبهشت ماه 1396 در 
سالن جلسات شرکت ملی گاز ایران برگزار شد. در 
ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید، 
دکتر احمد مجیدی، دبیر شورای فرهنگی و اقامه 
نماز وزارت نفت ضمن خوش آمد گویی به اعضای 
جلسه و تبریک اعیاد مبارک  شعبانیه و تقدیر از 
مهندس عراقی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت 

ملی گاز ایران، که همواره توجه ویژه ای به برنامه های 
فرهنگی خصوصا امر اقامه نماز داشته و خود از 
اعضای شورای عالی اقامه نماز وزارت نفت و رئیس 
دفتر و مشاور ایشان رئیس دارالقران وزارت نفت 
است، گزارش مختصری از روند فعالیت های ستاد 
اقامه نماز وزارت نفت ارائه کرد. در ادامه مهندس 
عراقی، ضمن ابراز خوشحالی از میزبانی جلسه 
دبیران در شرکت ملی گاز، به پررنگ شدن 
برنامه های فرهنگی، اقامه نماز و برنامه های قرآنی در 
سرتاسر صنعت نفت به ویژه در شرکت ملی گاز، 
اذعان وانتظارات خود را در چندین محور از 

متصدیان برنامه های فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت 
ابراز کرد. پرهیز از ایجاد تیم وگروه، پرهیز از ورود در 
مسائل جناحی و سیاسی، تالش برای ایجاد اعتماد 
واخالص در کارهای فرهنگی و حتی گذشتن از حق 
خود برای تاثیر گذاری بیشتر از سوی مدیران 
وروحانیون، از جمله در خواست های مهندس عراقی 
بود. وی ضمن تمجید از کارهای خوب صورت گرفته 
در چند سال اخیر در حوزه های مختلف فرهنگی به 
ویژه اقامه نماز و جذب روحانیون فاضل توجه جدی 
به موضوع هوش معنوی را در جذب عناصر فرهنگی 

خواستار شد.  

همراه با
شهیدان

شهید حسینی در بخشی از وصیتنامه اش 
نوشته است: »یکی از بزرگترین اعمال صالح که 
خیر دنیا و ذخیره آخرت را به دنبال دارد، همانا 
این است که تمام وجود خود را در خدمت انقالب 
واسالم قرار دهید. باید بدانید که روی این زمین و 
زیر این آسمان تنها حکومتی که در راس آن نایب 
امام معصوم )ع( و مجتهد جامع الشرایط حکومت 
می کند، حکومت او، حکومت جدش علی)ع( 

وآمال و اهداف ائمه معصومین است.« 

کسی که می داند روزه برای او ضرر دارد یا خوف 
ضرر داشته باشد، باید روزه را ترک کند و اگر روزه 
بگیرد، صحیح نیست بلکه حرام است، خواه این یقین 
و خوف از تجربه شخصی حاصل شده باشد یا از گفته 
پزشک امین یا از منشأ عقالیی دیگر. مالک تأثیر روزه 
در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه 
گرفتن، تشخیص خود روزه دار نسبت به خودش 
است، بنابراین اگر پزشک بگوید روزه ضرر دارد، اما او 
با تجربه دریافته  باشد که ضرر ندارد، باید روزه بگیرد، 
همچنین اگر پزشک بگوید روزه ضرر ندارد ولی او 
بداند روزه برایش ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد، 
نباید روزه بگیرد.هرگاه عقیده اش این بود که روزه 
برای او ضرر دارد و روزه نگرفت و بعد فهمید روزه برای 

او ضرر نداشته، باید قضای آن را به جا آورد.

رعایت حال خانواده
میرزا جواد آقا تهرانی در یکی از شب ها، دیر 
وقت به منزل می آیند، در منزل که می رسند، 
متوجه می شوند کلید منزل همراهشان نیست، به 
خاطر رعایت حال خانواده که در خواب بودند، از 
درزدن خودداری کرده وبا توجه به این که هوا هم 
قدری سرد بوده است، در کوچه می مانند وتا اذان 
صبح همانجا قدم می زنند. هنگام اذان که اهل خانه 
می بایست برای نماز صبح بیدار شوند، آقا در 
می زنند ووارد خانه می شوند. یکی از فرزندان 
ایشان که از این قضیه خبردار می شود، سوال 
می کند چرا در نزدید؟ ایشان می گویند: شما 
خواب بودید، در زدن من موجب اذیت وآزارتان 
می شد ! در نقل دیگری هم آمده که گویا همسر 
ایشان در رؤیا می بینند که مرحوم آقا پشت در 
منزل نشسته اند، لذا بیدار شده و هنگامی که در 

را باز می کنند، می بینند که آقا آنجا منتظرند.

