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وزارت نفت 
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 حتی جنگ هم 
راه نفتی ها را سد نکرد

 محصوالت   پلیمری 
 رنگین تر از همیشه

 صدام  در حسرت
 یک  وجب  از خاک  ایران ماند

بازسازي هایي كه پشت دشمن را 
شكست !

سرزمین برف و آفتاب بدون 
سوخت نمی ماند

کاهش هزینه های طرح پاالیش 
 گاز بیدبلند خلیج فارس

 در پسابرجام

منابع انساني نفت خیز 
جنوب  از اولویت های 
کاری  ماست

 ازدیاد برداشت در حال 
تبدیل شدن به یک خواست 
عمومی است

 به اندازه دوران جنگ
 به جهاد نیاز داریم

غالمرضا   منوچهری:  وزیر نفت:

شرح عكس: محصول ارایه شده در نمایشگاه ایران پالست

یازدهمین نمایشگاه ایران پالست 4 روز پر بار اقتصادی را با استقبالی 
چشمگیرسپری كرد و دوباره به همگان نشان داد كه برجام راه موفقیت 

و توسعه صنعت نفت ایران را هموارتر از همیشه كرده است
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 طرح از: حجت کفاشی- کارشناس روابط عمومی شرکت
 ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی





بیژن عالی پور: 

منابع انساني نفت خیز جنوب  از 
اولویت های کاری  ماست

ساله  پنج  پیش بیني  نشست   
بهره دهي چاه هاي نفت، تولید و 
شرکت  گاز  تزریق  و  توزیع 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاري با 
حضور مدیر عامل شرکت ملي 

مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.
مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب ضمن تسلیت دهه اول محرم 
الحرام و گرامیداشت حماسه جاویدان 
دفاع مقدس و ابراز خرسندي از 
نگهداشت تولید نفت در سطح ایده آل 
گفت: با موافقت و تصویب شوراي عالي 
اقتصاد هیئت دولت، طرح توسعه 11 
میدان بزرگ نفتي مناطق نفت خیز 
جنوب و تاسیسات روزمینی به زودي 
اجرا خواهد شد که به تبع آن در 
آینده اي نزدیك همه مشكالت و 
کاستي هاي تولید مثل افت فشار 

مخازن برطرف می شود...

16
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شرکت ملی نفت و شرکت انرژی دانا   تفاهمنامه  همکاری امضا کردند

میدان های سپهر و جفیر  در مسیر توسعه
شرکت ملی نفت و شرکت انرژی دانا تفاهم نامه همكاری مشترکی امضا کردند که بر مبنای 
آن، انرژی دانا مطالعه میدان های سپهر و جفیر را در دستور کار قرار می دهد. این تفاهمنامه 
همكاری صبح روز دوشنبه )سوم مهرماه( بین غالمرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی 
شرکت ملی نفت ایران و سید مصطفی خویی مدیر بخش اکتشاف و تولید شرکت انرژی دانا 
امضا شد. پیش از این، تفاهمنامه مطالعاتی میدان سپهر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 
گسترش انرژی پاسارگاد، اویك و سرمایه گذاری غدیر و تفاهم نامه مطالعاتی میدان جفیر نیز 
میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد و سرمایه گذاری غدیر امضا 

شده بود...

وزارت نفت  درسوگ ابا عبداهلل الحسین )ع(

06

نویسنده، تحلیلگر  و گزارشگر مشعل باشید

  درخشش فرزند نفتی 
درمسابقات اتومبیل راني  

فرزند همكار نفتی با درخشش در مسابقات 
اتومبیل راني بخش دریفت قهرماني کشور، به 
مقام سوم دست یافت. هیراد صفرچي 23 
ساله، فرزند محمدرضا صفرچي از کارکنان 

طق  منا بین  ر تو کت  شر
نفتخیزجنوب است که فعالیت در 

از  را  اتومبیل راني  رشته 
سال 1395 شروع کرده 
است. هیراد صفرچي در 
اتومبیل راني  مسابقات 

دریفت قهرماني کشور که 
با حضور 13 اتومبیل ران از 

سراسر کشور به میزباني 
شد،  ر  برگزا ن  تهرا
توانست به مقام سوم 
رقابت ها  از  این دوره 

د  ا هیر  . بد یا ست  د
یبهشت  د ر ا ر  د چي  صفر

امسال نیز کاپ اخالق ...

45
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وزیر نفت بر افزایش توسعه صنعت نفت و 
جذب سرمایه خارجی در این صنعت تاکید کرد و 
گفت: ما هم اکنون به اندازه دوران جنگ به جهاد 

نیاز داریم.
بیژن زنگنه در بیست و نهمین گردهمایی 
فرماندهان رزمی مهندسی جنگ جهاد سازندگی 
اظهار کرد: همان گونه که در دوران جنگ برای 
دفاع از کشور، تالش شبانه روزی انجام می دادیم، 
امروز هم برای ایجاد اشتغال و توسعه کشور باید 

تالش شبانه روزی انجام دهیم.
وی با یادآوری این که در سال ۹۲ که دولت 
روی کار آمد، به دلیل تحریم ها صادرات ما روزانه 
به یک میلیون بشکه و حتی به کمتر از این عدد 
رسیده بود، تصریح کرد: پس از این که تحریم ها 
برداشته شد، توانستیم به سرعت میزان تولید را 
افزایش دهیم و آن را به دوران پیش از تحریم ها 

برسانیم.
زنگنه با اشاره به این که ما با زحمات زیاد 
توانستیم میزان تولید را افزایش دهیم، گفت: در 
این زمینه بحث های زیادی شد و بد و بیراه های 
بسیاری به ما گفتند اما کوتاه نیامدیم و بنده اعالم 
کردم هرگز زیر بار این مسئله نمی روم که تولید 

ایران از زمان پیش از تحریم ها کمتر باشد.
وی بر ضرورت افزایش تولید نفت در کشور 
تاکید کرد و گفت: برای این مسئله به سرمایه 

خارجی و فناوری نو نیاز داریم.
زنگنه با بیان این که صنعت نفت در فاز اول 
توسعه به ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد 
که نمی توان آن را از منابع داخلی تامین کرد، یادآور 
شد: یک میدان نفتی ما سالیان دراز است که ۵۰ 
هزار بشکه نفت تولید می کند در حالی که با 
فناوری جدید می تواند تا ۴۰۰ هزار بشکه تولید 
داشته باشد و این موضوع با قراردادهای جدید 

نفتی که تدوین شده، میسر می شود.
وزیر نفت، افزایش یک درصد ضریب بازیافت 

مخازن نفتی را معادل هشت میلیارد بشکه نفت 
عنوان کرد و گفت: ارزش این مقدار نفت با 
قیمت های کنونی حدود ۴۰۰ میلیارد دالر است، 
چه کسی می پذیرد که از این ثروت صرف نظر 

کنیم؟!
زنگنه با بیان این که جهاد فقط مربوط به دوران 
جنگ نیست، یادآور شد: وزیران جهادی که سابقه 
جهاد دارند، مانند آقای آخوندی و دکتر هاشمی، 
موفق ترین وزرای کابینه بوده و هستند. اینها 
کسانی بودند که برای عکس یادگاری به جبهه 

نرفته بودند.

نتیجه تصمیم های اوپک در بازار نفت 
قابل مشاهده است

وزیر نفت، میزان تعهد اعضای اوپک به توافق 
این سازمان را در مجموع »قابل قبول« دانست و 
گفت: نتیجه تصمیم های اوپک در بازار نفت قابل 

مشاهده است.
بیژن زنگنه در حاشیه نخستین روز نمایشگاه 
ایران پالست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 

سیاست جمهوری اسالمی ایران همیشه اقتدار 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
کمک به این سازمان برای ثبات بازار به نفع 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
وی با بیان این که نتیجه تصمیم های اوپک هم 
اکنون در بازار نفت قابل مشاهده است، تصریح کرد: 
میزان تعهد اوپک در مجموع قابل قبول بوده است؛ 

گرچه باید اصالحاتی صورت گیرد.
اعضای اوپک در نشست عادی ۱۷۱ وزیران 
نفت و انرژی کشورهای عضو این سازمان در ۳۰ 
نوامبر ۲۰۱۶ )۱۰ آذرماه ۹۵( تصمیم گرفتند 
تولید خود را به سطح ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز برسانند و این به معنای کاستن روزانه 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید است.
۱۰ روز پس از نشست وزیران نفت و انرژی 
اوپک، تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک در 
وین گردهم آمدند و بر سر کاهش حدود ۶۰۰ هزار 
بشکه ای از سوی کشورهای غیرعضو اوپک نیز 
توافق کردند، روسیه با تعهد کاهش روزانه ۳۰۰ 
هزار بشکه ای، بزرگترین تولید کننده غیرعضو 
اوپک است. وزیر نفت درباره این که چه اصالحاتی 
باید در توافق اوپک صورت گیرد نیز پاسخ داد: 
نخست تعهد ۱۰۰درصد همه اعضا به توافق 
کاهش عرضه این سازمان مبنی بر کاهش تولید و 
دیگری توجه به میزان تولید نیجریه و لیبی است.

زنگنه تاکید کرد: ایران از هر تصمیمی برای 
همراهی با اوپک و در چارچوب منافع ملی حمایت 

خواهد کرد.
توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از ژانویه 
۲۰۱۷ اجرایی شد و در نشست ۱۷۲ این سازمان، 
وزیران نفت و انرژی اوپک بار دیگر تصمیم گرفتند 
توافق اوپک تا مارس ۲۰۱۸ تمدید شود و پس از 
آن کشورهای غیرعضو اوپک در نشستی مشترک 
با اعضای این سازمان دوباره متعهد به مشارکت در 

برنامه جهانی کاهش عرضه شدند.

وزیر نفت: به اندازه دوران 
جنگ به جهاد نیاز داریم

خبر و نظر

  ضرورت تداوم روحیه جهادی

 سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مشکالتی 
در بازگشت پول صدور محصوالت پتروشیمی 
ایران به چین ایجاد شد که خوشبختانه هم اکنون 
موانع برای بازگشت منابع مالی برطرف شده است. 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه، روز 
دوشنبه )سوم مهرماه( در نشست هفتگی با 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که 
مواردی مطرح شده بود که چین به دلیل تحریم ها 
و قوانین وضع شده از سوی آمریکا پول محصوالت 
پتروشیمی را پرداخت نکرده، مذاکرات در این 
زمینه چه روندی را طی می کند، گفت: مشکالتی 
به علت تغییر مقررات در سیستم بانکی چین 
به وجود آمد، همچنین برخی تعلل ها و کندی ها 
در کار بانکی ما صورت گرفت، اما هیئت های 
ایرانی مذاکرات مفصلی را با طرف چینی انجام 
دادند و مشکالتی که وجود آمده بود تقریبا حل 

شده و نباید مشکل خاصی در این مورد وجود 
داشته باشد.

وی در ادامه با بیان این که جذب سرمایه های 
خارجی از اولویت های دولت دوازدهم است، افزود: 
بحث جذب سرمایه خارجی بسیار مهم است و 
جزء اولویت ها و سیاست جدی دولت دوازدهم 
است، وزارت امورخارجه برای بازاریابی و اقتصاد 
ایران طراحی های الزم را انجام داده و فکر می کنم 

بتوانیم هرچه زودتر در این مسیر گام برداریم.
قاسمی تصریح کرد: یکی از برنامه ها جذب 
سرمایه خارجی است که می تواند توسط ایرانیان 
مقیم خارج یا بنگاه ها، موسسات و دولت های 
خارجی انجام شود و در این جهت دولت و وزارت 
امورخارجه جدی است و تالش های خود را از 
طرق مختلف دنبال خواهد کرد که امیدوارم این 

تالش ها مفید واقع شود.  

  سفیر ایران در پاکستان با اشاره به این که خط 
انتقال گاز ایران به پاکستان برای تحقق اهداف 
کریدور اقتصادی چین-پاکستان ضروری است، 
گفت: پاکستان همچنان یکی از مقاصد عمده 

ایران برای فروش گاز به شمار می آید.
مهدی هنردوست، سفیر ایران در پاکستان، 
طی سخنانی در موسسه مطالعات سیاسی اسالم 
آباد پاکستان، با بیان این که ایران با داشتن یکی از 
بزرگترین ذخایر گازی جهان، به عنوان یکی از 
ضرورت های تحقق طرح بزرگ کریدور اقتصادی 
چین - پاکستان مطرح است، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران منابع گازی فراوان دارد و پاکستان 
همچنان به عنوان یکی از مقاصد عمده ایران برای 

فروش گاز به این کشور مطرح است.
وی به طرح بزرگ کریدور اقتصادی چین - 
پاکستان )CPEC( اشاره کرد و افزود: ابتکار 

چین در این موضوع نه تنها باید به عنوان تجارت 
و کسب و کار، بلکه به عنوان عامل تغییر دهنده 

سرنوشت و آینده کل منطقه دیده شود.
هنردوست به لزوم اجرای کامل طرح انتقال 
گاز ایران به پاکستان اشاره و تصریح کرد: ایران 
هم اکنون سهم خود را در اجرای پروژه خط لوله 
صادرات گاز به پاکستان انجام داده و منتظر طرف 
پاکستانی است تا بخش پاکستانی خط لوله 
آی پی را در سریع ترین زمان تکمیل کند، 
امیدواریم این طرح به نتیجه مطلوب مورد نظر 

برسد.
سفیر ایران در پاکستان بر لزوم توسعه 
همکاری دوجانبه در زمینه های تجارت، انرژی، 
گسترش صلح منطقه ای تاکید و عنوان کرد: این 
همکاری، برای ۲ کشور منافع مشترک به همراه 

دارد.

سفیر ایران در پاکستان:

خط لوله آی پی برای تحقق اهداف 
»کریدور اقتصادی چین-پاکستان« ضروری است

  سخنگوی وزارت امورخارجه:

مشکلی در بازگشت پول صادرات پتروشیمی
 به چین نداریم
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وزیر نفت به  مناسبت هفته  دفاع مقدس و روز 
تجلیل از شهیدان و ایثارگران، پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام مهندس بیژن زنگنه به شرح زیر 
است: 

» باسمه تعالی
هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت و مجاهدت 
رزمندگانی است که با نثار خون پاک خود از دین، 
شرف، حریت و سرزمین خود دفاع کردند و 
صحنه های باشکوهی از حماسه و ایثار و فداکاری 

آفریدند که مردم دنیا را متحیر و شگفت زده کرد.
امسال تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز ماه محرم 
و قیام و شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( بار 
محتوایی و معنایی دفاع مقدس را برجسته تر کرده 
است هرچند پیام عاشورا و فلسفه قیام امام حسین 
)ع( همیشه چراغ راه و سلسله جنبان هشت سال 
دفاع مقدس بوده است. کارکنان سرافراز صنعت نفت 
نیز با درک مسئولیت خطیر خود همپای مردم با 
تمام توان و قدرت در دفاع مقدس حضور داشتند و 
ضمن پشتیبانی جنگ، تأمین سوخت مورد نیاز 

جبهه ها، جلوگیری از توقف صدور نفت و همچنین 
بازسازی سریع تأسیسات آسیب دیده در حین 
جنگ، داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه ها حضور 
یافتند و در این راه پرافتخار بیش از هزار شهید و 
بسیاری جانباز و آزاده تقدیم حفظ استقالل و 
یکپارچگی کشور کردند. حماسه های بزرگی در 
طول دفاع مقدس در صنعت نفت به وقوع پیوسته 
است که چونان برگ زرینی در تاریخ مبارزات 
حق طلبانه ملت ایران و تاریخ این صنعت خواهد 
درخشید. کارکنان و مدیران صنعت، امروز نیز با 
همان انگیزه و هدف توسعه صنعت نفت را پی 
گرفته اند و هیچ عاملی آنان را از این آرمان مقدس 
که همان اعتال و سربلندی کشور است، بازنخواهد 
داشت. حماسه آفرینی های هشت سال دفاع مقدس 
یاد و خاطره جان فشانی ها و پایمردی های رزمندگان 
سلحشور اسالم را گرامی داشته و به روح تابناک امام 
شهیدان و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و همه 
شهدای راه استقالل و آزادی میهن اسالمی درود 

می فرستیم.«

ضرورت پیاده سازی »نظام نامه مسئولیت اجتماعی 
صنعت نفت« در نشست اخیر شورای راهبری 
مسئولیت اجتماعی )CSR( این صنعت مورد تاکید 
قرار گرفت و مقرر شد پیش نویس این نظام نامه تا پایان 
مهرماه امسال تدوین شود. در این جلسه که هفته 
گذشته به ریاست سیدامیر طالبیان، مشاور اجتماعی 
وزیر نفت و با حضور فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت 
در امور زنان و خانواده، نمایندگان شرکت های نفتی و 
برخی صاحب نظران حوزه مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها تشکیل شد، ضمن بررسی عملکرد ذاتی 
شرکت های نفتی در مناطق عملیاتی صنعت نفت و 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  چالش های 
محیط زیستی مرتبط با آن، بر ضرورت توجه به ارزیابی 
این آثار و چالش ها و در نظر گرفتن آنها در تدوین 
نظام نامه یادشده تاکید شد. اعضای این نشست، تدوین 
نظام نامه مسئولیت اجتماعی را با هدف یکپارچه سازی 
و استاندارد کردن اقدام های مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها و سازمان های نفتی ضروری دانستند. در این 

نشست عنوان شد که برای حصول موفقیت در موضوع 
مسئولیت اجتماعی شرکت، برقراری پیوند مستقیم 
میان راهبرد های شرکت و حوزه مسئولیت اجتماعی 
اجتناب ناپذیر است و تا زمانی که این نوع مسئولیت در 
بطن راهبردهای شرکت مورد توجه قرار نگیرد، 
خروجی واحدهای سازمانی به نتایج مدنظر ختم 
نمی شود. اعضا در این نشست، ضمن تاکید بر این 
موضوع که باید در هر طرح و پروژ ه ای که شرکت ها 
اجرا می کنند، به جنبه های مسئولیت اجتماعی آن 
توجه شود، ایجاد یک سیستم نظارت و پایش در زمینه 
مباحث CSR را نیز ضروری دانستند تا این سیستم 
بتواند ضمانت الزم را برای فعالیت های منطبق با مفهوم 
واقعی مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت ایجاد کند. 
در پایان این جلسه، مقرر شد حوزه مشاور اجتماعی 
وزیر نفت پس از دریافت نظرات اعضای شورای 
راهبری، نسبت به تهیه پیش نویس نظام نامه مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت تا آخر مهرماه امسال اقدام کند 

و این نظام نامه در جلسه های بعدی شورا نهایی شود.

جذب  مجلس،  نرژی  ا کمیسیون  عضو 
سرمایه های خارجی در توسعه میدان های مشترک 
نفت و گاز را از عوامل شتاب بخشی به روند توسعه 

ملی دانست.
این که جذب  به  اشاره  با  میرزایی  جالل 
سرمایه های جدید می تواند بر روند توسعه ملی 
تاثیرگذار باشد، گفت: توسعه و برداشت از میدان های 

مشترک نفت و گاز نیازمند نگاهی نو است و اگر جذب 
منابع مالی جدید برای توسعه و بهره برداری از آن ها 
شتاب نگیرد، ایران در برداشت از این ذخایر خدادادی 

از همسایگان خود عقب می ماند.
وی افزود: مجلس شورای اسالمی از برنامه های 
وزارت نفت برای اجرای طرح های توسعه میدان های 

مشترک حمایت می کند.

شرکت ملی نفت ایران برای تامین نیاز 
مصارف داخلی و جلوگیری از خام فروشی، در 
حال لغو قراردادهای فروش میعانات گازی به 

مشتریان خارجی است.
منابع خارجی در حالی این روزها از کاهش 
صادرات میعانات گازی ایران خبر می دهند که 
ایران برای نخستین بار از زمان تولید میعانات 
گازی در کشور که با افتتاح فازهای ۲ و ۳ پارس 
جنوبی در بهمن ماه ۱۳۸۱ کلید خورد، برای 
تامین نیازهای داخلی و همسو با اجرای برنامه 
اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی، 
فروش میعانات گازی به مشتریان خارجی را 
کاهش خواهد داد. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
و مجتمع پتروشیمی بروزیه هم اکنون بزرگترین 
مصرف کنندگان میعانات گازی در کشور به 
شمار می آیند، طبق برنامه ششم توسعه قرار 
است همه میعانات گازی تولیدی کشور صرف 

مصارف داخلی شود.
هم اکنون روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه 
میعانات گازی از پارس جنوبی به عنوان خوراک 
در اختیار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس قرار 
می گیرد که قرار است این میزان با تکمیل 
واحدهای این ابر پاالیشگاه میعانات گازی 
افزایش یابد، مصرف سه فاز پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، روزانه ۳۶۰ هزار بشکه میعانات 

گازی است.
مصرف پتروشیمی بروزیه به عنوان بزرگترین 
تولید کننده مواد آروماتیک جهان نیز بیش از 

۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز است.

وزیر نفت ۶ شهریورماه امسال در برنامه  
تلویزیونی»نگاه یک« درباره جلوگیری از خام 
فروشی اظهار کرده بود: دو برنامه برای جلوگیری 
از خام فروشی در دستور کار ما قرار دارد، نخست، 
توسعه صنعت پتروشیمی و دوم افزایش ظرفیت 

پاالیش است.
زنگنه تصریح کرده بود: بر اساس برنامه، همه 
میعانات گازی تولید کشور که تا ۲ سال آینده به 
یک میلیون بشکه در روز می رسد در داخل کشور 
پاالیش می شود و دیگر میعانات گازی برای 
صادرات نخواهیم داشت و میعانات تولیدی در 
پاالیشگاه های کشور به نفت گاز، بنزین، نفتا و گاز 

مایع تبدیل می شود.
شرکت ملی نفت ایران مردادماه امسال موفق 
به فروش روزانه ۵۳۰ هزار بشکه میعانات گازی 
به مشتریانش شد که کره جنوبی با خرید بیش 
از نیمی از این میزان، بزرگترین مشتری میعانات 

گازی ایران است.
شرکت ملی نفت در آغاز به کار دولت یازدهم، 
۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب داشت 
که هم اکنون این رقم به صفر رسیده است، علی 
کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به تازگی 
در گفت وگو با نشریه انگلیسی زبان وزارت نفت 
»ایران پترولیوم« به این موضوع اذعان کرده و 
ثبت رکورد فروش روزانه سه میلیون بشکه نفت 
از  را   ۹۵ اسفندماه  و میعانات گازی در 
موفقیت های دوران مدیریت خود در شرکت ملی 
نفت اعالم و عنوان کرد: تولید کنونی میعانات 

گازی کشور ۶۳۰ هزار بشکه در روز است.

نخستین سمینار توجیهی فرآیند صدور 
گواهینامه کیفیت کاالها و تجهیزات اولویت دار 
صنعت نفت، ازسوی نهاد صدور گواهینامه 
کیفیت انجمن نفت ایران )IPICB( برگزار 

شد.
این سمینار ۲۹ شهریور ماه امسال در 
ساختمان انجمن نفت ایران برگزار و در جریان 
آن، مراحل صدور گواهینامه برای نمایندگان 
و  سازنده  شرکت های  از  شده  دعوت 

تامین کننده تجهیزات تشریح شد. 
در این سمینار، انوشه رحمانی، رئیس 
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 
بازرسی پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد به 
تشریح انواع روش های ارزیابی انطباق، نحوه 
ارتباط نهادهای ارزیابی انطباق با نهادهای 
اعتباربخشی ملی و بین المللی، فرآیندهای 
اعتباربخشی نهاد و اهمیت ایجاد نهاد صدور 
گواهینامه کیفیت کاالها و تجهیزات صنعت 

نفت پرداخت.
فرهنگ سلیمانی، سرپرست نهاد صدور 

گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران نیز درباره 
ارکان نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت، 
ساختار نهاد صدور گواهینامه، فرآیند ارزیابی 
کیفیت  گواهینامه  مزایای  و  سازندگان 

توضیحاتی ارائه داد. 
 ،ISO/IEC۱۷۰۶۵ تبیین استاندارد
برشمردن انواع طرح های گواهی محصول، 
تشریح نقش پیمانکاران فرعی نهاد مانند 
شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها و الزامات 
تایید صالحیت آزمایشگاه ها برای آزمون نمونه 
کاالها از دیگر بخش های این سمینار توجیهی 
بود که توضیحات آن از سوی امیر جهانبانی، 
صدور  نهاد  آزمون  مدیریت  سرپرست 
گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران ارائه شد.

نهاد صدور گواهینامه کیفیت کاالها و 
تجهیزات صنعت نفت، کار خود را به طور 
رسمی از اوایل امسال آغاز کرده است و به 
زودی، نخستین گواهینامه های کیفیت کاالها 
و تجهیزات نفتی از سوی این نهاد صادر خواهد 

شد.

 میعانات گازی مصرف داخلی پیدا کرد
گام بلند وزارت نفت برای جلوگیری از خام فروشی

نخستین سمینار توجیهی فرآیند صدور گواهی 
کیفیت کاال برگزار شد

 پیام وزیر نفت به مناسبت 
فرارسیدن هفته دفاع مقدس

  

  تدوین پیش نویس نظام نامه مسئولیت اجتماعی  

حمایت مجلس از اجرای طرح های توسعه میدان های مشترک
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دانا  انرژی  نفت و شرکت  شرکت ملی 
تفاهم نامه همکاری مشترکی امضا کردند که بر 
مبنای آن، انرژی دانا مطالعه میدان های سپهر و 
جفیر را در دستور کار قرار می دهد. این تفاهمنامه 
همکاری صبح روز دوشنبه )سوم مهرماه( بین 
غالمرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی 
شرکت ملی نفت ایران و سید مصطفی خویی 
مدیر بخش اکتشاف و تولید شرکت انرژی دانا 
امضا شد. پیش از این، تفاهمنامه مطالعاتی میدان 
سپهر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 
گسترش انرژی پاسارگاد، اویک و سرمایه گذاری 
غدیر و تفاهم نامه مطالعاتی میدان جفیر نیز میان 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های گسترش 
انرژی پاسارگاد و سرمایه گذاری غدیر امضا شده 

بود.

 جای پای شرکت های ایرانی در 
پروژه های صنعت نفت محکم می شود

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، 
توانمندسازی شرکت های ایرانی و افزایش حضور 
آنها را در بخش باالدست صنعت نفت، نتیجه 
مدیریت صحیح ظرفیت های موجود در این 
صنعت طی سال های اخیر دانست و گفت: با 
ادامه این روند، بخش خصوصی به تدریج در 
تامین سرمایه و اجرای پروژه های باالدستی نفت 
توانمندتر می شود. غالمرضا منوچهری در مراسم 
امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت ملی نفت 
ایران و شرکت انرژی دانا، با بیان این مطلب 
افزود: کشور در بخش باالدست صنعت نفت در 
نقطه تحول قرار گرفته و خیز وزارت نفت در 
امضای قراردادهای نفتی و جذب سرمایه و 
فناوری، نویدبخش آینده ای پررونق برای این 
صنعت است. وی با بیان این که انتظار می رود 
سرمایه  عمده  ای با محوریت سرمایه  خارجی، 
داد:  ادامه  ایران شود،  نفت  جذب صنعت 
پیش بینی می کنیم به نسبت منطقی از محل 

منابع داخلی هم جذب سرمایه داشته باشیم.

مدیریت بهینه ظرفیت های موجود در 
صنعت نفت

منوچهری گفت: متاسفانه در سال های 
گذشته کشور در مدیریت ظرفیت های موجود در 
صنعت نفت عملکرد خوبی نداشته است؛ اما این 
موضوع در سال های اخیر مورد توجه واقع شد و 
تولید  و  اکتشاف  شرکت های  شکل گیری 
)E&P(، برنامه ریزی برای استفاده بیشتر از 

شرکت های ایرانی ارائه دهنده خدمات نفتی و 
شرکت های سازنده داخلی، همچنین بهره مندی 
از توان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، از اقدام هایی 
است که در مسیر مدیریت بهینه ظرفیت ها در 
دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. به گفته 
این مقام مسئول، شرکت های اکتشاف و تولید 
ایرانی برای حضور موثر در پروژه های نفت و گاز 
کشور، همکاری  های بین المللی را در برنامه خود 

قرار داده اند و به تدریج این شرکت ها در تامین 
سرمایه و اجرای پروژه های باالدستی نفت 
توانمندتر می شوند. منوچهری به خیز فناورانه در 
صنعت نفت هم اشاره کرد و گفت: خاستگاه این 
جهش، ذهن و عملکرد مسئوالنی است که در 
صدد توسعه بخش خصوصی و افزایش حضور این 
بخش در صنعت نفت هستند و با برخورد علمی 
و رویکرد مبتنی بر تحقیق و توسعه و جذب 

فناوری در این مسیر گام برمی دارند.

افزایش ضریب بازیافت و کاهش 
هزینه تولید

 معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران بر اهمیت ازدیاد برداشت تاکید کرد و با بیان 
این که خوشبختانه این موضوع در حال تبدیل 
شدن به یک خواست عمومی است، یادآور شد: 
مطالعاتی که تاکنون در قالب تفاهمنامه های 
همکاری امضا شده بین شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت های داخلی و خارجی صورت گرفته، از 
احتمال افزایش حجم ذخایر قابل برداشت و 
وجود توان افزایش تولید روزانه ۳ میلیون بشکه 
نفت حکایت دارد که تحقق چنین ارقامی 
می تواند در ارتقای جایگاه ایران در سطح 

بین المللی موثر باشد.
منوچهری گفت: با وجود ادامه روند رو به رشد 
مصرف نفت و گاز جهان طی سال های آینده، 
کاهش هزینه های تولید ضروری است؛ چه آنکه 
با توجه به تحوالت حوزه انرژی در دنیا به ویژه 
حرکت به سمت انرژی های نو و توسعه ذخایر 
شیل های نفت و گاز، افزایش قابل توجه قیمت 
نفت در آینده دور از انتظار است. وی در پایان از 
شرکت انرژی دانا به عنوان یکی از شرکت های 
خصوصی ریشه دار و پیشرو در صنعت نفت طی 
یک دهه گذشته نام برد و ابراز امیدواری کرد که 
این شرکت بتواند در طرح ها و پروژه های 
باالدست صنعت نفت بیش از پیش ایفای نقش 

کند. 

میـدان های سپهـر و 
جفیـر  در مسیر توسـعه

خبر و نظر

شرکت ملی نفت و شرکت انرژی دانا   تفاهمنامه 
همکاری امضا کردند

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از 
آمادگی این شرکت برای جذب سرمایه خارجی 
در صنعت نفت خبر داد و گفت: صادرات کنونی 
نفت خام ایران به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در 
روز رسیده است و به زودی نفت غرب کارون نیز 
روانه بازار می شود. سعید خوشرو روز سه شنبه 
)چهارم مهرماه( در نشست سازمان همکاری های 
اقتصادی آسیا-پاسفیک )اپک( در سنگاپور گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از منابع غنی 
نفت و گاز، طی یک قرن گذشته پیوسته توانسته 
است نقش مهمی در تامین تقاضای نفت و 
فرآورده های نفتی جهان ایفا کند. وی با بیان این 
که پایبندی شرکت ملی نفت ایران به همه 
تعهدهای خود در برابر مشتریان انکارناپذیر است، 
افزود: در چند سال اخیر، اعمال تحریم های ظالمانه 
علیه جمهوری اسالمی ایران سبب شد که جهان 
نتواند از همه ظرفیت های این کشور به طور کامل 
بهره مند شود.  مدیر امور بین الملل شرکت ملی 
نفت ایران با اشاره به این که ایران با برخورداری از 
حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت 

خام و ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز 
طبیعی به ترتیب حدود ۱۲ و ۱۵ درصد از کل 
ذخایر جهان را داراست، گفت: حدود ۷۰ درصد 
ذخایر ایران در دریا واقع شده که اغلب در خلیج 
فارس قرار دارند. وی ادامه داد: همچنین حدود 
۵۰۰ میلیون بشکه ذخایر نفت خام قابل برداشت 
در بخش ایرانی دریای خزر وجود دارد. خوشرو 
تصریح کرد: با وجود برداشت های انجام شده، ایران 
همچنان ظرفیت های فراوانی برای اکتشاف و 

استخراج منابع جدید نفت و گاز دارد.

  بازگشت به بازارهای جهان  
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به 
تحریم های ظالمانه علیه ایران اشاره کرد و گفت: با 
لغو  تحریم ها، تولید و صادرات نفت خام ایران به 

سرعت افزایش یافت، تا جایی که تقریبا این مقدار 
به سطح پیش از تحریم ها رسیده است. وی با بیان 
این که بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی در 
زمانی اتفاق افتاد که مازاد عرضه وجود داشت، 
گفت: بر این اساس، بیشتر کارشناسان انتظار 
داشتند بازگشت تولید و صادرات نفت خام  ایران به 
سطوح پیش از اعمال تحریم ها، به زمان بیشتری 
نیاز دارد. خوشرو، دلیل بازگشت سریع نفت ایران 
به بازارهای جهانی را نقش کلیدی و تاریخی ایران 
در بازار نفت عنوان کرد و افزود: عالقه شدید 
متقاضیان به خرید نفت خام ایران، از دیگر دالیل 
بازگشت سریع نفت ایران به بازار به شمار می آید. 
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: بر همین اساس ایران در نظر دارد به افزایش 
مستمر تولید خود مطابق با شرایط بازار و تقاضای 

مشتریان ادامه دهد. به گفته وی، میزان صادرات 
نفت خام ایران در ماه های اخیر بر اساس سیاست 
شرکت ملی نفت درباره ایجاد امنیت در تامین 
تقاضای جهانی نفت، به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 

بشکه در روز رسیده است.

 نفت غرب کارون روانه بازار می شود
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در 
ادامه سخنرانی در اپک با اشاره به این که میزان 
تقاضای نفت خام در آسیا به ویژه پس از بحران 
اقتصادی سال ۲۰۰۸، در مقایسه با دیگر نقاط 
جهان در حال افزایش است، تصریح کرد: آسیا را 
می توان محرک تقاضای جهانی نفت خام در 
سال های اخیر قلمداد کرد. به گفته وی، روند روبه 
رشد تقاضا در آسیا در سال های آینده نیز ادامه 
خواهد یافت. خوشرو به توسعه پاالیشگاه های 
جهان به ویژه در آسیا و افزایش تقاضای انواع نفت 
خام  فوق سنگین اشاره کرد و گفت: همسو با این 
موضوع، شرکت ملی نفت برنامه ریزی کرده است 
که ۲ نوع نفت خام جدید فوق سنگین با نام های 

عرضه  نفت غرب کارون به بازارهای جهانی
آمادگی شرکت ملی نفت ایران برای جذب سرمایه های خارجی
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دو ماموریت اصلی بازرسی در صنعت نفت، 
پیشگیری از وقوع تخلف و مقابله با تخلفات و مفاسد 
احتمالی است که با آن مواجه می شویم. سید 
رحیم عقیق، مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و 
پاسخگویی به شکایات وزارت نفت در مراسم 
بزرگداشت اقدامات شرکت ملی گاز در اجرای ماده 
۲۸ قانون سالمت اداری و بخشنامه وزیر نفت، اظهار 
کرد: در جمع بندی های به عمل آمده در باره رعایت 
معیارهای شاخص سالمت اداری، شرکت ملی گاز 
جزو برترین های وزارت نفت شناخته شد که به این 
وسیله از زحمات حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت 
ملی گاز تشکر و قدردانی کرده و امیدوارم که در 
سال های آینده وضع ما در این زمینه هر روز بهتر از 
دیروز شود. وی با بیان اینکه در بحث پیشگیری، ما 
به دو منبع قانون ارتقای سالمت اداری و بهره گیری 
از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در حوزه 
مبارزه با فساد مراجعه کرده ایم، افزود: با این حال با 
توجه به بخش نامه وزیر نفت در باره اجرایی کردن 
ماده ۲۸، اولویت را در حوزه پیشگیری قرار دادیم تا 
بتوانیم مشکالت پیش رو را اصالح کنیم. این مقام 
مسئول تصریح کرد: آغاز کار با خودارزیابی در 
شرکت ها برنامه ریزی شد و در این مسیر، دو هدف را 
دنبال کردیم؛ مشارکت عمومی در ارتقای سالمت 
اداری و سپس استفاده از خود مدیران که نسبت به 
چگونگی عملکردها در سازمان متبوع خود، نظارت 
داشته باشند. عقیق افزود: به همین منظور، در این 
باره، ۹ معیار و شاخص اصلی سالمت اداری از طرف 
شورای دستگاه های نظارتی، مبنای عملیاتی شدن 
ماده ۲۸ قرار گرفت و به همه دستگاه های اجرایی 

کشور ابالغ شد. این ۹ شاخص شامل قانون گرایی به 
عنوان رکن اول، شفافیت به عنوان اساسی ترین 
موضوع ها، توسعه سامانه های الکترونیکی، کنترل 
نظارت های داخلی، پاسخگو بودن دستگاه ها، انضباط 
اداری، آموزش و مهارت، شایسته ساالری و الگوی 
مصرف و بهره وری می شود. به گفته عقیق، شفافیت، 
چکیده قانون نظام سالمت اداری است؛ بدان معنا که 
هر قدر سازمانی در کشور شفاف تر عمل کند، می تواند 
مدعی شود با سالمت بیشتری کار کرده است. 
مدیرکل بازرسی وزارت نفت با بیان این که در 
جمع بندی های انجام شده، شرکت ملی گاز جزء 
برترین شرکت های ما شناخته شد، گفت: ما وظیفه 
خود دانستیم که در این جلسه از زحمات و تالش های 
مدیرعامل شرکت ملی گاز که با مدیریت خالق و 
مدبرانه خود و همراهی و همفکری همکارانشان، 
موفق به عملیاتی کردن ماده ۲۸ در شرکت ها و 
واحدهای زیرمجموعه خود شدند و این ۹ شاخص را 
در دستور کارشان قرار دادند، تشکر و قدردانی کنیم. 
مشاور وزیر در پایان سخنان خود، اظهار امیدواری 
کرد که ان شاءاهلل در این مسیر و در سال های آینده، 
وضع شرکت ها از منظر سالمت اداری و خودارزیابی 
روز به روز به سوی بهبود رفته و همه مدیران در 
صنعت نفت بتوانند نمره عالی را از مجموع قانونگذاران 
بگیرند. نشست قدردانی از اقدام های شرکت ملی گاز 
ایران در حوزه سالمت اداری روز سه شنبه )۲۸ 
شهریورماه( با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز، سید 
رحیم عقیق، مشاور وزیر نفت و مدیرکل بازرسی، 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت 

و هیئت همراه برگزار شد.

فرآیند جذب دانشجویان رتبه »الف« دانشگاه 
صنعت نفت مطابق با برنامه تعیین شده از سوی وزارت 
نفت در دستور کار است و تاکنون در این زمینه، حکمی 
از سوی دیوان عدالت اداری به اداره کل آموزش این 
وزارتخانه ابالغ نشده است. کامران دهقانی، مدیر کل 
آموزش وزارت نفت این خبر را اعالم کرد و گفت: بر 
اساس آیین نامه استخدام دانش آموختگان ممتاز 
دانشگاه صنعت نفت و دیگر دانشگاه ها، پارسال حدود 
۳۰۰ نفر از دانشجویان رتبه »الف« دانشگاه صنعت 
نفت برای مصاحبه دعوت و از این میان، فرآیند جذب 
بیش از ۱۵۰ نفر از این دانشجویان تکمیل و نهایی شد. 
وی افزود: همان طور که پیش از این هم اعالم شده بود، 
افزون بر این تعداد، جذب حدود ۲۰۰ نفر دیگر از 
دانشجویان رتبه »الف« دانشگاه صنعت نفت در برنامه 
وزارت نفت قرار داشت که به این منظور، تعدادی از 
فارغ التحصیالن مصاحبه شده اند و ارسال پیامک به 
دیگر دانشجویان ثبت نام شده در بانک اطالعات، از 
هفته گذشته آغاز شده است و پس از مصاحبه و طی 
مراحل اداری و استخدامی، دانشجویانی که دارای 
معیار های الزم باشند، استخدام خواهند شد. به این 

ترتیب همه فارغ التحصیالن گروه »الف« به مصاحبه 
دعوت شده اند. بر اساس این گزارش، معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت اردیبهشت ماه 
امسال در نامه ای خطاب به ریاست دانشگاه صنعت 
نفت، خواهان اعالم فهرست اسامی فارغ التحصیالن 
گروه »الف« آن دانشگاه برای طی مراحل استخدامی 
شد. در نامه کریم سلحشور خطاب به عبدالنبی هاشمی، 
آخرین فهرست اسامی فارغ التحصیالن گروه »الف« 
دانشگاه صنعت نفت برای دعوت به منظور طی مراحل 
استخدامی ۲۰۰ نفر از آنان )که مجوز الزم برای جذب 
آنان از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت 
شده است(، درخواست شده بود. دهقانی با اشاره به این 
نامه، ادامه داد: به این ترتیب مشخص است وزارت نفت 
از اوایل امسال برای جذب مجدد دانشجویان ممتاز 
دانشگاه صنعت نفت )افزون بر تعدادی که پارسال 
جذب شدند( برنامه  ریزی و اطالع رسانی کرده بود و 
ارسال پیامک برای دعوت به مصاحبه، جزیی از فرایند 
استخدامی است؛ همانگونه که در دوره های قبل نیز 
چنین فرآیندی برای استخدام دانشجویان رتبه »الف« 

دانشگاه صنعت نفت طی  شده است.

 شفافیت؛

 چکیده قانون نظام سالمت اداری است

جذب دانشجویان ممتاز دانشگاه نفت 
طبق برنامه انجام می شود

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت 
بر ضرورت همسو بودن فعالیت های پژوهشی با 
سیاست های کالن نظام فناوری صنعت نفت 
 تاکید کرد. حبیب اله بیطرف روز یکشنبه
 )دوم مهرماه( در بازدید از موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی، درباره نظام فناوری صنعت نفت 
و بایدها و نبایدهای این نظام صحبت کرد و گفت: 
این موسسه می تواند به عنوان اتاق فکر، فرصتی 
راهبردی برای نفت باشد. وی بر ضرورت استفاده 
از ظرفیت های مطالعاتی موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی تاکید و تصریح کرد: مدیریت، 
سرمایه و فناوری، سه موضوع کلیدی در صنعت 
نفت است و موسسه می تواند در هر سه بخش، 
نقش مهمی ایفا کند. بیطرف به اهمیت 
همکاری های بین المللی در حوزه فناوری هم 
اشاره کرد و افزود: گزارش های بین المللی موسسه 
و ایده های خالقانه ای که از این مجموعه نشات 
می گیرد، می تواند در بهبود بسیاری از فرآیندهای 
کاری صنعت نفت موثر باشد. به گفته وی، نظام 
فناوری در صنعت نفت مقوله  ای بسیار جدی 
است و از این رو، تبیین وضع موجود و دورنمای 
فناوری صنعت نفت ضرورت دارد که موسسه 
می تواند در این مسیر با تدوین نقشه راه فناوری 
به وزارت نفت کمک کند و پیشنهادهای خود را 
در قالب راهکارهای عملی ارائه دهد. بیطرف ادامه 
داد: وزارت نفت در مسیر ظرفیت سازی برای 
توسعه و بسط دانش فنی در حوزه های مختلف و 
انتقال فناوری، فعالیت هایی را آغاز کرده و معتقد 
است امکان استفاده از ظرفیت های پژوهشی و 
مطالعاتی در جریان اجرای قراردادهای جدید 
نفتی فراهم می شود. وی همچنین با اشاره به 
قراردادهای پژوهشی که در بخش باالدست و 

پایین دست صنعت نفت بین شرکت های اصلی 
وزارت نفت و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی امضا 
شده است، ابراز امیدواری کرد که این قراردادها به 
خوبی عملیاتی شوند. معاون وزیر نفت، نظارت بر 
خروجی قراردادهای پژوهشی را نیز حائز اهمیت 
عنوان کرد. وی ضمن قدردانی از تالش های 
همکاران صنعت نفت در موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی، جایگاه این موسسه را بسیار مهم 
و راهبردی خواند و گفت: موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی می تواند به عنوان بازوی فکری و 
همکار پژوهشی معاونت مهندسی، پژوهش و 
فناوری وزارت نفت ایفای نقش کند. علی 
مبینی دهکردی، رئیس موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی، هم در جریان بازدید معاون وزیر 
نفت از این مجموعه، توضیحات مختصری درباره 
فعالیت های موسسه ارائه و طرح پیشنهادی خود 
را با عنوان »چارچوب طراحی سیستم نوآوری 
ستاد صنعت نفت«، ناظر بر موضوع هایی از جمله 
ارتقای فناوری صنعت نفت، سازوکار تبادل 
فناوری، چالش های مدیریت فناوری صنعت نفت، 
آسیب شناسی فناوری در این صنعت، بومی سازی 
فناوری و لزوم اتصال به شبکه ایرانیان فعال در 
حوزه فناوری برتر جهان ارائه داد. ارائه گزارش هایی 
درباره فعالیت های موسسه در چارچوب 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، تدوین ترازنامه 
هیدروکربوری و دورنمای انرژی کشور از سوی 
پژوهشگران ارشد موسسه نیز، از دیگر بخش های 
این بازدید بود. بر اساس این گزارش، بیطرف با 
همراهی مدیران کل حوزه معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری، دیروز از مرکز اسناد، کتابخانه 
و فضاهای آموزشی موسسه مطالعات بین المللی 

انرژی بازدید کرد.

