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 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران،  48 صفحه ، شنبه 21 مردادماه 1396 

تولید پایـدار و مطمئن از فاز نخسـت پاالیشـگاه 
ستاره خلیج فـارس تا پایان پاییز   

صادرات میعانات گازی 
و محصوالت پتروشیمی 
پارس جنوبی ۲ برابر شد

مهدی یوسفی:

اینجا  چراغی     روشن است

ایران و اندونزی رابطه 
نزدیکی در بازار نفت 
دارند

وزیر نفت:

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس در گفت وگو با »مشعل« خبرداد:   

در چهار سال  گذشته 
صنعت نفت از تاریکی 
بیرون آمد و به روشنای 
پیشرفت پای گذارد، 
اکنون  بار دیگر وزیر نفت 
برای اخذ رای اعتماد به 
مجلس معرفی شد تا این 
 صنعت حیاتی  
راه توسعه  را  با شتابی 
بیشتر  دنبال کند 
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و استقالل نفتی ایرانیان رقم خورد کودتای شوم  28 مرداد  علیه میل به مردم ساالری 



صادرات میعانات گازی و 
محصوالت پتروشیمی پارس 

جنوبی ۲ برابر شد
و  گازی  میعانات  صادرات 
محصوالت پتروشیمی در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس در 
چهار سال فعالیت دولت یازدهم ۲ 
برابر شد و از ۱۷ میلیون تن به 
34/۲ میلیون تن رسید.  همچنین 
فازهای  فتتاح  ا و  تکمیل  با 
اولویت دار پارس جنوبی در سه 
سال گذشته، برداشت و تولید گاز 
از میدان گازی پارس جنوبی با 
افزایش ۲ برابری از ۲۷۰ میلیون 
متر مکعب به حدود ۶۰۰ میلیون 
متر مکعب در روز افزایش یافته، 
به گونه ای که امروز میزان برداشت 
گاز ایران از میدان مشترک پارس 
جنوبی با کشور قطر برابر شده 
است. در پایان سال ۹۲ شمار 
واحدهای پتروشیمی منطقه ویژه 
انرژی پارس ۱۲ واحد بود که این 
شمار امروز به ۱۶ واحد افزایش 

09یافته است...

24

وزیر نفت:ایران و اندونزی رابطه نزدیکی 
در بازار نفت دارند

وزیر نفت، رابطه ایران و اندونزی را در سطح بازار جهانی نفت نزدیک و سازنده توصیف کرد 
و افزود: ایران و اندونزی در تالش هستند روابط دو جانبه را گسترش دهند. مهندس بیژن زنگنه 
روز یکشنبه )۱۵ مردادماه( در دیدار با لوهوت بینسار پانجاتیان، وزیر هماهنگ کننده امور دریایی 
جمهوری اندونزی با قدردانی از حضور هیئت اندونزی در مراسم تحلیف دور دوم ریاست 
جمهوری آقای روحانی اظهار کرد: روابط ایران و اندونزی به عنوان ۲ کشور بزرگ مسلمان همیشه 
دوستانه و مستحکم بوده است. وی با بیان این که بخش نفت و گاز، از زمینه هایی است که ایران 
و اندونزی می توانند در آن روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند، تصریح کرد: شرکت پرتامینا 

)شرکت دولتی نفت و گاز اندونزی( رابطه نزدیکی با شرکت ملی نفت ایران ...

هورالعظیم  با تدبیر زنده شد

10

44

رویداد هفته

نویسنده، تحلیلگر  و گزارشگر مشعل باشید

 26 مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز 
به میهن اسالمی گرامی باد

 شاهکار مسئولیت اجتماعی 
در وزارت نفت

 پارس جنوبی جم 3 -۲ پیکان

تداوم 
صدرنشینی 

پارسی ها 



 پاالیشگاه تبریز
  در یک قدمی جهانی 

شدن 
[ [16

08

[[28
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 آغاز عملیات احداث
 »پارك موزه نفت تمبي«  

در مسجد سلیمان  

همه چیز  عالی است
نعمتی برای مردم 

[[36

سند ملی راهبرد انرژی کشور ابالغ شد
ازسوی معاون اول رئیس جمهوری   

معاون وزیر نفت خبر داد: 

افزایش مشارکت بزرگان پلیمر جهان
 در نمایشگاه ایران پالست یازدهم

11
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تولید پایدار و مطمئن از فاز 
 نخست پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تا پایان پاییز   

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در گفت وگو با »مشعل« خبرداد:   

از شرکت نفت و گاز گچساران
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 دوباره تدبیر
  در چهارسال پایانی

 نخستین قرن نفتی ایران

کار دولت دوازدهم  رسما آغاز شد
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی طی حکمی، با تنفیذ رأی ملت ایران 
در انتخابات، جناب حجت االسالم آقای دکتر حسن روحانی را به عنوان ریاست جمهوری 
اسالمی ایران منصوب کردند.به همین مناسبت پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در متن 
پیِش رو کلیدواژه های اصلی این حکم تنفیذ را در متن سخنرانی های پیشین مقام معظم 

رهبری مرور کرده است که با هم می خوانیم.
وحدت ملی

در صحبت های آقای رئیس جمهور هم بود، بنده تأیید می کنم که انسجام ملّی را باید حفظ کرد، 
اتّحاد ملّی را باید حفظ کرد. این منافاتی ندارد با اینکه یک مخالفی هم در یک بخشی مخالفت خودش 
را ابراز کند. کشور را دوقطبی نباید کرد، مردم را به دو دسته نباید تقسیم کرد؛ آن حالتی که در سال 
۵۹ متأّسفانه از ناحیه  رئیس جمهور آن  روز اتّفاق افتاد که مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم 

کرده بودند که چیز خطرناکی است. ۹6/03/22

صراط مستقیم انقالب اسالمی
»تغییر جهت گیری ها و منحرف شدن از راه اصلی - که هویت اصلی هر انقالبی به آن 
جهت گیری هاست و در واقع، سیرت انقالب ها همین جهت گیری های اصلی است – به کلی راه را عوض 
می کند و این انقالب به هدف های خود نمی رسد... تغییر جهت گیری ها تدریجی است، نامحسوس 
است.... اول با زاویه های خیلی کوچکتر، این تغییر شروع می شود؛ هرچه ادامه پیدا می کند، فاصله  راه 

اصلی - که صراط مستقیم است - با این انحراف، روزبه روز بیشتر می شود.« 1386/03/14

صراحت نسبت به ارزش ها و مبانی انقالب اسالمی
»به نظر من کاری که علی العجاله باید کرد این است که در اتّخاذ مواضع انقالبی، باید صراحت داشت؛ 
یعنی رودربایستی نکنیم. مواضع انقالبی را مبانی امام بزرگوار را صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، 
مواِت َو االَرِض َو کاَن اهللُ َعزیزاً  رودربایستی نکنیم، ترس نداشته باشیم و بدانیم که »َو هللِ  ُجنوُد السَّ

َحکیماً«« ۹4/06/04

جانبداری از محرومان مستضعف
به رئیس جمهور محترم و همه  کسانی که در دولت آینده شرکت خواهند داشت، سفارش و تأکید 
می کنم که کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای برطرف کردن مشکالت کشور در پیش 
گیرند و لحظه ای از این خط مستقیم غفلت نکنند. رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق 
فقیر، در نظر گرفتن اولویت ها، برخورد با فساد و با آسیب های اجتماعی، باید در صدر برنامه ها قرار گیرد. 

۹6/02/03
عدالت اسالمی 

»تکلیف الهی ما و مقتضای عدالت اسالمی این است که همه  افراد جامعه - از هر قشری – 
برخورداری های الزم و مناسب شأن انسانی یک مؤمن را داشته باشند و تبعیض ها و بهره مندی های 
ناحقی که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد و در جامعه قبل از انقالب ما نیز به بدترین شکل وجود داشت 

و هنوز بقایای آن به کلی از بین نرفته است، برچیده شود.« 1368/04/0۵
عزت ملی

»حفظ عّزت ملّی در مذاکرات بین المللی، در رفت وآمدها، زیر بار زور نرفتن، عّزت ملّی را حفظ کردن، 
یکی از عوامل اقتدار کشور است.« ۹۵/10/1۹

زیاده خواهی های استکبار 
»قدرت های مستکبر دنیا - یعنی قدرت های غربی، قدرت آمریکا، قدرت صهیونیست ها - حد یقف 
ندارند؛ می خواهند بر همه  دنیا، بر همه  منابع مالی عالم، بر همه نیروهای انسانی تسلط پیدا کنند. خب، 

تقصیر ملت ها چیست؟ چرا باید ملتها تحمل کنند؟« ۹0/02/03

خصلت مردمی نظام اسالمی
»اسالم گرایی در نظام اسالمی، از مردم گرایی جدا نیست. مردم گرایی در نظام اسالمی، ریشه اسالمی 
دارد. وقتی ما می گوییم »نظام اسالمی«، امکان ندارد که مردم نادیده گرفته شوند. پایه و اساِس حّق 

مردم در این انتخاب، خود اسالم است.« 80/03/14

اقتصاد مقاومتی
»اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، به معنای در الک خود رفتن نیست... ما باید 
بتوانیم یک اقتصادی را در کشور به وجود بیاوریم که در مقابل بحران ها و جزرومدهای بین المللی مقاوم 

باشد، آسیب نبیند؛ این الزم است.«۹2/06/06

تولید و اشتغال
»وقتی تولید داخلی خوابید... جوان ما بیکار می شود، اشتغال ما کم می شود، رکود بر کشور حاکم 
می شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می شود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا 

نمی شود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم.« ۹۵/0۵/11
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نفت  و تدبیردوباره

همزمان با معرفی به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم
برنامه مهندس زنگنه برای اداره صنعت نفت منتشر شد

مهندس بیژن زنگنه، برنامه پیشنهادی خود را برای اداره صنعت نفت در پنج فصل منتشر کرد.
برنامه پیشنهادی مهندس بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم برای اداره صنعت نفت 
در پنج فصل شامل فصل اول: »مقدمه؛ نگاهی به شرایط مرداد 13۹2«، فصل دوم: »گزارش خالصه از اقدامات 
شاخص و اصلی وزارت نفت در دولت یازدهم«، فصل سوم »اسناد باالدستی حاکم بر برنامه پیشنهادی در 
دولت دوازدهم«، فصل چهارم: »چالش های اساسی« و فصل پنجم: »راهکارها و راهبردهای عملیاتی« تنظیم 
شده است. سوابق علمی، تخصصی و اجرایی مهندس زنگنه در بخش نخست این برنامه به طور کامل آمده 
است. براساس این گزارش، در مقدمه برنامه پیشنهادی مهندس زنگنه برای وزارت نفت دولت دوازدهم آمده 
است: آنچه در این مجموعه، از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می شود، در واقع راهکارها و راهبردهای عملیاتی 
مبتنی بر اسناد باالدستی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و قوانین موضوعه با تاکید بر قانون و الزامات حاکم بر برنامه ششم توسعه و ماموریت هایی که به موجب قوانین 

و مقررات به عهده وزارت نفت گذارده شده، تنظیم و ارائه شده است.«

مشعل   مهندس بیژن زنگنه به عنوان وزیر 
نفت پیشنهادی دولت دوازدهم معرفی شد 
مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم 
به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم 
به مجلس معرفی شد. مسعود پزشکیان، نایب 
رئیس مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه )۱۷ 
مردادماه( در صحن علنی مجلس شورای 
دولت  پیشنهادی  کابینه  اعضای  اسالمی 
دوازدهم را به مجلس معرفی کرد. در میان 
اعضای پیشنهادی، مهندس بیژن زنگنه، وزیر 
نفت دولت یازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی 
نفت در دولت آینده برای کسب رای اعتماد به 
مجلس شورای اسالمی معرفی شد. بیژن نامدار 
زنگنه در سال ۱33۱ در کرمانشاه متولد شد. وی 
دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی راه و 
ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران 
)۱3۵۰تا ۱3۵۶( با رتبه ممتاز است. از جمله 
سوابق کاری مهندس زنگنه می توان به معاون 
ارشاد اسالمی  و  فرهنگی وزارت فرهنگ 
)۱3۵۹-۱3۶۱(، عضویت در شورای مرکزی 

 ، )۱ 3 ۶ ۲ -۱ 3 ۶ ۱ ( گی  ند ز سا د   جها
۲۶ سال وزیر در دولت های جمهوری 

اسالمی ایران شامل نخستین وزیر 
جهاد سازندگی به مدت پنج سال 
)۱3۶۲ تا ۱3۶۷(، وزیر نیرو به مدت 
۹ سال )۱3۶۷ تا ۱3۷۶(، وزیر نفت 
تا   ۱3۷۶( به مدت هشت سال 
۱384( و وزیر نفت به مدت چهار 
سال ) ۱3۹۶تا ۱3۹۲( اشاره کرد. 
مهندس زنگنه همچنین به مدت 
۲3 سال عضو شورای اقتصاد 
)۱3۶۲ تا ۱384( و ۱۵ سال 
عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام )۱3۷۵ تا ۱3۹۰( بوده 
است. وی همچنین از سال 
۱3۵۶ تا زمان بازنشستگی در 

هیئت  عضو   ۱38۵ سال 
و  بوده  دانشگاه  علمی 
مدیریت  دروس  تدریس 
پروژه و اقتصاد و مدیریت 

نفت در دانشکده فنی دانشگاه 
مهندسی  دانشکده  و  تهران 

شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در چند 
سال اخیر را به عهده داشته است.
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خبر و نظر
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معرفی دوباره مهندس زنگنه به عنوان گزینه پیشنهادی 
به مجلس برای وزارت نفت دولت دوازدهم، توجه شماری از 

رسانه های بین المللی را جلب کرد.
مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، از چهره های 
اقتصادی شناخته شده جمهوری اسالمی ایران در سطح 
بین المللی است و معرفی دوباره وی به مجلس شورای 
اسالمی از سوی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری به 
عنوان گزینه پیشنهادی وزیر نفت دولت دوازدهم، توجه 

رسانه های معتبر دنیا را در پی داشت.

خبرگزاری رویترز 
در گزارش خود 
نتخاب  ا درباره 

دوباره مهندس زنگنه یادآور شد که وی در میان همتایان 
خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( احترام 
و اعتباری قابل توجه دارد. این خبرگزاری همچنین افزایش 
خیره کننده تولید نفت خام ایران پس از پایان تحریم ها و 
امضای قرارداد تاریخی توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان 
نخستین قرارداد از الگوی جدید قراردادهای نفتی با 
کنسرسیوم ایرانی- فرانسوی- چینی به رهبری شرکت توتال 
فرانسه را از مهمترین دستاوردهای وزیر نفت دولت یازدهم 
برشمرد. شبکه خبری بلومبرگ نیز، ضمن اشاره به 
دستاوردهای یاد شده، عملکرد مهندس زنگنه در مستثنی 
کردن جمهوری اسالمی ایران از توافق جهانی کاهش عرضه 
نفت اوپک و غیراوپک را از موفقیت های وی در دوران وزارت 

نفت دولت یازدهم برشمرد.
این شبکه همچنین رویکرد مهندس زنگنه را در جذب 
سرمایه های خارجی در دوران وزارت نفت خود در دولت های 

هفتم و هشتم و ادامه این روند در دولت یازدهم را ستود.

میلز،  بین  ا ر
مؤسسه  ئیس  ر
قمر  کارشناسی 

انرژی، در مصاحبه با بلومبرگ گفت: رویکرد صریح و 
بی حاشیه زنگنه برای گشایش درهای صنعت نفت ایران 
به روی سرمایه گذاری خارجی در دهه 1۹۹0 میالدی 
کلیدی بود و 20 سال بعد نیز در قرارداد تاریخی با 
کنسرسیومی به رهبری توتال برای توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی، وی نقش موثری بر شتاب بخشیدن به امضای 

این قرارداد داشت.
 وی یادآور شد که قرارداد توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی، توافقی بزرگ است که می تواند درها را برای 
امضای قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز با دیگر 

شرکت های بین الملی بگشاید.

هفته نامه معتبر »آپ استریم آنالین« نیز در گزارشی 
آورده است که معرفی دوباره مهندس زنگنه سبب شد 
شایعات درباره بازنشستگی او پس از چهار سال دشوار 
و سرشار از تالش برای اصالح سازکارهای سرمایه گذاری 

خارجی در ایران پایان یابد.
 پایگاه خبری انرژی وویس، روزنامه گالف نیوز، 
خبرگزاری ترند آذربایجان و دیگر رسانه های بین المللی 
نیز، معرفی دوباره مهندس زنگنه را با انتشار خبر، 

گزارش و یادداشت مورد توجه قرار دادند.

معرفی دوباره مهندس زنگنه و بازتاب آن در رسانه های بین المللی
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 معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت 
وزیران درباره سند ملی راهبرد انرژی کشور را 
به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد. هیئت وزیران 
در جلسه 28 تیرماه 13۹6 به پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء 2 بند »الف« 
ماده 120 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران، مصوبه 13۹۵ را تصویب کرد.
بر این اساس همه دستگاه های اجرایی 
موظفند نسبت به انجام تمهیدات الزم برای 
تحقق مفاد سند ملی راهبرد انرژی کشور که 
تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام 
کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

به  اجرا  برای  را  مصوبه  این  جمهوری، 
وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، 
صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی 
اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ کرد.

 ایران برای تامین انرژی مورد نیاز هند 
آمادگی جدی دارد

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که 
ایران برای تامین انرژی هند آمادگی جدی دارد، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران از مشارکت هند 
در اجرای پروژه های صنعت نفت استقبال 
می کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهوری، روز یکشنبه )1۵ مردادماه( در دیدار 
با نیتین گادکاری، وزیر حمل و نقل و کشتیرانی 

هند، با بیان این که ایران برنامه وسیعی 
برای توسعه سواحل دریای عمان و 
مناطق اطراف چابهار تدوین کرده 
است، گفت: ایران عالقه مند است 
شرکت ها ی هندی در اجرای برخی 

طرح ها و استقرار صنایع بزرگ نظیر 
فوالد، پتروشیمی، نفت و گاز 

در این سواحل مشارکت 
داشته باشند. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران 
از مشارکت هند در 

اجرای پروژه های صنعت نفت نیز استقبال 
می کند و مهم این است که باید در اجرای 
پروژه های مختلف منافع هر دو طرف مدنظر 

قرار گیرد. 
نیتین گادکاری، وزیر حمل و نقل و 
کشتیرانی هند نیز با بیان این که فرصت های 
فراوانی در بخش های نفت و پتروشیمی 
برای همکاری میان ایران و هند 
وجود دارد، خواستار رفع 
موانع و شتاب بخشیدن به 
روند همکاری های دو 
زمینه های  در  کشور 

مختلف شد.

ازسوی معاون اول رئیس جمهوری   

سند ملی راهبرد انرژی کشور ابالغ شد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با بیان این که انتخاب زنگنه تداوم جریان رشد 
و توسعه اقتصادی است، گفت: زنگنه مدیر 
مسئولی است که پشتوانه ضریب رشد و توسعه 
تلقی می شود و باید این فرد را حفظ کرد تا 
برنامه ها و طرح ها تداوم یابد. رضا پدیدار،  عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در باره 
معرفی دوباره مهندس بیژن زنگنه به  عنوان 
گزینه پیشنهادی وزیر نفت دولت دوازدهم 
گفت: مهندس زنگنه برنامه ریزی بلندمدتی را 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران انجام 
داده است. وی ادامه داد: نکته ای که در این 
میان وجود دارد این است که در حوزه نفت، 
گاز و پتروشیمی نمی توان مقطعی عمل کرد، 
بلکه باید به صورت بلندمدت و برنامه ریزی 
شده کار کرد.  پدیدار افزود: زنگنه به لحاظ 
تجربه هایی که در طول این چهار سال 

داشته اند و نیز از آنجا که بنده در شورای 
سیاستگذاری قرارداد های نفتی حضور داشتم، 
از این موضوع مطلع هستم که وی برنامه ریزی 
بلندمدتی را صورت داده  است تا ما بتوانیم 
حداقل ۵3 قرارداد مهم استخراج نفت را امضا 
کنیم. عضو هیئت اتاق بازرگانی تهران تصریح 
کرد: از آنجا که زنگنه در انتخاب و امکان حضور 
موثر شرکت های بین المللی در حوزه انرژی 
ایران فعالیت کرده است، بهترین فردی است 
که می تواند در چارچوب ضوابط و مقررات، این 
اهداف را دنبال کند. به نظر می رسد انتخاب 
زنگنه تداوم جریان رشد و توسعه اقتصادی 
است. من به ایشان به  عنوان یک فرایند و نه 
یک شخص نگاه می کنم. وی مدیر مسئولی 
است که پشتوانه ضریب رشد و توسعه تلقی 
می شود و باید این فرد را حفظ کرد تا برنامه ها 

و طرح ها تداوم پیدا کند. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: سوابق در زمینه پرسش ها و 
استیضاح ها نشان داده که نگاه مجلس شورای 
اسالمی به وزیران ابقا شده  در فهرست پیشنهادی 
کابینه، مثبت است. غالمرضا تاجگردون، رئیس 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی به نشست فراکسیون توازن 
مجلس که روز )سه شنبه، 1۷ مردادماه( با 
محوریت بررسی سوابق برخی وزیران پیشنهادی 
دولت دوازدهم برگزار شد، اشاره کرد و گفت: 
تعدادی از وزیران جدید و گذشته دولت اعم از 
وزیران نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی و وزیر بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی در نشست فراکسیون حضور داشتند که 
در این نشست نمایندگان مسائل و مشکالت ملی 
کشور را مطرح و وزرای پیشنهادی نیز بخشی از 

برنامه های خود را برای حضور در کابینه ارائه 
کردند.  وی با بیان این که وزرای جدیدی که 
معرفی شده اند، وزرای صاحب صالحیتی از حیث 
سوابق اجرایی و تجربه هستند، افزود: مجلس 
نشان داده که با دولت برای ادامه فعالیت خود 
همکاری می کند و این نشست   نشان داد که 
هماهنگی و همکاری خوبی بین مجلس و دولت 
برای توسعه کشور و اجرای برنامه ششم توسعه 
وجود دارد. تاجگردون تصریح کرد: سوابق در 
زمینه پرسش ها و استیضاح ها نشان داده که نگاه 
مجلس به وزیرانی که ابقا شده اند، مثبت است. 
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بیان این که باید رای پاک مردم حفظ 
شود، عنوان کرد: هیچ وزیری نباید تحت تاثیر 
مطالبات افراد خاص و یا جریان های سیاسی قرار 
گیرد و همه اهتمام وزیران باید روی مطالبات 
ملی و رفع مشکالت کنونی کشور متمرکز شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نگاه مجلس به  
وزیران ابقا شده  در کابینه پیشنهادی،  مثبت است

عضو اتاق بازرگانی تهران:

انتخاب دوباره زنگنه
 تداوم جریان رشد و توسعه اقتصادی است

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به 
ادامه صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به ترکیه 
گفت: همکاری بخش خصوصی و دولت می تواند 
زمینه را برای صادرات محصوالت پتروشیمی تسهیل 
کند. هفته گذشته صادرات محصوالت پتروشیمی 
ایران به کشور ترکیه با اخالل رو به رو شد، گمرک 
ترکیه برای مجوز ورود محصوالت پتروشیمی 
شرکت های ایرانی گواهی مبدا تایید شده به وسیله 
کنسولگری ترکیه در ایران را مطالبه کرد و به همین 
دلیل کامیون های حامل محصوالت پتروشیمی در 
مرز بازرگان متوقف شدند، اما با پیگیری های صورت 

گرفته از سوی اتاق های بازرگانی و کنفدراسیون 
صادرات و همچنین دولت، این مشکالت مرتفع شد 
و صادرات محصوالت پتروشیمی ادامه دارد. محمد 
الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در 
خصوص مشکل پیش آمده برای صادرات محصوالت 
پتروشیمی به ترکیه گفت: این مشکل از سوی یکی 
از انجمن ها به کنفدراسیون اطالع رسانی شد و 
بالفاصله با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مکاتبات 
الزم صورت گرفت که با تعامل و همکاری تمام 
متولیان امر و با رایزنی های انجام شده، فعالیت ها به 
حالت عادی بازگشت. وی افزود: به دنبال مکاتباتی 

که با وزارت امورخارجه و گمرک صورت گرفت، 
مشکل برطرف شد،  البته باید به این نکته اشاره کرد 
که یکی از دالیل زمان بر شدن حل این موضوع، 
شروع تعطیالت کاری در ترکیه و به دنبال آن در 
ایران بود، مشکل نیز از آن جا ناشی شده بود که 
لیست مورد درخواست ایران از کاالهای ترکیه باید 
به تایید سفارت می رسید که در اقدامی متقابل، 
ترکیه نیز این موارد را برای ایران الزامی کرده بود، اما 
مشخص نکرده بود  که باید برای چه کاالهایی اعمال 
شود. در نتیجه مرز ترکیه گواهی تایید کاال را برای 
تمامی کاالها درخواست کرده بود.  رئیس 

کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: با مذاکراتی 
که با مقام های ترکیه ای صورت گرفت، مشکل 
برطرف شد. این موارد در بسیاری از کشورها ممکن 
است به وجود آید، اما بدیهی است هرگونه اتالف 
زمان در روند صادرات، هزینه های تمام شده کاالی 
صادراتی را افزایش می دهد. الهوتی با بیان این که 
همکاری و تعامل میان بخش خصوصی و دولت در 
رفع مشکل پیش آمده اثر بخش بوده و تجربه 
مطلوبی را رقم زده، گفت: امید است در آینده این 
همکاری ها با هدف رونق صادرات کشور به ویژه 

محصوالت پتروشیمی گسترش یابد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به ترکیه ادامه دارد
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فرزندان شاهد شاغل در سطح وزارت نفت، 
حمایت خود را از وزیر پیشنهادی نفت برای دولت 
دوازدهم اعالم کردند. تشکل فرزندان شاهد شاغل در 
سطح وزارت نفت با اعالم این که خود را مکلف 
می دانند که همسو با آرمان های انقالب اسالمی و 
رسالتی که پدران شهیدشان به عهده ایشان قرار 
داده اند و در برهه حساس کنونی با نگاه به فرهنگ ایثار 
و شهادت، فراتر از منش ها و مناسبات متعارف سیاسی 
و در جهت منافع ملت غیور و شهید پرور ایران اسالمی 
نسبت به شرایط فعلی وزارت نفت، موضع خود را بیان 

و از مهندس بیژن زنگنه حمایت خواهند کرد.
این تشکل همچنین ضمن تبریک حضور پر شور 
و انقالبی مردم ایران در دوازدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری به مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهوری منتخب، دکتر حسن روحانی، با عنایت به 
سابقه مدیریتی و عملکرد مهندس زنگنه و معاونان وی 
در سطح وزارت نفت، اعالم کردند: الزم می دانیم به 
صورت خودجوش از بین کاندیداهای موردنظر برای 
تصدی مقام عالی وزارت، حمایت خود را از آن مقام 

اعالم کنیم.
فرزندان شاهد شاغل در سطح وزارت نفت 
همچنین ابراز امیدواری کردند با به کارگیری هرچه 
بیشتر توان عظیم منابع انسانی وزارت نفت، شاهد 
شکوفایی روزافزون صنعت و ارتقای رضایت مندی 
کارکنان این مجموعه به ویژه نیروهای ایثارگر و دلسوز 

نظام اسالمی خود باشیم.

مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت در پیام تبریک به 
مناسبت روز خبرنگار، اهل رسانه را چشم بینای جامعه 

در بیان کاستی ها و نمایش روشنی ها دانست.
متن پیام وزیر نفت به مناسبت روز خبرنگار به این 
شرح است: »آگاهی، در بلندای تاریخ، جوهره پیشرفت 
و تعالی جوامع و نیروی پیش راننده بشر به سوی توسعه 
بوده است. بی گمان، رسانه ها در مسیر آگاهی بخشی و 
تحوالت شتابان جامعه شناسی، سهمی بسزا داشته اند 
و این نقش آفرینی زمانی اهمیت مضاعف می یابد که 
عالوه بر اطالع رسانی، کارکرد نظارتی می یابد و اهل 
رسانه را به چشم بینای جامعه در بیان کاستی ها و 

نمایش روشنی ها تبدیل می کند.
آنچه رسانه های قدرتمند، خبرنگاران و نویسندگان 

ژرف اندیش و منصف به مردمان انتقال می دهند، 
سبب ساز آگاهی جمعی، مایه انسجام و مانع از 
هم گسیختگی اجتماعی می شود و از همین روی، اهل 

خبر و رسانه شایسته قدر و منزلتی ویژه اند.
اعتقاد راسخ دارم که نویسندگان و خبرنگاران 
پرتالش رسانه ها به ویژه در سال های اخیر سهم و نقش 
موثری در انعکاس دستاوردها و بیان واقعیت های 
صنعت نفت داشته اند. وظیفه خود می دانم ضمن 
قدردانی و سپاس از این زحمات خالصانه و بی شائبه، 
فرا رسیدن روز خبرنگار را به خانواده بزرگ رسانه ای 
کشور تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 
برای همه خبرنگاران و نویسندگان کشور آرزوی 

توفیق و سربلندی نمایم.«

رضا خیامیان، رئیس هیئت مدیره انجمن 
استصنا نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت های 
شرکت ملی گاز ایران در طول سال های گذشته، 
اظهار کرد: این انجمن ضمن هماهنگی و 
همکاری تنگاتنگ با بخش های مختلف شرکت 
ملی گاز ایران، آمادگی کامل برای توسعه 
فعالیت ها و همکاری های فیمابین را دارد. وی با 
بیان این که این انجمن با داشتن بیش از 6۵0 
عضو، آمادگی ساخت بیش از ۷0 درصد از 
نیازهای شرکت ملی گاز ایران را دارد، تصریح 

کرد: با این میزان آمادگی، به راحتی می توان 
با  بین المللی  بازارهای  در  حضور  برای 

استانداردهای خوب، برنامه ریزی کرد.
خیامیان ادامه داد: آمادگی شرکت های 
زیرمجموعه انجمن برای همکاری در سطوح 
مختلف در بخش توزیع ۹۵ درصد، در بخش 
انتقال ۹0 درصد و در بخش پاالیشگاه ها بیش 
از ۷۵ درصد را شامل می شود که این حجم از 
ساخت داخل در کشور، آماری جالب توجه و 

بی نظیر است.

انجمن صنفی سی ان جی کشور به مناسبت امضای 
قرارداد سرمایه گذاری در توسعه و تولید فاز 11 پارس 
جنوبی از وزیر نفت قدردانی کرد.  انجمن صنفی سی 
ان جی کشور در نامه ای از مهندس بیژن زنگنه به 
مناسبت امضای قرارداد سرمایه گذاری در توسعه و تولید 
فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و 
کنسرسیومی متشکل از شرکت ها ی توانمند داخلی و 

خارجی قدردانی کرد.
متن نامه به این شرح است:

»بدون شک امضای این قرارداد مهم، زمینه ساز 
امضای قراردادهای مهم مشابه در آینده بوده که مشارکت 
و فعالیت بیشتر همه شرکت های مشاور، پیمانکاران و 
سازندگان صاحب صالحیت داخلی را در پی داشته و در 
نتیجه همکاری های بین المللی، امکان برداشت هرچه 
بیشتر و صیانتی را به ویژه از حوزه های مشترک، فراهم 
کرده و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور را 
همراه با اثرات انکار ناپذیر زیست محیطی و اقتصادی آن 

به همراه دارد.«

حمایت فرزندان شاهد شاغل در وزارت نفت از 
مهندس زنگنه 

برای حضور در بازارهای بین المللی آماده ایم

انجمن صنفی سی ان جی از وزیر نفت قدردانی کرد

معاون وزیر نفت در امور گاز در دیدار با 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: حضور 
در بازارهای جهانی و اجرای مبانی اقتصاد 
مقاومتی در برنامه های انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا( باید یک 
اصل باشد. حمیدرضا عراقی در مراسم امضای 
تفاهم نامه میان شرکت ملی گاز ایران و استصنا 
اظهار کرد: سازندگان تجهیزات صنعت نفت باید 

افزون بر حضور در بازار داخلی، به فکر بازارهای 
صادراتی نیز باشند.

 وی با بیان این که شرکت ملی گاز ایران از 
هیچ کمکی در این زمینه دریغ نمی کند، تصریح 
کرد: در این زمینه به زودی کمیته ای در شرکت 
ملی گاز ایران برای بررسی همکاری های 
فی مابین تشکیل می شود و آغاز به کار خواهد 

کرد.

سازندگان داخلی حضور در بازار جهانی را به عنوان 
یک اصل بپذیرند

صادرات میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی 
پارس جنوبی ۲ برابر شد

امضای تفاهم نامه شرکت ملی گاز ایران و استصنا

در دولت یازدهم 

محصوالت  و  گازی  میعانات  صادرات 
پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
در چهار سال فعالیت دولت یازدهم 2 برابر شد و از 

1۷ میلیون تن به 34/2 میلیون تن رسید.
مهدی یوسفی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس با بیان این مطلب افزود: 
همچنین با تکمیل و افتتاح فازهای اولویت دار 
پارس جنوبی در سه سال گذشته، برداشت و تولید 
گاز از میدان گازی پارس جنوبی با افزایش 2 برابری 
از 2۷0 میلیون متر مکعب به حدود 600 میلیون 
متر مکعب در روز افزایش یافته، به گونه ای که امروز 
میزان برداشت گاز ایران از میدان مشترک پارس 

جنوبی با کشور قطر برابر شده است.
وی با بیان اینکه تولید نفت از میدان 
پارس جنوبی نیز امسال آغاز شد، ادامه 
داد: در پایان سال ۹2 شمار واحدهای 

پتروشیمی منطقه ویژه انرژی 
پارس 12 واحد بود که این 
شمار امروز به 16 واحد 

افزایش یافته است.
یوسفی با اشاره به 

اینکه 14 واحد پتروشیمی در منطقه ویژه انرژی 
پارس در دست ساخت است، گفت: تا پایان امسال 
2 واحد پتروشیمی مرجان و بوشهر به بهره برداری 

می رسد. 
وی در ارتباط با میزان کمک های وزارت نفت 
در قالب مسئولیت های اجتماعی به مناطق 
پیرامونی هم گفت: از مجموع 6 هزار میلیارد ریال 
طرح های عام المنفعه که در مناطق مختلف استان 
بوشهر اجرا شده است، در طول سه سال حدود 
100 میلیارد ریال به بخش ورزش استان کمک 
شده و نتیجه شادی و نشاط حاصل از آن بیشتر از 
دیگر بخش ها بوده است. یوسفی در ارتباط با دیگر 
فعالیت های حوزه مسئولیت های اجتماعی 
 وزارت نفت گفت: برای تقویت بنیه علمی 
دانش آموزان برای موفقیت در کنکور 
سراسری نیز حمایت های خوبی شده که 
قبـولی    افزایش  آن  نتیجه 
ی  نی ها ستا شهر
میزبان صنایع نفت و 
گاز در استان بوشهر 

است.

9 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 841  

 پیام تبریک وزیر نفت
 به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

اهل رسانه، چشم بینای
 جامعه در بیان کاستی ها 

و نمایش روشنی ها هستند



وزیر نفت، رابطه ایران و اندونزی را در سطح بازار 
جهانی نفت نزدیک و سازنده توصیف کرد و افزود: 
ایران و اندونزی در تالش هستند روابط دو جانبه را 
گسترش دهند. مهندس بیژن زنگنه روز یکشنبه 
)1۵ مردادماه( در دیدار با لوهوت بینسار پانجاتیان، 
وزیر هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی 
با قدردانی از حضور هیئت اندونزی در مراسم تحلیف 
دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی اظهار کرد: 
روابط ایران و اندونزی به عنوان 2 کشور بزرگ 
مسلمان همیشه دوستانه و مستحکم بوده است. وی 
با بیان این که بخش نفت و گاز، از زمینه هایی است 
که ایران و اندونزی می توانند در آن روابط خوبی با 
یکدیگر داشته باشند، تصریح کرد: شرکت پرتامینا 
)شرکت دولتی نفت و گاز اندونزی( رابطه نزدیکی با 
شرکت ملی نفت ایران در بخش ترید، خرید و فروش 
و همچنین توسعه و سرمایه گذاری میدان های نفتی 
دارد. لوهوت بینسار پانجاتیان، وزیر هماهنگ کننده 
امور دریایی جمهوری اندونزی نیز در این دیدار، از 

ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای تمدن غنی 
در جهان نام برد و گفت: تحریم ها نتوانسته توسعه 
ایران را متوقف کند. وی با بیان این که اندونزی با 
جمعیت 261 میلیونی و رشد اقتصادی پنج درصدی 
در شرق آسیا با هند و چین در حال رقابت است، 
تصریح کرد: این کشور در پی گسترش روابط 
اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف به ویژه ایران 
است. وزیر هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری 
اندونزی در این دیدار پیام ویژه رئیس جمهور 
اندونزی را به وزیر نفت داد تا آن را به حسن روحانی، 

ریاست جمهوری ایران تقدیم کند.

تعیین تکلیف میدان های آب تیمور و 
منصوری تا پایان سال ۲۰17  

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، 
سیاست دولت و وزارت نفت را گسترش روابط با 
اندونزی در بخش انرژی عنوان کرد و گفت: 
میدان های آب تیمور و منصوری تا پایان سال 201۷ 

تعیین تکلیف می شود. امیرحسین زمانی نیا روز 
یکشنبه )1۵ مردادماه( پس از دیدار وزیر نفت با 
لوهوت بینسار پانجاتیان، وزیر هماهنگ کننده امور 
دریایی جمهوری اندونزی درباره محور آن اظهار کرد: 
در این دیدار درباره مسائل مالی و بانکی صحبت و 
قرار شد هفته آینده هیئتی از بانک مرکزی ایران 
برای ارتقای همکاری های بانکی به این کشور سفر 
کند. وی با اشاره به این که ایران هم اکنون به این 
کشور نفت و ال پی جی صادر می کند، تاکید کرد: 
برای ایران روابط بانکی مستقیم میان 2 کشور بسیار 
بااهمیت است. معاون وزیر نفت با بیان این که طرح 
جامع توسعه )MDP( میدان های آب تیمور و 
منصوری از سوی پرتامینا دریافت شده است، تصریح 
کرد: این پیشنهاد در حال بررسی است، ضمن این 
که ایران با چند کشور دیگر برای توسعه این میدان ها 
تفاهم نامه امضا کرده است. زمانی نیا با بیان این که 
سیاست وزارت نفت توسعه همکاری های انرژی با 
این کشور بزرگ آسیاست که وزیر نفت آن را در دیدار 

امروز اعالم کرد، افزود: درعین حال شرکت ملی نفت 
ایران برای توسعه میدان های آب تیمور و منصوری 
عالوه بر پرتامینا با چند شرکت داخلی و خارجی 
برای توسعه این میدان ها تفاهم نامه امضا کرده است 
که امید می رود پرتامینا با جدیت بحث های فنی این 
دو میدان را دنبال کند. به گفته وی، موضوع ازدیاد 
برداشت در میدان های آب تیمور و منصوری دارای 
اهمیت زیادی است. معاون وزیر نفت از سفر هیئتی 
از شرکت پرتامینا برای مذاکره با مدیران شرکت ملی 
نفت ایران برای بررسی طرح جامع توسعه از سوی 
این شرکت برای توسعه میدان های آب تیمور و 
منصوری در آینده نزدیک خبر داد. زمانی نیا گفت: 
وزیر نفت در این دیدار اظهار امیدواری کرد که تکلیف 
توسعه میدان های آب تیمور و منصوری تا پایان سال 
میالدی جاری روشن شود. شرکت لوک اویل 
روسیه، تنکو و مپنای ایران برای مطالعه میدان آب 
تیمور و منصوری با شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه 

)MOU( امضا کردند.

وزیر نفت:    

ایران و اندونزی رابطه نزدیکی در بازار نفت دارند

از حجت االسالم  با قدردانی  وزیر نفت 
محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور برای تائید 
قرارداد فاز 11 پارس جنوبی گفت: این که این 
قرارداد پس از 20 روز بررسی دقیق و سختگیرانه در 
هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تایید شد، برای ما 
سبب دلگرمی است. مهندس بیژن زنگنه در 
گفت وگو با واحد خبر رادیو با ابراز خرسندی از 
تاییدنهایی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اظهار کرد: 
با تایید این قرارداد یک نفس راحت کشیدم و گفتم 
خدایا شکر! وی با اشاره به این که برای نهایی کردن 
متن قرارداد جدید نفتی مصوب دولت، یکسال زمان 
صرف شد، یادآور شد: قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 
12 تیرماه به امضا رسید، یعنی تقریبا حدود یک ماه 
پیش. وزیر نفت ادامه داد: با آن که یک ماه از امضای 
قرارداد فاز 11 پارس جنوبی سپری شده و تمام 
مراحل آن به تایید رسیده و روسای کمیسیونهای 

مجلس آن را روز دوشنبه )۹ مردادماه(  امضا و تایید 
و تحسین کردند، باز عده ای دست از انتقاد بر 
نداشتند. زنگنه ضمن قدردانی از دادستان کل کشور 
توضیح داد: آقای منتظری به همراه 2 معاون خود 
متعهدانه و با سختگیری و ریزبینی، متن قرارداد را 
بررسی کردند و برای ما سبب دلگرمی شد که با این 
دقت، ریزبینی و سختگیری این قرارداد را تایید 

کردند. وزیر نفت با اشاره به این که مدت 20 روز در 
هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی درباره قرارداد فاز 
11 پارس جنوبی در سطوح مختلف جلسه برگزار 
شد، تصریح کرد: کارگروه ها آمدند، مجلس جلسه 
گذاشت، آقای حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی، 
مرکز پژوهش ها و آقای الریجانی جلساتی برگزار 
کردند و افراد بسیاری رفتند و آمدند و در نهایت این 

قرارداد تأیید شد. مهندس زنگنه گفت: خوشحالم 
که با وجود همه بررسی ها، یک قرارداد حدود ۷00 
صفحه ای بدون اشکال تایید شد. قرارداد فاز 11 
پارس جنوبی در جلسه ۹ مردادماه هیئت عالی 
نظارت بر منابع نفتی که با حضور همه اعضا برگزار 
شد، تایید شد. ۹نفر از اعضای هیئت یاد شده که به 
موجب قانون اصالح قانون نفت مصوب 13۹0 
مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است، عبارتند 
از: دادستان کل کشور، رئیسان کمیسیون های انرژی 
و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی 
و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس 
کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت 
است. قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، 12 تیرماه امسال 
میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال، سی 
ان پی سی آی چین و پتروپارس ایران به امضا رسید.

وزیر نفت در قدردانی از دادستان کل کشور:
تایید قرارداد فاز ۱۱ با تمام سختگیری ها سبب دلگرمی است
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چهارگوشه

سند همسان قراردادهای EPC اختصاصی 
صنعت نفت با هدف دستیابی به معیارهای 
موفقیت پروژه تدوین و برای اجرا به شرکت های 
تابعه وزارت نفت ابالغ شد. بر اساس اعالم 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت، سند همسان قراردادهای EPC اختصاصی 
صنعت نفت با هدف دستیابی هرچه بهتر به 
معیارهای موفقیت پروژه از طریق توزیع عادالنه 
ریسک، تسهیل روند اجرایی پروژه، کارآمدتر 
کردن ارتباطات ذی نفعان کلیدی طرح ها و 
پروژه ها مطابق با پیچیدگی های خاص صنعت 
نفت بر مبنای بررسی بهترین تجارب جهانی و 
اخذ نظر خبرگان صنعت و دانشگاه با متدلوژی 
علمی مبتنی بر ارزیابی ساختار و تحلیل محتوا 
در اداره کل نظام فنی و اجرایی ارزشیابی طرح ها 
تدوین شده است. بر اساس این گزارش، مطالعه 
و بررسی تجارب جهانی درباره اجرای پروژه های 
صنعتی نشان می دهد، روش های مبتنی بر 
تمرکز هرچه بیشتر مسئولیت ها با هدف کنترل 
بهینه تر نتایج عملیاتی از طریق توزیع متعارف 
ریسک با اقبال زیادی روبه رو است و در این 
طیف، روش های خرید توامان خدمات طراحی 
و مهندسی و اجرا و نصب و همچنین کاالها و 
تجهیزات موسوم به مهندسی، تدارکات و 
ساخت )EPC( به صورت گسترده  از سوی 
سازمان ها و نهادهای ذیربط توسعه یافته و 
استاندارد شده اند. ضوابط اجرای روش طرح و 
ساخت در پروژه های صنعتی، نشریه ۵4۹۰ که 
از سوی اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی 
طرح های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت تهیه و به وسیله سازمان برنامه و 
بودجه در سال ۱38۱ ابالغ شده است، اولین 

سند از این نوع و همچنین تنها سند مربوط به 
کارهای صنعتی در کشور محسوب می شود که 
از اهمیت بسیار زیادی در پروژه های صنعت نفت 
برخوردار است. این گزارش می افزاید: با توجه 
به کاستی های موجود در این سند، معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری به دستور مقام 
مستمر  درخواست های  وزارت،  عالی 
شرکت های تابعه و به استناد جزء ۶ بند »ب« 
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
مبنی بر اعمال نظارت بر کنترل عملکرد 
شرکت های تابعه در زمینه های مالی، فنی، 
اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادی و 
سایر امور و ماده ۶ نظام فنی و اجرایی طرح ها و 
پروژه های صنعت نفت، اقدام به تدوین سند 
همسان EPC اختصاصی صنعت نفت بر مبنای 
بازطراحی نشریه ۵4۹۰ با عنوان »ضوابط اجرای 
روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی« 
کرده است. بررسی اجمالی شرایط عمومی 
نشریه ۵4۹۰ به عنوان ضوابط اجرای روش طرح 
و ساخت در پروژه های صنعتی نشان می دهد 
در بسیاری از مواد این قرارداد، تعهدات و 
مسئولیت ها به صورت یکجانبه در نظر گرفته 
شده است؛ بنابراین بازنگری الگوی توزیع 
مسئولیت ها و تعهدات طرفین در این قرارداد 
ضروری به نظر می رسید چراکه توزیع نامناسب 
مسئولیت ها باعث کاهش بهره وری و اختالل در 
عملکرد پیمانکاران و شروع مشاجرات در پروژه 
و سبب می شود روند اخذ مطالبات طرفین با 
پیچیدگی های زیادی همراه شود. سند همسان 
قراردادهای EPC اختصاصی صنعت نفت برای 
اجرا به شرکت های تابعه وزارت نفت ابالغ شده 

است.

وزیر نفت از عالقه مندی نامیبیا برای 
همکاری در حوزه  اقتصادی با ایران و کمک 
شرکت های ایرانی در زمینه توسعه میدان گازی 

کشف در این کشور آفریقایی خبر داد.
یکشنبه روز  زنگنه  بیژن   مهندس 
 )۱۵ مردادماه( در دیدار با آنتونی نوجوما، وزیر 
اصالحات ارضی نامیبیا محور این دیدار را 
عالقه مندی این کشور برای همکاری با ایران 
عنوان کرد و گفت: این مقام آفریقایی اعالم کرد 
که نامیبیا تاکنون با ایران همکاری سیاسی 
داشته و اکنون خواهان توسعه روابط اقتصادی 

است و ما هم استقبال کردیم.
وی افزود: وزیر اصالحات ارضی نامیبیا در 
این دیدار با اشاره به کشف یک میدان گازی در 
این کشور اعالم کرد که در این زمینه خواستار 
کمک ایران برای توسعه آن هستند و ما از آنها 
خواستیم اطالعات میدان را برای ایرانی ها 

بفرستند تا پس از بررسی، بخش خصوصی 
ایران در این زمینه فعال شود. وزیر نفت درباره 
این که نامیبیا پیش تر خواستار مشارکت 
ایرانی ها در ساخت پاالیشگاه در این کشور 
آفریقایی بود، توضیح داد: در این زمینه بحثی 
مطرح نشد. وی افزود: ما به طور مطلق سیاست 
ساخت پاالیشگاه را در خارج از کشور نداریم، 
اما به سرمایه گذاری در خارج از کشور برای 
ایجاد امنیت تقاضا توجه داریم. زنگنه ادامه داد: 
دولت و وزارت نفت در این زمینه از طریق 
پرداخت وام با محوریت صندوق توسعه ملی به 

بخش خصوصی کمک می کند.
وزیر نفت تاکید کرد: ساخت پاالیشگاه در 
جاهایی که برای ما اهمیت دارد، برای ایجاد 
امنیت و فروش بلندمدت نفت خام در آینده 
است؛ نه برای فروش فرآورده و سود حاصل از 

آن.

