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بازدید معاون رییس جمهوری و مدیران ارشد
صنعت نفت از نرشیه مشعل به مناسبت روز خربنگار
قائم مقام وزیر نفت:

قدردانی از فعالیت خبرنگاران وظیفه
همگان است

قائم مقام وزیر نفت ،قدردانی از فعالیتها ،خدمات و زحمات خبرنگاران و
ارباب رسانه در جمهوری اسالمی ایران را وظیفه همگان دانست .سیدکاظم
وزیریهامانه در پیامی خطاب به اکبــر نعمتالهی ،مدیرکل روابطعمومی
وزارت نفت ،روز خبرنگار را گرامی داشت.
در این پیام آمده است :خبرنگاران و ارباب رســانه در جمهوری اسالمی
ایران ،جایگاه ویژهای داشته و با تالش و کوشش و جهاد فیسبیل ا ...در بلوغ
فکری و توسعه دانش و بسط آگاهی و رهنمونی آحاد ملت به سوی اهداف و
آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی نقش اساسی ایفا میکنند.
وظیفه همگان اعالم ســپاس و قدردانی از فعالیتها ،خدمات و زحمات
این عزیزان اســت .لذا ضمن عرض تبریک و گرامیداشت روز خبرنگار برای
این تالشــگران عرصه آگاهی ،بهخصــوص همکاران گرامــی در مجموعه
روابطعمومی وزارت نفت و شــرکتهای تابعه ،شانا ،مشــعل و  ...سالمت و
سعادت و توفیق روزافزون آرزومندم.

واژه ای از جنس
عشق و استقامت

گذشت ایام و چرخ فلک دوباره ما را به روز پاسداشت
اهالی خبر رساند .خبری که جز به قلم و زبان میسر به
حیات نیست .اولی را او بدان قسم خورده و دومی را باز او
گفته که مرز بین صالح و فساد است و هر چه از ماهیت و
چیستی آدمی بیان شده زبان رکن اش بوده است .پس خبر
شرافت دارد و آنکه بدان می پردازد ،شریف است.
روز خبرنگار فرصتی اســت تا تالش بی وقفه و مخلصانه
فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی را قدر بدانیم.
خبرنگار واژه ای از جنس عشــق و اســتقامت اســت.
خبرنگاران در طریق حقیقت جویی و نشر و توسعه آگاهی
گام برمی دارند و اعتالی فرهنگ ،آرمان آنهاست.
حضورشان در بطن جامعه روشــنی بخش و تالششان
موجب شفافیت و اطالع مردم از وقایعی است که با سرنوشت
آنها پیوند خورده است.
اطالع رسانی و نشر صحیح اخبار صنعت نفت به عنوان
موتورمحرکه توسعه کشور از جمله ضرورت هایی است که
می تواند مسیر توســعه این صنعت ارزش آفرین را تسهیل
کند و در این میان خبرنگاران مســئولیتی خطیر بر عهده
دارند .کار خبر کار شــرافتمندی اســت و از آن روست که
بسیاری در کسوت خبرنگاری و در حین انجام رسالت اطالع
رسانی جان خود را نثار کرده اند و عند ربهم یرزقون شده اند.
اینجانب ضمن تبریک روز خبرنگار به همه تالشــگران
عرصه خبر و اطالع رسانی و پاسداشــت مقام رفیع شهید
محمود صارمی ،خبرنگار شــجاع خبرگــزاری جمهوری
اسالمی و دیگر شــهدای رســانه ،برای جامعه خبرنگاران
ایران از درگاه خداوند متعال ســالمت ،سربلندی و توفیق
مسئلت دارم.
اکبر نعمت الهی
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
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یک شنبه هفتهای که گذشت،
هفدهــم مردادمــاه ،روز خبرنگار
بود .اگر از تعریفات کالســیک که
رسانهها را رکن چهارم دموکراسی
توصیف کردهاند و نقشــی همرده
قانون اساســی و مجلس برای آن
قائل شــدهاند بگذریم ،در دنیای
امروزکهبرمحورافکارعمومیشکل
گرفته است ،رســانهها و به تبع آن
خبرنگاران جایگاهی ویژه دارند.
نقــش خبرنــگاران در فضای
اجتماعی روزگار ما را میتوان جایگاه کارگردانی دانســت که از
یک سو به دیدگاههای سیاستگذاران کالن اجتماعی ،اقتصادی
و صنعتی و دورنمای تصویر شده از سوی آنان میپردازد و از سوی
دیگر به تنگناهای اجرایی و نگاه افکار عمومی به برنامههای تعریف
شده آگاه است.
مســئولیت ویژه خبرنگاران ،انتقال دقیق ،سریع  ،بی طرفانه
و ایجــاد درک متقابل و تفاهم در میان سیاســتگذاران و مردم
در جهت حفظ مصالح ملی است .شــأن و جایگاه خبرنگاری اما
مسئولیتهایویژهایرانیزمتوجهخبرنگارانمیکندکهصداقت
در انتقال اخبار و تحلیل اطالعات ،جانمایه اصلی آن است.
نشریه مشعل ،به عنوان تنها نشریه خبری صنعت نفت ایران
که با  25هزار تیراژ ،بیش از دویست هزار مخاطب دارد ،در حوزه
فعالیتحیاتیترینصنعتکشورعهدهدارمسئولیتبازتاباخبار
و اطالعاتی است که اثرگذاری گسترده آن بر کسی پوشیده نیست.
بازدیدبرخیمسئوالنمملکتیومدیرانارشدوزارتنفتازمشعل
در روز خبرنگار و پیشنهادهایی که در جهت ارتقای کیفی آن ارائه
دادهاند،ازاینحقیقتحکایتمیکندکهمسئوالنکشوروصنعت
نیز به اهمیت اطالع رسانی و جایگاه رســانه و خبرنگار در ایجاد
همدلی در سازمان اشراف داشته و بر نقش آن در پیشبرد اهداف
و اجرایی ساختن سیاستها تاکید دارند .همان گونه که مهندس
زنگنه وزیر نفت نیز بارها ،اهمیت کار اصحاب رسانه و خبرنگاران
در زمینهسازی اجرای سیاستها را متذکر شده و بر اطالعرسانی
شفاف ،دقیق و سریع تاکید کرده است.
درقریببه 80سالسابقهانتشارهفتهنامهمشعل،تالشدست
اندرکاران این رسانه ،ایفای دقیق و صادقانه نقش نشریه به عنوان
پلارتباطیمیانکارکنانومجموعهمدیرانوسیاستگذاراناین
صنعتبودهاست،همکارانیکهروزوشب،درمحرومترینمناطق،
در دل آبهای خروشان و روی سکوها و در دشوارترین شرایط آب
و هوایی ،بیوقفه میکوشند تا جریان خون زمین در شریانهای
اقتصاد کشور ،از حرکت نماند و شــکوفا و پویا ،در مسیر رونق ،راه
به پیش ببرد ،و نیز مدیران و مســئوالنی که با وجود دغدغههای
گوناگون ناشــی از حضور در بلندترین مراتــب صنعت نفتوگاز
جهان ،همــواره در تالش برای فراهــم آوردن زمینه کار و تالش
ثمربخشترهستند.
خبرنگاران مشعل همواره میکوشــند تا ضمن بازتاب دادن
اقدامات ارزشمند و پیشرفت کارها در این صنعت ،گوشههایی از
مسئولیتخطیرمدیرانودغدغههایمسئوالنرابهافکارعمومی
جامعه ،به ویژه کارکنان صنعت نفت بنمایانند و خواستهها و دل
نگرانیهای همکاران را نیز به گوش مدیران و مسئوالن برسانند
تا با گشودن گره مشکالت ،مسیر ارتقای صنعت ،هموارتر شود.
قصد ندارم از دشواری کار خبرنگاران بگویم که نیازی به توضیح
ندارد و فقط به همین بسنده میکنم که سهم عمدهای از پویایی
روابط عمومیها ،وامدار تالش عاشقانه و صادقانه آنهاست.
با گرامی داشت یاد شهید صارمی ،این روز را به همه همکارانم
درعرصهاطالعرسانیدرروابطعمومیسراسرصنعتنفتتبریک
میگویم و برایشــان از درگاه ایزد منان ،تندرستی ،توان ،تالش
بیشتروموفقیتطلبمیکنم.