شهید سید عباس 
حسینی رحمت آبادی

پاسخ: مرحوم قاضي نوراهلل شوشتري در 
یکي از کشورهاي همسایه منبر مي رفتند 
ایشان وقتي به نام علي )ع( می رسیدند، صلوات 
می فرستادند )صلوات اهلل وسالمه علیه( این امر 
باعث شد که از دادگاه افراطیون اهل سنت مورد 
باز جویي قرار گیرند که چرا شما وقتي نام علي 

صلوات  مي گویید،  را  )ع(  ابیطالب  بن 
مي فرستید؛ در حالي که براي علي باید »رضي 
اهلل عنه« به کار برد، هنوز مرحوم قاضي 
شوشتري جواب نداده بودند. یکي از برادران 
اهل سنت که در آن جلسه حضور داشت، 
استناد به این حدیث کرد که پیامبر )ص( 

فرمودند یا علي نفسک نفسي وبعد گفت اگر 
علي نفس پیامبر است، همان طور که براي 
پیامبر )ص(باید صلوات بفرستیم ، بر علي)ع( 
نیز باید صلوات بفرستیم و بعد این شعر را خواند: 
نبوي هي                    به حدیث  نفسي  نفسک  گر 

بي صّل علي نام علي بي ادبي هي 

ماه را در آسمان، مشتاقانه به تماشا می رویم تا 
ماه مبارک را با آمدنش آغاز کنیم. چه مبارک 
سحری و چه روزهای مهربانی! چه شب های 
صمیمی ای. شب هایی آمده اند که ما از همه 
ستاره هایی که می بینیم، به خدا نزدیک تر خواهیم 
شد. شب هایی که فرشته ها به ما لبخند خواهند زد 
و تمام کائنات به ما رشک خواهند برد. شب هایی 
که بی واسطه با خداوند حرف خواهیم زد و خدا ما 

را در مهربانی خویش شناور خواهد کرد. شب هایی 
که صدای گرامی قرآن، الالیی ستاره های چشمک 
زن خواهد شد. صدای بال فرشتگان، آوازهایی 
خواهند شد که ما را به پرواز پیوند خواهد زد. خدایا! 
درهای مهربانی ات را در این ماه مهربانی بر ما بگشا 
تا رستگاری در آستانه خانه هایمان، ما را به معراج 
تو بخواند. کاش می توانستیم تمام شب ها وروزهای 
پیش رو را از روحانیت این ماه لبریز کنیم! کاش 

تمام روزهای سالمان، بوی مهربانی رمضان را 
می گرفتند! کاش لبخندهایمان تمام سال، مثل 
کاش  می شد!  روز صمیمی تر  همین چند 
آینه هایمان همیشه مثل همین روزهای مبارک 
رمضان، زالل می ماند؛ زالل تر از تمام رودهایی که 
قله های سرکش کوه ها را به نجابت آرام دریاها 
پیوند می زنند! خدایا! ماه مهربانی تو آغاز شد؛ ما را 

مهربان ترین مهمانان خویش بخواه.