سند همسان قراردادهای EPC صنعت نفت 
تدوین و ابالغ شد

عالقه مندی نامیبیا به همکاری های اقتصادی  
با ایران

معاون وزیر نفت با اشاره به فضای بسیار 
مناسب ایجاد شده در پسابرجام گفت: یازدهمین 
نمایشگاه ایران پالست با مشارکت باالیی از سوی 
فعاالن صنایع تکمیلی پتروشیمی، پلیمر و 
پالستیک جهان نسبت به دوره گذشته برگزار 
می شود. مرضیه شاهدایی درباره برگزاری 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست اظهار 
کرد: همه تالش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
ارتقای سطح نمایشگاه ایران پالست در هر دوره 
نسبت به دوره های گذشته بوده است تا این 
نمایشگاه به مرکز همگرایی و هماهنگی بیشتر در 
صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک کشور 
تبدیل شود. وی افزود: همزمان با برگزاری 
نمایشگاه ایران پالست، تولید کنندگان، مصرف 
کنندگان، سازندگان تجهیزات در ایران و در خارج 
از کشور می توانند از آخرین پیشرفت ها در حوزه 
تولید و فناوری های مرتبط با صنایع تکمیلی 
پتروشیمی با خبر شوند. معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی با اشاره به این که از حدود 2 سال 
گذشته تاکنون با اجرایی شدن برجام، شرایط   
بسیار بهتر و مناسبی برای حضور شرکت های 
بین المللی و خارجی در ایران به وجود آمده است، 
تصریح کرد: تالش کردیم با مشارکت بیشتر با 
نمایشگاه دوسلدورف آلمان و استفاده از فضای 
پسابرجام، شرایط برای هرچه با شکوه تر برگزار 
شدن نمایشگاه ایران پالست فراهم کنیم. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید 
بر این که پیش بینی می شود در یازدهمین دوره 
برگزاری نمایشگاه ایران پالست با مشارکت قابل 
قبول و بسیار باالیی از سوی مشارکت کنندگان 
معتبر داخلی و بین المللی به ویژه از کشورهای 
اروپایی روبه رو شویم، اظهار کرد: به نظر می رسد 
نمایشگاه امسال از تمام سال های قبل از نظر 
وسعت و تعداد شرکت کنند گان دارای باالترین 
آمار از نظر کمی باشد. شاهدایی با تأکید بر این که 
عالوه بر توجه به مشارکت حداکثری فعاالن 
صنایع تکمیلی پتروشیمی از داخل و خارج کشور، 
 بعد کیفی برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه

 ایران پالست نیز به عنوان اولویتی دیگر در دستور 
کار قرار گرفته است، گفت: قرار است در حاشیه 
برگزاری این نمایشگاه، سمینارها، کنفرانس ها و 
همایش های تخصصی، علمی و پژوهشی با اولویت 
صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک برگزار 
شود که قطعا برگزاری این همایش ها می تواند 
سطح علمی و پژوهشی نمایشگاه را افزایش دهد. 

وی با اشاره به این که برای نخستین بار در 
نمایشگاه یازدهم ایران پالست در بخش 
دانش فنی، تجارت محصول و یا 
تجهیزات فعال می شود، ادامه داد: 
امیدواریم با تجربه برگزاری موفق 

همایش IPF، این بخش از 
نمایشگاه نیز هرچه 
باشکوه تر برگزار شود و 
با بازخوردی که از آن 
می گیریم، قطعا برای 

سال آینده نمایشگاه بسیار پربارتر خواهد بود.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست، 
2 تا ۵ مهرماه 13۹6 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران در چهار گروه مواد اولیه، کاالهای 
ساخته و نیمه ساخته شده، ماشین آالت و 

تجهیزات و خدمات برگزار خواهد شد.

 ورود ۵ میلیارد دالر سرمایه به 
صنعت پتروشیمی ایران

صنعت پتروشیمی ایران در آینده نزدیک، پنج 
میلیارد دالر سرمایه  خارجی را از سه شرکت 
اروپایی در مسیر توسعه جذب می کند. پس از 
اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
در دولت یازدهم، به منظور تکمیل طرح های نیمه 
تمام و اجرای طرح های جدید و دستیابی به 
افزایش تولید، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
قالب سیاست های دولت و در چارچوب نظام 
اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی به 
برقراری و تقویت تعامالت داخلی و بین المللی 
برای جذب سرمایه های خارجی به منظور تأمین 
منابع مالی و دانش های فنی به روز مورد نیاز 

توسعه این صنعت متمرکز شده است.
آگاهی کامل شرکت ها ی خارجی از امنیت و 
مزایای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران 
سبب شد تا در پسابرجام، کشور با سیل 
عالقه مندان و سرمایه گذاران این صنعت روبه رو 
شود؛ خوراک فراوان، دسترسی به آب های آزاد، 
نیروی انسانی جوان و متخصص، بازار بزرگ و رو 
پتروشیمی،  محصوالت  داخلی  رشد  به 
زیرساخت های الزم و همه و همه از فرصت های 
مناسب سودآوری و ارزش افزایی صنعت 
پتروشیمی کشور است. حسین علیمراد، مدیر 
سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
بیان این که بازگشت سرمایه در صنعت 
پتروشیمی ایران تضمین و تایید شده است، گفت: 
با نهایی شدن مذاکرات و فراهم شدن شرایط الزم 
در آینده نزدیک، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
جدید خارجی در صنعت پتروشیمی کشورمان 
با مشارکت 3 شرکت اروپایی جذب خواهد شد. 
وی با اشاره به این که پس از برجام 10 میلیارد 
دالر تفاهم نامه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در صنعت پتروشیمی  با کشورهای اروپایی و 
آسیای شرقی امضا شده است، افزود: به زودی 
بخشی از آن که از سوی شرکت های معتبر اروپایی 
انجام شده است، منجر به امضای قرارداد نهایی و 
جذب صنعت پتروشیمی ایران می شود. 
علیمراد تصریح کرد: در چند هفته 
گذشته روند مذاکره با این شرکت ها 
وارد مرحله جدید شده است و 
ورود  که  گفت  می توان 
سرمایه گذاری های جدید به 
توسعه ای  طرح های 
صنعت پتروشیمی 
ایران در حال تحقق 

است.

افزایش مشارکت بزرگان پلیمر جهان
 در نمایشگاه ایران پالست یازدهم

معاون وزیر نفت خبر داد: 
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از شرکت نفت و گاز گچساران

حسام الدین ارجمند  
کارگر برتر صنعتی 

منطقه 5 
کشوری شد  

از تعمير و  مديرعامل شركت آغاجاري 
بازسازي كامل ميل لنگ كمپرسوربورسيگ 
رديف C ايستگاه تقويت فشار گاز CS200 براي 
نخستين بار در سطح كشور و مناطق نفتخيز 
جنوب به دست متخصصان داخلي خبر داد. 
ابراهيم پيرامون با اعالم اين خبر افزود: با تالش 
كارشناسان نگهداري و تعميرات و مهندسان 
تعميرات اساسي، ميل لنگ كمپرسور بورسيگ 
با توان و امكانات داخلي منطقه تعمير، بازسازي 

و در مدار عمليات قرار گرفت.
وی با اشاره به اهميت اين دستگاه در تقويت، 
فرآورش و استحصال ميعانات گازي بيان كرد: 
گازهاي ورودي ايستگاهCS200 كه گازهاي 
مرحله دوم، سوم و چهارم بهره برداری كرنج را 
شامل می شود، به وسيله ٤ رديف كمپرسور رفت 
و برگشت بورسيگ فشرده سازي شده و برای 
استحصال ميعانات گازي به كارخانه گاز و گازمايع 
ازكارافتادن  مي شود.  ارسال  كرنج   ١٥00
كمپرسور رديفC اين ايستگاه، باعث ازدست 
گاز  مكعب  فوت  ١٩ميليون  حدود رفتن 
و١200تا١٥00 بشكه درروزميعانات گازي شده 
بود، از اين رو با توجه به اين شرايط، كاركنان 
عملياتي شركت با همت كاركنان بخش تعميرات 
اساسي، عزم خود را جزم كردند و پس از مطالعات 
گسترده و تالش شبانه روزي توانستند با تعمير 
وبازسازي كمپرسوركه نقش اساسي را درافزايش 
توليد گاز وميعانات گازي دارد، برگ زرين ديگري 
بر كارنامه افتخارات كاركنان خدوم اين شركت 

بيفزايد.
پيرامون گفت: با توجه به بروز ايراد اساسي در 
يك رديف از اين كمپرسورها، عمليات بازسازي و 
تعمير آن با همكاري اداره تعميرات اساسي كه 
تعميرات  مديريت  ونت  معا زيرمجموعه 
ماشين آالت وتجهيزات فرآيندي مناطق است، در 
دستوركار قرار گرفت و موفق شديم با استفاده از 
امكانات داخلي و يك قطعه ميل لنگ كمپرسور 

كه سال ها در ايستگاه CS600 بال استفاده مانده 
بود، اين كمپرسور را تعمير و بازسازي كنيم. 
مديرعامل شركت آغاجاري ضمن تقدير از 
تالش هاي مجموعه همكاران در اداره نگهداري و 
تعميرات و همچنين تعميرات اساسي آغاجاري، 
انجام اين عمليات را كه با باالترين دقت انجام شد، 
گامی مهم در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي و 
استفاده حداكثر توان از ظرفيت هاي موجود و 
ايجاد روحيه خودباوري در بين همكاران عنوان 
كرد و گفت: سود وصرفه اقتصادي حاصل از تعمير 
اين كمپرسور، به اندازه اي ارزشمند است كه برای 
افزايش اين ميزان توليدگازوميعانات گازي، تأمين 
كمپرسور جديد بسيار پرهزينه و درشرايط 
تحريم، بسياردشوار است؛ اما تعويض ميل لنگ 
بال استفاده دريكي از واحدها و نصب آن روي اين 
كمپرسور، ضمن صرفه جويي چند ميليارد توماني 
در هزينه خريد دستگاه هاي جديد،سود وصرفه 
اقتصادي هنگفتي نيز براي كشور عزيزمان در 

برداشته است. 
اساسي  تعميرات  رئيس  زيداني،  موسي 
آغاجاري نيز ضمن تقدير از پيگيري ها و مساعدت 
مديرعامل شركت آغاجاري در راه اندازي اين 
كمپرسور، بخشي از اقدامات صورت گرفته را 

تشريح كرد و گفت: پس از هماهنگي با مديريت 
شركت آغاجاري و تحويل ميل لنگ مورد نظر، با 
توجه به ابعاد وزن باالي ٨ تن اين ميل لنگ، 
همكاران به ساخت ٣ عدد پايه نگهدارنده و يك 
ابزار مخصوص )lifting beam( و مكمل و شيل 
مناسب اقدام كردند. وی توضيح داد: در نهايت 
پس از آماده سازي و تأييد ابعاد ميل لنگ و انتقال 
آن به ايستگاه CS200 طي يك برنامه دقيق و 
كامالً  حساب شده، ميل لنگ آسيب ديده از محل 
خارج و ميل لنگ جديد بر روي كمپرسور نصب 
شد كه خوشبختانه مورد تأييد كارشناسان قرار 
گرفت. رئيس تعميرات اساسي آغاجاري انجام 
موفقيت آميز اين عمليات را ناشي از تلفيق دانش، 
فناوري و تجربيات ارزنده تمامی همكاران در 
تعميرات اساسي و شركت آغاجاري دانست و از 
همه دست دركاران اين عمليات، بخصوص 
مجموعه مديريت شركت آغاجاري قدرداني كرد.
الزم به ذكر است، اين عمليات موفقيت آميز 
براي نخستين بار از سوی كارشناسان متعهد 
شركت آغاجاري درسطح كشور انجام شده و راه 
را براي تعمير وبازسازي ساير دستگاه هاي 
عملياتي بدون وابستگي به خارج وبا استفاده 

ازتوان داخل هموار كرده است. 

 براي نخستين بار در سطح کشور و مناطق نفتخيزجنوب محقق شد
تعمير و بازسازي ميل لنگ كمپرسور بورسيگ در شركت آغاجاري

عملکرد شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در مجلس بررسی شد
سخنگوی كميسيون انرژی مجلس شورای 
اسالمی از بررسی عملكرد شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ايران در كميسيون متبوع خود 
خبرداد. اسداهلل قره خانی، سخنگوی كميسيون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، درباره نشست روز 
سه شنبه )١۷ مردادماه( اين كميسيون گفت: در 
اين نشست عباسعلی جعفری نسب، مديرعامل 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در 
كميسيون حضور يافت و گزارشی تفصيلی از 
ايران،  نفت  مخابرات  و  لوله  وضع خطوط 
چالش ها، فعاليت ها و طرح های در حال اجرا ارائه 

كرد.
وی با بيان اين كه شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران، اقدام های مناسبی در 
زمينه های مخابراتی، بازسازی، مرمت و تعويض 

خطوط لوله فرسوده انجام داده است، افزود: 
خطوط لوله از جنوب كشور وارد ترمينال تهران، 
سپس به سمت شمال و غرب كشور هدايت 
می شود و در چهار مخزن برای انتقال وجود 
دارد. اين مخازن در شهر ری، فرودگاه مهرآباد 

جنوب غرب و شرق تهران مستقر 
شده اند.

سخنگوی كميسيون انرژی 
مجلس در تشريح دستور كار 
دوم اين كميسيون تصريح كرد: 

معرفی اعضای پيشنهادی 
كابينه دولت دوازدهم 
ر  كا و  ز  سا و 
ی  ا بر ن  كميسيو
صالحيت  بررسی 

اين افراد، دستور كار ديگر كميسيون بود كه بر 
اين اساس مقرر شد برخی وزيران به عنوان 
وزيران اصلی و برخی به عنوان وزيران فرعی در 
كميسيون حضور يابند. قره خانی عنوان كرد: 
وزيران اصلی شامل وزير نفت، نيرو، رفاه و دفاع 
2 ساعت زمان دارند تا  هستند كه حدود 
برنامه های خود را برای اعضای كميسيون انرژی 
تشريح كنند و به وزيران فرعی حدود يك 
ساعت فرصت توضيح درباره برنامه داده 
می شود، ضمن آنكه نمايندگان و كميته های 
نرژی  ا كميسيون  تخصصی 
نند  ا می تو نيز  مجلس 
پيشنهادهای خود را برای 
اداره بهتر كشور به وزيران 

ارائه دهند.

رویداد

مهندس حسام الدين ارجمند از كاركنان قرار دادی 
شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در ميان استان های 
كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، فارس، خوزستان و بندرعباس 
به عنوان كارگر نمونه بخش صنعت منطقه ٥ كشور از سوی 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی معرفی شد.  در حكم 
تقديری كه از سوی معاونت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
برای تقدير از اين مبتكر صنعت نفت گچسارانی اهدا شده، 
آمده است:»پيشرفت در مسير شكوفايی ورونق اقتصادی با 
عزمی برخاسته از تعهد، اخالص، ايثار و با قدم هايی محكم و 
استوار ميسر می شود. بی شك توسعه پايدار مرهون 
توانمندی، تالش و همت واالی نوآورانی چون شماست كه 
ضمن بهره گيری از امكانات موجود، با توانايی های بالقوه خود 
دست به خلق ايده های نوآورانه در عرصه كار و توليد زده ايد.« 
در ادامه اين حكم تقديرآمده است: »از اين رو به پاس تالش ها 
و خدمات جناب عالی در راستای نهادينه شدن فرهنگ كار 
و اشاعه روحيه سخت كوشی، خالقيت و نوآوری، عنوان 
كارگر نمونه منطقه ٥ كشور در بيست و هشتمين جشنواره 
امتنان از نخبگان جامعه كار و توليد، به وجود پر افتخار شما 
اعطا می شود.« حسام الدين ارجمند در گفت وگويی اظهار 
داشت: همواره افتخار می كنم كه در شركت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران به عنوان يك نيرو در قلب اقتصادی كشور 
مشغول خدمت هستم. وی در پاسخ به اين سوال كه نفرات 
برتر اين جشنواره چگونه انتخاب می شوند، افزود: بر اساس 
معيارهای داوران جشنواره و متناسب با سابقه كاری يك ساله 
نيروها در خصوص كارهای پژوهشی، علمی، تحقيقاتی، 
صنعتی و رضايت واحد مربوط و كارهای مفيد و پس از آناليز 
در شهرستان، مدارک به استان ارسال می شود. ارجمند افزود: 
در كميسيونی كه در استان با حضور كارشناسان برگزار 
می شود، مدارک ارسالی در اين خصوص بررسی شده و پس 
از آن نفرات برتر برای شركت در جشنواره معرفی می شوند.   
وی كارگر برتر سال ٩٤ صنعت نفت گچساران است كه از 
وزير كار نيز لوح تقدير دريافت كرده است. ارجمند متولد 
١٣62 و هشت سال است كه در اداره بهره برداری نفت وگاز 
گچساران كار می كند و سابقه پنج سال تدريس در مجموعه 
دانشگاه های استان را در كارانه كاری خود دارد. وی دارای 
مدرک كارشناسی ارشد مهندسی شيمی است كه مقاالت 
زيادي در عرصه ملي و بين المللي درباره هيدرات های گازی 
به رشته تحرير در آورده و در آزمايشگاه شخصی خود نيز 
موفق به ساخت رآكتور هيدرات های گازی شده است. 
ارجمند، پژوهشگر برتر صنعت نفت گچساران در سال ٩٤ 
و ٩٥ بوده كه مقاله وی به عنوان مقاله برتر به دانشگاه شهيد 
بهشتی در سال ٩٤ معرفی شده است. اين نيروی صنعت 
نفت گچساران، يك مقاله همايش بين المللی را نيز در كارنامه 
خود دارد و موفق شده است در اولين ايتاپ ) ايده های تاپ 
دانشگاه( رتبه اول را با هفت ايده ازآن خود كند. وی از جمله 
مخترعان و محققان صنعت نفت گچساران است كه با 
تحقيقات خود در سال گذشته موفق شد از بروز يخ زدگی 

گاز و مسدود شدن لوله در فصل سرما جلوگيری كند.
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 AB تعمير اساسی   در سكوي
مجتمع ابوذر

 با تالش همكاران سكوي AB مجتمع دريايي نفت و 
گاز ابوذر، پمپ اصلي )main pump( انتقال نفت به جزيره 
 )main pump( خارگ، تعميرات اساسي شد. پمپ اصلي
انتقال نفت سكوي AB به علت فرسودگي لوله هاي 
مسيرهاي Flushing و سوييچ هاي ساكشن آن، خارج از 
سرويس شده بود. بنابراين با توجه به اهميت آماده به 
سرويس بودن اين پمپ، برای جلوگيري از هرگونه توقف 
توليد، تعميرات اساسي و جوشكاري مسيرهاي ياد شده، 
در دستور كار واحدهاي تعميرات مستقر در سكوي ابوذر 
قرار گرفت. از آنجا كه شير برقي ورودي پمپ نشتي 
داشت و بستن آن با سختي همراه بود، همه مراحل 
آماده سازي و فراهم آوردن مقدمات كار، با رعايت اصول 
ايمني برای جلوگيري از هرگونه حادثه، به انجام رسيد 
و در نهايت اين پمپ حياتي كه قادر است روزانه ٤٥ هزار 
بشكه در روز پمپاژ داشته باشد، به مدار توليد بازگشت. 
گفتني است، مجتمع دريايي نفت و گاز ابوذر، با 
بيشترين سهم توليد روزانه، بزرگ ترين توليدكننده نفت 

دريايي كشور بوده و در جزيره خارگ واقع شده است.

 انجام عمليات مانده یابي
 در چاه448 مارون

عمليات مانده يابي در چاه شماره ٤٤٨ ميدان نفتي 
مارون، با تالش كاركنان مديريت تعمير، تكميل و 
خدمات فني چاه هاي شركت ملی مناطق نفتخيز 
جنوب با موفقيت انجام شد. اين عمليات به دنبال مانده 
گذاري مجرابند )PSP ( به همراه ابزار نصب كننده آن 
در اين چاه و درخواست مهندسي بهره برداري شركت 
نفت و گاز مارون مبني بر انجام عمليات مانده يابي 
صورت گرفت. در اين عمليات پس از تالش زياد، در 
مرحله اول ابزار نصب كننده مجرابند از چاه خارج شد 
كه به دليل حساسيت مجرابند و نياز به طراحي دقيق 
وسايل مانده يابي و كاهش احتمال مانده گذاري مجدد، 
بعد از طراحي وسايل مختلف مانده يابي و شبيه سازي 
اين عمليات در كارگاه آزمايش واحد درون چاهي، با 
تالش مجاهدت گونه و ايثارگرانه همكاران عمليات و 
تعميرات درون چاهي اداره خدمات فني چاه ها در 
گرماي باالي ٥0 درجه، مانده درون چاه )مجرابند(، با 
موفقيت كامل از چاه خارج شد. برنامه ريزي، طراحي و 
اجراي اين عمليات به آن دليل اهميت دارد كه با اين 
كار ارزشمند، از تعمير چاه با دكل و هزينه هاي 
ميلياردي مترتب بر آن جلوگيري به عمل آمد. اين 
عمليات، همانند كوه يخي بود كه فقط 20 درصد آن 
)شامل جلوگيري از توقف توليد چاه، هزينه هاي آماده 
سازي محوطه چاه، استقرار دكل تعميراتي، مواد 
مصرفي گل حفاري و شيميايي، تجهيزات سرچاهي و 
درون چاهي( قابل مشاهده و ٨0 درصد آن  غير قابل 
مشاهده است. براي اجراي اين عمليات، گروه هايي از 
شركت  پشتيباني،  و  ترابري  خدمات  مديريت 
بهره برداری نفت و گاز مارون و كارگاه مركزي مديريت 
تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آالت فرآيندي 

همكاري داشته اند.  

 مدیر بهداشت، ایمنی و محيط زیست شرکت ملی نفت ایران خبر داد:
تدوین كتاب  الزامات اچ اس ای و پدافند غير عامل شركت ملی نفت

الزامات مديريت بهداشت، ايمنی، محيط زيست 
و پدافندغيرعامل شركت ملی نفت به صورت يكپارچه 
در قالب دو جلد كتاب تدوين شد.  مدير بهداشت، 
ايمنی و محيط زيست)اچ اس ای( شركت ملی نفت 
ايران با اعالم اين خبر گفت: از شهريور ماه ١٣٩٤ 
تعداد 2٣ سند راهنما، يك سند روش اجرايی و ٤ سند 
مربوط به دستورعمل در مديريت بهداشت، ايمنی، 
محيط زيست شركت ملی نفت تهيه و تدوين شده 
است كه تمامی اين اسناد به انضمام بخشنامه های 
مربوطه در قالب يك مجموعه دو جلدی تحت عنوان 
»الزامات مديريت بهداشت، ايمنی، محيط زيست و 
پدافندغيرعامل شركت ملی نفت« درآمده است. 
سياوش درفشی، با اشاره به عدم كفايت راهنماها و 
دستورعمل های اچ اس ای و پدافندغيرعامل در سطح 
شركت ملی نفت افزود: اقدام برای تهيه راهنماها و 
روش های عمل و الزام و ابالغ آنها از سوی باالترين 
مقام شركت ملی نفت به عنوان راه حل اين مشكل در 
دستور كار اين مديريت قرار گرفت.   به گفته وی، اين 
مجموعه دو جلدی حاوی تمامی راهنماها، 
دستورعمل ها و بخشنامه هايی است كه با رويكرد 

توسعه نظام مديريت اچ اس ای در شركت ملی نفت 
ايران تدوين شده و برای استفاده و اجرا در سطح 
شركت های فرعی و تابعه در اختيار آنها قرار گرفته 
است. مدير بهداشت، ايمنی و محيط زيست شركت 
ملی نفت ايران درخصوص اهميت راهنماها و اقدام 
مديريت  اچ اس ای برای تدوين آنها گفت: فرايند 
طرح ريزی نظام مديريت اچ اس ای با رويكرد چرخه 
PDCA از مرحله سياست گذاری و تدوين خط 

مشی در قالب توسعه راهنماها آغاز شده و با تدوين 
رويه ها و دستورعمل های اجرايی منطبق بر اين 
راهنماها در سطح شركت ها  توسعه می يابد.  درفشی 
ادامه داد: روش كار به صورتی است كه شركت های 
فرعی و تابعه با تدوين رويه ها و دستورعمل های 
منطبق بر راهنما و بخشنامه ها و طرح ريزی سيستم 
آموزشی متناسب با دستورعمل های تهيه شده، نظام 
اچ اس ای را در شركت متبوعه جاری ساخته و با ورود 
به فرايندهای اجرايی از طريق دستورعمل های تدوين 
شده از رعايت اصول و مقررات و استانداردهای اچ اس 
ای اطمينان پيدا می كند.  وی در پايان گفت: مجموعه 
كتاب های الزامات مديريت بهداشت، ايمنی، محيط 
زيست و پدافندغيرعامل شركت ملی نفت كه با تالش 
متخصصان و كارشناسان اين حوزه در ستاد  تهيه و 
تدوين شده است، همواره از طريق دريافت بازخورد 
در مراحل اجرايی و نيز ارزيابی عملكرد شركت ها  مورد 
بازنگری و بهبود قرار می گيرد. البته بايد توجه داشت 
مجموعه حاضر بخشی از نظام مديريت اچ اس ای را 
پوشش می دهد و تالش خواهد شد در سال های آتی 

تكميل و تمام فعاليت های شركت را شامل شود.

 بازدید راه آهنی ها  از معاونت زمين شناسي مناطق نفتخيز جنوب

نشست مسئوالن مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
هم اندیشی  اهالی صنعت و دانشگاه

بنا بر در خواست مدير كل راه آهن جنوب كشور 
مبني بر بازديد و الگو برداري از توانمندي هاي 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در زمينه 
مديريت دانش، مديران و كارشناسان اين مجموعه 
ضمن بازديد از فعاليت هاي مديريت دانش در 
معاونت زمين شناسي شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب به بحث و تبادل نظر با مديران و كارشناسان 
اين معاونت پرداختند. در اين بازديد كه يكشنبه ١٥ 
مرداد ماه انجام شد، دكتر ناصري كريموند، معاون 
مدير زمين شناسي ضمن بيان و بررسي مسير طي 

شده مديريت دانش در اين معاونت از سال ١٣٩١ 
تا كنون به آسيب شناسي و چالش هاي پيش روي 
پياده سازي نظام مديريت دانش در صنايع كشور 
پرداخت. وي ضمن انتقال تجربيات كسب شده اين 
معاونت در مسير مديريت دانش، به نقاط ضعف و 
قدرت سازمان هاي كشور در پذيرش يا عدم پذيرش 
مديريت دانش، به عنوان يك مزيت رقابتي پايدار 
اشاره كرد. مهندس موسوي به نمايندگي از مدير 
حقوقي راه آهن جنوب كشور نيز ضمن ابراز 
خرسندي از وجود مجموعه هاي موفق مديريت 

دانش در استان خوزستان از جمله معاونت زمين 
شناسي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، اين مهم 
را فرصتي مناسب براي الگوبرداري ساير سازمان هاي 
مستقر در استان خوزستان به منظور استقرار نظام 
مديريت دانش برشمرد.  با توجه به گستردگي 
مباحث الگوبرداري و نياز راه آهن جنوب كشور به 
شناخت بيشتر و دقيق تر مقرر شد، در صورت امكان 
با تشكيل جلساتي در آينده، تجربيات معاونت زمين 
شناسي در زمينه استقرار نظام مديريت دانش به 

مجموعه راه آهن جنوب كشور منتقل شود. 

جلسه ای در راستای همكاری های پژوهشی 
مرتبط با حوزه اكتشاف منابع هيدروكربوری به 
منظور ايجاد تعامل بيشتر بين صنعت و دانشگاه، 
بين مسئوالن مديريت اكتشاف و دانشگاه فردوسی 
مشهد در روز پنجشنبه ١2 مرداد  با حضور مهندس 
سيدصالح هندی  مدير اكتشاف  و دكتر محمد 
كافی  رئيس دانشگاه فردوسی مشهد  در سالن 
جلسات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. سيد 
صالح هندی، مدير اكتشاف شركت ملی نفت ايران 
گفت: با توجه به پيشينه خوب همكاری اساتيد 
دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های آموزشی و 
پژوهشی با شركت ملی نفت ايران و همچنين تأكيد 
مقام وزارت نفت بر همسو شدن فعاليت های اين 
وزارتخانه با پژوهش های اساتيد دانشگاه ها، 
مشاركت دانشگاه ها در توسعه فناوری برای افزايش 
اثربخشی و حل مشكالت صنعت را از خواسته های 
وزارت نفت دانست. وی با اشاره به ظرفيت های 

دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: اين دانشگاه 
قطعاً می تواند در طرح های شركت ملی نفت حضور 
فعال داشته باشد. همچنين بهينه سازی تصاوير 
زيرسطحی با استفاده از داده های لرزه نگاری و 
زمين شناسی از جمله طرح هايی است كه به موجب 
آن دانشگاه می بايست رشته های مختلف علمی از 
جمله زمين شناسی، فيزيك، رياضيات، كامپيوتر، 

علوم مديريت و … را مورد استفاده قرار دهد.
دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی 
مشهد نيز در اين نشست ضمن خير مقدم به مدير 
اكتشاف و هيأت همراه با اشاره به سوابق 
همكاری های دانشگاه فردوسی با وزارت نفت اظهار 
داشت: دانشگاه تمامی ساز و كارهای الزم برای 
اينگونه همكاری ها را در دانشگاه فردوسی مشهد 
فراهم كرده است. وی مزيت بارز دانشگاه فردوسی 
مشهد را نسبت به ديگر دانشگاه های صنعتی، 
جامع بودن آن دانست و افزود: می توانيم از 

ظرفيت های مختلفی برای همكاری در پروژه های 
وزارت نفت استفاده كنيم. دكتر كافی رويكرد 
دانشگاه فردوسی مشهد را هم افزايی و هم گرايی با 
ساير دانشگاه ها، در اجرای مأموريت هايشان ذكر 
كرد  و جايگاه اين دانشگاه را از نظر شتاب رشد 
كيفی علمی و ديپلماسی علمی، ممتاز دانست. اين 
نشست، با موضوع بررسی ابعاد تخصصی طرح های 
پژوهشی بلندمدت در زمينه اكتشاف منابع 
هيدروكربوری از نظر علوم ژئوفيزيكی و با توجه به 
توانمندی ها و پتانسيل علمی دانشگاه فردوسی 
مشهد و قرار گرفتن آن در محدوده حوضه رسوبی 
كپه داغ و همچنين نيازهای پژوهشی و فناورانه 
صنعت نفت برگزار شد. در پايان پس از برگزاری 
اين جلسه، مدير اكتشاف و هيأت همراه از 
آزمايشگاه ها و تجهيزات آن دانشگاه و مراكز 
پژوهشی در حوزه های علوم زمين و ژئوفيزيك 

بازديد كردند.
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صرفه جویی 2/5 ميليون 
دالری با تعميرات اساسی توربين 

زیمنس در سكوی سروش
با انجام تعميرات اساسی، نصب و راه اندازی توربين
SGT-٥00 زيمنس در سكوی سروش، عالوه بر بی نيازی 

كشور از ورود كارشناسان خارجی، از خروج بيش از ٥/2 
ميليون دالر ارز از كشور جلوگيری شد.

احمد ابراهيمی، معاون عمليات و توليد منطقه بهرگان 
اين خبر را اعالم كرد و افزود: اين عمليات با صرف چهار 
هزار نفر - ساعت كار با تيمی مشتمل بر ١٥ نفر و با خريد 

حدود پنجاه ميليون ريال كاال اجرايی شد.
وی گفت: توربين واحد A سكو در سال ٩2 به دليل 
نقص فنی از سرويس خارج شد و در آن زمان توليد برق 
نيروگاه سكو با دو توربين باقيمانده انجام می شد، اما بيم 
آن وجود داشت كه با هرگونه خرابی دو توربين باقيمانده، 
پروسه توليد نفت دچار مشكل اساسی شده و سبب پايين 
آمدن كيفيت نفت توليدی شود. بنابراين ضرورت تعويض 
انجين )ENGINE( توربين A با توربين نو كه به صورت 
پشتيبان در انبار منطقه بود، كامالً احساس می شد و اين 
كار با همت بخش تعميرات توربين سكو و ساير همكاران 
انجام شد. به گفته وی، پس از تعويض ENGINE  توربين ها 
و راه اندازی آن اقدام به برنامه ريزی برای تعمير توربين 
معيوب كرديم ولی از آنجايی كه آثار تحريم كماكان بر 
صنعت سايه افكنده بود، حتی شركت سازنده نيز تمايلی 
نسبت به تعمير اساسی توربين از خود نشان نمی داد؛ از 
طرفی تعداد اين نمونه توربين در كل كشور انگشت شمار 
و فرستادن ENGINE آن به وزن ١6 تن به خارج از كشور 
با مشكالت فراوانی روبه رو بود. عالوه بر آن هيچ گونه 
اسنادی برای تعمير آن در دسترس نبود و شركت های 
داخلی نيز با توجه به نداشتن اطالعات كافی قادر به انجام 
تعميرات آن نبودند، بنابراين ضمن تشكيل كارگروهی از 
بهترين نفرات تعميرات، تصميم به تعمير اساسی توربين 
گرفته و تعميرات با مطالعه و جمع آوری اسناد و به كار 

بستن تجربيات گذشته، در سال گذشته آغاز شد.
ابراهيمی افزود: در زمانی كه تعميرات اساسی آن 
توربين رو به پايان بود، توربين واحد C دچار اشكال و از 
سرويس خارج شد كه گروه تعميرات با فعاليتی دوچندان 
پس از صحت عملكرد و انجام تست های الزم اقدام به 
تعويض انجين  تعمير شده با انجين معيوب كرد و پس از 
راه اندازی آزمايشی و پايش وضعيت، اين توربين هم اكنون 

در حال بهره برداری است.
معاون عمليات و توليد منطقه بهرگان افزود: با توجه 
به فضای محدود و پر پيچ وخم سكو، جابه جايی انجين ها 
چالش بزرگی محسوب می شد كه با طراحی و ساخت 
سازه متحرک و ريل های مناسب اين مهم هم با موفقيت 

انجام شد.
سكوی سروش تنها سكوی شركت نفت فالت قاره 
ايران است كه عمليات استخراج، فرآورش و نمك زدايی 
دو ميدان سروش و نوروز به طوركامل در آن صورت 
می گيرد. اين سكو صادر كننده دو پايه از پنج پايه نفت 
صادراتی كشور است. يكی از نياز های مبرم اين سكو 
داشتن توربين های گازی مولد برق با راندمان باال است 
كه اين مهم هم اكنون به وسيله سه توربين ١۷ مگاواتی 
سه محورهSGT-٥00  ساخت شركت زيمنس تامين 

می شود.

رویداد

 توسعه و توليد، مهمترین راهبرد شركت نفت خزر در دریای كاسپين
رئيس امور بين الملل شركت نفت خزر، تالش 
برای اجرايی شدن فرايندهای توسعه و توليد در 
خزر را مهمترين مسئوليت راهبردی اين شركت 
عنوان كرد و گفت: با هدف ايجاد فرصت های جذب 
سرمايه در اين بخش، مذاكره با شركت های 
بين المللی با جديت دنبال می شود. رامين 
به ظرفيت های  توجه  با  افزود:  خودآفرين 
هيدروكربوری موجود در دريای خزر و لزوم 
سرمايه گذاری در اين منطقه، همچنين تجربيات و 
دانش كسب شده توسط متخصصان شركت نفت 
خزر در حوزه آب های عميق، مذاكره با شركت های 
توانمند بين المللی را برای جلب مشاركت و جذب 
سرمايه در حوزه های مطالعات، اكتشاف، توسعه و 

توليد در خزر دنبال می كنيم.
كارگروه  تشكيل  اهداف  درباره  وی 
سرمايه گذاری و توسعه روابط بين الملل در شركت 
نفت خزر گفت: برای تحقق فعاليت های توسعه ای 
در خزر، فاينانس پروژه ها، تحكيم روابط و گسترش 

بيشتر همكاری  با شركت ها ی معتبر و همچنين 
و  نظرات  از  استفاده  همسايه،  كشورهای 
ظرفيت های داخلی و خارجی شركت و ايجاد 
كارگروه مشورتی سرمايه گذاری و توسعه روابط 
بين الملل شركت نفت خزر در دستور كار قرار 
گرفت. خودآفرين درباره اين كارگروه مشورتی 
توضيح داد: اين كارگروه با حضور نمايندگانی از 
هيئت مديره و مديران بخش های  اكتشاف، 
مهندسی و ساختمان، امور مالی، امور حقوقی و امور 
بين الملل شركت نفت خزر و با هدف بررسی 
اولويت های سرمايه گذاری، تدوين و آماده سازی 
بسته های فنی و قراردادی برای ارائه به شركت های 
عالقه مند و روزآمد كردن آنها و هدايت مذاكرات 
تشكيل شده است.  به گفته وی، اين كارگروه با 
تعدادی از شركت هايی كه عالقه مندی خود را برای 
همكاری در پروژه های نفتی ايران در دريای خزر در 
مذاكرات گذشته اعالم كرده بودند، مكاتباتی انجام 
داده و از آنها برای مذاكره مجدد دعوت كرده است. 

رئيس امور بين الملل شركت نفت خزر به اهميت 
آماده سازی سكوی نيمه شناور ايران اميركبير و 
ضرورت حفظ ايمنی سكو اشاره كرد و گفت: 
مسئوليت های اين سكو ايجاب می كند برای 
آماده سازی آن از توان شركت ها ی مطرح 
بين المللی و دارای استاندارد استفاده شود.   
خودآفرين يادآور شد: جلسه های مشترک و 
مذاكراتی با نمايندگان صندوق های انرژی و 
شركت های خارجی نفت و گاز اعم از شركت های 
فعال در حوزه حفاری و اكتشاف در دست اقدام 
است و فرصت های همكاری به منظور انجام 
فعاليت های توسعه ای در خزر مورد بررسی قرار 
می گيرد. وی به تغيير مديريتی در اين شركت هم 
اشاره ای داشت و گفت: در اين چند ماه، شاهد 
تزريق تفكر جديدی به شركت بوده ايم كه بر مبنای 
آن، جذب فرصت های سرمايه گذاری برای توسعه 
خزر به عنوان مهمترين راهبرد در برنامه شركت 

نفت خزر قرار گرفته است.

سرمایه گذاری غدیر، توافقنامه مشاركت سه جانبه   امضا كرد
توافقنامه مشاركت و سرمايه گذاری سه جانبه در 
طرح های توسعه ميدان های نفت و گاز، ميان شركت 
اكتشاف و توليد غدير )به نمايندگی از سرمايه گذاری 
غدير(، شركت زاروبژنفت روسيه و شركت يونيت 

اينترنشنال تركيه در مسكو امضا شد.
دوشنبه روز  مشاركت  توافقنامه   اين 

 )١6 مردادماه( امضا شد كه بر مبنای آن، سه شركت 
نسبت به سرمايه گذاری مشترک در طرح های 
توسعه ای نفت و گاز در داخل يا خارج از كشور اقدام 
می كنند. در اين توافقنامه كه با حضور مقامات ارشد 
شركت های نامبرده و مقامات ارشد دولتی روسيه 
امضا شد، شركت اكتشاف و توليد غدير به عنوان رهبر 
مشاركت و سهم سرمايه گذاری شركت ها به ميزان 
مساوی درنظر گرفته شد. بر پايه اين توافقنامه، افزون 

بر آنكه امكان سرمايه گذاری مشترک برای 
فعاليت های توسعه ای ميادين نفتی و گازی در داخل 
و يا خارج از كشور به پيشنهاد هر يك از اعضای 
مشاركت فراهم است، طرفين توافق كرده اند تمام 
فعاليت های فنی و اقتصادی اجرای طرح های توسعه 
ميادين نفتی و گازی را با همكاری سه جانبه و 
تشكيل تيم های راهبری فنی-اقتصادی پيگيری 
كنند. اين نخستين توافقنامه سه جانبه مشاركت و 
سرمايه گذاری مابين شركت های ايرانی و خارجی به 
شمار می رود. شركت سرمايه گذاری غدير كه به 
عنوان يكی از شركت های صاحب صالحيت ايرانی 
برای فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد معرفی شده 
است، برای مطالعه فاز سوم دارخوين، سپهر، جفير و 
ميدان گازی كيش، با شركت ملی نفت ايران 

تفاهمنامه همكاری امضا كرده است.  شركت 
زاروبژنفت روسيه شركت دولتی نفت و گاز  روسيه 
است كه در زمينه اكتشاف، توسعه و حفاری ميادين 
نفتی و گازی در داخل و خارج از روسيه فعاليت 
می كند. اين شركت در سال های گذشته با 
شركت های بزرگی مانند اكسون موبيل آمريكا، توتال 
فرانسه، استات اويل نروژ و... در طرح های نفتی و گازی 
مشاركت داشته است و اخيرا به عنوان يكی از 
شركت های بين المللی صاحب صالحيت برای 
فعاليت در طرح های توسعه ميادين نفتی و گازی 
ايران از طرف شركت ملی نفت ايران تاييد صالحيت 
شده است. شركت يونيت اينترنشنال تركيه هم 
شركتی خصوصی است كه در زمينه توليد انرژی و 
برق در تركيه، ايران و كشورهای اروپايی فعاليت دارد. 

مديرعامل شركت ملی حفاری ايران اعالم 
كرد: طی حدود چهار دهه  فعاليت، حفر و 
تكميل چهار هزار و ٣00 حلقه چاه نفت و گاز 
با متراژی بيش از ٩ ميليون متر در كارنامه 

اين شركت ثبت شده است. 
حيدر بهمنی  به موانع پيش روی كار از 
جمله جنگ تحميلی و تحريم های ظالمانه 
غرب عليه صنعت نفت ايران اشاره كرد و 
با وجود همه محدوديت ها، امروز  افزود: 
شركت ملی حفاری ايران با داشتن ناوگانی 
متشكل از ۷٥ دستگاه حفاری خشكی و 
دريايی و تجهيزات كاربردی در بخش های 
خدمات متنوع فنی، مهندسی و تخصصی 
بدون نياز به هيچ شركت خارجی به نحو 

مطلوب پاسخگوی نيازهای صنعت نفت كشور 
است. 

مديرعامل شركت ملی حفاری ايران با 
بيان اينكه در صنعت حفاری حدود ٣0 هزار 
قطعه پرمصرف كاربرد دارد، ادامه داد: اين 

شركت به عنوان يكی از شركت های پيشگام 
در عرصه بومی سازی قطعات و تجهيزات 
در صنعت نفت در بيش از يك دهه اخير 
موفق به ساخت بيش از 20 هزار قطعه 

و تجهيز صنعت حفاری شده 
ين  ا گفت:  بهمنی  ست. ا
وظايف  با  همسو  شركت 
ذاتی خود، مسئوليت های 
اجتماعی را نيز مدنظر 

دارد و ضمن اثرگذاری در ايجاد فرصت های 
شغلی در استان خوزستان، در زمينه ايجاد 
فضاهای فرهنگی و ورزشی اقدامات قابل 

توجهی انجام داده است.
وی گفت: اين شركت با داشتن ١۷ هزار 
نيروی كارآمد در مناطق خشكی و دريايی 
افزون بر ١0 استان كشور، عمليات 
به  جانبی  خدمات  ارائه  و  حفاری 
شركت های نفتی را به عهده دارد و با 
حوزه  ر  استقرا به  توجه 
ستادی آن در اهواز بخش 
اعظم كاركنان بــومی 
اســتــان خوزستان 

هستند.

در حدود چهار دهه فعاليت ثبت شد
حفر و تکميل  ۴3۰۰ حلقه چاه در كارنامه شركت ملی حفاری
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پایان فرایند ساخت و راه اندازی پایلوت 
جذب سطحی در پژوهشگاه نفت    

مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پايلوت 
جذب سطحی كه از سوی شركت ملی گاز ايران به 
پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شده بود، پايان يافته و آماده 
انتقال به پااليشگاه گاز پارسيان است. اكبر زمانيان، رئيس 
پرديس صنايع پايين دستی پژوهشگاه صنعت نفت در اين 
باره گفت: به منظور دستيابی به دانش فنی فرآيند جذب 
سطحی، طرحی در شركت ملی گاز ايران تعريف و به 
پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شد كه هدف اين طرح، 
دستيابی به دانش فنی فرآيند جذب سطحی در زمينه 
جاذب و فرآيند های TSA و PSA برای جداسازی و 
خالص سازی برخی از تركيبات مضر در جريان گاز است. 
وی افزود: اين طرح چهار سال پيش از سوی شركت ملی 
گاز تعريف و به پژوهشگاه واگذار شد و يكی از پروژه های 
مهم طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پايلوت جذب 
سطحی است كه به همت متخصصان پژوهشگاه صنعت 
نفت تمامی مراحل مربوط به آن به اتمام رسيده و آماده 
انتقال به پااليشگاه گاز پارسيان است. زمانيان گفت: در 
حال حاضر جاذب های مورد نياز پااليشگا ه های گاز كشور 
از منابع خارج از كشور تامين می شوند و هيچ گونه مرجعی 
برای بررسی و تست اين جاذب ها در داخل وجود ندارد و 
پس از خريداری بالفاصله در واحد های عملياتی مورد 
استفاده قرار می گيرد. به گفته وی، در زمان تحريم، 
دسترسی به منابع اصلی تامين كننده اين جاذب ها 
امكان پذير نبوده و جاذب هايی با كيفيت بسيار پايين وارد 
كشور می شد؛ از اين رو طراحی و ساخت اين پايلوت، 
مرجعی مناسب برای تست اين جاذب ها در داخل كشور 
فراهم كرده است. اين عضو هيئت علمی پژوهشگاه صنعت 
نفت به ديگر اهداف طراحی اين پايلوت هم اشاره كرد و 
گفت: تشويق سازندگان داخل به منظور ساخت جاذب ها 
و تست آنها در داخل كشور از اهداف اين پروژه محسوب 
می شود كه برای تحقق اين موضوع الزم است، سيستم و 
شبكه آزمايشگاهی برای ارزيابی جاذب ها در مقياس 
آزمايشگاهی، بنچ و پايلوت در داخل كشور در نظر گرفته 
شود. وی هدف سوم اين پروژه را توسعه فرآيند دانست و 
افزود: برای طراحی واحد های TSA و PSA دستيابی به 
برخی اطالعات از جاذب ها ضروری است تا بتوان از 
داده های موجود در نرم افزار ها و شبيه ساز ها برای طراحی 
و فرآيند های مورد نظر استفاده كرد و خوشبختانه با 
طراحی پايلوت مورد نظر هر سه هدف از پيش تعيين شده 
محقق و از آنجا كه پايلوت به صورت قابل حمل ساخته 
شده است، قابليت آن را دارد كه پس از نصب در پااليشگاه 
پارسيان در ديگر واحد های مورد نظر نيز مورد استفاده قرار 
گيرد. زمانيان با تاكيد بر اين كه ساخت و طراحی اين 
پايلوت به طور كامل در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده 
است، گفت: اين پايلوت نمونه ديگری در كشور ندارد و 
برای اولين بار در كشور طراحی و ساخته شده و نمونه هايی 
كه تاكنون موجود بوده است، در مقياس بنچ و 
آزمايشگاهی است. وی گفت: با توجه به درخواست شركت 
ملی گاز ايران، اين پايلوت در پااليشگاه گاز پارسيان نصب 
خواهد شد و اين پااليشگاه مركاپتان كمتری دارد، اما 
ميزان بخار آب در گاز  بسيار باالست كه اين پايلوت فرآيند 

جداسازی آن را انجام خواهد داد. 