خط اول
خبر
سخنگوی دولت:

لغو تحریمهای نفتی
بزرگترین دستاورد برجام
است

سخنگوی دولت گفت :یکی از بزرگترین
دســتاوردهای برجام لغو تحریمهای نفتی
است ،زیرا در این مدت توانسته ایم صادرات
نفت خود را به دو برابر افزایش دهیم.
محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه در نشست خبری با بیان این مطلب
افزود :برخــی عنوان میکردنــد که برجام
دســتاوردی ندارد ،اما هیچکس نمیتواند
منکر این موضوع شــود که امروز صادرات
نفت ما نسبت به گذشته افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد:
برخی کشــورها با زورگویی توانسته بودند
میزان صادرات نفت ما را به یک میلیون بشکه
در روز کاهش دهند ،در حالی که هم اکنون
روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز
صادر میکنیــم و تولید ما نیــز باالی چهار
میلیون بشکه در روز است.
وی ادامه داد :آنهــا تصمیم گرفته بودند
که پیش نویس کاهش صادرات نفت ایران را
فصل به فصل  ٢٠درصد امضا کنند ،در حالی
که دولت جلوی این پیش نویس را گرفت.
نوبخت در بخشــی از صحبتهای خود
تصریح کرد :برای سال  ،٩5رشد  5درصدی
اقتصــادی را پیشبینی کردهایــم که این
موضوع محقق خواهد شــد؛ البته این رقم
نه تنها از طرف ما بلکه از ســوی بسیاری از
مجامع بینالمللی نیز پیشبینی شده است
که اقتصاد ایران طی ســال  ٩5رشد  5تا ٦
درصدی را تجربه خواهد کرد.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه عنوان
کرد :امروز پیام مهم اقتصاد مقاومتی ،رشد
و توسعه اقتصادی است و همه فعالیتهای
سیاست اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه
اقتصادی تدوین شده است.
نوبخت با بیان این کــه افزایش صادرات
نفت در کنار افزایش صادرات غیرنفتی ،خام
فروشی محسوب نمیشود ،گفت :کشوری
همچون عربستان امروز با همین اهرم یعنی
افزایش صادرات نفت قدرت خود را به دیگران
تحمیل کرده است ،از این رو ما از یک سو با
افزایش صادرات نفت و شکســتن تحریم و
از ســوی دیگر با باال بردن میــزان صادرات
غیرنفتی خود توانستهایم قدرت منطقهای و
جهانی خود را افزایش دهیم.
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روحانی در نشست خبری مشترک با علی اف:

همکاری نفتی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه مییابد

رئیس جمهــوری در نشســت خبری
مشــترک با رئیس جمهــوری آذربایجان
گفت :در زمینه فعالیتهای مشــترک در
دریای خزر در بخش نفتوگاز نیز مقرر شد
تا فعالیت و مشــارکت در مناطق مشترک
مورد تفاهم  ٢طرف باشــد که
این گام مهمی در ارتقای سطح
مناســبات تهران-باکو خواهد
بود.
به گــزارش پایــگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،دکتر
حسن روحانی در نشست خبری
مشترک با الهام علی اف ،رئیس
جمهوری آذربایجان ،با قدردانی
از میهمان نوازی دولت و مردم
آذربایجــان از هیئت عالی رتبه
ایران در این ســفر گفت :در سه
سال گذشــته روابط  ٢کشور به
سرعت در حال گســترش بوده و گامهای
بســیار خوبی برای توســعه همــه جانبه
مناسبات تهران  -باکو برداشته شده است.
رئیــس جمهــوری در بخشــی از
صحبتهای خــود ،رایزنی و تبــادل نظر
درباره موضوعهای مرتبط با دریای خزر را
از دیگر محورهای گفتوگو ها با مقامهای
جمهوری آذربایجان عنوان و یادآوری کرد:
دریای خزر ،دریای صلح ،دوستی و توسعه

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

فعالیتهای مشــترک در دریــای خزر در
بخش نفتوگاز نیز مقرر شــد تا فعالیت و
مشارکت در مناطق مشترک مورد تفاهم دو
طرف باشد که این گام مهمی در ارتقا سطح
مناسبات  ٢کشور خواهد بود.
رئیس جمهــوری ادامــه داد :موضوع
محیط زیســت در دریای خزر اهمیت ویژه
ای برای ما دارد زیرا آلودگیها در این دریای
بســته میتواند بســیار خطرناک باشد؛ از

ایــن رو در این زمینه بایــد تفاهمهایی که
در گذشــته صورت گرفته و قراردادهایی
که میان کشــورهای دریای خزر امضا شده
اجرایــی و دبیرخانه ای در ایــن زمینه در
جمهوری آذربایجان تشکیل و فعال شود.
رئیس جمهوری آذربایجان نیز
در این نشســت خبری با اشاره به
دیدارهای رســمی و مالقاتها در
حاشیه اجالسهای بینالمللی بین
روسای جمهور دو کشور گفت :این
نشانگر توسعه روابط روزافزون بین
دو دولت و دو ملت بــوده که نتایج
خوبی به همراه داشته است.
علــیاف امضــای  ١٦ســند
همکاری میان  ٢کشور در سه سال
گذشته را بســیار پربار و ثمربخش
دانست و ابراز امیدواری کرد که این
توافقات ،روابط رو به جلو دو کشور را
تحکیم ببخشد.
رئیس جمهــوری آذربایجــان با تأکید
بر این که در همه ســازمانهای بینالمللی
 ٢دولت حامی و همــکار یکدیگر بودهاند،
افزود :جمهوری آذربایجان همواره مخالف
تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسالمی
ایران بود و خوشــحالیم که امروز برداشته
شــدن تحریمها زمینــه را بــرای تقویت
همکاری میان  ٢کشور فراهم کرده است.

معاون اول رئیس جمهوری:

تحول در صادرات نفت متاثر از فضای پسابرجام است
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به
توفیقهای حاصل شــده در بخش صادرات
نفت متاثــر از فضــای پســابرجام گفت:
هماکنون نسبت به ســال گذشته  ٢/٢برابر
میزان تولید و صادرات نفــت افزایش یافته
و آرامش مناســبی در روابط ایران با جهان
برقرار است و ایران موضعی عزتمند در روابط
بینالمللی دارد.
اسحاق جهانگیری ،در همایش بررسی
راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
و توسعه منطقهای که با حضور استانداران
سراســر کشــور برگزار شــد ،با یادآوری
دســتاورد دولت تدبیر و امیــد در پرونده
هســتهای و برقــراری تعامــل در فضای
بینالمللــی افزود :دولت دکتــر روحانی
بزرگترین پروژه تاریخــی ایران در عرصه
بینالمللی را با مدیریــت صحیح به انجام
رســاند و البته ممکن اســت که غربیها
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براساس رویکرد اســتکباری خود آنطور
که بایــد در قبال برجام عمــل نکنند ،اما
این موضوع چیــزی از دســتاورد دولت
کم نمیکند و دولت تا به نتیجه رســیدن
همههای تعهدهای طرف مقابل پیگیری
الزم را ادامه خواهد داد.
جهانگیری با اشاره به توفیقهای حاصل
شــده در بخش صادرات نفت متاثر از فضای

پســابرجام تصریح کرد :هماکنون نسبت به
سال گذشته  ٢/٢برابر میزان تولید و صادرات
نفت افزایــش یافته و آرامش مناســبی در
روابط ایران با جهان برقرار است و جمهوری
اســالمی ایران از موضعی عزتمند در روابط
بینالمللی برخوردار است.
وی افزود :برخی کشورهای نفتخیز نظیر
ونزوئال و نیز کشورهای نفتخیز منطقه تحت
تاثیر کاهش بهای نفت با مشــکالت بزرگی
روبهرو شــدند ،اما ایران فقــط در تداوم و
استمرار رشد اقتصادی  ٣درصد که در سال
 ٩٣ایجاد شده بود با قدری کندی روبهرو شد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود :دولت
از ابتدای امسال اولویتهایی را برای تحقق
اقتصاد مقاومتی تعیین کرد که بخشی از این
اولویتها را برای ســال  ٩5در نظر گرفتهایم
و بخش دیگر را به صــورت درازمدت دنبال
میکنیم.