  قدردانی از خدمات موسسه مطالعات بین المللی انرژی
فعالیت های پژوهشی باید همسو با سیاست های کالن 

نظام فناوری صنعت نفت باشد

کوروش و غرب کارون را عرضه کند.  وی تصریح 
کرد: نفت خام  کوروش از چند ماه گذشته به 
بازارهای جهانی صادرشده و قرار است نفت خام 
غرب کارون نیز به زودی به بازارهای جهانی عرضه 

شود.

 میعانات گازی؛ ۸۰۰ هزار بشکه تولید 
در روز

»میعانات گازی« دیگر محور سخنرانی مدیر 
امور بین الملل شرکت ملی نفت در اپک بود که 
درباره آن توضیح داد: میزان تولید میعانات گازی 
ایران هم اکنون به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز 
رسیده است که روزانه حدود ۳۶۰ هزار بشکه آن 
برای مصارف داخلی استفاده می شود. پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و مجتمع پتروشیمی بروزیه 
هم اکنون بزرگترین مصرف کنندگان میعانات 
گازی در کشور به شمار می آیند و طبق برنامه 
ششم توسعه قرار است همه میعانات گازی تولید 
کشور، در داخل مصرف شود. هم اکنون روزانه 
حدود ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی پارس 

جنوبی به عنوان خوراک در اختیار پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس قرار می گیرد که قرار است این 
میزان با تکمیل واحدهای این ابر پاالیشگاه 
میعانات گازی افزایش یابد، سه فاز پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، روزانه ۳۶۰ هزار بشکه 
میعانات گازی مصرف می کند. مصرف پتروشیمی 
بروزیه به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد 
آروماتیک جهان بیش از ۱۰۰ هزار بشکه میعانات 
گازی در روز است و دیگر پاالیشگاه های کوچک 
و بزرگ کشور نیز روزانه بیش از ۱۰۰ هزار بشکه 
میعانات مصرف می کنند. وی افزود: بر اساس 
برنامه قرار است میزان مصرف میعانات گازی در 
ایران با راه اندازی ۲ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
و طرح فراگیر پاالیشی سیراف متشکل از هشت 
پاالیشگاه هر یک با ظرفیت پاالیش روزانه ۶۰ هزار 
بشکه، افزایش یابد. خوشرو از کره جنوبی به عنوان 
بزرگترین خریدار میعانات گازی ایران نام برد و 
گفت: ژاپن و کشورهای حوزه خلیج فارس، از 
دیگر مشتریان میعانات گازی ایران به شمار 

می روند.
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لمللی بین ا ه  یشگا نما همین  د ز  یا
 ایران پالست با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی افتتاح شد. یازدهمین دوره 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست با حضور 
ل  و ا ن  و معا  ، ی نگیر جها ق  سحا  ا
رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت، 
مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیران 
ارشد صنعت پتروشیمی و فعاالن این صنعت 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

به طور رسمی آغاز به کار کرد.
ایران پالست یازدهم با شعار »بهبود فضای 
کسب و کار در صنایع تکمیلی پتروشیمی و 
پالستیک کشور« و حضور ۶۰۰ شرکت داخلی 
و ۵۲۴ شرکت خارجی برگزار می شود که نشان 
از رشد ۳۹ درصدی شرکت کنندگان داخلی 
و ۲۱ درصدی شرکت کنندگان خارجی نسبت 

به دوره گذشته داشت؛ شرکت هایی از بلژیک، 
دانمارک، آلمان، فنالند، فرانسه، یونان، هند، 
اتریش،  جنوبی،  کره  ایتالیا،  صربستان، 
لوکزامبورگ، سوئیس، اسپانیا، انگلیس، تایلند، 
چک، قبرس، ترکیه، تایوان، چین، ژاپن و 

امارات در این نمایشگاه حضور داشتند.
رونق بازار صنعت پالستیک، جذب سرمایه 
خارجی، توسعه صادرات کاالها و خدمات، 
تسهیل روند بازاریابی صنعت پالستیک و 
انتقال فناوری های نو، از مهمترین اهداف 

برگزاری نمایشگاه ایران پالست است.
۱۴ هیئت تجاری از عراق، افغانستان، 
عمان،  اوکراین،  هندوستان،  پاکستان، 
گرجستان و ارمنستان و ۲۳۰ بازرگان و تاجر 
صنایع پلیمر و پالستیک نیز از کشورهای 
جمهوری آذربایجان، سوریه، ترکیه، قطر، 
امارات متحده عربی، سریالنکا، نپال، کره 
جنوبی، مالزی، چین، غنا، کنیا،ایتالیا، فرانسه، 
بلژیک، رومانی، صربستان، اسلوانی و کانادا از 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
بازدید کردند.

همچنین درحاشیه برگزاری یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست، همایش 
تخصصی صادرات فعاالن صنایع تکمیلی 
پتروشیمی، پلیمر و پالستیک به کشورهای 
عراق و افغانستان به میزبانی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و با حضور تجار و بازرگانان، 
اقتصادی جمهوری  و  تجاری  رایزن های 
اسالمی ایران، عراق و افغانستان، مدیران و 
مسئوالن شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

توسعه تجارت برگزار شد.
انجمن صنایع همگن پالستیک اجرای 
کارگاه آموزشی »بازیافت پالستیک طالی 
سبز« را به صورت رایگان برای دو سطح از 
شامل  ول  ا سطح  که  زدیدکنندگان   با
دانش آموزان مدارس و سطح دوم شامل 
شرکت کنندگان و فعاالن صنایع تکمیلی 

زمینه  در  پالستیک  و  پلیمر  پتروشیمی، 
بازیافت را در حاشیه ایران پالست یازدهم 

برگزار کردند. 
بر این اساس، کارگاه تخصصی بازیافت 
فت  یا ز با عمومی  ه  گا ر کا  ، پالستیک ها
پالستیک ها دوست محیط زیست برای  دانش 
آموزان، کارگاه تخصصی گرانول سازی در 
صنعت بازیافت، کارگاه چگونه کیفیت ضایعات 
پالستیک را افزایش دهیم؟ انتقال تجربیات 
صنعت بازیافت آلمان، کارگاه تخصصی بررسی 
دستگاه های خط شستشو و گرانول سازی 
بازیافت پالستیک ها مهمترین عناوین برگزاری 
کارگاه ها بازیافت پالستیک در طول چهار روز 
است.  پالست  ایران  نمایشگاه  برگزاری 
یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست ۲ تا ۵ مهرماه ۱۳۹۶ 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 دایر شد.

نگاهی به یازدهمین  نمایشگاه ایران پالست 

صنعت پتروشیمی در جذب سرمایه خارجی اولویت دارد
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که 
صنعت پتروشیمی، صنعتی پویا و دارای 
توجیه اقتصادی است، تصریح کرد: وزارت 
و مردمی  این صنعت  توسعه  برای   نفت 

 دانش بنیان، به ویژه در حوزه پایین دست، 
تالش های فراوانی انجام داده است. اسحاق 
جهانگیری روز یکشنبه )دوم مهرماه( در آیین 
گشایش یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست با بیان این که وزارت نفت در بخش 
جذب سرمایه خارجی، کارهای بزرگی انجام 
جدید  الگوی  تدوین  گفت:  است،  داده 
قراردادهای نفت و گاز، امضای قراردادهای 
بزرگ نفتی، جذب سرمایه در طرح های 
با  میدان های مشترک، همکاری  توسعه 
شرکت های خارجی، بخشی از فعالیت های 

بزرگ وزارت نفت تاکنون بوده است.
وی افزود: قراردادهای جدید نفتی که وقت 
زیادی صرف تدوین آن شد، مورد اجماع 
بسیاری از صاحبنظران کشور قرار گرفت و 
امروز بهترین فرصت برای شرکت های بزرگ 
جهانی است که با بخش نفت و گاز ایران 

همکاری کنند.

پویا و دارای توجیه اقتصادی
معاون اول رئیس جمهوری به عملکرد 
موفق وزارت نفت در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: وزارت 
نفت و بخش نفت، گاز و پتروشیمی کشور در 
طول سال ۹۵ و امسال بهترین عملکرد را در 

مقاومتی  د  قتصا ا سیاست های  اجرای 
داشته اند.

جهانگیری عنوان کرد: ایران با داشتن 
بزرگترین ذخایر نفت و گاز در جهان، باید 
بیش از پیش جایگاه خود را در این بخش ارتقا 
دهد، گرچه وزارت نفت تاکنون افق های 
روشنی را در این حوزه برای خود ترسیم کرده 

است.
 وی به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی 
اتوبوسرانی،  ناوگان  گفت:  و  کرد  اشاره 
کامیون های حمل بار و وسایل حمل و نقل 
عمومی کشور نیازمند نوسازی است، در بخش 
ساختمان نیز باید به بهینه سازی مصرف 

سوخت توجه جدی شود.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که 
صنعت پتروشیمی، صنعتی پویا و دارای 
توجیه اقتصادی است، تصریح کرد: وزارت 
نفت برای توسعه این صنعت مردمی و دانش 
دست،  پایین  حوزه  در  ویژه  به  بنیان، 
تالش های فراوانی انجام داده است. جهانگیری 
ادامه داد: یکی از صنایعی که در زمینه جذب 
صنعت  دارد،  ولویت  ا خارجی  سرمایه 

پتروشیمی کشور است.

رشد اقتصادی 12 درصدی
وی با اشاره به این که در دوران پسابرجام 
تاکنون بیش از ۱۴ میلیارد دالر سرمایه جذب 
کرده ایم، گفت: اولویت ما برای استفاده از 

بخش  به  آن  اختصاص  خارجی،  منابع 
خصوصی است. معاون اول رئیس جمهوری 
عنوان کرد: فرصت توسعه کشور فراهم شده 
است و باید از این فرصت استفاده کنیم، ما 
خواهان همکاری با دنیا هستیم؛ البته برای هر 

شرایطی هم آماده ایم.
جهانگیری با بیان این که باید روش ها و 
سازوکارهایی برای توسعه هرچه بیشتر کشور 
پیدا کنیم، گفت: برای اقتدار اقتصادی، باید 
طرح های مختلف را به سرانجام برسانیم و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را به درستی 
اجرا کنیم تا افق های تازه ای پیش روی رونق 
اقتصاد کشور قرار گیرد. وی با بیان این که 
امروز سیاست های اقتصاد مقاومتی روشی 
برای رسیدن به توانمندی کشور است، عنوان 
کرد: در مقطعی قرار گرفته ایم که اقتصاد 
مسیر خوبی را طی می کند، هرچند تنگناها و 
نقدهایی در این مسیر وجود دارد. معاون اول 
رئیس جمهوری با بیان این که شاخص های 
عملکردی اقتصاد کشور قابل قبول است، 
گفت: رشد اقتصادی کشور پس از یک دوره 
طوالنی به مثبت ۱۲ درصد رسید که رشدی 
بی سابقه و کم نظیر است. جهانگیری میزان 
رشد اقتصادی کشور را در سه ماه نخست 
امسال ۷ درصد اعالم کرد و گفت: برخی گمان 
می کردند رشد اقتصادی کشور به دلیل سهم 
باالی نفت به دست آمده است؛ در حالی که 
این گونه نیست و اقتصاد، بدون نفت رشد قابل 

توجهی داشته است. 

 معاون اول رئیس جمهوری:

نمایشگاه ایران پالست
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مدیرعامل طرح پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس از کاهش ۹ درصدی هزینه های سربار این 

پروژه در پسابرجام خبر داد.
محمود امین نژاد، ظهر روز)سه شنبه، چهارم 
مهرماه( در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست با اشاره به این که طرح پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس تا نیمه سال ۹۴ تنها ۱۸,۶ 
درصد پیشرفت داشت، اظهار کرد: با سیاست 
گذاری درست وزیر نفت و تغییر مالکیت به 
شرکت پتروشیمی خلیج فارس هم اکنون این 
پروژه ۵۸.۵ درصد پیشرفت دارد.وی با بیان این 
که خوراک شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس از  ۴ ان جی ال ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و 
۱۳۰۰ تأمین می شود، افزود: این مجتمع روزانه 
۵۶,۶ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت را از 
واحدهای ان جی ال دریافت می کند که حدود ۴۸ 
میلیون مترمکعب آن دوباره در قالب گاز متان به 
شبکه سراسری گاز تزریق می شود.مدیرعامل 
پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس ادامه داد: ۱,۵ 
میلیون تن اتان، ۱.۵ میلیون تن گاز مایع شامل 
پروپان و بوتان و ۴۰۰ هزار تن پنتان پالس از 
محصوالت جانبی این پروژه هستند. امین نژاد با 
اشاره به ین که پروژه پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس از سه بخش پاالیشگاهی، خطوط لوله 
خوراک و محصوالت و زمینی در ماهشهر به 
منظور ذخیره سازی و صادرات تشکیل شده است، 
تصریح کرد: تاکنون بخش پاالیشگاهی ۶۲ درصد 
پیشرفت دارد که در مجموع کل پروژه در این ۳ 

بخش ۵۸,۵ درصد پیشرفت داشته است.
وی یادآور شد: پیش بینی می شود طرح 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس تا پایان امسال 

۷۵ درصد پیشرفت داشته باشد و در پایان سال 
۹۷ فاز ساخت پایان می یابد، مراحل پیش راه 
اندازی و راه اندازی این پروژه نیز در سال ۹۸ انجام 
خواهد شد.مدیرعامل پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج 
فارس با بیان این که بیش از ۹۹ درصد مالکیت 
این پروژه به شرکت پتروشیمی خلیج فارس تعلق 
دارد، گفت: ۲,۲ میلیارد اعتبار این طرح نیز از 
صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ با عاملیت بانک 
سپه مصوب شد.امین نژاد اظهار کرد: در ۶ ماه 
گذشته در بخش پاالیشگاهی طرح پاالیش 
بیدبلند خلیج فارس ماهانه ۲,۷ درصد پیشرفت 
داشته است.وی با اشاره به این که هم اکنون حدود 
چهار هزار و ۸۷۰ شغل مستقیم در طرح پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس ایجاد شده است، افزود: 
بیش از هشت هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم 
در این پروژه اشتغالزایی صورت گرفته است.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس ادامه 
داد: ۱,۵ تن محصول اتان این پروژه از طریق خط 
لوله ۹۵ کیلومتری به پتروشیمی گچساران ارسال 
می شود و با تولید اتیلن در این مجتمع خوراک 
طرح های خط لوله اتیلن غرب شاخه دنا را تأمین 
می کند. امین نژاد از استخدام ۶۰۰ نفر نیروی 
مستقیم در پروژه پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس 
خبر داد و گفت: آزمون ورودی از طریق یکی از 
دانشگاه های معتبر کشور در اواخر امسال انجام 
خواهد شد. وی با اشاره به این که سهم سازندگان 
داخلی در طرح پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
حدود ۶۴ درصد است، اظهار کرد: با گشایش هایی 
که در فضای بین المللی در پسابرجام ایجاد شده 
است، حدود ۹ درصد هزینه های سربار این پروژه 

کاهش یافت.

توسعه صنعت  معدن  و  تجارت  وزیر صنعت، 
پتروشیمی را تضمین کننده آینده ایران دانست.

محمد شریعتمداری بعدازظهر روز)سه شنبه، 
چهارم مهرماه( در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست در جمع خبرنگاران گفت: 
پتروشیمی توانسته مواد اولیه را به محصوالتی با ارزش 
افزوده باال تبدیل کند و به همین دلیل باید قدردان همه 
تالشگران عرصه صنعت پتروشیمی باشیم که تضمین 

کننده آینده کشور هستند.
وی افزود: با وجود رشد صنایع باالدست پتروشیمی 
به دلیل محدودیت در سرمایه گذاری، صنایع پایین 
دست در مقایسه با آن پیشرفت کمی داشته که بخشی 
از تولیدات صنایع باالدست به کشورهای دیگر صادر 
می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
امیدواریم که این تولیدات از طریق شرکت های دانش 
بنیان در فعالیت های اقتصادی صنایع پایین دست 
پتروشیمی بخش خصوصی وارد شده و با کمک صندوق 

توسعه ملی و حمایت دولت بر اساس مقررات در ایجاد 
اشتغال و ارزش افزوده برای مواد اولیه استفاده شود.

شریعتمداری اظهار کرد: صنایع پایین دست 
پتروشیمی امید صنعت کشور است و به پشتوانه صنایع 
تکمیلی می توانیم توانایی کشور را به لحاظ فنی و 

صنعتی گسترش دهیم.
ایران پالست یازدهم با شعار »بهبود فضای کسب 
و کار در صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک کشور« 
و حضور  ۶۰۰ شرکت داخلی و ۵۲۴ شرکت خارجی 
برگزار می شود که نشان از رشد ۳۹ درصدی شرکت 
کنندگان داخلی و ۲۱ درصدی شرکت کنندگان 
خارجی نسبت به دوره گذشته دارد؛ شرکت هایی از 
بلژیک، دانمارک، آلمان، فنالند، فرانسه، یونان، هند، 
صربستان، ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، لوکزامبورگ، 
سوئیس، اسپانیا، انگلیس، تایلند، چک، قبرس، ترکیه، 
تایوان، چین، ژاپن و امارات در این نمایشگاه حضور 

دارند.

وزیر نفت از افتتاح طرح های پتروشیمی  کاوه، 
فاز سوم پتروشیمی پردیس و بوشهر تا پایان 
امسال خبرداد و گفت: باید از حضور سرمایه  گذاران 
خارجی برای باالبردن ارزش افزوده، دستیابی به 
فناوری های نو و تولید محصوالت با ارزش تر 
استفاده و از تولید محصوالت کم ارزش دوری 
کنیم. بیژن زنگنه صبح روز یکشنبه )دوم مهرماه( 
در آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست با بیان این که در دوره دهم این 
رویداد جهانی، نوید افتتاح چند طرح پتروشیمی 
را داده بودم، گفت: خوشبختانه در سال ۹۵ و 
ابتدای امسال چند طرح به بهره برداری رسید که 
ظرفیت عظیمی را به این صنعت اضافه کرد. به 
گفته وی، پتروشیمی های لرستان، ارومیه، مهاباد، 
مرودشت، کارون، فاز دوم پتروشیمی تخت 
جمشید، کردستان، مروارید، فاز دوم پتروشیمی 
کاویان، انتخاب و تخت جمشید عسلویه از 
طرح هایی بود که سال ۹۵ و ابتدای امسال به 
بهره برداری رسیدند. وزیر نفت یادآور شد: در سال 
۹۵ سه واحد پلی اتیلنی خط لوله اتیلن غرب با 
مجموع ظرفیت یک میلیون تن افتتاح شد. زنگنه 
با اشاره به این که پتروشیمی های کاوه، فاز سوم 
پتروشیمی پردیس و بوشهر در سال ۹۶ افتتاح 
می شوند، اظهار کرد: بهره برداری از این طرح ها، 
ادامه حرکت در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی 
است. وی با بیان این که به برکت خوراک فراوان 
و ارزان برای مجتمع های پتروشیمی، طرح های 
در حال اجرا پیشرفت بسیار خوبی دارند، ادامه داد: 
فاینانس بیشتر این طرح ها از صندوق توسعه ملی 
یا از دیگر کشورها تأمین می شود؛ بیشتر 
سرمایه گذاران در بخش باالدست پتروشیمی از 

بخش نیمه دولتی بوده اند.

عالقه مندی شرکت های خارجی به 
سرمایه گذاری در پتروشیمی

 وزیر نفت به عالقه بسیار زیاد سرمایه گذاران 
خارجی برای حضور در طرح های پتروشیمی 
اشاره و تصریح کرد: این فرصت بسیار بزرگی برای 
باالبردن ارزش افزوده، دستیابی به فناوری های نو 
و تولید محصول با ارزش باالتر است؛ امیدواریم ما 
از تولید محصوالت با ارزش پایین دوری کنیم. 
زنگنه با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و گام 
برداشتن در مسیر سیاست های کشور گفت: 
ظرفیت های بسیار خوبی در بخش پایین دست 
داریم که برای راه اندازی واحدهای جدید، وزارت 

صنایع باید به وزارت نفت کمک کند. وی 
نوسان های پیش بینی نشده کمیت عرضه و 
قیمت خوراک را یکی از مشکالت صنایع پایین 
دست پتروشیمی عنوان کرد و افزود: واحدهای 
پتروشیمی کوچک به تنهایی نمی توانند در این 
شرایط وضع خود را تنظیم کنند و باید با ایجاد 
اتحادیه و انجمن ها برای کمک به تولید مستمر 
محصوالت به این واحدها کمک کرد. وزیر نفت، 
ضرورت مراجعه تولیدکنندگان کوچک به بورس 
و الزام تأمین مواد اولیه از بورس را یکی از 
نگرانی های موجود دانست و ادامه داد: اصل بورس 
راهکار درستی است و بنده مذاکراتی با بورس 
داشته ام و در این باره به نتیجه رسیده ایم که 
امیدواریم این مشکل به زودی برطرف شود. زنگنه 
صادرات و عرضه داخلی را از چالش های پیش 
روی تولیدکنندگان بزرگ صنعت پتروشیمی 
دانست و اظهار کرد: قانون معافیت مالیاتی 
برای  داخلی  عرضه  از  بیشتر  صادرات 
تولیدکنندگان بزرگ صنعت در گذشته وجود 

داشته و اکنون این مسئله باید حل شود.

اختصاص 2 هزار هکتار زمین برای 
توسعه صنایع میان دستی

 وزیر نفت به تخصیص ۲ هزار هکتار زمین در 
شرق عسلویه برای توسعه صنایع میان دستی 
پتروشیمی اشاره کرد و گفت: مشاور این طرح 
برای ایجاد زیرساخت های الزم انتخاب شده است. 
وی با اشاره به این که هرچه اقتصاد کشور فعال تر 
شود، واحدهای پتروشیمی نیز فعال تر می شوند، 
گفت: تقاضا برای محصوالت پتروشیمی چه در 
داخل و چه در خارج از کشور باید وجود داشته 
باشد. وزیر نفت با بیان این که پس از اجرایی شدن 
برجام ، شاهد افزایش تولید و صادرات محصوالت 
پتروشیمی بودیم، تصریح کرد: حدود یک میلیون 
تن عرضه خوراک به واحدهای پایین دستی 
پتروشیمی در داخل کشور افزایش یافته که این 
به معنای ایجاد اشتغال، تولید و ایجاد ثروت برای 
کشور است. زنگنه با اشاره به این که در پنج سال 
آینده ارزش محصوالت باالدست پتروشیمی به 
۴۰ میلیارد دالر می رسد، گفت: در بخش میان 
دست و پایین دست نیز باید برنامه ریزی های الزم 
برای توسعه این صنعت، اشتغالزایی و ایجاد ارزش 
افزوده صورت گیرد. وزیر نفت یادآور شد: سیاست 
دولت، بهبود کسب و کار، ایجاد اشتغال و بهبود 

زندگی مردم است که ما نیز مجری آن هستیم.

بیژن  زنگنه: 

کاهش هزینه های طرح پاالیش باید محصوالت با ارزش تر پتروشیمی تولید کنیم
 گاز بیدبلند خلیج فارس

 در پسابرجام

صنعت پتروشیمی تضمین کننده آینده ایران است
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معاون وزیر نفت از تولید ۱۲ میلیون تن 
محصوالت پلیمری تا پایان برنامه ششم توسعه 
کشور خبر داد و گفت: هم اکنون تولید مواد اولیه 
پلیمری در کشور حدود ۷/۵ میلیون تن در سال 
است. مرضیه شاهدایی، روز یکشنبه )۲ مهرماه( در 
 آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه بین المللی
 ایران پالست با بیان این که این رویداد یکی از 
معتبرترین نمایشگاه های تخصصی پلیمر، پالستیک 
و الستیک جهان است، اظهار کرد: نمایشگاه امسال 
از لحاظ مساحت، وسیع تر از پارسال است و با حضور 
بیش از ۵۳۰ شرکت از ۲۳ کشور خارجی )۱۶ کشور 
اروپایی و هفت کشور آسیایی( و بیش از ۶۰۰ 
شرکت داخلی در ۲۰ سالن در فضایی به وسعت ۳۵ 
هزار متر مربع برگزار می شود. وی با اشاره به این که 
زمینه توسعه صنعت پتروشیمی در ایران با وجود 
منابع عظیم هیدروکربوری در کشور با هدف تامین 
نیازهای صنایع داخلی و حضور در بازارهای جهانی 
از سالیان پیش آغاز شده است، تصریح کرد این 
صنعت با بیش از نیم قرن فعالیت، چند برنامه توسعه 
را به اجرا گذاشته و موفق شده است صنعت 
پتروشیمی ایران را به صنعتی در سطح استانداردها 

و معیارهای جهانی ارتقا دهد.

 پتروشیمی در مسیر اقتصاد مقاومتی
 شاهدایی با بیان این که در سال های گذشته، 
وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای 
رسیدن به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی 
برنامه ریزی موثری انجام داده و به عنوان تامین کننده 
مواد اولیه صنایع پالستیک، اقدام های ارزشمندی را 
انجام داده است، گفت: برای رسیدن به جایگاه باالتر، 

راه درازی در پیش داریم. معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی افزود: تولید مواد اولیه پلیمری در کشور 
حدود ۷/۵ میلیون تن در سال است که با 
برنامه ریزی های کالن انجام شده تا پایان برنامه 
ششم توسعه، این رقم به ۱۲ میلیون تن می رسد و 
می تواند سبب رونق و تنوع بیشتر صنایع پایین 
دست پلیمری در کشور شود. وی با بیان این که در 
سال ۹۵ از ۱۶ میلیون تن محصول پتروشیمی 
عرضه شده به بازار داخلی بالغ بر چهار میلیون تن 
انواع محصوالت پلیمری در اختیار صنایع پایین 
دست قرار گرفت، تصریح کرد: هم اکنون عمده ترین 
این محصوالت پلی اتیلن ها و پروپلین است که بالغ 

بر ۶۰ درصد از مصرف کشور را شامل می شود.
 توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی

 شاهدایی، توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی را 
یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی دانست و 
گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی همگام با 
سیاست های دولت در حمایت از صنایع پایین دستی 
برای توسعه متوازن همه مناطق کشور حرکتی 
گسترده و عظیم را آغاز کرده است.وی افزود: این 
توسعه با تالش سیاستگذاران صنعت پتروشیمی از 
طریق ایجاد ثبات و تداوم عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال، کمک به توسعه بازارهای 

داخلی و صادراتی محصوالت پایین دستی و پیگیری 
تولید گریدهای جدید محصوالت پتروشیمی است. 
معاون وزیر نفت ادامه داد: البته توسعه صنایع پایین 
دستی و تکمیلی نیازمند حمایت همه جانبه ارکان 
نظام و دولت است که از جمله آن می توان به اصالح 
نظام تعرفه های گمرکی روی محصوالت وارداتی 
مشابه، محصوالت داخلی و یا اصالح قوانین تشویقی 
برای فروش داخلی محصوالت پتروشیمی مجتمع ها 

اشاره کرد.

 فرصت ایران پالست برای فعاالن صنعت 
پتروشیمی

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان 
این که نمایشگاه ایران پالست یکی از معتبرترین 
نمایشگاه های تخصصی صنعت پالستیک منطقه 
است، افزود: این نمایشگاه می تواند ظرفیت ها و 
توانمندی های این صنعت را در منظر جهانیان قرار 
داده و صنعتگران ایرانی را نیز با دستاوردهای جدید 
دنیا آشنا کند و همچنین فرصتی است برای ارائه 
دستاوردهای تازه صنعت پالستیک و به نمایش 
گذاشتن نوآوری ها و دستاوردهای فناوری این 
صنعت که در جای خود باید هرچه بیشتر مدنظر و 
توجه برگزار کنندگان قرار گیرد. معاون وزیر نفت 
تصریح کرد: نمایشگاه ایران پالست فرصتی برای 
توجه به قابلیت ها و توانمندی های این صنعت و 
تمرکز بر رفع چالش ها و موانع توسعه آن است و 
انتظار می رود که جامعه فعاالن صنعت پلیمر ایران و 
صنعت پتروشیمی از این فرصت برای تبیین 
فرصت ها، چالش ها و توانمندی ها، ارائه راهکارها و 

رفع موانع استفاده کنند.

 تولید محصوالت پلیمری 
به 1۲ میلیون تن می رسد

 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

ایران توانایی تامین ماشین آالت صنعت پالستیک عراق و افغانستان را دارد
تکمیلی  صنایع  توسعه  دفتر  رئیس   
پتروشیمی گفت: ایران می تواند تأمین کننده 
و  عراق  پالستیک  صنعت  ماشین آالت 
افغانستان به همراه ارائه خدمات پس از فروش 
آن باشد. رضا محتشمی پور، رئیس دفتر توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشیمی شامگاه دوشنبه 
بازار  مهرماه( در همایش شناخت  )سوم 
صادراتی صنعت پالستیک ایران به کشورهای 
افغانستان و عراق گفت: در آینده ای نزدیک 
عراق هم با معضل ماشین آالت چینی برای 
صنعت پالستیک روبه رو می شود. وی با اشاره 
به این که عراق و افغانستان دو سوم بازار 
صادراتی ایران را تشکیل می دهند، افزود: 
جنگ در این کشورها تاثیرگذار بوده است، اما 
روند به این شکل باقی نمی ماند. رئیس دفتر 
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان این 
که بیش از ۲۰ درصد واردات عراق در دو سال 
اخیر مربوط به ماشین آالت است، ادامه داد: در 
آینده ای نزدیک با کشوری صنعتی روبرو 
می شویم که سهم آن در حوزه پالستیک هم 
افزایش می یابد و باید از هم اکنون برنامه ریزی 
باشد.  داشته  شرایط  آن  برای  درستی 
محتشمی پور یادآور شد: ایران در صادرات 
ماشین آالت صنعت پالستیک به عراق ۱۰ 
درصد سهم داشته است. وی با اشاره به این که 

نیاز توسعه در چنین  سرمایه عمده ترین 
بازارهایی است، گفت: به منظور تداوم حضور 
در بازارهای صادراتی باید در پروژه های صنعتی 
کشور هدف حضور داشت و نسبت به آن 

واکنش مناسب نشان داد.
تکمیلی  یع  صنا توسعه  دفتر  رئیس 
پتروشیمی با بیان این که در پنج سال گذشته 
صادرات مواد خام پلیمری به عراق به بیش از 
۱۰۰ هزار تن رسیده و پنج برابر رشد داشته 
است، تصریح کرد: باید بازار عراق را به رسمیت 
بشناسیم ؛ همین شرایط در افغانستان هم 
نیز  افغانستان  و  عراق  امیدوارم  و  هست 
به خوبی بشناسند.  را  ایران  ظرفیت های 
محتشمی پور، اطالعات، سرمایه انسانی و 
سازمان متناسب با فناوری را از اجزای دیگر 
توسعه دانست و افزود: تنها واردات ماشین آالت 
نمی تواند منجر به توسعه شود. وی با اشاره به 
این که واردات حجیم ماشین آالت از مقاصد 
مختلف بدون خدمات پس از فروش مشکالت 
خاص خود را دارد، گفت: ایران می تواند افزون 
بر تامین ماشین آالت، خدمات پس از فروش 
هم ارائه کند، در عین حال ایران سرمایه انسانی 

متخصص دارد.
وی با اشاره به توان متخصصان افغانی اظهار 
کرد: در بخش صنعتی عراق، کارگران و 

متخصصان بنگالدشی فعال هستند و متاسفانه 
از متخصصان افغانی استفاده نشده است. 
محتشمی پور افزود: ایران ۲ برابر عراق، اوره 
تولید و ۴۰ درصد اوره مورد نیاز این کشور را 
تامین می کند، همچنین ایران در بازار اوره 
افغانستان سهم قابل توجهی ندارد. همایش 
شناخت بازارهای صادراتی صنعت پالستیک 
ایران به کشورهای عراق و افغانستان شامگاه 
دوشنبه با حضور مدیران ارشد شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و فعاالن صنعت پالستیک 
ایران در ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی برگزار شد.

عالقمندی افغانستان به واردات 
فناوری های صنعت پالستیک از ایران

رایزن اقتصادی سفارت افغانستان در ایران 
از عالقه مندی این کشور برای به کارگیری 

فناوری های صنعت پالستیک ایران خبر داد.
جابر انصار شامگاه دوشنبه )سوم مهرماه( 
در همایش شناخت بازارهای صادراتی صنعت 
پالستیک ایران به عراق و افغانستان گفت: 
افغانستان به آب های آزاد راه ندارد؛ اما از لحاظ 

راه ژئوپلیتیک، موقعیت بسیار خوبی دارد.
وی افزود: ۳۵ تا ۳۷ درصد بازار ۳۰۰ 
میلیون دالری افغانستان به ایرانیان اختصاص 

دارد، اما متاسفانه ارسال کاالهای ایرانی تنها 
به غرب و جنوب غرب افغانستان می رود.

انصار، زبان مشترک افغانستان و ایران را 
یک مزیت عنوان و اظهار کرد: با بهره گیری 
افغانستان از دانشگاه های ایران و همچنین 
متخصصان ایرانی، ایران می تواند برای سال ها 
در این کشور حضور داشته باشد که از این 
طریق بین صنعتکار افغانی و دانش پژوه ایرانی 

وابستگی ایجاد می شود.
رایزن اقتصادی سفارت افغانستان با بیان 
این که ایران نیز می تواند از راه های ترانزیتی 
کرد:  تصریح  کند،  استفاده  فغانستان  ا
جذابیت های دو کشور برای یکدیگر به بازی 

برد- برد منتج می شود.
وی با اشاره به این که افغانستان نیازمند 
سرمایه گذاری است، یادآور شد: این کشور به 

استفاده از فناوری های ایران عالقه مند است.
انصار با بیان این که قانون حمایت از 
سرمایه گذاری در افغانستان جوان ترین قانون 
افزود:  است،  منطقه  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذار حق خروج ۹۹ درصد سرمایه 
نقدینگی خود را دارد و از ۵۰ درصد مالیات به 
۱۰ سال معاف است؛ سرمایه گذار  مدت 
خارجی نیز، می تواند از این بسته های تشویقی 

استفاده کند.

نمایشگاه ایران پالست
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از نگاه خارجی ها 

نماینده یک شرکت ژاپنی اعالم کرد کیفیت و میزان 
بازدید از یازدهمین نمایشگاه ایران پالست نسبت به 
دوره های گذشته پیشرفت داشته است. جرونیمو پوراس، 
نماینده شرکت ژاپنی اوبه، در حاشیه یازدهمین نمایشگاه 
ایران پالست گفت: بسیار خوشحالم که از این نمایشگاه 
برای بار دوم بازدید می کنم؛ می توانیم ببینیم که این بار 
بازدیدکنندگان و جنب وجوش بیشتری وجود دارد. وی 
همچنین اعالم کرد صنعت پالستیک ایران رو به رشد و 

تعالی است و فکر می کنم دورنمای خوبی برای آینده 
وجود دارد. نماینده اوبه همچنین درباره برنامه های این 
شرکت برای سرمایه گذاری در ایران گفت: تالش 
می کنیم زمینه های گوناگون را بررسی کنیم؛ ما آماده 
همکاری در همه زمینه های رو به رشد هستیم. پوراس 
همچنین با تمجید از نمایشگاه ایران پالست گفت: توجه 
به آن خوب و کیفیت نیز مطلوب است؛ ما دورنمایی 

خوب از روابط با مشتریان داریم.

  نماینده یک شرکت فرانسوی اعالم کرد حضور در 
ایران پالست تجربه ای موفق بوده است و درباره استمرار 
این موفقیت ابراز امیدواری کرد.  جسیکا هاینریش، 
نماینده شرکت فرانسوی آنسی تکنولوژی، در حاشیه 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست، با ابراز 
رضایت از حضور در این رویداد، گفت: ارتباطات زیادی 
شکل گرفته است، بنا بر این امیدواریم این روند ادامه 
یابد و بسیار موفقیت آمیز باشد.  وی همچنین با تأکید 
بر برنامه این شرکت برای تقویت حضور در بازار ایران 
گفت: ما اکنون به دنبال یک نماینده در ایران هستیم و 

قدم به قدم ادامه می دهیم و نگاه می کنیم چه کار 
می توانیم انجام دهیم. نماینده آنسی تکنولوژی یادآور 
شد: این نخستین حضور این شرکت در ایران است و ما 
هنوز هیچ فعالیت تجاری در ایران نداشته ایم، اما 
امیدواریم این وضع تغییر یابد. هاینریش با اشاره به 
فعالیت شرکت خود در زمینه تأمین نیازهای صنایع 
خودروسازی و پالستیک گفت: ما مشاهده می کنیم 
که نیازهای زیادی در صنعت پالستیک وجود دارند و 
به همین دلیل اینجا هستیم تا ارتباطات جدیدی ایجاد 

کنیم.

نماینده بنیاد پالست ایندیا اعالم کرد از فرصت 
نمایشگاه ایران پالست برای دعوت از فعاالن ایرانی به 

منظور تعامل با همتایان هندی استفاده می کند.
هاریش دارامسی، دبیر کمیته ترویج بین المللی 
بنیاد پالست ایندیا، در حاشیه یازدهمین نمایشگاه 
ایران پالست، گفت: ما برای ترویج تجارت دو طرفه 
میان هند و ایران و دعودت از فعاالن تجاری ایران برای 
بازدید از هند و گفت و گو با فعاالن تجاری صنعت 
پالستیک هند، در نمایشگاه ایران پالست حضور داریم. 

وی افزود: ایران ذخایر نفت خام غنی و همچنین پلیمر 
مازاد در بخش پایین دستی دارد؛ بنا بر این هند برای 
واردات مواد اولیه از ایران تمایل دارد. نماینده بنیاد 
پالست ایندیا همچنین اعالم کرد ایران می تواند بازاری 
مطلوب برای صادرات فناوری و تجهیزات تولیدی هند 
باشد. دارامسی همچنین با تمجید از کیفیت نمایشگاه 
ایران پالست گفت: شمار بازدیدکنندگان باالست و 
غرفه داران نیز تنوع مناسبی دارند و از حضور در این 

نمایشگاه بسیار خرسند هستیم.

نماینده یک شرکت آلمانی اعالم کرد که ما با 
استفاده از فرصت نمایشگاه ایران پالست، در حال تالش 
برای بازگشت به صنعت پالستیک و پلیمر ایران 
هستیم. دنیس لوهلس، مدیر فروش شرکت آلمانی 
فیبرو، در حاشیه سومین روز از یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست گفت: در واقع این رویداد برای 
ما آغازی دوباره است تا با مشتریان و همکاران قدیمی 
خود پس از زمانی طوالنی دوباره دیدار و مذاکره داشته 

باشیم. وی افزود: عالقه داریم دوباره فعالیت خود را در 
ایران ازسر گیریم، بنابراین به دنبال شریکی تازه هستیم 
تا نمایندگی فیبرو در ایران را به عهده گیرد. نماینده 
فیبرو با اشاره به این که امسال نخستین حضور خود را 
در نمایشگاه ایران پالست تجربه می کند، گفت: حضور 
در این رویداد بین المللی که جمعی از فعاالن داخلی و 
خارجی صنعت پالستیک و پلیمر را گردهم آورده، برای 

ما تجربه ای جذاب است.

نماینده یک شرکت کره ای اعالم کرد: ایران درهای 
صنعت پالستیک خود را به روی جهان باز کرده است 
و این کار به رشد بیشتر آن کمک می کند. گوون 
ماسون، معاون مدیرعامل شرکت کره ای شینچانگ، 
در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست، درباره صنعت پالستیک ایران گفت: ایران 
درها را برای مشارکت و همکاری با شرکت های 
خارجی باز کرده و به همین دلیل، شاهد توسعه 
فناوری و توان داخلی صنعت پالستیک در این کشور 

هستیم. وی افزود: من در زمینه صنعت پالستیک و 
پلیمر در رویدادهای بین المللی بسیاری حضور 
داشته ام و می توانم بگویم که ایران پالست هم یکی از 
بهترین نمایشگاه هایی است که در این حوزه دیده ام. 
نماینده این شرکت کره ای با اشاره به فعال بودن 
نمایندگی انحصاری این شرکت در ایران گفت: برای 
حمایت از نماینده ایرانی خود، در نمایشگاه ایران 
پالست حضور یافته ایم و تالش می کنیم فعالیت خود 

را در این کشور توسعه دهیم.

پیشرفت کمی و کیفی

 به دنبال ارتباطات جدید 

   فرصت توسعه همکاری ها

  امکان بازگشت به ایران  

گام برداشتن در مسیر توسعه

 بازیافت یک تن پالستیک برابر با ذخیره 
۲ هزار پوند نفت یا ۶۶۵ گالن نفت است.

کارگاه تخصصی بازیافت پالستیک از 
مجموعه کارگاه های آموزشی »بازیافت 
پالستیک طالی سبز« بعدازظهر روز دوشنبه 
)سوم مهرماه( در حاشیه دومین روز از 
یازدهمین نمایشگاه ایران پالست ازسوی 
انجمن صنایع همگن پالستیک و با حمایت 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
 بررسی بازیافت هفت کد پالستیک، 
نواع  ا بازیافت  ر  بازا قتصادی  ا بررسی 
از  درآمد  کار  و  مدل کسب  پالستیک ، 
بازیافت، مقایسه بازار پرک و گرانول ۳۰ نوع 
پالستیک، بررسی انواع دستگاه های بازیافت 
و تفاوت های آن از آسیاب تا گرانول ساز و 
از  پالستیک ها  جداسازی  و  شناسایی 

موضوع های مطرح شده در این کارگاه بود.

شرکت  مدیرعامل  ارشادی،  فاطمه 
پویاپلیمر امیرکبیر در این کارگاه گفت: هر 
تن نایلکس معادل ۱۱ بشکه نفت است و 

می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد.
وی با اشاره به این که بازیافت پالستیک 
صرفه جویی اقتصادی باالیی را به همراه دارد، 
افزود: ساالنه ۳۵۰ میلیون تن پالستیک در 
دنیا تولید می شود. ایران تنها ۱۰ درصد از 

پالستیک تولیدی را بازیافت می کند.
ارشادی در باره مزیت های بازیافت اظهار 
کرد: حفظ محیط زیست، ۱۶۶۰ کسب و کار 
درگیر بازیافت، ۸۵ درصد صرفه جویی انرژی 
و جایگزینی مواد نو تا ۲۵ درصد از مزیت های 

بازیافت پالستیک است.
وی ادامه داد: بازیافت یک تن پالستیک 
برابر با ذخیره ۲ هزار پوند نفت یا ۶۶۵ گالن 

نفت است.