 به زودی به مناقصه می رود

ساخت دو    ایستگاه جدید 
تقویت فشار  در مسير خط لوله  اتيلن غرب 

مدير كنترل توليد شركت ملی صنايع پتروشيمی 
از برنامه ريزی برای برگزاری مناقصه ساخت دو 
ايستگاه جديد تقويت فشار در مسير خط لوله اتيلن 
غرب خبر داد. علی محمد بساق زاده درباره آخرين 
وضع راه اندازی تاسيسات جديد تقويت فشار در مسير 
خط لوله اتيلن غرب، گفت: همزمان با بهره برداری از 
واحدها و مجتمع های جديد پتروشيمی در مسير 
خط لوله اتيلن غرب، ايستگاه های جديد تقويت فشار، 
يكی پس از ديگری در مدار بهره برداری قرار گرفتند.  
وی با اعالم اين كه چهار سال قبل فقط پليمر 
كرمانشاه در مسير خط اتيلن غرب به بهره بردار ی 
رسيده بود، تصريح كرد: با افزايش مصرف و راه اندازی 
واحدهای پلی اتيلن پتروشيمی ايالم و سپس 

پتروشيمی اروند، سه ايستگاه تقويت فشار شامل 
عسلويه، تنگه فنی و پياز آباد وارد مدار بهره برداری 
شدند.مدير كنترل توليد شركت ملی صنايع 
پتروشيمی با اعالم اين كه با راه اندازی مجتمع های 
پتروشيمی كردستان و مهاباد  دو ايستگاه تقويت 
فشار ديگر در سنندج و اهواز هم راه اندازی شدند، 
اظهار كرد: در مسير خط لوله اتيلن غرب و شاخه دنا 

در مجموع طراحی، ساخت و راه اندازی هفت 
ايستگاه تقويت فشار در دستور كار قرار دارد كه 
تاكنون پنج ايستگاه به طور كامل راه اندازی 

شده اند. وی از راه اندازی دو 
ايستگاه تقويت فشار جديد در 

منطقه »سيامك خان« 

نزديكی گناوه و ديگری در گچساران خبر داد و افزود: 
هم اكنون انجام مراحل قانونی برای برگزاری مناقصه 
در حال انجام است. بساق زاده با اشاره به برنامه 
برگزاری مناقصه ساخت فاز اول خط لوله اتيلن غرب 
شاخه دنا در محدوده منطقه مظفری تا گچساران 
افزود: با توجه به پيشرفت حدود ٥0 درصدی ساخت 
پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس به عنوان 
منبع تامين خوراک واحد توليد اتيلن 
گچساران و ديگر طرح های مسير خط 
لوله اتيلن شاخه دنا، ساخت فاز نخست 
اين خط لوله از سوی شركت ملی 
صنايع پتروشيمی امسال 

آغاز خواهد شد.

انتقال روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از روی   پل كابلی نفت و گاز ایران   
نخستين پل كابلی انتقال نفت و گاز ايران كه 
اوايل ماه جاری به بهره برداری رسيد،  هم اكنون 
روزانه ٥00 هزار بشكه نفت خام را از ميدان نفتی 
مارون به اصفهان منتقل می كند. سيدابوالقاسم 
موسوی، مدير مهندسی و اجرای طرح های 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت درباره اجرای 
ايران و  و گاز  نفت  انتقال  طرح پل كابلی 
سختی های آن گفت: مطالعات اين طرح، حدود 
سه سال طول كشيد؛ زيرا جانمايی پل در مسير 
سلسله جبال زاگرس بسيار سخت بود. وی افزود: 
خط لوله مارون- اصفهان از نزديكی مارون يك 
)منطقه رامشير( به قطر ٣0 اينچ آغاز می شود و 
به سمت اصفهان می آيد كه حدود ٤٥ سال از 
ساخت آن می گذرد. مدير مهندسی و اجرای 
طرح های شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
تصريح كرد: اين خط كوهستانی 6 تلمبه خانه 
دارد و روزانه ٥00 هزار بشكه نفت خام را جابه جا 
می كند. خط لوله مارون – اصفهان با انتقال روزانه 
بيش از ٥00 هزار بشكه نفت خام، يكی از 
مهمترين خطوط انتقال نفت خام كشور است كه 
با تامين خوراک پااليشگاه اصفهان و بخشی از 
خوراک پااليشگاه های تهران و تبريز، نقش مهمی 

در تامين سوخت مورد نياز كشور ايفا می كند.
خط لوله مارون- اصفهان به دليل عبور از 
ناهمواری های رشته كوه زاگرس، رودخانه ها و 
درياچه سد كارون سه و چهار، سخت گذرترين 

خط لوله انتقال نفت خام كشور است.
به گفته وی، برای تدارک ساخت يك خط لوله 
جديد )بخشی كه از درياچه عبور می كند( بسيار 
دچار چالش شديم، زيرا از يك سو بايد مسيری 
انتخاب می شد كه بتوان در بخش درياچه روگذر 

و از سوی ديگر زيرگذر هم داشته باشد.
موسوی، دليل اصلی طول كشيدن روند 
مطالعات را انتخاب جای مناسب پل عنوان كرد و 
ادامه داد: سرانجام قرار شد كه اين پل از سمت 
دره مونيك ميان دو روستای شليل و مرواريد 

ساخته شود.  ابوالقاسم موسوی، مدير مهندسی و 
اجرای طرح های شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت درباره ضرورت اجرای اين پروژه نيز گفت: با 
احداث و آبگيری سد كارون ٤ و زير آب رفتن 
بخشی از خط لوله مارون - اصفهان در اين 
درياچه، ساخت و راه اندازی يك پل به منظور 
حفظ محيط زيست و تداوم انتقال ايمن و پايدار 
نفت خام به پااليشگاه اصفهان و همچنين امكان 
دسترسی آسان تر به لوله در شرايط عملياتی، 
بسيار الزم بود. موسوی ادامه داد: با توجه به زير 
آب رفتن پل قديمی مورد استفاده عشاير اين 
محل در زير درياچه سد، با راه اندازی اين پل، 
افزون بر عبور خطوط لوله نفت و گاز، عشاير 
ساكن در اطراف پل به ويژه ساكنان روستای 

مرواريد نيز، می توانند از آن استفاده كنند.
پل كابلی نفت و گاز به وزن حدود 2 هزار تن 
به طول حدود ٣٨0 متر و عرض ٩ متر روی 
درياچه سد كارون ٤ در استان چهارمحال و 
بختياری به منظور انتقال نفت مارون به اصفهان 

اجرا شده است.
اين طرح در 200 كيلومتری شهركرد و در مرز 
استان های خوزستان و چهارمحال و بختياری 
واقع است. وی درباره هزينه ايجاد پل نيز گفت: 

برآوردهای اوليه در سال های گذشته اين گونه بود 
كه كل اين پروژه با ٣0 ميليارد تومان اجرا شود، 
اما هم اكنون تنها برای ساخت پل ١20 ميليارد 

تومان هزينه شده است.
به گفته وی، اين خط لوله از سوی شركت آب 
نيرو ساخته شده كه به صورت كابلی است و حدود 
دارد كه  متر عرض   2١ و  متر طول   ٣٨0

ماشين آالت هم می تواند از آن عبور كند.
موسوی در پايان درباره اهميت خط لوله 
مارون، اصفهان نيز گفت: اين خط لوله در دنيا 
شناخته شده است، زيرا مسير بسيار سختی را در 
ميانه ايران طی می كند. عبور ايمن نفت خام از 
روی درياچه سد كارون ٤ برای پااليشگاه های 
تهران، تبريز و اصفهان، احداث گذرگاه ايمن برای 
عشاير كوچ رو منطقه كه با زيرآب رفتن پل 
قديمی »مرواريد« دچار مشكل شده بودند، 
كاهش خطرهای زيست  محيطی در زمان عبور 
نفت خام از بستر درياچه، امكان اتصال روستاهای 
دو طرف درياچه سد و امكان انتقال گاز به 
روستاهای دو طرف درياچه سد كارون ٤ در 
دورافتاده ترين مناطق استان های خوزستان و 
چهارمحال و بختياری از اهداف بهره برداری از  

اين پل كابلی به شمار می آيند.
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با امضای قرارداد ميان ایران و کره جنوبی 

 پاالیشگاه تبریز
  در یک قدمی جهانی شدن   

اکرم برنجی   مشعل    پروژه بهینه سازی پاالیشگاه تبریز با امضای توافق 
نامه ای 1/6 میلیارد یورویی میان شرکت های مهندسی و ساختمان اس کی 
)SKEC( از کره جنوبی و طراحی و ساختمان نفت )ODCC( از ایران تا پایان امسال 
اجرایی خواهد شد.  در این زمینه، مراسم امضای توافق نامه همکاری میان ایران 

و کره جنوبی برای تأمین فاینانس و اجرای پروژه ارتقای کیفی پاالیشگاه تبریز 
ظهر روز شنبه ) 1۴ مرداد( با حضور عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، چانگ سی کیونگ، رئیس پارلمان 

کره جنوبی و مدیران عالی رتبه دو کشور در تهران برگزار شد.

چشم انداز
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اميدواریم اس کی در ایران موفق 
عمل کند 

مديرعامل شركت ملی پااليش و پخش 
فرآورده های نفتی ايران، حضور شركت 
»اس كی« را در پااليشگاه تبريز مقدمه ای برای 
حضور در ساير پروژه های پااليشی در كشور 
اميدواريم شركت  اعالم كرد و گفت: 
»اس كی« به مانند ديگر شركت های كره ای 
 موفق عمل كند و همكاری اش در ايران

 ادامه دار باشد. 
وی افزود: همكاری نفتی ايران و كره 
جنوبی به عمر سياسی دو كشور يعنی ٥٥ 

سال گذشته بازمی گردد. 
كاظمی ادامه داد: ٥٥ سال پيش ايران و 
كره جنوبی، پااليشگاهی مشترک در كره 
احداث كردند و از آن زمان شركت های 
بزرگ كره ای مثل دايلم، شين هوا و 
هيوندايی در ايران، پروژه اجرا كردند و يا در 

حال اجرا هستند. 
به گفته وی، با توجه به اينكه شركت 
»اس كی« اولين بار است كه در پروژه های 
پااليشی ايران حضور يافته، اميدوارم تجربه 
موفقی داشته باشد و شاهد تداوم همكاری اين 
شركت در ساير پروژه های پااليشی كشور 
باشيم.  معاون وزير نفت در امور پااليش اعالم 
كرد: پروژه پااليشگاه تبريز فرصت مناسبی 
است تا شركت »اس كی« به خوبی در ايران 
معرفی شود و مبنايی برای حضور در ساير 

پروژه ها باشد. 

 برای خدمتگزاری به ایران آمده ایم 
در ادامه كيم سونگ هو، سفير كره جنوبی 
در ايران از همكاری ميان ايران و كره جنوبی 
اظهار خرسندی كرد و گفت: كره جنوبی، 
خواهان برقراری ارتباط و حضور پررنگ تر در 

ايران است. 
وی افزود: شركت »اس كی« يكی از 
بزرگ ترين شركت های كره ای به شمار 
می رود و عالقه مند به حضور در پروژه های 

پااليشی و پتروشيمی در ايران است. 
سفير كره جنوبی در ايران، خواستار 
حمايت دولت ايران از اين پروژه شد و اعالم 
كرد: ما به ايران آمده ايم تا خدمتگزار باشيم و 
تعهدمان را به نحو احسن در ايران به انجام 

برسانيم.
 

»اس کی« خواهان حضور بيشتر در 
پروژه های پاالیشی ایران است 

در ادامه سئو، معاون مدير شركت 
»اس كی« امضای اين توافق نامه را مثبت 
دنبال  به  ما  گفت:  و  كرد  ارزيابی 
اجرای١00درصدی پروژه با همكاری شركای 
ايرانی مان هستيم و اميدواريم در اين راه، 
دولت های ايران و كره جنوبی حامی و 

پشتيبان ما باشند. 
وی درباره حضور در ايران گفت: شركت 
»اس كی« بزرگ ترين خريدار نفت از ايران 
است و برای اولين بار در ايران، وارد فاز اجرايی 

در پروژه پااليشگاهی شده است. 
 معاون مدير شركت »اس كی«، شروع 

عمليات اجرای پروژه را منوط به انجام 
اقدام های مالی از سوی دو كشور دانست و 
تصريح كرد: تامين منابع اين پروژه ١.6 ميليارد 
يورويی از طريق فاينانس و از منابع مالی اگزيم 
بانك)بانك صادرات و واردات( و ساير 

بانك های كره جنوبی خواهد بود. 
وی اعالم كرد: شركت »اس كی« خواهان 
حضور بيشتر در ديگر پروژه های پااليشی 

ايران است.

 پاالیشگاه تبریز در یک قدمی 
جهانی شدن 

امضای قرارداد با كره جنوبی برای اجرای 
پروژه بهينه سازی پااليشگاه تبريز، شركت 

پااليش نفت تبريز را به آرمانش كه همان 
پيشرو بودن در ميان پااليشگاه های منطقه 

است، بسيار نزديك خواهد كرد. 
غالمرضا باقری ديزج، مديرعامل شركت 
پااليش نفت تبريز امضای اين توافق نامه را 
گامی مثبت در مسير تحقق اهداف اين 
پااليشگاه برای به روز شدن و حضور در عرصه 

بين المللی اعالم كرد. 
وی با اشاره به اينكه پروژه های پااليشی با 
توجه به پيچيدگی های فرايندی، به  منابع 
زيادی برای اصالح فناوری نياز دارند، گفت: 
پروژه بهينه سازی پااليشگاه تبريز با توجه به 
پيچيدگی خاص خود، نيازمند ١/6 ميليارد 
يورو منابع است كه از طريق بانك های كره 

جنوبی تامين اعتبار خواهد شد. 
مديرعامل پااليشگاه تبريز افزود: حداقل 
6٥ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را اگزيم 
بانك كره جنوبی  )بانك صادرات و واردات ( و 
مابقی را ساير بانك های كره ای تامين اعتبار 

خواهند كرد. 
باقری ديزج با بيان اين كه سطح 
بومی سازی در اين طرح حداقل ٥١ درصد 
است، ادامه داد: حداقل ٥١ درصد خدمات و 
تجهيزات طبق فرمايش مقام معظم رهبری 
و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی از داخل 

تامين خواهد شد. 
وی، اجرای اين پروژه را از لحاظ ارزآوری، 
اقتصادی و سوددهی برای ايران ارزشمند 
دانست و تصريح كرد: بازگشت سرمايه برای 
سرمايه گذار خارجی در اين پروژه، 20 درصد 
و برای سرمايه گذار داخلی ٣6 درصد لحاظ 

شده است. 
باقری ديزج اعالم كرد: پااليشگاه تبريز 

پس از اجرای اين پروژه وارد بازار منطقه و 
جهان برای فروش فرآورده های توليدی 
خواهد شد.  وی گفت: با توجه به موقعيت 
پااليشگاه تبريز و همجواری با ٥ كشور منطقه، 
در صورتی كه نياز به برخی فرآورده ها، در 
آينده كم و پروژه های ارتقای كيفی مابقی 
پااليشگاه ها همزمان با ما آغاز شود، شانس 
حضور در بازارهای جهانی را خواهيم داشت. 
مديرعامل شركت پااليش تبريز درباره 
كيفيت فرآورده های توليدی اين پااليشگاه 
گفت: در حال حاضر ٤0 درصد بنزين و 
بخشی از گاز مايع توليدی اين پااليشگاه يورو 
٤ است، اما با اجرای اين پروژه، هر ٥ فرآورده 
اصلی با كيفيت يورو ٥ توليد و عرضه خواهد 

شد. 
وی در ادامه از توليد نفت گاز يورو ٤ تا سه 
ماه آينده در اين پااليشگاه خبرداد و افزود: با 
كيفی،  ارتقای  و  كوره  نفت  كاهش 
فرآورده هايی با استاندارد روز دنيا و با تنوع 
بخشی بيشتر در اين پااليشگاه توليد خواهد 

شد. 
باقری ديزج ادامه داد: پااليشگاه تبريز با 
ظرفيت ثابت و تنوع بخشيدن به فرآورده ها، 
به صادرات و تامين خوراک پتروشيمی 

همجوار و ساير صنايع می انديشد. 
وی افزود: در حال حاضر ساالنه ٥/٥ 
ميليون تن عرضه محصول بنزين، نفت سفيد، 
نفت گاز، سوخت جت و خوراک برای لوب 
كاتها و وی بی برای قيرسازها و گوگرد داريم 
كه پس از اجرای اين پروژه، نفت كوره به 
نزديك صفر می رسد و مابقی محصوالت به 

استاندارد يورو ٥ خواهند رسيد.
وی در پايان، زمان امضای قرارداد با 
شركت »اس كی« كره را حداقل 6 و حداكثر 

٩ ماه اعالم كرد. 

مازوت از پاالیشگاه تبریز حذف 
می شود 

استاندار آذربايجان شرقي، با بيان اين كه 
پااليشگاه تبريز، يكی از واحدهای صنعتی 
مهم استان است كه تامين بنزين، گازوئيل و 
ديگر فرآورده های نفتی مورد نياز شمال غرب 
كشور را عهده دار است، گفت: با توجه به 
اهميت اين پااليشگاه نياز است كه محصوالت 
توليدی آن با استانداردهای باال و روز دنيا 
تعريف شوند و از توليد محصوالت با ارزش 

افزوده پايين اجتناب شود.
 اسماعيل جبارزاده، با اشاره به اين كه 
مازوت، يكی از محصوالت توليدی پااليشگاه 
تبريز در ساليان متمادی بوده و در نيروگاه های 
منطقه و بخشی نيز در صنايع و خدمات مورد 
استفاده قرار می گرفته، افزود: با توجه به 
آاليندگی باالی اين محصول و استفاده نشدن 
از آن به عنوان سوخت در نيروگاه ها، هميشه 
توليد مازوت يكی از مشكالت استان محسوب 
و گاه به علت افزايش حجم آن در انبارها و نبود 
امكان فروش آن، خط توليد ديگر فرآورده ها 
نيز با خطر جدی كاهش و حتی توقف توليد 

همراه می شد. 
به گفته وی، با انعقاد قرارداد بهينه سازی 
توليد پااليشگاه تبريز، ميزان توليد مازوت و 
فرآورده های كم ارزش پااليشگاه از ميزان 20 
به زير 2 درصد كاهش می يابد و ارتقای 
كيفيت ديگر محصوالت توليدی پااليشگاه را 

به دنبال خواهد داشت. 
جبارزاده ادامه داد: از گذشته مسئوالن 
استان، به ويژه پااليشگاه به دنبال اجرای اين 
پروژه بودند كه به علت تحريم ها و عدم 
صادرات فناوری و نيز تامين نشدن منابع مالی 
امكان اجرا ميسر نمی شد. وی اعالم كرد: 
اينك با توجه به اقدام های دولت يازدهم و 
گشايش مراودات صنعتی و اقتصادی با 
كشورهای ديگر، فرصت استفاده از فضای 
ايجاد شده، فراهم شده است و با قرارداد 6/١ 
ميليارد يورويی با كشور كره جنوبی اين مهم 
اجرايی می شود كه در نوبه خود موفقيت 
اقتصادی و جذب سرمايه باال برای استان 
محسوب می شود و از نگاه زيست محيطی نيز 
با حذف محصول مازوت، شاهد كاهش 
گوگرد به عنوان عنصر آالينده در ديگر 
توليدات خواهيم بود.  گفتنی است، توافق نامه 
همكاری ميان ايران و كره جنوبی برای تأمين 
فاينانس و اجرای پروژه ارتقای تكنولوژی و 
كيفيت فرآورده های پااليشگاه تبريز به امضا 
رسيد.  توافق نامه همكاری ميان شركت 
پااليش نفت تبريز و كنسرسيومی متشكل از 
شركت های مهندسی و ساختمان اس كی 
)SKEC( از كره جنوبی و طراحی و 
ساختمان نفت )ODCC( از ايران، در هتل 

اسپيناس پاالس تهران امضا شد. 
اين توافق نامه در حضور مقامات عالی 
رتبه دولتی و پارلمانی دو كشور با هدف تبديل 
نفت كوره به فرآورده های با ارزش باالتر 

مطابق استاندارد يورو ٥ به امضا رسيد. 
اجرای اين پروژه ١/6 ميليارد يورويی از 
طريق طراحی و مهندسی، خريد، تأمين كاال 
و تجهيزات، ساختمان و نصب از سوی 
كنسرسيوم ايرانی كره ای و تأمين فاينانس از 
منابع مالی بانك های كره جنوبی خواهد بود. 
با امضای اين قرارداد ٤٨ ماهه، نفت كوره 
از 20 درصد ظرفيت فعلی پااليشگاه به كمتر 
از 2 درصد كاهش خواهد يافت و ارتقای كيفی 
فرآورده های پااليشگاه تبريز از جمله بنزين، 
گازوئيل، تاسيسات گوگردزدايی و ديگر 
تاسيسات اين پااليشگاه وارد فاز اجرايی و 

عملياتی می شود.
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گفت و گوی ویژه

مشعل  اکرم برنجی   ستاره خلیج فارس، پاالیشگاهی است که عنوان نخستین 
پاالیشگاه میعانات گازی کشور  را یدک می کشد و از سال 85 یعنی از 11 سال پیش 
 صنعت پاالیش کشور در انتظار وارد مدار شدن آن است؛ پاالیشگاهی که دو

 رئیس جمهور و چند مدیرعامل و دوران تحریم و پسابرجام را تجربه کرده و خودکفایی 
در تامین بنزین نیاز داخل، به راه اندازی این پاالیشگاه 360 هزار بشکه ای گره خورده 
است. پاالیشگاهی استراتژیک برای کشور که بحث پیرامونش فراوان است و به دلیل 
حساسیت باالیی که دارد، تمامی ارکان نظام متفق القول به دنبال راه اندازی آن هستند 
تا هر چه سریع تر پروژه به بهره برداری نهایی برسد.  مهندس سید مرتضی امامی، کمتر 
از یک ماه است که بر صندلی مدیرعاملی پاالیشگاه مهم خلیج فارس نشسته و این 

اولین گفت وگوی او پس از انتصاب است. امامی از هر سوالی برای پاسخگویی استقبال 
می کند. آنچنان دقیق و با صراحت وضعیت پاالیشگاه را توضیح می دهد که شاید به 
جرات بتوان گفت اولین مدیر در پاالیشگاه ستاره است که با صداقت و صراحت لهجه 
واقعیت موجود را بیان می کند، نه آمال و آرزوهای مدیریتی اش را.... پانورامای زیبایی 
برای مان از پاالیشگاه نکشید، ولی آنچه از پاالیشگاه گفت؛ زشت و زیبا، نمای کنونی 
بود که نیازمند عزم جدی، مدیریت  مناسب و حمایت مالی و غیرمالی دولت و سهامداران 
است تا گام های موفق و موثری در این مسیر برداشته شود و بزودی شاهد اعالم خبرهای 
خوش تکمیل واحد بنزین سازی تا پایان مردادماه و تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین 
و تولید پایدار و مطمئن 5 فرآورده اصلی از فاز نخست تا پایان پاییز از پاالیشگاه باشیم.

اشــــاره

 تــوليـد پـایـدار و مطمئن
  از فـاز نخـست پاالیشگاه 
ستاره خلـيج فــارس  تـا پایان پایيز   

  وضعیت فاز نخست پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس چگونه است؟  

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، پروژه 
بزرگی است که در مرحله رفع نقایص 
)پانچ( قرار دارد و در هفته های پایانی 
راه اندازی به سر می برد. در این مرحله، 
روزانه بیش از 6 میلیون لیتر بنزین یورو 5 
از فاز نخست آن تولید می شود که با 
احتساب اختالط با بخشی از نفتای سبک، 
تولید بنزین معمولی و یورو 5 به بیش از 7 

میلیون لیتر هم رسیده است. 
کیفیت بنزین تولیدی پاالیشگاه با 
به دلیل کیفیت خوراک »   95 اکتان 
میعانات گازی )Condensate( « بسیار 
واحد  راه اندازی  با  و  است  خوب 
ایزومریزاسیون، کیفیت تمامی بنزین 

تولیدی پاالیشگاه یوورو 5 خواهد بود. 
بنزینی که مستقیم از واحد سی سی آر 
 6 )CCR ( تولید می شود، امروز به 
میلیون لیتر رسیده است که این بنزین با 
نفتای سبک در برج تقطیر امتزاج شده و 
به 10 میلیون لیتر بنزین با اکتان 87 تبدیل 

می شود.
واحد ایزومریزاسیون در چه مرحله ای 

از پیشرفت قرار دارد؟

به  هنوز  ایزومریزاسیون  واحد 
بهره برداری نرسیده است. در حال حاضر 
عملیات اسیدآیزینگ )اسیدشویی( تمام 
شده و در مرحله شارژ کاتالیست هستیم 
که این کار بسیار حساس است؛  چرا که 
اصال نباید اکسیژن به کاتالیست برسد ، 
بنابراین کار با وسواس و حساسیت زیادی 
انجام می شود. بالفاصله بعد از اتمام 
عملیات شارژ کاتالیست وارد مرحله 
آیزوم  واحد  تکمیل  و  فیلد  دریافت 
می شویم. خروجی واحد سی سی آر 
)CCR ( روزانه با فرض تولید، ریفرمیت 
با  بنزین  لیتر  میلیون   6 نفتا  و الیت 
استاندارد یور ۴ و 5 است که با وارد مدار 
شدن واحد 18 ایزومریزاسیون تا پایان 
مرداد ماه امسال و دریافت کامل میعانات 
گازی 120 هزار بشکه، به ظرفیت تولید 12 
میلیون لیتر بنزین در روز دست خواهیم 

یافت. 

میزان بنزین تحویلی به شرکت ملی 
پخش تاکنون چه میزان بوده است؟

از ابتدای آغاز به کار )10 اردیبهشت 
سال 96( فاز نخست پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تاکنون 281 میلیون لیتر 

پخش  ملی  شرکت  تحویل  بنزین 
فرآورده های نفتی استان هرمزگان شده 
است. بنزین تحویلی پاالیشگاه با اکتان 95 
به پخش تحویل شده که در این شرکت با 
سایر افزودنی ها به کیفیت استاندارد 
می رسد و در کشور توزیع می شود که به 
همین میزان، از واردات بنزین جلوگیری 

خواهد شد.

اقدامات و اولویت جنابعالی در ادامه 
مسیر چیست؟

پاالیشگاه، ظرفیت تولید 5 محصول 
بنزین، گازوییل، نفت سفید، سوخت جت 
و ال پی جی را دارد که در شرایط فعلی 
)باالنس منفی و مصرف باال( و با توجه به 
نیاز کشور، تمرکز روی تولید بنزین است.

همچنین دستور، اولویت و تمرکز 
وزارت نفت بر تولید بنزین است؛ چرا که 
کشور واردکننده این فرآورده استراتژیک 
است و این روزها با توجه به مصرف حدود 
80 میلیون لیتر  بنزین و واردات 12 میلیون 
لیتر، رفع این نیاز ملی بیش از پیش 
احساس می شود و با این شرایط 70 درصد 
از خوراک پاالیشگاه )میعانات گازی( به 

تولید بنزین اختصاص یافته است.

در کنار توجه به امر تولید، اولین و 
مهم ترین اولویت مدیریت در شرایط 
کنونی پاالیشگاه، افزایش اطمینان پذیری 
عملیات پاالیش و کاهش ریسک تولید 
است و از زمانی که به پاالیشگاه آمدم، به 

دنبال این مساله هستم.

میزان تولیدات پاالیشگاه از آغاز تا 
کنون چقدر بوده است؟

بنزین،  تولید  کنار  در  پاالیشگاه 
تولیدات دیگری از جمله نفت گاز، نفت 
سفید و نفتا نیز داشته است، به طوری که 
در این مدت 281 میلیون لیتر بنزین، ۴70 
میلیون لیتر نفت گاز، 12۴ میلیون لیتر 
نفتای شیرین و 3۴0 میلیون لیتر نفتای 

ترش تولید شده است. 
البته با توجه به نفت گاز مازاد موجود 
در کشور و کیفیت باالی این فرآورده در 
پاالیشگاه، به دنبال صادرات به کشورهای 
همسایه هستیم. در حال حاضر روزانه 2 
 PPMمیلیون لیتر گازوییل با ناخالصی زیر
1500 تولید می شود که با فرآورده تولیدی 
پاالیشگاه مجاور )بندرعباس( مخلوط و 

وارد خط می شود. 
در صورت راه اندازی واحد 16، ناخالصی 

مدیرعامل  پاالیشگاه ستاره خليج فارس در
 گفت وگو با »مشعل« خبرداد:   
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گازوییل پاالیشگاه به زیرPPM 50 می رسد 
و در صورت تامین خوراک به میزان 120 هزار 
بشکه در فاز نخست، تولید نفت گاز به بیش 

از ۴ میلیون لیتر در روز افزایش می یابد. 
در صورت تامین نقدینگی، زمان تولید 
پایدار و مطمئن فاز نخست پاالیشگاه، پایان 
فصل پاییز خواهد بود، یعنی هم تولید 
پاالیشگاه به ظرفیت کامل می رسد و هم 
 5 مطمئن هستیم که نوسان در تولید 

فرآورده نخواهیم داشت.

نقدینگی  و  مالی  منابع  وضعیت 
پاالیشگاه به چه صورت است؟

یکی از نقاط تلخ پاالیشگاه ستاره این 
است که بودجه پیش بینی شده برای پروژه 
مصرف شده و به دالیل متعدد نیاز به تامین 
نقدینگی از سوی سهامداران وجود دارد و 
نقطه مثبت این که سهامداران و تمام ارکان 
نظام، به دنبال رفع مشکالت موجود هستند.

طوالنی شدن زمان ساخت، 6 سال تاخیر 
در زمان بهره برداری از این پروژه و هزینه 
کرد اعتبار اختصاص یافته، همگی بیانگر آن 
است که حال و روز پاالیشگاه از نظر مالی 
خوب نیست، چرا که وقتی زمان بهره برداری 
از یک پروژه بزرگ طوالنی می شود، منابع 
مالی صرف کار فنی و پیشرفت فیزیکی 
هزینه  تامین  به  منابع  این  و  نمی شود 
اختصاص  و...  پرسنل  غذای  نگهبانی، 
می یابد.  در این بین یادمان نرود که من در 
این  بر  پروژه، سوار  این  یازدهم  سال 
حل  شناخت،  برای  و  شدم  لکوموتیو 
مشکالت و چگونگی تسریع و پیشرفت کار 
به زمان بیشتری نیاز دارم و باید بررسی 
کنیم که جریان نقدینگی اداره امور در این 
11 سال چگونه بوده و پاالیشگاهی که قرار 
بوده روزی با 1/2 میلیارد یورو اجرا شود، با 
۴ میلیارد یوروی هزینه شده، هنوز تمام 

نشده است. 
 هر چند در ایران، مدیریت هزینه و پروژه 
به معنای واقعی و امروزی وجود ندارد، ولی 
باید در این بین شرایط تحریم، تعدد مدیران 
و اجرای سالیق مختلف در پروژه را به مدت 
زمان و هزینه ها اضافه کرد که این خود 
پیچیدگی کار را دوچندان می کند، اما نقطه 
مثبت این است که با گذشت این زمان، افق 
برای اتمام فاز یک کامال روشن بوده و بازه 
زمانی و منابع مورد نیاز تا چند روز دیگر 

مشخص و اعالم خواهد شد.

بحث درباره پاالیشگاه زیاد است؛  نظر 
جنابعالی در باره این بحث ها چیست؟

این پاالیشگاه باالخره پس از 11 سال 
راه اندازی شده و در مرحله اول بهره برداری 
از فاز نخست، روزانه بیش از 6 میلیون لیتر 
بنزین و چند میلیون لیتر فرآورده های نفتی 
تولید می کند. اینکه دیگران ادعا دارند باید 
این فاز کامل و بدون نقص افتتاح می شد، 
برای من که بیشتر سال های عمرم را در این 
صنعت بوده ام و در 9 پاالیشگاه حضور 
داشته ام، جالب است؛ چرا که در هیچ 
مقطعی پاالیشگاهی نبوده که در  مرحله 
افتتاح اولیه در شرایط بهره برداری بی عیب 
و نقص باشد و پاالیشگاه ستاره هم از این امر 

مستثنا نیست.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس برخالف 
سایر پاالیشگاه ها دولتی نیست و قرار 
نیست پاالیشگاهی ساخته و به دولت سپرده 
شود، بلکه این شرکت یک بنگاه اقتصادی 
است که قرار است تولید کند و تولیداتش را 
به فروش برساند و اصوال قرار نیست دولت 

وارد این چرخه شود. 
البته دولت به اندازه سهمی که پاالیش و 
پخش در این پاالیشگاه دارد، در این پروژه 
سهیم است مثال در حد فروش میعانات گازی 
و تعهد به منابع مالی تعیین شده... اما این 
سهامداران و مدیران پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس هستند که باید به دنبال بهره برداری 
مطمئن از پاالیشگاه و تامین منابع مالی و 
راهکارهای فروش محصوالت تولیدی برای 
سودآوری و تکمیل پروژه و ادامه حیات 

باشند.
برای اینکه این بار سنگین به مقصد 
برسد، باید مشکالت مالی ما حل شود. 
وزارت نفت می گوید سهامداران تامین 
اعتبار و منابع کنند که حرف درستی است، 
چرا که دولت تعهدی نسبت به تامین منابع 
مالی برای این بنگاه اقتصادی ندارد، اما ما 
می خواهیم این پروژه ملی به گونه ای دیگر 
مورد توجه قرارگیرد، همانطور که ارائه 
خدمات و ساخت بیمارستان و مراکز درمانی 
با توجه به بعد اجتماعی و بدون توجه به 
منابع مالی ساخته می شود، این نوع نگاه 
درباره اتمام این پروژه استراتژیک در نظام 
شکل گیرد تا هر چه سریع تر این پاالیشگاه 

تکمیل و به بهره برداری کامل برسد.
این امر نیازمند ارائه راهکاری مناسب 
برای تامین منابع مالی مورد نیاز و ترک 
گذاری  قیمت  برای  تشریفات  برخی 
محصوالت به منظور فروش فرآورده های 
تولیدی برای درآمدزایی مستمر است تا 
دیگر نیازمند کمک و برداشت منابع از 

بودجه عمومی نباشیم.

تولیدی  فرآورده های  فروش  برای 
پاالیشگاه مشکلی وجود ندارد؟

فروش  برای  مشکلی  وجه  هیچ  به 
فرآورده های این پاالیشگاه وجود ندارد. در 
وهله اول به دلیل کیفیت باالی محصوالت 
تولیدی، نگرانی از بابت مشتری نداریم، به 
طوری که از همین االن خریدار تمام بنزین 
تولیدی پاالیشگاه دولت بوده و با توجه به 
کیفیت باالی نفت گاز ، نیاز کشورهای 
همسایه و بازار مصرف ال پی جی در جهان 
مشکلی در این زمینه نداریم و هم اکنون 

برای محصوالتمان مشتری داریم.
اینکه مشتری، کدام کشورها هستند، 
برای ما چندان اهمیت ندارد برای سهامداران 
پاالیشگاه این مهم است که فرآورده با قیمت 
مناسب فروخته شود و کاری به این نداریم 
که این فرآورده در کجا و در کدام کشور قرار 

است به مصرف برسد.
متاسفانه برخالف روال دنیا، در مورد 
مصرف مواد فسیلی در ایران، بی برنامه و 
لجام گسیخته جلو می رویم. در حالی که 
تمام دنیا به دنبال قطع وابستگی به این مواد 
است و تا سال 20۴0 مصرف مواد فسیلی در 
اتحادیه اروپا ممنوع می شود. ما سالی 1/2 
غیر  مصرف سوخت  با  ماشین  میلیون 

متعارف وارد چرخه می کنیم که این بحث 
کلی است؛ ولی با این سرعت و روند مصرف 
بنزین، به نظر من بهتر است ماشین های 
دیزلی هم ساخته شود تا نفت گاز مازاد در 

داخل مصرف و جلوی واردات گرفته شود.

 نگرانی از بابت تامین خوراک وجود 
ندارد؟

 با توجه به 2۴ پروژه پارس جنوبی و 
اینکه هر فاز آن ۴0 هزار بشکه میعانات گازی 
دارد و برخی فازها هم 3 فازه هستند، با 
احتساب بیش از 15 میلیارد بشکه میعانات 
گازی منابع درجای موجود در این مخازن و 
قرارداد اخیر توتال که خود موفقیت بزرگ 
و قابل توجهی است، جای هیچ نگرانی برای 
تامین خوراک دو پاالیشگاه ستاره به میزان 
360 هزار بشکه و سیراف به میزان ۴80 هزار 
بشکه تا پایان عمر این پاالیشگاه ها در کشور 

احساس نمی شود.
در این بین با قرارداد توتال که مورد 
هجمه ناجوانمردانه هم قرار گرفته است، باید 
به منتقدان یادآور شد که مخزن پارس 
جنوبی مثل یک بادکنک است که وقتی از 
آن استفاده می کنیم، دچار افت فشار 
می شود، مخازن گازی و نفتی هم اینگونه 
است که با تدبیر وزیر نفت و انعقاد این 
قرارداد، مهم ترین هدف پروژه توتال که 
فشارافزایی و ریکاوری مخازن پارس جنوبی 

است، محقق خواهد شد.

وضعیت تولید ال پی جی در پاالیشگاه 
به چه صورت است؟ 

تولید ال پی جی )گازهای پروپان و بوتان 
که به صورت مایع در می آید( در پاالیشگاه 
از هفته گذشته آغاز شده است، اما به دلیل 
تکمیل نشدن سیستم بارگیری، برای 
بارگیری روی کامیون های حمل، ال پی جی 
تولیدی را به مصرف کنند گان پاالیشگاه و 
ادوات متعددی که در پاالیشگاه گاز مصرف 
می کنند، مثل دیگ مولد بخار و کوره ها 
وصل خواهیم کرد وامیدواریم تا پایان 
سیستم  تکمیل  زمان  و  شهریورماه 
بارگیری، مصرف گاز شهری به حد اقل خود 

برسد.
منتهی مشکلی در خصوص تولید ال 
پی جی در پاالیشگاه وجود دارد، این که 
ال پی جی در دمای محیط و با روش 
ذخیره سازی سنتی و قدیم و با فشار و با 
دمای محیط در مخازن کروی ذخیره 
می شود که این شیوه در دنیا مرسوم 
این  به  ال پی جی  تولید  این  و  نیست 
صورت در کشور سور شارژ است، یعنی 
اضافه تولید داریم،  از این رو این نوع 
تولید دیگر توصیه نمی شود، بنابراین 
روش  که  کردیم  پیشنهاد  را  طرحی 
متعارفی است، یعنی سرد کردن گاز در 
مخازن استوانه ای اتمسفری که در حال 
این شیوه  از  حاضر در پارس جنوبی 

استفاده می کنند. 
البته این در حد طرح است و عملیاتی 
نشده، ولی به این دلیل که ال پی جی از 
محصوالت درآمدزای ماست و با توان تولید 
روزانه 2۴00 تا 2500 تن در پاالیشگاه و با 
قیمت ۴00 تا 500 دالر برای هر تن، درآمد 

قابل مالحظه ای نصیب پاالیشگاه خواهد 
شد، این طرح را به موازات پیش می بریم و 
حتی زمین مناسب برای ساخت مخازن 
3بندر  اسکله  کنار  در  ای  استوانه 
شهیدرجایی آماده شده که با احداث 7 
کیلومتر خط لوله برای سردسازی و انتقال، 
باید با تامین منابع 150 تا 200 میلیون 
دالری مجوزهایش اخذ شود تا کار را هر 

چه سریع تر آغاز کنیم.

وضعیت فاز 2 پاالیشگاه را هم کمی 
شرح دهید.

استراتژی  ما این است که پاالیشگاه را 
همزمان پیش نبریم، دلیلش هم نقدینگی 
و نقایصی است که با آن مواجهیم. چون با 
بودجه مصوب، پروژه را تمام نکردیم 
بنابراین ضریب اطمینان بخشی ما این 
است که هر چقدر می توانیم محصول تولید 
کنیم، بفروشیم و درآمدزایی داشته باشیم، 
از این رو اولین اولویت ما تکمیل فاز 
به  رسیدن  برای  پاالیشگاه  نخست 
درآمدزایی مطمئن است و به موازات و بعد 
از آن، تکمیل فاز 2 و در انتهای این حلقه 

فاز 3 که با جدیت آن را دنبال می کنیم.
فاز نخست در حال حاضر در دست 
شرکت اویکو )راه انداز( است و شرکت 
اویکو، لیستی از نقایص به ما داده که برای 
رسیدن به تولید مستمر و پایدار،حتما 
نیازمند رفع نقایص )پانچ( است که ما در 
فاز یک عمدتا مشغول رفع پانچ هستیم ؛ 
اما در فاز 2 عملیات ساختمانی متعارف 
داریم و باید این بخش به پایان برسد تا 

تحویل راه انداز شود. 
شرکت اویکو به عنوان پیمانکار، کار 
بهره برداری از پروژه را به عهده دارد که هر 
سه فاز را با توجه به توانایی این شرکت با 
آن پیش خواهیم برد، اما پاالیشگاه ستاره 
مانند پاالیشگاه بندرعباس و تهران باید 
گروه بهره بردار خودش را داشته باشد و 

پرسنل، گروه بهره بردار را تشکیل دهند.

با  در فصل مدیریت جدید، رابطه 
پیمانکار مادر چگونه است؟

در حال حاضر رابطه خوبی با قرارگاه 
خاتم االنبیاء به عنوان پیمانکار مادر برقرار 
شده است و اراده خوبی در قرارگاه برای 
اجرا و اتمام پروژه وجود دارد. با پیمانکار به 
این توافق رسیدیم که ساختار را قوی کنیم 
و هر کسی که خوب کار کرد، بماند و هر 
کسی که کار نمی کند، برود. شرایط را با 
توجه به عزم تمامی ارکان این پروژه برای 
اتمام، مثبت ارزیابی می کنم و امیدوارم در 

مدت تعیین شده، پروژه به پایان برسد. 
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معاون طب صنعتی و بهداشت بهداشت و درمان 
صنعت نفت تهران در حاشيه سومين جلسه 
هماهنگی معاينات دوره ای كه با حضور نمايندگان 
 طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت،
 اچ.اس.ای و امور كاركنان و منابع انسانی كه روز 
دوشنبه، )٩ مرداد ماه( در محل سالن جلسات 
بيمارستان نفت تهران برگزار شد، به »مشعل« 
گفت: طبق قانون كار، انجام معاينات دوره ای ساليانه 
برای كاركنان غيررسمی شامل نيروهای قرارداد 
موقت و پيمانكاری صنعت نفت ضروری و الزم است 
زيرمجموعه های صنعت نفت نسبت به انجام اين 
معاينات اهتمام ورزند. افشين بلوری با اشاره به اين 
كه طبق آمار موجود، معاينات دوره ای ساليانه به 
طور متوسط برای كمتر از ١0 درصد از كاركنان 
قراردادی انجام شده است و در مورد كاركنان 
پيمانكاری نيز روند مطلوبی وجود ندارد، افزود: در 
موارد متعددی معاينات دوره ای برای كاركنان 
رسمی صنعت نفت به ويژه كاركنان اداری و ستادی 
طبق جدول زمان بندی انجام نمی شود، اما اجرای 
اين معاينات برای كاركنانی كه تحت پوشش قانون 
كار هستند، پشتوانه قانونی و مقرراتی مستحكم 
تری دارد، چرا كه در صورت به وجود آمدن بيماری 
به  بايد  نفت  كار، صنعت  حادثه حين  يا  و 
سازمان های ديگر از جمله وزارت بهداشت، كار و 

سازمان تامين اجتماعی پاسخگو باشد.
وی تصريح كرد: اجرای منظم معاينات 
شغلی برای اين كاركنان از 
سوی وزارت بهداشت و 
سازمان تامين اجتماعی 
الزامی است، بنابراين در 
صورتی كه در مواردی 
كه  شود  مشخص 

كارفرما به تعهدهای خود عمل نكرده است، مشمول 
پرداخت جريمه و غرامت نمی شود، بنابراين از همه 
زيرمجموعه های صنعت نفت می خواهيم به اجرای 
منظم اين معاينات توجه جدی داشته باشند و 
مديران منابع انسانی  ذيربط نسبت به معرفی اين 

دسته از كاركنان به جهت معاينات سالمت كار 
مديريت كنند. وی تصريح كرد: مسئوليت اصلی اين 
كار به عهده مديريت بهداشت، ايمنی و محيط 
زيست صنعت نفت و ضوابط آن با عنوان »معاينات 
سالمت كار« كاركنان پيمانكار موجود است كه 

متاسفانه به شكل جدی اجرايی نمی شود.

فرهنگ پيشگيرانه در جامعه رایج 
نيست

معاون طب صنعتی و بهداشت بهداشت و 
درمان صنعت نفت تهران با انتقاد از رايج 
نبودن فرهنگ پيشگيرانه در جامعه گفت: افراد 
جامعه اعم از نفتی و غيرنفتی، چندان به 

معاينات پيشگيرانه توجه جدی ندارند و چون 
مجبورند وقت بگذارند و دچار زحمت شوند، 

متقاضی انجام معاينات نيستند.
افشين بلوری گفت: انجام معاينات دوره ای گاهی 
چند روز زمان می برد و برای كاركنان دشوار است كه 

در صف های مختلف معطل شوند و صرف وقت كنند. 
وی افزود: افراد جامعه تا زمانی كه دچار درد يا بيماری 
نشوند، به مراكز بهداشتی درمانی مراجعه نمی كنند، 
از طرفی خدمات بهداشتی - درمانی و معاينات 
دوره ای در صنعت نفت هميشه و بدون هزينه در 
دسترس است، بنابراين انگيزه كاركنان برای پاسخ به 
فراخوان مراكز سالمت كار پايين است. بلوری گفت: 
برای حل اين مشكل و نقص قانونی در اين زمينه، 
بايد ساز و كاری اداری انديشيده شود؛ از اين رو الزم 
است برای انجام اين معاينات، فرآيندی تعريف شود 
تا به ديگر مزايای كاركنان نظير ارزيابی های ساليانه 
وابسته شود و به اين ترتيب، افراد آگاهانه معاينات را 

در اولويت قرار دهند.

لزوم انجام پژوهش درباره ميزان 
وقوع سرطان در صنعت نفت

معاون طب صنعتی و بهداشت بهداشت و 
درمان صنعت نفت تهران با اشاره به تنظيم 
برنامه ای برای پايش سرطان در صنعت نفت در 
سال های گذشته گفت: متاسفانه اين برنامه 
نيمه كاره ماند، اما بايد از لحاظ علمی ثابت شود 
كه آيا واقعا بيماری سرطان تحت تاثير محيط 
كاری فرد در مناطق عملياتی قرار دارد يا خير؟

بلوری افزود: الزم است در اين زمينه با 
همكاری واحدهای ذيربط از جمله بهداشت، 
ايمنی و محيط زيست صنعت نفت بررسی 

جدی و كار پژوهشی دقيقی انجام شود.

تناسب کار با وضعيت سالمت افراد
افشين بلوری تاكيد كرد: مهمترين مسئله 
در معاينات شغلی، بحث تناسب شغل با شاغل 
است، يعنی اين كه ما بايد مطمئن شويم كه فرد 
برای شغلش مناسب است و اختاللی در كارش 
ايجاد نمی شود، از طرف ديگر در نتيجه فعاليت 
های كاری و عوامل زيان آور محيط كار نيز 
خطری برای سالمت وی ايجاد نمی شود. وی 
تصريح كرد: در چند سال اخير تعامل طب 
 صنعتی با بهداشت، ايمنی و محيط زيست 
)اچ.اس.ای( بيشتر و بهتر شده و به صورت 
مشترک و هماهنگ عمل كرديم و به نتايج 
بهتری رسيديم، به نظر می رسد هر چقدر اين 
جلسات منظم تر باشد، دستيابی به اهداف 
سالمت كاركنان امكان پذيرتر می شود. معاون 
طب صنعتی و بهداشت بهداشت و درمان 
صنعت نفت تهران گفت: سن ابتال به برخی 
بيماری ها پايين آمده است و در صورت عدم 
توجه به اقدامات پيشگيرانه، متاسفانه افرادی با 
دانش و تجارب ارزشمند در سنين اوج بهره 
وری دچار كاهش كارايی و عوارض جبران 

ناپذير جسمی و روحی خواهند شد.