خبر

با هدف مطالعه  ٢میدان آبتیمور و منصوری:

ایران و اندونزی یادداشت تفاهم نفتی امضا کردند
شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت ملی نفت اندونزی (پرتامینا)،
یادداشــت تفاهم همکاری مشــترکی را امضا کردند که بر مبنای آن،
میدانهــای آبتیمور و منصوری ایران از ســوی شــرکت اندونزیایی
مورد مطالعه قرار میگیرد .به گزارش مشــعل ،علی کاردر ،مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران و دووی سوجیپتو ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
اندونزی (پرتامینا) ،با هدف مطالعه  ٢میدان نفتی منصوری و آبتیمور
از سوی شرکت اندونزیایی ،یادداشت تفاهم همکاری ( )MOUو قرارداد
محرمانگی امضا کردند.

تاکید صنعت نفت ایران بر انتقال فناوری در
پساتحریم

علی کاردر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این مراسم با اشاره
به این که این یادداشت تفاهم ،نخستین همکاری این شرکت و شرکت
پرتامینای اندونزی اســت ،تاکید کرد :صنعت نفت ایــران در دوران
پساتحریم ،انتقال فناوری را به صورت جدی در دستور کار قرار داده و
خواهان تعامل با شرکتهای بینالمللی در این زمینه است.
وی با اشاره به برنامهریزی شــرکت ملی نفت ایران برای تداوم روند
افزایش تولید در پســابرجام اظهار
کرد :این شرکت برای تحقق اهداف
تولیدی خود ،بــه بهرهمندی هرچه
بیشــتر از فناوریهای روزآمد نیاز
دارد و شــرکتهای بینالمللی باید
در تعامل با ایران ،این مهم را مدنظر
قرار دهند .کاردر به فهرســت هشت
شرکت صاحب صالحیت ایرانی برای
فعالیت در قالب شرکتهای اکتشاف
و تولید اشاره کرد و افزود :شرکتهای
بینالمللی که به عنوان طرف قرارداد
ایران در توسعه میدانهای نفتوگاز
فعالیت خواهند کرد ،باید با مشــارکت یکی از این شرکتهای ایرانی،
اهداف توسعهای مدنظر را دنبال کنند.

اندونزی ،خواهان واردات نفت خام از ایران

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

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

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

تفاهم گفت :ما این یادداشــت تفاهم را با یک یا  ٢حوزه آغاز میکنیم،
سپس آن را طبق قرارداد بسط میدهیم .وی افزود :پرتامینا مانند دیگر
شــرکتها این فرصت را دارد که پس از امضای این یادداشت تفاهم به
مطالعه اطالعات ،دادهها و اسناد موجود بپردازد و حداکثر پس از مدت ٦
ماه نظر خود را اعالم کند؛ آنها ممکن است از این مناقصه خارج شوند یا
این که به این مناقصه ادامه دهند و وارد مراحل بعدی آن شوند.
منوچهری با بیان این مطلب که پرتامینا در زمینه خرید نفت خام ،ال
پی جی و فرآوردههای نفتی نیز با شرکت ملی نفت ایران به توافقهایی
رسیدهاند ،گفت :امیدواریم در نتیجه این نشســت ،قراردادهای بلند
مدت و کوتاه مدت میان طرفها امضا شود .وی درباره همکاری ایران در
ساخت پاالیشگاه در اندونزی اظهار کرد :شرکت ملی نفت ایران همکاری
برای ساخت پاالیشگاه در اندونزی را که بخشهای خصوصی اندونزی و
چین و همچنین وزیر نفت اندونزی در مالقاتش به ایران پیشنهاد کرده
بود ،مورد تأیید قرار داده و اکنون در حال مطالعه این قرارداد هستند تا
از اجرای آن اطمینان حاصل کنند؛ این سند هماکنون حاصل شده و از
یادداشت تفاهم نیز پیش تر رفته است.

پساتحریم سبب افزایش
فرصتهای همکاری تهران-
جاکارتا شده است

مدیرعامل شرکت پرتامینا ضمن
اعالم این که نخســتین محموله ال
پی جی ایران ماه آینده وارد اندونزی
میشــود ،تصریح کرد که این کشور
خواهان افزایش واردات نفت و ال پی
جی از ایران در آینده نزدیک است.
دووی ســوجیپتو ،مدیرعامــل
شرکت ملی نفت اندونزی (پرتامینا)
پس از پایان این مراسم با ابراز تمایل
نســبت به واردات نفت خام و محصوالت پتروشــیمی از ایران گفت :با
توجه به لغو تحریمها و فضای مســاعد همکاریهــای بینالمللی در
ایران و همچنین تصمیم بــه افزایش تولید نفتوگاز در این کشــور،
فرصتهای همکاری زیادی میان  ٢کشور وجود دارد و پرتامینا میتواند
ســرمایهگذاریهای وســیعی در ایران انجام دهد .وی افزود :ایران و
اندونزی میتوانند در پروژههای زیرساختی از جمله ساخت پاالیشگاه
همکاری کنند .در همین حال ،اکتاوینو علیمودین ،سفیر اندونزی در
تهران درباره همکاریهای تهران  -جاکارتا گفت :از این پس اندونزی
گفتوگوهای خــود را با ایران به منظور افزایش ســرمایهگذاریها در
صنعت باالدستی و ســاخت پاالیشــگاه ادامه میدهد ،همچنان که
هماکنون همکاریهای مشــترکی میان این  ٢کشــور در بخشهای
مختلف وجود دارد .سفیر اندونزی در ایران تصریح کرد :ایران و اندونزی
برای فروش نفت خام و افزایش صادارت ال پی جی به اندونزی در حال
مذاکره هستند .سوجیپتو گفت :ماه آینده نخستین محموله خریداری
شــده ال پی جی از ایران وارد اندونزی میشود؛ حجم این محموله ٤٤
هزار تن اســت و در محمولههای بعدی قصد داریم حجم خرید خود را
افزایش دهیم .وی ادامه داد :گفتوگوی  ٢کشور به منظور خرید نفت
خام ایران ادامه دارد و بهزودی حجم محموله و زمان ارسال آن مشخص
میشود .مدیرعامل پرتامینا یادآور شد :قیمت بسیاری از محصوالت در
ایران مانند ال پی جی ،نفت خام ،میعانات و دیگر محصوالت ،نسبت به
اندونزی پایینتر است و افزون بر تجارت باالدستی ،دیگر روابط تجاری
نیز میتواند توسعه یابد.