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و 
انجمن صنایع پالستیک فرانسه به منظور 
پالستیکی  ت  قطعا زی  دسا ر ا ند ستا ا
خودروهای ایرانی برای ورود به بازارهای 
خارجی، تفاهم نامه ارتقای سطح علمی و 
امضا  بنیان  دانش  فناورانه شرکت های 
کردند. صبح روز سه شنبه )چهارم مهرماه( 
در حاشیه سومین روز یازدهمین نمایشگاه 
ایران پالست تفاهم نامه ارتقای سطح علمی 
و فناورانه شرکت های دانش بنیان پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشیمی ایران برای ورود به 
بازارهای جهانی میان این پژوهشگاه و 
انجمن صنایع پالستیک فرانسه با هدف 
پالستیکی  ت  قطعا زی  دسا ر ا ند ستا ا

خودروهای ایرانی امضا شد.
این تفاهم نامه همکاری میان دونی ویان، 
رئیس اتحادیه پالستیک و کایوچوی فرانسه 
و مهدی نکومنش، رئیس پژوهشگاه پلیمر 
و پتروشیمی ایران با هدف استفاده از 
محصوالت ایرانی و ارتقای کیفیت آنها امضا 

شده است.
و  پلیمر  پژوهشگاه  اهداف  از  یکی 
پتروشیمی ایران تبدیل علم به ثروت است 
که با به کارگیری شرکت های دانش بنیان 

این پژوهشگاه محقق می شود.
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۲۰ 
شرکت دانش بنیان دارد که بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده، این تعداد تا سال 

۱۴۰۴ به ۴۰ شرکت می رسد.
۶ شرکت دانش بنیان از یک سال و نیم 
قطعات  ساخت  فنی  نش  ا د گذشته 
پالستیکی را به دست آورده اند که بر اساس 

نتایجی که از این تفاهم نامه کسب خواهد 
در  فرانسه  با سیتروئن  قراردادی  شد، 
آینده ای نزدیک امضا خواهد شد تا این 
شرکت ها را به منظور ورود به وندور لیست 

شرکت پژو سیتروئن فرانسه ارزیابی کند.
شرکت های وارد شده در وندور لیست 
پژو سیتروئن پس از تایید می توانند قرارداد 
فروش قطعات پالستیکی با این شرکت را 

داشته باشند.
 ۵۲۴ ۶۰۰ شرکت داخلی و  امسال 
شرکت خارجی در نمایشگاه ایران پالست 
حضور دارند و تعداد شرکت کنندگان 
خارجی و داخلی در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست نسبت به دوره قبل 
به ترتیب ۲۱ و ۳۹ درصد افزایش یافته 

است.
یازدهمین نمایشگاه ایران پالست امسال 
میزبان بیش از ۵۰۰ شرکت خارجی از ۲۳ 
کشور جهان شامل بلژیک، دانمارک، آلمان، 
فنالند، فرانسه، یونان، هند، صربستان، 
ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، لوکزامبورگ، 
سوئیس، اسپانیا، انگلیس، تایلند، چک، 
قبرس، ترکیه، تایوان، چین، ژاپن و امارات 
خواهد بود که این تعداد شرکت کننده نشان 
دهنده جایگاه صنعت پتروشیمی کشورمان 

درعرصه بین المللی است.
یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست دوم تا پنجم مهرماه 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 می شود.

 در حاشیه نمایشگاه ایران پالست مطرح شد
ذخیره ۶۶۵ گالن نفت با بازیافت یک تن پالستیک

همکاری ایران و فرانسه در استانداردسازی قطعات 
پالستیکی خودروهای ایرانی
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مشعل  مرجان طباطبایی  برای آن 
معدود گروهی که مدعی هستند برجام راه به 
جایی نبرده است، باید نشانی یازدهمین دوره 
نمایشگاه ایران پالست را می دادند تا روزنه های 
برجام را در این گردهمایی بزرگ نظاره گر 

باشند. 
با گشت و گذاری در غرفه های نمایشگاه، 
حضور پررنگ و متنوع شرکت های مختلف 
اروپایی به چشم می آید و این که بسیاری از 
آنها برای نخستین بار پس از تحریم ها روانه 

ایران شده اند. 
بی تعارف باید گفت که گپ و گفت وگویی 
کوتاه با آنها نشان می دهد که استقبال و 
شگفتی شان از نمایشگاه ایران پالست و 
ظرفیت های آن، فراتر از انتظارشان بوده است، 
به طوری که هم از کیفیت و هم از بازدیدها 
رضایت دارند. این برای حضور اولی ها بیشتر 

مصداق دارد.
در غرفه شرکت های خصوصی ایرانی و 
خارجی، بازار مذاکره و گفت وگو داغ تر است، 
از این رو بسختی می توان نمایندگان آنها را 
برای گفت وگویی کوتاه آزاد یافت. با این حال 
استقبال  گفت وگو  از  باشد،  فراغتی  اگر 
می کنند. این برای شرکت های اروپایی بیشتر 
مصداق دارد و چینی ها کمتر. با میزبانی ایران 
از 500 شرکت خارجی از 23 کشور جهان، 
جای کمتر کشوری در این گردهمایی خالی 
است. از بلژیک، دانمارک، آلمان، فنالند، 
فرانسه، یونان، هند، صربستان، ایتالیا، کره 
جنوبی، اتریش، لوکزامبورگ، سوئیس، اسپانیا، 
انگلیس تا تایلند، چک، قبرس، ترکیه، تایوان، 

چین، ژاپن و امارات همه در این نمایشگاه 
حاضر شده اند.

پای صحبت خارجی ها که می نشینی، 
متوجه می شوی که برجام تنها در گستره 
جغرافیای مرزهای نزدیک ما مطرح نیست، 
زبان  از جهان، ورد  نقطه ای  بلکه در هر 
خارجی هاست. یکی از فعاالن اقتصادی اروپایی 
در این زمینه توصیه می کند که اتحادیه اروپا 
همسو با سیاست های ترامپ و آمریکا برای 
برجام حرکت نکند. آن دیگری می گوید: برجام 
روند را آسان تر کرده و ما براحتی می توانیم 

همکاری ها را توسعه دهیم.
جمله طالیی در این زمینه را هم یک فعال 
پلیمری فرانسوی می گوید که وقتی او را در این 
زمینه مورد سوال قرار می دهم، اشاره می کند: 
»ایران روند سه سال اخیر را ادامه دهد و به 

عقب بازنگردد.«
هم  فرانسوی ها  از  برخی  با  گفت وگو 
مشخص می کند که زمینه حضورشان در 
از طریق شرکت  ایران پالست  نمایشگاه 
خودروسازی رنوست که آن را نیز باید از ثمرات 

برجام دانست.

درایرانخبریهستومیشود
درآنکارکرد

گوتیه میر، از نمایندگان شرکت فرانسوی 
)ASSIPLAST GROUP( ( حاضر در 
نمایشگاه ایران پالست می گوید، برای اولین بار 
است که به ایران می آید. وقتی از او می پرسم 
چرا این نمایشگاه را برای حضور انتخاب 
کردید، پاسخ می دهد، بیش از 50 درصد از 

فروش آنها به شرکت های خودروسازی از جمله 
رنوست و این شرکت، زمینه ساز حضور آنها در 

نمایشگاه است.
او در ارزیابی اش از یازدهمین نمایشگاه 
ایران پالست می گوید: خیلی بزرگ است و 
خیلی از آن استقبال می شود. برندهای مشهور 
اروپایی را شاهد بودم. همه اینها نشان می دهد 
که یک خبری هست و در ایران می شود کار 

کرد.
او شرایط جدید ایجاد شده در ایران را 
حاصل برجام خوانده و اشاره می کند: برجام، 
روند را آسان تر کرده و ما براحتی می توانیم 

همکاری ها را توسعه دهیم. 

دورهقهرایرانباجهانبهسرآمد
پالستیک  پروژه  مدیر  گالی،  پاسکال 
سفارت  تجاری  )قسمت  فرانس  بیزینس 
فرانسه( کار توسعه و جذب سرمایه در فرانسه، 
در دستور کار قرار دارد. سومین بار است که به 

ایران می آید. آخرین بار 12 سال پیش بوده و 
البته این اولین حضور او برای صنعت پالستیک 
در ایران است.  از دالیل انتخاب برای حضور در 
ابتدا به  این نمایشگاه که سوال می کنم، 
اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور و سپس 
به اینکه عشق به فرهنگ، ادبیات، تاریخ و شعر 
مثل فرانسه در میان مردم ایران وجود دارد، 
اشاره می کند. او عامل دیگر برای این حضور را 
تداوم همکاری ها در زمینه خودروسازی 
می داند که از گذشته میان دو کشور وجود 
داشته است. معتقد است که فصل تازه ای در 
ایران رقم خورده است. اطالعات دقیقی از ایران 
و روند تغییر و تحوالت آن دارد. می گوید: دوره 
تحریم، دوره قهر ایران با جهان بود که ارتباط 
و همکاری دو کشور کمتر شد و حاال در دوره 
جدید پسابرجام، با اعمال سیاست های جدید، 
امکان حضور مجدد در ایران راحت تر شده و 

امیدواریم روابط اقتصادی از نو آغاز شود.
او در توضیح تاثیرات برجام ادامه می دهد: 
رئیس جمهور وقت ایران، فرد اعتدالگرایی 

نمایشگاه ایران پالست

شرکتکنندگانخارجینمایشگاهایرانپالستبا»مشعل«ازتجربیاتونگاهشانگفتند

اینجـا شرایـط  تغییـر کـرده  اسـت
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است. او روی باز به جامعه جهانی دارد. ایران 
بتازگی با توتال و رنو قراردادهای بزرگی 
بسته که امیدواریم تعداد قراردادهای جدید 

بیشتر شود. 
از کیفیت  ابراز رضایت  با  پاسکال گالی 
تعداد  ایران پالست می گوید:  نمایشگاه 
شرکت های ایرانی و خارجی از نظر تنوع، باال 
بود و شاهد مراجعه شرکت های ایرانی برای 
همچنین  و  ولیه  ا مواد  نیازهای  تامین 
قراردادهای  قالب  در  و...  خودروسازی 

بلندمدت بودیم.
از او می پرسم کدام قابلیت های ایران را 
قابل توجه دیدید، می گوید: ایران کشوری با 
به  که  است  عظیم  و  غنی  بسیار  منابع 
امکانات، علم و زمان بیشتری برای استفاده 
از این منابع نیازمند است. امیدوارم بزودی 
به ایران بیاییم و روابط، گسترش و تداوم 
داشته باشد. ما دوباره به ایران بازخواهیم 

گشت.
باید اشاره کرد که در این دوره از نمایشگاه 
ایران پالست هم، چینی ها که در غیاب 
رقبای مطرح جهانی در همه این سال ها 
گوی سبقت را ربوده و بازار ایران را در 
انحصار گرفته بودند، سهم باالیی از فضای 
نمایشگاه را در اختیار داشتند. حضوری که 
سایر کشورهای خارجی را با این توصیه برای 
مسئوالن کشور همراه ساخت که از ایران 
می خواهند حضور چین را کمرنگ تر کند. 
برخی معتقدند که ایران باید گزینه قیمت 
کمتر و کیفیت پایین تر را کنار بگذارد و در 
دوره جدید اقتصادی کشور خود، به سمت 

قیمت باالتر و کیفیت بهتر حرکت کند. 

بهمن دعاییان، مدیر بازرگانی 3۶ ساله 
شرکت ای بی سی در ایران و نماینده تعداد 
زیادی از شرکت های اروپایی و آمریکایی 
است، شرکت هایی که پس از 12 سال در 
نمایشگاه ایران حضور یافتند. او می گوید، در 
دوره تحریم ها هم فعالیت را متوقف نکردیم. 
نگرانی او از حرکت تولیدکنندگان ایرانی به 
با قیمت  سمت محصوالت بی کیفیت و 
پایین تر است که به گفته او در تولیداتی 
همچون لوله ها که در فاضالب، پزشکی، نفت 
و غذا کاربرد دارد، خطرات جانی به همراه 

خواهد داشت.
او می گوید: امیدوارم سیستم ایران باز به 
چون  بازگردد؛  کیفیت  به  قیمت،  جای 

خودمان آسیب می بینیم.
از دیگر نکات قابل توجه در نمایشگاه، 
حضور فعال زنان جوان خارجی و ایرانی است 
که به عنوان نمایندگان شرکت ها در ایران 
اطالعات  حاضر شدند و مشتاق هستند 
بیشتری درباره ایران داشته باشند. یکی از 
آنها  می گوید: باید خودم حاال که در ایران 
هستم، براساس مشاهداتم به قضاوت برسم. 
چون درباره ایران قضاوت های جانبدارانه  ای 

می شود.

ازآنچهدیدم،کامالشوکهشدم
نماینده یکی از شرکت های فرانسوی، 
خانم جوان 3۸ ساله ای است که نخستین بار 
است به ایران سفر می کند و بهانه آن هم 
ه  نمایشگا دوره  یازدهمین  در  حضور 
بین المللی ایران پالست است. او درباره علت 
شرکت در این نمایشگاه به مشعل می گوید: 
ایران  با  قرارداد  یک  برای  قبل  سال ها 
مذاکراتی داشتیم که به علت تحریم ها به 
نتیجه نرسید. امروز حضورمان به این خاطر 
است که احساس کردیم شرایط با برداشته 

شدن تحریم ها بهتر شده است.

او همچنین می گوید: یکسری از مشتریان 
این شرکت، ایرانی بودند و با توجه به ظرفیت 
ایران از نظر صنعت پالستیک، پیشنهاد 
حضور ما در این نمایشگاه را دادند که از آن 

استقبال کردیم.
وقتی از او درباره برجام سوال می کنم، 
می گوید: اطالعاتی که در مورد ایران در اروپا 
وجود دارد، بسیار جانبدارانه است، به همین 

دلیل خیلی اطالعات درستی ندارم.
از او درباره قابلیت های اقتصادی ایران 
سوال می کنم که توضیح می دهد: از چیزی 
که اینجا دیدم، خیلی شوکه شدم، کامال 
برعکس چیزی است که انتظار می رفت. این 

نمایشگاه رضایت بخش است.

ایراننسبتبهکشورهایمنطقه
شرایطبهتریدارد

الدن جاللی، نماینده یک شرکت کانادایی 
در ایران است که پس از نمایشگاه دهم ایران 
پالست، دومین حضور در این نمایشگاه را 

تجربه می کند. 
از او درباره قابلیت های بازار پالستیک 
ایران می  پرسم که می گوید: در مقایسه با 
کشورهای منطقه نه تنها وضع بدی نداریم 
که وضعیت بهتری در این زمینه در ایران 
حاکم است. چون کشورهای منطقه از جمله 
عربستان و یا امارات هم در این سال ها 

بازارشان وضع خوبی ندارد. 
او درباره شرایط حضور این شرکت در 
ایجاد شده،  تحریم ها  از  پس  که  ایران 
می گوید: درخواست ها برای همکاری در 
دوره پسابرجام داده شده است. ماشین آالت 
کانادایی کیفیت باالیی دارند، اما متاسفانه 
تولیدکنندگان ما اغلب سراغ کره ای ها و 
چینی ها می روند. با این حال این شرکت 
کانادایی عالقه مند به حضور در ایران است؛ 
هر چند در زمینه سرمایه گذاری هنوز به 

اطمینان کافی نرسیده است.
جاللی با اشاره به حضور شرکت های 
مطرح خارجی در یازدهمین دوره نمایشگاه 
ایران پالست خاطرنشان می کند: این به 
معنای آن است که شرایط تغییر کرده و 
همین حضور شرکت های مطرح خارجی، 
جای امیدواری دارد. بنابراین امیدواریم طی 

یکی دو سال آینده اتفاقات بهتری بیفتد و 
شرایط اقتصادی به سمتی حرکت کند که 

همه منتفع شوند.

منابعایران
قابلچشمپوشینیست

آنچه در این صحبت ها می توان بر آن صحه 
گذاشت، آن است که منابع غنی ایران برای 
هیچ کشوری قابل چشم پوشی نیست. این 
جمله ای است که در این نمایشگاه هم زیاد 
می شنوم. رومن یورشسکی، از مدیران ارشد 
میتسویی کمیکال در دوسلدورف نیز درباره 
حضور در یازدهمین نمایشگاه ایران پالست 
به ظرفیت های باالی موجود در ایران اشاره 
می کند و می گوید: نمی توان از منابع موجود 
در ایران چشم پوشی کرد و ما به شکل مستمر 
در نمایشگاه حضور داشتیم.  او می گوید: ما 
عالقه مند هستیم که در صنعت پلیمری ایران 
حضور و همکاری داشته باشیم و ظرفیت های 
زیادی در این زمینه در ایران وجود دارد. به 
گفته این مدیر ارشد میتسویی کمیکال پس 
از برجام، روزنه های جدیدی ایجاد شده و در 
پی مذاکراتی که بخصوص درباره صنعت 
خودروسازی انجام شده، ظرفیت های باالیی 
برای ایجاد بیزینس های جدید دیده می شود. 

2۶ سال سابقه حضور در  ویسمن نیز که 
میتسویی را دارد، از همکاری با ایران ابراز 
اولین  این  می گوید،  و  می کند  خرسندی 
حضورش در ایران است و ظرفیت باالیی در 
ایران وجود دارد که نمی توان آن را نادیده 
گرفت. گشایش های برجام از زبان شرکت 
های خارجی، خود گویای موفقیتی است که 
ایران از راه دیپلماسی طی کرده و راهگشای 
سیاست - اقتصاد و بخش های مختلف بوده 
است. در همین زمینه پاسخ های رؤسای 
اتحادیه پالستیک فرانسه و ایتالیا قابل توجه 

است که مصاحبه آنها در ادامه می آید.
 ادامه در صفحه 14
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ماریو ماگینی، رئیس انجمن پالستیک 
کشور ایتالیاست که در یازدهمین دوره 
نمایشگاه ایران پالست با او گفت وگو کردیم. 
نخستین حضورش در ایران به دهه 90 
میالدی باز می گردد و براساس گفته هایش، 
در تمام دوره های ایران پالست حضور داشته 
تغییرات  روند  درباره  او  از  وقتی  است. 
نمایشگاه ایران پالست، با توجه به تجربه 
سوال  نمایشگاه  دوره   11 در  حضورش 
می کنم، می گوید: کمیت و کیفیت نمایشگاه 
طی این سال ها بهتر شده است؛ البته در 
موضوعات  به  توجه  با  گذشته  سال های 
سیاسی در دوره تحریم ها، حضور شرکت های 
ایتالیایی کمتر بود، ولی طی دو سال اخیر 

شرایط ایران بهتر شده است.
منظور او از بهبود شرایط در ایران، اشاره 
به برجام است که با ارائه آمار و ارقامی، بهبود 
روابط اقتصادی ایران و ایتالیا را در پسابرجام 

خاطرنشان می کند.
رئیس اتحادیه پالستیک کشور ایتالیا با 
استناد به آمار واردات ماشین آالت از ایتالیا 
به ایران که اوج و جهش آن درسال های 
2005 و 200۶ بوده، می گوید: این روند از 

سال 200۸ افول کرد؛ ولی پس از برجام 
کمی رشد داشت و روند بهتری را طی کرده 
است. به گفته او، سال 201۶ ایتالیا حدود 
22 میلیون یورو ماشین آالت وارد ایران کرده 
۶ ماه نخست امسال  است، همچنین در 
)201۷ ( هم حدود11 میلیون یورو حجم 
واردات ماشین آالت به ایران بوده که تقریبا 

به میزان سال گذشته است.
او در ادامه با یادآوری اینکه روابط ایتالیا 
و ایران همواره خوب، صمیمی و دوستانه 
بوده است، صحبتش را با معرفی انجمن آما 
پالست به عنوان انجمنی خصوصی در ایتالیا 
او،  براساس گفته های  ادامه می دهد که 
اعضای این انجمن، تولیدکنندگان پالستیک 
و ماشین آالت در ایتالیا با 1۶0 عضو هستند.
به گفته ماگینی، اعضای شرکت کننده 
انجمن آما بیشتر از 40 سال است که در 
ایران کار می کنند و این انجمن، عالقه خاصی 

به فعالیت و حضور در ایران داشته  و دارد.
 وقتی از او درباره برجام و تاثیر آن در 
بهبود روابط اقتصادی ایران و سایر کشورها 
که  می کند  امیدواری  اظهار  می پرسم، 
اتحادیه اروپا، تصمیماتی متفاوت با آمریکا 

در دستور کار قرار دهد. 
براساس گفته های ماگینی، نه فقط ایتالیا، 
بلکه همه شرکت های اروپایی عالقه مند به 

فعالیت در ایران هستند.

اما  نیستم،  او می گوید: من سیاسی   
می دانم که کارهای سیاسی، یک بحث است 
و کارهای عملی در تولید هم بحث دیگری 

است.

گفتوگوی»مشعل«بارئیسانجمنپالستیکایتالیا

شرایط ایران و نمایشگاه ایران پالست بهتر شده است

 ادامه از  صفحه 13
اتحادیه  رئیس  ویون،  دونی 
پالستیک فرانسه است که حدود 3۷0 
شرکت متنوع را زیرشاخه خود دارد.  
ایران در  در  او  چهارمین حضور 
یازدهمین نمایشگاه ایران پالست، با 
امضای تفاهمنامه ای با پژوهشگاه پلیمر 
و پتروشیمی ایران همراه شده است. این 
اتحادیه پیش از این هم تفاهمنامه ای با 
ایران امضا کرده بود. با این فعال 
اقتصادی ۷2 ساله فرانسوی در حاشیه 
نمایشگاه گفت وگو داشتیم. از برچیده 
شدن تحریم ها و ایجاد فضای جدید در 
ایران خرسند است و می گوید، ما ایران 
را به مثابه یک همکار می دانیم. آن 
بخش از صحبت هایش قابل توجه است 
که می گوید، شرکت های فرانسوی 
وظیفه دارند دانش و فناوری را در اختیار 
ایران بگذارند تا عقب ماندگی های دوران 

تحریم جبران شود.

چهارمین سفرتان به ایران 
چطور  را  یران  ا است، 

می بینید؟
هر بار یک پیشرفت و یک تحول در 
ایران می بینم. هر بار لذت حضور در 
ایران با ارتباطات و مذاکرات بیشتر 
شده است. ایران را خیلی دوست دارم.

چه مزیت هایی در ایران از نظر 
شما قابل توجه است؟

ایران سرشار از منابع اولیه نفت، 
گاز و.. است و مسائل زیست محیطی 
هم مورد توجه است، بنابراین بازار 

مناسبی برای ماست.

نمایشگاه ایران پالست را 
چگونه و در چه سطحی دیدید 

و چطور ارزیابی کردید؟
نمایشگاه کامل و جامعی بود، در 

این نمایشگاه مواد اولیه انواع و اقسام 
محصوالت را مشاهده کردم.

 اگر بخواهیم یک ارزیابی از 
وضعیت بازار پالستیک و در 
پتروشیمی  کالن تر  سطح 
چه  باشیم،  داشته  ایران 

مزیت هایی دارد؟ 
در وهله نخست در زمینه خودروهای 
پژو و رنو فرصت همکاری برای دو 
کشور وجود دارد که بازاری برای 

ماست. 
در دوره تحریم ها ایران در حوزه 
فناوری بویژه کمپوزیت عقب ماند و 
االن کمپوزیت در اروپا حرف اول را 
وظیفه  ین  ا کنون  ا و  ند  می ز
شرکت های اروپایی است که این 
دانش را به ایران انتقال دهند تا دوره 
تحریم را جبران کنند. هدف ما 

همین است.
آیا شرکت های اروپایی در 
دوره پسابرجام از انتقال دانش 

به ایران در بخش های مختلف 
استقبال می کنند؟

در زمینه خودروسازی با توجه به 
پیشرفت اروپا، بویژه فرانسه این استقبال 
در  فناوری  دانش  انتقال  برای 
دارد.   وجود  اروپایی  شرکت های 
کشورهای منطقه خاورمیانه مثل ایران، 
عراق و آذربایجان بازارهایی غنی برای 
ارائه این محصوالت هستند. اروپا اکنون 
بیشتر روی کمپوزیت کار می کند که 
از  و  شده  فلزی  مواد  جایگزین 
قابلیت های آن سبک بودن در نتیجه 
مصرف کمتر سوخت و بازیافت پذیری 

است.

در فضای پسابرجام،  ایران چه 
تغییری کرده است؟

ما ایران را به مثابه یک همکار 
بازار آن استقبال  از  و  می دانیم 
می کنیم و برای ما ارزشمند است. 
در ایران هم روی مسائل محیط 
زیست تمرکز شده و این اشتراکات 

ما را به هم نزدیک تر می کند.

برای ایرانی ها پیامی دارید؟
مثل سه سال گذشته که پس از 
برداشته شدن تحریم ها ادامه دادید، 

همان روند را تداوم بخشید.

ایران را به مثابه یک همکار می دانیم
رئیساتحادیهپالستیکفرانسهدرگفتوگوبا»مشعل«:

نمایشگاه ایران پالست
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وزارت نفت 
درسوگ ابا عبداهلل الحسین )ع(

با آغاز ماه محرم، همه جای کشورسیاهپوش 
می شود.داربست ها به هم متصل وبا پیوستگی 
آنها هیئت ها وتکایا برپا می شود؛ نوای محزون 
»حسین، حسین ویاابوفاضل« درهرکوی و 

برزن می پیچد وطنین می اندازد.
این آیین که زنده نگاه داشت خاطره 
غم انگیزکربال و مبارزه امام شهیدان، حضرت 
اباعبداله الحسین )ع( با دستگاه ظلم یزیدیان 
است، با نزدیک شدن به تاسوعا وعاشورا به اوج 
خود می رسد وشوری دیگر به خود می گیرد. 
گویی همه جای ایران کربال می شود.دسته های 
سینه زن و زنجیر زن با شوری وصف ناشدنی، 
دست برسینه می کوبند وبه یاد مظلوم کربال 
اشک ماتم می ریزند و با سردادن نوای محزون 
»حسین، حسین - شهید کربال حسین« 
آقایشان را صدا می زنند.کارکنان وزارت نفت 
نیز، امسال با آغازماه محرم که با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، همچنین بزرگداشت 
یادوخاطره وزیرشهید بسیجی، محمد جواد 
تندگویان وبیش ازیک هزارشهیدصنعت نفت 
مصادف شد، حال و هوای دیگری داشتند، به 
ویژه آن که این ایام با بازگشت سرافرازانه 
پیکرسراز تن جدای شهید حججی به وطن 
نیزهمزمان شده بود، شهید بزرگواری که به 
دست  داعشی ها  وحشیانه به شهادت رسید.

دراین آیین پرشکوه که همانند سال های 
گذشته در مقبره الشهدای وزارت نفت 
برگزارشد، کارکنان بخش های مختلف این 
وزارتخانه درفضایی سرشار ازعطرشهیدان 
آرمیده دراین مکان مقدس، با برپایی آیینی 

پرشوربه سوگواری پرداختند.
می کوفتند  خود  طبال هابرطبل های 

وباآهنگی حماسی همراه با سنج زنان و نوای نی 
انبان، دل همگان را به سرزمینی بردند که 
آقایشان امام حسین )ع( درآن نمازگزارد و 
درس ایستادگی مان داد وبا رویارویی با دشمن 

ومبارزه با ظلم زمان، آزادگی مان آموخت.
این آیین که ازساعت 10صبح سه شنبه 
)چهارم مهرماه( با حضور مدیران و کارکنان 
ستادی وزارت نفت، مدیران و کارکنان 
بخش های عملیاتی شرکت های زیرمجموعه 
این وزارتخانه، از جمله شرکت ملی نفت ایران، 
شرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده های نفتی 
ایران و شرکت ملی گازایران، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت ایران برگزارشد، تا ساعاتی 

ادامه یافت.
این آیین سخنران نداشت، اما همه آنهایی 
که آمده بودند، سخنرانی کردند، هرکس که 
برگرد مقبره الشهدای نفت ایستاده بود و 
برسینه می کوبید و اشکی از گوشه چشمش، 
گونه اش را ترمی کرد، سخنران این مجلس بود.
 نوحه سرایی مداحان اهل بیت )ع(دروصف 
امام حسین)ع(وذکر مصیبت ظلمی که ازسوی 
یزیدیان بر خانواده آن حضرت)ع( رفته بود، 
همراه با سینه زنی دسته های سینه زن یکدست 
سیاهپوش، همچنین همنوایی و زمزمه نوحه 
ازسوی سینه زنان، بخش دیگری از همایش 
درمقبره  نفت  وزارت  کارکنان  حسینی 

الشهدای این وزارتخانه بود.
درپایان این مراسم، دسته های سینه زن 
بخش های مختلف وزارت نفت برمزارسه شهید 
گمنام وزارت نفت حضوریافتند وبرای آنها و 
دیگرشهدای دفاع مقدس، فاتحه قرائت کردند.  



از سوی سازمان ملی استاندارد

پروانه صالحیت آزمایشگاه همکار 
پژوهشگاه نفت تمدید شد

سازمان ملی استاندارد ایران، صالحیت آزمایشگاه های 
مرکز پژوهش تجزیه و ارزیابی مواد، گروه سوخت و احتراق 
و گروه پژوهش ارزیابی های تخصصی مواد پژوهشگاه 
صنعت نفت را تایید کرد. این آزمایشگاه ها از سوی سر ممیز 
و ممیزان سازمان ملی استاندارد ایران در خرداد و مرداد ماه 
امسال ممیزی شدند و پس از ممیزی، گواهینامه تایید 
صالحیت آزمایشگاه همکار پژوهشگاه در زمینه تجزیه و 
تحلیل انواع سوخت، تجزیه و تحلیل کیفی گازهای خنک 
کننده و مهار کننده آتش به مدت یکسال تمدید شد. با 
تمدید این گواهینامه، ماهانه تعداد زیادی نمونه از سوی 
گمرکات و سازمان ملی استاندارد برای تجزیه و تحلیل به 

پژوهشگاه ارسال می شود.

 رعایت اصول ایمنی
 در صدر برنامه های شرکت ملی 

حفاری قرار دارد
مدیرعامل شرکت ملی حفاری تاکید کرد: رعایت 
استانداردها و الزام های بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
)اچ اس ای( در صدر برنامه های عملیاتی این شرکت قرار 
دارد. سپهر سپهری روز شنبه )یکم مهرماه( در نشستی که 
با حضور معاونان مدیرعامل، مدیران ارشد، رؤسا و مسئوالن 
عملیاتی و ستادی برگزار شد، بر اولویت بندی کارهای 
اجرایی در حوزه های مختلف به منظور پاسخگویی به موقع 
به نیاز کارفرماها تاکید کرد و افزود: برای حضور چشمگیر 
در پروژه های ملی و خارجی الزم است برنامه ریزی مدونی 
داشته باشیم. وی گفت: جلسه عملیات فرصت مناسبی 
برای بررسی چالش ها و ارزیابی نقاط ضعف و قوت به شمار 
می آید و مناسب است مدیران هر بخش هنگام طرح موانع 
کار، پیشنهادها و راه های کارشناسی را نیز ارائه دهند تا در 

بهبود فرآیندها مورد استفاده قرار گیرد.
سپهری بر اهمیت توجه به ساخت داخل و افزایش 
کیفیت قطعات و تجهیزاتی که ساخته می شوند هم تاکید 
کرد و گفت: اولویت ما مشتری مداری، انجام کار بر اساس 
برنامه زمانبندی شده و رعایت استانداردهای ایمنی است.

عملیات تولید در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس استمرار دارد

آتش سوزی خط لوله انتقال گاز ورودی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس مهار شد و عملیات تولید در پاالیشگاه بدون 

توقف و بروز مشکل، استمرار دارد.
شامگاه یکشنبه )دوم مهر( ساعت 19 و 30 دقیقه در 
مسیر خط لوله گاز ورودی به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
یک حادثه آتش سوزی رخ داد که مربوط به بخش شرکت 

ملی گاز و پیش از ایستگاه تقلیل فشار بوده است.
آتش سوزی با تالش نیروهای آتش نشانی، اچ اس ای 
و هدایت حراست پاالیشگاه و حضور نیروهای شرکت گاز 
با تمهیدات الزم و سرانجام بستن شیر گاز از سوی این 

شرکت در ساعت 21 و 30 دقیقه مهار شده است.

سفیربرزیلدرایراناعالمکرد:

ابراز عالقه مندی پتروبراس برای همکاری در پروژه های نفت خزر

زیرساخت های صادراتی شرکت پایانه های نفتی بازسازی شد

بیژنعالیپور:

منابع انساني نفت خیز جنوب  از اولویت های کاری  ماست

سفیر برزیل در تهران با حضور در شرکت 
نفت خزر، از عالقه مندی شرکت دولتی نفت 
برزیل )پتروبراس( برای همکاری با شرکت ملی 
نفت ایران در پروژه های صنعت نفت در خزر خبر 

داد.
رودریگودی   آذردوسانتوس در دیدار با 
یوسف اعتمادی، قائم مقام مدیرعامل شرکت 
نفت خزر، ضمن ابراز عالقه مندی برای همکاری 
2 شرکت، به نتایج مطلوب سفر فرناندو کوئیلو 
فیلیو، وزیر انرژی برزیل به ایران در هفته های 

اخیر و مذاکرات سازنده  با بیژن زنگنه، وزیر نفت 
اشاره کرد و خواهان گسترش مناسبات در 
پروژه های مرتبط با خزر شد. یوسف اعتمادی، 
قائم مقام مدیرعامل شرکت نفت خزر در این 
دیدار، ضمن تشریح حوزه فعالیت های این 
شرکت و دستاوردهای حاصل شده طی چند 
سال گذشته، توسعه و تولید در دریای خزر را 
مستلزم بهره گیری از تجربیات و دانش فنی 

شرکت های صاحب نام در این عرصه برشمرد.
اعتمادی با اشاره به ارتباطات پیشین 

پتروبراس و شرکت نفت خزر، از همکاری با این 
شرکت برزیلی استقبال کرد.

به این ترتیب، به نظر می رسد در آینده ای 
نزدیک، نشست مشترکی با حضور تیم های 
کارشناسی و فنی شرکت نفت خزر و پتروبراس 

در تهران برگزار شود.
در پایان این دیدار، سفیر برزیل در تهران از 
از  کرد  دعوت  نفت خزر  مدیران شرکت 
پتروبراس و مرکز تحقیقات آن بازدیدی داشته 

باشند.

مدیر امور فنی شرکت پایانه های نفتی 
ایران گفت: زیرساخت های صادراتی نفت 
خام، میعانات گازی و سوآپ نفت خام در 
مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر 
توان داخلی تعمیر، نوسازی و بازسازی شده 

است.
صادق دراوی پور با بیان این مطلب افزود: 
شرکت پایانه های نفتی ایران با درایت و تالش 
کارکنان خود و در نتیجه بهره گیری از تفکر 
راهبردی و رویکرد سیستمی، پروژه های متعدد 
نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی تاسیسات 
و زیرساخت های موجود را در اسکله ها با 

موفقیت اجرا کرده است. 
و  اساسی  تعمیرات  یادآور شد:  وی 
نوسازی بازوهای بارگیری نفت خام پایانه 

خارک و گوی های شناور پایانه صادرات 
میعانات گازی عسلویه، از موفقیت های قابل 
توجه شرکت پایانه های نفتی ایران در سال 
گذشته به شمار می رود. دراوی پور ادامه داد: 
تعویض خطوط لوله و جریانی و ارتقای 

ناوگان عملیاتی و انجام تعمیرات اساسی آنها 
سبب شد روند صادرات نفت خام کشور 
بهبود یابد و به فرآیندهای تولید نفت خام 

نیز کمک کند.
 وی اظهار کرد: تعمیرات اساسی گوی شماره 
یک پایانه میعانات گازی عسلویه، تعمیرات 
 MED اساسی 2 دستگاه آب شیرین کن از نوع
تاسیسات آب و برق، تعمیرات مکانیکال و 
رنگ آمیزی گوی شناور شماره های1 و ۷ و 
رنگ آمیزی قسمت زیرآبی گوی شناور شماره 3 
واقع در جزیره خارک و انجام پروژه همبندی 
سامانه محافظت در برابر صاعقه مخازن در 
از جمله  نفتی خارک و شمال،  پایانه های 
فعالیت های مهم و شاخص در حوزه امور فنی 

پایانه های نفتی ایران در سال 95 بوده است.

 نشست پیش بیني پنج ساله بهره دهي چاه هاي 
تولید و توزیع و تزریق گاز شرکت  نفت، 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاري با حضور مدیر 
عامل شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب برگزار 

شد.
مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب ضمن تسلیت دهه اول محرم الحرام و 
گرامیداشت حماسه جاویدان دفاع مقدس و ابراز 
خرسندي از نگهداشت تولید نفت در سطح 
ایده آل گفت: با موافقت و تصویب شوراي عالي 
اقتصاد هیئت دولت، طرح توسعه 11 میدان 
بزرگ نفتي مناطق نفت خیز جنوب و تاسیسات 
روزمینی به زودي اجرا خواهد شد که به تبع آن 
در آینده اي نزدیک همه مشکالت و کاستي هاي 

تولید مثل افت فشار مخازن برطرف می شود.
مهندس بیژن عالي پور موضوع منابع انساني 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و مسائل 
مرتبط با آن را از اولویت هاي دیگر سازمان خواند 

و بر رسیدگي به این مسائل در نیمه دوم سال 
جاري تاکید کرد.

تحقق3/102درصديبرنامهتولید
درنفتوگازآغاجاري

مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري نیز ضمن تقدیر از زحمات کارکنان این 
شرکت و اشاره به تولید روزانه 5۶0 هزار بشکه اي 
نفت در شش ماهه آغازین سال 9۶ گفت: موفق 
شدیم در این شش ماه با توجه به تولید روزانه 
54۸ هزار بشکه در پایان سال 95، برنامه تولید 
را تا آخر شهریور سال جاري به میزان 3/102 

درصد تحقق بخشیم.
مهندس ابراهیم پیرامون از استحصال 

 MOS 312 هزار بشکه نفت با استفاده از
و MOT در شش ماهه اول سال 9۶ 

خبر داد و افزود: خوشبختانه در این 

مدت هیچ نفتي را به گودال سوخت ارسال 
نکردیم که از منظر زیست محیطي و اقتصادي 
بسیار حائز اهمیت و در نوع خود کم نظیر است.

وي تعمیرات اساسي کارخانه گاز و گاز مایع 
300، ایستگا ه هاي تقویت فشار گاز رگ سفید و 
مارون 2 و  NGL۷00 را از اقدام های مهم 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري در 
همسویی با تحقق اهداف تولیدي شرکت دانست 
و ابراز امیدواري کرد با اجرایي شدن طرح هاي 
توسعه میادین، برداشت از آنها تسهیل و نرخ تولید 

افزایش یابد.

رویداد

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 848  16



مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانتهران:

کیفیت بنزین مصرفی در تهران استاندارد است

 بنزین در کالن شهر تهران با استاندارد یورو 4 توزیع می شود

تحقق تولید ایمن و پایدار در پارس جنوبی با اجرای دستورعمل های ایمنی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران 
گفت: گوگرد و بنزن موجود در بنزین توزیعی شهر 

تهران در حد استاندارد است.
کیومرث کالنتری به نشست اخیر کارگروه 
کاهش آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: با 
توجه به ابالغ قانون هوای پاک و از طرفی 
پیش بینی تمهیدات الزم، همزمان با آغاز نیمسال 
دوم سال و در آستانه ورود به فصل سرما، کارگروه 

کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه داد.
وی افزود: این قانون یک قانون مترقی است و 
کشورهای پیشرفته نیز قانون هوای پاک را در 
صدر برنامه ریزی های خود قرار داده  اند و به آن 

پایبند هستند.
کالنتری با بیان این که تغییراتی در برخی 
تکالیف قانونی دستگاه ها در این قانون صورت 
گرفته است، تصریح کرد: 30 دستگاه در این قانون 
مسئولیت داشته و همه آنها به وظایف قانونی خود 
آگاهی دارند که در این میان وظیفه سازمان 
محیط زیست نظارتی بوده و اجرا نشدن قانون، 
جرم شناخته شده و برای آن مجازات های قانونی 

در نظر گرفته شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران 

عنوان کرد: در ۶ ماه نخست امسال، تهران 1۶5 
روز سالم و پاک و 21 روز ناسالم برای گروه های 
حساس را تجربه کرده و ضرورت دارد موضوع 
سالمت مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

سوختمصرفیتهراناستاندارد
است

وی با بیان این که در این جلسه، موضوع 
کیفیت سوخت مصرفی در پایتخت بررسی شد، 
گفت: یکی از موضوع های مطرح شده در این 
جلسه موضوع بنزن، گوگرد و ترکیبات آروماتیک 

بود که با تایید نمایندگان شرکت توزیع استان 
تهران، اداره کل استاندارد و شهرداری تهران وجود 
هرگونه گوگرد و بنزن باالی حد استاندارد در 

سوخت مصرفی تهران مردود شمرده شد.
کالنتری افزود: در این رابطه بنا به اظهارنظر 
نمایندگان نهادهای مسئول، بنزین توزیعی روزانه 
از سوی آزمایشگاه مسئول و معتمد بررسی، 

سپس وارد چرخه مصرف می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران 
با بیان این که از پلیس خواسته شد تا برخورد 
قانونی کامل را با خودروهای فاقد معاینه فنی، 
دودزا و کامیون های آالینده در دستور کار داشته 
باشد، تصریح کرد: در خصوص اعمال جریمه 
خودکار خودروهای فاقد معاینه فنی با توجه به 
کاهش سن معاینه فنی از 5 سال به 4 سال مقرر 
شد موضوع از طریق استقرار و بهره برداری این امر 

در سامانه سیمفا پیگیری شود.
وی ادامه داد: موضوع اختصاص اعتبار الزم 
برای پایش و اندازه گیری آالیندگی موتورخانه های 
ادارات، کارخانه ها و منازل مسکونی بزرگ 
مقیاس، از دیگر موضوع هایی بود که در این جلسه 

بررسی شد.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، در پی درج اخباری در رسانه ها مبنی 
بر افزایش میزان گوگرد در بنزین عرضه شده در 

تهران،  توضیحاتی ارائه داد.
توضیحات شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران به شرح زیر است:
»به  منظور کنترل کیفیت و نظارت دقیق تر بر 
کیفیت بنزین یورو4 توزیعی در کالن شهرها، 
نهایت تالش به عمل آمده است که مبدا ارسال 
بنزین مشخص و بدون تغییر باشد، در این مورد 

بنزین یورو4 در تهران از ابتدای زمستان سال 
1392 تاکنون تنها از پاالیشگاه امام خمینی )ره( 

تامین شده است.
مشخصات بنزین با استاندارد یورو 4 درباره 
مولفه های موثر بر محیط زیست به  ترتیب بنزن 
حداکثر یک درصد، آروماتیک حداکثر 35 درصد، 
الفین حداکثر 1۸ درصد و گوگرد حداکثر 50 جزء 
در میلیون )ppm( و مبنای درجه آرام سوزی 

بنزین یورو4 در کشور اکتان 91 است.
با توجه به موارد یاد شده، بنزین یورو4 توزیعی 

در تهران همواره با بنزن کمتر از یک درصد 
)حدود ۷/0 - ۸/0 درصد( و گوگرد کمتر از 50 

جزء در میلیون و اکتان 91 بوده است.
در بازه زمانی بسیار کوتاهی در تابستان امسال 
با توجه به مشکل فرآیندی واحد کاهش میزان 
گوگرد، در بنزین تولیدی پاالیشگاه امام خمینی 
)ره( میزان گوگرد در محدوده ۷5 جزء در میلیون 
تولید و توزیع شده است که با رفع مشکل فوق، 
هم اکنون میزان گوگرد بنزین تولیدی پاالیشگاه 

کمتر از 50 جزء در میلیون است.

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست و 
پدافندغیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از رشد 
شاخص های کیفی ایمنی در این شرکت خبر 
داد و گفت: تولید ایمن و پایدار در پارس جنوبی 
با اجرای دستورعمل های ایمنی محقق می شود.

مظاهر انصاری، برنامه های بخش اچ اس ای 
شرکت نفت و گاز پارس را به سه حوزه 
برنامه های راهبردی، عملیاتی و نظارت بر اجرای 
الزامات اچ اس ای تفکیک کرد و افزود: هدف از 
اجرای این برنامه ها به موازات بهره برداری از 
طرح های در حال توسعه، رسیدن به تولیدی 

ایمن و پایدار است.
وی بر لزوم تولید ایمن و پایدار در میدان 
گازی پارس جنوبی تاکید و اظهار کرد: تفکر 

پیشگیرانه از اصول محوری و مورد تاکید در 
مراحل آغاز و پایان اجرای یک پروژه است که 
خوشبختانه این تفکر هم اکنون به مدد خالقیت 
مدیران و مجریان در تمامی مراحل اجرایی 
شدن پروژه ها به اصولی کاربردی تبدیل شده 
است.به گفته انصاری، بر مبنای این دیدگاه 
پیشگیرانه، اجرای دقیق دستورعمل های ایمنی 
راه اندازی )PSSR( در تمامی طرح های توسعه، 
مورد تاکید قرار گرفته است.وی با اشاره به این 
که بیش از ۶0 درصد گاز کشور از میدان گازی 
پارس جنوبی تامین می شود، تصریح کرد: 
خوشبختانه با وجود حساسیت باالی فعالیت در 
حوزه سکوهای تولیدی مدیریت تولید و عملیات 
شرکت نفت و گاز پارس، با اجرای مدیریت 

ریسک مناسب، تاکنون هیچ حادثه ای در این 
سکوها گزارش نشده است.