    معاون طب صنعتی و بهداشت بهداشت و درمان صنعت نفت تهران:

لزوم توجه به معاینات دوره ای

سالمت

كاركنان غيررسمی 
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اجتماعی  مسئولیت 

مهدی يوسفی می گويد: برای دستيابی به 
توسعه پايدار، بايد يك مثلث متساوی االضالع 
برای جامعه، محيط زيست و صنعت رسم 
كنيم كه هر سه دارای وزنی مساوی باشند.  
وی با بيان اين كه توسعه تك بعدی امكانپذير 
نيست، ادامه می دهد: بايد مردم، جامعه و 
محيط زيست در توسعه ديده شوند. مهندس 
زنگنه، وزير نفت در سفرهای خود به منطقه 
عسلويه و در جلسه هايی كه در تهران برگزار 
شده، هميشه گفته اند كه بايد به شكل قانونی 
و مقرراتی، هوای مردم را داشته باشيم.  به 
گفته يوسفی، براساس توافقنامه هايی كه ميان 
سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس به 
نمايندگی از وزارت نفت و وزارتخانه ها و 
سازمان های مرتبط صورت گرفته، اقدامات 
متعددی در زمينه مسئوليت اجتماعی انجام 
شده است. مصداق اين گفته، سرمايه گذاری 
حدود 600 ميليارد تومانی برای كارهای 
عام المنفعه از سال های ٨6 تا ٩6 است كه از 
اين ميزان به لحاظ ارزشی حدود 220 ميليارد 

تومان آن به ٤ سال اخير مربوط می شود.

اقدامات انجام شده  
 مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی 
انرژی پارس با اشاره به اقدامات انجام شده از 
مسئوليت  در حوزه  سازمان  اين  سوی 

اجتماعی ادامه می دهد: فعاليت در حوزه های 
فرهنگی و آموزشی از جمله تاسيس، توسعه 
و تجهيز دانشگاه )پيام نور و جامع علمی 
كاربردی( در منطقه عسلويه و تجهيز دانشكده 
نفت، گاز و پتروشيمی در دانشگاه خليج فارس  
از جمله اقدامات عام المنفعه ای است كه تا 
كنون انجام داده ايم.يوسفی می افزايد: سازمان 
منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، به عنوان 
بزرگترين خير مدرسه ساز كشور به لحاظ 
ميزان مدرسه سازی شناخته شده و در اين 
زمينه لوحی دريافت كرده است. طی سه سال 
گذشته 60 مدرسه در استان بوشهر از سوی 
سازمان ساخته، هوشمند سازی يا تكميل 
شده است. همچنين مدارس كانكسی را در 
جنوب استان بوشهر جمع آوری كرديم.  
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی 
انرژی پارس ادامه می دهد: با موافقت وزير 
نفت، در حوزه آموزش و پرورش، طرح تقويت 
بنيه علمی دانش آموزان را پيگيری و برای 
مقطع چهارم دبيرستان، كالس های كنكور 
برگزار كرديم كه خوشبختانه دانش آموزان 
منطقه با كسب رتبه های باال در دانشگاه های 
مطرح كشور قبول شدند.  وی در ادامه به 
اقدامات انجام شده در زمينه مباحث بهداشتی 
و درمانی می پردازد و می گويد: تكميل و 
افتتاح بيمارستان شهرستان دير در 2 ماه 

گذشته از جمله اقدامات بهداشتی و درمانی 
سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 
است، همچنين در اين زمينه می توان به 
توسعه و تجهيز بيمارستان شهرستان كنگان 
اشاره كرد.   مديرعامل سازمان منطقه ويژه 
اقتصادی انرژی پارس می افزايد: از ديگر 
اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان 
می توان به تاسيس خانه های متعدد بهداشت 
روستايی اشاره كرد.  يوسفی می  گويد: در 
زمينه ورزشی نيز اقدامات متعددی انجام 
داده ايم كه از آن جمله می توان به تجهيز، 
چمن  ورزشی،  زمين  ساخت  و  توسعه 
مصنوعی و سالن های ورزشی طی سال های 
گذشته اشاره كرد كه به صورت مستمر به 
هيئت های ورزشی كمك های مالی كرده ايم.  
وی ادامه می دهد: يكی از اقدامات شاخصی 
كه در حوزه ورزشی انجام داده ايم، تشكيل 
تيم فوتبال در شهرستان جم بوده كه طی 
سال های گذشته، در دسته 2 فعاليت داشته 
است، اما سال پيش و پس از آن كه تحت 
پوشش سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی 
پارس قرار گرفت، قهرمان دسته يك استان 
شد و به ليگ برتر راه پيدا كرد و در سال ٩6  
مردم  برای  را  فراوانی  خوشحالی های 
شهرستان جم به همراه داشت.  يوسفی 
می افزايد: فوتبال ساحلی بوشهر را نيز تحت 

پوشش قرار داده ايم و سه سال پياپی قهرمان 
شده است. ضمن آنكه تيم وشوی منطقه 
عسلويه  كه متشكل از بوميان است، در بيشتر 
تورنمنت های منطقه ای از جمله تركمنستان 
به مقام قهرمانی دست پيدا كرده است.  
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی 
انرژی پارس می گويد: در حوزه فرهنگی و 
هنری نيز سازمان، بيشتر برنامه های خود را با 
انجام  همكاری مشترک شهرهای ديگر 
می دهد تا آنها نيز از اين امكانات بهره مند 
شوند. وی در ادامه به  اقدامات انجام شده در 
حوزه پروژه های عمرانی می پردازد و می گويد: 
بيشتر راه هايی كه در استان بوشهر ايجاد 
شده، مانند اتوبان بوشهر به عسلويه، عسلويه 
به شيراز، عسلويه به هرمزگان، دير به بوشهر 
و... با حمايت سازمان منطقه ويژه اقتصادی 
انرژی پارس و سرمايه گذاری بسيار انجام و يا 

در حال انجام است.
ادامه در صفحه 23

مثلث توسعه چيست؟
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  در گفت وگو با »مشعل« از   مسئوليت اجتماعی سخن می گوید

مشعل  سمیه راهپیما     مسئولیت پذیری اجتماعی، یکی از مفاهیم 
بنیادی در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی است که ارتباط تنگاتنگی 
با فرهنگ دارد. مسئولیت اجتماعی، مسیری است که سازمان ها رویکردهای 
اقتصادی، اجتماعی و  زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، راهبردها، 
ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل 
حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه، فرآیندها و رویه های بهتری را 
درون سازمان جاری ساخته و به این ترتیب ثروت می آفرینند و وضع جامعه 
را بهبود می بخشند.  در دهه های اخیر و با گسترش روز افزون اثرگذاری 

سازمان ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار، یعنی »اقتصاد«، 
»جامعه« و »محیط زیست«، مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان ها 
)CSR( در دنیای مدیریت ظهور پیدا کرده است، به این معنا که سازمان ها در 
قبال جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، مسئول  هستند؛ چرا که از منابع 
انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می کنند.   یکی از سازمان هایی که 
در زمینه مسئولیت اجتماعی، اقدامات ارزنده ای انجام داده، سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس است.  در ادامه گفت و گوی ووشوی »مشعل« با 

مدیرعامل این سازمان را می خوانید.

اشــــاره

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، به عنوان بزرگترین خير مدرسه ساز کشور به لحاظ ميزان مدرسه سازی شناخته شده

    معاون طب صنعتی و بهداشت بهداشت و درمان صنعت نفت تهران:
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پيش به سوی مسئله محوری
نگاهی به فعاليت های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با رویکرد مسئوليت اجتماعی

   *غالمرضا زمانی   دبیرخانه تعامالت 
تمامی   کنترل  و  با هدف رصد  اجتماعی 
پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی منطقه ویژه 
پارس و جلوگیری از موازی کاری طرح های 
مورد نیاز منطقه در سطح چهار شرکت اصلی  
و سیاست گذاری و ارتباط بین جامعه محلی و 
دستگاه های حاکمیتی منطقه و صنعت نفت  
ایجاد شده است.  همه فعالیت ها و خدمات 
صنعت نفت در منطقه ویژه پارس باید با 
رویکرد مساله محوری طرح ریزی شود و تا 
هنگامی که این رویکرد را نداشته باشیم، قطعا 
رضایتمندی مطلوب نیز حاصل نخواهد شد. 
نبود فعالیت علمی و مستند و مبتنی بر نیاز 
سنجی، طی سال های گذشته هزینه های 
زیادی را بر صنعت نفت تحمیل کرده است که 
اگر به شکل صحیح مدیریت نشود، قطعا 
رضایتمندی مطلوب نیز به دست نخواهد آمد، 
اما خوشبختانه طی چند ماه گذشته، با تدابیر 
در نظر گرفته شده و تشکیل دبیرخانه تعامالت 
اجتماعی، همه فعالیت ها و خدمات صنعت 
نفت بر اساس یک نیاز سنجی علمی انجام 

منابع  رفت  هدر  از  تا  شد  خواهد 
جلوگیری شود.

 ارتباط با جامعه و آگاهی از 
می  تما در  ن  نا آ ست های  خوا
حوزه های فرهنگی،اجتماعی،محیط 

زیست و شهری از طریق دبیرخانه 
عی  جتما ا ت  مال تعا

صورت می گیرد 
ی  م ها گا تا 
در  موثرتری 

این زمینه برداشته شود.
شایسته است این دبیرخانه  را نشان دهنده 
رویکرد تعاملی مدیران صنعت نفت  با جامعه 
سطح  مرتب  طور  به  و  بدانیم  پیرامونی 
رضایتمندی مردم را از طریق ابزار های علمی،  

کنترل و اندازه گیری کنیم.
ایجاد مرکزی برای تعامالت اجتماعی 
صنعت نفت و محیط پیرامونی به منظور هم 
افزایی و همراهی مردم و صنعت نفت، از 
تاکیدات مهندس زنگنه است تا کارکنان و 
اهالی منطقه، از پیشرفت های صنعت نفت  در 
حوزه های درمانی، رفاهی و ... بهره مند شوند.

این دبیرخانه متشکل از حوزه فرهنگی، 
اجتماعی، سالمت، محیط زیست، فنی و 
اقتصادی  و مستند سازی بوده و هدف از 
راه اندازی آن، کنترل پروژه های تحقیقاتی  
صنعت نفت در منطقه ویژه پارس  جنوبي 
است.  یکي از اهداف ایجاد دبیرخانه تعامالت 
اجتماعي در سازمان منطقه ویژه اقتصادي 
انرژي پارس، ارائه کمک هاي عام المنفعه در 
حوزه نرم افزاري و حمایت از دانش آموزان 
نخبه جامعه پیراموني  با عنوان طرح 
تقویت بنیه علمي دانش آموزان بدو 

کنکور ذکر شده است.
طرح تقویت بنیه علمي دانش 
آموزان که در سه دوره گذشته از 
با  و  پارس  یژه  و منطقه  سوی 
حمایت های مهندس یوسفی،  مدیر 
عامل محترم سازمان منطقه 
ویژه آغاز شده بود، در 
دوره جدید با عنوان 

طرح »تقویت بنیه علمي« به عنوان یکی از 
کارهای ماندگار در جنوب استان، نتایج و 
خروجی درخشانی به همراه داشته و خواهد 
داشت.کسب رتبه 24 کنکور و قبولی دانش 
آموز کنگانی در دانشگاه صنعتی شریف تهران 
در دوره اول و همچنین کسب رتبه ها و قبولی 
در دانشگاه های معتبر کشور در دوره دوم در 
رشته هاي دندانپزشکي، پزشکي، دامپزشکي، 
پیراپزشکي و رشته هاي فني - مهندسي از 
مهم ترین دستاوردهای این طرح بوده که بدون 
شک با استمرار آن، می توان شاهد کسب 
موفقیت های درخشان دیگری در این حوزه نیز 
بود. در ادامه به برخی اقدامات انجام شده در 
پروژه هاي عمراني و زیرساخت، پروژه هاي 
حوزه بهداشتي، حوزه فرهنگي و  حوزه هاي 
آموزشی اشاره می کنم که  بیشتر این پروژه ها 
از نیمه دوم سال 94 تا پایان سه ماهه اول سال 
96 انجام شده است. برای پروژه هاي عمراني و 
زیرساختی اعتباری بالغ بر  1,044,328 
میلیون ریال  در نظر گرفته شده است. تجهیز 
و روشنایي پارك ساحلي سیراف، بهسازي 
جاده  تقي،  نخل  شهر  معابر  و  کوچه ها 
و  پروژه هاي عمراني  گاوبندي- عسلویه، 
طرح هاي  هادي روستایي، کمک به اجراي 
طرح تعریض و بهسازي جاده بندرعباس - 
عسلویه )مصوبه هیئت وزیران(، تعریض و 
اصالح نقاط حادثه خیز جاده هاي روستایي 
شهرستان دشتستان،  اجراي طرح هادي در 
روستاهاي بیدخون، عسلویه، تنبک، شیرینو، 
پرك، زبار، خیارو، کنار خیمه، دهنو، سهمو، 
بستانو، چاه مبارك، اخند، هاله، بساتین و... و 

احداث پارك در شهرها و روستاهاي  نخل تقي، 
عسلویه، تنبک، برکه چوپان، چاه مجنون، 
الورده، جاشک، سجادیه، طرح روستا مرکزی 
و طرح تعریض گردنه روستای بنود با هدف 
دسترسی آسان تر جامعه پیرامونی به دریا در 
روستای بنود  و... از جمله طرح های عمرانی و 

زیرساختی در این منطقه به شمار می رود.
در پروژه های حوزه بهداشتی نیز 393/109 
میلیون ریال  سرمایه گذاری صورت گرفته که 
احداث و تجهیز بخش ام.آر.اي در کنگان، 
آبرساني به نخل تقي و بیدخون، آبرساني به 
روستاي چاه مبارك و تنبک،  اجراي شبکه 
معابر و دفع آب هاي سطحي روستاي تنبک، 
احداث خانه بهداشت روستاي سهمو جنوبي، 
پانسیون  احداث  بنود،  مروع،  احمدآباد، 
پزشکان عسلویه، چاه مبارك، سیراف، کنگان، 
نخل تقي و احداث مراکز درماني گناوه از 

اقدامات انجام شده در این طرح است. 
ضمن آن که توسعه فضاي فیزیکي اورژانس 
بیمارستان کنگان، کمک به مراکز درماني 
تنگستان، خرید تجهیزات بیمارستان کنگان، 
احداث مجتمع توانبخشي دیلم، کمک به 
بهداشت و درمان عسلویه و کمک به آبرساني 
از دیگر پروژه های حوزه  شنبه و طسوج 
بهداشتی است که از سوی سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس انجام شده است. 
پروژه هایی نیز در حوز های آموزشی با 
اعتباری بالغ بر  4/405/417 میلیون ریال 
انجام شده که عبارتند از: احداث دبستان 6 
)گود  مریم )س( کنگان  کالسه حضرت 
کنگان(، احداث هنرستان 10 کالسه فني 
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یوسفی می افزاید: همچنین فعالیت هایی 
نیز با NGO ها در زمینه محیط زیست داشته 
در  و  گرفته  قرار  حمایت  مورد  که  ایم 
برنامه های مشترک مانند پاکسازی محیط  

زیست فعالیت دارند.

توسعه جامعه محلی  
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس می گوید: بر این اعتقاد هستیم که 
با توسعه منابع انسانی، به توسعه جامعه محلی 
دست پیدا خواهیم کرد.  وی به استقبال خوب 
بومیان منطقه از اقدامات انجام شده در حوزه 
مسئولیت اجتماعی اشاره می کند و می افزاید: 
در آخرین بازی تیم فوتبال لیگ دسته یک، 
15 هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند، در 
حالی که جمعیت شهرستان جم و حومه آن 
30 هزار نفر است و می توان گفت به غیر از 
این شهرستان در  تمامی مردان  خانم ها، 
ورزشگاه به تماشای این بازی نشسته بودند. 

و  جمهوری  رئیس   یوسفی،  گفته  به 
نمایندگان مجلس وقتی به شهرهای دیگر 
می روند، مردم آن شهرها از درخواست های 
اما ساکنان منطقه  خود سخن می گویند، 
عسلویه در این دیدارها به دلیل اقداماتی که 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
برای آنها انجام داده است، تشکر کرده اند، 
ضمن این که در انتخابات ریاست جمهوری 
امسال حضور 82 درصدی داشته اند که در 
نشان  امر  این  بود.  نظیر  بی  سطح کشور 
می دهد منطقه ای که در آن نفت وجود دارد، 
روابط میان دولت، صنعت و مردم بسیار 
دوستانه است، به طوری که بازخوردهای آن 
در  انتخابات ریاست جمهوری  انعکاس پیدا 
کرد.  مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس می افزاید: سال 93 ساختمان 
بلند مرتبه این سازمان دچار حریق شد، 
فردای آن روز از شوراها و نمایندگان مردم در 
محل حادثه حضور پیدا کردند و عالوه بر ابراز 
همدردی می گفتند، همانطور که صنعت از ما 
حمایت کرده ما نیز  امکانات، دفتر و مدارسمان 

تا را در اختیار صنعت نفت می گذاریم و 
شود،  بازسازی  که  زمانی 
این  از  می توانند  کارکنان 
از  جلوگیری  برای  امکانات 

وقفه در کار استفاده کنند.

تاثيرگذاری فعاليت های ورزشی
وی به تجربه هایی که طی سال ها خدمت 
خود در زمینه مسئولیت اجتماعی به دست 
آورده است، اشاره می کند و می گوید: با 
کمترین هزینه می توان بیشترین تاثیر گذاری 
را در بین مردم داشت، به عنوان نمونه ممکن 
است برای یک پروژه زیر ساختی 200 میلیارد 
تومان هزینه کنیم و برای یک کار ورزشی 10 
میلیارد تومان، اما احساس رضایتمندی مردم 
از اقدامات ورزشی بیشتر باشد. یا ممکن 
است یک کار آموزشی را با  هزینه ای بالغ بر 
5 میلیارد تومان انجام دهیم و بازخورد مثبت 
مردم نسبت به آن از یک پروژه 100 میلیارد 
تومانی زیر ساختی بیشتر  باشد. یوسفی 
می افزاید: در زمینه نوع خدمات می توان 
گفت تاثیر کارهای آموزشی و ورزشی نسبت 
میزان  ایجاد  لحاظ  به  اقدامات  دیگر  به 

رضایتمندی، بسیار بیشتر است. 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس خاطر نشان می کند: مردم ما نه 
پول می خواهند و نه امکانات، بلکه خواهان 
احترام متقابل و بیشتر دیده شدن هستند. 
همچنین به این نتیجه رسیده ام که برای 
مسائل اجتماعی نیازی به سرمایه گذاری 
نیست، بلکه تنها خواسته مردم این است که 
مسئوالن خودشان را از آنها جدا نبینند.  به 
گفته وی، استمرار تولید با همراهی مردم 
امکانپذیر است و در علم جدید، 
پذیرفته  بعدی  تک  توسعه 
یان  پا در  یوسفی  نیست.  
می گوید: از 20 سالی که در منطقه 
عسلویه فعالیت داشتم، 1۴ سال 
آن را با خانواده ام در این شهر 
این  در  کردم.  زندگی 
مدت متوجه شدم که  
به  دستیابی  برای 
امنیت پایدار، باید به 
کت  ر مشا ی  تقا ر ا
اجتماعی  پرداخت تا 
مردم، صنعت را از آن 

خود بدانند. 

مثلث توسعه چیست؟

 

دخترانه کنگان، احداث 2 کالس درس در 
روستاي کوري حیاتي-شهرستان جم، 
احداث مدرسه راهنمایي 6 کالسه شهید 
ایزدپناه پرك کنگان، احداث دبیرستان 12 
کالسه شهید رحماني اخند عسلویه، احداث 
2 کالس درس در روستاي ملگه بخش آبدان، 
احداث 2 کالس درس در روستاي حسن 
آباد-شهرستان دیر، احداث هنرستان فني و 
کار و دانش پسرانه کنگان، هوشمندسازي 
مدارس شهرستان عسلویه، هوشمندسازي 
مدارس شهرستان  دشتي و تنگستان، احداث 
اردوگاه جم، کمک به نوسازي مدارس شهرها 
و روستاها، تجهیز هنرستان کنگان، کمک به 
تکمیل دانشگاه آزادخورموج، کمک به 
دانشگاه پیام نورعسلویه و... در پروژه هاي 
حوزه فرهنگي نیز اقداماتی چون  ساخت 
مصلی در شهر کنگان، احداث کتابخانه 
روستاي تنبک، کمک به اجراي بوستان 
خانوادگي شهر عسلویه، کمک فرهنگي وعام 
المنفعه بوشهر، کمک به کتابخانه عمومي 
دیلم، کمک فرهنگي وعام المنفعه شهردیلم، 
فرهنگي  مجموعه  احداث  کمک جهت 
لمنفعه  ا وعام  فرهنگي  کمک  بوشهر، 
دشتستان، احداث 9باب خانه جوان در 
بوشهر، کمک به مصالي عسلویه، کمک به 
بهزیستي پارسیان، کمک هاي فرهنگي 
مذهبي وعام المنفعه گناوه، کمک به کمیته 
امدادکازرون، کمک به کمیته امداد کنگان، 
کمک به بهزیستي کنگان، کمک به کمیته 
امداد کاکي، کمک به شهرداري نخل تقي، 
کمک به بهزیستي کازرون و بازسازي گلزار 

شهداي برازجان انجام شده است. در این 
ریال   میلیون    126,533 پروژه ها 
سرمایه گذاری صورت گرفته است. برای 
پروژه هاي حوزه ورزشي  169,898 میلیون 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده که از جمله این 
پروژه ها می توان به احداث زمین چمن 
مصنوعي در مجتمع ورزشي شهر کنگان،  
احداث سالن ورزشي سقف کوتاه در مجموعه 
ورزشي کنگان، احداث سالن ورزشي چند 
منظوره 1500 نفره در مجموعه ورزشي شهر 
و  ورزشکاران  خوابگاه  احداث  کنگان، 
سرایداري در مجموعه ورزشي شهر کنگان، 
احداث سالن ورزشي چند منظوره شیرینو 
کنگان، تعمیر و تجهیز اماکن ورزشي سطح 
زمین چمن  احداث  کنگان،  شهرستان 
مصنوعي در بندر سیراف کنگان، احداث 
زمین چمن مصنوعي در بندر سهمو جنوبي 
عسلویه، احداث سالن ورزشي چند منظوره 
در چاه مبارك عسلویه، کمک به تربیت 
بدني های دیر و بردستان، دشتستان، دشتي 
و عربي، تنگستان، جم، بوشهر، عسلویه، 

بوشهر و پیست موتورسواري اشاره کرد.
 در پایان می توان گفت که سازمان منطقه 
ویژه اقتصادي انرژي پارس خود را متعهد به 
بهبود مستمر سیستم ها، برنامه ها و اقداماتي 
مي داند که متضمن ایفاي نقش مسئولیت 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و 

زیست محیطي آن هستند. 
تعامالت  دبیرخانه  سرپرست   *
اجتماعي سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  در گفت وگو با 
»مشعل« از   مسئوليت اجتماعی سخن می گوید
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مسئولیت اجتماعی

شاهکار مسئوليت اجتماعی در وزارت نفت

هورالعظيم  با تدبير زنده شد
مشعل هورالعظیم تنها باقیمانده تاالب هاي 
بسیار بزرگ بین النهرین در غرب استان 
خوزستان است که به لحاظ تنوع زیستي، 
فوق العاده غني است و عمده منابع آبي تاالب از 
طریق رودخانه هاي کرخه، نیسان، سابله و 
نهرهاي انشعابي تامین مي شود. تاالبی که یک 
دهه تشنگی و عطش را در دفتر زندگی خویش 
ثبت کرد و نشان داد که عدم توجه به محیط 
زیست و بی تدبیری انسان ها مصیبت بار است و 
رنجی را به محیط زیست جانوری، گیاهی و 
انسانی تحمیل می کند که رفع آن شاید سالها 
زمان بخواهد و هیچگاه ترمیم نشود. تاالب 
اثر  بر    80 دهه  اواخر  در  هورالعظیم 
خشکسالی های و همچنین عملیات استخراج 
نفت خشک و تکه تکه و دریچه های آب روی 
آن بسته شد و سدسازی دو کشور ترکیه و عراق 
در این دوران، سال های رنج هور العظیم از دهه 
80 تا 90 را رقم زد تا اینکه دولت یازدهم روی 
کار آمد و بیژن زنگنه،  نابودی تاالب را تاب نیاورد 
دست به کار شد  با حمایت رئیس دولت و معاون 
محیط زیست، تدبیری اندیشیده شد و تمام توان 
نهادهای ذیربط برای بخشیدن جان دوباره به 
تاالب به کار گرفته شد و مجموعه وزارت نفت 
را ملزم به همکاری کردند.  نگرانی و سیاست ها 
کارگر افتاد و عطش هورالعظیم سرانجام پس از 
10 سال باالخره آبگیری در فروردین ماه 95 در 
بخش یک سوم واقع در ایران شروع و تا بهمن 
95 با  آبگیری 70 درصدی تاالب از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست به پایان رسید . 
براساس ابالغیه وزیر نفت، شرکت های نفتی 

ملزم شدند حفاری های خود را تنها در آب انجام 
دهند و به منظور حفظ وضع محیط و کنترل 
توسعه  طرح های  از  ناشی  آلودگی های 
میدان های نفتی غرب کارون و پروژه های 
شرکت متن، در محدوده ای به وسعت 658 
هزار و 14 هکتار به طور مستمر پایش و احیای 
هورالعظیم در دستور کار شرکت متن قرار گیرد. 
برای بررسی دوره احیای این تاالب از کوروش 
رضازاده، سرپرست اچ اس ای شرکت مهندسي 
حال  که  پرسیدم  )متن(  نفت  توسعه  و 
هورالعظیم چطور است؟  حال و روز امروز 
هورالعظیم، این تاالب راهبردی که موجب 
کاهش 2 تا 4 درجه ای دمای بادهای داغ 
عربستان و عراق به سمت ایران می شود، خوب 
است؛ البته مقداری از آب به خاطر گرما تبخیر 
و کم شده است، اما دوباره از ابتدای پاییز، شاهد 
پرآب شدن آن خواهیم بود. این را می گوید و بعد 
سراغ اعالم مشخصات تاالب می رود و می گوید: 
حوزه  تاالبی هورالعظیم به پنج حوضچه تقسیم 
می شود که طرح توسعه میدان نفتی آزادگان 
شمالی در حوضچه  1و 2 و آزادگان جنوبی در 
حوضچه 3، 4 و 5 واقع شده است، میدان نفتی 
یاران شمالی در نوار مرزی ایران و عراق در 
حوضچه شماره  4 و یاران جنوبی در حوضچه 
شماره 5 مشغول فعالیت هستند. تاالب 
هورالعظیم از آب های اضافه رود کرخه و بخشی 
از آب های اضافه اروند رود تشکیل شده  است، 
ژرفای این تاالب کم است، اما به تدریج عمق در 
وسط آن به چند متر می رسد. مساحت مشخص 
شده این تاالب ازسوی اداره کل محیط زیست 

استان خوزستان به عنوان تاالب حدود 118 
هکتار است. بیش از هفت هزار هکتار از اراضی 
ملی واقع در دشت آزادگان، استان خوزستان 
برای عملیات حفاری به مدت پنج سال در 
اختیار وزارت نفت قرار گرفت که پس از قطعیت 
استخراج نفت، بهره برداری از محل هریک از 
چا ه ها با شعاع 250 متر از نقطه استخراج به 

مدت 30 سال به وزارت نفت واگذار شد.

 عمليات احيای هورالعظيم
عملیات احیا از سال 94 به طور جدی و 
آبگیری تقریبا از ابتدای سال 95 آغاز شد و  با 
دلیل  به  آمده،  پیش  مشکالت  وجود 
بارندگی های نسبتا زیاد امسال، کمیت )دبی( 
آب در دریچه های باال دست )سد دز و کرخه( 
و  رسید  ثانیه  در  مکعب  متر   450 به 
حوضچه های شماره 3 و 4 آبگیری شدند. با 
مدیریت سازمان آب و برق خوزستان هم اکنون 
20 – 25 مترمکعب بر ثانیه  آب در این مخازن 
رهاسازی می شود که با توجه به گرمای هوا 
مقداری از آن تبخیر می شود، اما با شروع 
بارندگی ها از پاییز اوضاع آبگیری تاالب بهتر 
خواهد شد.  همچنین با تامین اعتبار 30 
میلیارد تومانی وزارت نفت در سال92 تا 95 
برای احیای تاالب هورالعظیم در استان 

خوزستان، ده ها آبگذر و پل در منطقه تاالب 
هورالعظیم ساخته شد که به این ترتیب 
ارتباط بین بخش های مختلف تاالب و 
حوضچه های آن که پیش از این مسدود 

بود، بار دیگر برقرار شد.

 اقدام های زیست محيطی شرکت متن 
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
شرکت مهندسی و توسعه نفت »متن«، 
مسئولیت نظارت دقیق از صفر تا 100 بر 
الزام های زیست محیطی حوضچه های حوزه 
تاالبی هورالعظیم از طراحی تا اجرا و ساخت را به 
عهده دارد، همچنین مطالعات ارزیابی اثرات 
زیست محیطی )EIA(، بازرسی و کنترل، 
اندازه گیری آالینده های زیست محیطی و پایش 
مستمر وضع تاالب از دیگر فعالیت های شرکت 
متن در حوزه تاالبی هورالعظیم است. واحد 
بهداشت، ایمنی و محیط  زیست ) اچ اس ای( 
شرکت متن در همه طرح های هورالعظیم 
مسئولیت نظارت دقیق بر مسائل زیست محیطی 
را در دستور کار قرار داده است تا پیش از آغاز هر 
پروژه ای، آثار زیست محیطی آن  را ارزیابی و 
بررسی کنند. ما برای رفع مشکالت موجود 
زیست محیطی تاالب هورالعظیم، پیشنهاد 
تشکیل یک هسته مشترك با هفت کارشناس 
محیط  زیست را به سازمان حفاظت محیط 
زیست داده ایم. یکی از دالیل این پیشنهاد، به 
عهده گرفتن هزینه ها و کنترل فعالیت 
پیمانکاران برای جلوگیری از آسیب به محیط 
زیست است. برای مدیریت کنده های حفاری 
در محیط تاالبی تصمیم گرفته شد بیرون از 
تاالب، با هماهنگی اداره کل محیط  زیست 
استان خوزستان مکانی برای ساخت لندفیلد 
به منظور انباشت و  جمع آوری این کنده ها در 
اختیار ما گذاشته شد تا افزون بر ساخت آن 
مطابق با استانداردهای بین المللی، همه 
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توسعه گازرسانی به عنوان یک سوخت سبز، 
ضمن کنترل و کاهش آالینده ها نسبت به سایر 
سوخت های فسیلی، باعث رونق اقتصادی در کشور 
شده و همچنین موجب افزایش رفاه و آسایش 
هموطنان است که این خود یکی از بزرگترین 
مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی گاز ایران 
محسوب می شود.  از سوی دیگر در جهت حفظ 
محیط زیست، با اتکا به دانش و توان کارکنان شرکت 
ملی گاز ایران در کاهش آالینده های زیست محیطی، 
به ویژه مسئله مشعل در فازها و پاالیشگاه های 
منطقه عسلویه و انجام اقدام های اصالحی که به 
کاهش مشعل سوزی در مناطق منجر شده، کمک 
شایانی به کاهش آلودگی جوامع محلی_ پیرامونی 
شده است. بخش دیگری از مسئولیت های اجتماعی 
این شرکت در قالب کمک های مختلف فرهنگی، 
اقتصادی، عمرانی و تامین و خرید تجهیزات به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم و گاه بالعوض در 
جوامع و نواحی مختلف کشور بوده و کمک به 
ساخت راه ها، جاده ها، سدها و تجهیزات زیرساختی، 
ایجاد و توسعه مراکز مشاوره روان شناختی و 
راهنمایی خانواده... در نواحی و مناطق محروم بوده 

است.
 در راستای توانمندسازی جوانان مناطق محروم، 
شرکت ملی گاز ایران در نواحی کمتر توسعه یافته از 
جمله استان سیستان و بلوچستان به آموزش و 
مهارت آموزی جوانان مستعد در سطح این استان ها 
با همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان فنی و حرفه ای 
استان اقدام کرده است تا از این طریق تکنیسین های 
تعمیرات، امداد و شبکه گازرسانی تقویت و آماده 
ورود به بازار کار شوند. این اقدام، یکی از راهبردهای 
اصلی شرکت ملی گاز ایران در زمینه اشتغال زایی 
در مناطق محروم بوده که در حوزه مسئولیت 
اجتماعی مد نظر است. شرکت ملی گاز ایران 
همان گونه که اشاره شد، در همه حوزه های 
مسئولیتی )اقتصادی – زیست محیطی و اجتماعی( 
در سال های گذشته عملکردهای وسیعی داشته و 
دامنه این فعالیت از کاهش آلودگی زیست محیطی، 
ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی و درمانی در مناطق 
محروم، مشارکت در طرح های مطالعاتی توسعه و 
بهره برداری بهینه از منابع آبی، توسعه راه ها 
وجاده ها و... تا نظارت بر آموزش نیروهای مشتاق 
کار در مناطق محروم و ارائه خدمات مشاوره و 
راهنمائی خانواده را شامل شده است.  براین اساس 
ضرورت ایجاب می کند تا در چارچوب یک 

برنامه ریزی مدون و در قالب یک راهبرد تعریف شده، 
این اقدام ها هدفمند شود؛ از این رو به نظر می رسد 
ابعاد کاهش آلودگی مشعل ها، توانمند سازی نیروها 
در مناطق محروم به ویژه پیمانکاران محلی که در 
ارائه مطلوب خدمت دهی شرکت ملی گاز ایران 
تاثیرگذار است، از اولویت های مسئولیت اجتماعی 
صنعت گاز باشد.  به یقین ارائه خدمات در حوزه 
مسئولیت اجتماعی در جوامع محلی گاه منتج به 
ایجاد رفاه و رفع برخی از الزامات منطقه شده و در 
رویکرد ذهنی این جوامع نسبت به شرکت تاثیر 
مثبتی بجا گذاشته است.  به دلیل هدفمند نبودن 
اقدام ها در سطح صنعت نفت و نبود یک راهبرد، این 
اقدام ها نمی تواند منتهی به توسعه پایدار در سطح 
این جوامع شود، زیرا این موضوع منوط به ایفای نقش 
سایر سازمان های متولی و نهادهای دولتی در این 
مناطق خواهد بود و طبعا مردم یک منطقه در جایی 
که خدمات را از سازمان های اصلی و متولی امر به 
صورت مستقیم و تثبیت شده دریافت می کنند، 
رضایت مندی آنان مستمر بوده و این موضوع 
می تواند به توسعه کمی و کیفی مناطق کمک کند. 
»طرح آمایش مناطق تحت تاثیر حوزه های نفتی و 
گاز پارس جنوبی عسلویه مبنی بر احصای وظایف و 
تکالیف برای دستگاه های اجرایی« مؤید این موضوع 
است؛ از این رو شرکت ملی گاز ایران نیز، آماده 
مشارکت در قالب یک برنامه مدون در این زمینه 
است. شرکت ملی گاز ایران به لحاظ بررسی 
پیامدهای حضور در منطقه، نیازمند تدوین برنامه و 
ارائه خط مشی است؛ از این رو الزم است، چالش هایی 
از جمله ضرورت نقش سازمان های متولی در مناطق 
محروم بیش از گذشته تبیین و مسئولیت اجرایی 
آنها در این زمینه مشخص شود و این شرکت یا دیگر 
بخش های صنعت نفت در ایفای مسئولیت اصلی آنها 
در حد توان و امکانات در قالب برنامه ای مدون به 
مشارکت گرفته شوند. به نظر می رسد شرکت ملی 
گاز ایران در ایجاد الگو مطابق استانداردهای مربوطه 
)ایزو 26000( و انطباق فعالیت ها و عملکرد در 
چارچوب گزارش های پایداری اقدام های شرکت ها 
) GRI (، در آستانه فعالیت در زمینه CSR بوده که 
امیدواریم به مرحله بلوغ سازمانی برسد تا از این 
طریق نیز چشم اندازی را برای تقویت و رشد ارزش 
برند شرکت ملی گاز ایران برای تحقق توسعه پایدار 

در مناطق محروم ترسیم کند.
* مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز  
ایران

جعفر حیدر اصفهانی *         به دلیل وجود مخازن نفت و گاز در مناطق محروم، شرکت های تابعه وزارت نفت از 
جمله شرکت ملی گاز ایران از ابتدای تاسیس در راستای ماموریت اصلی خود، خدمات متنوع و گسترده ای را بنابر 
نیاز مسئوالن و مردم مناطق به محیط پیرامون ارائه و امکاناتی را در حد توان برای آنها فراهم کرده است. با توجه به 
اینکه این خدمات مبتنی بر راهبردهای از پیش تعیین شده نبوده؛ از این رو نتوانسته است تاثیر الزم در رضایت مندی 
آنها ایجاد کند. از سوی دیگر به مرور زمان، این اقدام ها به عدم ایفای نقش تصدی گری سازمان های متولی )سایر 
بخش های دولتی( در سطح استان های محروم منجر شده؛ به گونه ای که الزامات مردم و گاه مسئوالن نسبت به جامعه 
محلی در مسیر مطالبه خواهی از شرکت های نفتی و گازی قوت یافته که امروزه این نگاه، نیازمند تغییر و اتخاذ 
رویکردهایی مبنی بر ارائه راهبردهایی از پیش تعیین شده در زمینه CSR شرکت ها ست.اساسا ماموریت و ماهیت 
وظایف شرکت ملی گاز ایران به عنوان یک شرکت دولتی ناظر بر جامعه بوده و از ابتدای فعالیت با بزرگترین مسئولیت 
تامین انرژی طی سه بخش پاالیشی – انتقال - توزیع گاز به نقاط مختلف کشور در زنجیره ارزش خود ابعاد مسئولیت 

اجتماعی را توسعه داده که این موضوع، بیانگر میزان اولویت آن در برنامه و تعهدهای این شرکت است.

گاز در مسیر 
مسئولیت های اجتماعی

نظرگاه

کنده های این منطقه پس از جامدسازی در سلر 
به سرعت و بدون وقفه به لندفیلد منتقل شود تا 
از این طریق  پسماندها مدیریت و از پراکندگی 
آنها در محیط جلوگیری شود. همچنین به دلیل 
عبور برخی مسیرهای نفتی از کنار تاالب، برای 
جریان تبادل آب حوضچه ها به وسیله حدود 
244 دهنه آبگذر و با هماهنگی اداره کل محیط 
زیست استان خوزستان پاکسازی و مرمت شد، 
جاده های اختصاصی دسترسی به فاصله 500 
متری از تاالب ساختیم؛ همچنین در خواست 
شد در مخزن شماره 2 تا 39 دهنه پل دیگر نیز 
ساخته شود که هزینه  آن بیش از 153 میلیارد 
ریال بود. برای جلوگیری از تخلفات، تصفیه خانه  
مرکزی با ظرفیت 1200 متر مکعب در شبانه 
روز در غرب کارون ساختیم که ابتدای سال 95 
به بهره برداری رسید و هم اکنون به طور میانگین 
روزانه 750 تا 850 متر مکعب پساب در آن 
تصفیه و برای آبیاری فضای سبز استفاده 
می شود. برای سامان دهی پسماند شهری ناشی 
از فعالیت کارگاه ها، قراردادی با شهرداری هویزه 
بستیم و یک نماینده به منظور نظارت بر حمل 
زباله های شهری و تحویل آن به شهرداری 
معرفی کردیم تا بر اساس بارنامه های ارسالی به 
شهرداری هزینه کرایه پرداخت کنیم. در عین 
حال یک زباله سوز مرکزی نیز ایجاد کردیم. تا 
در آینده مورد استفاده قرار گیرد برنامه جامعی 
با هماهنگی اداره کل محیط  زیست استان 
خوزستان به نام CPM تهیه کردیم و از 
شهریورماه 94 همه فعالیت های خود را مطابق 
با آن انجام دادیم. همچنین یک هسته 
زیست محیطی در نظر گرفتیم تا در صورت 
گزارش تخلف از پیمانکار، جرایمی برایشان در 
نظر گرفته شود؛ با این روش ها توانستیم پایش 

محیطی را خوب کنترل و مدیریت کنیم.

 کاهش گرد و غبار با احيای هورالعظيم 
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط  
زیست و اداره کل حفاظت محیط  زیست 
استان خوزستان، کانون ریزگردی در حوزه 
غرب کارون نداریم و حدود 120 هزار هکتار 

از کانون های شناسایی شده گرد و غبار استان 
خوزستان از چذابه، هویزه، سوسنگرد است 
که کانون های هندیجان و رامهرمز سهم 
بیشتری را به خود اختصاص داده اند. حدود 
70 درصد از ریزگردها منشأ خارجی دارند که 
از بیابان های عربستان و عراق به سمت استان 
خوزستان وارد می شوند.  جدول روند 10 
ساله ایام مواجهه استان خوزستان با پدیده 
گرد و غبار نیز نشان می دهد، برخالف برخی 
مباحث مطرح شده، روند گرد و غبار در استان 
خوزستان در سال های 93 تا 95 وضع بهتری 
نسبت به سال های 86 تا 93، به ویژه 88 تا 
90 داشته است.  همچنین با این که غلظت 
گرد و غبار در استان خوزستان در هر سه سال 
89، 90 و 95 بیش از 10 هزار میکروگرم بر 
مترمکعب بوده است، اما استان خوزستان در 
سال 95 با 28 روز گرد و غبار نسبت به 
سال های 89 و 90 با 46 و 55 روز گرد و 
غباری به مراتب وضع بهتری داشته است. آمار 
مواجهه خوزستان با گرد و غبار در 10 ساله 
تشدید  باوجود  می دهد  نشان  گذشته 
خشکسالی، کاهش بارندگی، جنگ و ناامنی 
در منطقه که منجر به سخت تر شدن شرایط 
همکاری های منطقه ای برای مقابله با این 
پدیده می شود، طی سال های 93 تا 95 استان 
خوزستان از وضع نسبتا بهتری در مواجهه با 
پدیده گرد و غبار برخوردار بوده که اقدام هایی 
همچون احیای تاالب هورالعظیم، مقابله با 
کانون های گرد و غبار از طریق نهال کاری، 
مالچ پاشی و سایر روش ها در این بهبود نسبی 
تاثیری بسزا داشته است. احیای هورالعظیم 
شاهکار مسئولیت اجتماعی وزارت نفت با 
همت و حمایت وزارت نفت در دولت یازدهم، 
برگ زرینی است که در کارنامه سبز دولت 
روحانی می درخشد و امید است تمامی 
نهادهای ذی ربط و شرکت های نفتی که در 
این مناطق فعال هستند، به پدیده های زیست 
محیطی توجه کنند تا دیگر شاهد مرگ هیچ 
تاالب و دریاچه و از بین رفتن گونه های 
گیاهی و جانوری نادر در این مناطق نباشیم. 
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   بهبود زیستگاه آهوان

   تصفیه خانه آب شرب   نوسازی مسجد امیرالمومنین

   شناور مسافربری

مشعل  صنعت نفت کشور از ابتدای فعالیت، 
نزدیک به یک قرن است که در کنار ماموریت 
اصلی خود که همانا تامین اقتصاد کالن کشور 
بوده، از ارائه خدمات به محیط پیرامونی و 
همسایگان تاسیسات صنعتی خود غافل نبوده 
قالب  در  جانبی  فعالیت های  این  است. 
رویکرد  با  و  جتماعی  ا مسئولیت های 
»توانمندسازی« و »تکریم انسانی« همواره و به 
طور مستمر انجام شده است. در این میان، شرکت 
پایانه های نفتی ایران در همسویی با ماموریت 
اصلی سازمانی خویش، در زمینه مدیریت دریافت، 
ذخیره سازی و صادرات نفت خام و فرآورده های 
نفتی، همواره به انجام مسئولیت های اجتماعی به 
طور ویژه پرداخته است.این شرکت از طریق یکی 
از مدیریت های زیرمجموعه خود با عنوان مدیریت 
عملیات عمومی خارک و با تمرکز بر عملیات غیر 
صنعتی به خصوص در بخش خدمات رسانی 
شهری، عمرانی و محیط زیست، به جزیره خارک 
به عنوان یک منطقه نفتخیز و راهبردی و اهالی 
آن خدمات رسانی می کند. این مدیریت از سال 
1381، با حکم مهندس زنگنه، وزیر وقت نفت 
همسو با مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و 
بنا بر ماهیت سازمانی، در حوزه های خدمات 
رسانی عمومی به اهالی  بومی جزیره و همچنین 
پشتیبانی از شرکت ها ، سازمان ها و ارگان های 
محلی و به منظور حفظ و تحکیم وحدت و پیشبرد 

بهینه امور اجتماعی و شهری و در زمینه های 
عمران و آبادانی، خدمات برق، گاز و فاضالب و 
حمل و نقل اموردریایی همسو با ارائه خدمات 
شهری خارج از فنس و محدوده های صنعتی، 
خدمات بهداشتی، رفاهی و فرهنگی و امور مربوط 
به حفظ و نگهداری و پاسداشت  محیط زیست 
انجام وظیفه کرده و در خصوص حفظ محیط 
زیست، با احداث و مدیریت کارخانه بازیافت و 
پردازش پسماند، محصول کودکمپوست را با 
درجه بندی 1 تا 3 تولید می کند که این محصول، 
ضمن استفاده در فضای سبز جزیره، قابلیت 
فروش و بازده اقتصادی را نیز دارد. مدیریت 
عملیات عمومی خارک، عضو شورای تامین 
بخش،  شورای فرهنگ عمومی شهر خارک و 
شورای آموزش و پرورش بوده و همچنین بنابر 
ابالغ وزیر نفت، در موارد اختالف بین واحدهای 
مختلف صنعت نفت، نقش حکم را دارد که امید 
می رود با ارائه خدمات بهینه در چارچوب انجام 
مسئولیت های اجتماعی، در زمینه رفع مشکالت 
شهری و اجتماعی و بهبود سطح رفاه اجتماعی، 
چشم انداز روشنی داشته باشد. این مدیریت برای 
حرکت مستمر در مسیر مسئولیت های اجتماعی 
و رسیدگی به مشکالت و مسائل پیش رو، با هدف 
دستیابی به جایگاه مطلوب خدمات رسانی در 
زمینه های اجتماعی، شهری، عمرانی و فرهنگی 
برنامه مدونی تدوین کرده است. راهبرد  شرکت 

تحقق  زمینه  در  ایران  نفتی  پایانه های 
مسئولیت های اجتماعی عبارت است از: مدیریت 
جامع، علمی و کاربردی و برنامه ریزی پویا و 
مستمر در مسیر انجام مسئولیت های اجتماعی 
که در ذات مدیریت عملیات عمومی خارک وجود 
دارد و در قالب تهیه طرح جامع ساماندهی خارک 
و حرکت مداوم به سمت اجرای کامل این طرح 

گام بر می دارد.

موضوعات اساسی پایداری و محدوده 
آنها

این مدیریت با ارائه خدمات گسترده و مختلف 
عمرانی، رفاهی و شهری به اهالی بومی )به عنوان 
مشتریان و جامعه هدف خود( از بدو تاسیس تا 
کنون، تاثیر قابل توجهی در باال بردن سطح رفاه 
اجتماعی و تعویض چهره شهری از سکون و رکود 
به ارتقا و پیشرفت داشته و میزان رضایت عمومی 
باالیی از نظر ارتباط میان خود و جامعه محلی 

پیرامون و اهالی بومی کسب کرده است.
این مدیریت خدماتی از قبیل ارائه یارانه به نرخ 
بلیت کشتی برای اهالی بومی و کارکنان، برقراری 
پروازهای اورژانسی به منظور انتقال بیمار، احداث 
جاده ها و تعریض خیابان ها، حمل دارو، مواد 
غذایی و اثاثیه، تامین خودرو و مایحتاج عمومی به 
داخل و خارج از جزیره، تامین آب شرب شهری، 
برق، گاز، خدمات رفاهی، فرهنگی، مذهبی، 

ورزشی و... ارائه کرده است که این خدمات توانسته 
به ایجاد رابطه مطلوب دو طرفه بین سازمان و 
مشتری که همان اهالی بومی منطقه، ادارات و 

نهادهای دولتی و شهری هستند، منجر شود.

اخالق حرفه ای
 اصل مشتری مداری و برخورد اخالقی با 
مردم و ذینفعان، سر لوحه کار این مدیریت قرار 

دارد.
 ایجاد صندوق اخذ پیشنهادها و انتقادها، 
سیستم پست الکترونیک به عنوان پل ارتباطی 
سازمان با ذینفعان و ارباب رجوع، سیستم پیامک 
و بررسی ایجاد صفحه وب سایت مختص سازمان 
با امکان ثبت نظرات کاربران از جمله ساز و 
کارهای درون و برون سازمانی برای اخذ مشورت 

و بیان صداقت کاری سازمان است.