انتصاب مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره شرکت متن
با حکم معاون وزیــر و مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران ،سید نورالدین
شــهنازیزاده ،مدیرعامــل و رئیس
هیئت مدیره شــرکت مهندســی و
توسعه نفت (متن) شد.
در حکــم علــی کاردر ،خطاب به
شهنازیزاده آمده است:
«نظر به پیشــنهاد معاون محترم
توسعه ومهندسی و با عنایت به مراتب
تخصص ،تعهد و تجارب ارزشــمند
جنابعالی در صنعــت نفت ،به موجب
این حکم به عنوان مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره شــرکت مهندســی و
توســعه نفت ،منصوب میشــوید.
موارد زیر از جمله اهم ماموریتهای
جنابعالی است:
 -١اهتمــام ویــژه در تکمیــل
طرحهــای نیمــه تمــام در حــوزه
میدانهــای غرب کارون و در ســایر
بخشهای فعالیت شرکت.
 -٢رسیدگی و حل و فصل مسائل
عمده قــراردادی بــا پیمانــکاران و
تعیین تکلیــف قــراردادی فازهای
آتی طرحهای توســعهای به ویژه در
میدانهای مشترک غرب کارون.
 -٣پیادهسازی قراردادهای جدید
باالدســتی در چارچوب برنامههای
مصوب دولت جمهوری اسالمی ایران
و در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی
و حداکثر سازی ســهم شرکتهای
ایرانی در انجام فعالیتهای باالدستی.
 -٤تقویت نیروی انسانی توانمند
و بــا صالحیت حرفــهای بــه ویژه
متخصصان جوان و بهکارگیری آنها در
سطوح مختلف فعالیتهای سازمانی.
 -٥تــالش در جهــت تقویــت
همبســتگی و ایجــاد اعتمــاد بین
کارکنان و ســایر ذینفعان داخلی و
خارجی و ارتقای اخــالق حرفهای و
سالمت اداری در محیط کار.
 -٦ضرورت توجه به حوزه HSEQ
به ویژه رعایــت ایمنی در راســتای
دستورعملهای مدون.
توفیــق جنابعالــی را در انجــام
امور محولــه از درگاه خداوند متعال
خواهانم».
الزم به یادآوری اســت علی کاردر
از زحمــات و تالشهای ارزشــمند
حاجی حســیننژاد در مدت تصدی
مدیرعاملی شرکت مهندسی و توسعه
نفت تشکر و قدردانی کرد.
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خط اول
خبر
راه اندازی پروژه های ال
ان جی در ایران و منطقه
همچنان سودآور است
دبيركل مجمع كشورهای صادركننده
گاز درباره صرفه اقتصــادی راه اندازی پروژه
هایجديدال.ان.جی(گازطبيعیمايعشده)
از سوی ايران گفت :طرحهای ال.ان.جی در
ايران و كشورهای منطقه می تواند همچنان
مقرونبهصرفهوسودآورباشد.
محمدحســين عادلی درباره ادعاهای
مطرح شده مبنی بر اين كه «به دليل كاهش
شــديد قيمت ال.ان.جی ،اجرای طرحهای
جديددراينبخشدركشورهايیمانندايران،
كاریبيهودهوزيانآوراست؟»گفت:بسياری
از كشــورها مانند اســتراليا به دليل چشم
انداز مطلوب ال.ان.جی به سراغ پروژه های
جديدرفتهاندكهنشانمیدهد،اينصنعت
همچنانروبهگسترشاستوجذابيتدارد.
دبيركلمجمعكشورهایصادركنندهگاز
ادامهداد:برآوردهانشان میدهد رشد تقاضا
برای ال.ان.جی نسبت به رشد تقاضای كلی
برای گاز ،بيشتر است و بنابراين ،كشورهای
توليدكننده گاز در پی توســعه اين صنعت
هستند .در ماههای اخير ،شركتهای متعدد
آسيايی و اروپايی برای مشاركت در تکميل
و راه انــدازی طرحهای ال.ان.جــی با ايران
مذاكرهكردهاند.

صادرات روزانه فرآوردههای
نفتی در کشور از مرز ٦١
میلیونلیترگذشت
مدير شركت پخش فرآوردههای نفتی
ايران از صادرات روزانــه  ٦1ميليون ليتر
نفت گاز و نفتكــوره در  18روز مردادماه
امسال خبرداد .سيدناصر سجادی گفت:
صادرات فرآوردههــای نفتی در  1٤1روز
ابتدای امســال از مرز  5٦ميليــون ليتر
گذشته است .وی افزود :در اين بازه زمانی،
روزانــه  ٤٤ميليون ليتــر نفتكوره و 1٣
ميليون ليتر نفت گاز صادر شده است كه در
مجموع ركورد صادرات فرآوردههای نفتی
به روزانه  5٦ميليون ليتر رسيده است.
مدير شركت پخش فرآوردههای نفتی
ايران با اشــاره به روند افزايشــی اين آمار
اظهار كــرد :در  18روز مردادمــاه ،روزانه
 ٤٧ميليون ليتر نفتكــوره و  1٤ميليون
ليتر نفتگاز يعنی روزانه  ٦1ميليون ليتر
صادرات فرآورده داشتهايم .وی ادامه داد:
صادرات نفتگاز پارسال ،سه ميليون ليتر
بود در حالی كه با اقدامات انجام شده تنها
صادرات اين فرآورده در مردادماه امســال
چهار برابر شده است.
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قائم مقام وزیرنفت:

مردم در صرفهجویی انرژی با دولت همکاری کنند
قائم مقام وزير نفت با بيان اين كه وزارت نفت از ديرباز به مسائل
صرفهجو يی انرژی توجه جدی داشــته است ،خواستار همکاری
مردم در اين بخش شد.
ســيدكاظم وزيریهامانه در بازديد از تحريريه شبکه اطالع
رسانی نفت و انرژی (شانا) و مشــعل به مناسبت گراميداشت روز
خبرنگار ،با يادآوری اين كه وزارت نفت اولين وزارتخانهای بود كه
اقدام به تدوين گزارش صرفهجويی انرژی كرده است ،افزود :تهيه
اين گزارش به زمان وزارت آقای آقازاده برمیگردد كه اين گزارش
در آن مقطع تقديم آقای آيت اهللهاشــمی رفســنجانی بهعنوان
رئيس دولت شــد .وی با عنوان كردن اين پيشينه به اين موضوع
پرداخت كه موضوع صرفهجو يی انرژی از ديرباز در دســتور كار
وزارت نفت قرار داشت ،تصريح كرد :البته بايد به اين موضوع توجه

شــود كه در زمينه صرفهجويی انرژی دولت به تنهايی نمیتواند
كاری انجام دهد و مردم هم بايد همکاری كنند.

علی کاردر در نشست معارفه مدیرعامل فالت قاره اعالم کرد:

ضرورت توجه به پرورش مدیران جوان
جلســه معارفه و توديع حميد بورد و سعيد
حافظي مديران عامل جديد و قديم شركت نفت
فالت قاره ايران با حضــور علي كاردر مديرعامل
و جمعي از مديران شــركت ملي نفت ايران روز
دوشــنبه ( 18مرداد) در ســاختمان ستاد اين
شركت برگزار شد.
در اين مراسم علی كاردر مديرعامل شركت
ملی نفت ايــران بــه نقش ويــژه نفت در
برنامههای توسعه ای كشــور اشاره كرد و
گفت :نگرش توسعه و توليد در شركت ملی
نفت ايران حاكم است .وی با اشاره به اينکه
شركت نفت فالت قاره پرچمدار توليد نفت
در خليج فارس است ،گفت :هميشه تعابير
مختلفی از تغيير مديران مطرح میشــود،
اما همواره سعی شــده كه تغيير مديران در
جهت مثبت باشد.
كاردر با بيان اينکه كاركنان صنعت نفت
سربازان نظام جمهوری اسالمی ايران هستند،
گفت :كار در نفت كه پيشران اقتصاد كشور است،
وظيفه بزرگی بر دوش همه ما میگذارد .معاون
وزير نفت نقش نفت را در برنامههای توســعهای
كشور از جمله برنامه ششــم توسعه مهم اعالم
كرد وافــزود :بخشهای مختلــف صنعت بايد
فعاليتهای گســترده و متنوعی انجام دهند تا
نقشی در اقتصاد كشور داشته باشند اما در نفت
افتتاح يک فاز در ميدان مشترک پارس جنوبی،
نقش بهسزايی در توسعه و رشد كشور ايفا میكند.
مديرعامل شركت ملی نفت ايران ،توسعه و توليد
را نگرش اصلی در مديريت شركت ملی نفت ايران
عنوان كرد و گفت :پشــتيبانی وظيفه مديريت
است و بايد با محوريت توسعه و توليد در پيشبرد
اهداف شركت تالش كنيم.
كاردر بــه كارگيری جوانان در پســتهای
مديريتــی را مهــم بــر شــمرد و گفــت :در
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جانشــينپروری و ارتقــا جايــگاه جوانان در
پســتهای مديريتی تــالش كنيم تا شــاهد
شکوفايی استعداد فرزندان سرزمينمان باشيم.
كاردر تغييرات را دارای جنبه مثبت دانست
و از تالشهــای حافظــی در دوران مديرعاملی
شركت نفت فالت قاره ايران تشکر كرد .وی گفت:
شرايط سوقالجيشی ،اقتصادی و سياسی كشور،