انصاری گفت: آمارها نشان می دهد در 
حوزه های فوق، ضمن رشد شاخص های کیفی 
ایمنی، میزان خطرپذیری به نحو چشمگیری در 

حال کاهش است.
وی همچنین درباره حوزه محیط زیست با 
اشاره به کلید خوردن سه پروژه زیست محیطی 
صنعت نفت اظهار کرد: پروژه ارتقای سیستم 
تصفیه پساب های صنعتی پاالیشگاه ها، پروژه 
بازیافت گاز مشعل و اجرای پروژه مکانیسم 
هوای پاک از برنامه های مهم با مشارکت واحد 
اچ اس ای شرکت نفت و گاز پارس به شمار 

می رود.

امیدواری لوک اویل به 
مشارکت در صنعت نفت ایران

مدیرعامل لوک اویل اعالم کرد که با آغاز 
پروژه های جدید خارج از روسیه، از جمله در ایران، 
این شرکت روس سطح تولید خود را حفظ می کند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، واگیت الکپروف روز 
شنبه )یکم مهرماه( اعالم کرد: این شرکت روسی 
قصد دارد با سرمایه گذاری در پروژه های خارج از 
روسیه، در سال های 201۸ تا 202۷ میالدی تولید 
خود را در سطح 100 میلیون تن در سال )معادل 2 

میلیون بشکه در روز( حفظ کند.
اویل  لوک  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
سرمایه گذاری ساالنه خود را در سطح هشت میلیارد 
تا هشت میلیارد و 500 میلیون دالر حفظ می کند.

لوک اویل با وجود تولید کمتر از انتظار نفت از 
میدان های خود در منطقه سیبری غربی در روسیه 
توانسته است با تمرکز بر رشد تولید در مناطق جدید، 
از جمله دریای خزر و عراق، سطح تولید خود را حفظ 
کند و اکنون به تولید نفت در مکزیک و ایران نیز 

توجه دارد.
به گفته مدیر عامل لوک اویل، بودجه سال های 
201۸ تا 2020 این شرکت بر اساس قیمت نفت 

50 دالر خواهد بود.
الکپروف همچنین اعالم کرد که در ماه اکتبر 
امسال در مسکو، پایتخت روسیه، با بیژن زنگنه، وزیر 

نفت ایران، دیدار خواهد داشت.
وی با اشاره به مذاکره لوک اویل با شرکت ملی 
نفت ایران برای همکاری در توسعه میدان های آب 
تیمور و منصوری گفت: ما بسیار نزدیک هستیم؛ در 
زمینه حجم تولید و روند رسیدن به برخی سطوح 

تولید اختالف هایی داریم، اما مهم نیست.

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت

نقشه جامع دانش صنعت گاز 
تدوین می شود

پژوهشگاه صنعت نفت بر مبنای تفاهم نامه ای که 
با شرکت ملی گاز امضا کرده است، در تدوین نقشه 
جامع دانش صنعت گاز با این شرکت همکاری 

می کند.
محمد حمید ایجازی، معاون برنامه ریزی 
پژوهشگاه صنعت گفت: از آنجا که مدیریت دانش در 
حوزه گاز بسیار حائز اهمیت است، این تفاهم نامه 
می تواند زمینه ای مناسب برای تکمیل چرخه 

مدیرت دانش در این حوزه باشد.
وی با تاکید بر این که برای اجرایی کردن این 
تفاهم نامه باید از توان داخلی و دانش خبرگان به 
منظور دانش افزایی و شتاب بخشی به امور استفاده 
شود، تصریح کرد: واحد اطالعات علمی و مدیریت 
دانش پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین دانشگاه ها 
به عنوان محور مهم این پروژه با هدف هماهنگی و 
پیشبرد امور محوله فعالیت می کنند و امید است این 
تفاهم نامه سرآغازی برای انجام پروژه های مشابه در 

صنعت نفت باشد.
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و  خونگرم  مسلمان،  مردمانی  کردستان  مهرابی    مهدی   مشعل  
میهمان نواز با مرزدارانی وفادار دارد که در سال های مختلف از مرزهای کشورمان 
به خوبی دفاع و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در همه 
دوران  ها ثابت کرده اند. توسعه گازرسانی به ویژه در روستاهای مرزی و دورافتاده 

از مرکز این استان شرایطی فراهم آورده تا اهالی آن بتوانند سرمای زمستان را در 
مناطق کوهستانی راحت تر تحمل کنند. در ادامه گفت وگوی »مشعل« را با احمد 
فعله گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در خصوص گازرسانی به مناطق 

مرزی این استان می خوانیم.

اشــــاره

تحققشعارامسالبااشتغالزاییبرای1400نفر

ذره بین

 گاز رسانی در کردستان 
هر سه  روز  یک روستا
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تاکنون چند درصد 
از جمعیت استان کردستان از مزایای 

گاز برخوردار شده اند؟
منطقه  در  کردستان  ستان  ا
سردسیر و کوهستانی قرار گرفته و 
92 درصد جمعیت استان  تاکنون 
و77/5  درصد شهرها   100 شامل 
درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز 

برخوردار شده اند.
در سال های گذشته تحول قابل 
توجهی در حوزه گازرسانی به این 
استان رخ داد و گاز به تدریج در سبد 
انرژی خانوارها جایگزین سوخت های 
منه  دا روز  به  روز  و  شد  مایع 
و  بهداشتی  رفاهی،  شاخص های 

اجتماعی افزایش یافت.
تراکم جمعیت استان 55 نفر در هر 
کیلومتر مربع بوده که نسبت به نرخ 

کشوری )49/1( بیشتر است. 
میانگین نرخ جمعیت در پنج سال 
گذشته )90 تا 95( رشدی معادل 1/24 
درصد در کشور داشته که این میزان 
در استان کردستان 1/42 درصد بوده 
است. این آمار نشان دهنده آن است 
که مردم به ماندن در استان به ویژه 

در روستاها عالقه مند شده اند.
 خدمات و امکاناتی که دولت به 
یازدهم در چند سال  ویژه دولت 
گذشته برای روستاهای استان ایجاد 
کرده، باعث شده است نرخ رشد 
جمعیت افزایش یابد. یکی از دالیل 
این افزایش نیز، بحث گازرسانی و 
توسعه گازرسانی در مناطق مختلف 

کشور بوده است. 

هم اکنون چند روستای سطح استان 
به شبکه سراسری گاز متصل است؟

کردستان  استان  مجموع،  در 
یکهزار و 700 روستای دارای سکنه 
دارد که از این تعداد یکهزار و 500 
و  20 خانوار جمعیت  باالی  روستا 

قابلیت گازرسانی دارند. 
38 روستای  و  یکهزار  تاکنون 
استان و همه 28 شهر استان به طور 
کامل از نعمت گاز بهره مند شده است.

در مجموع 8 هزار و 957 کیلومتر 
در سطح  گازرسانی  توزیع  شبکه 
استان اجرا شده است. از این میزان،2 
مناطق  در  کیلومتر   649 و  هزار 
در  کیلومتر   61 و  هزار   6 شهری، 
مناطق روستایی و 247 کیلومتر نیز 
مربوط به واحدهای صنعتی می شود.

برای توسعه گازرسانی در روستاها چه 
برنامه هایی در دست اقدام دارید؟

 131 به  گازرسانی  اکنون  هم 

روستای جدید این استان در دست 
اقدام است. پس از بهره برداری از 
روستاهای در دست اجرا که تا پایان 
متصل می شوند،  به شبکه  امسال 
معادل 13 هزار و 250 خانوار جدید 
تحت پوشش قرار می گیرند و درصد 
نفوذ گاز از 77/5 درصد کنونی به 88 

درصد ارتقا خواهد یافت.
هدف گذاری کرده ایم که هر سه 
روز به یک روستا در استان کردستان 
گازرسانی شود. از سوی دیگر 70 
را طی  طراحی  مراحل  نیز  روستا 
می کنند و آگهی مناقصه به تدریج 
منتشر و در مجموع روستاهای در 

دست اقدام به 200 مورد می رسد.

برای اجرای پروژه های یادشده به چه 
میزان اعتبار نیاز دارید؟

برای اجرای پروژه گازرسانی به 
131 روستا، 800 کیلومتر لوله گذاری 
و 12 هزار و 700 انشعاب نیازمندیم. 
برای بهره برداری از پروژه های در 
 500 104 میلیارد و  دست اجرا به 
میلیون تومان اعتبار نیازمندیم که از 
محل منابع داخلی و بند »ق« تامین 

می شود.
246 هزار و 343 علمک نیز نصب 
شده که 149 هزار و 127 مورد شهری، 
96 هزار و 709 مورد روستایی و 507 

مورد نیز صنعتی بوده است.
 241 و  هزار   463 شرکت  این 
مشترک دارد که 352 هزار و 373 
مورد شهری و 110 هزار 868 مورد نیز 
روستایی است. یکهزار و 800 مورد 
جز  و  عمده  صنعتی  مشترک  نیز 

داریم.
این  روستای   673 مجموع  در 
استان از سال 1370 تا 1392 )22 
سال( به شبکه متصل شده و این در 
حالی است تنها در سه سال و نیم 
فعالیت دولت یازدهم به 365 روستا 
گازرسانی شده که این تعداد معادل 
های  روستا مجموع  درصد   35

گازرسانی شده است.

ایجاد زیرساخت های گازرسانی چه 
میزان در جایگزینی گاز با سوخت های 

مایع تاثیرگذار بوده است؟
با  ز  گا ینی  یگز جا بحث  ر  د
سوخت های مایع، سال گذشته هشت 
هزار مترمکعب تعهد داشتیم که 11 
ساعت  در  مترمکعب   60 و  هزار 

جایگزینی انجام دادیم.
مصوبه  به  توجه  با  نیز  امسال 
شورای اقتصاد، 15 هزار مترمکعب در 
آن  برای  و  داریم  تعهد  ساعت 
با  بتوانیم  تا  برنامه ریزی کرده ایم 
واحدهایی که پیش بینی شده و در 
نظر داریم بتوانیم این برنامه را محقق 

کنیم.
 در راستای مصوبه شورای اقتصاد 
در یک ماه گذشته و تنها در هشت 
جایگزین  گاز  که  صنعتی  واحد 

سوخت مایع شده است در مجموع 13 
میلیون لیتر فرآورده نفتی را از مدار 

مصرف خارج کردیم.
 302 در  گاز  جایگزینی  برای 
واحدی که هم اکنون از سوخت مایع 
استفاده می کنند نیز، برنامه ریزی 
کرده ایم. بر اساس فهرست شرکت 
پخش منطقه کردستان، این تعداد 
مایع  سوخت  از  اکنون  هم  واحد 
استفاده می کنند و پس از بررسی این 
واحدها، 70 واحد در سه ماه گذشته 
گازرسانی شد و برای دیگر واحدها نیز 

برنامه داریم. 

بهترین دستاورد شرکت گاز در سال 
95 چه بوده است؟

یکی از اهداف و برنامه هایمان این 
است که در فصل زمستان بتوانیم 
خدماتی مناسب به مردمی که در 
سردترین نقاط استان قرار دارند، ارائه 
دهیم. زمستان سال گذشته بیش از 
یک ماه دمای هوا در بیشتر نقاط 

استان زیر 20 درجه بوده است.
 مردم در شهرها و روستاها زمانی 
که گاز ورود می کند از هیچ وسیله 
استفاده  گرمایش  برای  دیگری 
نمی کنند. در چنین شرایطی وظیفه 
بتوانیم  که  می شود  تر  حیاتی  ما 
خدمات خود را به طور پایدار ارائه 

دهیم.
 یکی از دغدغه هایی که زمستان 
گذشته داشتیم، این بود که در اثر 
بارش برف، راه 600 روستای استان که 
استفاده  گرمایش  برای  ز  گا ز  ا
می کردند، به مدت یک ماه بسته شد.

با برنامه ریزی و هماهنگی که با 
واحدهای مختلف و کارکنانی که در 
نقاط مختلف استان به ویژه روستاها 
ساکن بودند، از جمله گازبان ها کردیم، 
و  شد  نجام  ا خوبی  کنترل های 
خوشبختانه هیچ گونه قطع گاز در 
این  نشد.  ثبت  گذشته  زمستان 
موضوع، افتخاری برای شرکت ملی 
استان  گاز  شرکت  و  ایران  گاز 
همه  وجود  با  که  بود  کردستان 
مشکالت و محدودیت هایی که وجود 
داشت، خوشبختانه در بخش خانگی 
که اولویت نخست در گازرسانی در 
فصل سرد است، پایداری گازرسانی 
ایجاد شد و تمام واحدها توانستند در 

این فصل سرد از گاز استفاده کنند.
ر  د یی  یت ها د و محد لبته  ا
بخش های صنعتی ایجاد کرده بودیم، 
ولی این واحدها به دلیل هماهنگی 
قبلی و وجود سوخت دوم، مشکلی در 

فصل زمستان نداشتند.
 در سایر شاخص هایی که 

مد نظر بود نیز، به اهدافی که 
داشتیم دست یافتیم. یکی 

از برنامه های ما این بود 
22 هزار مشترک  که 

جدید جذب کنیم که 
 26 به  میزان  این 

هزار مشترک افزایش یافت. در بحث 
جایگزینی گاز در واحدهایی صنعتی 
تعهد  مترمکعب  هزار  هشت  نیز 
داشتیم که 11 هزار مترمکعب محقق 

شد.

باتوجه به ابالغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی  چه فعالیت هایی برای تحقق 

این برنامه ها داشته اید؟
در زمینه اقتصاد مقاومتی که از 
رهبری  معظم  مقام  منویات  جمله 
است، امسال بهره مند ی 20 هزار 
خانوار جدید از نعمت گاز در برنامه 
کاری این شرکت قرار گرفته است. در 
 450 پنج ماه امسال چهار هزار و 
پیش بینی  و  شده  جذب  مشترک 
می کنیم تا پایان سال این تعداد به 25 
هزار خانوار برسد. هرچند مناطقی که 
برای بهره مندی از گاز باقیمانده در 
مناطق سخت و دور از منابع گاز و 
زیرساخت های گازرسانی قرار دارند، 
ولی با همکاری و ایجاد زیرساخت های 
دست  اهدافمان  به  شده  تعریف 

خواهیم یافت.
در برنامه اقتصاد مقاومتی امسال، 
هم  می شود.  پیگیری  نیز  اشتغال 
اکنون می توانیم ادعا کنیم که یکی از 
بیشترین  که  هستیم  ارگان هایی 
ایجاد  استان  را در سطح  اشتغال 

کرده ایم. 
هم اکنون به صورت مستقیم و در 
حدود  اجرا  دست  در  پروژه های 
یک هزار و 400 نفر مشغول به فعالیت 
هستند. این اشتغال حداقل در طول 
سال 96 پایدار است و در سال های 
بعد نیز نسبت به تعریف پروژه های 

جدید تغییر می کند.
خوشبختانه با رویکردی که وزرات 
نفت و شرکت ملی گاز ایران در بحث 
توسعه گازرسانی به روستاها، مناطق 
محروم و جایگزینی با سوخت های 
مایع دارند، این عملکردها حاصل 
شده است تا بتوانیم در این بخش ها 
فعالیت داشته و پروژه های جدید 
تعریف کنیم و این طرح ها نیروی 
محرک و توسعه اقتصاد خواهد بود. 
اجرای این پروژه ها به اقتصاد خانوار 
کمک و گاز را جایگزین سوخت های 
مایع می کند و از نظر اقتصاد دولتی 
نفت  رت  وزا برای  نیز 
ل  نبا د به  فعی  منا

خواهد داشت.
در همین حال در 
با  که  ای  محاسبه 

وزارت جهاد
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کشاورزی در خصوص جایگزینی 
گاز در مرغداری ها که صنعت برتر 
استان به شمار می آید، انجام شده 
است، به ازای هر کیلوگرم تولید 
گوشت مرغ 200 تومان صرفه جویی 
داشته ایم. در مجموع 670 مرغداری 
در سطح استان مشغول به فعالیت 
هستند که با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی تاکنون به 500 مرغداری 
گازرسانی شده است و برای حدود 
100 واحد دیگر نیز امسال برنامه 
داریم. طراحی گازرسانی به روستاها 
را به گونه ای تعریف کرده ایم که 
فاصله خط انتقال با واحدهای صنعتی 

کاهش یابد.

در حوزه گازرسانی به روستاهای 
مرزی چه برنامه هایی در آینده دارید؟
 ، نه با منطقه  ر  د ن  کنو ا هم 
روستایی  مجتمع  به  گازرسانی 
منطقه  تنها  ن  عنوا به  »بلکه« 
از  پس  که  سخت گذر  باقیمانده 
پاسگاه مرزی قرار دارد، در دستور 
حال  در  ر  نکا پیما و  بوده  ر  کا

لوله گذاری در منطقه است.
نیز،  دره  ن  دیوا منطقه  در 
روستاهای منطقه »سارال« که از 
جمله مناطق کوهستانی گردشگری 
به شمار می آید نیز، در حال انجام 

است.
منطقه کوهستانی  نیز  در سقز 
»نکه روز« که شامل چهار مجتمع 
روستایی می شود، تعریف شده و 
پروژه گازرسانی به 30 روستای این 

منطقه در حال اجراست. 
پنج  نیز،  کامیاران  منطقه  در 
مجتمع روستایی کوله ساره، ماسان، 
سرچی و هندی من و... که از جمعیت 
باالیی برخوردارند نیز، در دستور کار 

گازرسانی قرار دارد.
تا پایان امسال همه روستاهای 
مرزی باالی 20 خانوار از گاز برخوردار 
به  نی  سا ر ز گا ه  ند و پر و  ه  شد
روستاهای مرزی استان کردستان 

بسته می شود.

در مجموع ساالنه چه میزان گاز در 

سطح استان مصرف می شود؟
مصرف کل استان در سال سه 
میلیارد مترمکعب است. در فصول 
سرد روزانه 12 میلیون مترمکعب و 
 6 در دیگر فصل ها روزانه پنج تا 
میلیون مترمکعب در سطح استان 
مصرف می شود. تنها واحد صنعتی 
که  است  نیروگاهی  استان  عمده 
روزانه چهار میلیون مترمکعب گاز 

مصرف می کند.
کارخانه سیمان و چند کارخانه 
کاشی و کوره آجرپزی نیز از گاز 

بهره مند هستند. 

در مجموع 47 درصد از مجموع 
مصارف استان در بخش خانگی، 30 
درصد مصرف نیروگاه و مابقی نیز 

صنعتی و تجاری مصرف می شود.

برگزاری دوره های آموزشی برای 
ارتقای نیروی انسانی و استفاده ایمن 
مردم از گاز در اولویت کاری شرکت 

قرار دارد؟
سال  که  موثری  اقدام های  از 
گذشته انجام داده ایم، بحث آموزش 
برای نیروهای رسمی و پیمانکاران در 

از  است.  بوده  مختلف  حوزه های 
بحث  در  مردم  به  آموزش  طرفی 
استفاده ایمن و بهینه از گاز نیز به 

طور ویژه در دستور کار بوده است.
در این مسیر دوره های متعدی در 
واحد  از سوی  مدارس  و   مساجد 
اچ اس ای و بهره برداری برگزار شد تا 
بتوانیم فرهنگ استفاده بهینه و ایمن 
از گاز را ترویج دهیم. واحد روابط 
عمومی نیز تعامالت بسیار خوبی را با 
سازمان های مختلف از جمله صدا و 
سیما، رسانه ها و واحدهای خبری 
عملکرد  بتوانند  تا  است  داشته 

شرکت را به نحو مطلوب اطالع رسانی 
کنند.

نفر   75 برگزاری  سال گذشته 
-ساعت آموزش برای نیروی رسمی 
 در برنامه بود که این میزان به 84 نفر

 - ساعت افزایش یافت.
یکی از ویژگی های دیگری که در 
اجرای پروژه ها می توان به آن اشاره 
بندی  پروژه در زمان  اتمام  کرد، 
تعریف شده است. تمام پروژه های 
شرکت کردستان در زمان تعریف 

شده به پایان رسیده است.

پروژه های گازرسانی نسبت به 
سایر پروژه ها با تاخیر کمتری همراه 
است. با اینکه کردستان توپوگرافی 
خاصی دارد و سخت گذر بوده و اکثرا 
ولی  است  و سنگالخی  دار  شیب 
برنامه ریزی ها به گونه ای تعریف شده 
که پروژه ها در زمان تعریف شده به 

پایان می رسند.

دلیل تحقق بهره برداری از پروژه ها در 
برنامه زمان بندی تعریف شده چیست 
و چه تاثیری در اقتصادی تر شدن اجرا 

دارد؟
پیمانکارانی که در مناقصه برنده 
می شوند، اغلب بومی هستند و به 
منطقه آشنایی کامل دارند و از اهالی 
لبته  ا می کنند؛  استفاده  منطقه 
پیگیری  همیشه  نیز  ما  همکاران 
پیگیری  و  حضور  این  و  می کنند 
مستمر و همدلی و همفکری میان 
پیمانکار، دستگاه  عوامل اجرایی 
نظارت و مسئوالن استان باعث شده 
این پروژه ها در زمان مشخص افتتاح 

شوند.
همان  از  کردن  کار  اقتصادی 
طراحی آغاز می شود. برای گازرسانی 
به یک منطقه یا روستا ممکن است 
گزینه ها و مسیرهای مختلفی پیش 
رو داشته باشیم ولی زمانی یک طرح 
اقتصادی تلقی می شود که گزینه 
مناسب را انتخاب کرده باشیم. گزینه 
مناسب شامل کوتاه ترین مسیر و کم 
هزینه ترین از نظر تحصیل اراضی، 
میزان خاک برداری و مسیرسازی و 

طول لوله گذاری می شود.
با  از سوی دیگر، تعامل خوبی 
ادارات سطح استان انجام شده است. 
یکی از مواردی که می تواند در اجرای 
به موقع پروژه ها تاثیرگذار باشد، 
همکاری و تعامل ادارات است. در 
ید  با ن  یما ح ها طر ی  ا جر ا
هماهنگی هایی را با منابع طبیعی، 
محیط زیست، جهاد کشاورزی، راه و 
شهرسازی، راهداری و پایانه ها و... 
داشته باشیم که بتوانیم ضمن اینکه 
انتقال خود را اجرا کنیم،  خطوط 
کمترین آسیب را به اراضی کشاورزی 

ذره بین
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و محیط زیست وارد کنیم.
این برنامه ها محقق نمی شود مگر 
با همکاری و تعامل اداره های دولتی 
که خوشبختانه همکاری های الزم در 
و  است  شده  نجام  ا زمینه  ین  ا
توانسته ایم با کمترین مشکل این 

طرح ها را به نتیجه برسانیم.

شرکت  عملکرد  خصوص  در  آیا 
نظرسنجی برگزار می شود؟

بله. هر 6 ماه یک بار در خصوص 
عملکرد شرکت  از  مندی  رضایت 
که  د  می شو ر  ا گز بر سنجی  نظر
خوشبختانه بیش از 80 درصد نظر 
مثبت نسبت به عملکرد و اهداف 
شرکت و برنامه های شرکت و دولت 

داشته اند.

چه  در  شرکت  مطالبات  وصول 
وضعیتی قرار دارد؟

ز  ا یکی   ، ت لبا مطا ل  صو و
گاز  شرکت های  همه  دغدغه های 
استانی است. وصول مطالبات در 

مجموع خوب بوده است.
مناطق اهل تسنن، مسجدهای 
زیادی دارند و مرکز استان به شهر 
هزار مسجد مشهور بوده و براساس 
واحدهای  در  گاز  مصرف  قانون، 

مذهبی رایگان است. 
به  بدهی  تمام  گذشته  سال 
پیمانکاران پرداخت شد. با توجه به 
حجم پروژه های در دست اقدام و روند 
اندکی  امسال،  نقدینگی  ضعیف 
نگرانی داریم. با تدابیری که مسئوالن 
شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت 
خواهند اندیشید امیدواریم بتوانیم 
امسال نیز با حجم کاری که داریم 
و  ن  را نکا پیما لبات  مطا نیم  بتوا
سازندگان را به موقع پرداخت کنیم. 

چه برنامه های دیگری در دستور کار 
قرار  استان کردستان  گاز  شرکت 

دارد؟
استقرار سیستم های مدیریتی که 
هم اکنون در چند فاز در حال فعالیت 
این  برنامه های  جمله  از  هستند، 

شرکت به شمار می آید.
با نصب کنتورهای آلتراسونیک در 

ایستگاه های سی جی اس شهرهای 
قروه، سقز، سنندج و بیجار و مریوان 
در زمینه کاهش درصد هدر رفت گاز 
گام برداشته ایم. از سوی دیگر، از 
 88 مانیتورینگ  امسال  ابتدای 
ایستگاه سی ان جی، سی جی اس و 
واحدهای صنعتی را آغاز کرده ایم و 

پیشرفت خوبی دارد.
در این زمینه تجهیزات مورد نیاز 
خریداری و پیمانکار نیز انتخاب شده 
و تا پایان آبان ماه مانتیورینگ در 
سطح استان برای این تعداد استقرار 

خواهد یافت.
استفاده از کنتورهای ارتقا یافته 

نیز از پارسال آغاز شده است که 
می تواند در کاهش هدر رفت گاز 
نشان  گزارش ها  باشد.  تاثیرگذار 
می دهد حداکثر هدررفت شرکت گاز 
استان کردستان در مجموع دو درصد 
این  اینکه  به  توجه  با  ولی  است 
موضوع از اهداف سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به شمار می آید، باید تالش 

کنیم این میزان را نیز کاهش دهیم.
حدود 9 هزار کیلومتر شبکه در 
سطح استان وجود دارد که تاکنون 
نشت یابی حدود پنج هزار کیلومتر 
آن انجام شده و مابقی خطوط را نیز 

براساس برنامه انجام خواهیم داد.
نیز،  سازی  مقاوم  حوزه  در 
فعالیت های خوبی داشته ایم و در 
ایستگاه ها  تاسیسات و ساختمان 

اقدام هایی انجام شده است.
از طرفی، در بلوک بندی شبکه و 
ایمن سازی خطوط نیز فعالیت های 

انجام شده است. 
و  غیرعامل  پدافند  حوزه  در 
استفاده از انرژی های نو، تجدید پذیر 
و سیستم فتوولتائیک که در بیشتر 
ساختمان برقرار کردیم و هم اکنون50 
کیلووات از انرژی خورشیدی استفاده 
می کنیم که این موضوع 27 درصد 

ر  د ا  ر ی  ژ نر ا ف  مصر هش  کا
به همراه داشته  ساختمان هایمان 

است.
در بخش مدیریت کربن، دنبال این 
بودیم که کاهش انتشار متان را داشته 
باشیم که یکی از این اقدام ها استفاده 
در محل  بود.  مفصلی  اتصاالت  از 
اتصال کنتور و رگالتور به علمک که 
پیچی است، بیشترین نشت گاز را در 
سطح شرکت های گاز استانی داریم 
که از سال گذشته یکی از همکاران 
جای  به  که  کرد  ارائه  را  طرحی 
اتصال مفصلی  از  اتصاالت پیچی، 

استفاده کنیم. پس از سپری شدن 
مراحل استاندارد و تایید این طرح، 
یکی از برنامه های امسال ما این است 
اتصاالت  با  را  دوقلو  اتصاالت  که 
بتوانیم  تا  کنیم  مفصلی جایگزین 

سبب کاهش انتشار متان شویم.
رتبه  رتقای  ا برای  تالش  در 
هم  نیز هستیم.  اچ اس ای شرکت 
اکنون رتبه پنج را میان شرکت های 
گاز استانی داریم ولی تالش می کنیم 
با اقدام هایی که در بخش بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست انجام می دهیم، 

بتوانیم این رتبه را ارتقا دهیم. 

باقی مانده  نکته ای  اگر  پایان  در 
بفرمایید.

و خوشحالی  که حالوت  زمانی 
مردم را زمانی که در فصل زمستان 
استفاده  گاز  از  بار  برای نخستین 
بسیار خرسند  می بینیم  می کنیم، 
می شویم. این موضوع، وظیفه شرکت 
گاز استان را در قبال خدمت رسانی 
به مردم زحمتکشی که در مناطق 
سخت گذر استان ساکن هستند، 

سنگین می کند.
وظیفه خود می دانیم در زمینه 
رفاه عمومی،  ارتقای شاخص های 
عدالت اجتماعی و تحقق بخشی به 
اهداف دولت در حوزه رسیدگی به 
مناطق محروم را با گازرسانی به این 
اهالی محقق کنیم تا شاهد ارتقای این 

شاخص ها باشیم.
خوشبختانه در دوره های گذشته 
گازرسانی در استان جهش مناسبی 
داشته است به شکلی که هم اکنون 
تمام روستاهای مرزی کشور از نعمت 

گاز برخوردارند.
روستاهای این استان در مناطق 
مناطق  دره ها،  عمق  سخت گذر، 
سنگی و شیب دار قرار دارند و حتی 
رفت و آمد به این مناطق نیز، سخت و 
با دشواری فراوان انجام می شود ولی 
خوشبختانه با تالش همه کارکنان و 
مسئوالن شرکت گاز، این راه سخت 
و دشوار و سنگالخی هموار شد و 
امروز شاهد گازرسانی به بیشتر نقاط 

استان هستیم.
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خلیجفارس؛مهداکتشافوتولیدنفت
خلیج فارس به قطب انرژی جهان معروف و 
از این رهگذر انجام فعالیت های اکتشاف و تولید 
نفت و گاز در آن از اهمیت چشمگیری برخوردار 
است. آب های نیلگون جنوب ایران، به عنوان مرکز 
راهبردی تولید وشاهرگ حیاتی صادرات نفت 
جمهوری اسالمی ایران و دارا بودن حجم عظیمی 
از ذخائر و منابع هیدروکربوری، وجود مرزها و 
میادین مشترک نفتی میان کشورهای اسالمی 
نظیرعربستان سعودی، کویت، امارات متحده، 
قطر، بحرین و عمان و خصوصیت گذرگاه انرژی 
جهان همواره می تواند در اثر یک تعامل مثبت، 
عامل مهم تأمین پایدار، تعمیق و گسترش روابط 
جهان اسالم و به ویژه کشورهای منطقه با یکدیگر 

باشد.
بازوی توانمند شرکت ملی نفت ایران در تولید 

نفت و گاز منطقه خلیج فارس، شرکت نفت فالت 
قاره ایران است که چهار کشور تولیدکننده عمده 
نفت جهان در حاشیه آن قراردارند؛ عراق، 
عربستان سعودی، قطر و امارات متحده که به 
همراه ایران درمجموع ۶3 درصد ذخایر اثبات 
شده نفت و 40 درصد ذخایر قطعی گازطبیعی 
جهان را در اختیار دارند. با مشخص شدن ظرفیت 
تولید نفت و گاز در گستره آب های خلیج فارس، 
اولین قرارداد اکتشاف و بهره برداری نفت از بستر 
دریا در اواسط سال 1330 خورشیدی ) 1951 
میالدی ( توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت 
ایتالیایی آجیپ منعقد شد. این قرارداد شامل 
توسعه و بهره برداری از منابع نفتی میدان 
بهرگانسر بود که عمالً در سال 1339 خورشیدی 
)19۶0 میالدی( به ثمر رسید و با تشکیل 
کنسرسیوم مشترک ایرانی و خارجی )سیریپ( 

بهره برداری از این میدان آغاز شد. در پی کشف 
نفت در این میدان، شرکت ها ی نفتی دیگری 
نظیر آموکو ) آمریکا ( در جزیره خارک، آرکو، 
مورفی یونیون و سان ) آمریکا (، همچنین آجیپ 
) ایتالیا (، شرکت فیلیپس آمریکا و کمیسیون نفت 
و گاز ) هند ( در جزیره الوان، الف ) فرانسه ( در 
جزیره سیری، هر کدام در سالهای بعد با تشکیل 
کنسرسیوم های مشترک با شرکت ملی نفت 
ایران و با نام های آیپک)خارک ( الپکو و ایمینیکو 
) الوان ( و سوفیران ) سیری ( به فعالیت های نفتی 

پرداختند.

تولدشرکتنفتفالتقارهایران
پس از پیروزی انقالب اسالمی با مصوبه 
شورای انقالب در هجدهم دی ماه 135۸ تمام 
قراردادهای مشارکت با شرکت های خارجی 

مذکور ملغی شد و یک سال بعد از ادغام این 
شرکت ها ، در 29 شهریور1359 همزمان با آغاز 
جنگ تحمیلی، شرکت نفت فالت قاره ایران با 
هدف اداره کلیه میادین نفت و گاز در خلیج فارس 
-که پیش از این شرکت ها ی آمریکایی و اروپایی 
عهده دار آن بودند- تأسیس شد. حوادث سال های 
جنگ و صدمات قابل مالحظه ای که به تأسیسات 
دریا و خشکی با قصد نا کارآمد کردن و توقف تولید 
وارد شد، این شرکت را برای رسیدن به مهمترین 
هدف خود که تولید نفت است. در مقابل چالشی 
بزرگ قرار داد که عبور از آن مستلزم فداکاری، از 
خود گذشتگی و توانمندی باالی همه کارکنان آن 
بود. کارنامه امروز این شرکت، با وجود همه فراز و 

نشیب ها، گواهی روشن بر این مدعاست.
گسترهفعالیتشرکتنفتفالتقاره

شرکت نفت فالت قاره ایران، مسئولیت 

روایت 37 سال  مجاهدت در شرجی جنوب
مروریبرگذشتهوحالشرکتنفتفالتقارهایران،

لباس کار به تن دارند و لبخند به لب؛ آرام و موقر وارد سالن اجتماعات شرکت نفت 
فالت قاره می شوند تا در آیین گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد تاسیس قطب تولید 
نفت و گاز در آب های نیلگون خلیج پارس شرکت کنند. با اینکه تابستان نفس های آخر 
خود را می کشد، اما هنوز شرجی جنوب دست از دامن ساکنان سرزمین های خفته در 
آغوش خلیج همیشگی پارس برنداشته است. هواپیما در حال نشستن در فرودگاه الوان 
است که هرم گرمای شرجی جنوب به صورتمان می زند؛ با خود می گویم: رسیدیم به آنجا 

که کارکنانش با عشقی توصیف نشدنی، غیورانه مجاهدت می کنند. بدون شک تنها عشق 
و غیرت است که کارکنان شرکت نفت فالت قاره ایران را وامی دارد تا کار اقماری در گرمای 
طاقت فرسای جنوب، به دور از خانواده و مدت ها به دور از خشکی را تاب آورند و خم به 
ابرو نیاورند. باال بردن سهم ایران از تولید نفت و گاز جهان و کسب بازارهای بین المللی و 
در یک کالم اعتالی نام ایران، تنها دلیلی است که ایران دوستان را در این شرجی طاقت 

فرسا  سر پا نگه می دارد. 

اشــــاره

چشم انداز

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 848  22



مدیریت، راهبری و تولید از تمامی میدان های 
هیدروکربوری شامل 30 میدان نفتی و 11 میدان 
گازی در گستره حدود 1200 کیلومتر از خلیج 
فارس را به عهده دارد که تعداد ۸ میدان نفتی و 5 
میدان گازی آن مشترک با کشورهای همسایه 
است. هم اکنون به طور کلی 1۷ میدان نفتی و 3 
میدان گازی توسعه یافته با مجموع تولید روزانه 
حدود 400 هزار بشکه نفت و حدود 10 میلیون 
مترمکعب گاز در مدار تولید قرار دارد و میزان 
گازهای همراه نفت استحصالی حدود 1۶ میلیون 
مترمکعب در روز برآورد می شود. بر اساس برنامه 
ششم توسعه، طرح های توسعه میدان های جدید 
توسعه نیافته تعریف شده که در صورت ایجاد شرایط 
مناسب، تامین منابع مالی و اعتباری از طریق جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی و با اجرای طرح های 
توسعه ای مربوطه، پیش بینی می شود در افق 1401 
حدود ۶00 هزار بشکه در روز نفت و 120 میلیون 
مترمکعب گاز قابل دستیابی باشد. این شرکت هم 
اکنون در پنج منطقه عملیاتی شامل بهرگان، خارک، 
سیری، الوان، کیش و منطقه جدید قشم مشغول 
فعالیت است. عملیات تولید نفت در منطقه بهرگان 
در چهار میدان بهرگانسر، هندیجان، نوروز و سروش 
صورت می گیرد؛ میادین ابوذر، درود 1 و 2، نوروز و 
فروزان در منطقه خارک و میدان های الوند، نصرت، 
اسفند و سیری در منطقه عملیاتی سیری قرار 

گرفته اند. در منطقه عملیاتی الوان نیز، میدان های 
سلمان، رسالت، رشادت، الوان و بالل به تولید نفت 
اشتغال دارند. از میان میدان های نفتی و گازی 
شرکت نفت فالت قاره ایران، برخی از آنها به صورت 
مشترک با دیگر کشورهای همسایه قرار دارند؛  در 
طول مرز مشترک آبی ایران و عربستان سعودی، 4 
میدان اسفندیار، فروزان، فرزاد A )فارس 1( و فرزاد 
B )فارس 2( قرار دارند. در طول مرز مشترک آبی 
ایران و قطر نیز میدان نفتی رشادت قرار دارد، 
همچنین الیه نفتی میدان پارس جنوبی در طول 
مرز مشترک ایران و قطر واقع شده است.  میدان 
نفتی و گازی آرش نیز در طول مرز مشترک آبی 
ایران و کویت قرار گرفته است. میدان های نفتی 
فرزام، نصرت، مبارک و سلمان در زمره میدان های 
مشترک با امارات قرار دارند. در عین حال تنها میدان 
مشترک نفتی ایران با عمان، میدان نفتی هنگام 

است.

نفتفالتقاره؛سومینشرکتبزرگ
دریاییجهان

شرکت نفت فالت قاره ایران، سومین شرکت 
بزرگ دریایی دنیاست که با پیشینه نیم قرن تجربه، 
بخش قابل توجهی از تولید نفت کشور را در گستره 
آبهای نیلگون خلیج فارس به عهده دارد. امروزه 
شرکت نفت فالت قاره ایران با دارا بودن نزدیک به 
100 میلیارد بشکه نفت درجا، بیش از 1۸0 تریلیون 
فوت مکعب گاز درجا و بیش از 2۷ میلیون بشکه 
ظرفیت ذخیره سازی نفت خام، پیشتاز توسعه و 
تولید نفت دریایی در منطقه خلیج فارس است. این 
شرکت دارای زنجیره کامل اکتشاف،  بهره برداری و 
صادرات نفت خام است و شاید تنها شرکت تولید 
نفت در کشور باشد که عملیات اکتشاف تا صادرات 
نفت خام را با اتکا به توانمندی های خود انجام 
می دهد. 195 سکوی دریایی )شامل 29 سکوی 
بهره بردار ی بزرگ(، هشت کارخانه خشکی، 2 گوی 
شناور، 3 اسکلت صادرات نفت، یک اسکله صادرات 
محصوالت گازی و تدارکاتی به همراه پایانه مدرن و 
عظیم شناور خلیج فارس با ظرفیت ذخیره سازی 
بیش از 2/2 میلیون بشکه نفت خام و قابلیت 
همزمان صادرات آن و چندین هزار کیلومتر خط 
لوله انتقال نفت خام، بخش کوچکی از تجهیزات 
شرکت نفت فالت قاره ایران، یکی از بزرگترین 
شرکت ها ی فعال در صنعت نفت دریایی جهان 
است. در شرکت نفت فالت قاره ایران، نفت با 
کیفیت های مختلف و از API 19 در میدان های 
سروش و نوروز تا API 45 در میدان مشترک 
هنگام تولید می شود. نتیجه این بازه وسیع در 
کیفیت نفت تولیدی، عرضه ۶ کالس مختلف نفت 
صادراتی از هشت کالس نفت صادراتی کشور است 
و بدینوسیله شرکت نفت فالت قاره ایران توانسته 
است سلیقه طیف گسترده ای از خریداران را به خود 
جلب کند. ماهرترین گروه غواصان صنعتی در 
خاورمیانه،  کارآمدترین تیم تعمیرات زیر آب در 
جهان، بزرگترین مجموعه تعمیر و نگهداری 
تاسیسات نفتی در منطقه خلیج فارس، بزرگترین 
ناوگان شناورهای پشتیبانی دریایی در آب های 
حاکمیتی ایران، استفاده از نخستین فناوری های روز 
دنیا مانند حفاری چاه های انحرافی و افقی در کشور، 
مجهزترین ناوگان هلی کوپتری غیرنظامی در 
آسمان ایران، تامین و جابجایی حجم انبوهی از 

کاالها و خدمات مورد نیاز صنعت نفت دریایی در 
کمترین زمان ممکن، از دیگر برگ های برنده شرکت 
نفت فالت قاره ایران است. در عین حال این شرکت 
باالترین نرخ جابه جایی متمرکز کارکنان در کشور 
را نیز در کارنامه خود دارد که این امر به دلیل 
پراکندگی کارکنان نفت فالت قاره در حدود 325 
شهر و روستای ایران است. افزون بر این، یکی از 
بزرگترین شبکه های بهداشتی و درمانی صنعت نفت 
در سکوها و مناطق عملیاتی با کارآزموده ترین کادر 
درمانی، بخش دیگری از توان شرکتی است که با اتکا 
به بیش از نیم قرن تجربه و با فکر و اندیشه ایرانی، 
پرچمدار عزت و استقالل صنعتی و اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه راهبردی خلیج 

فارس است.