 اقدامات مسئولیت اجتماعی در قبال 
کارکنان و مشتریان

و  پروژه های متعدد عمرانی  اجرای   
عام المنفعه از جمله احداث مدارس، مجتمع های 
آموزشی، ورزشی، بهداشتی و مجتمع فرهنگی 
برای استفاده مطلوب مشتریان که اهالی بومی 

جزیره خارک هستند.
 سازمان به منظور باال بردن سطح علمی، 
فرهنگی و رفاه اجتماعی و همچنین افزایش 

توجه ویژه شرکت پایانه های نفتی ایران به مسئولیت های اجتماعی

  همدلی و همراهی با مردمان محلی

   نیروگاه برق منطقه ای شهر خارک

   نوسازی اماکن متبرکه، امامزاده میر محمد
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روحیه ورزشی در جامعه، بخصوص قشر جوان 
اقدام به تعریف و اجرای پروژه های خود کرده 

است.

اقدامات مسئولیت اجتماعی  در قبال 
جوامع محلی

 ارتقای سطح رشد فکری اهالی بومی 
منطقه و خانواده های آنان در بحث فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و پرورشی

 برگزاری اردوهای فرهنگی، ورزشی و 
تفریحی به منظور حفظ روحیه جوانان 

شاخص های عملکردی پیشنهادی در 
حوزه جوامع محلی

 احداث مجتمع های ورزشی، فرهنگی و 
اجتماعی در محیط شرکت  و نبود این مجتمع ها 
در محیط جوامع محلی، به نوعی تضییع حقوق 
مردم منطقه تلقی می شود، از این رو این مدیریت 
برای رفع این معضل، اقدام به احداث ساختمان 
مجتمع های فرهنگی، ورزشی واجتماعی در 

محیط جامعه محلی کرده است.
 فعالیت عملیاتی شرکت در جزیره خارک، 
تاثیراتی منفی بر روحیه جامعه محلی گذاشته و 
باعث ایجاد مشکالت زیست محیطی مثل 
آلودگی هوا، دریا و خاک شده است، از این رو 
شرکت برای رفع این معضل و رهایی از مشکالت 
زیست محیطی، اقدامات مثبت و قابل قبولی 
همچون خرید شناور پاکساز به منظور پاکسازی 

دریا از آلودگی انجام داده است.
 این شرکت به منظور ایجاد تعامل دو سویه 
از سوی مردم و جامعه محلی، اقدام به تاسیس 
دفتر ارتباط با صنعت کرده که اهالی بومی 
می توانند روزانه به این دفتر مراجعه کنند و 
مسائل و مشکالت خود را با مسئوالن در میان 

بگذارند. 
 چنانچه شکایتی از سوی مردم واصل شود، 
امور حقوقی شرکت و روابط عمومی مسئول 
رسیدگی به آن است و پس از رسیدگی موارد را 
به شاکیان گزارش می دهد و آن را حل و فصل 

می کند.
 اگر برای تاسیسات و عملیات شرکت 
مشکلی پیش آید، هماهنگ کننده شرکت با 
ارتباط تنگاتنگی که با مسئوالن جامعه محلی 
دارد، مردم را به کمک فرا خوانده و با برنامه ریزی، 

مشکالت پیش آمده را برطرف می کند.
 کمک های مالی و غیر مالی به سازمان ها 

از سوی این مدیریت برنامه ریزی شده  است.
 جرایم و مجازات های نقدی و غیر نقدی را 
که شرکت مسبب آن است و در ارتباط با جامعه 
محلی است، امور حقوقی حل و فصل و پرداخت 

می کند.
 تعدادی از پیمانکاران محلی در شرکت 
غربالگری شده و در پروژه های مختلف به کار  

گرفته می شوند.
 خدمات قابل قبولی از سوی این مدیریت 
به سازمان های مردمی به صورت جاری ارائه 

می شود.

اقدامات انجام شده به منظور  حفاظت 
از محیط زیست

این مدیریت در زمینه حفظ محیط زیست، 
مسئولیت مستقیم دارد و اقدامات شایسته ای را 

نیز تاکنون انجام داده است. 
 احداث سایت بازیافت زباله و جمع آوری و 
پردازش زباله های جزیره )15 تن در روز( و در 
نهایت تولید کود کمپوست و استفاده در فضای 

سبز جزیره خارک
زباله های  بی خطرسازی  و  انهدام   

بیمارستانی و انتقال به مرکز استان و دفن آنها
 تالش و کوشش این مدیریت بر آن استوار 
است که مصرف سوخت های فسیلی را کاهش  
دهد و از ماشین آالت کم مصرف و بهینه شده 

استفاده کند.
 این شرکت به منظور حفظ سفره های زیر 
زمینی و جلوگیری از آسیب جدی به آب های 
سطحی، برداشت از آب های سفره های زیر زمینی 

را ممنوع کرده است. 
 جزیره خارک به عنوان منطقه حفاظت 
شده محیط زیست ثبت شده است. حیوانات 
اهلی و غیر اهلی مثل آهو، کالغ، پرندگان محلی، 
الک پشت و... در این منطقه حفظ و نگهداری 
می شوند که این شرکت با کمک سازمان حفاظت 
محیط زیست، در امر نگهداری و حفاظت از این 

حیوانات فعال است.
  این شرکت و سازمان حفاظت محیط 
زیست با تعامل و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر در 
جهت حفظ زیست گاه های طبیعی و احیای دوباره 
و همچنین حفاظت از منابع طبیعی، تالش 
زمینه  این  در  و شرکت  داشته  روزافزون 
گواهینامه های الزم را از این سازمان دریافت کرده 
است. این شرکت در طول سال، نشست ها، جلسات 
و همایش های متعددی را در زمینه های آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... برگزار می کند که 

عموم جامعه محلی از آن بهره مند می شوند. 

 با توجه به فعالیت های زیست محیطی و 
همچنین دریافت گواهینامه ها و استاندارد های 
زیست محیطی در شرکت پایانه های نفتی ایران 
در جزیره خارک، می توان ادعا کرد که این 
شرکت، حامی اصلی محیط زیست در جزیره 
خارک بوده و تمامی فعالیت ها و برنامه های آن 
با هدف حفظ و پیشبرد اهداف زیست محیطی 
در این منطقه انجام شده است. در بخش محیط 
زیست طبیعی، مهم ترین گونه جانوری که در 
خارک وجود دارد، پستاندار آهوست. با توجه به 
اینکه محیط جزیره، محیطی بسته است و امکان 
ورود و خروج گونه های دیگرپستاندار در جزیره 
وجود ندارد، فعال فقط آهوها در خارک دیده 
می شوند؛ اگرچه برخی پرندگان ازجمله کالغ ها 
و جانوران خزنده دیگر نیز در این جزیره زندگی 
می کنند؛ اما تنها پستانداری که حضور آن در 
جزیره محسوس است، این گونه جانوری است.

بر اساس سرشماری صورت گرفته در دی ماه 
1395، حدود 600 راس آهودرخارک شمارش 
شده است. به گفته محمد محمدزاده، کارشناس 
محیط زیست، ساالنه دوبار سرشماری آهو در 
براساس  که  می شود  انجام  خارک  جزیره 
برآورد های صورت گرفته، پیش بینی می شود در 
سرشماری جدید که در 6 ماه اول سال انجام 
می شود و با توجه به زاد و ولد بهاری آهو ها، 

تعداد آن ها به بیش از 700 راس افزایش یابد. 
بومیان جزیره خارک معتقدند، خارک، اولین 
جزیره ای است که آهو به آن وارد شده است. بر 
اساس روایتی که بین آنان معروف است و نقل 
می شود، این آهو ها سال 1220 از سوی خان 
حیات داوود به این جزیره آمده اند. خان حیات 
داوود، فرزندش مریض بوده و برای سالمت او 
یک جفت آهو نذر امامزاده میرمحمد می کند و 
پس از اینکه فرزندش شفا می گیرد، آهو ها را از 
گناوه به خارک می آورد. روایت دیگری هم 
وجود دارد که گفته می شود در سال 1350 
فرمانده ارتش وقت، این آهو ها را به جزیره 
خارک وارد کرده است؛ ولی بومیان خارک، 
روایت اول را صحیح تر می دانند. به گفته محمد 
زاده در کتاب »در یتیم خلیج فارس«، اثر جالل 
آل احمد نیز به وجود آهوها در خارک اشاره 
شده است. به گفته بومیان خارک، بعد از این که 
آهو ها به این جزیره آمدند و زاد و ولد کردند، به 

دیگر جزایر خلیج فارس برده شدند. 

 همکاری های همه جانبه پایانه ها
 با محیط زیست خارک

برای حفاظت از آهوها، گشت ها و کنترل های 
شبانه روزی وجود دارد و از شکار این حیوان 
جلوگیری می شود. حراست شرکت پایانه های 
نفتی، حمایت های قابل توجهی در این زمینه 
در  شرکت  این  کارکنان  و  داده  نجام  ا
گشت زنی های خود، همکاری ویژه ای با اداره 

محیط زیست خارک دارند.
و  خارک  جمعیت  افزایش  و  کم  وسعت 
همچنین رشد و توسعه صنعت نفت، باعث 
همزیستی مسالمت آمیز آهوها با دیگر ساکنان 
جزیره شده است. در برخی موارد، این حیوانات 
بناچار به مناطق مسکونی و جاده می آیند که با 

تهدیدات و تلفات جانی نیز همراه است. بیشتر 
تلفات آهو ها مربوط به تلفات جاده ای است. 
پیش تر قرار بود اطراف منطقه ای که آهوها در 
آن قرار دارند، فنس کشی شود، ولی به این دلیل 
که فضای این حیوانات محدود می شد، انجام این 
کار مورد تایید قرار نگرفت. به گفته محمد زاده، 
بهتر است که این فنس ها در کنار جاده ها 
کشیده شود تا از ورود آهو ها به جاده جلوگیری 

به عمل آید. 

حفاظت فیزیکی پایانه ها از آهو ها 
برای حفاظت از این آهو ها، شرکت پایانه های 
نفتی، همکاری های چند جانبه ای را با سازمان 
محیط زیست انجام داده است. به گونه ای که 
نیروهای حراست این شرکت، در این زمینه 
همکاری مناسبی دارند و این همکاری، بر اساس 
یک تعامل نانوشته است. تامین علوفه این 
صورت  نفتی  همکاران  سوی  از  حیوانات 
می گیرد، به گونه ای که از بوشهر برای این آهو ها 
علوفه آورده می شود. از سوی دیگرشرکت 
پایانه های نفتی در کنار شهرداری خارک، 
آبشخور آهو ها و تامین آب برای آنها را به عهده 
دارد و دربحث حفاظتی نیز با ماموران سازمان 

محیط زیست منطقه خارک همکاری می کند.

توجه به محیط زیست دریایی
 شرکت پایانه های نفتی در بخش کنترل 
دریایی و بحث مقابله با آلودگی های نفتی، توجه 
ویژه ای به موضوع محیط زیست دریایی دارد، 
به طوری که روی اسکله »T« که بزرگترین 
اقدامات  نفت کشوراست،  اسکله صادرات 
ارزشمندی از لحاظ اچ.اس. ای صورت گرفته 
است، همچنین این شرکت اقدام به خرید شناور 
نفت خواری کرده که برای جمع آوری نفت و 
باکتری های نفت خوار از آن استفاده می شود و 
به گفته کارشناس محیط زیست، در حال حاضر 
هیچگونه نفت ریزی آلوده ای در خلیج فارس 

مشاهده نمی شود.. 
محمد زاده معتقد است، شرکت پایانه های 
نفتی ایران، در بحث حمایت از محیط زیست 
جزیره خارک، رتبه اول را دارد و این حمایت ها 
شرکت  می گوید:  وی  نیستند.  انکار  قابل 
پایانه های نفتی، خود را ملزم به رعایت مسائل 
زیست محیطی می داند، به طوری که در این 
زمینه، بسیار هم هزینه کرده است. در همه 
برگزار  این شرکت  از سوی  که  مانورهایی 
می شود، رعایت محیط زیست مد نظر است 
وهمکاری و تعامل مناسبی بین این شرکت و 

سازمان محیط زیست وجود دارد.

پایانه ها و کسب جایزه ملی توسعه پایدار 
در بخش محیط زیست

این کارشناس محیط زیست، با بیان اینکه 
شرکت پایانه های نفتی، حامی محیط زیست در 
خارک است، یاد آور می شود، مجموع تالش های 
انجام شده از سوی این شرکت در زمینه محیط 
زیست، باعث شده شرکت پایانه های نفتی 
ایران، سال گذشته مفتخر به دریافت جایزه ملی 

توسعه پایدار در بخش محیط زیست شود.

پنجره

همکاری پایانه های نفتی با  محیط زیست خارک، حکایتی خواندنی است

یک جفت آهو نذر امام زاده
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مسئولیت اجتماعی

رئیس شورای اسالمی شهر خارک در گفت و گو با »مشعل« عملکرد 
شرکت پایانه های نفتی در حوزه مسئولیت اجتماعی را توصیف کرد

همه چیز عالی است

فعالیت نفت در خارک در بعد خدمات 
عام المنفعه، چگونه با فعالیت های دیگر 
نهاد ها و ارگان های عمومی در این 

منطقه همسو شده است ؟
سازمان های دولتی در خارک، هر کدام یک 
وظیفه ذاتی دارند و باید به آن عمل کنند که در 
این میان شرکت پایانه های نفتی، کار عملیاتی 
در حوزه ذخیره سازی، اندازه گیری و صادرات 
نفت را انجام می دهد و یکی از پایانه های برتر 
دنیاست که افتخاری برای نظام جمهوری 

اسالمی به شمار می آید. 
اداره های دیگری از جمله شهرداری و 
آموزش و پروش در خارک وجود دارند که هر 

یک باید در حوزه خود فعالیت کنند.
یکی از مسائل و مشکالتی که در جزیره 
خارک طی سال های گذشته وجود داشته، این 
است که صحبت از وظیفه ذاتی برخی از 
سازمان ها نمی شود، اما فشارهایی روی نفت 
وجود دارد که از وظیفه اجتماعی نفت صحبت 
می کند. اگر بخواهیم این دو مقوله را کنار هم 
ببینیم، به گونه ای که سازمان هایی که به وظیفه 
ذاتی خود عمل نکردند و در مقابل صحبت از 
وظیفه اجتماعی نفت می کنند، اجحاف زیادی 
در حق نفت می شود؛ چراکه بدون در نظر گرفتن 
وظیفه ذاتی یک نهاد یا سازمان در بخش ارائه 
خدمات به مردم منطقه، معتقد به ارائه خدمات 
از سوی نفت در این بخش هستند. در واقع از 
منظر همین وظیفه اجتماعی، نفت خدمات 
بسیاری به مردم خارک ارائه می دهد. به طور 
مثال در حوزه حمل و نقل، نفت  به مردم خارک 
یارانه می دهد و در این بخش 50 درصد تخفیف 
شامل مردم این منطقه شده است، ضمن این که 
در حوزه خدمات فرهنگی، هنری و آموزشی نیز 
خدمات زیادی به مردم منطقه ارائه کرده است، 
به گونه ای که در خارک مردم به صورت رایگان 
از خدمات فرهنگی و هنری استفاده می کنند. 
در حوزه پروژه های عمومی نیز شرکت نفت، 
طرح احداث بازارچه میوه و تره بار را در جزیره 
با اعتباری حدود یک میلیاردو 500 میلیون 
تومان اجرایی کرد. احداث سالن چند منظوره 
ورزشی هم دیگر پروژه ای بود که نفت با 
اختصاص نزدیک به 3 میلیارد تومان اعتبار، آن 
را با همکاری استانداری انجام داد. در حوزه 
توسعه جاده ها و راه های جزیره نفت نیز کارهای 
زیادی برای این منطقه انجام داده است که از آن 

جمله می توان به تعریض بلوار به سمت امام زاده 
میر محمد اشاره کرد که یک میلیارد تومان برای 
اجرای آن هزینه شده است، همچنین پروژه 
تعریض بلوار شهدا که با هزینه ای بالغ بر 2 
میلیارد تومان به اجرا درآمد. پروژه دیگری نیز 
در این بخش با عنوان تعریض بلوار از فرودگاه 
به سمت سه راه میر محمد اجرایی شد که 
600-500 میلیون تومان هزینه داشت. تعریض 
بلوار مخازن و جاده های عمومی که همه از آن 
استفاده می کنند و شرکت نفت هزینه اجرای 
این پروژه ها را به عهده داشته، از دیگر طرح های 
انجام شده در منطقه خارک است. در این 
خصوص تاکید می شود که در حوزه های زیر 
ساختی و احداث و توسعه جاده ها نیز نفت 
اقدامات قابل توجهی انجام داده و این تنها 
بخشی از خدماتی است که نفت، در طول این 
چند سال به مردم این منطقه ارائه کرده است. 
از سوی دیگر 5 میلیارد تومان به خرید کشتی 
اختصاص داده شده که در بخش حمل و نقل 
مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این 
موارد، تنها نمونه کوچکی از بعد مسئولیت 

اجتماعی نفت است.

این که سازمان ها به وظیفه ذاتی 
خود عمل نمی کنند، اما 

انتظار  مقابل  در 
در  نفت  دارند 

بعد اجتماعی فعالیت بیش از حد داشته 
باشد، از چه ناشی می شود؟ 

عامه و آحاد مردم، وظیفه اجتماعی نفت را 
دیده اند و خدمات اجتماعی را که نفت به آنها 
داده، لمس کرده اند و قدردان آن هم هستند، اما 
عده ای خاص به این موضوع دامن می زنند و 
می خواهند که نفت، نقش پررنگ تری در این 
زمینه داشته باشد، البته اشکالی ندارد که ما 
مسئولیت  به  نفت  باشیم  داشته  انتظار 
اجتماعی اش عمل کند، کما اینکه تاکنون هم 
عمل کرده است، اما باید وظیفه ذاتی سایر 
ارگان ها را هم ببینیم. در طول چهار سال که بر 
عملکرد دیگر ارگان ها نظارت داشتم، متاسفانه 
شاهد بودم این ارگان ها که خود، وظیفه خدمت 
رسانی به مردم منطقه را داشتند، خیلی ضعیف 
عمل می کردند، ضمن این که برخی ارگان ها 
حتی در خارک وجود ندارند و در این جزیره 
مستقر نشده اند، در حالی که قانون تصویب 
کرده است تمامی ارگان ها در تمام شهرها 
مستقرباشند. به طور مثال یک پروژه 7-8 
میلیاردی که 10 سال پیش، نفت آن را در 
خارک به اجرا درآورد، در حال حاضر به این 
دلیل که در این منطقه متولی ندارد، زیر 
ساخت های آن در حال از بین رفتن 
است؛ چون کسی نیست 
که کار نگهداری و 
این  تعمیرات 

پروژه را انجام دهد. یا اداره برق اگر وجود داشته، 
خدمات خوبی ارائه نمی داده، کما اینکه ما چند 
سال گذشته با مشکل کمبود و قطعی برق 
مواجه بودیم که با همکاری شرکت پایانه های 
نفتی، اقداماتی در این زمینه انجام شد، به 
گونه ای که امسال کمترین قطعی برق را داشتیم. 
شهرداری نیز به عنوان یک سازمانی که در 
خارک مستقر است و از دل مردم بلند شده، با 
توجه به درآمدهایی که از محل دریافت عوارض 
دارد، باید بهترین خدمات را به مردم ارائه کند، 
اما اقدامات خوبی در این زمینه انجام نداده و در 
اجرای پروژه های عمرانی بسیار ضعیف عمل 
کرده است، حتی در حوزه خدمات شهری هم 

مردم ناراضی هستند.
در بحث آموزش و پرورش این منطقه هم 
باید بگویم، مدارس شهری ما قدیمی اند و نیاز به 
نوسازی دارند، اما این سازمان هنوز در بخش 
نوسازی مدارس ورود نکرده و تنها به احداث 
ساختمان جدید در یک مدرسه در این جزیره 
بسنده شده که روند اجرای آن هم بسیار کند 
است. این مدرسه حدود دو سال پیش برای 
نوسازی تخلیه شد؛ اما به دلیل کمبود نقدینگی، 
نوسازی آن به کندی صورت می گیرد، در حالی 
که از محل اعتبارات پتروشیمی خارک، نوسازی 
یک مدرسه در حال انجام است، 3 مدرسه هم 
شرکت پایانه های نفتی در طول این 4 سال، 
عملیات نوسازی و بهسازی آنها را انجام داده و 
مدارس هوشمند را راه اندازی کرده و یک مدرسه 
جدید هم در منطقه شهری احداث کرده است. 
به این دلیل است که می گویم شرکت های نفتی 

در منطقه خوب عمل کرده اند. 

نفت باید بیشتر نقش حمایتی داشته 
باشد؟

بله باید نقش نفت، حمایتی باشد؛ اما خیلی 
جاها ورود کرده ونقش آن اجرایی شده است. 
وقتی می گوییم نفت مدرسه می سازد و نوسازی 
می کند، یعنی به این بخش هم ورود کرده است. 
وقتی بازارچه ماهی و میوه تره بار می سازد، وقتی 
به خرید کشتی و تردد مردم کمک می کند، 
دیگر از مقوله حمایتی خارج شده و نقشی اصلی 
ایفا می کند.تمام این خدمات از بعد وظیفه 
اجتماعی نفت است که در کنار فعالیت اصلی آن 
به عنوان ارگانی که کار عملیاتی انجام می دهد، 
بسیار واضح و مشخص بوده وجای تشکر و 

 مشعل      هنگامی که وارد جزیره خارک می شوی، به وضوح در تمامی جزیره، پروژه های 
عام المنفعه ای را می بینی که بیشتر آنها از سوی وزارت نفت و شرکت پایانه های نفتی ایران 
اجرایی شده است؛ پروژه هایی که اجرای آن در سال های اخیر، توانسته بسیاری از مشکالت 
مردم را حل کند، هرچند که در این جزیره، بسیاری از نهاد ها و ارگان های عمومی حضور دارند، 
اما عامه مردم خدمات ارائه شده از سوی نفت در این منطقه را لمس کرده و از اجرای آن رضایت 
کامل دارند. در خصوص اجرای پروژه های عام المنفعه از سوی نفت و شرکت پایانه های نفتی 
ایران در منطقه خارک و نقش آن در مسیر حل مشکالت مردم منطقه، با مهدی باقری، رئیس 

شورای اسالمی شهر خارک گفت وگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید. 
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فرمانده سپاه ثاراهلل خارک با »مشعل« از نتایج حضور 
شرکت پایانه های نفتی در این جزیره  می گوید

نعمتی برای مردم 
مشعل   خارک، راهبردی ترین جزیره ایران است که بیش از 95 درصد صادرات نفت کشور 
از آنجا صورت می گیرد. وجود زیرساخت های الزم صادراتی و توجه ویژه شرکت پایانه های نفتی 
به اجرای طرح های عمرانی و رفاهی در منطقه، در کنارامنیتی که امروز در این جزیره حاکم است، 
باعث شده روند صادرات نفت ایران بدون هیچ خللی انجام شود. در گفت وگو با عبدالکریم 
دانش آموز، فرمانده سپاه ثاراهلل خارک، به بررسی نقش صنعت نفت، به خصوص شرکت پایانه های 

نفتی در برقراری امنیت در جزیره خارک پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

صنعت نفت چقدر به حضورموفق شما در 
جزیره خارک کمک کرده است ؟

ما درحوزه مسائل  مسئولیت عمومی 
فرهنگی، نظامی و امنیتی است که دراین سه 
حوزه درجزیره خارک فعالیت می کنیم. فلسفه 
نفت در جزیره خارک، موضوع قابل توجهی 
است. حضور نیروهای نظامی، امنیتی، خدماتی 
و فرهنگی دراین جزیره به واسطه نفت است. 
همه ما با یک هدف وارد جزیره خارک می شویم 
و آن هم تامین امنیت برای صادرات نفت است.
در کنار این موضوع، بحث مسئولیت های 
اجتماعی نفت هم در این جزیره مطرح است. 
وزارت نفت به عنوان یکی از وزارتخانه هایی که 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی، تعهداتش را 
در سراسر کشور به نحو احسن انجام داده، در 
جزیره خارک هم این اقدام ها را به نحو احسن 
انجام داده است. از جمله شرکت پایانه های نفتی 
که در جزیره خارک به عنوان متولی و نماینده 
وزارت نفت محسوب می شود، در حوزه های 
مختلف چه در بحث پشتیبانی های عمومی و 
تخصصی و چه در زمینه مسائل عمرانی و 
فرهنگی، کمک های بسیار خوبی به مردم و 
ارگان های جزیره کرده است. همه سازمان های 
فعال در این جزیره، از کمک ها و امکانات نفت 
بهره برده اند. بهره ما نیز صرفا استفاده مردمی 
بوده است چراکه نفت، جزءسازمان های پیشرو 
به خصوص در مسائل فرهنگی بوده و در این 
زمینه کمک های قابل توجهی کرده است.  امروز 
بار مالی اجرای طرح های فرهنگی در جزیره 
خارک، تقریبا بر دوش صنعت نفت است و خود 
صنعت نفت ضمن آنکه برنامه خاص فرهنگی 
برای کارکنان اجرا می کند، این برنامه را به مردم 
جزیره نیز ارائه می کند. ما یگان هایی هستیم که 
از فعالیت شرکت پایانه های نفتی در این زمینه 
راضی هستیم. مدیر عامل شرکت پایانه های 
نفتی، توجه خاصی به امورات فرهنگی و 
اجتماعی خارک دارد و مسئولیت های اجتماعی 
صنعت نفت به خصوص شرکت پایانه های نفتی، 

در این حوزه به نحو شایسته انجام می شود. 
اجرای طرح های مربوط به مسئولیت های 
اجتماعی چقدر در نوع نگاه مردم به 
فعالیت های شرکت پایانه های نفتی در 

جزیره خارک  اثر گذار  است ؟
مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه صنعت خود 
را به مردم مقید بداند و به آنها خدمات ارائه کند. 
با توجه به حضور صنعت نفت در جزیره خارک، 
مردم ازنفت توقع دارند به آنها خدمات بدهد. 
مردم در هر زمینه ای که حتی از نظر قانون و 
مقررات کشور، امکانش نباشد، انتظار دارند 
صنعت نفت خدمات رسانی کند؛ بحث خدماتی، 
اجتماعی و مسائل معیشتی، از مواردی است که 
شاید قانون آن را تعریف نکرده، اما مردم در همه 
این موارد از صنعت نفت رضایت دارند. مردمی 
که در جزیره خارک زندگی می کنند، بحث 
پشتیبانی از این صنعت را در مواردی به عهده 
دارند. به طور مثال تامین نیروی انسانی مورد نیاز 

شرکت از طریق این مردم می تواند صورت گیرد. 
در بحث پدافند غیر عامل نیز، مردم حضورشان 
در جزیره خارک اثبات شده است.در سال های 
جنگ، مردم خارک با تمام وجود به این صنعت 
کمک کردند. امروز نیز صنعت نفت به این مردم 
نیاز دارد و نظام هم خود را مقید می داند به مردم 
کمک کند. نگاه مثبت اجتماعی صنعت نفت به 
مردم به فرآیند اقدام های اجرایی صنعت نفت 
100 درصد کمک خواهد کرد. یعنی اگر یک 
کارمند شرکت پایانه های نفتی نگاهی مثبت 
همراه با احترام به مردم داشته باشد، این موضوع 
در روحیه فرد و روحیه فرد هم در راندمان کاری 
سازمان تاثیر دارد. امروز کارکنان صنعت نفت 
در جزیره خارک بین مردم دارای احترام فراوان 
هستند. یکی از دالیلش هم همین بوده که 
صنعت نفت خود را مقید دانسته که به مردم 
خدمات بدهد و در جزیره خارک در کنار مردم 
باشد. شرکت پایانه های نفتی در زمینه های 
ورزشی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  مختلف 
فعالیت های خوبی به مردم ارائه داده و حاصلش 
هم موفق بودن شرکت پایانه هاست. تجربه ثابت 
کرده که هرگاه کوتاهی در این زمینه صورت 
گرفته، مشکالتی حتی از نوع امنیتی برای 
صنعت نفت به وجود آمده است، یعنی همین 
مردم برای صنعت نفت مشکالت امنیتی به 

وجود آورده اند.
یعنی معتقدید رضایتمندی که دربین مردم 
به وجود آمده، حتی به ایجاد امنیت باال در 

خارک کمک کرده است؟
بله. دقیقا، یکی از مولفه های امنیت پایدار، 
رضایت مردم است. یعنی اگر مردم احساس 
رضایت از نظام، سازمان و صنعت داشته باشند، 
در ماموریت ها کمک می کنند. امروز با وجود 
تاسیسات گسترده صنعت نفت در جزیره 
خارک، هیچگاه شاهد این نبودیم که مردم 
کوچک ترین آسیبی به این تاسیسات بزنند. 
شاید خیلی جا ها شاهد هستیم که بعضی افراد 
به دالیلی آسیب هایی به برخی تاسیسات 
زده اند، اما در خارک به هیچ عنوان با چنین 
پدیده ای روبه رو نبوده ایم. مردم خارک همه چیز 

صنعت رامتعلق به خود می دانند و این حس 
تعصب کمک فراوانی به صنعت نفت کرده است. 
اسکله های صادراتی در خارک، از نقاط حیاتی 
کشور محسوب می شود. تا کنون مردم به این 
اسکله ها آسیب نزده اند؛ در واقع باید گفت کسی 
نیست که دلش بخواهد کنار این اسکله ها بیاید 
و نگاه تخریبی به آنها داشته باشد، ما هرگز 

شاهد چنین موضوعی نبوده ایم. 
آیا پیشنهاد خاصی درباره اقدام هایی که 
صنعت نفت می تواند در این منطقه انجام 

دهد، دارید؟
شرکت پایانه های نفتی، یک وظیفه تخصصی 
دارد که مردم و مسئوالن به آن آگاه هستند. 
انتظار داریم که صنعت، وظیفه ذاتی و تخصصی 
خود را انجام دهد. این شرکت در زمینه صادرات 
نفت، حفظ تاسیسات و اسکله ها وظیفه ای دارد 
که تا کنون به نحو احسن آن را انجام داده است. 
شرکت پایانه ها پیشرو در اقتصاد مقاومتی و 
جزءشرکت های موفق وزارت نفت در شتاب 
دادن به روند توسعه و پیشرفت کشوربوده 
است، همچنین مشکالت زیادی در بحث تحریم 
وجود داشت که این شرکت توانست با استفاده 
از توان داخل و نیروی انسانی متخصص، از عهده 
آنها برآید. نگاه خودباوری در موضوع پیشرفت، 
موضوعی است که در میان تمامی مسئوالن و 
کارکنان شرکت وجود دارد. انتظار داریم که نفت 
در این زمینه موفق تراز بقیه شرکت ها عمل کند.  
موضوع دیگر، این که شرکت پایانه ها در خارک 
نماینده وزارت نفت محسوب می شود و خدماتی 
را به مردم جزیره خارک و حوزه پیرامونی ارائه 
می دهد. به جرات می توان گفت این شرکت 
کارهای بسیار بزرگی در این خصوص انجام داده 
است؛ به گونه ای که بر اساس شواهد موجود، 
ساالنه چند میلیارد تومان در حوزه زیرساختی 
و خدماتی به مردم کمک می کند. از صنعت 
ساماندهی خدمات انتظار می رود که این خدمات 
به صورت ساماندهی شده و واضح به مردم ارائه 
شود. مشکالتی هم وجود دارد که گریبان 
صنعت را می گیرد. زمانی که در موضوعی، 
صنعت نفت کمک می کند، توقعاتی هم ایجاد 

می شود. یعنی بنده اگر خدمتی را از نفت 
دریافت کرده ام، در یک بازه زمانی چند ساله 
احساس می کنم آن خدمت وظیفه نفت است 
که باید مجددآن را ارائه دهد. برخی از این 
خدمات، بار مالی دارند وصنعت برای اجرای این 
پروژه ها به اعتبار نیاز دارد که شاید تامین منابع 
آن با مشکل مواجه شود. نهادینه کردن خدمات، 
موضوع مهمی در این حوزه است. اعتقاد 
شخصی من این است که خدمات در قالب سازو 
کار ارائه شود. یعنی اگر یک کمک فرهنگی قرار 
است صورت بگیرد، باید هدفمند باشد. صنعت 
باید خود را ناظر این موضوع هم بداند یعنی اگر 
به سازمان ورزش کمک می کند، باید بعد از 
واگذاری اعتبار و کمک، بازخورد آن را پیگیری 
کند که آیا این کمک در مردم و پیشرفت در 
ورزش تاثیر داشته است؟ صنعت باید خدمات 
خود را بر اساس حساب و کتاب و تعریف شده 
ارائه بدهد.حتما برنامه ریزی شده و بر اساس 
سازو کار قانونی و با استفاده از دستگاه های 
قانونی و هدفمند کمک کند. مردم، قدردان 
صنعت نفت در جزیره خارک هستند و این را من 
به وضوح در آنان دیدم. صنعت باید خود را 
هرچه بیشتر در کنار مردم قراردهد. یعنی 
هرآنچه قانون به نفت اجازه می دهد، از آن 
ظرفیت استفاده و به مردم کمک کند، اما همه 
این کمک ها با یک سازوکار دقیق باشد که 
صنعت دچار مشکل نشود.  در حوزه تردد 
دریایی و نقل و انتقال از بیرون جزیره، به داخل 
جزیره اگر صنعت نفت نبود، مردم با مشکالت 
زیادی روبه رو بودند، ولی امروز شرکت پایانه ها 
در کنار مردم قرار گرفته و چندین شناور دریایی 
را حمایت کرده تا مردم از خدمات آن استفاده 
کنند.  در مقاطعی، اعتبارات ملی از جزیره 
خارک حذف شد، چراکه همه می گفتند نفت در 
جزیره حضور دارد. نفت حتما باید در زمینه های 
مختلف، کمک حال دستگاه ها باشد ولی نه به 
طور 100 درصد. گاه احساس می شود که صنعت 
نفت تنها در جزیره به مردم کمک می کندو 
خدمات ارائه می دهد، حال آنکه باید در کنار 
دیگر سازمان های مستقر در خارک باشد. حتی 
در بخش خدمات درمانی مردم؛ با اینکه متولی 
بهداشت و درمان در کشور، وزارتخانه دیگری 
است، اما از نفت و شرکت پایانه ها انتظار می رود 
به این موضوع رسیدگی شود. صنعت نفت حتی 
برخی عقب ماندگی های خارک را که خارج از 
حوزه نفت و از وظایف دیگر دستگاه ها بود، به 

تنهایی جبران کرد.

مسئولیت اجتماعی
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سمیه راهپیما     مشعل     نفت از ابتدای پیدایش در ایران، مترادف با آبادانی و رشد 
و توسعه بوده و شهرهای نفتخیزی همچون مسجدسلیمان، آبادان و گچساران، شهرهایی 
بوده اند که به دلیل وجود نفت و تاسیسات مرتبط با آن، همواره به عنوان شهرهایی 
پیشرفته شناخته شده اند. همین امر برای مردمی که در مجاورت چاه های نفت و بعدها 
گاز و تاسیسات و پاالیشگاه های مرتبط با آن زندگی می کردند، این انتظار را ایجاد کرده 
که سهمی از نفت و گاز داشته باشند.  نفت، به مثابه یک ثروت ملی، طبیعتا به عموم مردم 
ایران تعلق دارد که اغلب دور از مناطق نفتخیز زندگی می کنند، اما ساکنان مناطق نفتخیز 
نیز انتظار داشتند که  از این ثروت بیشتر بهره مند شوند، چرا که به دلیل مجاورت، 
دشواری های وجود تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی را هم متحمل می شدند.   آسفالت 
کردن جاده ها، ساخت بیمارستان ها، درمانگاه ها و مدارس و ایجاد امکانات رفاهی همچون 

باشگاه های ورزشی و تفریحی، از گذشته به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی چهار 
شرکت اصلی و شرکت های تابعه وزارت نفت تعریف شده است و این امر کماکان ادامه 
دارد.  در این میان، کمک به کیفیت و توجه جدی به مسائل زیست محیطی، ایمنی، 
بهداشت و سالمت کارکنان، یکی از موضوعات کلیدی در عرصه صنعت پتروشیمی کشور 
است که در این زمینه، شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس اقدامات 
ارزنده ای انجام داده است.  محمد صفاییان، مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی 
پازارگاد و دبیر شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس از جمله افرادی 
است که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت های مختلفی انجام داده است.  او در 27 
خرداد سال 1358 به دستور امام خمینی)ره( مبنی بر تاسیس جهاد سازندگی، کار خود 

را آغاز کرد  و 37 سال در این عرصه فعالیت های مختلفی انجام داد.   

اشــــاره

   صفاییان با بیان اینکه به دلیل اقداماتی 
که در گذشته انجام داده ام، دیدی کامال باز 
نسبت به فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
دارم، به خبرنگار »مشعل« می گوید: سال 58 
تا 60 در جهاد سازندگی دوران انقالب کار 
می کردم، اما طی مدت دو سال نمی دانستم 
در مقابل اقداماتی که انجام می دهم، باید 

حقوق دریافت کنم. 
 به گفته وی، به دلیل داشتن روحیه 
جهادی با جبهه و جنگ آشنا شدم و در این 
مسیر با کوله باری از تجربه، توانستم اقداماتی 
در زمینه مسئولیت اجتماعی انجام دهم.  
صفاییان ادامه می دهد: بهتر است برخی 
آوردن  دست  به  برای  که  فرادی  ا
مسئولیت های مختلف، زیاد هزینه می کنند ، 
ماهی یکبار به روستاهای دور افتاده سر بزنند 
و خدمات رایگان ارائه و دوستان خود را نیز به 
این مسیر هدایت کنند، گام نهادن در این راه 
از هر اقدام دیگری واالتر است. ضمن آنکه 
مهندسان می توانند در روستاهای محروم 
شهرسازی کنند و خانه های بادوام و با 
اسکله های مناسب بسازند. این بزرگترین 

خدمت است.

کلنگ زنی ساخت 9 مدرسه
شرکت های  راهبردی  شورای  دبیر 
پتروشیمی منطقه پارس می گوید: امسال در 
مقایسه با سال 95 شاهد افزایش 20 درصدی 
بودجه در حوزه مسئولیت اجتماعی بودیم. در 
این زمینه برخی شرکت ها بیشتر هزینه کرده اند 
و برخی شرکت ها نیز تمایل بیشتری به فعالیت 
در حوزه مسئولیت اجتماعی در ساخت صفر تا 
صد یک مدرسه( دارند.  وی می افزاید: بر اساس 
مصوبه شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی، در 
سال 96 کلنگ ساخت 9 مدرسه را به زمین 
خواهیم زد و دانش آموزان می توانند از مهر 97 

به این مدارس بروند. 

قدردانی ساکنان منطقه از اقدامات 
مسئولیت اجتماعی

»اقدامات زیادی در منطقه پارس انجام 
داده ایم که به پاس زحمات کشیده شده در این 
زمینه، 8 لوح تقدیر دریافت کرده ایم« این 
بخشی از صحبت های دبیر شورای راهبردی 

شرکت های پتروشیمی منطقه پارس است.
به گفته وی، این جای خوشحالی است که 

سازمان ها و نهادهای دولتی، خصوصی و مردمی ، 
هیات امناها، به خصوص شوراهای اهل سنت از 
اقدامات انجام شده از سوی این شورا بسیار راضی 
بوده اند.  وی با بیان اینکه منطقه تشنه خدمات 
دولتی است، می گوید: در کنار کمک به ارگان ها 
و نهادهای دولتی در ساخت بیمارستان، مسجد 
و حسینه برای شیعه و اهل سنت و تجهیز 
بیمارستان و مدارس، خانه بهداشت وکمیته امداد 
نیز فعال هستیم و لوح های تقدیر تمام آنها در 
دبیرخانه شورای همیاری موجود است.  صفاییان 
با بیان اینکه در کنار اقدام هایی که در حوزه 
مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد، می توان از 
تجربه های به دست آمده در آینده نیز بهره گرفت، 
می افزاید: با توجه به تجربه هایی که به دست 
آورده ایم، جلوی هدر رفت منابع را گرفته ایم و در 
این میان، بجا خرج کردن و اولویت دار کردن 
مسائل و برنامه ریزی برای رفع آنها را نیز 
آموخته ایم.  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به سفر مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی به 
منطقه و قدردانی ایشان از اقدامات شورای 
راهبردی، به عنوان خاطره ای به یادماندنی از 

سال ها خدمت خود یاد 
کرد.

تفکر بهترین بودن برای جوانان
مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی 
پازارگاد و دبیر شورای راهبردی شرکت های 
پتروشیمی منطقه پارس در پایان با اشاره 
به توصیه هایی به جوانان می گوید: پیشنهاد 
من به جوانان این است که وقتی درس 
می خوانند و مدرک می گیرند، به فکر پشت 
میز نشینی نباشند، بلکه سعی در بهترین 
کارمندی  دانشجویی،  زمینه  در  شدن 
وکارگری داشته باشند و اگر ساختمانی 
می سازند، یا کفشی را واکس می زنند و یا 
ویزیت  را  مریضی 
می کنند، بهترین 

باشند.

به روستاهای دور افتاده سربزنید
خاطره بازی محمد صفائیان از جهادسازندگی تا مسئولیت  اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

به جوانان توصیه می کنم به فکر پشت میز نشینی نباشند، بلکه سعی در بهترین شدن در  تمامی زمینه داشته باشند
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جلسه صنعتی ها   برای مردم 
  مشعل   در تاریخ 87/9/23 و طبق مصوبه 
1-111-1-12-388 شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، منطقه عسلویه را ملزم به تشکیل 
شورایی به عنوان شورای راهبردی عسلویه 
می کند. در مصوبه مذکور هدف از تشکیل این 
شورا اتخاذ تصمیم درباره مسائل مختلف در 
این  اجرایی  بودجه  و  منطقه عنوان شده 
مصوبات، از طریق تسهیم هزینه های مربوط 
بین شرکت ها  تعیین می شود. شورای راهبردی 
در منطقه عسلویه با مصوبه هیئت مدیره 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فعالیت خود را 
با تهیه اساسنامه با شرکت فعال مدیران عامل 
فاز 1و 2 پتروشیمی )تقریبا در هر ماه ( آغاز 
کرد. هزینه های شورای راهبردی براساس دو 
بخش سرمایه ای و غیرسرمایه ای معین می شود 
که 30 درصد بودجه کل سال به کارهای 
غیرسرمایه ای )فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، 
بهداشتی، حسینیه، مساجد و امور دینی( و 70 
درصد آن به کارهای اجرایی و سرمایه ای از 
قبیل ساخت مدرسه، احداث بیمارستان، 
راهسازی، کتابخانه و کارهای زیرساختی 
شورای  جلسات  می یابد.تعداد  اختصاص 

راهبردی  47 جلسه بوده است.

اعضای شورای سیاست گذاری
در منطقه عسلویه، شورای سیاست گذاری 
با شرکت 7 تن از مدیران عامل که از سوی 
شورای راهبردی انتخاب شده اند، تشکیل 
می شود و در آن سیاست های کلی شورای 
راهبردی و دستور جلسات از این درخواست های 
کالن مطرح شده و بحث  تبادل نظر صورت 
می گیرد. به عبارت دیگر وظیفه سیاست گذاری 
کلی اعم از زیر ساخت و کارهای اجرایی منطقه 
این  عهده  به  پتروشیمی  شرکت های  و 
شوراست. تعداد جلسات شورای سیاست گذاری 

6 جلسه بوده است.

شورای همیاری
شورای راهبردی درباره درخواست های 
غیرسرمایه ای که از سوی ارگان های منطقه از 
جمله فرمانداری، کمیته امداد، سپاه پاسداران، 
امام جمعه، آموزش و پرورش، حسینیه ها، 
تکیه ها، مساجد و موسسات خیریه ارجاع 
می شود، تصمیم گیری می کند که سه نفر از 
مدیران که از سوی شورای راهبردی انتخاب 
شده اند، به درخواست ها رسیدگی و درباره آنها 
تصمیم گیری می کنند.  در دهه های اخیر با 
وجود کمک های مالی شرکت های پتروشیمی 
به نهادها و ارگان های برون سازمانی و رفع 
شهرهای  آبادانی  و  آنها  مشکالت  برخی 
همجوار، به دلیل پراکندگی و متمرکز نبودن 
این شهرها، مشکل محرومیت زدایی از مناطق 
مرتفع نشد، از این رو مدیران شرکت های 
پتروشیمی به منظور تسریع در نشست اول، در 
سال 1393 تاسیس شورای همیاری را به 
عنوان بازوی مالی، ارزیابی و تصمیم گیری با 
هدف ارائه مساعدت های مالی به ادارات و 
نهادهای برون سازمانی تصویب کردند که این 
شورا طی اساسنامه ای به تصویب تمامی اعضای 
شورای راهبردی رسیده است. بر پایه اساسنامه 
این شورا مقرر شد، درخواست ها از سوی 
ادارات، ارگان ها و شورای منطقه، فرمانداری، 
کمیته امداد، سپاه پاسداران، امام جمعه، 
آموزش و پرورش، حسینیه ها، تکیه ها، مساجد، 
موسسات خیریه و افراد بیمار صعب العالج به 
عملیات  شرکت  در  که  شورا  دبیرخانه 
غیرصنعتی پازارگاد واقع شده، ارجاع شود و هر 
هفته در جلسه شورای همیاری مورد بررسی و 
کارشناسی قرار گیرد و پس از تصویب به مرحله 
اجرا درآید. شایان ذکر است، حساب بانکی 

شورای راهبردی نیز به نام اعضای شورای 
همیاری بوده و چک ها با امضای این اشخاص 
که همواره یکی از آنان دبیر شورای راهبردی 
اعضای شورای  است، وصول خواهد شد. 
همیاری سه نفر هستند که از سوی شورای 
راهبردی انتخاب خواهند شد. این اعضا در حال 
حاضر عبارتند از: مهندس سیزکار، مدیرعامل 
پتروشیمی مبین؛ مهندس جوکار، مدیرعامل 
پتروشیمی مروارید و صفاییان، مدیرعامل 
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که به 
عنوان دبیر شورای راهبردی انتخاب شده اند. 
تعداد جلسات شورای همیاری 38 جلسه است 

که از سال 94 فعال شده اند.

اقدامات سرمایه ای و غیر سرمایه ای
الف( سرمایه ای 

• ساخت مدارس 12 کالسه جم، 6 کالسه 
بزباز و 6 کالسه بنود

• برگزاری مراسم افتتاح و بهره برداری از 
مدرسه 6 کالسه بزباز

• برق رسانی به مدرسه استقالل بزباز
• اجرای پروژه فضای سبز خانه تا کارخانه 
• پرداخت کمک هزینه ازدواج 42 زوج 

جوان شهرستان نخل تقی 

فعالیت های فرهنگی و مذهبی
• اعزام عاشقان والیت به حرم مطهر امام 

خمینی )ره(
• اعزام مددجویان و افراد بی بضاعت به 

مشهد مقدس 
• خرید 1200 بسته ویژه ماه مبارک 

رمضان 
• برگزاری مراسم اعتکاف در شهرهای 

عسلویه، جم و کنگان 
در  شهدا  یادواره  مراسم  برگزاری   •

شهرستان عسلویه 
افزار به  1000 بسته نوشت  • اهدای 

مناسبت جشن عاطفه ها 
• برگزاری جشن تکلیف در شهرستان 

سیراف 

مصوبات در دست اقدام 
• بهسازی جاده جم-سیراف 

• تکمیل ساختمان مرکزی شورای حل 
اختالف بوشهر

• تکمیل 80 واحد مسکونی کمیته امداد 
جم 

• احداث مجتمع آموزشی در شهرک 
پردیس جم 

• احداث مدرسه 6 کالسه در روستای 
چاهه

• ساخت سوله سقف کوتاه چند منظوره در 
آموزش و پرورش شهرستان عسلویه 

• ساخت سالن چند منظوره بانوان روستای 
سهموی جنوبی 

• تکمیل پل شهدای پتروشیمی اتصال فاز 
1 و 2 

• اجرای بلوار ورودی شیرینو 
• تجهیز بیمارستان کنگان 

• تکمیل مصالی شهرستان کنگان 
• ساخت مصالی شهرستان جم)آغاز 

عملیات اجرایی(
• تعمیر مصالی شهر عسلویه 

• بهسازی و مرمت آسفالت ورودی چاهه 
• ساخت و تجهیز درمانگاه ابن سینا

 
ب( غیر سرمایه ای 

در زمینه اقدامات غیر سرمایه ای  200 
مساعدت در سال 95 از سوی شورای همیاری  

صورت گرفته است. 