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

مجموعه بدنه عملياتی آن امکانپذير نيست،
گفت :بر اين اساس ،بررسی و رفع مشکالت اين
شركت ضروری است .مديرعامل شركت نفت
فالت قاره ايران با اعالم اينکه دوره توليد ارزان
نفت سپری شده است ،از آقای كاردر خواست
با توجه به اينکه عمده مخازن كشور نيمه دوم
عمر خود را ســپری میكنند بــا حمايتها و
تدابير الزم در جهت توليد صيانتی از اين
مخازن اقدام كرد.
ســعيد حافظي نيز در اين مراسم
گفت :اقتــدار صنعت نفت ايــران در
خليج فارس به واسطه حضور همکاران
اين شركت و تالش و از خودگذشتگي
آنهاست .وي افزود :در بدترين شرايط
مالي و تحريم ،تداوم توليد در بزرگترين
شركت صنعت نفت دريايي ايران بسيار
سخت بود و بدون ترديد آن چيزي كه
باعث حفظ و استمرار توليد شده قلب پاک
و زحمات همکاران اين شركت بوده است.
وی با بيان اينکه در مدت حضور در شركت
نفت فالت قاره ايران ،سه كار مهم و اساسی
انجام شده اســت ،گفت :انتقال  25ميليون
فوت مکعب گاز ميدان ابوذر به پتروشيمی،
راهاندازی شــناور عظيم ذخيرهسازی نفت
خليج فارس و راهاندازی طرح سلمان گازی
شامل تقويت فشار گاز ،خط لوله انتقال گاز
سلمان به سيری و  ...كه برای نخستين بار در
تاريخ صنعت نفت مقداری از گاز اين ميدان
مورد اســتفاده قرار گرفــت ،از افتخارات
اين شركت در سه ســال گذشته محسوب
میشــود .وی افــزود :معتقــدم تغييرات
هميشــه در جهت پويايی انجام میشود و
بسيار خوشــحالم كه اين شركت را به آقای
بورد میسپارم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 ٦٣درصد از تاالب هورالعظیم با همکاری وزارت نفت آبگیری
شده است
رئیــس ســازمان حفاظت
محیط زيســت گفت :متاسفانه
در دولتهای نهــم و دهم برای
رسیدن به نفت تاالب هورالعظیم
را خشک کردند که اين موضوع
بر افزايش گرد و غبار در جنوب
کشــور تاثیرگــذار بــود ،اما با
اقدامهای موثــر وزارت نفت در
دولت يازدهــم  ٦۳درصد از اين
تاالب آبگیری شده است.
معصومــه ابتــکار ،معــاون
رئیــس جمهــوری و رئیــس
سازمان حفاظت محیط زيست
که به مناســبت گرامیداشــت
روز خبرنگار در تحريريه شبکه
اطاعرسانی نفت و انرژی (شانا)
و مشعل حضور يافته بود ،با بیان
اين که رتبه ممتاز مــا در حوزه
نفتوگاز در جهــان انکارناپذير
است ،افزود :بايد تاش کنیم تا
اين رتبه بیش از پیش ارتقا يابد،
بنابراين بايد تــاش کنیم تا در
اين حوزه يک جامعنگری مثبت
ايجاد شود.
ابتــکار بــه بیــان برخــی
مخاطرههای زيســت محیطی
که امروزه بشر را تهديد میکند،
اشــاره و تصريح کرد :متاسفانه
مصرف ذخاير انــرژی در دنیا در
حال افزايش اســت ،به گونهای

که پیش از پايان ســال میادی
ذخاير طبیعی جهــان به اندازه
يکســال در جهان مصرف شده
است.
رئیــس ســازمان حفاظت
محیط زيســت عنوان کرد :طی
 ٧۰سال اخیر میزان برداشت از
ذخاير طبیعی بشر سه برابر شده
است ،اما آيا میتوان زياده روی
در اين برداشتها را جبران کرد؟
وی گفت :الگوی زندگی بشر
بويژه در حوزه استفاده از ذخاير
طبیعی بايد تغییــر کند تا آب و
هوايی مناسب برای زندگی مردم
و نسلهای آينده باقی بماند.
ابتکار با اشــاره بــه اين که
يکی از ابعادی کــه بايد در حوزه
محیط زيســت جــدی گرفته
شود اصاح الگوی مصرف است،
افزود :تغییــر رويکردها در اين
دولت جدی است ،همان طور که
رئیس جمهوری نیز عنوان کرد
اين دولت ،دولت محیط زيست
است ،از اين رو سیاستهای اصاح
الگوی مصرف بهويــژه در حوزه
انــرژی از مهمترين کارهای اين
دولت است.
رئیس سازمان حفاظت محیط
زيست با اشاره به اين که وزير نفت
کنونی در دولت هشــتم توانست

جايزه ملــی محیط زيســت را
دريافت کنــد ،گفت :آقای زنگنه
در آن دوران زحمــات زيادی در
حفظ محیط زيست کشور کشید
و توانســت جايزه ملــی محیط
زيســت را دريافت کند ،در اين
دولت نیز به واسطه حذف سوخت
پتروشــیمیها و تاثیرگذاری بر
کاهش آلودگی هوای کانشهرها
و همچنین توزيــع بنزين يورو۴
در شــهرهای بزرگ اين جايزه را
دوباره دريافت کرد.
وی بــه موضوع بازگشــايی
آب بر روی تــاالب هورالعظیم
اشــاره و عنوان کرد :متاســفانه
در دولتهــای نهــم و دهم برای

رسیدن به نفت تاالب هورالعظیم
را خشک کردند که اين موضوع
بر روی افزايش گــرد و غبار در
جنوب کشور تاثیرگذار بود ،اما
بــا اقدامهای موثــر وزارت نفت
در دولت يازدهــم  ٦۳درصد از
اين تاالب آبگیری شده که تاثیر
بسزايی در کاهش گرد و غبار در
آن منطقه داشته است.
ابتکار گفــت :در بحث تاالب
هورالعظیم برخــی نیمه خالی
لیوان را میبیننــد و دائما تکرار
میکنند که اتفاق خاصی در اين
تاالب نیفتاده ،در حالی که بیش
از نیمی از اين تاالب با همکاری
وزارت نفت آبگیری شده است.

مدیرعامل پایانههای نفتی ایران:

تمامرکوردهایصادراتنفتومیعاناتگازیایرانشکستهشد
مديرعامل شرکت پايانههای نفتی ايران
گفت :در پسا برجام تمام رکوردهای صادرات
نفت و میعانات گازی ايران شکسته شد.
سید پیروز موسوی در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :شــرکت پايانههای نفتی ايران
را میتــوان بهعنــوان يکــی از مهمترين
شرکتهای صادراتی نفت و میعانات گازی
در خاورمیانه و حتی جهان دانست.
وی بــه بهبــود وضعیت زيرســاختها
اشاره اشــاره کرد و افزود :شرکت پايانههای
نفتی ايران در زمینه ســاخت و نوســازی
زيرساختهای صادرات نفت خام و میعانات
گازی در گروههای جهانی قرار گرفته است.
مديرعامل شرکت پايانههای نفتی ايران

اظهار کرد :در پسا برجام تمامی رکوردها در
بحث صادرات نفتی و میعانات گازی توسط
شرکت پايانههای نفتی ايران شکسته شده
است.