یک شبهه ویک پاسخ

سوال:چرادربعضیازآیینهایشیعهبابردننامعلی)ع(صلوات
میفرستند،درحالیکهصلواتمختصنامپیامبر)ص(است؟

اخبار ستاد اقامه نماز

زالل احکام

با فرزانگان

برگزاری شانزدهمین جلسه دبیران شوراهای اقامه نماز وزارت نفت

ماه میهمانی خدا

صفحهایبرایگسترشوترویجفرهنگ،آدابواندیشهدینی
تهیهوتنظیم:ستاداقامهنمازوزارتنفت
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مشعل     نخستین دوره مسابقات المپیاد 
ورزشي شرکت نفت مناطق مرکزي منطقه 
شرق ایران با حضور هفت تیم از شرکت هاي 
تابعه وزارت نفت واقع در استان خراسان 
رضوی و به میزباني مشهد مقدس که به 
صورت دوره ای به مدت شش ماه انجام شد، 
با مشخص شدن تیم های برتر به پایان رسید. 
 در این تورنمنت ورزشي، 320 ورزشکار 
متشکل از همکاران آقا، خانم، فرزندان و 
خانواده های آنها از شرکت بهره برداری نفت و 
گاز شرق، شرکت گاز استان خراسان رضوی، 
درمان شمال شرق،  و  بهداشت  سازمان 
ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت 
زائر سرای  پاالیشگاه شهید  هاشمی نژاد، 

شرکت نفت و شرکت منطقه چهار عملیات 
انتقال گاز در 8 رشته فوتسال، والیبال، تنیس 
روي میز، تیراندازي، شنا، آمادگي جسماني، 
شطرنج و دارت قدم به این رقابت ها گذاشتند. 
این  پایان  در  گزارش،  این  اساس  بر 
مسابقات، شرکت گاز استان خراسان رضوی 
با کسب مجموع 14 مدال طال، 10 نقره و 9 
برنز در جایگاه اول قرار گرفت، شرکت منطقه 
چهار عملیات انتقال گاز با هشت مدال طال، 
شش نقره و 13 برنز به مقام دوم دست یافت، 
زائر سرای شرکت نفت با پنج مدال طال، پنج 
خود  به  را  سوم  رتبه  برنز  چهار  و  نقره 
اختصاص داد و تیم شرکت بهره برداري نفت 
و گاز شرق که با 89 ورزشکار در این تورنمنت 

حضور داشت، با کسب چهار مدال طال، هشت 
نقره و یک برنز در رده چهارم قرار گرفت. 

  مهندس محمد مام بیگی، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در مراسم 
اختتامیه این مسابقات، با اشاره به ایده زیباي 
استفاده مشترک از امکانات موجود در سطح 
شرکت هاي استان خراسان رضوی اظهار 
داشت: ایده استفاده از امکانات مشترک، 
سبب ایجاد مودت و همدلي بین همکاران 
شاغل در بخش هاي مختلف صنعت نفت و 
صرفه جویي بسیار می شود، ضمن این که 
روحیه  و  ورزشي  سالم  رقابت  رفاقت، 

ورزشکاري را در آنان ایجاد می کند.
وي در ادامه افزود: امروزه اهمیت سالمت 

و ایجاد انگیزش به کارکنان با هدف رشد و 
اعتال و حرکت به سمت بهره وری از جمله 
موارد غیرقابل انکار در مدیریت منابع انسانی 
سازمان هاست و می توانیم بپذیریم که امر به 

ورزش، امر به معروف است. 
بنابراین انسجام و هماهنگی صورت گرفته 
در برگزاری اولین دوره از مسابقات کارکنان 
صنعت نفت مشهد مقدس امری قابل تقدیر 
به شمار می رود، چرا که به عقیده کارشناسان، 
کسانی که وقتی برای ورزش کردن ندارند، 
بیشتر به ورزش نیاز دارند و بدون شک، 
کارکنان سختکوش و پرتالش صنعت عظیم 

نفت از این دسته اند.
  مهندس مام بیگی با تشکر از زحمات 

  درخشش گازی ها  
در نخستین المپیاد  ورزشي نفت و گاز شرق 

ورزش نفت
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مسئولورزششرکتگاز
از رضوی خراسان استان
برگزاریجشنوارهورزشی
کارگرانشرکتگازاستاندر
سهرشتهورزشیخبرداد.