در  شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس چه می گذرد

31 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 841  



میدان نفتي گچساران در 220 کیلومتري 
دارد که شامل  قرار  اهواز  جنوب شرقي 
سازندهاي شکافدار آسماري و بنگستان و در 
جهت عمومي شمال غربي/ جنوب شرقي 
طاقدیسهاي میادین نفتي جنوب ایران واقع 
شده است. این میدان داراي طاقدیسي به طول 
حدود 70 کیلومتر و عرض 6 تا 15 کیلومتر 
است. عمده تولید نفت از سازند آسماري این 
میدان صورت مي گیرد که عمدتاً از سنگهاي 
کربناتي تشکیل شده است. صیدالي ادامه داد: 
مخزن نفتي گچساران در سال هاي 1302 تا 
1303 مورد مطالعه قرار گرفت و چاه شماره 
یک در سال 1304 در این منطقه حفاري شد. 
اولین چاه تولیدي چاه شماره 13با دبي 12 
هزار بشکه در روز بوده است که در سال 1318 
راه اندازي شد. طي ده سال اول 5 حلقه چاه 
در گچساران حفاري شد و این تعداد تا زمان 
ملي شدن صنعت نفت در سال 1330 به 14 
حلقه رسید، اما فقط چاههاي شماره 8 ) با دبي 
13 هزاربشکه در روز( و شماره 13)با دبي 12 
هزار بشکه در روز( تولیدي بوده اند. وي تصریح 
کرد: اولین چاه بنگستاني که به تولید درآمد، 
چاه شماره 36 بود که بهره برداری از آن از سال 
1340 آغاز شد. تاریخچه بهره برداری از مخزن 
نشان مي دهد که بجز یک دوره کوتاه بین 
سال هاي 1330 تا 1332، تولید از مخزن 

گچساران همواره ادامه داشته و میزان تولید 
نیز سیر صعودي داشته است، به طوري که در 
سال 1353 به حداکثر افزون بر 940 هزار 
بشکه در روز رسید و بیشترین تولید از چاه 
شماره 35 به میزان 90 هزار بشکه در روز بوده 
است. واحد بهره برداری نفت و گاز گچساران 
یک در سال 1322با ظرفیت اسمي 245 هزار 
بشکه در روز احداث شد و در مدار تولید 
قرارگرفت. صادرات نفت از طریق تلمبه خانه 
گوره از سال 1346 شروع شد و همچنان ادامه 
شرکت  گفت:  صیدالي  هوشنگ  دارد.  
بهره برداری نفت و گاز گچساران به عنوان 
دومین تولیدکننده نفت در جنوب کشور، یکی 
از شرکت های مهم زیر مجموعه شرکت ملی 
مناطق نفت خیزجنوب و موقعیت استقرار 
تأسیسات این شرکت در چهار استان کهگیلویه 
و بویر احمد، خوزستان، بوشهر و فارس، از 
ویژگی های خاص این شرکت است و با قرار 
گرفتن تلمبه خانه عظیم گوره و چندراهه نفت 
خام صادراتی کشور در حوزه عملیات آن، 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به 
قلب صادرات نفت خام مناطق نفت خیز جنوب 
تبدیل شده  است. این مدیرنفتي افزود: نفت 
گچساران و چند شرکت مهم دیگر با خط لوله 
به تلمبه خانه گوره منتقل و با افزایش فشار در 
نهایت به سمت پایانه خارک برای صادرات 

هدایت می شود ؛  راهبری تمام این مراحل، 
تعمیر و نگهداری این تأسیسات به عهده 
کارکنان تالشگر شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران است. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
تعداد  یادآورشد:  گچساران  گاز  و  نفت 
تأسیسات شرکت نفت گچساران تا قبل از 
پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي 9 واحد 
بهره برداری، 2 واحد نمکزدایي، 1 مجتمع گاز 
و گاز مایع و تعداد چاههاي حفاري شده 235 
حلقه بوده است. صیدالي با بیان اینکه در طول 
عمر با برکت نظام جمهوري اسالمي، کارهاي 
بزرگي در کشور صورت گرفته است، گفت: در 
صنعت نفت نیز، انقالبي بزرگ صورت گرفت 
چنان که در حال حاضر شرکت بهره برداری 
نفت وگاز گچساران، مسئولیت تولید صیانت 
شده از 17 میدان نفتي را با استفاده از 790 
حلقه چاه، 11 واحد بهره برداری، 7 واحد 
 12 احداث(،  نمکزدایي)2 واحد درحال 
ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز، 3 مجتمع 
پاالیشگاهي گاز و گازمایع شامل پاالیشگاه گاز 
و گاز مایع900 پازنان2 و پاالیشگاه هاي گاز و 
گاز مایع1200 گچساران و 1300 سیامکان، 
یق ر تز و  لید  تو  سیستم 

 گاز پازنان/گچساران،  سیستم گاز آغار/ داالن 
مشتمل بر 12 ایستگاه شیرخانه و لخته گیر 
مایع بین راهي، 8 آزمایشگاه شیمیایي، 6 واحد 

آبرساني، 79 مجموعه تفکیک گر سرچاهي و 
27 مجموعه تفکیک و تقویت فشار سرچاهي 
)جمعاٌ 106 مجموعه (، 3 ایستگاه برق و حدود 
6964 کیلومتر خط لوله 4 تا 52 اینچ به عهده 
دارد. مدیرعامل نفت گچساران اظهار کرد: این 
شرکت داراي 16 مخزن در مدار است، که 
عمده تولید نفت به ترتیب از مخازن گچساران 
با حدود 360 هزار بشکه در روز، بي بي حکیمه 
با حدود 90 هزار بشکه در روز و رگ سفید -2 
با حدود 59 هزار بشکه در روز صورت مي گیرد. 
همچنین مخازن بینک، گلخاري، نرگسي، 
چلینگر، پازنان2، منصور آباد، سیاهمکان، 
رودک،  چهاربیشه،  سوالبدر،  گرنگان، 
کیلورکریم و خویز نیز به ترتیب از  مخازن در 

مدار این شرکت محسوب مي شوند. 

تولید و تزریق گاز
مدیرعامل نفت گچساران بیان کرد: بر 
اساس مطالعات انجام شده، بیشترین بازیافت 
نفت از مخازن گچساران و بي بي حکیمه 
زماني میسر خواهد بود که تزریق گاز در این 
مخازن انجام شود و از سال 1356 تا کنون گاز 
گنبدي مخزن پازنان پس از فرآورش در 
کارخانه گاز و گاز مایع900 از طریق خط لوله 
26 اینچ انتقال گاز در میدان گچساران تزریق 
مي شود. صیدالي عنوان کرد: عالوه بر آن طي 

از بام نفت چه می دانید؟
گفت وگوی »مشعل« با هوشنگ صیدالي، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

مجله خبري

 علیمراد کاظم پور    هوشنگ صیدالي از نیروهاي عملیاتي شرکت نفت 
گچساران است که هشت سال پیش   از نفت گچساران به ساختمان گاز رفت 
و هشت سال تمام مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد بود. او 
در مدیریت گاز با همان روحیه عملیاتي دست به کار بزرگي زد؛ به گونه اي که 
جشن شهرسبز در شهرستان با حضور مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران 
برگزار شد. برای معرفی شرکت نفت و گاز گچساران و اطالع از چند و چون 

تولید، تصمیم گرفتیم با هوشنگ صیدالي، مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران، در خصوص ویژگي هاي این شرکت نفتي گفت وگو کنیم. 
صیدالی پس از آن با حکم بیژن عالي پور،   مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شد. 
مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در خصوص تاریخچه نفت 

در این شهرستان مي گوید:

اشــــاره
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گچساران، یکی از شهرستان های جنوب غرب 
استان کهگیلویه و بویراحمد است. مرکز این 
شهرستان، دوگنبدان است که در زمان های قبل 
جزء استان فارس بوده است. گچساران دارای 
هر  می تواند  که  است  بکر  و  زیبا  طبیعتی 

گردشگری را به خود جذب کند.

نام گذاری و تاریخچه
گچساران جمعیتی افزون بر ۱۲۰۰۰۰ هزار نفر 
و 4 هزار و 683 کیلومتر مربع مساحت دارد. این 
شهرستان از شمال به شهرستان چرام، از جنوب 
به شهرستان گناوه، از شرق و شمال شرق به 
شهرستان ممسنی و از غرب به شهرستان 
بهبهان محدود می شود. این شهرستان که در 
متون تاریخی از آن به نام »گنبد ملغان« یا »گنبد 
ملجان« یاد شده است، از شهرهای آباد در مسیر 
راه شهر »نوبندگان« به »ارجان« بوده است. در 
فارسنامه »ابن بلخی« در قرن ششم، از آن به 
عنوان شهری گرمسیری که آب روان دارد، یاد 
شهرستان  )مرکز  دوگنبدان  است.  شده 
گچساران( تا قبل از سال ۱3۰6 تقریبا خالی از 
و  باستان شناسان  نظریه  طبق  بود.  سکنه 
پژوهشگران در قسمت های شرقی و غربی این 
شهر، آثار باقیمانده از دو گنبد قدیمی وجود دارد. 
به علت وجود همین دو گنبد در این ناحیه، نام 
دوگنبدان برای این شهر انتخاب شده است. پس 
از آن با فعالیت های شرکت نفت در منطقه »گچ 
کوراوغلی« )گچساران قدیم( این منطقه اهمیت 
یافت و اولین چاه نفت در روستای بابامحمد، از 
توابع دوگنبدان امروزی حفاری شد. این چاه 
اکنون به »چاه شماره شش« معروف است. بعد از 
این تاریخ با اینکه از سوی کارکنان ایرانی و 
انگلیسی شرکت نفت، تعدادی چاه در اطراف 
دوگنبدان حفر شد، ولی در سال های بعد به دلیل 
ناامنی هایی در منطقه، این گروه به مسجد 
سلیمان رفته و در آنجا به کار حفاری نفت ادامه 
دادند تا اینکه مجددا از سال ۱3۱۵ شرکت نفت 
ایران و انگلیس، فعالیت های اکتشاف و حفاری و 
استخراج از چاه های این منطقه را شروع کردند. 
در بعضی منابع تاریخی از این شهر به عنوان 
محل یک کاروانسرای دوره صفوی نام برده شده 
این  در شمال  »زریون«  نام  به  روستایی  و 
کاروانسرا قرار داشته که امروزه از هیچ کدام اثری 
باقی نمانده است. روستای زریون تا سال ۱3۱۹ 
وجود داشته که با شروع و بهره برداری مجدد از 
منابع نفتی در منطقه، جزئی از باند فرودگاه 
قدیمی شرکت نفت می شود. با شروع فعالیت های 
نفتی در گچساران قدیم در سال ۱3۱6 و تغییر 
مکان واحدهای کارگری و کارمندی شرکت نفت 
از گچساران قدیم به شهر دوگنبدان، در فاصله 
سال های 3۰–۱3۲8 این شهر رونق تازه ای به خود 
گرفت، یعنی روستای زریون در مسیر باند 
فرودگاه شرکت نفت واقع شد و اهالی آن به 
روستای »پروبالی« منتقل شده اند. گچساران 
قدیم بر اثر ناهمواری زمین، محدودیت فضای 
زلزله های  نفتی و  تراکم تأسیسات  شهری، 
متناوب و مکرری که به علت انفجار اکتشاف 
معادن نفت ایجاد می شد، در سال ۱33۰ با 
تصمیم های دولت و شرکت نفت ایران و انگلیس 
تخلیه و تخریب و قرار شد به شهر دوگنبدان 

فعلی منتقل شود که محل مناسبی برای استقرار 
کارگران و کارمندان و احداث شهری نوساز بود.

گچساران در منطقه گرمسیر قشالقی واقع 
شده  و دارای دو نوع آب و هوای معتدل- خشک 
در نیمه شرقی و گرمسیری- خشک در نیمه 

غربی است.
راه اصلی استان خوزستان )اهواز( به استان 
فارس )شیراز( از این شهرستان می گذرد و 
قشالق عشایر »بویراحمد« و »قشقایی« نیز در 
آن قرار دارد. ناحیه گچساران در منتهی الیه 
مناطق نفت خیز ایران قرار گرفته  است. منطقه 
نفتی گچساران از نواحی قدیمی و مشهور صنعت 

نفت ایران به شمار می آید.
رودخانه زهره، مهم ترین رودخانه شهرستان 
است و در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب دوگنبدان 
جاری است. رودخانه باشت از کوه خامی و دره 
تنگ شیر سرچشمه می گیرد. رودخانه خربل، 
یکی دیگر از رودخانه های شهرستان و در جنوب 
شرقی دوگنبدان جاری است که پس از طی 

مسافتی به رودخانه زهره می پیوندد.
این اثر در تاریخ 3 اسفند ۱3۷۷ با شماره ثبت 
۲۲۰۷، به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. در کنار راه ارتباطی گچساران به 
دهدشت و ۵۰ کیلومتری شمال غرب گچساران، 
پل عظیمی از دوره  اسالمی باقی  مانده که به پل 
»خیری و محمدخان« معروف است. پل یاد شده 
روی رودخانه  خیرآباد ایجاد شده که به احتمال 
زیاد در دوره  اسالمی و پس از تخریب پل در دوره 
ساسانی ساخته شده است. پل خیری و محمد 
خان در 4۰۰ متری چهارطاقی خیرآباد و با ۱3۰ 
متر طول و ۷ دهانه است که قسمت بیشتر آن در 
سمت غرب رودخانه و در خاک خوزستان واقع 
شده است. آبشار »گنج بنار« گچساران در استان 
کهگیلویه و بویراحمد واقع است. این آبشار در 
هفت کیلومتری شمال گچساران و در دامنه کوه 
»خاییز« قرار دارد. این آبشار 3۰ متر ارتفاع دارد 
که آب آن از چند چشمه تأمین می شود. با وجود 
هوای گرم شهرستان گچساران، هوای این منطقه 

بسیار خنک و مطبوع است.
چهارچوب تاریخ در »چهارطاقی خیر آباد« 
گچساران، قابل دیدن و لمس کردن است. معماری 
این بنا اصیل و کامال ایرانی که زبان سیاست، 
مذهب و نوع حکومت عصر خود است، بنایی را 
ساخته که دیدن آن خالی از لطف نیست. این بنای 
تاریخی، یادگاری از سلسله پادشاهان ساسانی 
است که در روستای »ده ناصر«، برگی دیگر از 
قدمت و تمدن این منطقه از استان کهگیلویه و 
بویراحمد به شمار می رود. این بنای تاریخی در ۵۰ 
کیلومتری شهر گچساران قرار دارد. روستای 
زیبای مارین در شمال شهر گچساران قرار دارد. 
روستای مارین در 36 کیلومتری شمال شهر 
گچساران و ۱۹8 کیلومتری جنوب شرقی یاسوج 
مستقر است. آب و هوای این روستا با وجودی که 
در یک منطقه گرمسیر واقع شده، معتدل و بسیار 
فرح بخش است. این روستا از شمال، به کوه »ولی 
گنج« و از جنوب غربی به »کوه کاردی« محدود 
می شود. ارتفاع این روستا از سطح دریا ۱۰8۰ متر 
است که باعث شده آب و هوای مارین در فصول 
بهار و پاییز مطبوع و خنک، در تابستان نسبتا 

معتدل و در زمستان سرد و خشک باشد. 

آشنایی با شهرستان گچساران

نیم نگاه

سال به طور متوسط روزانه حدود 300 میلیون 
فوت مکعب گاز همراه نفت مخزن گچساران 
جمع آوري مي شود و پس از فرآورش در 4 
ایستگاه تقویت فشار ضعیف و مایع گیري و 
شیرین سازي در پاالیشگاه گازوگازمایع1200، 
میزان 138 میلیون فوت مکعب از آن به 
اضافه467 میلیون فوت مکعب گاز گنبدي 
پازنان در 18 حلقه چاه تزریق شده است. وي 
تصریح کرد: در مخزن بي بي حکیمه نیز از آبان 
1374 تا کنون تزریق گاز آغاز شده که به طور 
متوسط روزانه حدود 166 میلیون فوت مکعب 
گاز همراه نفت میادین رگ سفید و بي بي 
حکیمه جمع آوري شده و پس از فرآورش در 5 
ایستگاه تقویت فشار ضعیف )ایستگاه رگ 
سفید-1 مربوط به شرکت آغاجاري است(،  
مایع گیري و شیرین سازي در پاالیشگاه گاز و 
گازمایع1300 و فشار افزایي در ایستگاه تزریق 
گاز سیاهمکان 72 میلیون فوت مکعب از آن 
به اضافه حدود 150 میلیون فوت مکعب در روز 
گاز گنبدي مخزن پازنان در 6 حلقه چاه در 
مخزن بي بي حکیمه تزریق مي شود. صیدالي 
افزود: گاز به عنوان یک انرژي راهبردی و 
سرمایه ارزشمند ملي، یکي دیگر از نعمت هایي 
است که به حد وفور در اختیار ملت بزرگ ایران 
قرار دارد، به طوري که کشور ما از نظر ذخایر 
گاز مقام دوم را در جهان دارد. ذخایر عظیم 
وگاز  نفت  بهره برداری  شرکت  در  گازي 
گچساران نیز، از موقعیت ممتازي برخوردار 
است. به طور متوسط در سال بیش از 168 
میلیارد فوت مکعب گاز همراه و 231 میلیارد 
فوت مکعب گاز گنبدي پازنان-2 تولید و پس 
از جمع آوري و فرآورش در 24 حلقه چاه در 
مخازن گچساران و بي بي حکیمه تزریق 

مي شود.

 تولید گاز مایع و نفتا
 مدیرعامل نفت گچساران اظهار کرد: 
عالوه بر تولید نفت و گاز، گازمایع و نفتا دیگر 
تولیدات با ارزش این شرکت است که گازمایع 
در مجتمع هاي پاالیشگاهي گاز و گاز مایع-
1200 و1300 گچساران و بي بي حکیمه به 
درمجتمع  نفتا  و  ر  ب  ه   8 /22 میزان 
گازوگازمایع900 پازنان2 به میزان 13/3 
تولید مي شود. وي افزود: نفتا به مایعات 
سنگین گازي اطالق مي شود که پس از 
فرآورش گاز و مایعات گازي در مجتمع گاز 
و گاز مایع900 به دست مي آید. این محصول 
به عنوان خوراک مجتمع پتروشیمي بوعلي 
سینا بندر امام استفاده و در نتیجه ارزش 
افزوده زیادي را ایجاد مي کند. صیدالي گفت: 
گازمایع یا NGL نیز پس از شیرین سازي 
گازهاي ترش دریافتي از واحدهاي تقویت 
فشار و تزریق گاز در مجتمع هاي پاالیشگاهي 
1300 و 1200 و طي فرآیندهاي خاص 
آبزدایي، ایجاد سرمایش با استفاده از سیکل 
تبرید پروپان و نهایتاً پایین آوردن درجه 
حرارت سیال تا منفی 30 درجه سانتي گراد 
از خوراک  بخشي  تأمین  و جهت  تولید 
مجتمع هاي پتروشیمي بندر امام ارسال 
مي شود. صیدالي ادامه داد: اگر امروز و پس 

از دوران سخت تحریم ها، این صنعت بزرگ 
همچنان با اقتدار به کار خود ادامه می دهد، 
نشان از وجود نیروهای جوان، تحصیل کرده، 
متعهد و متخصص در کنار نیروهای باتجربه 
باالست. وی تصریح کرد: وجود تأسیسات این 
شرکت در نقاط سخت گذر و فاصله آن تا 
مرکز سبب شده است که در برخی واحدهای 
این شرکت، کارکنان به صورت اقماری 
مشغول کار باشند. صیدالی افزود: دوری از 
خانواده، کار در مناطق عملیاتی، اجرای کار 
در  هوایی  و  آب  شرایط سخت  سخت، 
تأسیسات صنعت نفت می طلبد که مدیران 
این شرکت نگاه ویژه به بحث خدمات رفاهی 
برای این کارکنان داشته باشند. وی با بیان 
اینکه اعتقاد مدیران صنعت نفت بر این است 
که ارزش گذاری به نیروی انسانی، مهمترین 
کرد:  براز  ا است،  صنعت  توسعه  عامل 
امیدواریم بتوانیم با کمک هم و تالش همه 
کارکنان این صنعت بزرگ، نگاهمان به 
تحقق اهداف بلند صنعت نفت باشد. صیدالی 
با اشاره به شرایط سخت و دشوار کاری در 
تأسیسات نفتی و با تشکر از زحمات کارکنان 
اقماری اظهار کرد: توجه به نیروی انسانی و 
امکانات رفاهی  پیگیری و فراهم کردن 
مناسب در تأسیسات نفتی باید اولویت اصلی 
باشد.  گچساران  نفت  صنعت  مدیران 
 100 تحقق  نفت گچساران،  مدیرعامل 
از  یکی  را  این شرکت  اهداف  درصدی 
مهمترین دستاوردهای کارکنان این شرکت 
عنوان کرد و گفت: ضروری است که با 
برنامه ریزی کامل، زمینه ای فراهم شود تا 
کارکنان در تأسیسات نفتی از امکانات رفاهی 
نیز،  بیرون  در  و  شوند  بهره مند  کامل 
تسهیالتی ویژه به نیروهای عملیاتی داده 

شود.
مدیرعامل نفت گچساران افزود: بی شک 
در  یی  موفقیت ها چنین  به  بی  دستیا
عرصه های مختلف در شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران نتیجه یک کار جمعی، 
سختکوشی و تعهد در بین تمامی کارکنان 
این شرکت در راستای اهداف کالن مناطق 
نفت خیز جنوب و صنعت نفت است که بر 
خود وظیفه می دانم از یکایک کارکنان و 
خانواده های کارکنان صنعت نفت که در 
سنگر خانواده، موجب ایجاد روحیه و آرامش 
در خط مقدم جبهه اقتصادی شده اند، تقدیر 
و تشکر کنم. مدیرعامل نفت گچساران در 
ادامه با اشاره به پیگیری های مستمر وزیر 
نفت برای بهبود وضعیت نیروهای قرارداد 

موقت و پیمانکاري گفت: 
دنبال  به  نفت  وزیر 

ساماندهی وضعیت 
نیروهای قراردادی 
نفت  صنعت  ر  د

است.
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فرهنگ سازمانی

امروزه عامل انساني و نقش منحصر به فرد 
آن به منزلة یک منبع استراتژیک و طراح و 
مجري نظام ها و فراگردهاي سازماني، جایگاهي 
به مراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایي که 
در تفکر سازماني پیشرفته از انسان به عنوان 
مهمترین منبع و دارایي سازمان یاد مي شود. 
بدین لحاظ، امروزه سازمان ها براي بقا، انتظام و 
بالندگي خود مي کوشند از طریق منابع انساني 
فرهیخته در گسترة جهاني به رشد سریع، بهبود 
مستمر، کارآمدي، سودبخشي، انعطاف پذیري، 
آمادگي براي آینده و برخورداري از موقعیت 
ممتاز در عرصة فعالیت خود دست یابند. بدون 
این کیفیت ها، سازمان ها واقعاً غیرممکن است 
رویارویی با بهترین ها به صورت رقابتي و 
اثربخش عمل کنند ) اسماعیل انصاری و 
همکاران ، 1388. ص 42( رضایت مشتریان، 
سازمان  یکي از مهمترین عوامل در تعیین 
موفقیت سازمان ها در موضوع تجارت و 
سودآوري به شمار مي آید. بنابراین ایجاد و 
پیاده سازي سیستم هاي اندازه گیری و پایش 
رضایت مشتري به عنوان مهمترین شاخص در 
موضوع بهبود عملکرد از نیازهاي اساسي 
سازمان هاي امروزي به شمار می رود . بنابراین 
اهمیت رضایت مندي مشتري و نگهداري 
مشتري و تدوین استراتژ ي برای شرکت ها ي 
مشتر ي مدار و بازار مدار نمي تواند دست کم 
گرفته شود . در نتیجه رضایت مندی مشتر ي 
با نرخ در حال رشد، مورد توجه شرکت ها قرار 

گرفته است و تا کنون مفاهیم مختلفي از 
رضایت مندي مشتري ارائه شده است . سالمت 
سازمانی در صورتی در یک سازمان میسر می 
شود که کارکنان و منابع انسانی آن از سالمت و  

رضایت کافی برخوردار باشند .

  فرهنگ سازمانی در خدمت 
بهبود کیفیت  

تشدید رقابت، افزایش هزینه ها، کاهش 
بهره وري در موسسات ارائه کننده خدمات و 
همچنین نگراني هاي مصرف کنندگان در تنزل 
سطح کیفیت خدمات دریافت شده رو به فزوني 
گذاشته، از این رو توجه به کیفیت خدمات 
الزامي است. موسسات خدماتي سه وظیفه 
عمده بازاریابي را به عهده دارند، آنها باید تمایز 
رقابتي، کیفیت خدمات و بهره وري خود را 
افزایش دهند. به دلیل رقابت شدیدي که در 
بخش خدمات وجود دارد، به وضوح نیاز به یک 
وجه تمایز احساس مي شود، چراکه در غیر این 
صورت تنها عامل تمایز، قیمت ارائه شده از سوی 
موسسات خدماتي خواهد بود. به عبارت دیگر 
مشتریان نسبت به قیمت حساس خواهند بود. 
هدف این پژوهش،  بررسی سالمت سازمانی بر 
رضایتمندی کارکنان از سازمان با توجه به 

مولفه های مدل سروکوال  است. 
مدیری که تفاوت میان سبک آشپزی، 
ادبیات و هنر میان کشور ها مختلف را می پذیرد 
باید تفاوت هنر مدیریت در کشورهای متفاوت 

را بپذیرد. )سوزان سی و همکاران ، 1997( . 
همه مردم مثل هم هستند و این عادت 
)فرهنگ ( آنهاست که آنهارا متفاوت می کند . 
اوریلي و همکاران ) 1991 ( هفت ویژگي براي 
فرهنگ سازماني معرفي کردند که عبارتند از: 
از  خطرپذیري:میزاني  و  خالقیت   -۱
خطرپذیري که افراد تشویق مي شوند تا خالق، 
نوآور وخطرپذیر شوند. ۲- توجه به جزئیات: 
میزاني که از کارکنان انتظار مي رود بتوانند 
مسائل راتجربه و تحلیل کنند. 3- توجه به 
نتیجه :میزاني که مدیریت به نتیجه توجه 
مي کند نه به رو ش ها و فرایند هایي که باید 
براي دست یابي به این نتیجه ها به کاربرد. 4- 
توجه به افراد :میزاني که مدیریت به کارکنان 
اجازه مي دهد در تصمیم گیري ها مشارکت 
کنند و میزاني که مدیریت توجه به اثرات 
نتیجه هاي تصمیم گیري بر افراد دارد. ۵- 
گرایش به گروه : میزاني که کارها به وسیله گروه 
انجام مي شود. 6- تحول ۷- ثبات؛  بنابر این 

تا حدودی ابعاد فرهنگ سازمانی روشن شد .

رضایتمندی نیروی انسانی 
نیروي انساني و اهمیت آن در سازمان، 
واقعیتي است که امروزه از هیچ کس پوشیده 
نیست. به راستي پیشرفت و استمرار حیات 
سازما نها در گرو توجه همه جانبة مدیران به 
نقش و جایگاه سرمایة انساني است. شکوفا 
شدن نیروي انساني در سازمان ها، نیازمند 

اقدام هاي گوناگون است که یکي از آنها، 
تأمین رضایت شغلي کارکنان است. تحقیقات 
نشان داده است که رضایت شغلي در بسیاري 
از عوامل بهره وري سازماني، نقشی تعیین 
کننده دارد. بهبود عملکرد در رفتار مدني 
سازماني، تعهد سازماني، دلبستگي شغلي و 
سالمت رواني کارکنان و کاهش رفتارهایي 
همچون غیبت از شغل، ترک خدمت و 
بسیاري از رفتارهاي دیگر، از جمله پیامدهاي 
ن  کنا ر کا ر  د شغلي  یت  رضا د  یجا ا
سازمان هاست. این پیامدهاي ارزشمند باید 
انگیزه هاي قوي براي توجه جدي مدیران 
سازما نها به موضوع رضایت شغلي کارکنان و 
انجام اقدا م هایي در راستاي ایجاد آن باشد. 
اولین اقدام در این مورد، مستلزم شناسایي 
ابعاد و وجوه رضایت شغلي و ماهیت آنهاست 
که باید از طریق تحقیقات و بررسي ها حاصل 
شود. این شناخت، زمینه را براي کشف علل 
رضایت شغلي فراهم می سازد. با کشف علل 
تأثیرگذار در رضایت شغلي واعمال مداخله 
هایي براي بهبود این علل در ابعاد گوناگون، 
رضایت شغلي افزایش می یابد که به سطوح 
باالتري از پیامدهاي مثبت و سطوح پایین 
تري از پیامدهاي منفي خواهد انجامید. این 
موضوع در اکثر پژوهش ها ثابت شده است 
که رضایت کارکنان باعث سالم سازی سازمان 
می شود  و میزان فساد اداری به حداقل 

کاهش می یابد.

وقتی حال کارکنان یک سازمان خوب نیست
سید فرزاد هاشمی*    این پژوهش با هدف ارزیابی سالمت سازمانی، همچنین اشــــاره

مطالعه ارتباط رضایتمندی اعضای هیات علمی  پژوهشگاه صنعت  نفت وبا توجه 
به مدل سروکوال و رابطه آن با سالمت سازمانی در سال ۱3۹4 انجام شد.  
پرسشنامه رضایتمندی کارکنان بر اساس مدل سروکوال و به صورت محقق 
ساخته با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۲  و پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی 
هوی و همکاران) ۲۰۰8( با ضریب آلفای کرونباخ  ۰/83 زیر نظر اساتید آمار به 

تایید رسید و از پایایی قابل قبولی برخوردار بود. 
جامعه آماری ۱۲۰ نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت بودند که 

بر اساس جدول مورگان و جرسی ۱۲ زن و ۷8 مرد به صورت ساده تصادفی 
طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه ها توزیع و بعد از یک هفته ۹۰ پرسشنامه سالم 
دریافت شد. ۵3 نفر مدرک کارشناسی ارشد و 3۷ نفر هم مدرک تحصیلی دکترا 
  ۱۹ spss داشتند . تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه با نرم افزار
در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که سطح توصیفی شاخص های 
میانگین ، انحراف استاندارد و نمودار استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون 
پیرسون بعد از نرمالیتی داده ها استفاده شد . نتایج  پژوهش نشان داد که تواضع 

باروحیه رابطه دارد . 

چکیده ای از پژوهش »فرهنگ سازمانی « از رضایتمندی   تا   سالمت سازمانی 
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سالمت سازمانی 
»سالمت « در فرهنگ لغت به معنای 
تندرستی، شادابی ، خرمی ، امنیت ، صداقت، تقوا، 
رستگاري، صلح و آشتی است و  در زبان انگلیسی 
معادل کلمهHealth   است. در باور عمومی 
سالمت به معنای نبود بیماری و نارسایی در یک 
ارگانیسم ) موجود زنده ( است. در حالت سالمت 
مثبت، ارگانیسم ضمن انجام وظیفه، به رشد و 
شکوفایی خود ادامه می دهد. نزدیک به این مفهوم، 
خود یابی است که در دوران درمانی و آموزشی 
روابط انسانی بدان اشاره دارد. به زعم »مزلو «. 
خودیابی، میل رسیدن به حدکمالی است که 
شخص قابلیت رسیدن به آن ر ا دارد. )شیرودی ، 
1390 . ص 15( به نظر ماتیو مایلز   یک سازمان 
سالم را به عنوان سازمانی تعریف می کند که نه تنها 
در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه 
زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش کرده و 
توانایی هاي بقا و سازش خود را به طور مداوم 
توسعه داده وگسترش می دهد. چیزي که در این 
تعریف واضح است این است که سازمان سالم با 
نیروهاي مانع در بیرون به طورموفقیت آمیزي 
برخورد کرده، نیروي آن را به طور اثربخشی در 
جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می 
کند) رضایی صوفی و همکاران ، 1391. ص 62(

پیشینه  پژوهش 
یعقوبی و  همکاران )1393( در پژوهشی با 
عنوان بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی 
کارکنان و درک کیفیت خدمات )مطالعه موردی: 
شعب بانک ملی شهر زاهدان( به بررسی ارتباط 
بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات از 
درک کارکنان و مشتریان پرداختند . در زمینه 
رفتار شهروندی سازمانی از 5 بعد رفتار شهروندی 
بیان شده از سوی ارگان استفاده شده است که 
عبارتند از: نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، 
ادب واحترام و فضیلت مدنی. در خصوص ابعاد 
کیفیت خدمات مدل سروکوال در نظر گرفته شد. 
نتایج حاصل از تحلیل اطالعات از طریق ضریب 

همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین رفتار 
شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات از درک 
کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد اما بین رفتار 
شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات از درک 
مشتریان رابطه معنا داری وجود ندارد؛ بنابر این 
یکی از فرضیه های اصلی تایید و دیگری رد شد. از 
بین فرضیات فرعی نیز رابطه بین ابعاد رفتار 
شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات از درک 
کارکنان مورد تایید قرار گرفت و رابطه بین ابعاد 
رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات از درک 
مشتریان رد شد،  همچنین در بررسی فرضیه 
فرعی سوم از طریق آزمون t برای دو جامعه 
مستقل معلوم شد که بین درک کارکنان و 

مشتریان از کیفیت خدمات شکافی وجود ندارد.
بوز  و همکاران  )2013( در پژوهشی به مقایسه 
مدل سروکوال با چند مدل دیگر در بانک پرداخت 
و به این نتیجه رسید که ابعاد مدل سروکوال نسبت 
به مدل های دیگر باعث عملکرد باالتری در 
کارکنان ور ضایت مشتریان بانک می شود و تقریبا  

سطح رضایت را حفظ می کند.

روش پژوهش 
هدف این پژوهش،  بررسی میزان  رضایت 
کارکنان با توجه به مدل سروکوال  و ارتباط آن با 
سالمت سازمانی  در اعضای هیات علمی  
پژوهشگاه صنعت نفت بود که پس ازجمع آوری 
پیشینه پژوهش، پرسشنامه رضایتمندی کارکنان 
با توجه به مدل سروکوال  طراحی و همچنین از 
پرسشنامه استاندارد هوي و همکاران )2008(  به 
عنوان ابزار پژوهش استفاده و بعد از به دست 
آوردن روایی و پایایی مناسب انجام شد . از روش  
نمونه گیری  تصادفی  طبقه ای نسبی  از جامعه 
آماری که 120 نفر بودند 92 نفر به عنوان نمونه 
انتخاب شدند که در نهایت 90 پرسشنامه سالم 
به دست آمد.  بین 90نفر اعضای هیات علمی 
شامل12 خانم و 78آقا داده ها به وسیله 
پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد و سپس با 
نرم افزار spss داده های گردآوری شده، تجزیه 

و تحلیل شد.

 فرضیه 
تواضع  بر روحیه تاثیر دارد. 

برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی 
»پیرسون « به منظور  یافتن ارتباط و سپس آزمون 
رگرسیون خطی برای میزان  پیش بینی،  استفاده 
شده است. ابتدا یک ماتریس همبستگي بین 

متغیرهاي تواضع  و روحیه   ارائه مي شود:
جدول شماره 1: ماتریس همبستگي بین 

متغیرهاي تواضع و روحیه

ارقام جدول فوق نشان مي دهد که همبستگي 
بین دو متغیرتو اضع و روحیه در سطح 0/01 
معنادار است ) 0r/25 =0p/01= (. بنابراین 
مي توان فرض صفر را در سطح 0/01 رد کرده و با 
99% اطمینان نتیجه گرفت که رابطه مثبت  و 
معنادار بین تواضع  و روحیه وجود دارد. عالمت 
مثبت ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه 
مستقیم بین دو متغیر است یعني با افزایش  

تواضع، روحیه  افزایش  مي یابد.

بحث و نتیجه گیری  
با توجه به نتایج به دست آمده  که بین دو متغیر 
تواضع و روحیه در سطح 0/01 معنا دار است، با 
99% اطمینان نتیجه حاصل شد که رابطه مثبت 
و معنادار بین تواضع  و روحیه وجود دارد. عالمت 
مثبت ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه 
مستقیم بین دو متغیر است؛ یعني با افزایش  
تواضع ، روحیه  افزایش  مي یابد .  فرهنگ سازمانی 
جو مناسب سازمان را مشخص می کند اگر در 
سازمانی غرور و تکبر کارکنان به عنوان یک 
فرهنگ جا بیفتد، مسلماً کارکنا ن دیگر روحیه 

خوبی نخواهند داشت و برای حفظ این روحیه 
تالش نمی کنند . 
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موزه نفت

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران:

»جايگاه سوخت شماره چهارتهران« 
در فهرست آثار ملي ثبت شد

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران از ثبت 
جایگاه سوخت شرکتي شماره چهار سابق )پمپ 
بنزین  اختصاصي شماره 234 کنوني( در خیابان 15 
خرداد تهران، به عنوان یک اثر تاریخي خبر داد. به 
گزارش پایگاه اطالع رساني موزه ها و مرکز اسناد 
صنعت نفت ایران، اکبر نعمت الهي با اعالم این خبر 
افزود: جایگاه سوخت قدیمي شماره چهار تهران در 
خیابان 15 خرداد )بوذرجمهري سابق(، پس از طي 
مراحل قانوني در سازمان میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري، به شماره 31710 در فهرست 
آثار ملي کشور ثبت شد. جایگاه شماره چهار، پس از 
پمپ بنزین قدیمي آبادان، دومین جایگاه سوختي 
است که با شناسایي و معرفي از سوي مدیریت موزه ها 
و اسناد صنعت نفت ایران، توسط سازمان میراث 
زهرا  رسد.  مي  ثبت  به  گردشگري  و  فرهنگي 
احمدي پور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري در نامه اي 
ثبت این جایگاه را براي اجرا و ابالغ به استانداري 
تهران اعالم کرده است.  گفتني است، جایگاه هاي 
قدیمي سوخت در تهران از معماري ویژه اي برخوردار 
بوده اند که متاسفانه بسیاري از آنها تخریب شده و یا 
تغییر کاربري یافته اند. قدمت جایگاه سوخت شماره 
چهار که از سوی »شرکت نفت انگلیس و ایران« 

ساخته شده است، به دوران پهلوي اول بازمي گردد.

ابزار اندازه گيري  در جنگ دوم 
جهاني به موزه نفت اهدا شد

ابزار اندازه گیري قطر ریل راه آهن و چرخ هاي واگن قطار، 
متعلق به زمان پهلوي اول، از سوی یک بازنشسته صنعت نفت 
به موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت اهدا شد. حسنعلي نسیم، 
بازنشسته اداره کل ترابري شرکت ملي نفت در اهواز که این 
شيء را به موزه نفت اهدا کرده است، مي گوید: این ابزار اندازه 
گیري که شباهت زیادي به کولیس دارد، از پدرم به یادگار 
مانده که در جنگ جهاني دوم، رئیس کارگزیني پاالیشگاه 
آبادان بود. به گفته وي از این ابزار، احتماال براي اندازه گیري 
قطر ریل راه آهن یا چرخ واگن هاي قطار در زمان حضور 
متفقین در ایران در شهریور 1320 استفاده می شده است؛ 
چرا که متفقین در آن زمان، براي یاري رساندن به ارتش خود 
در جبهه روسیه، از خط آهن سراسري ایران استفاده مي کردند. 
سکه برنز با تصویر الیزابت، ملکه انگلستان )که به مناسبت سفر 
وی به ایران ضرب شده بود(، ماشین دوخت قدیمي مورد 
استفاده در شرکت نفت، قاشق و چنگال هایي منقش به آرم 
شرکت نفت ایران و انگلیس و فانوسي متعلق به سال 1320 
خورشیدي از دیگر اهدایي هاي این پیشکسوت نفتي به 
موزه هاي نفت است. حسنعلی نسیم در سال 1340 به 
استخدام شرکت ملي نفت درآمد و به مدت 36 سال در صنعت 

عظیم نفت خدمت کرد.

 بازدید معاون شهردار تهران   از پروژه موزه پمپ بنزین دروازه دولت 

عملیات  زنی  کلنگ  آیین   
اجرایی احداث پارک موزه نفت 
تمبی در مسجدسلیمان، با حضور 
استاندار  شریعتی،   غالمرضا 

خوزستان برگزار شد. 
استاندار  شریعتی،  غالمرضا 
خوزستان، علی عسکر ظاهری، 
نماینده مسجد سلیمان در مجلس، 
فرماندار  گــوروئی،  علیــرضا 
ناصری،  قباد  مسجدسلیمان، 
مدیرعامل شـرکت بـهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان و اعضای هیئت 
مدیره  این  شرکت، بخش داران 
مرکزی، عنبر و گلگیر و مدیران و 
روسای دوایر دولتی شهرستان در این 

آیین حضور داشتند.
 مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان در سخنانی 
درباره پروژه پارک موزه نفت تمبی 
گفت: این پروژه یکی از اجزای اصلی 
موزه گنجینه نفت در مسجدسلیمان 
است که با اعتبار افزون بر 32 میلیارد 
ریال به مدت 10 ماه از سوی این 
شرکت اجرا می شود. قباد ناصری 
افزود: این پروژه شامل دو بخش 
»احداث پارک تفریحی« و »بهسازی 
و محوطه سازی ساختمان نیروگاه 
قدیمی« است.  وی ادامه داد: بخش 
نخست با مساحت 30 هزار متر مربع 
در مجاورت نخستین نیروگاه برق 

حرارتی خاورمیانه احداث می شود 
که بیش از 90 هزار مترمکعب آن با 
استفاده از امکانات و ماشین آالت 
شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان خاکریزی شد  و بقیه 
عملیات محوطه سازی و ایجاد فضای 
سبز، پیاده رو سازی و نصب روشنایی 
و سایر تأسیسات مربوطه از سوی 
پیمانکار انجام خواهد شد. وی اظهار 
امیدواری کرد با اجرای این پروژه، 
تحول مناسبی در ایجاد فضاهای 
تفریحی با استفاده از جذابیت های 
صنعتی برای خانواده ها و عالقه مندان 
به تاریخچه صنعت نفت ایجاد شود. 
وی همچنین از احداث سایر اجزای 

پارک موزه نفت شامل موزه های 
چشمه های نفتی سی برنج، چاه 
شماره یک و پاالیشگاه بی بیان خبر 
داد و گفت: پروژه موزه چاه شماره یک 
مراحل اداری را طی می کند و 
عملیات اجرایی آن به زودی آغاز 
می شود.  پروژه موزه گنجینه نفت در 
مسجدسلیمان، یکی از پروژه های 
مهم نفتی است که از سوی مدیریت 
موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در 
ابتدای دولت یازدهم تعریف و 
تصویب شده و در زمره پروژه هایی 
است که به واسطه آن، تحوالت 
اجتماعی و اقتصادی این شهر به 
نحوی شایسته منعکس خواهد شد. 

 آغاز عملیات 
احداث
 »پارك موزه 
نفت تمبي«  در 
مسجد سلیمان  

موزه نفت

مجتبي عبداللهي، معاون امور اجتماعي 
و فرهنگي شهرداري تهران، به همراه عابد 
ملکي، شهردار منطقه 12، از طرح موزه 
پمپ بنزین دروازه دولت تهران بازدید کرد. 
هفته گذشته معاون شهردار تهران و شهردار 
منطقه 12 به همراه مدیران و معاونان 
منطقه، از مراحل پیشرفت و باز سازي پروژه 
موزه پمپ بنزین دروازه دولت دیدن کردند.
در جریان این دیدار که با حضور جمعي 
از مسئوالن بخش هاي مختلف مدیریت 
موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت انجام شد، 
معاون شهردار تهران و شهردار منطقه 12 

طرح  با  شهرداري  همکاري  تداوم  بر 
راه اندازي موزه پمپ بنزین دروازه دولت 
تاکید کردند. جایگاه پمپ بنزین دروازه 
دولت در تقاطع خیابان انقالب و سعدي، 

ششمین جایگاه سوختي است که در تهران 
ساخته شده و بر اساس اسناد موجود، قدمت 
آن به سال 1310 خورشیدي بازمي گردد. 
این جایگاه در حال حاضر فاز دوم مرمت را 
پشت سر مي گذارد و قرار است در این 
مجموعه بخشي از تاریخ صنعت نفت کشور 
در حوزه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، به نمایش درآید که انواع پمپ ها و 
ظروف، محوطه تخلیه سوخت، ایمني و 
اطفای حریق و اسناد و مدارک مربوط به 
چگونگي ثبت و ضبط آمار فروش سوخت را 

شامل خواهد شد.

  کتابچه اي که اطالعات و مشخصات میدان هاي 
نفتي ایران در زمان شروع به کار کنسرسیوم را ارائه 
مي کند، از سوی یکي از مدیران بازنشسته، به موزه 

و مرکز اسناد صنعت نفت اهدا شد.
 سلطان سعید ناظمي که این کتابچه را به همراه 
عکس هایي از دوران کاري خود به موزه نفت اهدا 
کرده است، در این باره مي گوید: این کتابچه شامل 
اطالعاتي جامع از وضعیت میدان هاي نفتي ایران 
کار  به  1955 )1334( سال شروع  در سال 
کنسرسیوم در ایران است.کنسرسیوم یا همان 
»شرکت سهامي اکتشاف و تولید نفت ایران« از چند 
شرکت بزرگ بین المللي تشکیل مي شد که هر کدام 
سهمي در این کنسرسیوم داشتند و براي این که 
بتوانند کار خود را در زمینه اکتشاف و تولید نفت 
ایران آغاز کنند، به جمع آوري اطالعاتي جامع از 
مشخصات و ویژگي هاي میدان هاي نفتي ایران، 

اقدام کردند.
کتابچه اهدا شده، نتیجه تحقیقات کنسرسیوم 
بررسي  و  نفتخیز  مناطق  وضعیت  درخصوص 
ظرفیت هاي پیشرفت در آینده است و به اطالعاتي 
از قبیل میزان تولید، نیروي انساني، اعم از ماهر و 
غیرماهر و آمار و اطالعات مربوط به میدان هاي نفتي 

اشاره می کند.  
ناظمي از دانش آموختگاني است که در دوران ملي 
شدن صنعت نفت به خارج از کشور اعزام شده و در 
رشته مدیریت کسب و کار )بیزنس ادمینستریشن( 
از دانشگاه هاي آمریکا فارغ التحصیل شده است. وي 
که ابتدا براي کار به شرکت موبیل اویل در آمریکا 
مراجعه مي کند، با توجه به عالقه اي که براي 
فعالیت در صنعت نفت داخل کشور داشته، به ایران 
برمي گردد ودر سال 1334 در صنعت نفت کشور 
مشغول فعالیت مي شود.  ناظمی در سال 1359 با 
سمت مدیر طرح ریزي نیروي انساني در وزارت نفت 

بازنشسته شد.  

 اهدای كتابچه 
اطالعات ميدان هاي 

 نفتي  به 
موزه  نفت

 مرکز اسناد موزه هاي صنعت نفت، 
روزهاي گذشته میزبان چند گردشگر 
پژوهشي بود که با تبدیل این مرکز به محلي 
شناخته شده براي مطالعه اسناد تاریخي 

صنعت نفت به آن مراجعه مي کنند.  
پس از گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز 
کار موزه هاي نفت، آرشیو مرکز اسناد این 
مجموعه به محلی شناخته شده در میان 
پژوهشگران و محققان ایرانی و خارجی تبدیل 
شده است، به گونه ای که این افراد از طریق 
موتورهای جست وجو در اینترنت، با مرکز اسناد 
صنعت نفت به عنوان یکی از گزینه های پیش 
رو براي  پژوهـش، آشـنا مـي شـوند. بنـا بر این 
گزارش، مرکز اسناد صنعت نفت به تازگی 
میزبان دو پژوهشگر از کشور آمریکا بوده که 
پژوهش خود را در حوزه تاریخ نفت به انجام 

می رسانند. سیروس الکساندر موحدی لنکرانی، 
دانشجوی دوره دکتری تاریخ ایران در دانشگاه 
پنسیلوانیا، برای تدوین رساله دکتری خود با 
عنوان »گاز طبیعی و مایع و تاثیر آن در 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی ایران« یکي از 
مراجعان این مرکز بود. شیما هوشیار افتخاری، 
دانشجوی دوره دکتری رشته انسان شناسی 
فرهنگی دانشگاه شهری نیویورک نیز که برای 
تحقیق درباره پایان نامه دکتری خود با عنوان 
ـ اقتصادی نفت در آبادان«  »تاثیرات اجتماعی 
به تازگی میهمان مرکز اسناد بود و از اسناد، 
کتاب ها و نشریات این مرکز برای انجام تحقیق 
خود استفاده کرد.  امروزه، گردشگری پژوهشی 
حوزه اي شناخته شده در عرصه مطالعات 
بین المللی است و مرکز اسناد صنعت نفت نیز 
با رسیدن به مرحله بهره برداری و آغاز کار 

فهرست نویسی، پذیرای پژوهشگران و محققان 
داخلی و خارجی است. مسئوالن مرکز اسناد 
موزه هاي صنعت نفت امیدوارند با تکمیل و 
غني تر شدن این مرکز بتوانند روز به روز 
خدمات بیشتري به پژوهشگران داخلي و 
گردشگران پژوهشي که از خارج از کشور در 

ایران حضور مي یابند، ارائه دهند.