وی با اشاره به افزايش چشمگیر صادرات
نفت ايران در پســابرجام ،خاطرنشان کرد:
صادرات بیش از هفت میلیون بشکه در يک
روز ،نمونهای از موفقیتها در زمینه توسعه
صادرات نفت ايران و دستیابی به رکوردهای
جديد است.
موسوی سیاســتهای اقتصاد مقاومتی
را نقشه راه اين شرکت توصیف کرد و گفت:
شرکت پايانههای نفتی ايران برای عملیاتی
کردن اين سیاســتها در تمامی واحدهای
خود اقدام و برنامهريزی موثر کرده اســت و
آثار آن در اين مدت مشخص شده که شاهد
آثار آن در اســکلهها ،مخــازن و تجهیزات
شرکت هستیم.

خبر
قدردانی دبیر کمیسیون
انرژی از تالشگران مناطق
نفتخیزجنوب
دبیر کمیســیون انرژی مجلس
شورای اســامی از حضور به موقع
مديرعامل شــرکت ملــي مناطق
نفت خیــز جنــوب در حادثــه
آتشســوزی خط لوله گاز ۴۲اينچ
داالن تقدير کرد.
عبدالحمید خدری در جلسهاي
که در خصوص بررسي حادثه آتش
سوزي خط لوله گاز  ۴۲اينچ شرکت
نفتوگاز گچســاران در فرمانداري
شهرستان گناوه برگزار شد ،اظهار
کرد :قبل از هر چیز به نمايندگی از
مردم شهرستان گناوه و بخشهاي
تابعــه از حضور به موقــع مهندس
عالیپور در اين حادثه تقدير میکنم
که در سريعترين زمان ممکن خود
را از اهواز به محل حادثه رساندند.
دبیر کمیســیون انرژی مجلس در
ادامه گفــت :در هماهنگیهای به عمل
آمده با مجموعه وزارت نفت و همکاری
شــرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب ،به
دنبال تقويت امکانات ايمنی در اطراف
خطوط لوله هستیم.

پروژه صادرات گاز ایران به
هندبررسیفنی-اقتصادی
میشود
مديرعامل شرکت ملی صادرات
گاز ايران از بررســی فنی -اقتصادی
پروژه خط لوله صادرات گاز ايران به
هند خبر داد.
علیرضا کاملی با بیــان اين که
سرمايهگذاری و اجرای پروژه خط
لوله صادرات گاز به هند قرار اســت
از سوی يک شرکت هندی عملیاتی
شــود ،افزود :اين خــط لوله حدود
 ۱۴۰۰کیلومتــر طــول دارد و در
بعضی نقاط عمق آن به  ۳۵۰۰متر
میرسد که لولهگذاری به اين میزان
و تــا اين عمــق در دنیا تــا به حال
انجام نشده است .وی تصريح کرد:
هماکنون طرف هندی با مشارکت
تعــدادی از شــرکتهای توانمند
اروپايی بررســی و مطالعات اجرای
پروژه خط لوله صادرات گاز به هند
را انجام داده و اعام کرده که اين کار
عملی است.
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پیشرفت هایی که در  3سال برای اقتصاد ایران به دست آمد

درخشش دوباره صنعت نفت
درآسمان اقتصاد ایران

مهناز محمدی
برجام بازشــدن قفلهایی بــود که اقتصاد کشــور را به
رکود کشــانده بود؛ قفلهایی زنگار گرفته که برای گروهی
خاص انحصار نیــز ایجاد کــرده بود .حال کــه این قفلها
باز شــده و جریان امید در کشــور تداوم یافته است ،شاهد
شکلگیری رکوردهایی هستیم که چرخه اقتصادی کشور
را به تحرک و پویایی درآورده اســت .در این میان میتوان
به ثبت رکوردهایــی در صنعت نفت ایران اشــاره کرد که
دستاورد ســه ســال تالش بی وقفه و ارزشــمند مدیران و
مســئوالن ،کارکنان و تالشــگران این صنعت در مســیر
دســت یابی به اهداف متعالی آن است .دســتیابی ایران به
رکورد تولید و صادرات نفت را بــه جرات میتوان مهمترین
دســتاورد دولت در صنعت نفت ایران دانســت که بازیابی
قدرت از دســت رفته ایران در بازارهــای جهانی را به همراه
داشت .
پیش از برجام یعنی در  ١٠ماه نخســت سال  ٩٤مجموع
تولید روزانه نفت خام و میعانات گازی کشور سه میلیون و ٢٥٠
هزار و صادرات یک میلیون و  ٣٤٨هزار بوده است که در چهار
ماه ســال  ٩٥تولید چهار میلیون و  ١٢٤هزار بشکه در روز و
صادرات  ٢میلیون و  ٣٨٢هزار بشکه در روز بوده است.
آمارها نشان میدهد که در تیرماه تولید نفت خام و میعانات
گازی چهار میلیون و  ١٥٤هزار بشــکه و صادرات نفت خام و
میعانات  ٢میلیون و  ٤٢٨هزار بشکه بوده است و این حاکی از
آن است که ظرف چند ماه تولید نفت ایران از روزانه سه میلیون
و  ٢٥٠هزاربشــکه به روزانه چهار میلیون و  ١٥٤هزاربشکه
رسیده است .

6

شماره  ،796شنبه  23مرداد 1395

توسعه و تولید از میدانهای مشترک غرب
کارون

در بخش توسعه و تولید از میدانهای مشترک غرب کارون،
تمرکز و اتخاذ تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت تولید نفت
خام از میدانهای مشترک کشور با تمرکز با توسعه میدانهای
مشترک غرب کارون صورت گرفته است.
افزایش تولید نفــت ایران بر میدانهای مشــترک غرب
کارون متشــکل از میدانهای آزادگان ،یــادآوران و یاران،
متمرکز است ،بر این اســاس به گفته زنگنه ،تولید نفت از این
میدانها در آغاز به کار دولت یازدهم ٧٠ ،هزار بشــکه در روز
بود که در پایان خرداد امسال به  ٢٠٠هزار بشکه در روز رسید
و تا پایان سال  ٩٥از  ٢٦٠هزار بشکه در روز نیز فراتر میرود.
اصالح شــرایط پیمانکاران فعال در میدانهای مشترک
غرب کارون (خلع یکی از پیمانکاران چینی در میدان آزادگان
جنوبی ،تنظیم روابط و قراردادها با سایر پیمانکاران و افزایش
شمار دکلهای فعال از  ٣دستگاه به  ١٨دستگاه) ،همچنین
راهاندازی مرحله دوم فاز زودهنگام توســعه میدان یادآوران
برای تولید  ٥٠هزار بشــکه در روز نفت خام در خرداد ١٣٩٣
از جمله فعالیتهای انجام شــده در این باره بوده است .طرح
توســعه یکپارچه میدانهای مشــترک نفتی غرب کارون با
ظرفیت تولید  ٥٥٠هزار بشــکه در روز در چارچوب بند «ق»
تبصره  ٢قانون بودجه سال  ١٣٩٣کل کشور به تصویب شورای
اقتصاد رسیده است .از سوی دیگر تالشهای صورت گرفته در
بحث توسعه میدانهای غرب کارون نتایجی درخشان دارد؛
به گونهای که طرح توســعه میدان یادآوران (فاز اول) با هدف

تولید  ٨٥هزار بشکه در روز نفت خام و نیز طرح توسعه میدان
آزادگان شمالی (فاز اول) با هدف تولید  ٧٥هزاربشکه در روز
نفت خام ،آماده بهرهبرداری رسمی است.
بهرهبرداری از ردیــف اول واحد بهرهبرداری و نمکزدایی
میدانهای نفتی غرب کارون با ظرفیت  ٥٥هزار بشکه در روز،
تسهیل شرایط اســتفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و
سایر منابع مالی موجود برای سازندگان و پیمانکاران داخلی
و تخصیص هدفمند و بهینه اعتبارات و منابع مالی به طرحها و
پروژهها از دیگر فعالیتهای انجام شده در توسعه میدانهای
مشترک غرب کارون بوده است.