با موسوی حمید سید 
این گفت: خبر این اعالم
سبت منا  به  ت بقا مسا
گرامیداشتروزکارگردرسه
رشتهمفرحتیراندازی،دارت
بین در دستی فوتبال و

قراردادمستقیم، کارکنان
ارکانثالثومشاوربرگزار

شد.
ین ا  برگزیده نفرات 
مسابقاتکهازبینبیشاز40
برگزیده همکاران از نفر
شدند،عباررتنداز:ابهریو
پورآتازمرکزپیامدررشته
مرتضی و دستی فوتبال
ظریفازمشترکینمنطقه2
دررشتهپرتابدارتحائز

کسبعناوینبرترشدند.
شته ر  ر د  همچنین
تیراندازیدربخشتپانچه
قادریانازخدماتاجتماعی
رفاهیودرتیراندازیباتفنگ
ز ا  ترشیزی، جعفر بادی
مشترکینمنطقه۳درسکوی

نخستمسابقاتایستادند.
گفتنیاست،جوایزیبه
رسمیادبودبهنفراتاولتا

سومهررشتهاهداشد.

بی شائبه دست اندرکاران برگزاری اولین دوره 
از مسابقات ورزشی شرکت های تابعه وزارت 
نفت در شهر مقدس مشهد که با ایده زیبای 
استفاده مشترک از امکانات موجود صورت 
گرفت، برای تداوم این اقدام ارزنده که گامی 
در مسیر توسعه فعالیت های سالمت محور و 
ارتقای سطح سالمت کارکنان و خانواده های 

محترم ایشان است، اظهار امیدواری کرد.
اختتامیه  مراسم  است،  ذکر  شایان   
مسابقات ورزشی شرکت ها ی تابعه نفت 
مشهد نیز با حضور مدیران، رؤسا، مسئولین 
برگزاری مسابقات و جمعی از ورزشکاران در 
سالن همایش زائرسرای شرکت نفت مشهد 

برگزار شد.

 جشنواره ای به مناسبت روز کارگر
 جشنواره ورزشی کارگران شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد
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مدیرعاملباشگاهصنعتنفتآبادانعقیدهداردباسرمربیجدید
بهاهدافشانمیرسندکههمانرتبهتکرقمیاست.

علیعیسیزادهدربارهوضعیتباشگاهصنعتنفتآبادانگفت:
فعالًمشغولصحبتبابازیکنانمدنظرکادرفنیهستیمکهبتوانیم
درسریعترینزمانممکنتیمراببندیم.خداراشکرتااینلحظههم
عملکردخوبیدرنقلوانتقاالتداشتیم.مدیرعاملباشگاهصنعت
نفتآبادانبااشارهبهانتخابفرازکمالوندبهعنوانسرمربیدرفصل
جاریگفت:کمالوندیکیازگزینههاییبودکهماازقبلرویاونظر
مساعدداشتیم.مذاکراتخوبیبااوانجامدادیموخیلیزودبا
یکدیگربهتوافقرسیدیم.یقینداریمکه
کمالوندمیتواندخواستههایمارابرآورده

کند،چوناگریقیننداشتیمکهکمالوندمیتوانداینکارراانجامدهد،
هیچوقتاورابهعنوانسرمربیتیمانتخابنمیکردیم.عیسیزاده
درموردهدفگذاریاینتیمدرلیگهفدهمگفت:همانطورکهبا
فرازکمالوندنیزصحبتکردیم،هدفماکسبرتبهتکرقمیاست
کهامیدواریمبهاینمهمبرسیم.همهتالشمانرامیکنیمکهنماینده
خوبیبرایشهرآبادانوصنعتنفتباشیم.عیسیزادهدرباره
انتقاداتمطرحشدهازسویپیشکسوتانآبادانیمبنیبرحضور
نیافتنمربیانبومیدرکادرفنیتیمصنعتنفتیادآورشد:فعاًل
درگیرتمدیدقراردادوجذببازیکنانموردنظرمانهستیموبه
اعضایکادرفنینرسیدیمواقدامیدراینموردانجامندادهایم،اما

دوستانچیزیراکهنظرخودشاناست،گفتند.