مرکز اسناد موزه هاي صنعت نفت، میزبان گردشگران پژوهشي
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به گفته مدیر بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست شرکت ملی نفت ایران،  پروژه های 
استاندارد سازی برآورد انتشار آالینده های هوا، 
به روز رسانی قوانین مدیریت ایمنی فرآیند 
)RBPSM(، مدیریت ایمنی فرآیند، 
بررسی وضعیت ایمنی از زاویه خوردگی و 
تجهیز سیستم اطفای حریق سیار تا پایان 

امسال از سوی این مدیریت تهیه می شود.
 سیاوش درفشی با بیان این مطلب به 

انتشار  برآورد  استانداردسازی  پروژه 
آالینده های هوا اشاره کرد و افزود: این پروژه 
در شرکت ملی نفت ایران و با همکاری 
دانشگاه صنعتی شریف در مرحله جمع بندی 

و نهایی شدن است.
درفشی ادامه داد: حجم باالی آلودگی 
محیط زیست در صنایع باالدستی نفت و گاز، 
عواقب جبران ناپذیر انتشار آالینده های هوا از 
جمله تخریب محیط زیست، اثرات نامطلوب 
بر سالمت کارکنان و ساکنان این مناطق و 
افزایش شکایات و جرایم زیست محیطی از 
جمله دالیلی است که باعث شده به دنبال 
تعریف این پروژه برویم. از دیگر دالیل می توان 
به نبود امکان برآورد صحیح میزان انتشار 
مرجع  فقدان  هوا،  آالینده های 
استاندارد برای گزارش دهی و 
محاسبه میزان انتشار آالینده ها، 
نبود امکان استفاده مناسب از 
پایش های  و  ممیزی ها 
محیط زیست، نبود امکان 

ارزیابی اثر پروژه ها و اقدامات بر کاهش انتشار 
آالینده های هوا و فقدان پایگاه اطالعات 
زیست محیطی در رابطه با آالینده های هوا در 
شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. به گفته 
درفشی، با رفع این موانع می توان به امکان 
تصمیم گیری مناسب، برنامه ریزی صحیح و 
اتخاذ راهبرد های مؤثر و استفاده بهینه از منابع 
مالی با هدف کاهش آالینده های هوا و حل 
مسائل زیست محیطی دست پیدا کرد. مدیر 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی 
نفت ایران به اهداف تعیین شده در پروژه 
استاندارد سازی برآورد انتشار آالینده های هوا 
پرداخت و گفت: هدف از این پروژه، تدوین و 
ارائه ضرایب انتشار آالینده های هوا، ارائه روش 
استاندارد برآورد انتشار آالینده های هوا، تهیه 
انتشار  برای  اطالعات  پایگاه  افزار  نرم 
آالینده های هوا و برآورد انتشار کل آالینده ها 
در صنایع باالدستی نفت و گاز و تعیین میزان 
آالیندگی و پتانسیل سنجی و ارائه نقشه راه 
کاهش انتشار آالینده ها با توجه به اطالعات 

موجود است.  او ادامه داد: در این پروژه 6 
پایلوت )گچساران، مارون، کارون، خارک، 
سیری، الوان( در حوزه های مختلف در نظر 
گرفته شده و داده هایمان را در آنجا طرح ریزی 
کرده ایم و بعد از آن سعی می کنیم این پایلوت 
را در سطح شرکت ملی نفت ایران و به کمک 
تمام نظام های بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست )اچ اس ای( اجرا کنیم و امسال در 
برنامه داریم که آن را به صورت یک ضابطه 
برای شرکت های تابعه گسترش دهیم. مدیر 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی 
نفت ایران همچنین با اشاره به پروژه به روز 
فرآیند  ایمنی  مدیریت  قوانین  رسانی 
)RBPSM( گفت: آنچه در قوانین مدیریت 
ایمنی فرآیند مورد استفاده قرار می دهیم، 
مربوط به سال 53 است و از آن تاریخ به بعد، 
تنها تجدید چاپ صورت گرفته است، از این 
رو بر اساس اهمیت این موضوع می خواهیم 
طی مدت 12 ماه، تمامی قوانین و مقررات را 
بازنگری و مطابق با آخرین استانداردها و 

به روز رسانی قوانین مدیریت ایمنی فرآیند  
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران درگفت و گو با »مشعل « خبرداد:

مشعل    سمیه راهپیما   طرح دیدگاه نوین در خصوص »توسعه پایدار «و 
الزام شرکت ها در به وجود آوردن فضای کاری امن و سالم و انجام عملیات ، ارائه 
محصوالت و خدمات سازگار با محیط زیست از یک سو و توسعه فعالیت های 
نفت و گاز و افزایش روز افزون اقدامات توام با ریسک باال و تغییرات فناوری و 
محیطی از سوی دیگر،  باعث شده است ارزش و جایگاه اچ اس ای در همه 
شرکت های بین المللی و بزرگ از جمله شرکت ملی نفت ایران متجلی شده و 
نقش تعیین کننده ای در ارتقای سطح بهره وری ،تولید و اقتصاد کشور داشته 

باشد. به همین منظور ساختار  بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سه سطح 
ستاد شرکت ملی نفت ، ستاد های شرکت های تابعه و عملیاتی تعیین شده 
است و از سال ۱۳۸۰کار خود را با دنبال کردن سه هدف عمده حذف آسیب ها 
و بیماری های شغلی پرسنلی ، حفظ سرمایه، حفظ محیط زیست و در نهایت 
کسب رتبه و جایگاه متعالی از عملکرد  آغازکرده است. در این زمینه باسیاوش 
 درفشی، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران 

گفت و گویی انجام داده ایم که در زیر می خوانید:

اشــــاره

اچ اس ای
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گپ

مجتمع محمودآباد و 
کسب سه دوره عنوان 
صنعت سبز 

مشعل    رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
مجتمع ورزشی - آموزشی نفت محمود آباد گفت: 
این مجتمع در وزارت نفت توفیق پیدا  کرد تا سه 
دوره به عنوان صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور شناخته شود. شهرام السمی 
در گفت و گو با خبرنگار مشعل ادامه داد: فضای سبز 
دارای رتبه بندی درجه یک، دو و سه است و به جرات 
می توان گفت که از درجه سه به سمت درجه یک 
حرکت کرده ایم. مصداق این امر نیز ایجاد فضای سبز 
پلکانی در بخش ساحلی است که در سال 95 ایجاد 
کردیم. او افزود: مجتمع ورزشی - آموزشی نفت 
اقدامات  آباد، طی سال های گذشته  محمود 
شایسته ای در بحث ایمن سازی داشته و  در زمینه 
سیستم اعالن، سیستم اطفا و در بخش بهداشت نیز 
اقدامات قابل توجهی انجام داده است  که از آن جمله 
می توان به تحت کنترل قرار دادن مواد اولیه 
رستوران ها برای طبخ غذا و کنترل آن اشاره کرد. 
همچنین در حال طراحی آشپزخانه صنعتی در این 
مجتمع هستیم تا از این طریق 4 رستوران )برج، ویال، 
فنی و مهندسی و کارکنان( که هم اکنون به صورت 
مجزا دارای سیستم طبخ، انبار و مواد اولیه جداگانه 
هستند، یکپارچه سازی شوند و در این رستوران ها 
تنها غذا توزیع شود. با ایجاد این رویکرد هم شاهد 
کاهش هزینه و هم افزایش بهره وری و بهداشت 
خواهیم بود. به گفته رئیس بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست مجتمع ورزشی - آموزشی نفت محمود آباد، 
اقامتی،  واحدهای  بهداشت  منظور حفظ  به 
بازدیدهای دوره ای صورت می گیرد و کالس های 
آموزشی و بهداشتی را نیز به طور مرتب برای 
کارکنانی که در بخش رستوران و خانه داری هستند، 
برگزار می کنیم، ضمن این که آزمایشگاهی برای آب 
در نظر گرفته ایم تا عالوه بر آزمایش آب و فاضالب، 
تست های فینگر تست برای کارمندانی که با مواد 
غذایی در ارتباط هستند، انجام می شود. تصفیه 
فاضالب شهری بسیاری خوبی داریم که در بخش 
صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سعی 
کرده ایم با استفاده از سموم ارگانیک برای فضای 
سبز، آلودگی خاک را به حداقل برسانیم. او ادامه داد: 
افزایش فضای سبز و جنگل کاری از دیگر اقدامات 
انجام شده در این مجموعه است. به عنوان نمونه، 
گلخانه ای مکانیزه و بسیار مجهز تهیه شده تا عالوه 
بر تأمین گل های مجموعه محمود آباد، بسیاری از 
گل های وزارتخانه و باشگاه های نفت را    نیز تأمین 
 کند. همچنین در بخش جنگل کاری، بخش هایی به 
صورت شنزار و ماسه زار در نظر گرفته ایم که در 
گذشته محل رویش درختان جنگل نبود، اما  از سوی 
بخش واحد فضای سبز، درختان و نهال ها کاشته 

شده و اکنون به صورت جنگل درآمده است.

برگزاری دوره های آموزشی
السمی افزود: باید در بخش فرهنگی، تجهیزات، 
آموزش ها و نیروی انسانی کارهای بسیاری انجام 
دهیم. موضوع اچ اس ای در نفت، قدمت دیرینه ای 

نسبت به صنایع مختلف کشور دارد و می توان گفت 
که در حال رسیدن به شرایط مطلوب هستیم، در این 
امر نیز تصمیمات خوب مسووالن در زمینه اچ اس ای 
بسیار حائز اهمیت است و گام های بلندی در این 
زمینه برداشته شده است. اچ اس ای به تنهایی 
نمی تواند همه حوادث را کنترل و کاهش دهد، بلکه 
همه عوامل باید دست به دست یکدیگر دهند تا 
شرایط محیطی مناسبی ایجاد شود و حوادث کاهش 
پیدا کند. بیش از 70 تا 80 درصد حوادث، انسانی 
است و باید در مجموعه های خودمان آن را کاهش 
دهیم. رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست مجتمع 
ورزشی - آموزشی نفت محمود آباد ادامه داد: سال 
95 دوره های آموزشی اچ اس ای برای کارمندان 
برگزار کردیم و این امر در سال 96 ادامه خواهد 
داشت. با توجه به برگزاری کالس های آموزشی به 
یک ارزیابی کلی از اچ اس ای دست یافتیم و نقاط 
قوت و ضعف این مجموعه از لحاظ عملیاتی در شرایط 
اضطراری سنجیده شده تا در سال 96 با آموزش هایی 
که داده می شود، خود را به حد مطلوب برسانیم، ضمن 
اینکه برای تمامی کارکنان مجموعه نیز دوره های 
آموزش ایمنی در شرایط اضطراری را برگزار کردیم.  
السمی افزود: ابتدای سال 96 برای کارکنان اچ اس ای 
دوره آموزشی با محور ایمنی و آتش نشانی بر گزار 
کردیم که شامل دوره فایرلس، شرایط مدیریت 
بحران، ارزیابی ریسک و... بود. همچنین دوره آموزش 

بهداشت فردی و محیطی نیز برگزار شد.

ورود افراد متخصص
به گفته رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
مجتمع ورزشی - آموزشی نفت محمود آباد، حوزه 
اچ اس ای دارای بخش های گسترده ای است و 
پیشنهاد می کنم افراد در هر حوزه ای، به صورت 
تخصصی تر وارد شوند. بهتر است وقتی فردی 
می خواهد وارد حوزه اچ اس ای شود، نخست یک 
دید کلی نسبت به آن  داشته باشد و بعد در یک حوزه 
خاص به صورت تخصصی شروع به فعالیت کند. آن 
حوزه می تواند فرایندی باشد یعنی پتروشیمی، گاز 
و ... حتی ایمنی شهری نیز یک تخصص جداگانه 
می خواهد. بنابراین می توان روی هر کدام از این 
موارد به صورت تخصصی کار کرد.  السمی ادامه داد: 
موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کشور 
بسیار جدید است و به تازگی در دانشگاه های کشور، 
واحدی با عنوان اچ اس ای لحاظ شده است. ما 
بیشترین تجربه را در بحث ایمنی ساختمان ها و 
بهداشت مواد غذایی داریم. رئیس بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست مجتمع ورزشی - آموزشی نفت 
محمودآباد در پایان گفت: اگر بخواهیم مقایسه ای از 
عملکرد اچ اس ای در کشورمان نسبت به کشورهای 
دیگر داشته باشیم ،باید بگویم که در این زمینه 
نخست باید شرایط فرهنگی، امکانات، تجهیزات، 
نیروی انسانی و آموزش های خود را بسنجیم و بعد 
خود را با کشورهایی که در حد GNP هستند، 

مقایسه کنیم.

نیازهای شرکت نفت به روزرسانی کنیم.
درفشی ادامه داد: این پروژه از اوایل سال 
96 آغاز شده و تا پایان سال نیز به اتمام خواهد 
رسید. به این ترتیب می توانیم مجموعه قوانین 
ایمنی به روز شده و منطبق با شرکت ملی نفت 

ایران را داشته باشیم. 
او افزود: امروزه فرآیندهای تولید، از اکتشاف 
تا بهره برداری به مقررات ایمنی دقیق و به روز 
شده دنیا  نیاز دارد که با  پروژه به روزرسانی 
قوانین مدیریت ایمنی فرآیند این اتفاق خواهد 
افتاد. به گفته او، با توجه به لزوم استقرار 
PSM )سیستم مدیریت ایمنی  سیستم 
فرایند( در شرکت های متولی استخراج و 
پاالیش نفت و گاز و صنایع تبدیلی پتروشیمی، 
بنا نهادن و اجرای سیستم مدیریتی یکپارچه 
و فراگیر به منظور مدیریت ایمنی فرایند و 
ایجاد محیط های کاری ایمن و کاهش احتمال 
حوادث فاجعه بار در صنایع فرایندی، امری 
ضروری و الزم االجراست. درفشی افزود: به 
منظور نیل به این هدف و از آنجا که طرح ریزی 
و استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست در تمامی فرایندهای شرکت اعم 
از اکتشاف، استخراج و بهره برداری از تعهدات 
اساسی مسووالن به شمار می رود، از این رو 
مدیریت اچ اس ای شرکت ملی نفت با همکاری 
مرکز آموزش اچ اس ای سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس، اقدام به برنامه ریزی و 
برگزاری دوره آموزشی، تخصصی و بین المللی 
ریسک  برمبنای  فرایند  ایمنی  مدیریت 

)RBPSM( کرده است.

استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
شرکت ملی نفت ایران در ادامه به پروژه استقرار 
سیستم مدیریت ایمنی فرایند )PSM(، اشاره 
کرد و گفت: این سیستم به ما کمک می کند 
در اقدامات پیشگیرانه، مؤثرتر عمل کنیم و 
ایجاد هرگونه حادثه را به حداقل برسانیم.  با 
این سیستم می توان اگر حادثه ای رخ داد، 
بالفاصله وارد عمل شد و خسارت را به حداقل 
رساند. درفشی افزود: در فاز نخست این پروژه، 
شناسایی وضعیت موجود سیستم مدیریت اچ 
اس ای در فرایندهای اصلی شرکت ملی نفت 
ایران )اکتشاف، حفاری و استخراج، توسعه و 
ساخت و بهره برداری، تولید و فرآورش، ذخیره 
سازی و انتقال( منطبق بر الزامات عناصر 
سیستم مدیریت ایمنی فرایند )PSM( طرح 
ریزی مدل PSM به صورت یکپارچه در 
شرکت ملی نفت ایران، آموزش تیم اجرایی در 
شرکت های فرعی فعال در فرایندهای مربوط 
به منظور برخورداری از دانش الزم برای 
استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند و در فاز 
دوم، استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند در 
شرکت ملی نفت ایران اجرا خواهد شد. مدت 
زمان اجرای این پروژه نیز 2۴ ماه برنامه ریزی 

شده است.
به گفته او، یکی از چالش های اچ اس ای 
ورود نکردن شرکت ملی نفت ایران در فرایند 
شرکت هاست و انتظار داریم با پروژه استقرار 
سیستم مدیریت ایمنی فرایند به داخل فراینده 

ها ورود پیدا کنیم.

 تجهیز سیستم اطفای حریق سیار
درفشی گفت: تجهیز سیستم اطفای 
حریق سیار، یکی دیگر از برنامه های شرکت 
ملی نفت ایران است که از سال گذشته کار 
آن آغاز شده و این تجهیزات طی 2۴ ماه به 
شرکت ها ارائه خواهد شد. مدیر بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران 
افزود: سیستم های آتش نشانی از نظر قدمت، 
مربوط به سال های گذشته است و فرسوده 
شده اند و گاهی اوقات منطبق با توسعه 
صنعت، پیشرفت نکرده است. بر این اساس 
الزم دانستیم پروژه تجهیز سیستم اطفای 
با همکاری  حریق سیار شکل بگیرد که 
مدیریت کاال در حال برگزاری اجرای این 
پروژه هستیم تا بتوانیم با خرید، طراحی، 
ساخت و خرید تجهیزات آتش نشانی، بخش 

عظیمی از این کمبود را جبران کنیم.

بررسی وضعیت ایمنی از زاویه 
خوردگی

به گفته او، یکی دیگر از پروژه های در 
دستور کار مدیریت اچ اس ای شرکت ملی 
نفت ایران، بررسی وضعیت ایمنی از زاویه 
خوردگی است که بیشتر در سکوهای دریایی 
مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه 
گزارش دقیقی از نظر تعیین شرایط میزان 
خوردگی سکوها تهیه کرده ایم تا در انتهای 
این پروژه بتوانیم یک سری رویکردها را به 
شرکت نفت ارائه کنیم. درفشی گفت: این 
پروژه طی 6 ماه به اجرا گذاشته شده و اکنون 
گزارش های نهایی آن در حال تکمیل شدن 
است و روی سکوهای نفتی در POGC و 

فالت قاره آن را  اجرایی کرده ایم.

تدوین کتابچه طرح و برنامه 
عملیاتی

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
شرکت ملی نفت ایران در ادامه، از تدوین 
کتابچه طرح و برنامه عملیاتی در حوزه 
اچ اس ای خبر داد و گفت: امسال برای 
نخستین بار در شرکت ملی نفت ایران، اقدام 
به تدوین کتابچه طرح و برنامه عملیاتی 
کرده ایم و در آن، تمام برنامه های سال 95-
96 و سال های آتی ذکر شده است. تالش می 
شود از این به بعد نیز فعالیت های بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست منطبق با برنامه های از 
پیش تعیین شده باشد. درفشی ادامه داد: این 
کار برای نخستین بار در حوزه مدیریت اچ اس 
ای شرکت ملی نفت اتفاق می افتد و از مزایای 
انطباق  به  می توان  کتابچه،  این  تدوین 
پروژه های اچ اس ای با برنامه های انجام شده 
در سطح شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. 
به محض این که شرکت ملی نفت ایران، 
تصمیمات خود را در حوزه های مختلف نفتی، 
تأسیسات، توسعه و تولید اتخاذ کرد، اچ اس 
ای نیز هم سو با آن، فعالیت تولید و توسعه 
خود را منطبق خواهد کرد و مأموریت اصلی 
انجام خواهد داد.  را در آن حوزه  خود 
پیش بینی می شود تا یک ماه آینده، این 
کتابچه در سطح شرکت ملی نفت ایران توزیع 

شود.
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6 درصد رشد  در مصرف فرآورده های نفتی
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس با 
بیان این که در چهار ماه نخست امسال، مصرف انواع فرآورده 
نفتی26۴میلیون لیتربوده است، از رشد 6 درصدی مصرف آنها 
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. سید محمود طاهری 
افزود: دراین بازه زمانی 199میلیون لیتر بنزین مصرف شد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل7درصد افزایش داشته است. وی 
همچنین میزان نفت سفید عرضه شده در12۴روز نخست 
امسال را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 میلیون و 700 
هزار لیتر اعالم کرد. به گفته طاهری، درچهار ماه نخست امسال 
۴9 میلیون نفت گاز مصرف شد که از کاهش سه درصدی آن 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. مدیرشرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس، مصرف نفت کوره در 
بازه زمانی یاد شده را نیز با 50 درصد کاهش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 153 هزار لیتر اعالم کرد. وی تصریح کرد: 

درمجموع مصرف فرآورده های نفتی منطقه چالوس درچهار ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6 درصد 
کاهش داشته است. طاهری همچنین از افتتاح پنجاه وچهارمین 
جایگاه عرضه سوخت منطقه چالوس خبر داد و افزود: با 
بهره برداری از جایگاه مشایخی شهر مرزن آباد، گام دیگری با 
هدف افزایش رفاه حال شهروندان ومسافران عبوری ازاین 

منطقه برداشته شده است.
به گفته وی، این جایگاه که در زمینی به مساحت چهارهزار 
متر مربع ساخته شده است، با چهار سکو، 11تلمبه و3۴نازل، 
قابلیت سوخت رسانی به چهارهزار خودرو را درشبانه روز دارد.

طاهری افزود:برای ساخت این جایگاه که هجدهمین جایگاه 
ناحیه مرکزی و پنجاه و چهارمین جایگاه منطقه چالوس به 
شمار می رود، ۴0 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی هزینه 

شده است.

بیمارستان مجهز نفت امیدیه 
درآستانه بهره برداری

رئیس سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت 
آغاجاري از بهره برداری بیمارستان 6۴ تختخوابی 

جدید نفت درآینده نزدیک خبرداد.
دکترناصرمظفري با بیان این که پروژه احداث این 
بیمارستان ازسال 8۴ کلید خورد و تا سال 89 نیزادامه 
داشته است، افزود: طرح ساخت این بیمارستان، به 
دلیل تأمین نبودن اعتبارمالی کافی دربازه زمانی یاد 
شده متوقف شد، اما با پیگیری سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت، دوباره در سال 90 به اجرا درآمد.

پروژه  100درصد  اکنون  به گفته وی، هم   
بیمارستان6۴ تختخوابی امیدیه تکمیل، تجهیز و 

آماده بهره برداری شده است.
رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
آغاجاري افزود: فاز نخست این بیمارستان مدرن که 
شامل ساختمان و تجهیزات است، با همکاري و 
مساعدت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و 
تخصیص اعتبارات کافي، به طور کامل آماده شده 
است.  به گفته دکتر مظفری، فاز دوم پروژه ساخت 
بیمارستان مجهز نفت امیدیه نیزکه فضا سازي 
ومحوطه سازي بیمارستان را شامل می شود، در دست 
اجراست. وی با بیان این که بیمارستان 6۴ تختخوابی 
امیدیه، شامل بخش های مختلفی است، تصریح کرد: 
)باجدیدترین  زایمان  و  زنان  مانند  بخش هایی 
سیستم ها و روش هاي LDR( رادیولوژي با دستگاه ها 
و تجهیزات پیشرفته و دیجیتال، همچنین آی سی یو 
و پنج اتاق عمل مجزا، موارد پیش بینی شده دراین 

بیمارستان است.
 رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
آغاجاري، استقرار دستگاه مامو گرافی را از دیگر 
 6۴ امکانات مدرن مورد استفاده دربیمارستان 

تختخوابی نفت امیدیه برشمرد.
وي با اشاره به رسالت سازمان بهداشت و درمان در 
ارائه خدمات با کیفیت و ایمن به کارکنان وخانواده هاي 
افزود:دراین  بازنشسته  وهمکاران  نفت  صنعت 
بیمارستان پیشرفته ومجهز، کادر پزشکي متخصص 
و مجرب براي همه بخش ها به صورت تمام وقت و پاره 

وقت پیش بینی شده است.
 دکترمظفری درباره زمان دقیق افتتاح فازنخست 
این بیمارستان گفت:با توجه به هماهنگي های انجام 
و  نفت  صنعت  ودرمان  بهداشت  مرکز  با  شده 
دکترسمیع)مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت(بهره بردار ي از بیمارستان امیدیه باهدف 
خدمات رساني به همکاران صنعت نفت و عموم 

همشهریان در آینده نزدیک آغاز می شود.
رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
با راه  اندازي این  آغاجاري اظهارکرد: امیدوارم 
بیمارستان، مشکالت درماني کارکنان خدوم شرکت 

آغاجاري به حداقل برسد. 
بیمارستان 6۴ تخت خوابی نفت امیدیه با هزینه 
بیش از7۴0میلیارد ریال ساخته شده است که 
1۴0میلیارد ازاین مبلغ، به خرید تجهیزات پزشکي 

مدرن و دیجیتال اختصاص دارد.

نفت و گاز آغاجاری

باشگاه خبر

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال 
وبختیاری از صرفه جویی 23 میلیون لیتر بنزین با جایگزینی 
سی ان جی درسه ماه نخست امسال خبر داد. مجتبی سرداری 
 با بیان این که بهارامسال 23 میلیون و200 هزارمتر مکعب

 سی ان جی دراستان چهار محال و بختیاری مصرف شده است، 
افزود:با این میزان مصرف سی ان جی درمصرف 23 میلیون لیتر 
بنزین صرفه جویی شده است. وی رشد مصرف سی ان جی سه 
ماهه نخست امسال را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک 
درصد اعالم کرد. سرداری درباره استاندارد سازی جایگاه های 
عرضه سی ان جی نیز گفت: بیش از87درصد این جایگاه ها 
استانداردسازی شده اند و استاندارد سازی بقیه نیز در دست 
اقدام است. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چهارمحال وبختیاری همچنین ازکاهش مصرف ۴0 درصدی 
نفت سفید در93 روزنخست امسال خبر داد. به گفته وی ترغیب 
مصرف کنندگان به استفاده ازگازطبیعی به جای سوخت مایع، 
همچنین توسعه گازرسانی، از دالیل عمده کاهش مصرف نفت 
سفید استان چهار محال و بختیاری در بهار امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته بوده است. سرداری درباره ثبت ساعات 
انجام ایمن وبدون حادثه فعالیت های حوزه عملیاتی خود نیز 
اظهارکرد: به واسطه تالش بخش های ستادی وعملیاتی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال وبختیاری 67 
هزار و 922 ساعت کار بدون حادثه در تقویم کاری این منطقه 
ثبت شده است. وی تصریح کرد: این میزان ساعت کاربدون 
حادثه با تکیه برآموزش، سنجش عملکرد و نظارت مستمر 

مسئوالن واحدهای عملیاتی محقق شده است.

صرفه جویی 23 میلیون لیتر بنزین  با   سی ان جی
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مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 
رضوی گفت: درچهارماه نخست امسال نزدیک به ۴6 میلیون لیتر 
نفت گازبه افغانستان صادرشده است.مهدی کاشی افزود: این 
میزان صادرات نفت گازبه کشور افغانستان نسبت به مدت مشابه 
سال پیش 5 برابر افزایش داشته است. وی ارزش ریالی صادرات 
نفت گاز به افغانستان را 57 میلیارد ریال اعالم و اظهار کرد: 
مجموع صادرات و فروش مرزی این فرآورده نفتی به افغانستان 
درچهارماه نخست امسال، 9 میلیون و 651 هزار لیتربوده است. 
به گفته کاشی، افزون برصادرات ۴5میلیون و 988هزارلیترنفت 
گاز، با احتساب فروش مرزی داخل باک این فرآورده نفتی، 
درمجموع 60 میلیون و 800 هزارلیتر نفت گازبه افغانستان 
صادرشده است.مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی درباره مصرف بنزین درشهرهای مرزی )تایباد، 
سرخس و درگز( نیز گفت: مصرف این فرآورده نفتی در چهار ماه 

نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است.
وی افزایش مصرف بنزین را درمرزهای سرخس وتایباد 8 درصد 
ودر مرز درگز نیز ۴ درصد اعالم کرد.کاشی همچنین درباره میزان 
کشفیات مواد سوختی در مرزهای یاد شده گفت: درچهار ماه 
نخست امسال، 137هزار و 889 لیترسوخت در این نواحی کشف 

شد که 21هزار و ۴9۴ لیتر آن مربوط به تیرماه بوده است.

صادرات مرزی حدود 46 میلیون لیتر نفت گاز به   افغانستان
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مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی از آغازعملیات 
گازرسانی به 18 روستای شهرستان مهاباد دراین استان خبر داد. 
علیرضا شیخی امامزاده درآیین کلنگ زنی گازرسانی به این 
روستاها که با حضور مقامات محلی استان آذربایجان غربی در 
روستای جاجی خوش برگزار شد، افزود: برای گازرسانی به 
این18روستا، 1۴0کیلومتر شبکه اجرا و دو هزار انشعاب نصب 
می شود. وی با اشاره به این که دراین پروژه از سه ایستگاه کاهش 
فشار درون شهری )تی بی اس( ویک ایستگاه کاهش فشار برون 
شهری)سی جی اس( بهره گرفته خواهدشد، افزود: با گازرسانی 

به 18روستای شهرستان مهاباد، 1700خانوار روستایی این 
شهرستان از گازطبیعی بهره مند خواهند شد.

شیخی تصریح کرد: با تکمیل طرح گازرسانی به این روستاها، 
ضریب نفوذ گازطبیعی خانوارهای روستایی شهرستان مهاباد به 
68درصد خواهد رسید. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
گفت: برای اجرای این پروژه 190میلیارد ریال اعتباربرآورد شده 
است. نماینده شهرستان مهاباد درمجلس شورای اسالمی نیز در این 
باره گفت: امسال با شروع سه طرح دیگر، بیشتر روستاهای شهرستان 
مهاباد زیرپوشش گاز طبیعی قرار می گیرند. محمودزاده، همچنین 
از آغازعملیات اجرایی برای گازرسانی به منطقه »آختاچی غربی« 
که شامل 33 روستاست، خبر داد. معاون استاندارآذربایجان غربی 
وفرماندارویژه مهاباد نیز گفت: هرجا که امکان ارائه خدمت باشد، 
دولت بدون هیچ تبعیضی این کار را انجام می دهد و گازرسانی به 
برای  دولت  ازعزم  ای  نمونه  مهاباد،  18روستای شهرستان 
خدمت رسانی به مردم است. ایرج شجاعی افزود: تاکنون به 16روستا 
و۴0 درصد جمعیت روستایی شهرستان مهاباد گازرسانی شده که 

50 درصد آن در دولت تدبیر و امید بوده است.
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گازرسانی  به  18 روستای شهرستان مهاباد

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: ضریب نفوذ و 
بهره مند ی گاز طبیعی دراین استان به 66 درصد رسیده است.

 محمد علی ودیعتی افزود: هم اکنون 553هزارمشترک خانگی، 
تجاری و صنعتی دراستان کرمان به شبکه سراسری گازطبیعی 

متصل شده اند و از این نعمت الهی استفاده می کنند.
وی اظهارکرد:با اعتبارات خوبی که درتبصره 2 بند »ق« بودجه 
دیده شده است، ضریب نفوذ گاز درمناطق روستایی استان کرمان 
به 33 درصد و درمناطق شهری نیز به 87 درصد ارتقا یافته است. 
الزم به ذکر است، بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه سال 93، 
تکالیفی را به عهده وزارت نفت می گذارد که شامل دوبخش توسعه 
میادین با اولویت میادین مشترک و بهینه سازی انرژی و افزایش 
بازده و کارآیی انرژی است. ودیعتی اظهارکرد: دولت یازدهم به 

منظوراجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی و 
گسترش عدالت اجتماعی، زیرساخت های الزم برای توسعه 
گازرسانی، به ویژه گازرسانی به روستاها را فراهم کرده است. 
مدیرعامل شرکت گازاستان کرمان با بیان این که گازرسانی به 
روستاها، عالوه برافزایش رفاه در این مناطق، به افزایش امید به 
زندگی و اشتغالزایی در روستاها نیز منجر شده است، تصریح کرد: 
گازرسانی به روستاها، به عنوان یکی ازعوامل مهم جلوگیری از 
مهاجرت عمل کرده است. وی گفت: تاکنون 832 روستا در استان 
کرمان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و عملیات اجرایی 
برای گازرسانی به 202 روستا نیزدر دست اقدام است. ودیعتی 
اظهارکرد: درپی فعالیت های گازرسانی، در سال گذشته 130 

روستای استان کرمان به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.
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نفوذ 66 درصدی گازطبیعی دراستان کرمان
شرکت نفت فالت قاره ایران

  جلوگیري از سوختن

  10 میلیون بشکه گازوییل 
در نیروگاه های  کیش 

رئیس منطقه عملیاتي کیش شرکت نفت فالت 
قاره ایران گفت: با جمع  آوري وانتقال گازهاي 
همراه نفت در10سال گذشته، ازسوختن بیش 
از10میلیون بشکه گازوییل درنیروگاه هاي جزیره 

کیش جلوگیري شده است.
روساي  ساالنه  درنشست  نعي  قا علیرضا 
واحدهاي روابط کار و مددکاري شرکت هاي تابعه 
شرکت ملي نفت ایران افزود: درفاصله زمانی 1385 
تاکنون، با جمع آوري وانتقال گازهاي همراه نفت 
میادین نفتي منطقه سیري به نیروگاه کیش، 
صرفه جویي قابل توجهي در مصرف گازوییل این 

نیروگاه برق صورت گرفته است.
 وی گفت: برآورد می شود ارزش گازوییل 
صرفه جویي شده دراین بازه زمانی 600 تا 700 

میلیون دالر باشد.
قانعی با بیان این که جزیره کیش، موقعیت 
ویژه ای برای راهبري و پشتیباني از عملیات تولید 
دارد،  قاره  فالت  نفت  درشرکت  گاز  و  نفت 
و  ظرفیت  به  توجه  با  جزیره  این  اظهارکرد: 
زیرساخت هاي خود مي تواند به هاب آموزشي، 
پشتیباني وتامین کاال و خدمات براي دیگر مناطق 
عملیاتي تولید نفت ایران درمنطقه خلیج فارس 

تبدیل شود.
رئیس منطقه عملیاتي کیش شرکت نفت فالت 
قاره ایران با اشاره به وجود میدان بزرگ گازي 
کیش، به عنوان بزرگ ترین میدان گازی مستقل 
ایران با 67 تریلیون فوت مکعب گاز در بستر 
آب هاي اطراف جزیره کیش گفت: تاکنون حفاری 
1۴ حلقه چاه دراین میدان گازي که ظرفیت تولید 
گازآن معادل 5 تا 6 فاز پارس جنوبي است، انجام 

شده است.
 قانعي با اشاره به برنامه توسعه فاز یک و تولید 
زودهنگام گاز از میدان کیش یادآورشد: گازمیدان 
 ۴000PSI 100 گوگرد و بیش از ppmکیش، باکمتراز
فشار، ازمیادین گازشیرین وکم گوگرد است و قابلیت 

استفاده در نیروگاه هاي جزیره کیش را دارد.

شرکت گاز استان تهران با برگزاری آیین جشنی از 
151بازنشسته این شرکت )درفاصله سال های 92 تا 95 ( 

تجلیل و قدردانی کرد.
دراین مراسم که چهارشنبه 11 مردادماه امسال درباشگاه 
شماره یک نفت برگزار شد، رئیس روابط عمومی این شرکت، 
ضمن خوشامدگویی، تالش ها و مجاهدت های بازنشستگان 
بویژه در بحبوجه جنگ تحمیلی را ارج نهاد و افزود: بالندگی 
صنعت گازکشور، مرهون زحمات بی دریغ افرادی است که 

امروز به درجه بازنشستگی نائل آمده اند.
حسین نیا، مدیرعامل پیشین شرکت گازاستان تهران و 
بازنشسته امروز صنعت گازنیز با تشکر ازبرگزارکنندگان این 
مراسم، پیشرفت های شغلی و موفقیت های به دست آمده 
درصنعت گاز را مرهون صبر و شکیبایی همسران بازنشستگان 
در دوران فعالیت آنها عنوان کرد. دراین مراسم مهدی هدایت، 

مدیر مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان تهران نیز ضمن تشکر 
از بازنشستگان، ازمقام شامخ دو بازنشسته شهید صنعت 
گاز)شهیدان محمد خانی و کاوه( تجلیل و از رشادت ها 

وجانفشانی های جانبازان و آزادگان بازنشسته قدردانی کرد.
درپایان  این مراسم، ضمن پذیرایی، هدایایی به رسم یادبود 

به بازنشستگان اهدا شد. .  

قدردانی از 151 بازنشسته گاز
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    حضور 5 هزار نفری کارکنان نفت  
در ورزش همگاني و قهرماني شهر اولین ها 

حسین شیخ آزادي      مسجدسلیمان شهري تاریخي در میان کوه هاي زاگرس و از شهرهاي 
بختیاري نشین استان خوزستان و پیشگام حفاري نفت در ایران و خاورمیانه است.  با کشف 
اولین چاه نفت خاورمیانه در سال 1287خورشیدی در مسجدسلیمان، این شهر به خاورمیانه 
اهمیت راهبردی داد. همزمان با اکتشاف نفت در شهر اولین ها، رشته هاي مختلف ورزشي نیز 
براي نخستین بار از این شهرستان به سراسر ایران گسترش پیدا کرد. از جمله فوتبال، کریکت، 
والیبال، گلف، بسکتبال، اسکواش، دو ومیداني، پینگ پنگ، تنیس خاکي و اولین استخر شنا.  
رضااحمدپور، متولد 1343 و داراي مدرک کارشناسي حسابداري است که از سال 1364 به 
استخدام شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان درآمد و از سال 1370 تا 1387 به عنوان 

سرپرست امور اجرایي و برنامه ریزي امور ورزش این شرکت و از سال 1387 تا کنون نیز در امور 
مالي شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان مشغول فعالیت است. وی در سال 1367 به عنوان 
فوتبالیست به همراه تیم منتخب مسجدسلیمان در مسابقات جام فلق قهرمان کشورشد.   
احمدپور در دوران حضور در امور ورزش شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، سرپرستی تیم وزنه 
برداري این شرکت را به عهده داشت که طي 2 دوره، به عنوان نماینده فدراسیون وزنه برداري 
در مسابقات باشگاه هاي آسیا در کشورهاي کره جنوبي و ازبکستان حضور داشت. با مرد ورزشی 
امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که حاال به عنوان رئیس امور ورزش، 

فعالیت می کند، گفت وگو کردیم که اهم سخنان او را در ادامه می خوانید:

اشــــاره

 فعالیت 37 رشته در ورزش همگاني 
ورزش همگاني با انگیزه هاي متفاوت 
ازجمله تامین سالمت جسمي و رواني، 
غني سازي اوقات فراغت، گسترش روابط 
اجتماعي، دوري از زندگي ماشیني، افزایش 
کارایي، زمینه سازي براي رشد ورزش 
شرکت  است.  اهمیت  داراي  قهرماني، 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در 
ورزش همگاني بخش مردان در 22 رشته از 
بدمینتون،  لیبال،  ا و فوتسال،  جمله 
فوتبال، کشتي  آزاد،  بسکتبال، کشتي 
فرنگي، پینگ پنگ، تنیس خاکي، گلف، 
تیروکمان، سنگنوردي، فوتبال، شطرنج، 
جودو،  کیوکوشین،  سبک  کاراته  شنا، 
پرورش اندام و کاراته کنترلي، بیلیارد، دارت 
و وزنه برداري فعالیت دارد. در بخش بانوان 
نیز در 15 رشته فوتسال، والیبال، بدمینتون، 
بسکتبال، پینگ پنگ، ایروبیک، آمادگي 
جسماني، دارت، شطرنج، ژیمناستیک، شنا، 
کاراته سبک کیوکوشین، تکواندو، پیالتس 

وکاراته کنترلي فعالیت دارد.

تنوع رشته ها و مشارکت گسترده در 
طرح اوقات فراغت

 به منظور اجراي طرح اوقات فراغت، 
مدارس ورزشي را تعریف کرده ایم و طبق 
برنامه ریزی ها نونهاالن و نوجوانان رده سني 
6 تا 14 سال طبق ضوابط مندرج در آیین 
نامه فدراسیون هاي در این مدارس فعالیت 
امکانات  این طرح،  مي کنند. در اجراي 
مورد نیاز مدارس ورزشي فوتبال شامل 
مکان، سالن، تغذیه و پزشک یار برنامه ریزي 
و  روحي  سالمت  همچنین  است.  شده 
از  مربیگري  مدرک  بودن  جسمي،دارا 
فدراسیون مربوطه، گذراندن دوره هاي 
توجیهي، توانایي ها و نمایش حرکتهاي 
مهمترین  از  نظر  تحت  افراد  به  عملي 
معیارهاي به کارگیري مربیان برای فعالیت 
در طرح مدارس ورزشي این شرکت به شمار 
می آید که پس از تایید این عوامل، مربیان 

در طرح اوقات فراغت این شرکت به فعالیت 
مشغول هستند. همچنین روزانه و در 2 
نوبت صبح و عصر، در رشته هاي فوتسال، 
والیبال، بسکتبال، بدمینتون، کشتي آزاد و 
فرنگي، پینگ پنگ، تنیس خاکي، بیلیارد، 
دارت،  وزنه برداري، شطرنج، شنا، کاراته، 
تکواندو، جودو و گلف مدارس ما فعال 
هستند. طرح اوقات فراغت امسال در 16 
رشته نیز، براي بانوان فعال است. ایجاد 
محیطي سالم و مفرح، گسترش ورزش در 
رده هاي سني پایه، پرکردن اوقات فراغت، 
شناسایي و کشف استعدادهاي برتر در 
سنین پایه، زمینه سازي براي شکوفایي این 
استعدادها و معرفي استعدادهاي برتر به 
تیم هاي پایه از مهمترین اهداف اجراي این 
وگاز  نفت  بهره برداری  طرح در شرکت 
ز  ا دیگر  یکي  است.   مسجدسلیمان 
برنامه هاي ما برگزاري مسابقات مختلف 
تیم هاي  تا  است  ادارات  تیمهاي  براي 
منتخب شرکت براي حضور در مسابقات 
و  نفتخیزجنوب  مناطق  ملي  شرکت 
المپیادهاي شرکت ملي نفت و وزارت نفت 

انتخاب شوند.

به ورزش در مناطق عملیاتي توجه ویژه 
داریم

با همکاری مهندس نصیریان دوست، مدیر 
منابع انساني و همکاران امور ورزش تیرماه 
امسال به تجهیز امکانات ورزشي در مناطق 
عملیاتي قلعه نار و لب سفید اقدام کردیم.  این 
تجهیزات در زمینه سالن بدنسازي، بیلیارد، 
تنیس روي میز، زمین فوتبال، والیبال، 
 بدمینتون، دارت، فوتبال دستي مناطق 
یاد شده انجام شده است. برگزاري مسابقات 
به  انفرادي  و  تیمي  صورت  به  ورزشي 
مناسبت هاي مختلف و براي کارکنان مناطق 
عملیاتي طي سال جاري انجام می شود تا عالوه 
بر پرکردن اوقات فراغت به سالمت روحي و 
جسمي کارکنان و همکاران مستقر در مناطق 

عملیاتي نیز رسیدگي شود.

برگزاري مسابقات مناسبتي
 طبق تقویم ورزشي، برگزاري مسابقات 
مناسبتي در طول سال 96 پیش بیني شده 
از جمله مسابقات ویژه کارکنان و فرزندان 
در 2 بخش آقایان و بانوان، جام رمضان، 
هفته تربیت بدني و ورزش، هفته دولت، دهه 
مبارک فجرو... که در حین برگزاري این 
رقابت ها، نفرات برتر شناسایي و به مسابقات 

و المپیادها ي مختلف اعزام مي شوند.

برنامه هاي متنوع ومتعدد براي رشته 
پرطرفدار کوهنوردي 

همکاران  بین  در  کوهنوردي  رشته 
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، طرفداران 
ویژه دارد و براي آقایان در سال جاري 
12مورد از جمله صعود به تاراز، لیله، کي نو، 
آسماري،  آبشارموري،  آبشارشیوند، 
زردکوه، علم کوه و الوند در نظر گرفته شده 
از جمله  8 مورد  نیز  بانوان  براي  است. 
آبشارنگین، آشارموري، آبشارآرپناه، تاراز، 
دال، آسماري، مال آقا و شالو و منگشت در 

ایذه برنامه ریزي شده است.

 اجراي برنامه هاي پیاده 
روي- ورزشي تفریحي

 یکي از برنامه هایي که امور ورزش وزارت 
نفت نیز بر آن تاکید دارد، اجراي برنامه هاي 
تفریحي - ورزشي است که دراین زمینه 
براي تمام کارکنان و خانواده هاي آنان 
برنامه هاي متنوعي از جمله گردشگري به 
منطقه امام زاده سلیمان باغملک، امام زاده 
دز،  سد  دزفول،  کله  علي  گتوند،  زید 
همچنین پیاده روي از محل ادارات مرکزي 
شرکت تا آرامگاه شهداي گمنام، پیاده روي 
از مسیر ادارات مرکزي تا منطقه گردشگري 
تمبي، دوچرخه سواري از سالن سر پوشیده 
سي برنج تا ورزشگاه شهید بهنام محمدي 
ویژه فرزندان پسر 7 تا 12 سال، برگزاري 
 مسابقات اسکیت برای فرزندان کارکنان 

7 تا 12 سال در محل باشگاه مرکزي، اجراي 
برنامه هاي ورزشي تفریحي برای کارکنان و 
خانواده ها و برگزاري مسابقات کتبي ورزشي 

را در برنامه داریم.
 

سازماندهي حدود 5 هزار نفر در ورزش 
قهرماني و همگاني

 ورزش قهرماني از ارکان توسعه ورزش 
در کشور است و توسعه ورزش قهرماني در 
در  موفقیت  کسب  زمینه  پیش  کشور، 
رقابت هاي جهاني و المپیک است. حمایت 
مالي، رویکرد جامع و یکپارچه به توسعه 
ورزش، مشارکت ورزشي، استعدادیابي و 
توسعه سیستم، حمایت از ورزشکاران، 
تدارک  آموزشي،  فعالیت  و  تسهیالت 
و  بومي  گزینش  سیستم  و  مربیگري 
ورزش  مولفه هاي  از  علمي،  تحقیقات 
قهرماني محسوب می شود. در بحث ورزش 
قهرماني در شرکت بهره برداری نفت و گاز 
فعالیت هاي چشمگیري  مسجدسلیمان، 
داشته ایم و در صدد هستیم امسال نیز در 
رشته هاي مختلف در بخش آقایان و بانوان 
چشم انداز   اساس  بر  مختلفي  عناوین 

امسال، دست پیدا کنیم. 
در رشته فوتبال، تیم بزرگساالن در 
لیگ دسته اول باشگاه هاي کشور قرار دارد 

و در صدد صعود به لیگ برتر است.
 تیم هاي فوتبال نوجوانان، جوانان و امید 
نیز در سوپرلیگ استان حضور دارند و 
پیش بیني کرده ایم با ظرفیتي که بازیکنان 
مستعد ما دارند، بتوانیم در فصل آتي نیز 
همچون گذشته در رده هاي سني یاد شده 

به عنوان قهرماني دست پیدا کنیم.
در رشته والیبال نیز، تیم نفت در لیگ 
در  و  دارد  حضور  استان  جوانان  برتر 
مسابقات مرحله نخست این پیکارها نیز که 
به میزباني هفتکل برگزارشد، با کسب سه 
پیروزي مقتدرانه به مرحله بعد این رقابتها 
صعود کرد و از شانس هاي قهرماني مسابقات 

است.
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رشته های دیگر
و  کي  خا تنیس   ، پنگ پینگ   
وزنه برداري)درتمامي رده هاي سني( در لیگ 

برتر استان داراي عنوان قهرماني هستند.
تیم های جودو در لیگ برتر کشور، کشتي 
فرنگي و آزاد در بخشهاي نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن در سطح استان حضور 
دارند و در این رده هاي سني نیز، عنوان 

قهرماني را در اختیار دارند. 
 گلف ما که از قدرتهاي بالمنازع کشور 
محسوب می شود و عناوین مختلف قهرماني 
کشور را در کارنامه خود دارد، تیرماه امسال 
در مسابقات منتخب گلف هاي کشور تیم نفت 
نماینده  عنوان  به  مسجدسلیمان  گاز  و 
خوزستان در این رقابت ها حضور پیدا کرد و 
در نهایت در بخش جوانان و بزرگساالن موفق 
در صدد  و  قهرماني شد  عنوان  به کسب 
هستیم با هماهنگي فدراسیون، تیم گلف را به 

یکي از تورنمنت هاي بین المللي اعزام کنیم.
در رشته کاراته سبک کیوکوشین آقایان 

نیز، انتظار قهرماني را داریم.