چشماندازتوسعهاینفتفالتقاره
چشم انداز توسعه ای شرکت نفت فالت قاره 
ایران، به عنوان متولی بهره بردار ی از میادین نفتی 
و گازی ایران در خلیج فارس )به استثنای میدان 
گازی پارس جنوبی( مبتنی بر تولید صیانتی 
حداکثری و اعتالی نام ایران در عرصه رقابت های 
نفتی در منطقه راهبرد ک خلیج فارس است. 
اقدامات این شرکت در سال های گذشته باعث 
افزایش ذخایر راهبردی، افزایش تولید نفت و گاز، 
توسعه میدان های مشترک و افزایش صادرات نفت 
دریایی ایران شده است؛ به طوری که این شرکت 
هم اکنون تولیدکننده ۶ نوع مختلف از ۸ نوع نفت 
تولیدی کشور و این در حالی است که نزدیک به 30 
درصد نفت صادراتی کشور در دوران تحریم ها از 
مناطق تحت حاکمیت شرکت نفت فالت قاره ایران 
تامین شده است. در سالی که گذشت، با وجود 
تنگناهای مالی، اقدامات موثری از سوی شرکت نفت 
فالت قاره ایران در عرصه تولید و نگهداشت 
تاسیسات نفتی صورت گرفت. برخی پروژه های ملی 
نظیر پاالیشگاه گاز قشم با ظرفیت جمع آوری و 
فرآورش روزانه ۸0 تا 100 میلیون فوت مکعب از 
گازهای همراه میدان مشترک هنگام و راهبری و 
بهره بردار ی از شناور فرآورشی FPSO و مدیریت 
الیه نفتی پارس جنوبی  سال گذشته به سرانجام 
رسید. در عین حال برنامه ریزی مدونی برای 
تعمیرات و نوسازی تجهیزات، تاسیسات و خطوط 
لوله و همچنین ورود به بازارهای جدید انرژی صورت 
گرفت. این شرکت در ادامه برنامه های توسعه ای 
خود سعی کرده است تا با تمرکز بر پروژه های 
نگهداشت تولید - با وجود رقم افت طبیعی نزدیک 
به ۷0 هزار بشکه ای تولید نفت در آب های خلیج 
و  مربوطه  پروژه های  اولویت بندی  فارس- 
صرفه جویی بیشتر در منابع مالی، امکان دستیابی 
به تولید روزانه بیش از 3 میلیارد فوت مکعب گاز تا 
پایان برنامه ششم توسعه و دستیابی به رقم تولید 
10 میلیارد فوت مکعب گاز در روز در سال های 
آینده را محقق سازد. تشکیل هاب گازی سیری و 
الوان، افزایش بازیافت و تولید از میادین با استفاده 
از فناوری های جدید EOR/ IOR، ارزیابی و نهایی 
سازی توسعه میادین و مخازن توسعه نیافته به ویژه 
میادین و مخازن مشترک، نگاه و برنامه ریزی ویژه 
در زمینه اچ اس ای به ویژه محیط زیست با رویکرد 
No Flering، به همراه نگاه ویژه و خاص به بهبود 
مستمر و ارتقای سرمایه انسانی شرکت به ویژه 
جوانان از دیگر رئوس کاری این شرکت در افق 

چشم انداز است.
فعالیتهایزیستمحیطیدرفالتقاره

شرکت نفت فالت قاره ایران در چارچوب 
کنوانسیون ها و پروتکل های زیست محیطی 
بین المللی، تولید صیانتی از ذخایر نفت و گاز کشور، 
افزایش ضریب برداشت، بهینه سازی روش های 
بهره برداری و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه 
نفت را انجام می دهد و در تمام سال های فعالیت 
خود، اقدام های موثری در این خصوص داشته است. 
کاهش پساب های خروجی به میزان PPM 15بر 
اساس پروتکل کویت، همچنین راه اندازی پروژه های 
عظیم جمع آوری گازهای همراه میادین مناطق 
عملیاتی خارک، بهرگان و سیری،  از اقدامات 
ارزشمند این شرکت در این خصوص است. با 
بهره بردار ی از پروژه NGL سیری با ظرفیت 140 
میلیون فوت مکعب در روز، به عنوان یکی از 
بزرگترین پروژه های زیست محیطی صنعت نفت 
کشور، عالوه بر جمع آوری و جلوگیری از سوزانده 
شدن گازهای همراه نفت میادین شرکت نفت فالت 
قاره ایران و انتشار چند هزار تن آالینده در خلیج 
فارس، محصوالت متنوع گازی شامل پروپان، بوتان، 
پنتان و همچنین میعانات گازی با ارزش اقتصادی 
میلیون ها دالر تولید می شود. همچنین از سال 
13۸5 تاکنون، سوخت مصرفی نیروگاه برق کیش 
به میزان 25 میلیون فوت مکعب در روز، توسط 
منطقه عملیاتی کیش و از طریق گازهای همراه 
میادین منطقه سیری تامین شده است. این اقدام 
عالوه بر جلوگیری از سوزاندن میلیاردها فوت مکعب 
گاز و آلودگی محیط زیست، باعث صرفه جویی 
مصرف ساالنه بیش از 2۶۶ میلیون لیتر گازوییل در 
این جزیره شده و نقش بسزایی در رونق و شکوفایی 
این جزیره مرجانی خلیج فارس ایفا کرده است. 
حجم گاز تحویلی شرکت نفت فالت قاره ایران به 
پتروشیمی خارک نیز بیش از 140 میلیون فوت 
مکعب در روز است که این گاز نیز به محصوالت 

باارزش تبدیل می شود.

مسئولیتهایاجتماعیفالتقاره
شرکت نفت فالت قاره ایران همچنین در 
همسویی با عمل به مسئولیت های اجتماعی و 
خدمت رسانی به ساکنان بومی و همجوار تاسیسات 
نفتی، در سال های گذشته اقدامات گسترده ای انجام 
داده که ساخت آب شیرین کن و تامین آب آشامیدنی 
مردم، احداث مسجد، مدرسه، سالن های ورزشی و 
هنرستان، راه سازی، ارائه خدمات درمانی و اورژانسی، 
برق رسانی، ساخت اسکله ماهیگیری، تامین لوازم 
موردنیاز مدارس و... از جمله این اقدام ها بوده است. 
همچنین گازرسانی به نیروگاه کیش که اثرات 
اقتصادی و زیست محیطی چشمگیری برای کشور 
داشته است، در همسویی با عمل به مسئولیت های 
اجتماعی توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی 
می شود.   نگاهی به دستاوردهای شرکت نفت فالت 
قاره ایران گویای این واقعیت است که سومین شرکت 
بزرگ نفتی دریایی جهان با بهره مندی از خدمات 
مخلصانه کارکنانی همیشه در صحنه، گام های بلندی 
در مسیر دستیابی به اهداف توسعه ای در افق 
چشم انداز برخواهد داشت و نامی ماندگار در تاریخ 
صنعت نفت جهان از خود به یادگار خواهد گذاشت.
 روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
منیژه احیایی
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 گامی بلند 
در رشد و 
توسعه  ورزش 
همگانی  و 
قهرما نی

  المپیادهای سراسری فرهنگی 
ورزشی وزارت نفت میعادگاهی 
است درزمینه توسعه ورزش 
همگانی و قهرمانی میان کارکنان و 
خانواده های آنها تا از سالمت و 
نشاط برخوردار باشند.

این حرکت فرهنگی ورزشی که 
هر دو سال یک بار در 3 رده 
کارکنان،  فرزندان و پیشکسوتان 
در دو بخش بانوان و آقایان برگزار 
می شود، اهداف خاص خود را دارد.

در دو بخش کارکنان و 
 پیشکسوتان هدف، توسعه و
 ارج نهادن به ورزش همگانی و 
سالمت و نشاط کارکنان است. در 
بخش فرزندان به غیر از توسعه 
ورزش همگانی، گامی بلند نیزدر 
مسیر تربیت و پرورش استعداد 
های ناب در ورزش قهرمانی نفت  
برداشته می شود.

دهمین المپیاد سراسری 
فرهنگی ورزشی فرزندان پسر 25 
سال و کمتر وزارت نفت که در 
شیراز به میزبانی شرکت ملی نفت 
ایران و با حضور بیش از 800 
ورزشکار، مربی و کادر اجرایی، طی 
ده روز در دهه آخر شهریور 96  
برگزارشد، در نوع خود به لحاظ 
کمی و کیفی یکی از بهترین المپیاد 
های برگزار شده بود.  در این 
رویداد بزرگ ورزشی، استعدادها 
شناخته شد تا با رشد و پرورش 
آنها و تزریق به ورزش قهرمانی به 
رشدو توسعه ورزش کشور به 
خصوص تیم های نفتی حاضر در 
رقابت های قهرمانی کشور کمک 
شود و  پرچم ورزش نفت همیشه 
برافراشته باشد. 
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دفاع مقدس
مشعل  سرزمين كردستان همانند ديگر 
مردمي  ز  ا مملو  اسالمي  يران  ا مناطق 
سلحشور، رشيد و دلير است كه با تقديم 
صدها شهيد، جانباز و اسير در دوران دفاع 
مقدس، حسرت تصرف يك وجب از خاك 

ميهن را بر دل دشمن متجاوز گذاشتند.
 براي ساكنان اين ديار، ايثار و شهادت 
حتي قبل از آغاز اعالن رسمي جنگ شروع 
شده بود. جوانان مومن و مذهبي شهرهاي 
كردستان با كمك سپاه، اسلحه به دست 
گرفتند و با گشت زني شبانه، امنيت شهرها 
اين  از  تامين كردند. يكي  را  و روستاها 
نوجوانان شجاع در حالي كه 11 سال بيشتر 
نداشت، با پيوستن به نيروي بسيج مردمي 
سعي كرد سهمي در مقابله با گروهك هايي 
داشته باشد كه شبانه به روستاهاي اطراف 
شهرستان بيجار حمله می كردند و مردم بي 
گناه و خانواده هاي مذهبي را اسير می كردند 
و يا به شهادت مي رساندند.  علي اكبر نصرتي، 
متولد 1348 در بيجار كردستان، در سال 69 
وارد صنعت گاز شد و هم اكنون رئيس دفتر 
و  دبير هيئت مديره شركت مهندسي  و 

توسعه گاز ايران است.
وی زادگاهش بيجار را از جمله شهرهاي 
شيعه نشين استان كردستان معرفي می كند 
گروهك ها  بر  غلبه  ز  ا پس  می گويد:  و 
توانستيم دشمن را تا مرز 35 كيلومتري 
بيجار بيرون برانيم. سپس از سال 62 رسما 
وارد بسيج سپاه پاسداران بيجار شدم و به 
عنوان بسيجي در عمليات هاي مختلفي در 
شهرهاي مريوان، سقز، ديواندره، دره شيلر و 
حلبچه حضور داشتم و با توجه به اوضاع 
ملتهب كردستان به مدت سه ماه پس از 
پايان جنگ نيز مشغول به خدمت و آماده 
باش بودم.  اين رزمنده دفاع مقدس درباره 
اهداف عمليات والفجر 10 مي گويد: دشمن 
در آن زمان با انواع و اقسام جنگ افزارهاي 
پيشرفته، كه حاميان غربي در اختيارش 
گذاشته بودند، در جبهه جنوب متمركز كرده 
بود كه اين تراكم نفرات و تجهيزات، اجراي 
عمليات در اين مناطق را براي ايران بسيار 
سخت می كرد؛ از اين رو ايران قصد داشت با 
انهدام بخشي از توان دشمن در جبهه غرب 
كاري كند تا عراقي ها به سوي غرب كشيده 
براي  عملياتي  مانورهاي  امكان  و  شوند 
رزمندگان در جنوب فراهم شود. دشمن هم 
كه فكر نمي كرد ما در آن نقطه عمليات انجام 
دهيم، دست به كاري غيرانساني زد و با 
حمالت شيميايي، مانع از پيشروي جبهه 
ايران شد. البته صدام در اين 
گز  هر ق  ا عر منطقه 
نتوانست مانع از تصرف 
سد دربندي خان در 
ارتفاعات شاخ شميران 
شود و ايران با قدرت 
سد را به تصرف 
در آورد.   نصرتي 
صيف  تو ر  د
يط  ا شر
جغرافيايي و 

اجرايي عمليات والفجر 10 مي گويد: عمليات 
و  و سردسير  انجام شد   66 زمستان  در 
سخت گذر بودن منطقه كوهستاني كردستان، 
كار را دشوار مي كرد. در هر صورت به دره 
بود،  به شهرهاي عراق  دزلي كه مشرف 
رسيديم و در ارتفاعات چناره مستقر شديم. 
من مسئول دسته گردان امام حسين)ع( در 
اين عمليات بودم.سعي می كرديم به پشت 
جبهه دشمن نفوذ كنيم و سرانجام موفق 
شديم مركز گردان دشمن را كامال به تسخير 
در آوريم. در اين عمليات در ارتفاعاتي كه 
مشرف به دشت حلبچه و شهرهاي اطرافش 
بود، مستقر بوديم و به همين دليل، عمليات 
شيميايي صدام، كمتر به بچه ها آسيب رساند، 
اما مردمي كه در دشت حلبچه بودند، به 

شدت آسيب ديدند.
او در توصيف ساكنان شهر حلبچه عراق 
می گويد: ساكنان حلبچه از برادران اهل سنت 
هستند و اين شهر همانند اهالي شهرهاي 
همجوار در خاك ايران مثل پاوه و جوانرود، 
مردماني خونگرم، آرام و اهل ديانت و ايمان 

دارد. 
تمام سلسله جبال مشرف به شهر حلبچه 
به دليل نفوذ دائم گروهك ها و تبادل آتش 
بين 2 طرف جنگ، مين گذاري شده بود و 
تردد در آن به جز بومي ها براي كسي مقدور 
نبود. 3 روز بعد از عمليات شيميايي صدام به 
حلبچه وارد شديم و ديديم آن جنايتكار 

جنگي چگونه مردم و شهروندان خود را به 
خاك و خون كشيده است. مردم در دشت 
حلبچه پرپر شده بودند و اوضاع خيلي اسفبار 
بود. حتي حيوانات هم تلف شده بودند. نه 
تنها حيوانات بلكه همه پديده ها آب، خاك و 

هوا هم به شدت آلوده بود. 
انسان ترين صحنه موقعي اتفاق افتاد كه 
رزمندگان ما فداكارانه ماسك هاي شان را به 
شهروندان حلبچه بخشيدند و از سالمت خود 
گذشتند. مطمئنم كه هنوز هم زخم هاي 
اقدام  تبعات آن  از  اهالي مظلوم حلبچه 
ناجوانمردانه پاك نشده و آثار سوء آن حمالت 

شيميايي مرگبار همچنان ادامه دارد. 
حلبچه برخالف ساير شهرهاي همجوار با 
مرز ايران كه عمدتا خالي از سكنه بوده و 
حالت نظامي داشتند، كامال مسكوني بود و به 
همين دليل، تلفات انساني بسيار بااليي بر 

ساكنانش تحميل شد.
رئيس دفتر شركت مهندسي و توسعه گاز 
ايران در ادامه درباره راهبرد دشمن در 
عمليات مرصاد می گويد: از ديدگاه راهبردی، 
نزديك ترين نقطه به بغداد از سوي عراق، 
مهران و نفت شهر و از سوي ايران براي 
رسيدن به تهران، از جاده كرمانشاه است؛ 
بنابراين دشمن مسير خوبی را براي رسيدن 
از  انتخاب كرده و درصدد بود  به تهران 
كرمانشاه و سپس همدان به سمت پايتخت 
حمله كند. غافل از اينكه در بطن جامعه 

ايران، انگيزه و شور و شوقي بي نظير براي 
يكسره كردن كار دشمن موج می زد. مردم از 
تمام شهرها و روستاها خود را به سمت مرصاد 
می رساندند و هر لحظه بر تعداد جمعيت 
مشتاق نبرد افزوده می شد. مردم آمده بودند 
تا درسي فراموش ناشدني به متجاوزان بدهند 
كه براي هميشه فكر تصرف خاك ايران را از 
ذهن شان بيرون كنند. ظرف 48 ساعت چنان 
نيروها با تمام قوا پاي كار آمدند كه ديگر 
ظرفيتي براي اسكان و اقامت نيروها وجود 
نداشت، اما در جبهه دشمن، نيروهايي فريب 
خورده با مغزهايي شست وشو داده حضور 
داشتند كه انگار به يك مراسم رسمي و 

تشريفاتي دعوت شده بودند.
 نيروهايي با لباس هاي شيك كه هيچ 
گونه ملزومات و لباس رزم به همراه نداشتند 
گويي كه پيروزي خود و تصرف تهران را 
حتمي می دانستند. حركت متجاوزان در طول 
جاده باعث شد تا هوانيروز با تسلط كامل آنها 
را قلع و قمع كرده و عمليات مرصاد را به 
روزي فراموش ناشدني در تاريخ جنگ بدل 

كند.
اين بسيجي جبهه هاي جنگ می افزايد: 
بعد از عمليات مرصاد به موقعيت جوار سد 
قشالق سنندج بازگشتيم و كارهاي بازسازي 
پس از اتمام جنگ را انجام داديم و تا 3 ماه 
پس از پايان جنگ نيز در حال آماده باش 
بوديم. در واقع من به دليل جغرافيايي كه در 
آن سكونت داشتم، اين توفيق برايم حاصل 
شد كه بهترين روزهاي عمرم از سال 58 تا 
آذر 67 را در خدمت به اسالم و ايران سپري 

كنم.
 يكي از نكات جالب توجه در جنگ اين 
بود كه همه قوميت ها اعم از سني و شيعه، 
ترك، لر و كرد در كنار هم براي حفظ آب و 
خاك كشور می جنگيدند و از نكات فرعي، 
جالب اينكه در طول سال هاي جنگ بر اثر 
همنشيني با دوستان آذري موفق شدم زبان 

تركي را به طور كامل فرا بگيرم. 
ز  ا عراق  استفاده  پايان،  در  نصرتي 
سالح هاي شيميايي را نشانه ترس، زبوني و 
درماندگی صدام در مقابله با موفقيت هاي 
پي در پي ايران ارزيابي می كند و مي گويد: تا 
عمق سليمانيه عراق نفوذ و سراسر مرز با 
عراق را براي صدام تبديل به جهنم كرده 

بوديم.
 در چنين شرايطي، صدام در موضع ضعف 
قرار داشت و با حمالت شيميايي به جنوب، 
روي  می كرد  سعي  سردشت  و  حلبچه 
شكست هايش سرپوش بگذارد. از سوي ديگر 
دشمن می خواست در آخرين روزهاي جنگ، 
بخشي از خاك ايران را تصرف كند تا بعدا بر 
سر ميز مذاكره بتواند امتياز بگيرد كه البته 
بچه ها تا آخرين نفس مردانه جنگيدند و 
حسرت تصرف حتي يك وجب از خاك ايران 
را بر دل صدام نهادند. در دوران پس از جنگ 
هم هر موقع كه كشور دچار چالشي شده، 
همان روحيه ايثار و از خود گذشتگي به 
كمك آمده تا موانع را از پيش رو برداريم و از 

گردنه ها به سالمت عبور كنيم.

روحيهایثاروازخودگذشتگيدرایرانیهاموجمیزد

 صدام  در حسرت
 یک  وجب  از خاک  ایران ماند!

استفادهازسالحشيميایينشانهترسصدامبود

دفاع مقدس
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ابتدا توضیحاتی درباره فعالیت های 
خود ارائه دهید.

متولد 1343 و اهل بابل هستم و از سال 
1365 بالفاصله از جنگ به محيط صنعت آمدم 
و در گزينش وزارت نفت شاغل شدم. از سال 
61 افتخار اين را دارم كه به عضويت بسيج 
درآمدم و اميدوارم بسيجی بمانم. ارديبشهت 
ماه 1385 مسئوليت پايگاه بسيج شهيد مفتح 
به من سپرده شده و اين مسئوليت تاكنون 

تداوم داشته است.

اگر خاطره ای ماندگار در ذهن شما ثبت 
شده است، آن را تعریف کنید.

17 سال داشتم و سال سوم دبيرستان بودم. 
پس از برگشت از جبهه )عمليات والفجر1( در 
راه مدرسه يكی از دوستان به ما اطالع داد كه 
به لبنان نيرو اعزام می كنند. كنارم يكی از 
دوستان بود )محمدرضا دهقان( كه در كربالی 
5 شهيد شد. به او گفتم به خانواده من اطالع 
بدهد كه به لبنان رفته ام. از مسير مدرسه ام كه 
در كرج بود، به تهران آمدم و از آنجا به دمشق و 

نهايت به بعلبك اعزام شدم.
اين اتفاق و خاطره ای است كه از آن دوران 

در ذهن من ماند.

 پایگاه بسیج شهید مفتح چند عضو 
دارد؟

پايگاه بسيج شهيد مفتح، زيرمجموعه بسيج 
شركت ملی گاز ايران بوده و 500 نفر عضو دارد 
كه 50 درصد اين تعداد بسيجی فعال هستند. 
به درخواست خواهران، چند سالی است كه 
بسيج خواهران را نيز فعال كرده ايم و هم اكنون 

100 نفر در اين بخش فعال هستند.
نكته قابل تامل اين است كه تاسيس بخش 
بسيج خواهران مختص شركت مهندسی و 
توسعه گاز ايران بوده و هيچ كدام از شركت ها 

دارای بسيج خواهران نيستند.

پایگاه بسیج شهید مفتح  اعضای 
تاکنون چه دوره های آموزشی ای را 

طی کرده اند؟ 
دوره های بصيرت، اردوهای نظامی، سفر به 
مناطق جنگی جنوب و غرب كشور و بازديد از 
اين مناطق از جمله مهم ترين برنامه های كاری 

اين پايگاه است كه هرساله برگزار می شود.
افزون بر برگزاری دوره های آموزشی نظامی 
و عقيدتی - سياسی، مراسم ديگری نيز به 
شامل سوم  موقعيت ها  و  شرايط  فراخور 
خردادماه، هفته دفاع مقدس و بسيج برگزار 

می شود.

لطفا به ویژگی خاص این پایگاه اشاره 
کنید.

ويژگی مهمی كه اين پايگاه دارد، حضور 
نيروهای فنی و كاری در آن است. همه اين افراد 
در پروژه ها، طرح ها و مسائل پشتيبانی شركت 
حضور دارند و به نوعی نيروهای اجرايی و فعال 
عرصه كاری شركت به شمار می روند كه اين 
از ويژگی های اعضای اين پايگاه  موضوع 

محسوب می شود.

اعتقاد دارم همه نيروهای شركت بسيجی 
هستند، عده ای شناسنامه سازمانی دارند و 
كارت بسيج دريافت كرده اند و عده ای كارت 
ندارند كه آنها نيز به نوعی فعاليت بسيجی 

می كنند. 
عمده فعاليت های شركت مهندسی و توسعه 
گاز ايران كار بسيجی است. اگر بسيجی كار 
نمی كرديم، بسياری از پروژه ها و طرح ها به 

سرانجام نمی رسيد.

به دلیل ماهیت کاری شرکت، اعضای 
این پایگاه در دیگر شهرها و مناطق 
دورافتاده مشغول فعالیت و خدمت 
هستند و امکان حضور در برنامه های 
این پایگاه را ندارند. چگونه برای حضور 
این افراد در مراسم و برنامه های بسیج 

برنامه ریزی می کنید؟
در طول سال چند مناسبت داريم و سعی 

می كنيم از نيروها در تجمعاتی كه ضرورت 
ندارد، دعوت نكنيم.

نگاه مان اين است كه پروژه ها برای ما يك 
فعاليت مهم و اساسی است. فردی كه در 
پروژه ها فعاليت می كند، به نوعی فعاليت 
بسيجی دارد. سعی می كنيم در موارد اساسی 
كه پيش تر به آن اشاره شد و در زمانی كه اين 
نيروها در استراحت هستند، از آنها استفاده 

كنيم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران در دیدار با اعضای پایگاه 
اعالم کرد که باید در عرصه بازرسی 
پروژه ها از این اعضا استفاده کرد. چه 

برنامه هایی در این حوزه دارید؟
پيش تر اشاره شد كه نيروهای ما فعال و موثر 
هستند. 500 نفر از كل مجموعه يك هزار نفری 
شركت، عضو بسيج هستند و اعتقاد داريم كه 
همه نيروهای ما بسيجی هستند و عده ای 
شناسنامه سازمانی دارند و پرونده بسيج تشكيل 
داده اند و كارت دريافت كرده اند و عده ای اين 

مسير را طی نكرده اند.
مديرعامل شركت از اعضای بسيج انتظار 
دارد كه اگر اين اعضا ضعف، اشتباه و انحرافی را 
در روند اجرای پروژه ها مشاهده كردند، اطالع 
رسانی كنند كه قاعدتا بسيج در اين زمينه ها 

فعاليت دارد.
خوشبختانه در همه زمينه ها اين توانمندی 
در نيروهای بسيج وجود دارد كه ضمن انجام 

فعاليت های تعريف شده، در هر بخشی كه الزم 
باشد نيز، كار مضاعف كنند و اين آمادگی را 

اعالم می كنيم.

آیا پایگاه بسیج شهید مفتح در موارد 
بحرانی در عرصه حضور داشته است؟

بوده حضور  مواردی كه الزم  بله؛ در 
داشته ايم. ما سلسله مراتب فرماندهی داريم و 
تابع آن هستيم. با توجه به استعداد و توانمندی 
اعضای پايگاه، هر زمانی كه احساس شود و 
فراخوان دهند، حضور می يابيم و تالش كرده ايم 
در اين مسير، مانع فعاليت های اصلی شركت 

نشويم.

مانده  باقی  نکته ای  اگر  پایان  در 
بفرمایید.

بايد اشاره داشته باشم به سخن حضرت امام 
خمينی )ره( كه فرمودند: بسيج شجره طيبه 

انقالب است.
به اعتقاد من اگر بسيج كه همه آحاد مردم 
است، شكل نمی گرفت، انقالب نيز نبود، اگر 
و  موفقيت ها  و  نبود  آرامش  نبود  بسيج 

دستاوردهای امروز ا شاهد نبوديم.
اگر ايثار ايثارگران، جانبازی جانبازان و 
رشادت های جوان های ما از جمله شهيد همت، 
باكری، زين الدين، چراغی و... نبود، امروز به 
راحتی نمی توانستيم كنار يكديگر جمع شويم 
و زندگی را با آرامش بگذرانيم كه جا دارد 

قدردان ايثار و رشادت اين عزيزان باشيم.
درباره حوزه مقاومت بسيج شركت ملی گاز 
ايران نيز بايد بگويم كه خوشبختانه اين حوزه 
بين ديگر حوزه ها از موفقيت بااليی برخوردار 
بوده و اين نيز به دليل شخصيت بارز و ايثارگر 
فرمانده بسيج اين پايگاه بوده كه فرمانده ای 

اليق و شايسته برای مجموعه است. 
حمايت مهندس عراقی، مديرعامل شركت 
ملی گاز ايران كه توجهی ويژه و نگاه و نگرشی 
خاص به مجموعه بسيج دارد نيز، در اين مسير 

بی تاثير نبوده است.
سطح انتظارات با توجه به شرايط از سوی 
مديريت عالی مجموعه شركت ملی گاز ايران 
و دخيل كردن بسيج در زمينه هايی كه نياز 
بود، به ويژه در بحث سرقت، قطع و وصل گاز 
و... نشان داد كه اين نيروها توانمندی های 

بسياری در تمام حوزه ها دارند.
افزون بر موارد اشاره شده، مديرعامل 
شركت ملی گاز ايران در آخرين نشست ستاد 
سوخت كه سال گذشته برگزار شد، از بسيج 
قدردانی  كرد كه ما نيز به نوبه خود از نگرش 
و نگاه مهندس عراقی به بسيج و بسيجی ها 
تشكر می كنيم. اميدارم از بسيج و بسيجی ها 
استفاده سياسی نشود. بسيج متعلق به ملت 
است و بايد تحت رهبری و گوش به فرمان 

ولی امر باشد.
در جريانات سياسی بايد دقت الزم را 
داشته باشيم كه هيچ جريانی به صورت ابزاری 
از نيروهای بسيج استفاده نكند كه الحمدهلل 
در حوزه بسيج شركت ملی گاز ايران اين 
موضوع لحاظ شده و تاكنون شاهد اين موارد 

نبوده ايم.

مشعل  آذرماه 1358 بود که پیر جماران برای صیانت از دستاوردهای انقالب 
اسالمی، فرمان شکل گیری ساختاری مردمی به نام »بسیج« را صادر و درباره اهمیت 
این ساختار فرمودند: مملکتي که 20 میلیون جوان دارد، باید 20 میلیون ارتش داشته 
باشد.ساختار بسیج در تاریخ انقالب اسالمي نه تنها به عنوان یک نهاد نظامي صرف، 
بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگي و ارزشي و کلمه طیبه اي که بین همه اقشار ملت 
ایران ریشه دوانده است، توانست جایگاهی مثال زدنی بیابد.در ادامه، گفت وگو با 
سهراب نجار، رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران و فرمانده پایگاه بسیج شهید مفتح 

را می خوانیم.

گفتوگوبافرماندهایازجنسباران

امیدوارم بسیجی بمانم

اگر ایثار ایثارگران، جانبازی 
جانبازان و رشادت های 

جوان های ما از جمله شهید 
همت، باکری، زین الدین، 
چراغی و... نبود، امروز به 
راحتی نمی توانستیم کنار 

یکدیگر جمع شویم و زندگی 
را با آرامش بگذرانیم که 

جا دارد قدردان ایثار و 
رشادت این عزیزان باشیم.
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صنعتنفت،نخستيننقطههدفحمله
دشمنبعثی

اگر بخواهيم به روزهای آغازين جنگ برگرديم، 
می بينيم كه جنگ تحميلی برای بخش عظيمی از 
ملت ايران از ساعت 14:15دقيقه روز 31 شهريور 
1359 آغاز شد، اما كاركنان صنعت نفت از چندماه 
پيش از آن، درگير حوادث آغازين نبرد بودند كه 
بمب گذاری در خطوط نفت جريانی به پااليشگاه 
آبادان، گلوله باران تاسيسات نفتی دهلران، چشمه 

خوش و نفت شهر بخشی از آن حوادث بود.
آنچه در روز ابتدای جنگ برای خانواده صنعت 
نفت اتفاق افتاد، فراتر از بمباران چند كارخانه و 
تاسيسات بود، زيرا حفار مردان ما در نخستين 
ساعات درگيری در منطقه ای كه امروز آزادگان و 
جفير می ناميم، تا آخرين نفس مقاومت كردند، هر 
چند كه در نهايت همراه با دكل های حفاری به 

اسارت دشمن درآمدند.
در منطقه دهلران و نفت شهر نيز افزون بر اينكه 
واحدهای بهره برداری نفت به صورت كامل به دست 
دشمن افتاده بود، تعداد چهار دكل حفاری نيز 
منهدم شد و به غارت رفت و تعدادی از همكاران هم 
شهيد و اسير شدند. اين گونه ايثارگری ها هيچ گاه 
جز در ذهن معدودی از مديران عالی اين كشور، در 
هيچ جای ديگری به تصوير كشيده نشده است. 
آنچه مردم از آتش سوزی مهيب روزهای نخستين 
جنگ از پااليشگاه آبادان تهران، تاسيسات پخش 
فرآورده های نفتی و مناطق نفت خيز جنوب از 
طريق رسانه ها مشاهده می كنند، تنها گوشه ای از 
اين وقايع است. با گسترش دامنه جنگ در ابعاد 
مختلف، حضور صنعت نفت در مقابل اين تهاجم 
همه جانبه، حياتی تر و تاثيرگذارتر از روزهای قبل 
خودنمايی می كرد. حفظ استمرار و افزايش توليد و 
صادرات نفت به منظور كسب درآمد اقتصادی 
كشور و تامين سوخت مورد نياز نيروهای مسلح به 
طور اولی و تامين سوخت مورد نياز آحاد جامعه، 
تنها بخشی از تالش ها، فداكاری ها و ايثارگری 
كاركنان در سطح صنعت نفت در زمان جنگ بود.

تالش های كاركنان صنعت نفت در شرايطی به 
وقوع پيوست كه دشمن كم كم به اين نتيجه رسيده 
بود كه بدون فتح سنگر نفت، تحت هيچ شرايطی 
به موفقيت نخواهد رسيد و از اين رو با تصميم گيری 
و نگرش جديد دشمن، نفت هدف اصلی تمام 

تهاجم های آنان قرار گرفت.
رژيم بعث عراق با جنگنده ها و بمب افكن های 
سوپراستاندارد فرانسوی، موشك های اگزوسه و آرما، 
هواپيماهای ميگ و سوخو روسی، گازهای خردل 
آلمانی، مين های ايتاليايی و بسياری از سالح های 
پيشرفته آن روزها، پيوسته به تاسيسات و خطوط 
لوله های نفتی حمله می كرد و صنعت نفت را مورد 

اصابت موشك های خود قرار می داد.

مناطقنفتخيزجنوب؛خطمقدم
جبههمقدس

در طول ساليان جنگ، مديران و كاركنان 
صنعت نفت در مناطق نفت خيز جنوب، با وجود 
بيش از 2 هزار و 500 حمله هوايی و موشكی، 
لحظه ای آرام ننشستند و با تالش خود، تاسيسات 
و واحدهای نفتی در اين مناطق را فعال نگه داشتند 
تا برنامه حفظ توان و پايداری توليد به ميزان 

متوسط 3 ميليون بشكه در روز ادامه يابد.

در طول اين 8 سال جنگ تحميلی، بارها و بارها 
كارخانه های  نفتی،  مهم  خانه های  تلمبه 
بهره برداری، واحدهای نمكزدايی، كارخانه های 
تقويت فشار گاز، كارخانه های گاز و گاز مايع و 
همچنين كارخانه های تزريق گاز در مناطق 
نفت خيز جنوب مورد اصابت بمب و گلوله قرار 

گرفت.
حتی منازل و ادارات در نواحی مختلف شركت 
ملی مناطق نفت خيز جنوب نيز از اين جنگ در امان 
نبود و به طور مرتب مورد حمالت هوايی شديد 
دشمن قرار می گرفت، با وجود همه اين تخريب ها، 
باز هم به همت كاركنان فداكار و تالشگر صنعت 
نفت، چرخ توليد از حركت بازنايستاد و حتی 
بسياری از واحدها و تاسيسات تخريب شده در 
همان اوج جنگ، به طور اضطراری بازسازی شدند 
كه از ميان آنها می توان به بازسازی كارخانه 
بهره برداری شماره 1 و 2 اهواز، تلمبه خانه اهواز 
)شهيد مصاحب(، كارخانه گاز مايع 600، كارخانه 
بهره برداری چشمه خوش، دهلران و آب تيمور، 
خط لوله آبادان، كارخانه بهره برداری شماره 3 
مارون، كارخانه تقويت فشار شماره 1 اهواز، كارخانه 
تقويت فشار شماره 2 اهواز و كارخانه تقويت فشار 

شماره 4 اهواز اشاره كرد.

مرداننفتیجنوب،همياررزمندگان
جبهههایجنگ

در واقع می توان گفت كه مناطق نفت خيز 
جنوب، افزون برای صرف توان عملياتی خود برای 
انجام وظيفه خطير و حياتی توليد، بخشی از توان 
خود را نيز صرف خدمت رسانی به نيروهای دفاعی 
و ساماندهی جنگ زدگان می كرد. كاركنان مناطق 
نفت خيز جنوب، افزون بر جنگيدن در كنار 
رزمندگان در جبهه های جنگ، وظيفه كمك به 
ايجاد مراكز ارتباطی و مخابراتی، ايجاد كارگاه های 
تعميراتی به منظور بازسازی و ترميم تجهيزات 
نظامی، ياری رساندن و همكاری در حفر زمين و 
ايجاد سنگرهای بتونی، تعمير باند فرودگاه های 
نظامی آسيب ديده، احداث بيمارستان های 
صحرايی و تامين پزشك و دارو و ساير خدمات، 
ايجاد بانك های خون، ساختن ماده شست وشو 
دهنده موتور هواپيماهای جنگی، تهيه روغن های 
مخصوص سالح ها، تهيه برخی قطعات يدكی مورد 
نياز تجهيزات نظامی، كمك در زمينه های تخصصی 
مانند مين گذاری، مين يابی و خنثی كردن آنها، 
تهيه و ارسال مواد غذايی برای جبهه ها، قرار دادن 
وسايل ضروری مثل ماشين آالت راه سازی، 
ساختمانی و وسايل نقليه در اختيار ارتش و سپاه 
پاسداران، تامين ژنراتور و موتور های قابل حمل برق، 
موتورهای آب و ايجاد زير ساخت های فنی و 
ارتباطی پايگاه ها و مراكز استقرار نيروهای دفاعی 

كشور را عهده دار شدند.
در كنار اين كمك های مستقيم به جبهه های 
جنگ و نيروهای مسلح، زنجيره ای از كمك های 
غيرمستقيم نيز به دفاع مقدس صورت گرفت كه 
پشتيبانی غيرنظامی از رزمندگان و همچنين كمك 
به ساماندهی آوارگان و جنگ زدگان از مهم ترين 

آنهاست.
از جمله اين خدمات می توان به ايجاد 
بيمارستان و ارائه خدمات درمانی در پشت جبهه 
به منظور درمان آسيب ديدگان و مصدومان جنگ 

و نيازمندان به فوريت های پزشكی، تامين كادر 
پزشكی و پرستاری اين بيمارستان ها، تامين 
وسايل ارتباطی و مخابراتی مورد نياز سازمان های 
درگير در جنگ، تهيه و تامين وسايل ارتباطی 
پشت جبهه شامل وسايل نقليه سبك و سنگين 
و تامين كادر متخصص برای استفاده و تعمير آنها، 
ايجاد اردوگاه برای اسكان و نگهداری هموطنان 
جنگ زده و ايجاد درمانگاه و تامين خدمات 
درمانی و بيمارستانی برای جنگ زدگان اشاره 
كرد. ضمن اين كه مناطق نفت خيز جنوب در 3 
ماه نخست جنگ تحميلی 851 دستگاه وسايل 
نقليه سبك و سنگين را در اختيار ارتش، سپاه 
پاسداران و ساير نهادهای انقالبی قرار داد. در 
دوران جنگ نيز حدود 7 هزار سنگر جمعی و 
انفرادی برای محافظت از رزمندگان و غيرنظاميان 
احداث كرد، همچنين در طول 8 سال دفاع 
مقدس، مركز خدمات كامپيوتری مناطق 
نفت خيز جنوب، در ارائه خدمات سخت افزاری و 
نرم افزاری، همكاری تنگاتنگی با نهادهای ذی ربط 

داشت. 
قلبتپندهایکههيچگاهازحرکت

بازنایستاد
 بجز تاسيساتی كه در نخستين مرحله از 
تهاجم ارتش عراق به اشغال دشمن درآمد و 
همچنين پااليشگاه آبادان كه در خط مقدم 
جنگ قرار داشت، جزيره خارك نيز از نخستين 
مراكزی بود كه آماج حمله رژيم بعث عراق قرار 
گرفت. اين جزيره كوچك كه بی شباهت به يك 
شناور بزرگ دريايی از حركت بازمانده نيست، از 
دومين روز آغاز جنگ تا روزهای پايانی آن، 
همواره در مركز حمالت هوايی و موشكی دشمن 
قرار داشت. علت تمركز حمالت دشمن بر اين 
جزيره، متاثر از نقش خارك به عنوان اصلی ترين 
پايانه صادراتی نفت كشور و نقش مهم آن در 
تامين منابع مورد نياز جنگ بود.  اسناد موجود 
نشان می دهد كه جزيره 24 كيلومتر مربعی 
خارك در طول 2888 روز جنگ تحميلی، 
2834 بار مورد حمله موشكی و هوايی عراق قرار 
گرفت كه از اين ميزان 559 مورد آن حمله موثر 
عليه تاسيسات اين جزيره بود؛ البته كارشناسان 
وقت در آن زمان بيكار ننشستند و برای مقابله با 
حمالت سنگين دشمن و برون رفت از تهاجم 
نيروهای متخاصم، راهكارهايی تازه خلق كردند؛ 
راهكارهايی كه با استفاده از آن توانستند توان 
صادراتی كشور را در آن شرايط بحرانی حفظ 
كنند.  از جمله اين راهكارها می توان به خلق 
پروژه ای به نام »مجموعه طرح های محرم« 
اشاره كرد. در همين زمينه مديران و كارشناسان 
وقت وزارت نفت، با توجه به حجم سنگين 
حمالت دشمن بر ضد خارك، تصميم گرفتند 
اسكله ای جديد را جايگزين اسكله صادراتی 
جزيره خارك كنند. اين طرح )مجموعه طرح های 
محرم(، شامل پنج پروژه بود كه چهار پروژه نخست 
آن، مراحل مختلف احداث دو خط لوله 56 اينچ از 
گچساران به بندر طاهری در جنوب استان بوشهر 
را شامل می شد. به اين صورت كه حدود 1/5 الی 2 
ميليون بشكه نفت در روز به گچساران انتقال داده 
می شد و از آنجا با استفاده از دو خط لوله ديگر، به 
بندر طاهری كه در آن زمان خارج از برد هواپيما و 

موشك های عراقی قرار داشتند، منتقل می شد. صنعت نفت،  پرچمدار دفاع مقدس

 مشعل   31 شهریور، سالروز شروع 
جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق 
علیه جمهوری اسالمی ایران، به عنوان آغاز 
هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.   
دفاع در دوران 8 سال جنگ تحمیلی که 
یکی از حساس ترین برهه های حیات مردم 
ایران محسوب می شود، در زمینه های 
سیاسی،  نظامی، اجتماعی، فرهنگی و... از 
سوی قشرهای مختلف جامعه بدرستی و بی 
نقص صورت گرفت و باعث شد که این 
حادثه عظیم، در یاد ملت ایران و نسل های 
بعد باقی بماند. همسو با رزم بی امان 
دالورمردان اسالم در این سرزمین در عرصه 
نبرد با دشمن متجاوز، نیروهای پرتوان 
صنعت نفت، همگام با رزمندگان سلحشور 
اسالم در دوران دفاع مقدس، حماسه هایی 
جاودانی در صفحات تاریخ پر افتخار این مرز 

و بوم ثبت کردند.
این مردان دلیر صنعت نفت، ضمن حضور 
در خطوط مقدم جبهه ها در سنگر اقتصاد و 
تولید، یک لحظه درنگ نکردند و با این که 
تاسیسات نفتی، واحدهای بهره برداری، 
مخازن ذخیره سازی نفت و گاز، خطوط 
انتقال نفت و اسکله های صادراتی زیر آتش 
حمالت دشمن بعثی قرار داشت، با عزم و 
اراده ای پوالدین در مسیر حفظ ظرفیت 
تولید نفت و گاز و تامین نیازهای داخلی و 
صادرات، نهایت همت خود را به کار بستند.

29 نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 848  



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 848  30

پروژه پنجم هم استقرار SPM يا گوی های 
شناور در نزديكی گناوه بود. بمباران نقطه به نقطه 
بندر صادراتی خارك، تخريب تقريباً 100 در صدی 
اين بندر صادراتی، وحشت كشتی ها از نزديك 
شدن به اسكله های بارگيری آن و همچنين دقت 
باالی هواپيماهای بمب افكن در هدف قراردادن 
نقاط ثابت و غيرمتحرك، اهميت ابتكار و استفاده 
از گوی های شناور را بيش از پيش روشن 
می ساخت. در اجرای اين طرح، گوی های شناور 
در فاصله 20 كيلومتری ساحل جزيره خارك و در 
آب های خليج فارس مستقر و دو خط لوله 42 
اينچی نيز از ساحل بندر گناوه با استفاده از بستر 
دريا به محل استقرار گوی ها كشيده و به آنها 

متصل می شد.
اين گوی ها به وسيله لنگر در محل استقرار خود 
به صورت شناور در می آمدند. قطعه متحرك گوی، 
امكان چرخش و مقابله آن را با امواج و تندبادهای 
دريا فراهم می كرد. لوله های الستيكی شناور 
انعطاف پذير نيز ضمن تطابق با حالت شناور گوی 
و سهولت اتصال به كشتی نفتكش، انجام عمليات 

بارگيری را ممكن می ساخت.
نفتكش ها پس از اتصال به گوی )با استفاده از 
لوله های الستيكی انعطاف پذير( اين امكان را 
داشتند كه در حين بارگيری، با شعاع مشخص به 
دور گوی بچرخند و از حالت هدف ثابت و آسان 
هواپيماهای دشمن، خارج شوند و مصونيت 
بيشتری پيدا كنند. چرخش دايره وار كشتی به 
دور گوی، عمال در عمليات بارگيری نيز خللی وارد 
نمی ساخت و به اين ترتيب طی عمليات بارگيری 
كه گاه تا 34 ساعت به طول می انجاميد، كشتی از 
امنيت نسبی برخوردار بود. گرچه ايران با اين روش 
توانست مقادير قابل توجهی نفت را بارگيری و 

صادر كند و در بحرانی ترين روزها نيز عمليات 
صادرات نفت خام را از افتادن در ورطه تعطيلی 
برهاند، اما برخورداری از سالح های پيشرفته، 
عراقی ها را قادر می ساخت تا صرف نظر از ثابت يا 
متحرك بودن هدف، بتوانند كشتی ها را مورد 
اصابت قرار دهند و عمالً بهره گيری از ابتكار گوی 

شناور را بتدريج در پرده ابهام فرو برند.