بهمناسبتسالروزآزادسازیخرمشهروروزبهرهوری
وبهینهسازیمصرفسوخت،مسابقهدوچرخهسواریبا
هدفتعالیفرهنگاستفادهکمتروبهینهازمصرفسوخت
برگزارشد.اینمسابقهباهماهنگیوبرنامهریزیشرکتملی
پخشفرآوردههاینفتیمنطقهارومیه،شهرداری،راهنمایی
ورانندگی،معاونتحملونقلوترافیکشهرداریوصداو
سیمابرگزارشد.دراینمراسمباشعار»بهینهسازیمصرف
انرژیگامیپیشروبهسویآیندهایبهتر«50دوچرخهسوار
ازمجموعهدوچرخهسوارانجامعهصنعتنفتازمیدان
انقالبتاخیابانامام)ره(شهرارومیهرارکابزدند.درپایان
اینمسابقه،مدیرمنطقهارومیهبهاهمیتاستفادهاز

دوچرخهبرایمصرفکمتربنزیناشارهکردوکاهشمصرف
سوخت،کاهشترافیکشهری،فرهنگسازیمصرفبهینه
درجامعهوافزایشسالمتونشاطدرجامعهراازاهدافاین
مسابقهنامبرد.ویباتاکیدبرتغییرفرهنگمصرفدربین
مردمافزود:زمینههایالزمبرایافزایشصادراتدرکشور
فراهمشدهکهامیداستبافرهنگسازیهایالزمدرجهت
صرفهجوییومصرفبهینهسوختبهاینمهمنیزدست
یابیم.دراختتامیهاینمسابقهکهباحضورمقاماتارشد
شهرستانیاعمازراهنماییورانندگی،شهرداری،معاونت
حملونقلوترافیکشهریوبسیجبرگزارشد،ازمنتخبین

مسابقهبهقیدقرعهتجلیلبهعملآمد.

عیسی زاده:

یقین داریم با کمالوند،  صنعت نفت تک رقمی می شود  

دوچرخه سواری پاالیش و پخشی ها در ارومیه

سرمربیفصلگذشتهتیمفوتبالنفتمسجد
سلیمانبراییکفصلدیگرقراردادشرابااینتیم
تمدیدکرد.محمودفکری،سرمربیفصلگذشتهتیم
فوتبالنفتمسجدسلیمانبراییکفصلدیگر
قراردادشرابااینتیمتمدیدکردتاهمچنانبااین
تیمدرلیگدستهاولحضورداشتهباشد.فکریدر
نیمفصلدومفصلگذشتهدرتیمنفتمسجد
سلیمان،جانشینسهراببختیاریزادهشدو
توانستاینتیمرادرلیگدستهاولحفظکند.
ویپسازمذاکراتیکهبامسئولیناینباشگاه
داشت،تصمیمبهتمدیدقراردادشبرایفصل
آیندهباآنگرفت.تیمنفتمسجدسلیمان،
فصلگذشتهبا۳7امتیازوایستادندررده
سیزدهمجدولبهکارخودپایاندادهبود.

تمدید قرارداد 
محمود فکری با نفت 
مسجدسلیمان 

ورزش نفت
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سرمربیتیمفوتبالپارسجنوبیجم
توصیهمیکند برتری لیگ بازیکنان به

پیشنهادحضوردرتیمشراردنکنند.
مهدیتارتارکهقراردادشراباپارس
جنوبیجمتمدیدکرد،دراینبارهگفت:جا
رضاییان، آقای و مدیره هیات از دارد
مدیرعاملباشگاهپارسجنوبیجمبهخاطر
اعتماددوبارهشانتشکرکنموامیدوارم
بتوانیمیکفصلموفقرادرلیگبرتر
سپریکردهوبههدفمانکههمانکسب
نتایجخوبوباثباتدرلیگبرتراست،
برسیم.ضمناینکهازماندندرجمودرکنار

مردمخونگرماینشهرنیزخوشحالم.

کمبود های ورزشگاه برطرف می شود
ویدربارهکمبودهایورزشگاهشهرجم
برایمیزبانیازتیمهایلیگبرتریگفت:
ورزشگاهشهدایجماسکوبوردنداردکهبه
زودینصبخواهدشد.مسئلهدیگردرمورد
امکانات،رختکنورزشگاهاستکهآنهم
برطرفمیشود.چمنورزشگاهنیزکیفیت
چندانبدیندارد،امابرایبازیهایلیگ،
اینچمنُرلیوترمیمخواهدشد.بهشخصه
بهچمنورزشگاهبازیهایخانگیتیمم
خیلیحساسموومطمئنباشیدتیمهای
لیگبرتریازمیزبانیماراضیخواهندبود.