برنامه ریزي براي حضوردر رشته هاي 
بدمینتون و تیروکمان 

بسکتبال بانوان نیز سال گذشته با کسب 
عنوان  به  استان  در سطح  قهرماني  مقام 
نماینده خوزستان در لیگ دسته دوم کشور 
حضور خواهد داشت. تیم کاراته کیوکوشین 
بانوان نیز در تمام رده هاي سني در سطح 

کشور صاحب عنوان قهرماني است.
همچنین باتوجه به ظرفیتهاي موجود، 
امسال رشته کاراته کنترلي را نیز به رشته هاي 
به  توجه  با  و  ایم  کرده  اضافه  موجود 
حمایت هایي که در مناطق هفتکل و اللي 
داشته ایم، در مسابقات استاني که اردیبهشت 

ماه امسال برگزارشد، قهرمان شدیم.
تکواندو و دارت بانوان نیز در لیگ استان 

حضوری فعال دارند.
از  مسجدسلیمان  اینکه  به  توجه  با 
شهرستان هاي محروم محسوب می شود، همه 
رشته هاي ورزشي مختص مردم شهر هم 
هستند و در چهار ماه نخست امسال، در بخش 
همگاني آقایان در 17 رشته ورزشي 2 هزار و 
489 نفر ورزشکار سازماندهي شده داریم که 
از این تعداد یک  هزار و 95 نفر فرزندان 
شرکتي و یک هزار و 394 نفر نیز از عموم 

شهروندان هستند.
در بخش همگاني بانوان نیز در 15 رشته 
ورزشي 2 هزار و 131 نفر سازماندهي شده اند 
که از این تعداد 269 نفر شرکتي و یک هزار و 
852 نفر غیر شرکتي هستند که این موضوع 
توجه ویژه مدیرعامل، مدیرمنابع انساني و 

امور ورزش نفت و گاز مسجدسلیمان را به 
شهروندان عزیز مسجدسلیماني به اثبات 

می رساند.

توجه به زیرساخت ها
ترمیم و بازسازي چمن استادیوم، زمین 
چمن بي بیان، زمین چمن نفتون، بازسازي 
صندلي هاي ذخیره تیم ها، صندلي تماشاگران، 
بهسازي دروازه هاي زمین فوتبال، برنامه ریزي 
سالن هاي  تجهیزکفپوش  و  خرید  براي 
ورزشي، سالن حرکتي و عفاف، و برنامه ریزي 
براي حفظ و نگهداشت این سالنها در نظر 

گرفته شده است.
سالن چند منظوره جانبازان و معلوالن، 
استخر باشگاه نفتون، استخر منطقه اللي، 
اضافه کردن ساختماني سالن بیلیارد، تعمیر و 
نگهداشت سالن هاي ورزشي نیز، برنامه ریزي 

شده که امیدواریم با برنامه ریزي هاي مناسب 
به اهدافمان دست پیدا کنیم. 

 حضور در المپیادهاي ورزشي
 حضور مقتدرانه در المپیادهاي شرکت 
ملي نفت و وزارت نفت، از دیگر برنامه هاي 
امسال امور ورزش این شرکت است و طي سال 
جاري در اولین حضور خود در المپیادها، مرداد 
ماه امسال در المپیاد فرزندان پسر زیر 26 
7 رشته  سال در نکا استان مازندران در 
ورزشي والیبال، بدمینتون، تنیس روي میز، 
تنیس خاکي، شنا، فوتسال و فوتبال حضور 

پیدا مي کنیم.
در المپیاد فرزندان دختر نیز که مرداد ماه 
امسال برگزار می شود، تیم شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان در رشته هاي بسکتبال، تنیس 
روي میز، شطرنج، کاراته، والیبال و بدمینتون 

اعالم حضور کرده است. 

100 درصد تیم ها بومي هستند
 تیم هاي ورزشي این شرکت به ویژه در 
بخش ورزش قهرماني کامال بومي هستند و با 

ورزشکاران بومي خود عناوین متعدد قهرماني 
در رقابتهاي استاني، کشوري و بین المللي را 
به دست آورده اند و باعث عزت و سربلندي 
وزارت نفت شده اند. البته حساب کار تیم 
فوتبال بزرگساالن نفت مسجدسلیمان از این 
موضوع جداست )تعدادي از بازیکنان این تیم 
می دهند  تشکیل  بومي  بازیکنان  نیز  را 
وسهمیه بازیکنان امیدوجوانان کامالبومي 
هستند( . این موضوع با توجه به حضور این 
تیم در لیگ کامال طبیعي است و در صدد 
بتوانیم طي  پایه اي  آکادمي  با  تا  هستیم 
سال هاي آینده، تیم فوتبال بزرگساالن را نیز 

با بازیکنان بومي بیمه کنیم.
در همسویی با سیاست هاي توسعه اماکن 
و فضاهاي ورزشي نیز با توجه به عنایت ویژه 
مهندس ناصري، مدیرعامل شرکت ، امسال 5 
زمین چمن مصنوعي در نقاط دورافتاده شهر 

براي استفاده عموم شهروندان و عالقه مندان 
به ورزش احداث می شود.همچنین سرویس 
دهي به ورزشکاران از صبح تا شب صورت 

می پذیرد. 

مسئوالن وزارت نفت توجه بیشتري به 
شهر اولین ها داشته باشند

 پیدایش برخی رشته هاي ورزشي در ایران 
با پیدایش نفت، گره خورده است که مبداء 
شهرستان  کشور  به  رشته ها  این  ورود 
مسجدسلیمان بوده است. اما این شهر که 
با  هست،  هم  ولین ها  ا شهر  به  ملقب 
و  است  روبه رو  فراواني  محرومیت هاي 
امیدواریم مسئوالن وزارت نفت و امور ورزش 
پروژه  چند  تعریف  با  نه  رتخا وزا ین   ا
تفریحي- رفاهي و اشتغالزا، به شهروندان 

اهتمام ویژه داشته باشند.
مسجدسلیمان همه جاي ایران را آباد 
با  مسئوالن  ریم  میدوا ا و  است  کرده 
نظرمساعدو ویژه به مسجدسلیمان بنگرند و 
در زمینه تخصیص بودجه، تامین امکانات و 
اجراي چند پروژه رفاهي- اشتغالزایي در رفع 

محرومیت این شهر گام بردارند و در زمینه 
افزایش سرانه ورزش شهر اقدام کنند.  

  حضور تیم مدیریتي توانمنددر شرکت، 
رمز موفقیت ورزش نفت و گاز مسجدسلیمان 

است.
وجود یک تیم قوي و منسجم و طرفدار 
ورزش در راس مدیریت شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان سبب موفقیت روز افزون 
ورزش این شرکت شده و با این توجه ویژه، 
افق روشني براي ورزش این شرکت ترسیم 

مي کنیم.
مدیرعامل شرکت در رشته تیراندازي 
فعالیت دارد، مدیرمنابع انساني، نصیریان 
دوست، مدیرخدمات، شاپور عالیپور از 
مدیرمالي  و  قدیمي  فوتبالیست هاي 
 ، ند و هیها س  مهند  ، ن معلیا کر
مدیرعملیات که والیبالیست هستند، 
همه و همه از طرفداران جدی ورزش 
هستند و وجود این مجموعه سبب شده 
مسجدسلیمان  گاز  و  نفت  ورزش  تا 
چشم انداز و افق روشني را پیش رو داشته 
در  آنان  همدلي  و  تحاد  ا و  باشد 
خدمات رسانی مطلوب ورزش این شرکت 

موثربوده و خواهد بود.
در پایان از زحمات مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، 
مدیر منابع انساني، هیئت مدیره شرکت،  
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس 
شوراي اسالمي، تربیت بدني شهرستان، 
ورزشي  فرهنگي  باشگاه  مدیرعامل 
مناطق نفتخیزجنوب، شرکت ملي نفت و 
همکاران  و  نفت  وزارت  ورزش  امور 
سختکوش و فعال امورورزش شرکت نفت 
و گاز مسجدسلیمان که نهایت همکاري 
را با ما دارند، قدرداني می کنم، امیدوارم 
با تداوم این حمایت ها همچون گذشته، 
پشتوانه محکمي براي خدمات رساني 
مطلوب به کارکنان و خانواده هاي آنان و 
مردم شهر اولین ها – مسجدسلیمان - 

باشند.
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 درخشش بانوان اصفهانی  درالمپیاد ورزشی
 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 شنا 
در رشته شنای بانوان 26 سال و باالتر که با حضور 150 شناگر 
در رده های سنی مختلف و شرکت 17 تیم از 12 منطقه شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برگزار شد، تیم شنای »اصفهان 
الف« با 610 امتیاز مقام اول، »شمال شرق« با 527 امتیاز مقام دوم، 
»شمال غرب الف« با 509 امتیاز مقام سوم و »فارس« با ۴13 امتیاز 
مقام چهارم این دوره از مسابقات را کسب کردند.  در بخش امدادی 
»زیر ۴۴ سال« تیم شنای منطقه کرمانشاه مقام اول و تیم های 
مناطق اصفهان و زنجان به ترتیب مقام های دوم و سوم و در بخش 
امدادی» ۴۴ سال به باال« تیم های مناطق اصفهان، فارس و زنجان 
به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.  در رشته 
شنای زیر 26 سال بانوان به ترتیب تیم های مناطق اصفهان، شمال 
غرب و مرکزی مقام های اول تا سوم را کسب کردند و کاپ اخالق 
نیز به منطقه شمال شرق اختصاص یافت. در بخش شنای امدادی 
نیز مقام های برتر به ترتیب به ستاد، شمال غرب و شمال شرق تعلق 

گرفت.

والیبال 
مسابقات والیبال با شرکت 7 تیم از مناطق 12 گانه در 
دو گروه 3 و ۴ تیمی برگزار شد که در پایان پس از 
برگزاری مسابقات دوره ای، ۴ تیم از دو گروه به مرحله 
نهایی صعود کردند. سپس با برگزاری دیدارهای ضربدری 

درمرحله نیمه نهایی و فینال، در نهایت تیم های مناطق 
شمال شرق، اصفهان و مرکزی به ترتیب مقام های اول تا 
سوم را کسب کردند و کاپ اخالق به منطقه غرب تعلق 

گرفت.

 ششمین دوره مسابقات ورزشی بانوان 
کمترو باالی 26 سال شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران با معرفی برترین ها در 
رشته های مختلف ورزشی در اصفهان به پایان 
رسید. در این دوره از مسابقات که به میزبانی 
منطقه اصفهان برگزار شد، بیش از 800 بانوی 
ورزشکار در قالب باالی 20 تیم ورزشی از 12 
منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
در 5 رشته ورزشی والیبال، بسکتبال، آمادگی 
جسمانی، شطرنج و شنا در رده های سنی 17 
سال و کمتر، 18 تا 25 سال و 26 سال و باالتر از 
رقابت  به  یکدیگر  با  مرداد   13 تا  تیر   30
پرداختند.    اکبر میرزایی، رئیس امور ورزش و 
تربیت بدنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران درباره برگزاری این دوره از مسابقات 
گفت: با وجود محدودیت های مالی، با تدبیر 
مسئوالن شرکت و ایجاد راهکارهای مناسب و 
استفاده بهینه از امکانات داخلی، این دوره از 
مسابقات با حداقل هزینه برگزار شد که الزم 
است از اعضای شورای ورزش که تمام تالش 
خود را برای برگزاری مسابقات انجام دادند، 
تشکر کنم. وی در ادامه افزود: طی برگزاری 
مسابقات ورزشی در کنار بحث ورزش و سالمت  
گسترش  همچون  مهمی  اهداف  جسمانی 
فرهنگ باهم بودن، دوستی، محبت و افزایش 
آرامش روحی و روانی خانواده های ورزشکار 

مورد توجه قرار گرفت.
در پی نگاهی داریم به نتایج به دست آمده 

از این مسابقات:
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بسکتبال

شطرنج
رقابت های رشته شطرنج به صورت تیمی و انفرادی به 
صورت 5 دور به روش سوئیسی بین تیم های شرکت کننده 
از 31 تیر ماه تا 2 مرداد ماه برگزار شد. در رشته شطرنج زیر 
17 سال تیم های مناطق مرکزی، اصفهان و شمال به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را کسب کردند. در شطرنج زیر 25 
سال تیم منطقه مرکزی مقام اول و مناطق فارس و جنوب 
شرق به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند و 

کاپ اخالق در هر دو رده سنی به منطقه لرستان تعلق 
گرفت. در رشته شطرنج بانوان 26 سال و باالتر مناطق 
مرکزی الف، اصفهان الف و شمال غرب به ترتیب مقام های 
اول تا سوم را کسب کردند وکاپ اخالق نیز به تیم منطقه 

شمال شرق اختصاص یافت. 

آمادگی جسمانی 
در این رشته ورزشی 1۴ تیم از 9 منطقه از ۴ تا 6 مرداد 
در محل سالن ورزشی پوریای ولی شاهین شهر به رقابت 
پرداختند که در نهایت پس از مسابقات دیدنی و حساس، 
تیم های مناطق مرکزی الف، غرب و اصفهان الف به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را کسب کردند وکاپ اخالق به تیم 
منطقه شمال غرب اهدا شد.  شایان ذکر است، در طول 
برگزاری این دور از مسابقات، از سوی روابط عمومی این 
منطقه 7 مسابقه فرهنگی برگزار شد که طی آن 359 نفر 

شرکت داشتند و در نهایت از 30 برگزیده تقدیر شد.

رقابت های بسکتبال بین 3 تیم مناطق اصفهان، 
شاهرود و زنجان برگزار شد.  این مسابقات که به 
صورت دوره ای برگزارمی شد، بعد از برگزاری 

6دیدار در پایان به ترتیب تیم های بسکتبال مناطق 
اصفهان و شمال غرب مقام های اول و دوم را کسب 

کردند و تیم شاهرود هم سوم شد.

پارس جنوبی جم 3 -2 پیکان

تداوم صدرنشینی پارسی ها 

تیم فوتبال پارس جنوبی جم که 
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران 
را بسیار رویایی شروع کرده بود، در 
ادامه این رقابت ها در هفته دوم یک 
پیروزی پرگل دیگر را کسب کرد تا 
در صدر جدول  را  خود  جایگاه 
تثبیت کند تا به قدرت نمایی خود 

ادامه داده باشد.
تیم فوتبال پارس جنوبی جم در 
فوتبال  برتر  لیگ  دوم  هفته 
باشگاه های ایران در جم و در حضور 
بیش از 10 هزار هوادار جمی در 
ورزشگاه تختی میزبان تیم فوتبال 

پیکان تهران بود.
پارس جنوبی که هفته نخست را 
با صدرنشینی به پایان برده بود، 
برای اینکه بگوید این صدرنشینی 
تثبیت  برای  نیز  و  نبوده  شانس 
جایگاه خود در صدر جدول، باید 
قربانی  را  خود  تهرانی  حریف 

می کرد.
شاگردان مهدی تارتار با 
ارائه یک بازی برتر از همان 
ابتدای بازی توپ و میدان را در 

دست گرفتند و با شیوه ای 
زود  خیلی  هجومی 

گل برتری را به ثمر 
 . ند ند سا ر

ن  ا د گر شا

تارتار 
یک  به  که 
گل قانع نبودند، 
در  و  مه  دا ا در 
فاصله کمتر از 30 دقیقه 
گل های دوم و سوم را به 
ثمر رساندند تا کار تیم 
در  را  پیکان  فوتبال 
نخست  نیمه  ن  هما

یکسره کرده باشند.
پارس جنوبی جم در 
نیمه دوم به اداره بازی 
پرداخت و با اینکه 2 بار 

نهایت  در  شد،  باز  اش  دروازه 
توانست با یک بازی تماشاگر پسند 
خانه  در  را  پیکان  فوتبال  تیم 
پیروزی  دومین  و  دهد  شکست 
پی درپی پی خود در فصل جدید را 

کسب کند.
علی دشتی )3(، ابراهیم صالحی 
)5 ( و امید سینک )31 ( گل های تیم 
فوتبال پارس جنوبی را مقابل پیکان 

به ثمر رساندند.
پارس جنوبی جم با این پیروزی 
6 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر 
در صدر جدول لیگ برتر فوتبال 

باشگاه های ایران ایستاد.
ترکیب تیم فوتبال پارس جنوبی 

جم:
محسن فروزان، مجتبی لطفی، 
ایمان سلیمی، امید سینگ، علی 
دشتی، ابراهیم صالحی،  حسین 
پورامینی، میثم تیموری، میثم نقی 
و  محمدی  فرشاد  زاده، 

آلویس نانگ
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   امامزاده سلطان مطهر )ع( از نوادگان 
امام جعفر صادق )ع( 

  مرقد این امامزاده، در بومهن، ۲۵ کیلومتری شرق 
تهران و در مسیر جاده هراز واقع شده است. درنسخه 
خطی شجره نامه این امامزاده آمده است: »مطهر، محمد 
و یحیی از قزوین روی به والیت تهران نهادند، چون به 
شهر تهران رسیدند، محمد و یحیی را شهید کردند. 
امامزاده مطهر بن امام جعفر صادق )ع( روی به والیت 
دماوند نهاده و بسیار جراحت به وی رسیده بود. چون به 
موضع بوم هند رسید، در خانه الیاس کمال بلوا فرود آمد 
و تا مدت چهل روز بیمار بود، به همین جراحت به جوار 

حق پیوست.  

بچه ها توي كوچه بازي مي كردند. از دور گرد وخاكي 
پيدا شد. مامون بود كه به شكار مي رفت. همه بچه ها فرار 
كردند، اما يكي از آنها سر جايش ايستاد.مامون جلوتر آمد 
و پرسيد: تو چرا فرار نكردي؟ او گفت: گناهكار فرار 
می كند. من گناهكار نبودم. راه هم تنگ نيست كه من 
جلوي راه تو را گرفته باشم. بيشتر نگاهش كرد. با تعجب 
پرسيد: تو كيستي؟ گفت: من محمدم، پسر علي بن 

موسي)ع(.

    شنیدنی های حرام
 برخی شنیدنی ها حرام است: 1- غیبت 2- سخن 
چینی و ترغیب آن 3- تهمت 4- شنیدن موسیقی و 
خوانندگی لهوی ومطرب. آنچه در شنیدن های حرام 
مطرح است، استماع است نه صرف به گوش رسیدن؛ بنابر 
این اگر شنیدنی های حرام، بی اختیار به گوش انسان 

برسد، حرام نیست.

آستان ملک پاسبان

روایت راستان 

زالل احکام1

معرفی کتاب و  نرم افزار 

آشنایی با تاریخ اسالم وایران )13(معرفت

نقش ایرانیان در توسعه علوم 
 ایرانیان در حوزه های مختلف 
علمی و فرهنگی و به خصوص 
توسعه و نشر علوم، منشأ خدمات 
در  ایرانی ها  بوده اند.  فراوان 
زمینه های گوناگون علمی نقش 
مهمی داشته اند و با بهره گیری از 
سابقه درخشان تاریخی، بیشترین 
نقش را در گسترش دانش و 
پویایی تمدن اسالمی ایفا کرده اند.

علوم تجربی 
ایرانیان در توسعه و گسترش 
علوم تجربی در جهان اسالم، نقش 
بسیار مهمی داشتند و خدمات 
نی  یرا ا ن  نشمندا دا وان  فرا
انکارناپذیر است. نوآوري های 
یر  سا و  طبیبان  منجمان، 
دانشمندان ایرانی سبب شد که 
فکر و هنر ایرانی در تمدن اسالمی 
و  اختراعات  و  یابد  رسوخ 
خالقیتهای متعددی در علوم 
گوناگون به دست توانمند آنها 

انجام شود.

علم نجوم 
ایرانیان پیش از اسالم برای علم 
نجوم اهمیت بسیار قائل بودند. در 
دوره اسالمی نیز، دانشمندان 
مسلمان ایرانی به دلیل ارتباط 
برخی احکام شرع )تعیین جهت 
قبله، اوقات شرعی، رؤیت هالل ماه 
و...( و تأکید برخی آیات قرآن به 
تفّکر و تدبّر در اجرام آسمانی و 
به  و  پرداختند  آنها  حرکت 
گسترش علم نجوم دست زدند. 
ایرانیان در علم نجوم و هیئت و 
تنظیم جداول نجومی، بسیار 
مهارت داشتند و مسلمانان به 
کتابهای  و  ایرانی ها  واسطه 
باقیمانده از ایران باستان )به 
خصوص دوره ساسانی( بیشتر از 
علم نجوم بهره بردند و با همکاری 
ایرانیان به وضع سال و ماه های 
قمری دست زدند. بسیاری از 
منجمان و ستاره شناسانی که در 
دربار خالفت اسالمی درخشیدند، 
اصالت ایرانی داشتند. یکی از 
مشاهیر آنان »نوبخت« بود که 
همراه پسرش از منجمین خاص 
منصور، خلیفه عباسی بود و در 
بنای شهر بغداد نقش مهمی ایفا 
کرد. خاندان نوبخت، کتاب های 
گرانبهایی را در زمینه علم نجوم به 

عربی ترجمه کردند.
خاندان  بر  عالوه  منصور، 
نوبخت، ابراهیم الفزاری و پسرش 
محمد را که هر دو از منجمان 
ایرانی بودند، به خدمت خود 

درآورد. ابراهیم الفزاری، دانشمند 
ستاره شناس و منجم توانمند، 
نخستین سازنده اسطرالب و تهیه 
کننده حلقات نجومی است.وی 
سالنامه هایی طبق سال های عربی 
تهیه و کتابهای فراوانی را در زمینه 
علم نجوم به زبان عربی ترجمه 
کرد. منجمان ایرانی مجموعه آثار 
بسیار غنی و متنوعی را در عرصه 
این علم تدوین کرده اند.پس از یک 
دوره رکود، تجدید حیات نجوم 
جه  خوا دست  به  سالمی  ا
نصیرالدین طوسی را شاهد هستیم 
که نقطه اوج آن در تأسیس 
رصدخانه مراغه ظهور و بروز یافت.
ساخت انواع ساعت های آبی، 
اسطرالب و انواع آالت رصد، 
وسایل زمان سنجی مکانیکی و 
دیگر  از  آسمانی،  کره های 
منجمان  علمی  دستاوردهای 
مسلمان ایرانی است که آنان را در 
حیطه علم نجوم سرآمد کرده 

است.

علم طب 
از علومی که در عصر طالیی 
تمدن اسالمی بسیار مورد توجه 
قرار گرفت، علم طب است. در این 
علم نیز، دانشمندان بسیاری از 
ایران برخاستند و با هنر و خالقیت 
و توانایی، هویتی مستقل به طب 
اسالمی بخشیدند و آن را در 

سرتاسر گیتی پر آوازه ساختند.
پزشکان نامدار ایرانی بر قواعد 
و قوانین علمی و معالجات و 
مداواها و طریق استعالج ادویه و 
داروهایی که برای امراض مفید و 
مؤثر بودند، دست یافته و تحولی 

نوین در علم پزشکی آفریدند. 
از خاندان های مشهوری که در 
قرون نخستین اسالمی در زمینه 
طب فعالیت ارزنده ای داشتند، 
برجسته  و  معروف  خاندان 
»بُختیشوع« است. از میان این 
ری  نامدا طبیبان  ن،  ندا خا

برخاستند که برخی از آنها قرن ها 
پیش از فروید به اهمیت علم 
روان شناسی پی برده و به مطالعه 
ختند.  پردا زمینه  ین  ا در 
مشهورترین طبیبی که نامش بر 
خوش  پزشکی  علم  پهنه 
می  نا حکیم   ، خشد ر می د
ابن سیناست.آثار طبی ابن سینا 
راهگشای بسیاری از بن بستهای 
 . می شود محسوب   پزشکی 
ابن سینا کتابی در طب به نام 
»قانون« نوشت که از شاهکارهای 
پزشکی دنیا به شمار می آید. این 
کتاب نظریات بسیار مفیدی را در 
زمینه علم پزشکی عرضه می کند. 
قانون ابن  سینا به زبانهای التین، 
فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، عبری 
و... ترجمه شده و در دانشگاه های 
معروف غرب سالیان سال به عنوان 

مرجع معتبر مطرح بوده است.
از  رازی،  زکریای  محّمد 
بزرگ ترین اساتید طّب اسالمی 
و  ا لحاوی«  »ا کتاب  است. 
دائره المعارف وسیعی است که 
ارزشمندترین اطالعات پزشکی را 

ارائه می دهد. 
زکریای رازی، نخستین کسی 
آبله  از  را  سرخک  که  است 
تشخیص داد و دوختن محل 
جراحی را با پوست روده گوسفند 
تجویز کرد و الکل، اختراع خود را 
برای گندزدایی زخم ها به کار برد. 

علم فیزیک 
دانشمندان ایرانی در زمینه 
علم فیزیک به نتایج بسیار مهم و 
درخشانی دست یافتند؛ به گونه ای 
که بعدها اروپاییان فیزیک جدید 
را بر اساس نظریه ها و اندوخته های 

علمی آنان مطرح کردند. 
به  فیزیک  کلمه  استعمال 
معنای امروزی نسبتاً تازه و این علم 
در قدیم جزء طبیعّیات و فلسفه 
بوده است. علم دیگری نیز به نام 
علم مناظر یا نور شناخت در میان 

مسلمانان وجود داشت که آن را از 
علوم ریاضی به شمار می آوردند. 

مفهوم مهّم دیگر که از سوی 
دانشمند بزرگ ایرانی در فیزیک 
تکامل پیدا کرد، مفهوم انکسار نور 
ابن هیثم در کتاب  است که 
»المناظر« خود از آن نام برده و آن 
را نیروی حرکت )قوه الحرکه( 

خوانده است. 

علم شیمی 
ارتباط تنگاتنگ علم شیمی با 
علوم دیگر باعث شد ایرانیان 
تحقیقات بسیاری در این حوزه 
انجام دهند و علم شیمی را از شیوه 
سنتی خویش )کیمیاگری( خارج 
شیمیدان  سازند.مشهورترین 
مسلمان ایرانی »جابر بن حیان 
توسی« است که از او با عنوان »پدر 
علم شیمی« یاد می کنند. جابر در 
مکتب امام جعفر صادق )ع( تعلیم 
دیده و ارادت فراوانی به حضرت 
داشته است. از وی آثار ارزنده ای در 
رشته های گوناگون به خصوص 

علم شیمی بر جای مانده است. 
با ظهور جابر بن حیان، کیمیا 
نزد مسلمانان از صورت صنعت زر 
خرافی به صورت دانش تجربی 
وی  مد.  آ در هی  یشگا ما ز آ
آزمایشهای گوناگونی در حیطه 
علم شیمی انجام داد و بسیاری از 

عناصر شیمیایی را کشف کرد. 

علم ریاضیات 
اندیشمندان مسلمان ایرانی در 
ریاضیات نیز همانند علوم دیگر به 
مهارت رسیدند و صاحب نظر 
شدند و با تغییر و تحول در این علم 
آن را به اوج شکوفایی رساندند. 
نوآوریهای ایرانیان در ریاضیات هم 
اکنون نیز مورد استفاده متخصصان 
این علم در دنیاست و همگان به 
مهارت ریاضیدانان مسلمان ایرانی 
نند  ما نی  نشمندا دا معترفند.
ابوالوفای بوزجانی، ابو سهل کوهی، 
ابوبکر محمد بن ابراهیم فزاری، 
حسن کرجی و علی بن احمد 
خراسانی در راستای علم ریاضی 
زحمات بسیار کشیدند اما باید 
اذعان کرد تاریخ رونق و توسعه 
ریاضیات در اسالم با محمد بن 
موسی خوارزمی )متوفی 835( 
آغاز می شود. از خوارزمی چند اثر 
در علم ریاضی بر جای مانده که 
کتاب »الجبر و المقابله« مهمترین 
آنها بوده است و همین اثر، نام او را 

جاودانه ساخت.
 ادامه دارد...

 کتاب »ادب فنای مقربان« با موضوع شرح زیارت 
جامعه کبیره، از مجموعه آثار حضرت آیت اهلل جوادی 
آملی به همت گروه عترت پژوهی پژوهشگاه معارج تولید 
شده و در اختیار عالقه مندان معارف اهل بیت)ع( قرار 
گرفته و تاکنون هشت جلد از آن به مرحله چاپ رسیده 
است. بنیاد بین المللی وحیانی اسرا این مجموعه 
ارزشمند را در سایت خود در اختیار کاربران قرار داده 

است.
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همراه با
شهیدان

پدر شهيد درباره فرزندش مي گويد: 
»مهرباني وي با كودكان زايدالوصف و تعصب و 
در  بود.  عام  و  خاص  زبانزد  او  ديني  غيرت 
سالم كردن، گوي سبقت را از ديگران مي ربود.« 
در بخشي از وصيت نامه شهيد شيرين آبادي آمده 
است: »در كنار انديشيدن به ماديات، لحظه اي هم 
به روز رستاخيز فكر كنيد و با خود بينديشيد و 
ببينيد براي آنجا چه كرده ايد. آيا چيزي داريد يا 
نداريد؟!« وي در بخش ديگری از وصيت نامه خود 
از دوستان دور و نزديك، خواسته است كه نماز را 

سبك نشمارند. 

  شهید فتح اهلل 
شیرین آبادی

 همزمان با دهه کرامت، میالد با سعادت حضرت 
فاطمه معصومه )س( وحضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
دومین گردهمایی روحانیون منطقه 2 کشوری 
)استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، مرکزی 
ولرستان( به میزبانی شرکت گاز  استان اصفهان برگزار 

شد. 
 در این گردهمایی که در آن احمد مجیدی، دبیر 
شورای فرهنگی واقامه نماز وزارت نفت ، رؤسای 
کارگروه های تخصصی این ستاد و رابط فرهنگی وامور 
روحانیون منطقه 2 حضور داشتند، حجه االسالم 
والمسلمین بحرانی، قائم مقام دفتر ارتباطات حوزوی،  
به ارائه توضیحاتی در باره روند تشکیل پرونده 
ومؤلفه های مؤثر در سطح و رتبه بندی روحانیون 
صنعت نفت وچگونگی صدور احکام روحانیون همکار 
پرداخت و گفت: احکام جدید با تغییراتی برای همه 
روحانیون صادر وبه مناطق مربوطه ابالغ شده است.  
احمد مجیدی، دبیر شورای فرهنگی واقامه نماز وزارت 
نفت ضمن تبریک دهه کرامت، انتظارات وزیر نفت 
وسیاست های فرهنگی ستاد اقامه نماز وزارت نفت را 
در مسیر ترویج وتوسعه برنامه های دینی و فرهنگی به 
ویژه اقامه هرچه باشکوهتر فریضه نماز و آموزش 
همگانی قرآن کریم و توجه جدی به معنویت و سالمت 
دینی کارکنان وخانواده عظیم نفت را یاد آور شد. در 
ادامه جلسه، حجه االسالم محمد پور، رئیس کارگروه 
رسانه وتبلیغ، ضمن قدردانی از ساماندهی امور 
روحانیون در دولت یازدهم،به تشریح روند شکل گیری 
ساختار روحانیت در صنعت نفت پرداخت واز همه 
روحانیون خواست در ادامه این روند کوشا باشند. وی 
با معرفی اجمالی بسترهای موجود همکاری از جمله 

سایت اطالع رسانی ستاد اقامه نماز و هفته نامه 
»مشعل« از شرکت کنندگان در این گردهمایی 
خواست با کارگروه رسانه وتبلیغ ستاد اقامه نماز وزارت 
نفت همکاری کنند.   در بخش دیگر این گردهمایی 
باغبان، رئیس کارگروه طرح و برنامه ستاد اقامه نماز 
وزارت نفت به تشریح روند رسمیت بخشی به ساختار 
روحانیت وتعامل با مدیران صنعت نفت برای تسهیل 
در ایجاد ساختار سازمانی ستاد اقامه نماز وزارت نفت 
پرداخت.   شرکت کنندگان در این گردهمایی ضمن 
بیان دیدگاه ها و ابراز خشنودی از سامان یافتن وضعیت 
روحانیون در صنعت نفت با ایجاد »دفتر رابط فرهنگی 
وامور روحانیون« درباره هرگونه همکاری وهمدلی 

اعالم آمادگی کردند.

آیین معارفه رابط فرهنگی
 برگزار شد 

آیین معارفه حجه االسالم والمسلمین علی 
علیمحمدی به عنوان رابط فرهنگی وامور روحانیون 
وزارت نفت در منطقه 2 کشوری روز یکشنبه )8 مرداد( 
برگزار شد.  در این مراسم احمد مجیدی، دبیر شورای 
فرهنگی و ستاد اقامه نمازوزارت نفت، رؤسای 
کارگروه های تخصصی این ستاد، مدیران عامل، رؤسای 
روابط عمومی، دبیران ستاد اقامه نماز صنعت نفت 
استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، مرکزی 

ولرستان حضور داشتند.  
در این مراسم سیدمصطفی علوی، مدیر عامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با تشکر از ستاد اقامه نماز 
وزارت نفت به دلیل اهتمام ویژه به امور فرهنگی و 
راه اندازی دفتر رابط فرهنگی وامورروحانیون، این کار را 

یکی از ضروری ترین اقدام ها برشمرد.  وی از همه 
مدیران صنعت نفت در چهار استان خواست همکاری 
صمیمانه با رابط فرهنگی داشته باشند و امکانات الزم 
را در اختیار آنان قرار دهند. در این مراسم، احمد 
مجیدی نیز، ضمن تبریک دهه کرامت ومیالد حضرت 
فاطمه معصومه )س( و حضرت ثامن الحجج 
علی بن موسی )ع( به حاضران، به تشریح اقدام های 
متعدد فرهنگی دولت یازدهم و حمایت های بی دریغ 
مهندس زنگنه، وزیر نفت در پیشبرد امور فرهنگی به 
ویژه ستاد اقامه نماز پرداخت.  دبیر شورای فرهنگی 
واقامه نماز وزارت نفت، ایجاد دفاتر رابطان فرهنگی 
وروحانیون در مناطق ده گانه کشوری را یکی از 
ضرورت های انکارناپذیر برای ساماندهی، توسعه، 
انسجام بیشتر واهتمام و توجه خاص به خانواده ها 
وفرزندان، همچنین رسیدگی به امور روحانیون 
برشمرد.  وی افزود: انتخاب حجه االسالم والمسلمین 
علی علیمحمدی، از روحانیون فاضل با تحصیالت عالی 
حوزوی، دانشگاهی و سابقه فراوان مدیریت فرهنگی، 
از جمله همکاری طوالنی مدت با صنعت نفت، یکی از 
این اقدام ها بوده واز امتیازهای مهم تشکیل دفاتر 
رابطین مناطق، ارتباط آسان با وزیر نفت برای انجام 
امور فرهنگی ودینی کارکنان وخانواده های آنان است.  
در ادامه این مراسم، مدیران عامل ورؤسای روابط 
عمومی ودبیران اقامه نماز شرکت های صنعت نفت 
مستقر در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، 
مرکزی ولرستان ضمن بیان دیدگاه ها وارائه گزارش 
مختصری از فعالیت های فرهنگی مجموعه تحت امر 
خود از اقدام بجا در معرفی رابط فرهنگی وامورروحانیون 
قدردانی و برای هر گونه همکاری اعالم آمادگی کردند.

اخبار ستاد اقامه نماز

 برگزاری دومین گردهمایی روحانیون منطقه دو کشوری

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

یک شبهه ویک پاسخ

سوال:  آیا فرزندان باید پاسخگوی گناهان والدین باشند؟ وآیا گناه والدین بر فرزندان اثر می گذارد؟ 

پاسخ:    اعمال انسان در این نظام، به طور 
طبیعي تاثیر هاي مثبت و منفي دارد و این الزمه 
خلقت است. سیل ویران مي کند، آتش مي سوزاند، 
باران حیات مي بخشد و. . . رفتار پدر و مادر هم به 
طور طبیعي و مطابق با نظام علت و معلول در 
فرزندان، بخصوص در دوران حمل، جنیني و 
شیرخوارگي و کودکي تاثیرگذار است. پدري که 
مشروب  مي خورد و در حال مستي با مادر گناهکار 
همبستر مي شود و در این همبستري، نطفه 
فرزندي بسته مي شود و فرزندانش را با لقمه حرام 
بزرگ مي کند، به طور طبیعي زمینه هاي میل به 
گناه و فساد در این فرزند زیادتر شده و زمینه هاي 
اصالح و نیک بودن در او کمتر مي شود و بر عکس 
پدر و مادري که از لقمه حالل ارتزاق کرده و با یاد 
خدا و طهارت آمیزش مي کنند و. . . طبیعي است 
که زمینه فساد و گناه در این فرزند کمتر بوده و 
زمینه هاي عبادت و بندگي در او بیشتر است؛ 

گرچه این زمینه ها به حدي نیست که آنان را به 
خوب بودن یا نبودن و بد بودن یا نبودن مجبور کند 
و هر کدام در نهایت اختیار و توانایي دارد که بر 
خالف این زمینه ها عمل کند و این زمینه ها را 
تضعیف کرده و زمینه هاي مقابل را در خود به 
وجود آورد، ولي به طور طبیعي فرزند پدر و مادر 
فاسد، به فساد میل بیشتري دارد و فرزند پدر و مادر 
صالح به صالح. در نظام کیفر و پاداش هم خداوند 
عادل است و با هر کس مطابق سرمایه، توانایي ها و 
زمینه هاي مثبت و منفي اي که دارد، عمل مي کند. 
کسي که سرمایه زیادتر دارد، مسئولیتش هم 
زیادتر است و کسي که سرمایه کمتر دارد، انتظار 
کمتري هم از او مي رود. از سوی دیگر، پدر و مادر 
و دیگراني که در ما تاثیر مثبتي گذاشته و با عمل 
به وظایف انساني و دستورهاي پروردگار باعث 
ایجاد زمینه هاي مثبت در ما شده اند، براي این 
تاثیر  گذاري مثبت، مستحق پاداش مي شوند و ما 

هم باید قدردان آنان باشیم، چون در واقع به آنان 
بدهکاریم و بر ما حق نعمت و منت دارند و کساني 
که با ظلم و تجاوز از حدود خدا و ارتکاب گناه در ما 
زمینه هاي منفي ایجاد کرده اند، نسبت به ما 
ستمگرند و متناسب با تأثیرگذاري منفي اي که در 
ما نهاده اند، بار گناهان ما به دوش آنهاست؛ زیرا آنان 
به صورت غیرمستقیم مسبب گناه کردن ما 
شده اند؛ گر چه ما هم جزای تصمیم و انتخاب بد 
خود را باید بدهیم. در اینجا گناه ما تا حدودي به 
انتخاب و اختیار خود ما مربوط است که به پاي 
خودمان نوشته مي شود و تا حدودي به زمینه هاي 
منفي اي که آنان ایجاد کرده اند، منسوب است که 
به پاي آنها نوشته مي شود و ما هم بابت این 
زمینه هاي منفي که در ما ایجاد کرده اند، از آنان 
طلبکار مي شویم که خداي عادل در محکمه قسط 
و عدلش به همه اینها عالم است و رسیدگي مي کند 
و حق هر ذي حقي را تمام و کمال به او مي پردازد. 

 

 از مرحوم حاج شیخ فضل اهلل نوری پرسیدند: »چرا 
یکی از این پسران شما بدین غایت شرور شده؟! 
فرمود: آن چیزهایی که من از این دیده ام و می بینم، 
شما ندیده اید و بعداً خواهید دید. او همانا قاتل من 
خواهد بود و کسی است که در پای دار من، کف زنان 
اظهار مسرت و خوشحالی کرده و تبریک خواهد 

گفت. 
گفتند: داستان چیست؟ فرمود: آن زمانی که در 
سامرا محضر استاد بزرگ، میرزای شیرازی مشرف 
بودم، خداوند این پسر را به من داد. مادرش بی شیر 
بود، ناچار به گرفتن دایه برای او شدیم، بدون تحقیق 
زنی را برای دایگی او اجیر گرفته و به تربیت او 
گماشتیم. حدود دو سال آن زن به او شیر داد، بعد 
معلوم شد دایه، زن ناصبی و از خوارج بوده و بچه دو 
سال شیر ناپاک او را خورده است، نجس و حرام 

مجهول هم تأثیر خود را ابراز می کند.«
عاقبت فرزند چنان شد که وقتی شیخ فضل اهلل را 

به دار آویختند، او پای دار پدر سوت و کف می زد. 

با فرزانگان

زالل احکام 2
    مال شبهه ناک:

یکی از مسائلی که در فقه اسالمی برآن تاکید شده، 
دوری گزیدن از مال شبهه ناک است. مال شبهه ناک، مالی 
است که انسان بین حالل وحرام بودن آن تردید دارد، مانند 

موارد زیر:
تصرف در پول هایی که از دیگران در محل کسب 
جامانده، تصرف در اموال شراکتی بدون اطمینان از رضایت 
شریک، مخلوط کردن اجناس نو وکهنه وبا قیمت گران 

فروختن. 
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چنـد
 خـــط  خنــده

  دیروز با یه آشنایی داشتیم غذا 
دورش  هی  پشه  یه  بعد  می خوردیم. 
خوردن شو  غذا  جلوی  و  می چرخید 
می گرفت. اینم کم نذاشت گفت: ببین عمو 

یا تو بخور یا من بخورم
 سیب زمینی سرخ کرده به آدم ثابت 
کرده که اگه چیزی واقعا خوب باشه، هیچ 

وقت ازش خسته نمی شی.
   من به نظرم بچه فقط باید سالم 
باشه، جنسیتش مهم نیست. دختر اگه 
باشه که کال دوس داشتنیه، پسرم اگه باشه 
تا دو سالگی دوس داشتنیه، چون شبیه 

دختره
  من از اونام که تو مدرسه هر وقت 
کفش نو می پوشیدم، اول باهاش یه دور تو 

خاک ها می زدم کسی نفهمه نوئه
به  بیزارم چون  آدمای شهر  از    

نصف شون بدهی دارم
عکس  اینستاگرامش  تو  پسره    
مادرشو گذاشته، نوشته: بوسه بر دستانت 
می زنم مادر. مادرش کامنت گذاشته: بوسه 
نمی خواد بزنی، بیا برو نون بگیر خبر مرگت
  تا حاال دقت کردین کسایی که 
خروپف می کنن، زودتر از بقیه خواب شون 

می بره؟
  ترامپ همین االنم از کار برکنار بشه 
بیشتر از اوباما خاطره ریاست جمهوری 

داره که واسه نوه هاش تعریف کنن
  طرف خونوادش میان تنبیه ش کنن، 
سوم  یک  با  می گیرن  ازش  سانتافشو 
حسابش 206 می خره. اونوقت من اگه قهر 

کنم نهایتا تا 3 روز بتونم خودمو 
با آب معدنی زنده نگه دارم

پرژک  که  چی  هر  از    
شامپو می سازه و بایودنت هم 
آدامس نمی سازه، کافه ها ازش 

دمنوش تحویل ملت میدن
پیرمرد  یه  آخرش    
خمیده می شم، لم میدم رو 
نیمکت پارک، یه جوجه هنری 
ازم یه عکس سیاه و سفید می گیره با 
کپشن: »تنهایی انسان معاصر« می ذاره 

اینستاگرام
  اینجور که من فهمیدم تنها چیزی 
ماه  هستن،  راضی  ازش  ایرانی ها  که 

تولدشونه
تو تاکسی نشسته بودم راننده    
خوشحال می گفت نه مدیر دارم نه رئیس 
دارم. برای خودم آزادم، هیچ کس بهم 
دستور نمی ده. همون موقع گفتم فرعی 

اول بپیچ سمت راست
  یادتون باشه هرگز به مشکالتتون 
لبخند نزنید مشکالت شعور که ندارن. فکر 
میرن  اومده،  خوشتون  شما  می کنن 

فامیالشون رو هم میارن.
  یه زمانی آرزو داشتم پادشاه بشم 
به نوکرام بگم برام تخمه بشکونن من 
بخورم... تا اینکه مزمز با هزار تومان اومد 

گند زد به آرزوهام.
  عالفی و بیکاری فقط اونجاش خوبه 
که دیگه غصه صبح شنبه و کار و بدبختی 
رو نمی خوری، همیشه به صورت یکنواخت 

بدبختی
  یه ناظم داریم خیلی خسته س. 
نهایت خشونتش اینه که سرشو به معنی 

تاسف تکون بده
  می دونین هر دختری که ازدواج 
می کنه اولین کسی که از دستش راحت 
می شه کیه؟ حافظ شیرازی! واال از بس که 

فال می گیرن
  خوردم به مجسمه افتاد شکست. 
مامانم با چسب درستش کرده بعد سه 

قبولم  تازه  آورده.  اضافه  تیکه  چهار 
نمی کنه. می گه اینا از اول اضافه بودن، 
تیکه های  خوب شد فهمیدیم مجسمه 

زاپاس داره.
  بچه ها دیوار مهربانی محلتون شال 
سرخابی نداره؟ محل خودمون کیف و 
اینا  دوستم  محله  کردم.  پیدا  کفش 
کنید  همکاری  زحمت  بی  نتوشو.  ما

پنجشنبه جایی دعوتم
  من از همین جا پدر و مادرمو به 
نمراتم  چالش سکوت در مقابل دیدن 

دعوت می کنم
  انقدر با خودم حرف زدم این چند 
وقته که دیگه جلسه ای 20 تومن از خودم 

می گیرم
  تو این تبلیغا همیشه تو یخچال شون 
کیک و توت فرنگی و شیرکاکائو دارن، این 
چیزا تو خونه ما قبل از اینکه به یخچال 

برسه، تموم می شه
  این پیاز قرمزا جوری 
اشک آدم رو در میارن که 
آدم به شک می افته نکنه 
بهمون  و  افتاده  اتفاقی 

نمی گن.
  »شاید یه سر بریده 
ته  باشم«.  کرده  قایم 
استدالل مامانمه وقتی در 

کیفشو باز می کنم
  تو یخچالمون موز دیدم. 
به مامانم گفتم عجیبه موز 
خریدی؟ گفت موز خریدم 

که گوجه هارو نخورین
  رفتم داروخانه بقیه 
پولمو چسب زخم داد. منم با 
تا  صورتش  تو  زدم  مشت 
ین  ا ز  ا من  واسه  دیگه 
که  همه  نکنه!  پیش بینی ها 
ندارن، یکی هم  فقط زخم 
اعصاب نداره. االن دیگه میرم 
خرید، بقیه پولمو بهم قرص 

اعصاب می ده

اعتراف می کنم وقتی معلمه تو    
خودتون  رو  مشق ها  گفت  دبستان 
بنویسید، با دوربین مخفی هواتونو دارم. از 
اون به بعد روزی چند ساعت همه سوراخ  
سنبه های خونه رو می گشتم. البته من 
خنگ نبودم، از اول می دونستم دوربین 

مخفیه تو کانال کولره.
  بار اولی که رفتم کارواش، خودم 
وایسادم همراه کارگرها ماشینمو سابیدم. 

آخرش رئیس کارواش اومد جمعم کرد
  یکی از دالیلی که من پیشرفت 
نمی کنم اینه که همه بعدش ازم شیرینی 

می خوان.
  بابام سوزن رو گذاشته رو دسته مبل 
افتاده گم شده، همه بسیج شدیم دنبالش 
می گردیم. اومده صحنه رو بازسازی کنه یه 
سوزن دیگه گذاشته انداخته پایین که ببینه 
کجا می افته. هیچی دیگه االن همه داریم 

دنبال دو تا سوزن می گردیم!

ببیند. نوشته هایی که در این صفحه نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش هر نوشته ای، نویسنده ای دارد. هر 
می خوانید، Statusهای کپی پیست شده ای 

است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 
چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر»شما« 

نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. 
لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با 

تحسین تان می کنند.خواندن نوشته های تان لبخند می زنند و در دل 
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