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

برجام سبب شــد دســت ایران در فروش نفت و میعانات
گازی باز شــود ،به گونه ای که هماکنون مقدار صادرات نفت
ایران از مرز  ٢میلیون بشکه در روز فراتر رفته است.بر اساس
آمار موجود ،واردات نفت چهار کشــور چین ،هند ،ژاپن وکره
جنوبی از ایران در ماه ژوئن ( ٢٠١٦خرداد -تیر) با  ٤٧درصد
رشد نسبت به زمان مشابه در سال قبل به یک میلیون و٧٢٠
هزار بشکه در روز رسید.
مشتریان ســنتی نفت ایران در آســیا که حتی در دوران
تحریم نیز از ایران نفت میخریدند ،پس از اجرا شــدن برنامه
جامع اقدام مشــترک(برجام) میزان واردات نفت را افزایش
دادند به طوری که گزارشها از افزایش  ٤٧درصدی صادرات
ایران به این کشورها در ماه ژوئن حکایت دارد.
اجرا شــدن برجام از دی ماه پارســال ،موانع پیش روی

صادرات نفت ایران را برداشــت؛ به طوری که میزان صادرات
از یک میلیون بشــکه به  2/1میلیون بشکه در تیرماه 1395
افزایش یافت.
در دوران تحریم ،کشــورهای آســیایی (چین ،هند ،کره
جنوبی و ژاپن) عمده ترین خریداران نفت خام ایران بودند و
پس از رفع تحریمها همچنان به عنوان مشتریان اصلی نفت
ایران شناخته میشوند.
تازهترین اطالعات منتشــر شــده در زمینه حمل و نقل
نفتکشها نشان میدهد ،واردات نفت خام چهار واردکننده
اصلی نفت آســیا از ایران در ماه ژوئن امسال ،نسبت به مدت
مشابه پارسال بیش از  47درصد افزایش یافته است.
افزایش تعداد محمولههای نفت خام ارسال شده از ایران
به نقاط مختلف آسیا نشان میدهد ایران توانسته است سهم
از دست رفته خود را در سالهای تحریم بار دیگر احیا کند.
صادرات نفت ایران به آسیا در ماه ژوئن  2016به باالترین
سطح خود در چهار ســال و نیم گذشته رسید و از ماه دسامبر
(آذر -دی)  2015تاکنون نیز حدود دو برابر شده است.
چهار کشــور چین ،هند ،ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن
 2016در مجموع حدود یک میلیون و  720هزار بشکه نفت از
ایران وارد کردند و پیش بینی میشود در ماههای آینده ،روند
افزایش صادرات نفت ایران به بازار آســیا به ویژه اقتصادهای
نوظهور ادامه یابد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران بازار نفت ،ایران افزون بر توسعه
روابط با مشــتریان قدیمی خود در بازار آســیا ،باید برقراری
مناسبات جدید با دیگر واردکنندگان نفت را در این قاره مورد
توجه قرار دهد.
بررسی تولید و برداشــت گاز از مخزن پارس جنوبی در 3
سال اخیر نشان دهنده رکوردهای طالیی در این بخش است،
بر اساس آمار موجود ،ایران با تولید  200میلیارد مترمکعب
گاز در سال  ،2014رتبه ســومین تولیدکننده بزرگ گاز در
دنیا را به خود اختصاص داده اســت .از سوی دیگر ،وزیر نفت
نیزاز افزایش  50درصدی میانگین برداشــت گاز از پارس

جنوبی در سال  94نسبت به سال  91خبر میدهد و میگوید:
درحالی که میانگین برداشــت روزانه گاز از پارس جنوبی در
سال  241 ،91میلیون مترمکعب بود ،این رقم در سال  94به
 354میلیون مترمکعب افزایش یافت که از رشد  50درصدی
آن حکایت دارد؛ در حالی که سال  92تنها  38/7درصد از منابع
گازی کشور از این میدان تامین میشد.
به گفته زنگنه ،تولید ازپارس جنوبی در سال آینده به 236
میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

راهاندازي  6سكو پارس جنوبی در سال جاري

در هفتههای اخیر سه سکوی پارس جنوبی شامل ،19 A
B 18و  21برای توســعه فازهای اولویت دار جدید این میدان
گازی پــارس جنوبی راهی آبهای خلیج فــارس و در محل
مورد نظر فازها ی پارس جنوبی مستقر شدند  .مطابق برنامه
ریزيهاي انجام شده ،طي سال جاري  6سکوی پارس جنوبی
بارگیری و راهانداز ی میشود و بارگیری سکوی هفتم نیزکه
به فاز  14تعلق دارد امسال انجام میشود اما راهاندازی آن به
ســال آینده موکول خواهد شــد.درحال حاضر برداشت گاز
ایران از میدان گازی پارس جنوبــی از مرز  431میلیون متر
مکعب عبور کرده اســت که با راهاندازی  5فاز جدید در سال
جاری تولید گاز از این میدان به روزانه  526میلیــو ن
ا کبــر
مترمکعب افزایش مییابد .به گفته علی
شعبانپور ،مدیرعامل شرکت نفتوگاز
پــارس ،چنانچه امســال  5فاز پارس
بــا
جنوبی وارد مدار شود ،تولید ساالنه گاز
قطر برابر میشود و سال آینده دراین
بخش از آنها پیشــی خواهیم گرفت؛
البته ایران در مقطع ســال  84نیز در
میزان برداشت گاز با کشور قطر برابر
بوه است.
بــا

راهاندازی فازهای پارس جنوبی ،یک درصد به تولید ناخالص
داخلی کشــور افزوده میشــود وصنعت نفت با فعال کردن
تمامي جبهههاي تولید ،سهم مناسبي در ایجاد اشتغال رونق
اقتصادي مناطق مختلف کشور ،امنیت اجتماعي و بهبود تراز
اقتصادي و تجاري ایران از طریق افزایش درآمدهاي نفتوگاز
داشته که انتظارمي رود روند کنوني پایدار بماند.
در دوران تحریم ،توقف رشــد صنعت نفت هدفگذاری
شده بود ،با این حال ،طی این سالها نه تنها رشد صنعت نفت
متوقف نشد ،بلکه توانمندی پیمانکاران ایرانی در صنعت نفت
افزایش یافت و هماکنون شــاهد راهاندازی پروژههای پارس
جنوبی از ســوی پیمانکاران ایرانی بــدون حضور نیروهای
خارجی هستیم.