باشگاه ما خوش حساب است
تارتاردرپاسخبهاینسوالکهآیادرجم
میتواندبرخالفتیمهایسابقشدرلیگ
برتر،تیمخوبیراببنددیااینباشگاههمبا
مشکالتمالیمواجهاست،خاطرنشانکرد:
خوشبختانهشرایطباشگاهپارسجنوبیجم

خوباستومشکلمالینداریم.ضمناینکه
مدیریتباشگاهنهایتهمکاریراباکادرفنی
داردوامیدواریمبتوانیمبازیکنانمدنظرمان
راجذبکنیم.الزممیدانمایناطمینانرا
بهبازیکنانلیگبرتریبدهمکهشرایط
باشگاهمابهشکلیاستکهبهقراردادشبا
بازیکنانپایبنداستوتمامیبازیکنانو
اعضایکادرفنیتاپایاناینهفتهباباشگاه
تسویهحسابکاملخواهندداشت.باتوجه
تیم به که بازیکنی هر قضیه این به
پارسجنوبیجمبیاید،خیالشراحتخواهد
بودکهدرپایانفصلباباشگاهتسویهحساب
خواهدکردومنبهبازیکنانیکهازتیمما
توصیه میرسد، دستشان به پیشنهاد
میکنمپاسخشانمثبتباشد،چراکهاز

آمدنبهاینجاپشیماننخواهندشد.

40 درصد تیم فعلی مان را حفظ می کنیم
سرمربیپارسجنوبیجمدرمورداینکه
آیاتیمشبهدنبالبازیکنشاخصیاستاره
خواهدرفتیانه،تصریحکرد:بدونتردید
یکدلی و اتحاد  ما تیم اصلی ستاره
مجموعهماناستوهمینباعثشداالندر
لیگبرترباشیم.باتکیهبرهمینمسئلهیک
تیمخیلیخوبراروانهمسابقاتلیگ
خواهیمکرد.هدفمانایناستکهبرای
فصلآینده40درصدبازیکنانفعلیمانرا
حفظکردهوچندخریدلیگبرتریهم

داشتهباشیم.

روی هواداران حساب ویژه باز کرده ایم
تارتارباتمجیدازهوادارانتیمشعنوان
کرد:بارهاگفتهامکههوادارانجمبسیار

احساسیوخونگرمهستندودرمسابقات
لیگیک،بهبهترینشکلتیمرامورد
حمایتخودقراردادند.مطمئنادرلیگبرتر
همرویکمکوحمایتآنهاحسابویژهباز

کردهایم.

تارتار: با    پارس جنوبی جم  به دنبال ثبات در نتیجه گیری هستیم

مهدیتارتارفصل
گذشتهدرلیگدستهیکفوتبال
باشگاههایایرانضمنقهرمانیبا

پارسجنوبیجمرکوردهایجدیدی
نیزدراینرقابتهاازخودبهجا

گذاشت.
تارتاربااینرکوردهاضمناینکه
توانستبهترینخطدفاعلیگرابه

خوداختصاصدهداولینقهرمانیاش
درلیکیکراهمجشنمیگیرد.



تارتار در
فصلی که گذشت

2۳
04
۱4۳4

بازی بدون شکست
به صورت پیاپی

شکست در 
طول 34 بازی

 بازیگل خورده  در
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اثر انگشت 
نفتی ها در 
سرنوشت 
کشور 

»میزانرایملتاست«
»2۹اردیبهشت«حماسهای
دیگردرتاریخپرافتخارنظام
جمهوریاسالمیایرانرقم
خورد؛حماسهایکهکارکنان
صنعتنفت،اینبلندهمتانو
سختکوشانعرصهصنعتو
اقتصادکشوردرآنخوش
درخشیدندوجایگاهواقعیاین
صنعتعظیمدرعرصهمردم
ساالریدینیراحتیدر
دورافتادهتریننقاطکشوربه
نمایشگذاشتند.
جلوههاییازایننقش
آفرینیراباهمبهنظاره
مینشینیم.
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