صادراتنفتخامبهصورت
کشتیبهکشتی

دستيابی دشمن به سالح هدف ياب، كارآيی 
گوی های شناور برای بارگيری كشتی های در حال 
حركت را زير سؤال می برد، بنابراين اتخاذ تمهيدات 
و ابتكارات جديد ضرورت پيدا كرد. بارگيری 
كشتی ها در جزيره خارك به وسيله نفتكش سيار 
و تخليه آن در كشتی های بزرگ به عنوان مخزن 
ذخيره سازی و بهره گيری از آن در صدور نفت، 
يكی از تمهيدات و تسهيالتی بود كه در اين زمينه 

به خدمت گرفته شد.
در اين روش، كشتی های بزرگ با استفاده از 
فرصت های بين بمباران با پهلوگيری در اسكله 
خارك، به بارگيری نفت اقدام می كردند و سپس 

در اسرع وقت از اسكله فاصله می گرفتند.
اين سياست و جدايی نفتكش های بزرگ از 
مخازن و لوله های انتقال، ضريب اطمينان امنيت 
محموله ها و جان افراد را تا حدودی افزايش می داد. 
روش كار به اين صورت بود كه كشتی های مادر، 
نفت خام را در چند كيلومتری بندر صادراتی به 
كشتی های نفتكش كوچك تر انتقال می دادند و 

مقاديری از سهم صادرات را تامين می كردند.
يك طرح و تمهيد ديگر، بارگيری مستقيم 
كشتی های كوچك در فواصل امن بمباران ها بود 

كه 

دفاع مقدس

قلبتپندهایکههيچگاهازحرکتبازنایستاد
 بجز تاسیساتی که در نخستین مرحله از تهاجم ارتش عراق به اشغال دشمن درآمد 
و همچنین پاالیشگاه آبادان که در خط مقدم جنگ قرار داشت، جزیره خارک نیز از 
نخستین مراکزی بود که آماج حمله رژیم بعث عراق قرار گرفت. این جزیره کوچک 
که بی شباهت به یک شناور بزرگ دریایی از حرکت بازمانده نیست، از دومین روز 
آغاز جنگ تا روزهای پایانی آن، همواره در مرکز حمالت هوایی و موشکی دشمن قرار 
داشت. علت تمرکز حمالت دشمن بر این جزیره، متاثر از نقش خارک به عنوان 
اصلی ترین پایانه صادراتی نفت کشور و نقش مهم آن در تامین منابع مورد نیاز جنگ 
بود.  اسناد موجود نشان می دهد که جزیره 2۴ کیلومتر مربعی خارک در طول 2888 
روز جنگ تحمیلی، 283۴ بار مورد حمله موشکی و هوایی عراق قرار گرفت که از این 
میزان 55۹ مورد آن حمله موثر علیه تاسیسات این جزیره بود؛ البته کارشناسان وقت 
در آن زمان بیکار ننشستند و برای مقابله با حمالت سنگین دشمن و برون رفت از 
تهاجم نیروهای متخاصم، راهکارهایی تازه خلق کردند؛ راهکارهایی که با استفاده از 

آن توانستند توان صادراتی کشور را در آن شرایط بحرانی حفظ کنند.
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نفت آنها يا به طور مستقيم به كشتی های صادراتی 
منتقل و يا در كشتی های بزرگ دور از مبادی 
صادرات، ذخيره سازی می شد. بديهی است كه اين 
روش ها نيز كارايی محدودی داشتند، چه بسا 
كشتی ها پس از ساعت ها مرارت و بارگيری، در 
مسير بازگشت خود طعمه حمالت هواپيماهای 
دشمن می شدند كه به زيان از دست رفتن كشتی 

و محموله نفت آن منجر می شد.

اجرایطرحوالفجر
در مراحل بعد، ضمن بهره گيری از جزاير 
سيری و الرك، برای بارگيری كشتی های صدور 
نفت خام و استفاده از روش انتقال نفت از كشتی 
به كشتی، تا مدتی از وقفه در صدور نفت 

جلوگيری شد. 
با اين حال دشمن با استفاده از پايگاه ها، 
فرودگاه های كشورهای جنوبی خليج فارس و نيز 
با بهره گيری از سوخت گيری در حال پرواز 
توانست اين پايگاه های به نسبت دور دست را 
نيز نا امن كند. با تشديد حمالت دشمن به 
تأسيسات جزيره خارك و اكراه نفتكش های 
خريدار نفت از عزيمت به مقصد خارك و در 
نتيجه كاهش صادرات نفت خام از اين جزيره، 
از تاريخ 11 دی سال 1363 شركت ملی نفتكش 
با همكاری مناطق نفت خيز جنوب، فالت قاره 
و امور بين الملل، طرح موسوم به »والفجر« را به 
مرحله اجرا درآورد كه به موجب آن 3 نفتكش 
غول پيكر به صورت مخزن شناور در جزيره 
سيری مستقر شد و 11 فروند نفتكش سيار، 
نفت خام صادراتی را از پايانه خارك بارگيری 
می كرد و به نفتكش های مشتريان نفت تحويل 

می داد.

نوسازیوبازسازیتاسيساتنفتی
زیربارشبمبوگلوله

نوسازی و بازسازی تاسيسات نفتی آن هم در 
شرايط بحرانی جنگ، زير بارش گلوله و بمب، 
باوركردنی نيست، اما مردان صنعت نفت اين كار 
را انجام دادند. اين يك واقعيت و يك اعتقاد است، 
زيرا نوسازی و بازسازی تاسيسات نفتی در شرايطی 
انجام می شد كه هنوز پيكر شهدا از آن تاسيسات 
خارج نشده بود. برای مثال، 5 آبان سال 1365، در 
حالی كه شهيد عبدالحسين مصاحب، رئيس 
تلمبه خانه نفت اهواز به همراه 8 نفر از همكارانش 
در بمباران اين تلمبه خانه در ساعت 9:45 دقيقه 
به شهادت رسيدند، درست در ساعت 11 يعنی 
كمتر از 2 ساعت بعد، پمپاژ نفت با تخريب 60 تا 
70 درصدی كارخانه انجام شد، اين در حالی است 
كه هنوز پيكر اين شهدا به سردخانه انتقال نيافته 

بود.

ایثارگریکارکنانصنعتنفت
طیسالياندفاعمقدس

ايثار و فداكاری مردان نفتی طی ساليان دفاع 
مقدس، تنها به عرصه مديريت صنعت نفت كشور 
خالصه نمی شود، بلكه خدمات برجسته و  
ارزشمندی كه كاركنان صنعت نفت و مديريت آن 
در ساير بخش های جنگ ارائه كردند، بر كسی 
پوشيده نيست. انجام عمليات بهت برانگيز و افتخار 
آفرين كاركنان صنعت نفت در حاشيه كارون و 
نقش موثر و حياتی آنان در قطع ارتباط جناحين 
خطوط دشمن با آتش گرفتن پل های احداثی روی 
رودخانه كارون و در نتيجه شكستن حصر آبادان 
از ديگر دالوری های كاركنان اين صنعت است. 
حضور همزمان و فعاالنه نيروهای سرافراز صنعت 

نفت و همراهی آنان با نيروهای نظامی در احداث 
پل فاو، بهسازی وضعيت لوله های جريانی نفت در 
جزاير مجنون، مهار چاه های نفتی دهلران در 
فاصله كمتر از 200 متر از خطوط مقدم دشمن و 
تقديم شهيد گرانقدر سلطانی كه سر آن شهيد 
بزرگوار، بر اثر شدت گلوله باران از تنش قطع شد 
و نيز مقاومت و شجاعت همراهان آن شهيد تا مهار 
چاه و صدها دالوری و پايمردی كاركنان 
پااليشگاه ها و تلمبه خانه ها در مهار تاسيسات 
صنعت نفت، تنها حديثی از هزاران حديث نگفته 
است. مقاومت و ادامه زندگی در شرايط جنگی 
برای كاركنانی كه خود در تاسيسات نفتی، آماج 
حمالت هواپيماهای دشمن بودند و خانواده های 
آنان نيز در شهرك های مناطق نفت خيز در تيررس 
گلوله باران دشمن قرار داشتند، سبب شد تا ساير 
شهروندان با ديدن اين گونه ايثارگری ها و 
مقاومت ها، كماكان در شهرها باقی بمانند و به 
زندگی روزمره خود ادامه دهند. در همين روزها، 
شركت نفت نيز تمام امكانات بالقوه حفاظتی، 
پشتيبانی، تداركاتی و نيز بهداری و بهداشت خود 
را برای حفظ روحيه پايداری در اختيار مردم قرار 
داد. تخليه اردوگاه های عملياتی شركت و اختصاص 
آنان به آوارگان جنگی، تخصيص بيمارستان های 
شركت نفت، تامين خدمات ترابری، جابه جايی، 
سنگر سازی در شهرها و صدها خدمات رفاهی 
ديگر از جمله همياری مردمی شركت ملی نفت 

ايران در زمان جنگ است.
صنعتنفت،پرچمداردفاعمقدس

در زمان جنگ وزير، مدير، كارمند و كارگر همه 
در كنار هم و دست در دست هم از اين مرز و بوم 
دفاع كردند، حتی باالترين مقام اجرايی وزارتخانه، 
وزيرنفت جمهوری اسالمی ايران، شهيد محمد 

جواد تندگويان در همان روز های نخست در دست 
دشمن اسير شد؛ اسارتی كه نمادی افتخار آفرين 
از حضور چشمگير زحمتكشان صنعت نفت در 
دفاع مقدس بود؛ او كه 2 ماه پس از شروع جنگ 
به اسارت رژيم بعثی درآمد، در نهايت مظلومانه به 
شهادت رسيد. در طول جنگ تحميلی عراق عليه 
ايران، نه تنها وزير نفت، بلكه بسياری از كاركنان 
صنعت نفت به درجه رفيع شهادت نايل شدند. اين 
شهدا كه حافظ سنگر اقتصادی كشور بودند، حتی 
يك روز هم اجازه ندادند كه صادرات نفت كشور 
قطع شود. آنها می دانستند كه نفت، شريان حياتی 
مملكت است و بايد با تمام توان، برای حفظ آن 
تالش كنند. آنها با عشق و از خود گذشتگی و با 
آگاهی از اين موضوع كه محلی كه در آن مستقرند، 
هدف اصلی حمله های دشمن است و هر لحظه 
امكان دارد كه شهيد شوند، ايستادند و مقاومت 
كردند و اين شد كه هم اكنون صنعت نفت كشور، 
به لحاظ كثرت شهدا در بين ساير دستگاه ها، در 
مرتبه بااليی قرار دارد؛ البته اين جدا  از دستگاه ها 
و وزارتخانه هايی مثل وزارت دفاع است كه 
پاسداری از كشور، جزو وظايف اصلی آنها تعريف 
شده است. اين صنعت مفتخر است كه بيش از يك 
هزار شهيد،9710 جانباز و 1185 آزاده به انقالب 
اسالمی تقديم كرده و هم اكنون نيز بيش از 13 
هزار نيروی رزمنده بسيجی در صنعت نفت كشور 
مشغول به كار هستند. در مجموع باالی 30 درصد 
از كاركنان صنعت نفت كشور را ايثارگران تشكيل 
می دهند كه اين درصد با در نظر گرفتن اعضای 
خانواده آنها، درصد چشمگيری را به خود 

اختصاص می دهد.
فروغ گشاسبی ،روابط عمومی شرکت 
ملی نفت ایران 

عکس: سید مصطفی حسینی- پاالیشگاه نفت  آبادان -تخریب ناشی از جنگ-  1365

31 نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 848  



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 848  32

يكی از شبهای سال 1365 بود. ساعت 10 شب در منزل 
سازمانی خود استراحت می كردم كه آقاي خانعلي، مسئول 
منطقه شاهرود، تماس گرفت و گفت خود را برای رفتن به 
جزيره خارك آماده كنم. بايد به اين منطقه می رفتم و توربين 
TA1750 را برای نصب و راه اندازي آماده می كردم. اين توربين 
از شاهرود به جزيره خارك فرستاده شده بود. به همراه واحد 
مكانيك به مسئوليت آقاي علمايي با پاترول از شاهرود به تهران 
رفتيم. سرپرستي پروژه نصب و راه اندازي توربين هاي خطوط 
لوله هم با مرحوم سيد احمد سيدي بود. در تهران ايشان هم به 
ما ملحق شد و با هواپيما به بوشهر رفتيم. از بوشهر هم با كشتي 
خود را به خارك رسانديم. اين جزيره همواره زير حمالت 
بمبهای صدام معدوم قرار داشت.  به محض رسيدن به جزيره، 
كارمان را آغاز كرديم. البته تلفن همراهی در اختيار بنده گذاشته 
شد تا هنگام قرمز شدن وضعيت يعنی حمله هوايي، همكاران 
را مطلع كنم تا خود را به سنگر برسانند. هر روز چند بار در 
وضعيت قرمز قرار می گرفتيم. بنابراين برای سرعت بيشتر، 
شبانه روزي كار مي كرديم. قرار بود اين پروژه در مدت حدود 
سه ماه تمام شود تا بتوان نفت خام را به داخل كشتي هاي 
خارجي و ايراني منتقل كرد؛ يعنی كشتی هايی كه براي حمل 
نفت به كشورهاي ديگر  و فروش آن، در كنار اسكله پهلو گرفته 
بودند. با تالش شبانه روزی ما، كار سه ماهه در مدت يك ماه به 
پايان رسيد،  اما يكی از اين روزهای كاری خيلی ماندگار شد. 
آقاي علمايي در حال تنظيم توربين بود كه وضعيت قرمز شد. 
به همكاران اعالم كردم كه فوری داخل سنگر بروند. همه رفتند 
ولي آقاي علمايي گفت كه اين وضعيت قرمز، جدي نيست؛ 
بگذار اين تنظيم توربين تمام شود. در حال بحث بوديم كه يك 
دفعه هواپيماي جنگي صدام، سايت نيروي هوايي را كه در چند 
قدمي توربين ها قرار داشت، مورد اصابت راكت قرار داد و چند 
نفر به شهادت رسيدند. با شنيدن صدای  اين انفجار، به سمت 
سنگر دويديم. همكاران تصور می كردند براي ما اتفاق 
وحشتناكی رخ داده است. با ديدن ما خيلی خوشحال شدند و 
صلوات فرستادند. خواست خدا بود كه جان سالم به در برديم. 
باالخره نصب و راه اندازي توربين به پايان رسيد. فقط خداوند 
متعال آگاه است كه همكاران چه فداكاری هايی كردند. اجر 

همه با خداوند منان خواهد بود. 

مرداد 67 يا 1366، ساعت حدود 9 شب بود كه زنگ تلفن 
به صدا درآمد. مسئول منطقه شاهرود بود. بايد با يك اكيپ از 
 TB-5000 واحد ابزار دقيق جهت نصب و راه اندازي توربين
عازم سبز آب اهواز  شدم. 8 صبح روز بعد با يكی از همكاران، 
عازم منطقه  مورد نظر شديم. 8 ساعت بعد جلوی در ورودی 
تلمبه سبز آب بوديم.  ُهرم هوای داغ را حس می كرديم. به 
نظرمان رسيد اگر عمليات نصب و راه اندازي از 6 بعد از ظهر تا 
6 صبح روز بعد انجام شود، فرآيند كاري بيشتر خواهد بود. 
همكاران همه موافق بودند.  در مركز انتقال نفت بيدرويه 
ساكن شديم. طبق برنامه، 6 بعد از ظهر كار را در تلمبه خانه 
سبز آب اهواز شروع كرديم كه تا 12 ساعت بعد ادامه پيدا كرد. 
لرستان به شدت بمباران می شد. مراكز انتقال نفت منطقه 
خوزستان، بويژه تلمبه خانه سبز آب اهواز هم هدف حمالت 
صدام معدوم قرار گرفتند. همكاران واحدهاي مختلف با 
شنيدن آژير قرمز به پناهگاه مي رفتند. يكي از شب ها كه 
وضعيت قرمز اعالم شد، يكی از همكاران هنگامی كه به دنبال 
پناهگاهی می گشت، داخل چاه جداكننده آب از روغن افتاد. 
البته قبالً چاه تخليه شده بود و خدا را شكر اتفاق ناگواري براي 
ايشان و همكاران ديگر رخ نداد. يك روز ديگر هم زير بمباران 
عراقی ها اتفاق ديگری افتاد. همكاران مكانيك با ابزار دقيق، 
ساعت 6 صبح از تلمبه خانه سبز آب به طرف تلمبه خانه 
بيدرويه اهواز  رفته بودند  و در اين مركز انتقال نفت با 

الكتروموتور پمپ kv 6 كار مي كردند. بعد از صرف صبحانه 
در تلمبه خانه بيدرويه، ساعت 9 صبح به مهمانسراي بيدرويه 
رفتيم تا استراحت كنيم. ناگهان وضعيت قرمز اعالم شد و 
پدافند هوايي به سوی هواپيماهای جنگي صدام آتش 
گشودند.   ناگهان صداي مهيبي به گوش رسيد و شيشه هاي 
اتاق هاي مهمانسرا خرد و به اطراف پرتاب شد. به خاطر ترس 
از بمباران هنوز نخوابيده بوديم؛ از اين رو تنها جراحت 
مختصری برداشتيم و به پناهگاه دويديم.  دود غليظي آسمان 
تلمبه خانه بيدرويه را پوشانده بود. صدای شيون ساكنان 
منطقه گوش فلك را كر مي كرد.  بعد از بمباران، محل 
الكتروموتور پمپ ها kv6 را مورد بازديد قرار داديم. 
الكتروموتورها می سوختند. لوله نفت هم پاره شده بود و در 
آتش مي سوخت. با كمك ساكنان بيدرويه و آتش نشاني آتش 
را مهار كرديم اما چند نفر شهيد شده بودند. دل هر بيننده با 
ديدن صحنه بمباران و شهدا به درد می آمد.  سربازان عراقی 
نه تنها الكتروموتورها، بلكه مردم بی گناه را مورد حمله  قرار 
داده و از اين صحنه ها عكس برداري كرده بودند.  باالخره بعد 
از نصب و راه اندازي توربين TB-5000 با همكاران به شاهرود 
بازگشتيم. ناقوس جنگ از حركت ايستاد، اما خاطرات 
دلخراش جنگ همواره در ذهنمان باقی مانده است. دل ما 

همواره با مادران شهداست.  
علي نقي رستمي

ظهر عاشوراي سال 1364 تازه وارد تلمبه خانه 
شماره دو رامهرمز شده بودم كه راديو اهوازآژير خطر 
كشيد. رئيس تلمبه خانه از همه خواست به پناهگاه  
بروند. اول هشدار رئيس تلمبه خانه راجدي نگرفتم اما 
با فرياد مجدد او همراه بقيه كاركنان به پناهگاه رفتم. 
پناهگاه ما يك سنگر بود و جلوی ورودی آن چند بشكه 
قرار داشت. شدت موج انفجار به قدري زياد بود كه  
بشكه ها روی هم افتادند و سنگر را مسدود كردند.  
حدود بيست نفر در يك فضاي محدود سنگر حبس 

شده بوديم با فرياد »ياحسين« و  يا »ابوالفضل« ياری 
مي خواستيم. برق هم موقع حمالت قطع شده بود. 
ناگهان به فكر افتاديم تا از محل نصب كولر به بيرون از 
سنگر برويم. به سختی كولر را از جا در آورديم و خارج 
شديم. اما اين پايان ماجرا نبود. تمام محوطه تلمبه خانه 
در آتش می سوخت. سرانجام  با هر وسيله ای كه فكر 
می كرديم به خاموش كردن آتش كمك می كند، آتش 

را مهار كرديم.
نوشته محمد هراتیان

توربين در سبز آب اهواز  خودت را آماده کن

حبس شده در سنگر 

مجله خبري

مرداننفتازخاطراتدفاعمقدسمیگویند

 دفاع مقدس

 حتی جنگ هم 
راه نفتی ها را سد نکرد
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در سال هاي بحراني بعد ازانقالب شكوهمند 
اسالمي، يعني سال هاي 60 ، 61 و 62 و جنگ 
تحميلي كه مهندسي مركزي سوم شركت نفت به 
صورت شورايي اداره مي شد، نفت را به يكي از 
پااليشگاه هاي شمال )كرمانشاه( بسته بودند،  
عراقی ها تلمبه خانه هاي بين راهي را جمع كرده و 
با خود برده و راه نفت را از نفت شهر به كرمانشاه 
قطع كرده بودند و اين مسئله در مجلس شوراي 
اسالمي هم سرو صدا راه انداخته بود كه يك 
پااليشگاه را از دست داده ايم. قرار شد از وسط كشور 
از جنوب خرم آباد و پل دختر، يعني تنگ فني به 

كرمانشاه، نفت برسانيم. 
همه رفته بودند، هيچ مشاور خارجي و طراح و 
تداركاتي وپيمانكاري وجود نداشت. گفتند اين كار 
را مي كني؛ گفتم مي كنم. قباًل هم ما  از اين گونه 
آبي ها  به حساب چشم  ولي  كرده ايم،  كارها 
مي گذاشتند. سرانجام با گروهي چند مشغول 
شديم. 160 كيلومترخط لوله 16 اينچ بامسيري پر 
فراز و نشيب و چند رودخانه سركش در زمين و 
توپولف ها و F4 هاي صدام در آسمان شروع به كار 
كرديم. گفتند پيمانكار و ماشين آالت هم كه نداريم 
همه را براي جنگ برده اند، گفتم ما آگهي مي كنيم 
شايد كسي شهامت داشته باشد براي يك كار ملي 
بيايد جلو، آگهي كرديم  وجوانمرداني شيفته ايران 
و جان بر كف آمدند و آماده شدند، براي كار مدارك 
را گرفتند و رفتند سپس مدارك را برگرداندند، 
مطالعه شد و برنده هم تعيين شد: چهار پنج تا 
بيشتر نبودند. آمدند و گفتند ماشين آالت كه 
نداريم از كجا بياوريم؛ گفتم برويد كوچه پشت 
شركت نفت پالك 71 شركت »خانه ماشين« 
ماشين آالت مي دهند. گفت در اهواز دارم، سپاه برده 
براي جنگ.  گفتم برو به سپاه بگو من براي 
نفت رساني به  مملكت كه آن هم يك نوع جنگ 
است، الزم دارم. نامه داديم. رفت و گرفت و آورد. 
گفت لوله و ملزومات كه نداريم. گفتم در اهواز 
هست، مشخص شده. 60 كيلومتر لوله با تالشي 

شبانه روزي پيدا كرديم. آخر قرار بود پيمانكار هم 
در سهم خود جوانمرد باشد و جوانمردي كند،  با 
زحمتي طاقت فرسا لوله ها را از اهواز حمل كرد و 
كنار محل كار چيد. گفت بقيه لوله و ملزومات چه. 
گفتم تا تو 60 كيلومتر راكار كني بقيه آن هم 
مي رسد. گفتم آخر مقامات به من قول داده اند كه 
ليست ملزومات را بخرند بدون بروكراسي، جدول 
بازي، مشخصات طلبي و قرطاس باز هاي اضافي و 
اجناس را بياورند. گفتند با يك ليست كه نمي شود. 
گفتم با من، برويد همان اجناس ليست را بياوريد، 
بقيه اش درست مي شود. به دستور مقامات عاليه 
رفتند و آوردند و منتظر بوروكراسي هاي مرسوم و 
رايج نشدند. صدام هم بيكار ننشست، هر روز و حتي 
روزي چند بار در آسمان ظاهر  شد و اعصاب ما را 
نوازش  داد. باالخره دو نفر را هم راهي بهشت شهدا  
كرد، يك روز هم به محوطه ابتداي خط آمد، بعد از 
صدايي مهيب گرد و خاك زيادي هوا كرد و خاكش 
هم ما را نوازش كرد. رفتيم دوش گرفتيم و گرد و 
خاك هم شسته شد و صدام ناكام ناكام ماند.  
باالخره بعد از 18 ماه با تالش گروهي، از كارفرما و 
پيمانكار ) آن موقع كارفرما، هم كارفرما، هم مشاور، 
هم تداركات، هم MC بود يعني چهار بعدي كار 
مي كرد( باالخره نفت از وسط كشور در تاريخ 
61/8/13 به پااليشگاه كرمانشاه رسيد و پااليشگاه 
به راه افتاد و حال ما و همه دست اندركاران و حتي 
مجلسيان هم بهتر شد. بعد از اينكه متوجه شدند 
كوشش هاي شبانه روزي و بي دريغ و جانفرساي 
همه ما به نتيجه رسيده گفتند چه مي خواهي. گفتم 
كاغذي به عنوان تشويق نامه به ما بدهيد. آن را هم 
دادند. گفتم من شرط ديگري هم داشتم و آن 
بازنشستگي بود، بعد از مدتي آن هم انجام شد و به 
خيل بازنشستگان پيوستيم ولي نه بازنشسته از كار، 
بلكه بازنشسته از يك اداره. پس از آن به كار طراحي 
و مهندسي در درياي بيكران كارهاي مختلف نفت 

و گاز ادامه دادم و هنوز هم مي دهم.
محمود زواری

منطقه لرستان يكی از مناطق دوازده گانه شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران است كه وظيفه انتقال نفت خام 
مورد نياز پااليشگاه های اراك، تهران، كرمانشاه، تبريز و انتقال 
فرآورده های توليدی و وارداتی از جنوب به شمال كشور را 
به عهده دارد. اين منطقه دارای 1000 كيلومتر خطوط لوله 
نفت از قطر 10 تا 30 اينچ، 19 ايستگاه حفاظت زنگ و 16 
ايستگاه مخابراتی است و روزانه با حمل 500 هزار بشكه نفت 
خام و 150 هزار بشكه فرآورده های نفتی، تداوم گردش 
چرخ های عظيم صنعت نفت كشور را تضمين می كند. مدير 
منطقه لرستان با اشاره به مراكز انتقال نفت اين منطقه گفت: 
مراكز انتقال نفت شهدای تنگ فنی،شهيد سيفی)آسار(،شهيد 
قلندری)پل باباحسين(و شهيد عادلی)افرينه( در منطقه 
لرستان فعاليت می كنند و شهدای تنگ فنی به دليل موقعيت 
ويژه خود در صنعت نفت كشور از جايگاه ويژه ای برخوردار 
است. اسداهلل كالنتر افزود: مركز انتقال نفت شهدای تنگ 
فنی در سال 1338 در جنوب پلدختر بنا شده است و وظيفه 
دريافت نفت خام از منطقه خوزستان و پمپاژ آن به مركز 
انتقال نفت شهيد سيفی )آسار( را به عهده دارد. وی ادامه داد: 
اين مركز همچنين فرآورده را از منطقه خوزستان دريافت و 
به مركز انتقال نفت شهيد سيفی)آسار( حمل می كند. ضمن 
اينكه پمپاژ فرآورده از خط 16 اينچ به مركز منطقه غرب ، 
همچنين از طريق خط 10 اينچ جديد به تأسيسات شهيد 

كوگانی)دره شهر( انجام می شود.

تنگفنیدردفاعمقدس
تنگ فنی در زمان جنگ تحميلی همواره مورد تهاجم 
دشمن بعثی قرار داشت تا با تخريب اين مركز، چرخه انتقال 
نفت كشور متوقف شود غافل از اينكه به همت كاركنان جان 

بركف در كوتاه ترين زمان ممكن راه اندازی می شد.
كالنتر با بيان اينكه تنگ فنی در ايام دفاع مقدس 52 بار 
مورد هجوم هواپيماهای دشمن قرار گرفت، يادآور شد: در 
52 بمباران و 32 حمله موثر، گاهی اين مركز به طور 100 
درصد تخريب می شد اما با از جان گذشتگی و تقديم 25 
شهيد واال مقام هيچگاه چرخه سوخت رسانی آن متوقف نشد.

اينجا هيچ وقت چرخه سوخت  احداث خط لوله  زير آتش
رسانی متوقف نشد
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بازگشتبهوطن
زمستان سال 1358 بود كه پس از هفت 
سال دوري از وطن، از آمريكا به ايران برگشتم. 
همكاران من در شركت شل می گفتند حاال نرو. 
در ايران انقالب شده، الاقل كمي صبر كن تا 
اوضاع تثبيت شود. اما من تصميم خود را گرفته 
بودم. سرانجام به ايران بازگشتم. با پيروزي 
انقالب، نيروهاي خارجي از شركت نفت رفته 
بودند و كشور با كمبود نيروي متخصص مواجه 
بود. از طرفي هم شركت در شرايطي بود كه 

نيروي جديد استخدام نمي كرد.
هنوز هفت- هشت ماه از آمدنم نگذشته بود 
كه جنگ آغاز شد. سه برادر من به جبهه هاي 
خرمشهر و آبادان رفتند و من هم در آبادان در 
بسيج محلي مشغول فعاليت شدم. از جمله 
كارهايي كه می كرديم، كمك به شهروندان 
عادي در آن شرايط بحراني بود، زمانی كه شهر 
در محاصره قرار داشت و آماده مقابله با نيرو هاي 

عراقي بود.
تا بهمن ماه در آبادان ماندم. آن هم در 
شرايطي كه شهر و پااليشگاه در معرض تهاجم 
و بمباران هاي مكرر بود. آن موقع بود كه از سوی 
دوستانم و براي اين كه هم سري به خانواده ام 

زده باشم و هم صدمات روحي اندكي كاهش 
يابد، به تهران اعزام شدم و پس از مدتي باز به 

آبادان برگشتم.

ورودبهصنعتنفت
در اين مدت شرايطي بود كه نمي توانستم 
خودم را راضي به برگشت كنم. سرانجام سوم 
خرداد 1361 كه خرمشهر آزاد شد، به طور 
رسمی وارد صنعت نفت و به عنوان رئيس ايمني 
بازرسي كنترل فني مستقر در پااليشگاه گاز 

بيدبلند، به منطقه آغاجاري اعزام شدم.
پااليشگاه گاز بيدبلند، نخستين پااليشگاه 
گاز خاورميانه بود كه در سال 1348 تأسيس 

شد و پيش از انقالب اسالمي، شركت لويدز 
انگليس )Loyds( مديريت كنترل و بازرسي آن 
را به عهده داشت. با پيروزی انقالب و خروج 
نيروهای انگليسی، اين وظيفه به نيروهاي ايراني 
محول شد. من نيز با توجه به رشته تحصيلی ام 
وتسلط به زبان انگليسي به سمت رئيس بازرسي 
و كنترل فني منصوب شدم. در آن دوره 
پااليشگاه بيدبلند، تنها تأمين  كننده گاز كشور 
به شمار می آمد، ضمن اين كه بايد خوراك خط 
لوله اي 48 اينچی را تامين می كرد كه گاز از 
طريق آن و تاسيسات تقويت فشار به آستارا و از 
آنجا به اتحاد جماهير شوروي سابق منتقل 

می شد.

بازسازيپسازهرتهاجم
هنوز مدت زيادي از ورود من به پااليشگاه 
نگذشته بود كه با اولين بمباران هوايي از سوی 
نيروهای بعث عراق، هشت نفر از همكارانم 
شهيد شدند و يك واحد تصفيه گاز كامال 
منهدم و پااليشگاه از سرويس خارج شد. 
عمليات بازسازي را هر چه زودتر بايد شروع 
می كرديم، آن هم در شرايطي كه امكانات 
بسيار ناچيز بود. هفت ماه طول كشيد تا كار 

نخستين بازسازي انجام و پااليشگاه براي 
راه اندازي آماده شود، اما به محض فشارگيري 
واحدهاي عملياتي، مجددا پااليشگاه مورد 
حمله واقع شد. در دوران جنگ تحميلي چهار 
بار به پااليشگاه بيدبلند حمله شد؛ حجم 
حمالت بسيار وسيع بود و بيش از1500 مورد 
تعمير و تعويض تجهيزات پااليشگاهي انجام 
شد. در هر مورد كار بازسازي به سرعت انجام 
می شد و اجازه نمي داديم دشمن به هدف خود 
كه قطع جريان گاز و اخالل در امور جاري 
كشور بود، برسد. يادم هست پس از هر بار 
بازسازي و راه اندازي مجدد، اشك شوق از 

ديدگان كاركنان سرازير می شد.

جوشكاريبدونقطعجریانگاز
عمليات بازسازی كاری بس دشوار بود؛ 
دوره ای كه در پااليشگاه بيدبلند كار می كردم، 
انتقال گاز و سوخت به داخل كشور با سه پديده 
يا معضل بمباران، خوردگي خط لوله سراسري 

و بالهاي طبيعي مواجه بود.
به خاطر مي آورم كه يك بار خط سراسري 
گاز، از خروجي ايستگاه تقويت گاز شهيد 
محمدي دچار انفجار و انتقال گاز به نيروگاه 

خاطراتمحمودصرافپورازحملهبهتاسيساتنفتيدرجنگتحميلي

بازسازي هایي كه پشت دشمن را شکست!

عملياتمرمتبرجنمزدایيپاالیشگاهگازبيدبلند،پسازجنگتحميلي،مایهشگفتيپيشكسوتانفنیپاالیشگاههای
کشورشدوبهعنوانیكيازبرجستهتریناقدامهادرزمينهبازسازيتاسيساتنفتي،موردتقدیرقرارگرفت.

تخریبتاسيساتهوایيپاالیشگاهبيدبلنددراثربمبارانها

پاالیشگاهبيدبلندچهاربارموردحملهواقعشد؛حجمحمالتبسياروسيعبودودرهرموردکاربازسازيانجاممیشد
واجازهنميدادیمدشمنبههدفخودکهقطعجریانگازبود،برسد.یادمهستپسازهربازسازيوراهاندازي

مجدد،اشكشوقازدیدگانکارکنانسرازیرمیشد.

مقطعيبریدهشدهازیكبرجآسيبدیدهدرجنگ
تحميليکهبهموزهنفتاهداشد

مشعل  سال 1357 تحصیالت خود را در آمریکا در رشته 
در شرکت  و  پایان می رساند  به  گازهاي طبیعي  مهندسي 
بین المللي نفت »شل« مشغول به کار می شود، اما وقوع انقالب 
اسالمي در ایران سبب می شود که همه داشته هایش را در آنجا 
رها کند و به وطن باز گردد.محمود صراف پور، در پاسخ به این 
سوال که چطور شد در شرکت شل نماندید و به ایران آمدید، 

یا  نبودم می مانم  ایران آمدم، مطمئن  به  می گوید: »وقتي 
برمي گردم. حتي برخي وسایلم را با خود نیاورده بودم که نمي 
دانم چه به سرشان آمد. اما به زادگاهم، آبادان که رسیدم، شرایط 
متفاوت بود؛ انقالب ، جنگ و شهید شدن بستگان و همشهري ها. 
این شد که ماندگار شدم.«صراف پور می ماند و در سمت هاي 
گوناگوني در صنعت نفت در طول هشت سال دفاع مقدس، به 

خدمت در تاسیسات نفتي و مشارکت در بازسازي  مناطق آسیب  
دیده از جنگ تحمیلي می پردازد.صراف پور هم اکنون به عنوان 
مشاور مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت مشغول فعالیت 
است. متن زیر که از مصاحبه مفصل بخش تاریخ شفاهي موزه هاي 
نفت با صراف پور، انتخاب شده است، به مناسبت هفته دفاع 

مقدس و با حذف پرسش ها از نظرتان می گذرد.

موزه نفت
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با موافقت وزير نفت

 قديمي ترين سكوي دريايي ايران
 در فهرست آثار ملي ثبت می شود

www.petromuseum.irدنبال كنید اخبار موزه های نفت را در سایت

سكوي ميدان نفتي بهرگانسر، قديمي ترين 
سكوي دريايي ايران، به منظور مرمت و بازسازي 
در فهرست آثار ملي كشور ثبت می شود. سكوي 
ميدان نفتي بهرگانسر كه در سال 1341 به عنوان 
اولين سكوي دريايي ايران به بهره برداری رسيده 
است، در پي درخواست مديريت موزه هاي نفت و 
موافقت مهندس بيژن زنگنه، به عنوان يك اثر 
ملي ثبت، مرمت و بازسازي می شود. سكوي 
ميدان نفتي بهرگانسر كه نخستين چاه اكتشافي 
آن در سال 1338 حفر شده، در حال حاضر به 
سبب فرسودگي از مدار توليد خارج شده است و 
تنها به عنوان منيفولد )جايگزين( چاه هاي بخش 

قرار  استفاده  مورد  بهرگانسر  ميدان  جديد 
می گيرد. ميدان نفتي بهرگانسر به عنوان اولين 
ميدان نفتي دريايي خليج فارس با مشاركت 
شركت آجيپ ايتاليا كشف و بهره برداری از آن از 
سال 1341 آغاز شد. اين ميدان براي توليد روزانه 
حدود 30 هزار بشكه نفت طراحي شده بود كه 
بعدها با اضافه شدن بخش هاي جديد، ظرفيت آن 

به 60 هزار بشكه در روز رسيد.
سكوي قديمي ميدان بهرگانسر كه قرار است 
مورد حفاظت و بازسازي قرار گيرد، داراي سه 
سكوي توليدي، حفاري و مسكوني است كه در 

حال حاضر از مدار توليد خارج شده است.

مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت گفت: 
آخرين مرحله پروژه ايجاد موزه بنزين خانه دروازه 
دولت، با محتوای طراحی نمايشی و چيدمان به زودی 
آغاز خواهد شد. محمدرضا جواهری، ناظر و مجری 
پروژه موزه بنزين خانه دروازه دولت با اعالم اين خبر 
افزود: فاز دوم اين پروژه شامل عمليات مرمت، بازسازی 
و استحكام بخشی ساختمان ها، رنگ آميزی ديوارها، 
كف سازی، تثبيت، تعويض يا بازسازی آجرها و 
كاشی های آسيب ديده، بازسازی سايبان فلزی و 
سكوهای جايگاه است كه مراحل تكميلی خود را 
می گذراند. وی ادامه داد: از مهم ترين اقدام های صورت 
گرفته در اين مرحله، ساخت ديوارهای محوطه است 
كه آجر و شيشه از مصالح اصلی آن به شمار می روند. 
آجر چينی اين ديوارها رو به پايان است و به زودی و در 
صورت تامين اعتبار الزم، نصب ديواره های شيشه ای 
كه از جنس شيشه مقاوم و نشكن سكوريت خواهد بود، 
آغاز می شود.  جواهری در ادامه افزود: هدف از تعبيه 
ديوارهای شيشه ای، برقراری ارتباط نزديك ميان 
مخاطب و موزه و رويت پذير بودن فضای بيرونی موزه 

است، ضمن آنكه اين پمپ بنزين در بدو تاسيس و نيز 
تا مدت ها پس از راه اندازی فاقد هرگونه ديوار و حفاظ 
بوده و با اين اقدام سعی شده است تاحدودی اصالت 
تاريخی اين مكان در خاطرها زنده شود.  جواهری اظهار 
اميدواری كرد باتوجه به پيشرفت 70 درصدی اين 
پروژه، موزه بنزين خانه دروازه دولت تا پايان سال به 
بهره برداری برسد.  اين پمپ بنزين با نام جايگاه شماره 
6 و موسوم به پمپ بنزين دروازه دولت تهران، چندی 
پيش باتالش كارشناسان موزه ها و مركز اسناد صنعت 
نفت در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد. اين 
جايگاه كه قدمت آن به دوران پهلوي اول می رسد، 
سومين جايگاه سوختي است كه پس از پمپ بنزين 
قديمي آبادان و جايگاه سوخت شماره چهار در خيابان 
15 خرداد )بوذرجمهري سابق( به ثبت می رسد و به 
اين ترتيب، شمار آثار صنعت نفت در فهرست ميراث 
تاريخي به 105 مورد می رسد. با ثبت بنا، از اين پس 
هرگونه دخل و تصرف يا اقدام و عملياتي كه به تخريب 
يا تغيير هويت آن بينجامد، برابر مقررات مشمول 

مجازات خواهد بود.

رامين در اهواز با مشكالت عديده اي روبه رو 
شد. وضعيت اضطراري اعالم شد و با توجه 

به فوريت كار، به محل اعزام شديم.
اندك،  زمان  دليل  به  بوديم  ناچار 
جوشكاري را روي خط گازدار انجام دهيم كه 
با خطرهای بسياري همراه و نخستين باري 
بود كه چنين كاري انجام می شد. به دليل 
حساسيت كار، جوشكار تنها به شرط حضور 
مستقيم من به عنوان ناظر فني، حاضر شد 
اين كار را انجام دهد. با وجود خطر انفجار، به 
او كمك كردم و توانستيم در زمانی بسيار 
كوتاه ارتباط خط لوله گاز به نيروگاه رامين را 

در اهواز برقرار كنيم.
يك بار در پي اعالم وضعيت سفيد در 
پااليشگاه گاز بيدبلند، ناگهان مجددا مورد 
حمله هوايي مستقيم قرار گرفتيم؛ آن لحظه، 
در كنار »واحد 100« پااليش، داخل اتاق 
كنترل انتقال گاز بودم كه بر اثر انفجار به زير 
پله پرتاب شدم؛ تمام بدنم پوشيده از خاك و 
راه تنفسم بسته شده بود؛ به طوری كه 
نمي توانستم نفس بكشم. در آن شرايط به 
سختي توانستم، شير گاز ورودي پااليشگاه 
را ببندم تا جلوی حادثه ای بزرگ تر گرفته 
شود. در اين حادثه بخشی از شنوايي  گوش 

راستم را از دست دادم.

مرمتبرج65تني
يكی از دستاوردهای مهم زمان جنگ 
تحميلی در پااليشگاه گاز بيدبلند، تعمير 
برج نم زدايی در واحد پااليش شماره 300 
در تابستان 1365 بود كه بر اثر اصابت راكت 
به بدنه اين برج، حفره ای به قطر 20 اينچ 
ايجاد شده بود.از آنجا كه آلياژ برج، جنس 
 75 آن  ضخامت  و  داشت  مخصوصی 
ميليمتر بود، كارشناسان در بررسی های 
اوليه، بر اين باور بودند كه برج بايد تعويض 
شود، اما اين كار به دليل هزينه ای افزون بر 
يك صد ميليون دالر و نبود امكان مالی و 
خريد خارج از كشور، ناشدنی بود. طی 
جلسه ای كه با حضور واحد مهندسی و ستاد 
در تهران برگزار كرديم، پيشنهاد دادم كه 
اين برج در محل استقرار خود در پااليشگاه 

تعمير و بازسازی شود!
روش عمليات جوشكاری تهيه و تدوين 
شد؛ ابتدا با توجه به ضخامت باالی فلز بدنه 
برج، براي برش كاري محل آسيب ديده، از 
روش سرد )مگنی دريل( استفاده كرديم. 
اين عمليات 28 شبانه  روز به طول انجاميد. 
پس از آماده  سازی لبه های حفره )پَخ سازی( 
بايد از وصله )Patch( هم جنس آلياژ برج 
استفاده می شد كه از بدنه برج ديگري كه 
آسيب ديدگي 70 درصد داشت، استفاده 
كرديم.برای اين منظور از جوشكاران ماهری 
استفاده شد كه با درك شرايط بغرنج و 
حساس و به خواسته من، بدون مجوز 
كارفرمای خود )مخزن ساز اهواز( اقدام به 
جوشكاري كردند. در پايان عمليات نيز، 
پخت پيش گرم و پس گرم روی جوش ها 
صورت گرفت و برج برای سرويس دهی 

آماده شد.

پس از جنگ تحميلی، اين كار به عنوان 
الگويی كارآمد در  و  ابتكاري برجسته 
عمليات بازسازی تاسيسات نفتي شناخته 
شد. اين اقدام مهم در شرايطی انجام شد كه 
تنها چهار سال از سابقه كاری من در صنعت 
نفت می گذشت و اين فكر و عمل مهندس 
جوانی كه به تازگی تحصيالت مهندسی 
نفت و گازهای طبيعی را گذرانده و بدون 
تجربه قبلی چنين بازسازی را عملياتی 
كرده بود، مايه شگفتی پيشكسوتان فنی در 

پااليشگاه های كشور شد.

رفعآسيبدیدگیبرجاحيایگاز
از ديگر عمليات  بازسازی دوران جنگ 
تحميلی، رفع آسيب ديدگی برج احيای گاز 
پااليشگاه بود؛ بر اثر اصابت تركش، بدنه 
خارجی اين برج دچار فرورفتگی شده و در 
نتيجه، پوشش داخلی )Cladding( با جنس 
فوالد زنگ  نزن به اندازه يك توپ پينگ پنگ 
دچار برآمدگی شده بود. از آنجا كه پوشش 
داخلی به فلز اصلی بدنه برج جوش خورده 
بود، امكان تعمير و يا تعويض وجود نداشت.
پس از آزمايش های مختلف و پذيرش 
ريسك عمليات، مجوز راه اندازی آن را صادر 
كردم. بيشتر كارشناسان اظهار كردند كه 
اين برآمدگی پس از مدتی بر اثر فشار گاز 
و حرارت باالي 250 درجه سانتيگراد دچار 
ساييدگی خواهد شد، اما با گذشت 28 سال 
از زمان بازسازی، اين برج همچنان در 
سرويس قرار دارد. اكنون آن مقطع بريده 

شده از برج، به موزه نفت اهدا شده است.

فروداضطراريدرمه
در اينجا بد نيست خاطره ای ديگر را از 
آن دوره براي شما بازگو كنم؛ سال 1365 
بود كه خط لوله 42 اينچي گاز در منطقه 
آغاجاري بر اثر جاري شدن سيل، از داخل 
كانال بيرون آمده و در وسط جاده در 

معرض آسيب قرار گرفته بود.
از آنجا كه اين خط، تامين كننده گاز 
كشور بود، براي بررسي فني با هلي كوپتر به 
محل اعزام شديم. پس از بررسي، بدون 
عمليات جوشكاري و با انجام آزمايش هاي 
غير مخرب، لوله به وسيله جرثقيل به محل 
اصلي خود در كانال، انتقال داده شد. با 
وجود دشواری شرايط محيطي، فشارگيري 
انجام شد و جريان گاز، بدون حادثه اي 

برقرار شد.
هنگام برگشت از اين ماموريت به لحاظ 
مه گرفتگي، مسير اصلي را گم كرديم و اين 
در حالي بود كه سوخت هلي كوپتر رو به 
اتمام بود. خلبان  گفت بايد در يكي از 
تپه هاي منطقه، فرود اضطراري انجام دهيم. 
به او گفتم كه ارتفاع خود را افزايش دهد تا 
بتوانيم دكل مخابرات شهرك مسكوني 
كاركنان پااليشگاه را در ميانكوه ببينيم. 
خوشبختانه دكل را مشاهده كرديم و 
توانستيم با كمك خداوند فرود آييم، در 
حالي كه فقط يك ليتر بنزين براي ما باقي 

مانده بود!

آخرین مرحله ایجاد موزه بنزین خانه دروازه دولت 



سرداری، ابتدا ازخود وسوابق كاری اش 
می گويد؛ اين كه متولد آبادان است وبا سال ها 
سابقه كاردر بيرون ازصنعت نفت، ازسال 68 وارد 
اين صنعت شده و درمناطق فارس، مركزی 
)اراك( لرستان، چابهار، ايالم همچنين خوزستان 
و يزد خدمت كرده است واكنون نيز به عنوان 
مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چهارمحال وبختياری خدمت می كند.  او 
دانش آموخته رشته فيزيك كاربردی مقطع 
كارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان ومديريت 
دولتی درمقطع كارشناسی ارشد است وجبهه 
وجنگ و مجروحيت درعمليات بيت المقدس را 

دركارنامه زندگی خود دارد.

کار  از چه زمانی  آقای سرداری 
وبختیاری  چهارمحال  دراستان 

راشروع کردید؟ 
شروع به فعاليتم دراين استان وبه 
رمحال  چها منطقه  رتی  عبا
به  توجه  با  ( ی  ر بختيا و
سی  به  ستاد  تقسيم بندی 
وهفت منطقه توزيع فرآورده 
نفتی( به تيرماه 1395 
ز  ا . د د می گر بر 
خدمتم  دوران 
نفت  درصنعت 
)درحوزه پخش 
فرآورده های 
كه   ) نفتی

بيش از 28 سال از آن می گذرد، رضايت دارم 
زيرا دراين مدت توانستم چند پروژه ماندگار 
مثل راه اندازی مركز سوختگيری دراستان های 
ايالم و لرستان و اتصال انبارهای نفت آنها به 
خط لوله را با مشاركت شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت به انجام برسانم.ساخت انبارهای 
نفت تمام مكانيزه دره شهرايالم به ظرفيت 
117ميليون ليتر و باغين كرمان به ظرفيت 
365 ميليون ليتر كه درمدت زمان پنج ماه، 50 
درصد باقيمانده آن ساخته و بهره برداری شد، 
از ديگرفعاليت هايی است كه به انجام آنها 
مبادرت شده وحس خوشايندی درمن ايجاد 
كرده است؛ اميدوارم اين خدمت رسانی، منشا 

خير وبركت برای مردم باشد.

 با توجه به جغرافیای استان چهارمحال 
نقاط  برخی  وجود  و  وبختیاری 
سردسیر و برف گیر آن در زمستان، از 
فعالیت های خود درحوزه سوخت 

رسانی و تامین به موقع آن بگویید.
اين استان با 9 شهرستان شهركرد، بروجن، 
سامان، بن، اردل، فارسان، همچنين لردگان، 
كوهرنگ وكيار، نزديك به يك ميليون نفر را 
درخود جای داده است.دراستان به ويژه 
دردولت يازدهم و با پيگيری های چهارنماينده 
منتخب خود درمجلس شورای اسالمی و 
استاندارآن، كارهای زيادی انجام شده است؛ به 
طوری كه طرح های متوقف مانده از گذشته به 
سوی  از  پروژه  )ترك  مختلف  داليل 

سرمايه گذار،موانع بانكی و...( شتاب گرفت كه 
از آن جمله می توان به راه اندازی كارخانه حجاب 
به عنوان ازيكی مطرح ترين كارخانه  های توليد 
چادرمشكی درايران وخاورميانه اشاره كرد.
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
فعاليت های  با  همسو  نيز،  چهارمحال 
ديگرسازمان ها به منظور ارائه خدمت به مردم 
اين منطقه، حسب مسئوليتی كه درحوزه 
سوخت رسانی به عهده دارد، تالش كرده است 
اين مسئوليت را به نحومطلوب انجام دهد و به 

مردم خدمت رسانی كند.

این خدمت رسانی دقیقا چیست؟ 
تامين و توزيع فرآورده های نفتی شامل 
بنزين، نفت گاز، نفت كوره و نفت سفيد به ويژه 
برای مناطق سردسيركوهستانی كه درنيمه 
دوم سال پوشيده از برف و يخ است وبايد قبل 
ازشروع دوره سرما اين سوخت در اختيار آنها 

قرار گيرد.

این خدمات درچه گستره ای و با چه 
ظرفیت هایی انجام می شود؟

در وهله نخست اين كه فرآورده های ارسالی 
به منطقه چهارمحال و بختياری ازانبارنفت 
شهيد منتظری كه به پااليشگاه اصفهان متصل 
است، به وسيله نفتكش های جاده پيما به اين 
منطقه ارسال وتوزيع آن نيز با بهره گيری از 
تاسيسات احداث شده درنقاط مختلف استان، 
از طريق سه ناحيه مركزي،بروجن ولردگان 

انجام می شود. انبارنفت با ظرفيتی قابل توجه 
همراه با يك مركزسوخت گيری هوايی به 
هواپيماهای  به  رسانی  منظورسوخت 
اعم  مسافربر،67 جايگاه عرضه سوخت 
ازفرآورده مايع، سی ان جی، فروشندگی 
واتاقك دار در كنار294 واحد  سكودار 
فروشندگی تك مواد و دو مواد روستايی 
وعشايری، ديگر ظرفيت ها و امكاناتی است كه 
منطقه چهارمحال وبختياری ازآنها برای 

خدمات رسانی به مردم بهره می گيرد.

ایاامکان ارسال مستقیم فرآورده های 
نفتی به وسیله خط لوله فراهم نیست؟
  پيشنهاد و پيگيری احداث خط لوله به 
منظور ارسال مستقيم فرآورده های نفتی از 
پااليشگاه اصفهان به منطقه در ستاد شركت 
ملی پخش مطرح شده، اما باوجود توجيه طرح، 
تاكنون پاسخ موافقی مبنی احداث خط لوله 
مذكور اعالم نشده است.اين خط لوله 12اينچ 
درمسيری به طول 90 كيلومتردرنظر گرفته 
شده كه اگر موافقت شود،به قول معروف »جاده 
و اسب مهياست، بيا تا برويم.«احداث اين خط 
لوله از تردد 136 دستگاه نفتكش جاده پيما 
درجاده ها می كاهد و هزينه های مربوط به 
پرداخت كرايه حمل مواد سوختی را حذف 
می كند، سوختی كه در باك نفتكش ها 
می سوزد تا فرآورده به مقصد برسد، صرفه جويی 
می شود، همچنين درمحيط زيست و بهبود 
بخشی به آن تاثير بسزايی می گذارد و مهم تر از 

سرزمین برف و آفتاب بدون سوخت نمی ماند
مشعل  سعید محمد بگی   چهارمحال و بختیاری، سرزمینی کوهستانی آرمیده 
درفالت مرکزی ایران وهمسایه و مجاور با استان های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه 
و بویراحمد و لرستان. واژه چهارمحال وبختیاری از دوبخش »چهارمحال« و»بختیاری« 
تشکیل شده است؛ بخش نخست )محال(، جمع مکسرکلمه »محل« به معنای مکان 
و ناحیه است و »الر، کیار، میزدج وگندمان« را شامل می شود وبخش دوم نیزکوچگاه 
ایل بزرگ بختیاری بوده وهم اکنون نیزهست. این استان کوهستانی به مرکزیت 
شهرکرد ومعروف به »بام ایران« پر است از جاذبه های طبیعی و گردشگری که هوش 
ازسرمی برد، آبشار های مینیاتوری همچون آبشار تونل کوهرنگ که نقاشی خداوند 
است برپهنه این سرزمین وچشمه هایی که از دل و دامنه های زردکوه بختیاری 
می جوشند وبه زاینده رود همیشه تشنه می ریزند؛ الله های واژگون که زیبایی اش 
چشم نواز عاشقان طبیعت است وغارهایی که تاریخی دارند و پیشینه ای وهمه این 

زیبایی های خداوند یکجا درسرزمین »برف وآفتاب« جمع است.  چهارمحال وبختیاری 
در زمستان ها رخ دیگری دارد و به گونه ای دیگر زیباست؛ اما درپس این زیبایی، 
نگرانی هایی هم هست؛ نگرانی هایی از »جنس سوخت رسانی وتامین به موقع آن« به 
ویژه درنقاطی مثل کوهرنگ که برف گیراست و گذر از آن سخت. دراین میان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی 
ازمناطق سی وهفت گانه این شرکت تالش کرده است، نگرانی ها را به کمترین حد 
کاهش دهد ودستیابی به این مهم، نیازمند مدیریتی زنجیره ای است، مدیریتی با 
راهبری مجتبی سرداری، مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال 
و بختیاری که »مشعل« با او گپ و گفتی را درخصوص فعالیت های این حوزه عملیاتی 
انجام داده است اما سوخت رسانی به مناطق سخت گذر و کوهستانی تنها بخشی از 

این فعالیت را شامل می شود، ماحصل این گفت و گو را می خوانید.

اشــــاره

تور نفت

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهچهارمحالوبختياریبا»مشعل«ازسوخترسانیهاواقتصادمقاومتیگفت
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همه اين كه سالمت جان بسياری از انسان ها را 
كه سر مايه هنگفتی برای كشوراست، به واسطه 
موارد اخير تضمين می كند. او ادامه می دهد: نكته 
ديگراين كه اگربرای دريافت فرآورده های نفتی به 
خط لوله متصل باشيم، در زمان های نياز، تامين 
سوخت استان های همسايه نيزبا شتاب بيشتری 
امكان پذيرخواهد بود؛به هرحال اميدواريم اين 
موضوع، بارديگر در ستاد شركت ملی پخش 

بررسی و نتيجه بخش شود.

یكپيشنهاد
برای احداث خط لوله ای که فرآورده های 
نفتی را ازپاالیشگاه اصفهان به صورت مستقیم 
به منطقه برساند،یک پیشنهاد دارم وآن این که 
احداث این خط لوله به وسیله بخش خصوصی 
انجام شود و در قبال آن این اجازه را داشته باشد 
که بتواند فرآورده نفتی را صادر کند و درصدی 
از مبلغ فروش حاصل از صادرات را به شرکت 
بپردازد.به این ترتیب، خط لوله احداث 
وهزینه های آن برای بخش خصوصی به وسیله 

صادرات مستهلک می شود.

نفتی  فرآورده های  مصرف  درباره 
بگویید.درحال حاضراستان چهارمحال 
وبختیاری به لحاظ مصرف فرآورده هایی 
مانند بنزین، نفت سفید یا نفت گاز چه 

وضعی دارد؟
برای پاسخ به اين سوال بگذاريد بازه زمانی 
تا  ل  سا ر پا ر  يو شهر ( گذشته  ل  يكسا
شهريورامسال( را مالك ارزيابی قراردهم. 
دراين بازه زمانی 273 ميليون و239 هزار 
ليتربنزين از طريق مجاری سوخت عرضه و 
مصرف شده است كه ازرشد تقريبا 9درصدی 
درصدی آن حكايت دارد؛ افزايش تعداد 
خودروها را می توان از داليل مهم اين افزايش 
زماني  بازه  كرد.درهمين  عنوان  مصرف 
16ميليون و 250هزار ليتر نفت سفيد عرضه 
و مصرف شد كه رشد بيش از 24 درصد را 
نشان می دهد.درهمين جا يادآورمی شوم كه 
درنقاط  سفيد  نفت  مصرف  گذشته  سال 
سخت گذراستان به 9/6 ميليون ليتررسيد كه 
نسبت به سال قبل ازآن نزديك به دوميليون 
ليتركاهش يافت وعمده دليل آن تالش دولت 
برای توسعه گازرسانی درشهرها و روستاها 
وتبديل سوخت در واحدهای صنعتی بوده 
است؛ به طوری كه هم اكنون98درصدجمعيت 
شهری و 78درصد حمعيت روستايی استان از 
نعمت گازطبيعی بهره مند هستند.وی مصرف 
نفت گاز يك سال گذشته را نيز 235 ميليون 
و287 هزار ليتراعالم و اظهار می كند: مصرف 
اين فرآورده نفتی در شهريور امسال نسبت به 
شهريورسال قبل حدود دو درصد كاهش 
داشته و دليل اين كاهش اجرای طرح پيمايش 
بوده است.فروش سوخت هوايی )ATK(به 
ميزان يك ميليون و 53 هزار و 270 ليتربا 

هدف خدمات رسانی بهتر به مسافران، از ديگر 
منطقه  گذشته  سال  يك  ليت های  فعا
به  الن  ا است. ری  بختيا و  رمحال  چها
طورميانگين روزانه يك ميليون و 100هزار 
ليتر بنزين و 800 تا 850 هزار ليتر نفت گاز 
درسطح استان چهارمحال وبختياری عرضه 

می شود.

درهمین جا اجازه دهید گریزی بزنیم به 
تمهیدات زمستانی)با توجه به ورود به 
نیمه دوم سال و نزدیک شدن به دوره 
سرما( چه مواردی را برای گذر از این 
دوره و رفاه شهروندان استان در نظر 

گرفته اید؟
باتوجه به سال ها تجربه، همچنين شناختی 
كه از استان چهارمحال و بختياری وجغرافيای آن 
وجود دارد، تالش شده است با ذخيره سازی های 
مناسب سوخت و توزيع آن پيش از شروع دوره 
سرما،مشكلی در اين بخش به وجود نيايد و گذر 
از زمستان نيز به مانند ديگر فصل های سال انجام 
شود. به همين منظورامسال بيش از15ميليون 
ليتر نفت سفيد ذخيره زمستانی برای نقاط 
مختلف استان پيش بينی شده كه 9 ميليون 
ليترآن به مناطق سخت گذراستان يعنی لردگان، 

كوهرنگ، اردل و كيار اختصاص دارد. 

چه تعداد از خانوارهای ساکن استان، 
و  گذر  سخت  مناطق  به  مربوط 
کوهستانی است واز نفت سفید استفاده 

می کنند؟ 
105هزارخانواراستان  طورمتوسط،  به 
چهارمحال و بختياری در مناطق سخت گذر 
ساكن هستند و از نفت سفيد برای گرمايش و 
پخت وپز استفاده می كنند و تالش می شود اين 

مهم قبل از ورود به دوره سرما انجام شود.

یكکارمهم
سرداری تخصيص يارانه 240 ميليون تومانی 
ازمحل اعتبارات وزارت نفت به 144واحد صنعتی 
را از كارهای مهی برمی شمارد كه ساالنه 14 

ميليارد تومان سود و صرفه ايجاد می كند.

از صرفه جویی ساالنه 1۴ میلیارد تومان 
درسال بگویید.چگونه این رقم محقق 

می شود؟
براساس طرحی كه مدت ها به دنبال آن بوديم 
وخوشبختانه دردهه فجر پارسال تصويب شد، 
146واحد صنعتی استان چهارمحال و بختياری 
از يارانه 240 ميليون تومانی برای گازرسانی 
بهره مند شدند؛ به اين مفهوم كه واحدهای 
صنعتی كشاورزی و مرغداری با تغيير در كاربری 
سوخت خود می توانند از اين يارانه بالعوض 

بهره مند شوند. 
پيشنهاددیگر

براساس این طرح که درهیئت دولت و 

شورای اقتصاد تصویب شده است، واحد 
صنعتی که سوخت خود را به گاز تغییردهد، 
می تواند از این یارانه بالعوض استفاده کند. 
یک نکته را نباید ازیاد بردکه سقف پرداختی 
این یارانه 2۴0 میلیون تومان است و اگر واحد 
صنعتی )کشاورزی–مرغداری( بیش از این 
از  بریارانه  مازاد  مبلغ  تنها  هزینه کند، 
اودریافت خواهد شد.با تغییرسوختی که در 
واحدهای صنعتی ایجاد می شود،می توان 
ساالنه درمصرف 10میلیون لیترنفت گاز 
صرفه جویی کرد وبه جای مصرف آن در داخل، 
این فرآورده نفتی را درمسیر صادرات قرارداد 

و درآمدی برای کشورایجاد کرد.

این موضوع را به نوعی می شود به اقتصاد 
مقاومتی پیوند داد،اینطور نیست؟

وقتی مصرف نفت گاز به واسطه توسعه 
نفتی  وفرآورده  يابد  كاهش  گازرسانی 
درمسيرصادرات قرارگيرد؛عالوه برصرفه جويی در 
مصرف، نوعی ارزآوری نيز برای كشور رقم 

می خورد و اين مصداق اقتصاد مقاومتی است.

این طرح هم اکنون درچه مرحله ای 
است؟

خوشبختانه با پيگيری هايی كه تاكنون شده، 
ازمجموع 146 واحد صنعتی كه زيرپوشش اين طرح 
قرارگرفته اند،امسال 60 واحد صنعتی اين يارانه 240 
ميليون تومانی را دريافت خواهند كرد كه البته 25 
واحد صنعتی اين مبلغ را دريافت كرده اند.با نگاه 
مثبتی كه وجود دارد،انتظار می رود اين طرح به جای 
سه سال زمان پيش بينی شده در مدت دوسال انجام 
شود و از رهگذراجرای آن 14 ميليارد تومان سود 

برآورد شده برای كشورمحقق شود.

لحاظ  به  طرح  این  اجرای  ازمحل 
لیتراژچه مقدارصرفه جویی خواهد 

شد؟
باتوجه به برآوردهای انجام شده، صرفه جويی 
درمصرف نفت گازحاصل ازاجرای اين طرح 
)پرداخت يارانه برای تبديل سوخت در واحدهای 
مرغداری و كشاوزی( 10ميليون ليتر در سال 

خواهد بود.

مسئولیت های اجتماعی نیز یکی از 
موارد مهمی است که وزارت نفت نیزبه 
آن توجه زیادی دارد، دراین حوزه چه 
فعالیت یا فعالیت هایی انجام شده است 

که مردم منطقه از آن بهره مند شوند؟
سرداری دراين باره می گويد: دراين حوزه 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران به 
عنوان عضو كوچكی ازخانواده بزرگ وزرات نفت، 
فعاليت های متعدد ومتنوعی انجام داده كه يكی 
از مهم ترين آنها پيگيری احداث چهارسالن 
ورزشی چند منظوره ازمحل اختصاص 2 درصد 
درآمد حاصل از نفت خام وگازطبيعی به 
استان های نفت خيز و نقاط محروم كشور است.

وی ادامه می دهد:مصوبه احداث اين سالن های 
ورزشی را درميان انبوهی كار،به نوعی كشف 
وپيگيری كرده است وخوشبختانه با پيگيری هايی 
كه دراين زمينه انجام شد، كلنگ احداث يكی 
ازچهارسالن چند منظوره ورزشی ياد شده 
درشهرستان لردگان كه ازنقاط محروم استان 
چهارمحال وبختياری است، هفته دولت امسال به 
زمين شده شد. البته فعاليت های ديگری نيز 
دراين حوزه انجام شده است كه ازآن جمله 
می توان به پيگيری احداث پنج باب جايگاه تك 
سكوی عرضه بنزين يورو 4 درشهركرد، پيگيری 
تخصيص پنج سری تجهيزات رايگان سی ان جی 
به منظورتوسعه اين صنعت دراستان چهارمحال 
وبختياری، همچنين برگزاری همايش های فصلی 
برای جايگاه داران وناوگان حمل مواد سوختی 
ارائه هرچه  باهدف  نفتكش ها(  )رانندگان 
بهترخدمات به مردم و مشاركت نقدی دربازسازی 
شبستان حضرت زينب )س( مشاركت در 
سوخت رسانی به كاروان های اربعين حسينی، 
مشاركت نقدی درتهيه سبد كاالی خانوارهای 
بی سرپرست و موارد ديگری ازاين دست اشاره 

كرد.

موضوع برند یا تاسیس شرکت های 
صاحب نشان دراستان چهار محال و 
اجرا  و  پیگیری  چگونه  بختیاری 

می شود؟
دراين زمينه نيز، فعاليت ها به منظور اجرای 
بهتر اين طرح فراگير، با تانی و مالحظه پيش 
می رود وهم اكنون دو شركت صاحب نشان با 
معرفی به كميته بازرگانی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران تاييد شده اند.اين 
دوشركت مهرماه امسال حدود65 جايگاه عرضه 
سوخت اين استان را زيرپوشش قرارخواهند داد.
اما يك نكته مهم درباره نحوه كارشناسی نرخ 
»حق العمل« برند است كه الزم می دانم به آن 
پرداخته شود.به نظر می آيد درنرخ گذاری 
حق العمل برندينگ بايد فاصله جايگاه های 
سوخت تا انبارنفت در نظرگرفته شود؛ مثال اين 
نرخ دراستانی مانند اصفهان كه جايگاه های 
سوخت آن فاصله كمی ازانبار نفت دارند، نبايد با 
استانی مثل چهارمحال وبختياری كه فاصله 
برخی ازجايگاه های آن تا انبار نفت به 200كيلومتر 
هم می رسد، يكی باشد؛ از اين رو الزم است 
درنرخ گذاری حق العمل برند بازنگری شود تا 
گام های بعدی نيز به نحومطلوب تر برداشته شود.

فکر می کنید نکته ناگفته ای هست که 
بگویید؟

همه ما بايد درخدمت نظام و انقالب باشيم و 
تالش ها بايد به رشد و تعالی كشور معطوف باشد؛ 
درهركاری بايد رضای خدا را درنظرگرفت و برای 
رفاه حال مردم گام برداشت؛ اميدوارم بتوانيم 
درارائه خدمت به مردم، آن گونه كه شايسته است، 

عمل كنيم و ايرانی سربلند داشته باشيم. 

} باتوجه به سال ها تجربه، همچنین شناختی که از استان چهارمحال و بختیاری وجغرافیای آن وجود دارد، تالش شده است با ذخیره سازی های مناسب {
سوخت و توزیع آن پیش از شروع دوره سرما،مشکلی در این بخش به وجود نیاید و گذر از زمستان نیز به مانند دیگر فصل های سال انجام شود.
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فعالیت های ستاد اقامه نماز درشهریور  1396 

   ستاد اقامه نماز وزارت نفت به روایت تصویر
همزمان با ایام مبارک دهه آخر ذیحجه و روز مباهله 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی مجیدی 
رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت به همراه حجت االسالم 
والمسلمین علیمحمدی رابط فرهنگی منطقه دو با حضور 
در جمع کارکنان شرکت ملی گاز استان اصفهان و 
سخنرانی در جمع آنان از تالشهای شبانه روزی کارکنان 
صنعت نفت به ویژه تالشگران شرکت ملی گاز اصفهان 

تقدیر وتشکر به عمل آورد .
جلسه با رابط فرهنگی وامور روحانیون منطقه دو 
کشور ودیگر عوامل فرهنگی واقامه نماز ، از جمله دیگر 

برنامه های رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت بود .

 اولین نشست دبیران شوراهای فرهنگی واقامه  نماز مناطق نفت خیز جنوب  با حضور بیژن عالی پور مدیر عامل 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب وحجه االسالم والمسلمین حیدری،  مسئول قرار گاه فرهنگی  برگزار شد ، در این 
نشست عالی پور   از اهتمام وزارت نفت به مسائل اجتماعی و توسعه فرهنگی  سخن گفت و با اشاره به خدمات صنعت 
نفت در حوزه های اجتماعی و عمرانی در سطح شهرها و روستاهای مناطق نفت خیز ،آن را نمونه ای از تعامل کم نظیر 

وزارت نفت با مردم و دستگاههای اجرایی دانست.

 هیجدهمین جلسه دبیران شورای اقامه نماز ورابطین مناطق ده گانه صنعت نفت 
روز سه شنبه هفتم شهریور ماه در پژوهشگاه نفت برگزار شد.، دکتر مجیدی دبیر 
شورای فرهنگی واقامه نماز وزارت نفت ضمن خوشامد گویی  به حاضران و تبریک 
هفته دولت، گزارشی اجمالی ازروند فعالیت های فرهنگی درصنعت نفت واهداف 
نشست هیجدهم را  ارائه  داد، سپس دکترکاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت به 
معرفی بخش های مختلف پژوهشگاه نفت پرداخت وتوضیحاتی نیز درباره فعالیتهای 
فرهنگی ودینی درحوزه های مختلف ارائه کرد. معرفی رابطین فرهنگی 
وامورروحانیون مناطق ده گانه صنعت نفت ، قرائت دستور جلسه ، معرفی اعضای 
جدید ستاد اقامه نماز ، سخنرانی نماینده ستاد اقامه نماز کشور ، ارائه گزارش از سوی  
رابطین فرهنگی و حضور در نماز جماعت، از دیگر برنامه های این نشست یک روزه 
بود.  شرکت کنندگان در پایان این نشست، از پردیس های مختلف و کتابخانه 

پژوهشگاه بازدید  کردند.

 به همت حجت االسالم والمسلمین سیاحی و جوانان 
همراه وی در کانون فرهنگی مسجد امیرالمومنین )ع(
شهرک نفت اهواز ، به منظور غنی سازی اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان شهرک، برنامه های متنوعی برگزار شده 
است . برگزاری دوره تابستانی فرزندان کارکنان ، جلسات 
پرسش وپاسخ به مسائل نوجوانان وجوانان ، برگزاری اردوی 
زیارتی مشهد مقدس جوانان وکادر اجرایی مسجد امیر 
المومنین )ع( از مهمترین برنامه های تابستان ۹۶ این 

مسجد بوده است.

معرفت
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 به مناسبت دهه والیت و امامت وعید غدیر 
خم مسابقه کتابخوانی »سلوک غدیریان« ویژه 
کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از سوی 
قرارگاه فرهنگی و ستاد اقامه نماز منطقه 
خارک برگزار می شود. کارکنان پایانه های 
نفتی می توانند با دریافت کتاب ومطالعه آن 
وپاسخ به پرسشنامه انتهایی آن ، در این 
مسابقه شرکت واز جوایز ارزشمندی بهره مند 

شوند . 

 همزمان با دهه مبارک امامت و 
والیت ، همایش آموزشی و برنامه 
ریزی ائمه جماعات و مسئوالن 
ستاد اقامه نماز وزارت نفت در 
خراسان شمالی )بجنورد( برگزار 
شد، حجت االسالم والمسلمین 
رابط فرهنگی  قمصری  محسن 
هشت  منطقه  روحانیون  وامور 
ضمن  نفت  وزارت  در  کشوری 
خوشامد گویی به شرکت کنندگان 
و تبریک دهه مبارک والیت و بیان 
جایگاه غدیر، به روند شکل گیری 
ر  مو ا و هنگی  فر بط  ا ر فتر  د
شامل   ۸ منطقه  در  روحانیون 
 ، رضوی  خراسان  های  استان 
 . خت ا د پر لی  شما و بی  جنو
دبیر  مجیدی  دکتر  سخنرانی 
شورای فرهنگی واقامه نماز وزارت 
نفت ، استاد مدعو حجت االسالم 
زر دوز نیا ، دکتر باغبان رئیس 
کارگروه طرح وبرنامه ستاد اقامه 
نماز ، مهندس میر بلوکی ومهندس 
شکوری از مدیران صنعت نفت 
خراسان شمالی از اهم برنامه های 

این همایش بود 
سخ  پا و سش  پر جلسه   
و  ه  کنند کت  شر ن  نیو حا و ر
مسئوالن دفتر ارتباطات حوزوی 
و  نفت  وزارت  نماز  اقامه  ستاد 
اجرای کارگاه دانش افزایی ائمه 
جماعات با حضور حجه االسالم 
از دیگر  نخاولی ودکتر کرمانی 

برنامه های این همایش بود. 

 مراسم ختم دوره ای قرآن کریم در شرکت 
خطوط لوله  و مخابرات نفت منطقه خوزستان 
با حضور امام جمعه موقت اهواز برگزار واز 
فعاالن این برنامه فرهنگی با اهدای لوح تقدیر 
و المسلمین  االسالم  قدردانی شد.حجت 
حسن زاده در این مراسم ضمن تقدیر از 
برگزار کنندگان این برنامه گفت: برگزاری 
محافل انس با قرآن در طول سال می تواند 
نویدبخش معنویتی متمایز در محیط کار و 
فعالیت کارکنان شرکت گاز باشد.  وی با 
استناد به آیات قرآنی و روایات افزود: ارتباط 
و انس با قرآن کریم در دنیا موجب برکت و در 
شد. خواهد  درجات  علو  موجب  آخرت 
گاز  انتقال  عملیات  یک  منطقه  کارکنان 
خوزستان در پایان ثواب ختم سالیانه قرآن را 
به روح پرفتوح شهید مدافع حرم محسن 

حججی تقدیم کردند.

 به مناسبت گرامیداشت هفته دولت وروز کارمند مراسمی با عنوان 
»خانواده بهشتی« با حضور خانواده های کارکنان منطقه هفت انتقال گاز 
وبا حضورحجت االسالم والمسلمین شیخ حسین انصاریان در استان 
همدان برگزار شد .دراین مراسم ابتدا مهندس خضرایی مدیر عامل این 
شرکت ضمن خوشامدگویی به مدعوین گزارشی از عملکرد شرکت 
مذکور را بیان  کرد و سپس استاد انصاریان در خصوص عوامل تحکیم 
بنیان خانواده به ایراد سخن  پرداخت ، وی ایمان و فضیلت گرایی ،عشق 
متقابل بین تمام اعضای خانواده ،عدالت وخوش اخالقی ،مدیریت صحیح 

توسط پدر خانواده و آشنایی هریک از زن و شوهر به وظایف خود را به 
عنوان عوامل مهم تحکیم بنیان خانواده برشمردو  آنها را توضیح و تفسیر 
کرد. اجرای برنامه های شاد ومتنوع و نمایش گروه های هنری از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.
همچنین کلوندی محقق و پژوهشگر طب سنتی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه در خصوص فواید طب سنتی و جایگزین  کردن گیاهان دارویی 
به جای داروهای شیمیایی سخن  گفت و در خصوص تغذیه سالم مطالب 

مفیدی را به حاضران یادآوری  کرد.
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مانده یابی درچاه شادگان 2۶
عمليات مانده يابي وسايل مشبك كاري ازچاه شادگان 
26 با تالش كاركنان مديريت تعمير، تكميل وخدمات فني 
چاه هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب انجام شد. اين 
عمليات به دنبال مانده گذاري وسايل مشبك كاري، يكي از 
شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات مشبك كاري و 
نمودارگيري، درچاه شادگان 26 انجام شده است. مانده مورد 
نظربه طول 12/5متر، شامل گلوله هاي مشبك كاري به 
همراه CCL، وزنه وCABLE HEAD به درخواست واحد 
مهندسي بهره برداری شركت بهره برداري نفت وگازمارون 
ازچاه خارج شده است. جلوگيري ازتوقف توليد چاه، 
صرفه جويي درهزينه هاي آشكار وپنهان تعميرچاه، ازجمله 

مزيت های انجام اين عمليات مهم و ارزشمند است.

  تقویت   مخابراتی 
مجتمع آموزش فنون اهواز

سيستم تقويت كننده تلفن همراه واينترنت بي سيم 
درمجتمع آموزش فنون اهواز نصب شد. اين اقدام مهم 
باهدف ارائه خدمات الكترونيكي مطلوب، همچنين 
ارتباطي ايمن و بهينه درشبكه تلفن همراه و ارتباطات 
اينترنتي انجام شده است.  با نصب و راه اندازي اين 
تجهيزات، شامل سه آنتن دومتري به همراه ديش لينك 
راديويي درارتفاع 25 متري روي دكل52 متري مخابرات 
مجتمع آموزش فنون اهواز، عالوه برتقويت ارتباط تلفن 
همراه درشعاع12 كيلومتري اين مجتمع، اينترنت همراه 
اول نسل سوم نيزباكيفيت بهتري در دسترس همكاران 
و كارآموزان آن قرارخواهد گرفت. عمليات اين تقويت 
كننده مخابراتی درمجتمع آموزش فنون اهواز با همكاري 
اداره مخابرات شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب 
واپراتورهمراه اول محقق شده است و درهفته جاری به 
بهره برداری می رسد. مجتمع آموزش فنون اهواز به عنوان 
يكي ازمراكز آموزشي تخصصي- مهارتي شركت ملي 
نفت ايران، اجراي دوره هاي مختلف در حوزه هاي فني 
- تخصصي مورد نيازصنعت نفت را براي اعتال وتوسعه 

منابع انساني متخصص به عهده دارد.

بازگشایی مجتمع آموزشی شهدای حفاری
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ویدئو کنفرانس پیمایش درمناطق سی و هفت گانه پخش
سرپرست شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز 
ازبرگزاری جلسه كارگروه راهبردی طرح پيمايش سوخت ناوگان 
حمل ونقل در اين منطقه عملياتی خبر داد. داريااخگرباتاكيد 
براهميت اجرای اين طرح وتاثير آن دركاهش مصرف نفت گازناوگان 
حمل ونقل شهری تصريح كرد: اين جلسه به صورت ويدئو كنفرانس 
همسو باتصويب نامه سال 1393هيئت وزيران با هدف ساماندهی 
ناوگان عمومی حمل ونقل شهری وحومه وتخصيص سوخت به آن 
برمبنای برپيمايش درسی وهفت منطقه شركت ملی پخش 
برگزارشد. وی ارائه گزارش های 6 ماه نخست امسال مناطق سی 
وهفت گانه شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران رابخش 
ديگری ازاين نشست ويدئويی عنوان كرد. به گفته اخگر، ارائه گزارش 
اقدام های شهرداری اهوازدرحوزه های گوناگون همچنين ايجاد 
زيرساخت های مناسب، نصب تجهيزات هوشمند در مراكز 
سوختگيری، بخش های ديگری ازاين نشست تصويری بود كه درباره 
آنها بحث و تبادل نظرشد. اخگرهمچنين با اشاره به فرسوده بودن 

واحدهای سوختگيری اتوبوسرانی كالن شهر اهواز بر خروج و نوسازی 
آنها تاكيد كرد. منصورعيسوند، رئيس سامانه هوشمند سوخت 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز، نيز در اين نشست 
ويديوئی براستفاده ازظرفيت ثبت نام غيرضروری برای تسهيل در 
امور ارباب رجوع، اصالح ساختارهای تشكيالتی شهرداری، همچنين 
تصويب نرخ بهای خدمات شهرداری ها پيش ازآغاز گام های مربوط 

به طرح شتاب دهی به فرآيند صدور پروانه ناوگان تاكيد كرد. 

مديرشركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
ازفعاليت سومين شركت صاحب نشان)برند (دراين منطقه خبرداد. 
حسينعلی طالبی با بيان اين كه فعاليت دو شركت صاحب نشان 
در منطقه ساری ازمردادماه امسال آغازشده است، تصريح 
كرد:بااضافه شدن يك شركت صاحب نشان)برند( ديگر در قائم شهر، 
تعداد شركت های صاحب نشان درمنطقه ساری به عدد سه رسيده 
است. وی گفت:مسئوليت اصلی شركت های زنجيره ای)برند( توزيع 
فرآورده های نفتی مايع وسی ان جی، نظارت، كنترل كميت و 
كيفيت عرضه فرآورده های نفتی وسی ان جی با رعايت 
استانداردهای مشخص شده، درجايگاه های سوخت زيرپوشش 
است. طالبی اظهار كرد: خريد وحمل سوخت از محل انبارهای 
اصلی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی، همچنين توزيع به 
موقع آن درجايگاه ها از ديگر وظايف شركت های صاحب نشان يا 
برند است. مديرشركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، 
افزايش كيفيت عرضه خدمات و توسعه كمی وكيفی توزيع سوخت 
را درجايگاه ها، از اهداف مهم برند سازی عنوان كرد. وی گفت: هدف 
ديگر راه اندازی شركت های زنجيره ای توزيع فرآورده های نفتی مايع 

و سی ان جی، ارتقای رفاه و ايمنی، حمايت از بخش خصوصی و 
همچنين  طالبی  است.  دركشور  رقابتی  فضای  ايجاد 
ازاستانداردسازی97درصد جايگاه های سی ان جی در منطقه ساری 
 خبر داد. وی با اشاره به آغاز استاندارد سازی جايگاه های

 سی ان جی منطقه ساری ازسال 92 در دوسطح اظهاركرد: 
استانداردسازی سطح يك اين جايگاه ها درسال 92 وسطح دو آن 

نيز درسال 93 انجام شده است. 

همزمان با آغازسال تحصيلی97 - 96درآيينی باحضور سپهر 
سپهری، مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت ملی حفاری ايران، 
مجتمع آموزشی شهدای حفاری در شهرک سازمانی قائم اهواز 
بازگشايی شد.  دراين آيين كه دردبستان و دبيرستان دخترانه اين 
مجتمع با حضور معاونان مديرعامل، جمعی از مديران ومسئوالن 
شركت، كادر آموزشی و اوليای دانش آموزان برگزار شد، سپهر 
سپهری با به صدا در آوردن زنگ مدرسه، آغاز سال تحصيلی جديد 
را تبريك گفت.  مديرعامل شركت ملی حفاری ايران با اشاره به تقارن 
آغازسال تحصيلی با ايام ماه محرم وهفته دفاع مقدس، ازمقام شامخ 
شهدا وحماسه آفرينی های ايثارگران تجليل كرد.  سپهری با بيان اين 
كه روز اول مهر برای دانش آموزان، آغاز فصلی نو درشكوفايی علم و 
دانش است، افزود: اين مجتمع از نظر سخت افزاری شرايط مناسبی 
دارد وانتظار می رود باوجود كادرآموزشی مجرب، دانش آموزان حضور 

چشمگيری در پيشرفت های علمی داشته باشند. مديرعامل شركت 
ملی حفاری ايران افزود: اين شركت به موازات وظايف ذاتی، نگاهی 
ويژه به ايجاد امكانات آموزشی برای فرزندان كاركنان داشته 
وحمايت های خوبی از اين موضوع شده است كه افزايش خواهد يافت. 
دراين آيين نماينده مديرعامل شركت و مدير مجتمع آموزشی 
شهدای شركت ملی حفاری نيز گفت: اين مجتمع، شامل 6 مدرسه 
دخترانه وپسرانه در مقاطع مختلف پيش دبستانی تا پيش دانشگاهی 
است. احمد سراج افزود: درمقاطع تحصيلی اين مجموعه آموزشی 
يك هزار و 700 دانش آموز زيرنظر200 نفركادرآموزشی، مجرب 
تحصيل می كنند كه بيش از 50 درصد آنها فرزندان كاركنان هستند. 
وی متقاضيان ورود به اين مجتمع رادرسال تحصيلی جديد900 نفر 
اعالم واظهار كرد: ازاين تعداد450 نفر پس ازموفقيت درآزمون 

ورودی در كالس های درس حضور يافتند. 
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نصب دستگاه رادیو لوژی جدید 
در بیمارستان امام خمینی )ره( 

مسجد سلیمان
با برگزاری آيينی دربيمارستان امام خميني )ره(
صنعت نفت مسجدسليمان، بخش راديولوژی اين 
بيمارستان به بهره برداری رسيد. دراين مراسم مديرعامل 
شركت بهره برداری نفت وگازمسجدسليمان ضمن 
قدردانی از تالش وهمكاری بهداشت ودرمان صنعت 
نفت درجهت انجام فعاليت های انگيزشی برای كاركنان 
افزود: افزايش سطح كيفي خدمات بهداشت ودرمان، 
بهبودفيزيكي ساختمان هاي موجود وبه كارگيري 
دستگاه هاي جديد، بيانگراهتمام مجموعه بهداشت 
ودرمان صنعت نفت در جهت رضايت مندي خانواده 
نفت است.  درآيين افتتاح بخش راديولوژی بيمارستان 
امام خمينی )ره( صنعت نفت اهواز، رئيس بهداشت 
ودرمان صنعت نفت مسجدسليمان نيزبا ابراز خرسندی 
و تشكراز پشتيباني هاي شركت بهره برداری نفت و 
گازمسجد سليمان افزود: دستگاه راديولوژي، يكي از 
نيازهاي اساسي و قديمی بخش راديولوژی اين 
بيمارستان بوده كه با توجه ويژه رئيس سازمان بهداشت 
ودرمان صنعت نفت، باصرف 10ميليارد ريال خريداري 
شده است. منصورفوالدی تصريح كرد: نصب اين 
دستگاه دربخش ازبيمارستان امام خمينی)ره( صنعت 
نفت مسجد سليمان درمدت زمان 14روز انجام و آماده 
بهره برداری شده است. وي بابيان اين كه اين دستگاه 
راديو لوژی از فناوری و دقت بااليی برخورداراست، 
تصريح كرد: افزايش كيفيت تصاويردراين دستگاه كه از 
قابليت ارسال ازطريق سيستم پكس نيزبرخورداراست، 
اين امكان را به پزشك می دهد كه بتواند تشخيص 
دقيق تر و صحيح تري با استفاده ازتصاوير داشته باشد. 
فوالدی يادآور شد: به دور از انصاف است اگرنگوييم 
توفيق های به دست آمده، مرهون توجه ويژه مجموعه 
شركت بهره برداری نفت و گازمسجد سليمان به بخش 
بهداشت و درمان است.  سال 1287 شمسی، نخستين 
فواران نفت ازچاه شماره يك ميدان نفتون مسجد 
سليمان بود. اگرچه بيش ازيك قرن از آن زمان می گذرد 
اما نام مسجد سليمان هنوز يكی از آشناترين واژگان 
صنعت نفت جهان است و امروز به عنوان شركت بهره 

برداری نفت و گاز مسجدسليمان شناخته می شود.
با تشكيل شركت های بهره برداری فرعی درمناطق 
نفت خيزجنوب والحاق چهار ناحيه نفت خيز” لب 
به  سفيد”  نفت  و هفتكل  ، ر نا قلعه   ، سفيد
مسجدسليمان،اين شركت نيز متولد شد وراهبری توليد 
ازميدان نفت وگازمناطق نفت خيزجنوب شمال 

خوزستان را به عهده گرفت.

بااجرای طرح مشترک »شهروند آماده شرايط بحرانی« 
دراستان اصفهان، 2600 نفرساعت آموزش مصرف ايمن وبهينه 
گاز ثبت شده است. با اجرای طرح مشاركتی شركت گازاستان 
اصفهان وشهرداری شهر اصفهان، درنيمه نخست امسال، 2600 
نفرساعت آموزش درحوزه گاز و بحران های ناشی از مصرف 

انرژی به شهروندان ارائه شده است.
فرهنگ سراهای اصفهان ازجمله فرهنگ سرای انديشه، 
سبحان، دانش، رسالت پرتو، قصر، همچنين كانون قلم، 
شهرداری های مناطق 3، 5، 11، كتابخانه مركزی وشركت آبفا، 
مكان های فرهنگی هستند كه طرح شهروند آماده شرايط 

بحرانی در آن اجرا شده است.
دراين طرح كه شركت گازاستان اصفهان همراه با بخش های 
مديريت بحران شهرداری اصفهان، آبفا، هالل احمر و آتش 

نشانی، طرح آموزش مديريت ومقابله با زلزله اجرا كرده اند، 
آموزش هايی درباره مصرف ايمن وبهينه گازطبيعی، بحران های 
حاصل ازسرانه های مصرف انرژی، مصرف بهينه آب و ايمنی 
حريق ارائه شده است. ارائه آموزش های مزبور با هدف جاری 
سازی رويكرد آموزش جامعه دركميته مسئوليت های 
اجتماعی، از سال 91 تاكنون در حوزه مسئوليتی مديريت 
بحران شركت گازاستان اصفهان قراردارد وتاكنون بيش از 117 
هزار نفر ساعت آموزش در بخش های ياد شده ثبت شده است.

براساس مصوبات ستاد مديريت بحران استانداری اصفهان، 
تمام شركت ها وسازمان ها موظفند برای پيشگيری ازوقوع 
شرايط اضطراری و بحران، همچنين صيانت ازشريان های 
حياتی شهری، آموزش های الزم رادرحوزه های عمومی و 

تخصصی را ارائه و برنامه های فرهنگی نيز اجرا كنند. 

 2600 نفرساعت آموزش برای »شهروند آماده شرایط بحرانی«
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مديرعامل شركت گاز استان يزد از آغازمرحله اجرايی تهيه 
اظهارنامه اين شركت براساس مدل تعالی EFQM برای دستيابی 
به اشتهار دو ستاره خبر داد. منوچهر فالح گفت: باتوجه به 
ضرورت ابالغی مبنی بر به روز رسانی برنامه راهبردی و تدوين 
اظهارنامه، همچنين جاری سازی پروژه های بهبود وحضوردر 
فرآيند جايزه ملی كيفيت، تعالی سازمانی به عنوان يكی از 
راهبردهای مهم در دستور كار قرار گرفته است. وی تصريح كرد: 
به منظور آگاهی بخشی درحوزه های مختلف تعالی و مشاركت 
كاركنان دراين بخش، همچنين ضرورت پويايی وبهبود اركان 
سازمان درحوزه های مختلف ازجمله رهبری، محصول وخدمات، 
ارتباط با مشتری، همچنين دانش، فناوری، خالقيت و نوآوری، 
مسئوليت های اجتماعی و زنجيره تأمين، گروه هايی تشكيل و 

باعقد قرارداد با تيم مشاور به منظور عارضه يابی، آموزش وخود 
ارزيابی، نسبت به نقاط قوت و ضعف گروهای مزبور براساس مدل 
تعالی سازمانی اقدام شد. مديرعامل شركت گاز استان يزد 
براهميت تعالی سازمانی و لزوم جاری سازی آن درشركت تاكيد 
و تصريح كرد:به منطورتحقق اين مهم، اقدام های متعددی 
ازجمله تشكيل دبيرخانه تعالی، برگزاری سمينار آموزشی مدل 
EFQM، ارسال پيام ازطريق اتوماسيون اداری برای همكاران و 

ايجاد كانال تلگرام تعالی انجام شده است. وی گفت: با توجه به 
نگرش مثبتی كه در اين حوزه وجود دارد، همچنين با تكيه بر 
همكاری مديران و كاركنان شركت گاز استان يزد و تعامل خوب 
با مشتريان وذی نفعان، اين شركت موفق به دريافت اشتهار دو 

ستاره شده است.

معاون عمليات شركت خطوط لوله ومخابرات نفت 
منطقه تهران گفت: با آغازدوباره سوآپ نفت خام )پس 
ازهفت سال( 360 هزار بشكه نفت خام باخطوط انتقال اين 
حوزه عملياتی، به پااليشگاه های تهران و تبريز ارسال شد.

اين نخستين محموله  علی احمدی پوراظهاركرد: 
نفت خام است كه پس از هفت سال وقفه به وسيله خطوط 

لوله اين منطقه به پااليشگاه های مزبور ارسال می شود.
به گفته، وی اين 360 هزاربشكه نفت خام پس ازتحويل 
ازحوزه دريای خزر )كشورتركمنستان( از طريق خط لوله 
به  آن  از  و پس  – ری سوآپ  نكار-ساری  اينچ   24

پااليشگاه های تهران و تبريز انتقال يافته است.
معاون عمليات شركت خطوط لوله ومخابرات نفت 
منطقه تهران با بيان اين مطلب كه بخشی ازخوراک 
پااليشگاه های تهران و تبريز ازطريق اين خط لوله تامين 
می شود، تصريح كرد: ازسرگيری سوآپ نفت خام عالوه 
كاهش قابل توجه مصرف انرژی درشبكه خطوط انتقال، اين 
امكان را فراهم می كند كه از ظرفيت خط لوله »24 اينچ اين 
منطقه عملياتی نيز برای انتقال و دريافت فرآورده استفاده 

شود.
معاون مخابراتی شركت خطوط لوله ومخابرات نفت 
منطقه تهران نيزاز ماركرگذاری مسيرفيبرنوری حدفاصل 
تأسيسات چشمه شور تا تأسيسات شهيد مهدوی قم خبرداد 
و افزود: با ماركرگذاری درمسيرياد شده، مراقبت، دسترسی 

آسان و سريع به اين فيبر نوري ميسر شده است.
محمديارسلطان نژاد بابيان اين كه ماركرها در 250 
متری از  يكديگر كار گذاشته شده است، تصريح كرد: به 
منظور جلوگيری از سرقت، نوع بتونی استفاده و روی آن 

شماره شركت، همچنين مشخصات كابل درج شده است.

ارسال 360 هزار بشکه نفت خام سوآپ به دو پاالیشگاه کشور
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مسابقات فوتبال با حضور 125 ورزشكار در قالب 
6 تيم حاضر در اين رقابت ها، به صورت دوره ای طی 
5 روز، در استاديوم شهدای ارتش شيراز برگزار شد 
كه پس از برگزاری مسابقاتی بسيار هيجان انگيز و در 

عين حال رقابتی نزديك، در نهايت تيم فوتبال 
پااليش و پخش )الف( به مقام قهرمانی دست پيدا 
كرد، پتروشيمی روی سكوی دوم ايستاد و تيم گاز 

هم به مقام سوم بسنده كرد.

کشتی آزاد
مسابقات كشتی آزاد با حضور 
45 كشتی گير در قالب 5 تيم در 
9 وزن در خانه كشتی شيراز و 
با رعايت قوانين  طی دو روز 
بين المللی انجام شد كه در پايان 
تيم های نفت )الف(، پخش )الف( 
وگاز به ترتيب مقام های اول تا 

سوم را كسب كردند.

دهمین دوره المپیاد سراسری فرهنگی 
-ورزشی فرزندان پسر 25 سال و کمتر وزارت 
نفت در شیراز به میزبانی شرکت ملی نفت ایران 

به مدت 10 روز برگزار شد.
 ۸00 از  بیش  رقابت ها  از  دوره  این  در 
ورزشکار، مربی و کادر اجرایی در 10 رشته 
ورزشی فوتبال، والیبال، بسکتبال، شطرنج، 
تنیس روی میز، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، 
شنا، دوومیدانی و بدمینتون با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.
شایان ذکر است، رشته بدمینتون برای 

اولین بار در المپیاد سراسری برگزارشد.
در این دوره از رقابت ها ۶ تیم از چهار شرکت 
اصلی یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی 

پتروشیمی و شرکت ملی گاز حضور داشتند.
تیم های نفت )الف( و نفت )ب( به نمایندگی 
از شرکت ملی نفت ایران، تیم های پاالیش و 
پخش )الف( و پاالیش و پخش )ب( به نمایندگی 
از شرکت ملی پاالیش و پخش و پتروشیمی و 
گاز هم هر کدام با یک تیم در این دوره از 
رقابت ها در 10 رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. به دلیل حضور گسترده ورزشکاران 
و استقبال از این رقابت ها، مسابقات در دو 
مرحله برگزار شد. در مرحله اول، رقابت بین  5 
رشته فوتبال، والیبال، بسکتبال، شطرنج و 
تنیس روی میز بود که مراسم اختتامیه آن 
برگزار و جوایز، احکام و مدال ها به نفرات برتر 
اهدا شد. در مرحله دوم نیز 5 رشته دیگر یعنی 
کشتی آزاد، کشتی فرنگی، بدمینتون، شنا و 
دوومیدانی با هم رقابت کردند و در نهایت با 
اجرای مراسم اختتامیه این رقابت ها مدیران و 
مسئوالن وزارت نفت، شرکت ملی نفت و نیز 
مسئوالن و مدیران ورزشی چهار شرکت در آن 

حضور داشتند، ابتدا مدیران در خصوص توسعه 
به سخنرانی  آن  اهمیت  و  ورزش همگانی 
پرداختند و در ادامه درباره شرایط المپیاد و 

کیفیت آن برای حاضران مطالبی ایراد شد.
در مراسم اختتامیه احمد مجیدی، مشاور 
فرهنگی وزیر نفت؛ ناصر موالیی، مدیر توسعه 
منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و رئیس 
ستاد برگزاری دهمین دوره المپیاد سراسری 
فرهنگی - ورزشی فرزندان پسر 25 سال و 
کمتر وزارت نفت؛ غالمرضا شاه کرمی، مدیرکل 
امور سالمت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی 
از  بزمی  و  قنبرزاده  منصور  نفت؛  وزارت 
مسئوالن اداره کل سالمت، تربیت بدنی و 
مسئولیت اجتماعی وزارت نفت؛ محمدرضا 
امیری فرد، مشاور معاون مدیرعامل در امور 
عملیات غیرصنعتی؛ رضا تورچیان، رئیس امور 
ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران و 
دبیر ستاد برگزاری المپیاد؛ بابک صالحی وند، 
رئیس ورزش همگانی امور ورزش و تربیت بدنی 
شرکت ملی نفت ایران و سرپرست کل المپیاد؛ 
علی حمیدی، رئیس برگزاری مسابقات؛ خلیل 
آقایی، رئیس کمیته روابط عمومی و تشریفات؛ 
قیصر اهل یرف، مسئول کمیته انضباطی المپیاد 
و مسعود حاجی آخوندزاده، مسئول کمیته 
فنی؛کشاورزی، رئیس ورزش شرکت پاالیش و 
حضور  گاز  ورزش  رئیس  قصری،  و  پخش 
موالیی،  مجیدی،  میان  این  در  داشتند. 
اهمیت  خصوص  در  شاه کرمی  و  قورچیان 
برگزاری المپیاد و ورزش همگانی برای کارکنان 
و فرزندان صحبت کردند و در آخر به نفرات و 

تیم های برتر جوایز، حکم و کاپ اهدا شد.
گفتنی است، در پایان این رقابت ها که طی 
10 روز و در 10 رشته برگزار شد، این نتایج به 

دست آمد:

نفتی ها در المپیاد وزارت نفت مدال درو کردند
با کسب 12 عنوان قهرمانی 

فوتبال

ورزش نفت
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کشتی فرنگی
مسابقات كشتی فرنگی نيز مانند كشتی آزاد با 
حضور 45 كشتی گير در 9 وزن در قالب 5 تيم طی 

دو روز در خانه كشتی شيراز برگزار شد.
در اين مسابقات با توجه به رعايت قوانين 
بين المللی و رقابت سختی كه بين كشتی گيران بود، 
در نهايت تيم نفت )ب( موفق شد قهرمان شود، 
پخش )الف( دوم شد و نفت )الف( هم روی سكوی 

سوم ايستاد.

بسکتبال
در مسابقات بسكتبال هم 90 ورزشكار در قالب 6 تيم 
به صورت دوره ای طی 5 روز در سالن چند منظوره شهيد 
ابوالفتحی شيراز با هم رقابت كردند كه در نهايت بعد از 
رقابت های سخت و فشرده تيم پخش )الف( موفق شد با 
پشت سرگذاشتن حريف هايش قهرمان شود، نفت )الف( 

به مقام دوم دست پيدا كرد و نفت )ب( هم سوم شد.

شطرنج
مسابقات شطرنج با حضور 42 ورزشكار در قالب 6 تيم 
به صورت 5 دور سوييسی در 5 ميز و در سالن زمرد هتل 
پارس شيراز برگزار شد كه هر ميز، يك قهرمان انفرادی 
داشت و در نهايت قهرمان تيمی هم مشخص شد و 
تيم های گاز، پخش )الف( و پتروشيمی به ترتيب مقام های 

اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

تنیس روی میز
مسابقات تنيس روی ميز با حضور 42 ورزشكار در 
قالب 6 تيم به صورت تيمی و انفرادی كه در تيمی به 
صورت دوره ای و در انفرادی به صورت حذفی برگزار شد.
مسابقات تنيس روی ميز در سالن شوريده شيراز 
برگزار شد و در پايان بعد از رقابت  جذاب و ديدنی، تيم 
نفت )الف( قهرمان شد، نفت )ب( روی سكوی دوم ايستاد 

و پخش )الف( هم سوم شد.

بدمینتون
مسابقات بدمينتون كه برای نخستين بار در اين المپياد 

برگزار می شد 45 شركت كننده داشت.
اين مسابقات نيز در قالب 5 تيم در خانه بدمينتون 
شيراز طی 2 روز برگزار شد كه در نهايت تيم گاز به مقام 
قهرمانی رسيد. نفت )الف( دوم شد و پخش )ب( هم مقام 
سوم را كسب كرد. مسابقات بدمينتون به صورت دوره ای 

و انفرادی برگزار شد.

دوومیدانی
مسابقات دووميدانی با حضور 90 ورزشكار در قالب 6 تيم و در 6 ماده 100 
متر، 200 متر، 800 متر، پرتاب وزنه، پرش طول و 4 در 100 متر امدادی در 
استاديوم حافظيه شيراز و در پيست بين المللی تارتان اين ورزشگاه برگزار شد.
مسابقات دووميدانی طی يك روز برگزار و نهايت تيم گاز قهرمان شد. 
پخش )الف( روی سكوی دوم ايستاد و نفت )الف( هم به مقام سوم دست پيدا 

كرد.

والیبال
مسابقات واليبال با حضور 90 ورزشكار در قالب 6 تيم به صورت دوره ای طی 
5 روز در سالن چند منظوره شهيد ابوالفتحی شيراز برگزار شد كه در نهايت پس 
از انجام بازی های زيبا و رقابتی سخت ميان تيم های حاضر، تيم پااليش و پخش 
)ب( قهرمان شد، نفت )الف( به مقام دوم دست پيدا كرد و تيم گاز هم در مكان 

سوم قرار گرفت.

شنا
مسابقات شنا با حضور 114 ورزشكار در قالب 6 تيم در 4 ماده كرال سينه، 
كرال پشت، قورباغه و پروانه در استخر بين المللی انقالب شيراز برگزار شد. 
مسابقات شنا كه طی يك روز برگزار شد، از هيجان و جذابيت خاصی برخوردار 
بود كه در نهايت تيم نفت )الف( قهرمان و پخش )الف( دوم شد و نفت )ب( هم 

روی سكوی سوم ايستاد.

گفتنی است، در پایان این رقابت ها با توجه به نتایجی که در کل 10 
رشته به دست آمد، نفتی ها در مجموع دو تیم نفت )الف( و )ب( با 12 
عنوان قهرمانی، پاالیش و پخش در مجموع دو تیم پخش )الف( و )ب( 
با 10 عنوان قهرمانی، گاز با ۶ عنوان قهرمانی و پتروشیمی با 2 عنوان 

قهرمانی به ترتیب اول تا چهارم شدند.
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  گروه كوهنوردي معاونت پشتيباني شركت 
ملي نفت ايران به مناسبت هفته دفاع مقدس به 
ارتفاعات سفيدخاني در استان مركزي صعود كرد.

  گروه 15 نفره كوهنوردي معاونت پشتيباني 
شركت ملي نفت ايران به همراه 20 نفر ازكاركنان 
و برادران بسيج شركت پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه استان مركزي و يك نفر راهنماي محلي، از 
شهرک مهاجران به سمت روستاي خوان ميران 

رفتند و پس از ارائه توضيحات فني از سوي راهنما، 
حركت به سمت قله آغاز شد  و بعد  از 6 ساعت 
كوه پيمايی موفق به صعود به قله 3100 متري سفيد 

خاني شدند. 
قله سفيد خاني كه چهارمين  قله اين استان 
محسوب می شود، در نزديكي شهرک مهاجران شاه 
زند اراک، مشرف به شركت پخش و مجتمع 
پتروشيمي واقع شده است.كوهنوردانی كه در اين 

صعود شركت داشتند، عبارتند از: 
از شركت پخش فرآورده هاي استان مركزي: 
عبداهلل گيتي منش، پوريا اسدي، علي مطلبي، سيد 
احمد موسوي، محمد كتيرايي، عبداهلل عظيم 
جمشيدي، محمد اديب، محمد رضا كريمي، صالح 
احمد لو، صابر احمد لو، محمد مهدي، اميني، 
وليايي،  ا پيرلويي،  مميوند،  نكويي،  متولي، 
ابوالحسني، فرازمند و امير شهسواري، كيخسرو 

رجايي ) راهنمای گروه( و از معاونت پشتيباني 
شركت ملي نفت ايران: فريدون ابوقداره، محمد جواد 
ميرزايي، مجيد خسرواني، عبداهلل شاهرخ، داود 
صادقي، محسن حدادي، ناصر قره باقري، مهدي 
دياني، منصور رحيم زادگان، جالل كاضمي، موسي 
الرضا كريميان، مصطفي حسيني عدل، محمد علي 
عبادي، فرامرز فرجي و حسين باقرزاده ) سرپرست 

گروه(.

 جانبازان شرکت ملی نفت ایران بر بام دماوند

گروه کوهنوردي جانبازان شرکت ملي 
نفت ایران در یازدهمین برنامه خود، به قله 
دماوند، بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و 
قله آتشفشاني آسیا صعود  بلندترین 
کردند.   گروه کوهنوردي جانبازان شرکت 
ملي نفت ایران بر اساس برنامه و هماهنگي 
قبلي، ابتدا به گوسفندسرا رسید و در 
شب اول در آنجا اقامت کرد و سپس روز 
بعد، از سمت پناهگاه بارگاه سوم )در پال 
جنوبي( صعود را شروع کرده و پس از 5 
ساعت کوه پیمایی، به ارتفاع 4150 متري 
رسید. گروه بعد از یک شب استراحت، در 

صبح روز سوم ،حرکت خود را به سمت 
5 ساعت کوه  از  بعد  و  آغاز کرد  قله 
پیمایی، به قله دماوند رسید تا یک صعود 
را در پرونده خود به ثبت برساند.  اسامي 
از: سعید  افراد صعود کننده عبارتند 
حسن  مقدم،  رزمیان  حسن  یوسفي، 
سامي، موسي الرضا کریمیان، حدادي، 
امیرحسین آقازاده، هوشنگ قرباني، 
مجید  مهرپور،  جواد  فراهي،  ناصر 
خسرواني، مصطفي اسالمي )سرپرست 
گروه(، اکبر مهدي زاده )مربي گروه( و 

رزاقي )مربي گروه(

  صعود مشترک پخشی ها و شرکت ملي نفت، به قله سفید خانی

 تیم کوهنوردي آقایان شرکت نفت فالت 
23 نفر از همکاران  ایران با حضور  قاره 
کوهنورد، موفق به فتح قله 5۶71 متري 

دماوند شدند.
با  قاره  فالت  نفت  کوهنوردان  گروه   
مربیگري رزاقي طی 3 روز توانستند، از 
مسیر ضلع جنوبي دماوند، این قله زیبا را 
فتح کنند.این برنامه ابتدا با حرکت به سمت 
پلور و اقامت در مسجد صاحب الزمان )عج( 
آغاز شد و روز دوم نیز با حرکت به سمت 
بارگاه سوم و اقامت برای هم هوا شدن گروه 
ادامه یافت. سپس در ساعات اولیه بامداد 
روز سوم، گروه حرکت به سمت قله را آغاز 
کردند و پس از حدود ۸ ساعت کوهپیمایی 

توانستند قله 5۶71 متري دماوند را فتح 
کنند. اعضاي گروه که شامل همکاران ستاد 
تهران و مناطق بهرگان و خارک بودند، 

عبارتنداز:
علیرضا علیخاني، بهرام محمدحسیني، 
حسین  بابایي،  اکبر  شاه محمدي،  علي 
چراغیان، سیدحامد موسوي جویه، داریوش 
ساریخاني، آرش ساریخاني، قدیر مهدوي، 
حسن  جعفري،  فرهاد  بایي،  با علیرضا 
گل مکاني، حسن سیادت، اصغر معینیان، 
حامد خسروي، شهرام میرشکاري، مجتبي 
صغر  علي ا  ، ني ا بند هلل  حجت ا  ، ني ا ز ا ر
داش خانه، مسعود بیرانوند، ناصر تباشیر و 

سعید تباشیر.

صعود  کوهنوردان نفت فالت قاره  به قله دماوند

ورزش نفت
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فرزند همکار نفتی با درخشش در مسابقات 
اتوموبیل راني بخش دریفت قهرماني کشور، 
به مقام سوم دست یافت. هیراد صفرچي 23 
ساله، فرزند محمدرضا صفرچي از کارکنان 
شرکت توربین مناطق نفتخیزجنوب است که 

فعالیت در رشته اتوموبیل راني را از سال 
هیراد  است.  کرده  شروع   13۹5
صفرچي در مسابقات اتوموبیل راني 

دریفت قهرماني کشور که 
با حضور 13 اتوموبیل ران 

به  کشور  از سراسر 
میزباني تهران برگزار 
شد، توانست به مقام 
از  دوره  این  سوم 

رقابت ها دست یابد. هیراد 
اردیبهشت  صفرچي در 

امسال نیز کاپ اخالق 
ني  ما قهر ت  بقا مسا

اتوموبیل راني کشور 
را به خود اختصاص 

داد.

دومی فرزند نفتی در کاراته 

 نایب قهرمانی فرزند نفتی
 در کاراته

فرزند نفتی موفق شد با نایب قهرمانی در رشته 
کاراته، روی سکو برود. 

 سپهر افتخار، فرزند سیامک افتخار ازکارکنان 
شاغل در ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت که در مسابقات کاراته چند جانبه باشگاه های 
تهران - سبک شیتوریوشوبوکان- در رده سنی 
نوجوانان  و  به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس برگزار شده بود، موفق شد در رقابتی 
سخت، مقام دوم در رشته کومیته را از آن خود کند 

و مدال نقره را بر گردن بیاویزد. 

سهیل مشایخي، فرزند همکار نفتی که در 
مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بود، 

موفق شد به مقام دوم دست پیدا کند.
دوره  یازدهمین  در  مشایخی  سهیل 
مسابقات کاراته قهرمانی کشور که به میزبانی 
استان تهران برگزار شد، توانست در رده سنی 
نوجوانان در رشته کاتا - سبک gska - به 

مقام دوم دست پیدا کند.

 کارکنان شرکت ملی پخش منطقه زنجان، 
همزمان با شروع هفته دفاع مقدس با توجه 
به اهمیت ورزش همگانی و رشد و توسعه آن 
ورزش  همایش  در  کارکنان،  میان  در 

صبحگاهی شرکت کردند.
 محمد علیاری، مسئول روابط عمومی 
منطقه زنجان با توضیح بیشتر در خصوص 
این خبر گفت: همزمان با شروع هفته دفاع 
پارک ملت زنجان شاهد ورزش  مقدس، 
با  منطقه  کارکنان  خانواده  صبحگاهی 
مشارکت انجمن خیریه مهرانه بود. در این 
مراسم که با استقبال خوب همکاران و اعضای 
 انجمن حمایت از بیماران مبتال به سرطان

 ) مهرانه ( همراه بود. شرکت کنندگان بعد از 
پیاده روی در داخل پارک ملت به انجام 

ورزش صبحگاهی همگانی پرداختند.
مسئول روابط عمومی منطقه با بیان این 
که این برنامه با هدف ترویج حفظ تندرستی 
و سالمت کارکنان برگزار شده است، افزود: 
ورزش، یک اصل سالم برای خوب زیستن 
است که نشاط و شادابی را به همراه خواهد 
داشت و امیدواریم بتوانیم با برگزاری چنین 
برنامه هایی و با ایجاد انگیزه در همکاران، 
آنان را به انجام مستمر ورزش، تشویق و 
ترغیب کنیم، ضمن این که با این کار فضایی 

مفرح و شاد نیز برای آنها فراهم می کنیم

مهدی سلیمانی ازغندی از کارکنان 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به 
سایکل  رشته  سوار  دوچرخه  عنوان 
توریست از اهداف و برنامه های ورزشی 
خود مبنی بر سفر به نقاط مختلف جهان 
خبر داد.  این ورزشکار دارای مدرک 
واحد  در  و  است  مکانیک  مهندسی 
عملیاتی  منطقه  نقل  و  تعمیرات حمل 
خانگیران فعالیت می کند و به مدت 10 سال 
به صورت حرفه ای این ورزش را ادامه 
و  ایرانگردی  کارت  دارای  و  می دهد 
جهانگردی است.  سلیمانی ازغندی، آغاز 
فعالیت های ورزشی خود را در رشته های 
دوچرخه سواری، قایقرانی، دروازه بانی 
و  جودو  بوشهر،  ملوان  فوتبال  تیم 
بدنسازی برشمرد.  این ورزشکار مشهدی، 

درباره برخی سفرهای داخلی و برون 
مرزی خود اظهار داشت: اولین سفر با 
دوچرخه به 10 سال قبل بر می گردد که 
سفر خود را از بارگاه ملکوتی امام هشتم 
شیعیان حضرت امام رضا )ع( به سمت 
حرم امام خمینی )ره ( آغاز کردم و این 
آغاز پیمان خود بر سر ماندن در این رشته 
ورزشی بود. در این سفر هفت روزه، به 
تنهایی مسیر ۹۶0 کیلومتری مشهد به 
تهران را رکاب زدم. همچنین سال گذشته 
نیز با شعار صلح و دوستی، سفربرون مرزی 
خود را با یک دوچرخه سوار دیگر به نام 
جواد عدالتی به مقصد کشور آذربایجان 
انجام دادم و درادامه می خواهم به تمام 
نقاط جهان سفر کنم و سفیر ورزشی 

شایسته ای برای ایران و نام نفت باشم. 

  درخشش فرزند نفتی درمسابقات 
اتوموبيل راني  

 مشارکت پخشی ها در ورزش همگانی 

دوچرخه سوار نفتی، رویای فتح جهان دارد



خانـواده 
نفــــت

اين روزها خبری در فضای مجازی دست به دست می شود كه صدای 
متخصصان تغذيه را درآورده است؛ خبری كه از متخصصان دانشگاه هاروارد 
نقل قول شده و مصرف نوشابه را آن قدرها هم كه گفته می شود، مضر 
نمی داند! بد نيست بدانيد كه بعد از بررسی تمام وب سايت های معتبر، حتی 
يك خبر موثق مبنی بر بی خطر بودن نوشابه گازدار پيدا نشد و به عكس، 
بر اساس آخرين بررسی متخصصان واقعی  هاروارد، مصرف مداوم اين 
نوشابه ها طول عمر افراد را به طور ميانگين 4/5 سال كاهش می دهد. به 
بهانه اين خبر جعلی، به شايع ترين باورهای نوشابه ای و صحت و سقم آنها 

می پردازيم.

این مشکی خطرناک
 اين باور كامال درست است؛ هر چند ميزان ضرر نوشابه ها را رنگ شان تعيين 
نمی كند،  ولی نوع مشكی در مقايسه با نوشابه های ديگر مضرتر است، چون 
اسيدفسفريك بيشتری دارد و مزه تيزی كه به دنبال نوشيدن اين نوشابه 
احساس می كنيد، ناشی از همين اسيدهاست. يادتان باشد كه اسيدفسفريك، 
مانع جذب كلسيم در بدن می شود و دقيقا به همين دليل، متخصصان تغذيه، 

مصرف نوشابه را با خطر ابتال به پوكی استخوان مرتبط می دانند.

هر بطری نوشابه، 20  قاشق شکر
هر بطری نوشابه به طور متوسط، 20 قاشق چای خوری شكر دارد و 
مصرف اين مقدار شكر، باعث افزايش كالری دريافتی و در نتيجه ايجاد چاقی 
می شود. در عين حال، تحقيقات نشان داده است كه  مصرف يك قوطی 
نوشابه در روز، خطر چاقی را در كودكان تا 60 درصد افزايش می دهد و به 
همين دليل،  بشدت در معرض مشكالت قلبی - عروقی، ديابت و فشار خون 

باال قرار می گيرند.

رفع خطر با گرفتن گاز
گاز كربنيك، همان ماده ای است كه در تركيبات نوشيدنی های گازدار 
وجود دارد و راز اصلی خوشمزگی آنهاست؛ اما بر خالف باور عموم، اين گاز 
با به هم زدن نوشابه از بين نمی رود و نه تنها باعث بروز نفخ و مشكالت 
 pH .گوارشی می شود، بلكه مشكل رفالكس معده و مری را تشديد می كند
نوشابه های گازدار بين 2/5 تا 3/5 است كه باعث اسيدی شدن معده می شود. 
اين در حالی است كه در دستگاه گوارش، فقط معده قادر به مقاومت در برابر 
چنين محيط اسيدی است،  اما ديگر اعضای سيستم گوارش مثل گلو و مری 

در پی مصرف نوشابه گازدار، دچار اختالل می شوند.

نکته های تغذیه ای

چند دان های کاربردی  مجموعه مطالبی است از مسائل روز دنیا . مطالبی 
که خواندن آن خالی از لطف نیست و می تواند کشتی امیدی باشد در طوفان 
استرس ها ، اضطراب ها و روزمرگی هایی که هر کدام از ما به نوعی گرفتار آنیم. 
بررسی مشکالت تربیتی، خانوادگی، حقوقی، آگاهی دادن از برخی مسائل 
جامعه و نکات خواندنی، از اهداف چند دان های کاربردی است . امید است که 

بتوانیم حلقه ای باشیم در زنجیره باال بردن آگاهی جامعه . 

ی
چند نکته تربیت

در تنبیه کودک زیاده روي نکنید 
فقط کافي است:

آنقدر رابطه عاطفی عميقی با كودک خود 
داشته باشيد كه لحن سرد و رسمی شما برای 

كودک تان از هر تنبيهی بدتر باشد. 
والدينی كه با كودكان شان بسيار 
رابطه صميمی دارند، وقتی می خواهند 
كودک را متوجه رفتار اشتباه شان كنند، 
و رسمی  را سرد  لحن كالم شان 
هميشه  شما  اگر  مثال  می كنند.  

كودک تان را با عناوينی مثل پسرم، علی 
جان،علی آقا و...خطاب كنيد، وقتی خيلی 

رسمی می گوييد علی، كودک 
متوجه می شود كه مادر از 

دست او ناراحت است كه 
پسوند  يا  پيشوند  از 

استفاده نكرده!

  به این دالیل براي کودکان موبایل و تبلت 
نخرید:

  فرآيند ذهنی كودک به تاخير می افتد.
  هوش هيجانی او كاهش می يابد.

كوچك  كودک  واژگانی  دايره    
می شود.

  احتمال چاق شدن او افزايش 
می يابد.

  سيستم اسكلتی كودک دچار 
اختالل می شود.

  توان يادگيری او كاهش می يابد.
  خواب كودک مختل می شود.

بتالی  ا احتمال    
خی  بر به  ک  د كو
افزايش  سرطان ها 

می يابد.

ماجرای اسم تنها و تبلت 

ی کتابخوان شدن
 چند راهکار برا

برای كتاب خواندن و لذت بردن از خواندن 
كتاب، شايد هيچ چيز به اندازه يك جای دنج، 
از  با اهميت نباشد. بسياری  راحت و ساكت 
كتاب خوان ها در خانه های شان جای)جاهای( 
مخصوصی برای كتاب خواندن دارند كه وقتی در 
آنجا كتاب می خوانند، هم بيشتر می خوانند و هم 
بهتر می خوانند؛ البته آدم های كتاب خوان، برای 
كتاب خوانی لنگ جا نيستند؛ اما به هرحال كتاب 
خواندن در يك گوشه دنج هميشگی، می تواند 
آرامش خاطر شما را بيشتر فراهم كند. خواه اين 
جای دنج، رختخواب شما باشد يا مبل راحتی 

داخل  هال و يا پشت ميز تحرير.

پیش از خواب، کتاب 
بخوانید

 خيلی از آدم ها وقتی 
كتاب دست شان می گيرند، 
هنوز چند صفحه ای بيشتر 
به  نخوانده اند كه خواب 
برای  می آيد.  چشم شان 
بسياری از آدم ها هيچ قرص 
مثل كتاب  آوری  خواب 
عمل نمی كند، آن هم بدون 

داشتن عوارض جانبی!
اين چندان هم بد نيست 
فرصت  اين  ز  ا شما  كه 

استفاده كنيد و زمانی كه در رختخواب خود لم 
داده ايد، مطالعه روزانه تان را هم انجام بدهيد، تا از 
اين طريق، هم در يك جای دنج كتاب بخوانيد و 
هم با آرامش به خواب برويد. يادتان باشد كه 
هرچقدر هم كه خسته باشيد، می توانيد اين كار را 
بكنيد. راهش اين است كه يك ربع زودتر به 

رختخواب برويد!

حدود مطالعه تان را مشخص کنید
 بسياری از كتاب ها دارای بخش ها، فصول و 
سرفصل های مشخصی هستند. بنابراين بهتر است 
قبل از شروع به كتاب خوانی، حدود خاصی را برای 
مطالعه خود مشخص كنيد؛ 
به عنوان مثال تا اول فالن 
فصل،فالن  فالن  بحث، 
صفحه. با اين كار هر چقدر 
هم كه وسوسه بشويد كتاب 
را كنار بگذاريد، باز هم تا 
اندازه ای خودتان را متعهد 
قسمت  تا  كه  نيد  می دا
مشخص شده، مطالعه كنيد 
و بعد كتاب را كنار بگذاريد 
و حتی وقتی هم كه كاری 
برای تان پيش می آيد، سعی 
می كنيد به اين عهد خود 

پايبند بمانيد.

 یک جای دنج اختیار کنید

باالخره نوشابه مضر است یا نه؟ 
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 حکم شرعی قمه زنی در ماه 
محرم و روز عاشورا: 

قمه زنی ضمن اینکه براساس 
اندوه  و  حزن  مظاهر  از  عرف، 
محسوب می شود و سابقه ای در عصر 
ائمه »علیهم السالم« و زمان های بعد 
از آن ندارد و تأییدی هم به شکل 
خاص یا عام از معصومین »ع« در 
مورد آن نرسیده است، در زمان 
حاضر موجب وهن و بدنام شدن 
مذهب می شود. بنابراین در هیچ 

حالتی جایز نیست. 
 برپایی مجالس عزا و یا یادبود 
عزیز از دست رفته، از جمله مراسمی  
است که هر کشوری با توجه به 
مذهب و رسوم خاص خود، آن را 
نند  ما گاهی  و  می کند  اجرا 
و  اسالم  دین  در  خاکسپاری 
مسیحیت و یا سوزاندن و به آب 

سپردن به نمایش درمی آید.
کشور ایران، با توجه به داشتن 
حاکمیت اسالمی و آداب و رسوم 
مختلف، تعریف های متفاوتی را در 
برگزاری مراسم عزاداری بیان کرده 
است که همه قومیت ها در رعایت 
احکام اسالمی با هم متحد هستند.

ماه محرم و نحوه عزاداری بر 
بیت)ع(،  اهل  عظمای  مصیبت 
شهادت ساالر شهیدان اباعبداهلل 
الحسین)ع( و یارانشان نیز بنا به 
آیین های مختلف عزاداری، مانند 
مراسم تشت گذاری، ِگل مالی و... 

متفاوت است. 
در این بین گاهی یک رفتار غلط، 
تبدیل به رسمی می شود که هیچ 
ندارد،  درستی  اساس  و  ریشه 
قمه زنی نیز از جمله رفتارهایی است 
که خداوند متعال، در قرآن کریم، آن 
را با »گناه شمردن لطمه وارد کردن 

بر بدن«، نفی می کند.
حکم ضرر رساندن به خود از نگاه 

قرآن کریم
تَْأُکُلوا  الَّذیَن آَمُنوا ال  أَیَُّها  یا 
أَْموالَُکْم بَْیَنُکْم بِالْباِطِل إاِلَّ أَْن تَُکوَن 
تِجاَرًه َعْن تَراٍض ِمْنُکْم َو ال تَْقُتُلوا 

َ کاَن بُِکْم َرحیما: أَنُْفَسُکْم إِنَّ اهللَّ
ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در 

میان خود به باطل ]و از راه حرام و 
آنکه  مگر  مخورید،  نامشروع[ 
تجارتی از روی خشنودی و رضایت 
میان خودتان انجام گرفته باشد و 
خودکشی نکنید؛ زیرا خدا همواره به 

شما مهربان است. ) نساء 2۹(
در تفسیر این آیه بنا به استناد از 
م  سال ال ا حجت  ر  نو تفسیر 
والمسلمین محسن قرائتی آمده 

است:
 رمز اینکه نهی از قتل، »ال تَْقُتُلوا« 
به دنبال نهی از حرام خوری، »ال 
تَأُْکُلوا« آمده است، شاید آن باشد که 
سیستم اقتصادی ناسالم، زمینه قیام 
محرومان علیه زراندوزان و بروز 
درگیری ها و پیدایش قتل و هالکت 

جامعه را فراهم می کند.
امام صادق )ع( به هنگام تالوت 
این آیه فرمود: کسی که قرض بگیرد 
و بداند که نمی تواند بازپرداخت کند، 
مال باطل خورده است. امام باقر )ع( 
نیز در ذیل آیه فرمود: ربا، قمار، 
کم فروشی و ظلم از مصادیق باطل 

است.
رسول خدا )ص( درباره وضو و 
غسل با آب سرد، آنجا که خطر جانی 

دارد، نیز فرموده اند: »َو ال تَْقُتُلوا 
أَنُْفَسُکْم إَِنّ اهلَلَّ کاَن بُِکْم َرِحیماً«.

امام صادق )ع( نیز در جایی 
به  اگر مسلمانی  است:  فرموده 
تنهایی وارد منطقه کّفار شد و کشته 

شد، خودکشی کرده است.
کشتن رهبران معصوم )ع(، یکی 
از مصادیق خودکشی و به هالکت 
انداختن جامعه است. امام صادق )ع( 
درباره »ال تَْقُتُلوا أَنُْفَسُکْم«فرمودند: 
یعنی اهل بیت پیامبر خود را نکشید.
همچنین در سوره بقره آیه 1۹5 
اشاره شده است: »َو أَنِْفُقوا ِفی َسِبیِل 
ْهُلَکِه َو  ِ َو ال تُْلُقوا بِأَیِْدیُکْم إِلَی التَّ اهللَّ
َ یُِحبُّ الُْمْحِسِنیَن«: و  أَْحِسُنوا إِنَّ اهللَّ
در راه خدا، انفاق کنید! و )با ترک 
انفاق(، خود را به دست خود، به 
هالکت نیفکنید و نیکی کنید که 
دوست  را  نیکوکاران  خداوند، 

می دارد.
برگرفته از  سایت افکارنیوز

ای پسر جان، هيچ می دانی كه ما گاو ها 
چقدر گوساله بوديم؟ يادت می آيد كه من 
چقدر حرف های احمقانه به تو گوساله 
می گفتم؟ آه... من چقدر در احمقی فرو 
رفته بودم، آخ... ببخشيد. بله... من چقدر 
در احمقی فرو رفته بودم و چقدر نا آگاهانه 
حرف هايی نشخوار می كردم كه بوی يونجه 
گنديده می داد. من چقدر نابخردانه تو را 
كه نسل جوان گاوها بودی و در واقع يك 
گوساله ساده لوح بودی، تحريك می كردم 
كه بيايی دنبال من و برويم ته مزرعه و 
نزديك غروب آفتاب، حرف هايی از دهان 
من بشنوی كه نه من آنها را می فهميدم و 
نه تو عقلت می رسيد كه آنها را بفهمی و ما 
فقط تحت تاثير باد! گول خورده بوديم. 
حاال من، گاو پير چروكيده پالسيده احمق، 

تو را فريب دادم و دم پرچين ها و غروب و 
بود.  احمقانه  گفتم،  بهت  هرچی  كال 
بنابراين تو ای گوساله... ديگر حرف های 
من را باور نكن و مثل يك گاو اصيل برو و 

هرچه خرها می گويند گوش بده...!

امضا:  پدر 
بزرگ

 من 
 گوساله ام
 ) کمیک 

استریپ هایی از 
زندگی فلسفی 

یک گاو و نوه 
کنجکاوش( / 

بزرگمهر حسین پور

سالم بر گوساله عزیزم

یک فنجان تفکر

ی
روانشناس

 ریشه های کج خلقی خانم ها را 
بشناسید

 مهم ترين دليل بهانه جويی زنان، بی توجهی 
و درک نكردن آنهاست.

بدخلقی زنان از شرايط روحی، جسمی، 
محيطی و ژنتيكی آنها ناشی می شود و بايد با 
ريشه يابی علل بدخلقی در خانم ها و تالش 

برای رفع آنها، در از بين بردن اين 
  . د كر م  ا قد ا مشكل 

مشكالت جسمی از 
ت  ا تغيير قبيل 

كه  هورمونی 
طور  به  زنان 
ماهانه با آن 
جه  ا مو
و  ند  می شو

همچنين 
 ، هن آ د  كمبو

و   1 ب مين  يتا و
كمبود ساير ويتامين ها 

- كه معموالً در زنان بيشتر 
است- به بدخلقی آنان می انجامد.   زنان 
بيشتر از مردان در معرض استرس قرار دارند 
و به طور طبيعی و براساس متابوليسم 
بدن شان، مضطرب تر از مردان هستند. به 
همين دليل، ترشح هورمون سروتونين 
شادی آور در بدن آن ها كاهش می يابد و باعث 
اختالل در خواب، غذا خوردن، كاهش رضايت 
از زندگی و در نهايت بدخلقی می شود.   
دوران كودكی و محيط زندگی افراد نيز بر 
خلق و خوی آنها تاثير مستقيم دارد و زنانی 

كه دوران كودكی تنش زايی را پشت سر 
گذاشته اند، نسبت به زنان ديگر بد خلق ترند. 
 زنان بيشتر از مردان هيجانات خود را بروز 
می دهند و يكی از راه های تخليه هيجانات زنان 
در هنگام عصبانيت، حرف زدن است. اين در 
حالی است كه مردان ميل چندانی به صحبت 
كردن ندارند و بيشتر به سكوت تمايل دارند كه 
اين مسئله، منشأ بروز بسياری از مشكالت بين 
زن و شوهر است.   زنان و مردان بايد 
تفاوت های  و  روحيات  با 
و  شوند  آشنا  يكديگر 
بخوبی بتوانند يكديگر را 
درک كنند؛ چرا كه 
بيشتر مشكالت بين 
شتن  ندا ز  ا ن  نا آ
صحيح  خت  شنا
يكديگر ناشی می شود. 
بنابراين بهترين راه برای 
بدخلقی  ز  ا جلوگيری 
همسر، توجه واقعی و عشق 

ورزيدن به او است. 
 به همسرتان اعتماد به نفس بیشتری 

بدهید: 
مردان بايد با داشتن توجه كافی به 
همسرشان، رفع نيازهای او و پرهيز از مقايسه 
شريك زندگی شان با ديگری، كمك كنند تا 
همسری با اعتماد به نفس و خوش خلق داشته 
باشند. بنابراين با عشق ورزيدن به زنان، توجه 
كافی داشتن به آنان و تالش برای كاهش 
دغدغه های شريك زندگی، می توان همسری 

خوش خلق داشت.

چند قدم تا آرامش
نهی از قمه زنی و  یادآوری چند نکته دینی 

برشی از یک کتاب
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مشق عشق

زیبا قاضیانی
 کارمند شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

هر روز در گــوش من است، آواي زنگ غافله 
شاید کــه تا کرب و بــال دیــگر نــدارد فاصله

بانویي انـدر کـاروان، دارد خروشي با فــغان 
گوئي صدایش آشناست،او زینب است یا فاطمه

گفتــم بیــایم کربال، شایـد خــدا را دیـدمـش 
نامي، نشـاني، زان عزیز، را دیده و بوئیدمش

دیدم،ولي در قـتلگاه،در بیـن صد شمشیر بود 
بر جسم، تیر و نیزه ها، هیهات که او دلگیر بود

در کربــالیم، سالهــا، با کاروانــش هم ســفر
 صبح و شبانم زارئم، سـیر و سلوکي در حضر

هـم آب زمـزم دارد و هم حــجر اسماعیـل را 
هم مروه، هم سعي وصفا هم اسود هابـیل را

این حاجیان مسـتطیع، لبیک در خون مي زننـد
 احرامشان از بوریاست، از عرف بیرون مي زنند

اینان که مشعر گشته اند، شبه پیمبر گشته اند
 پیر و جوان و کودکش، در عشق افسر گشته اند

در رمي قوم کاروان، ابلیس یک دیوار نیست 
 صد یا هزاران آدم است، اینجا دگر پندار نـیست

جان شرحه شرحه روي ني،لبیک جانان مي دهد 
مست از مي معشوق خود آواز انسـان مي دهد

سقاي بي دست حسین سعي و صفایش خاص بود 
غم از نبود آب نیست، از غیـبـت عـباس بــود

برسرعمود عشق بود، در چشم تیر عــشق بـود
 مشکي که بر دندان او ایـن عین مشق عشق بود
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