برداشت حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی
سیاست وزارت نفت

سیاست وزارت نفت برداشــت حداکثری از میدان گازی
پارس جنوبی و کاهش فاصله ایران و قطر در برداشــت از این
میدان است بر این اساس طی این مدت ،تزریق منابع مالی به
پروژههای پارس جنوبی به صورت مرتب انجام شــده است.
براساس اطالعات موجود ،قطریها حداقل طی سه سال اخیر
بر حفظ تولید خود کار کردهاند؛ در حالی که ایران در همین
مدت تولید روزانه خود را از پارس جنوبی افزایش داده است.
از سوی دیگر فعالیتهای همزمانی برای پیشبرد سریع تر
کار ،در پارس جنوبی صورت میگیــرد؛ به گونهای که پس از
عملیات نصب سکو ،فعالیتهای اجرایی در دریا آغاز میشود
که شــامل  2بخش اصلی اتصال بخشهای مختلف به
ســکو از جمله اتصال  11حلقه چاه به قســمتهای
مختلف و نصب مشعل ،پل و سه پایه است.
اجرای همزمان عملیــات مهاربندی
و فعالیتهــای اجرایی بخش
دریابه صورت همزمان انجام
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میشود ،از آنجا که مجموعه فعالیتهای صورت گرفته در دریا
از نظر تجهیز بسیار سخت تر و پرهزینهتر از خشکی است ،همه
تالش صورت میگیــرد تا کارهای اجرایی تــا جای ممکن در
خشکی انجام شود .مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با بیان
این که بخش پاالیشگاهی فازهای  ١٧و  ١٨به طور کامل آماده
است و واحد گوگردزدایی آن هم به زودی راهاندازی میشود،
میگوید :مرحله نخســت تولید این فازهــا از دیماه  ١٣٩٣با
بهرهبــرداری از  ٢٢حلقه چــاه تولید گاز ٢ ،ســکوی دریایی
اصلی ٢ ،خط لوله زیر دریایــی  ٣٢اینچ و چهار ردیف عملیاتی
پاالیشگاهی برای شیرین ســازی گاز راهاندازی شده است .به
گفته شعبانپور ،سال آینده  ٢ســکوی  ١٣Bو  ١٣Dدر اولویت
قرار دارند ،ضمن این که حفاری این فاز نیز شتابی مطلوب دارد.

رشد  2برابری ارسال گاز به نیروگاهها

گاز تحویلی به نیروگاههــا نیز که در ســال  ٩٢حدود ٣٦
میلیارد متر مکعب بود ،امسال به  ٧٠میلیارد مترمکعب میرسد
و رشد  ٢برابری را از سر میگذراند که دستاوردی بزرگ است .از
آغاز کار دولت یازدهم تا کنون با تکمیل فازهای  ١٦ ،١5 ،١٢و
 ١٧پارس جنوبی ١4٠ ،میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز
کشور افزوده شده است و این رکوردی بی نظیر در راهاندازی و
بهرهبرداری از یک میدان مشترک به شمار میآید که سر افرازی
و سربلندی ایران را باعث شده است .امسال فازهای  ( ١٩معادل
 ٢فاز اســتاندارد) ٢٠ ،١٨ ،و  ٢١به بهرهبردار ی میرسند .در
مجموع در دولت یازدهم  ٣٠٠میلیون مترمکعب به تولید روزانه
گاز از پارس جنوبی اضافه میشــود وتوســعه فازهای پارسال
جنوبی تا سال  ٩٦به پایان خواهد رسید.

 90درصد جمعیت کشور بهرهمند از نعمت گاز

هماکنون حدود  ٩٠درصد جمعیت کشور که شامل ٩٩
درصد جمعیت شهری و بیش از  ٦٠درصد جمعیت روستایی
است ،تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.گازرسانی به
روستاهای کشور ازجمله اولویتهای دولت یازدهم است و
امسال نیزهشت هزارمیلیارد تومان برای این بخش اختصاص
مییابد .به گفته وزیر نفت ،مصرف گاز کشــور درسال  ٩٦به
 ٢٨4میلیارد مترمکعب میرسد و این به آن معناست که در
سالهای  ٩٢تا  ٩٦مصرف گاز در کشور رشد  ٢برابری را از سر
خواهد گذراند .افزایش صــادرات گاز به روزانه  ٢٠٠میلیون
مترمکعب برنامه ریزی شده است و در این زمینه صادرات گاز
با خط لوله به کشورهای همسایه و پروژه ایران ال ان جی ،در
اولویت هستند.
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تزریق گاز به مخازن نفتی جنوب کشور افزایش
یافت
روندتداوم برنامههای هدفمند وزارت نفت در بخش تولید
نفتوگاز نشان میدهد که حجم تزریق گاز به مخازن نفتی
جنوب کشــور با توجه به سیاســتهای وزرات نفت مبنی بر
افزایش تولید نفت ،افزایش یافته است .
به گفته عبدالرضا ابراهیمیان ،سرپرســت دیسپچینگ
شرکت ملی گاز ایران ،تا پایان امسال در مجموع  ١٢میلیارد
مترمکعب گاز به مخازن نفتی تزریق میشود.
آمارها حاکی از این است که در  ٨٦روز امسال  ٣/٢میلیارد
مترمکعب گاز به میدانهای نفتی آغاجاری تزریق شده است.
بهطور میانگین روزانه  ٣٦/٧میلیون مترمکعب گاز به این
مخازن تزریق شده است .تعهد شرکت ملی گاز ایران تزریق
روزانه  ٣١/٦میلیون مترمکعب بود کــه باتوجه به افزایش
تولید از میدان پارس جنوبی امکان افزایش تزریق فراهم شد.
بر این اساس با توجه به سیاســت گذاری وزارت نفت و شرکت
ملی گاز ایران مبنی بر صیانت از چاههــا و میدانهای نفتی و لزوم
تزریق گاز بیشــتر به این میدانها برای اســتحصال بیشتر نفت،
افزایش تزریق گاز به میدانهای نفتی در دســتور کار قرار گرفته
است .بررسی تزریق گاز شیرین به مخازن نفتی نیز نشان میدهد که
در  ٨٦روز امسال بهطور میانگین روزانه  ١٦میلیون مترمکعب گاز
به مخازن کرنج و کوپال تزریق شــده که در مجموع شاهد افزایش
 4٠میلیون مترمکعبی نسبت به مدت مشابه پارسال بوده است .به
گفته ابراهیمیان ،در بازه زمانی یادشده روزانه  ١١میلیون مترمکعب
گاز نیز به مخازن ذخیره سازی شوریجه و سراجه تزریق شده است.
تولید بنزین یورو  ٤به  2٥میلیون لیتر رسید

دربخش فرآوردههای نفتی نیزآمارها کامال گویا هستند .به گفته
وزیر نفت ،هماکنون در هفت کالنشهر کشور بنزین با استاندار یورو 4
توزیع میشود ،فرآوردههایی که استاندار نبودهاند ،در دولت یازدهم
حذف شده است .تولید بنزین یورو  4در دولت یازدهم به  ٢5میلیون
لیتر رسیده است ،در حالی که این رقم در آغاز به کار این دولت یک
میلیون و  ٢٠٠هزار لیتر بوده است .در توسعه بخش پاالیش ،اولویت
ما پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ،بزرگترین پاالیشگاه میعانات
گازی کشور با ظرفیت  ٣٦٠هزار بشکه در روز است که امیدواریم فاز
نخست این پاالیشگاه تا پایان امسال وارد مدار شود.
به گفته وزیر نفت ،با ورود فاز نخست این پاالیشگاه ،کشور
نه تنهــا از واردات بنزین بی نیاز خواهد شــد بلکه میتواند
وارد بازارهای صادراتی شــود .از سوی دیگر در کنار ساخت
پاالیشگاههای آناهیتا و پارس مجوز ساخت هشت پاالیشگاه
میعانات گازی در ســیراف با مجموع ظرفیــت روزانه 4٨٠
هزار بشکه نیز در این دولت صادر شده است که با توسعه این
پاالیشگاهها ،تا چهار ســال آینده ایران دیگر میعانات گازی
برای صادرات نخواهد داشــت و همه میعانات گازی کشور
که در آن مقطع با توســعه فازهای پارس جنوبی به روزانه
یک میلیون بشکه خواهد رسید ،در کشور مصرف میشود.
به گفته زنگنه ،بــا انجام این کارها ،ظرفیت پاالیشــی
کشور از یک میلیون و  ٧٠٠هزار بشکه در روز به نزدیک به
سه میلیون بشکه در روز میرسد.

شکلگیری نسل جدید پتروشیمی
نســل جدید پتروشــیمیها ،با اتکا به صنعت گاز
درسالهای گذشته بنیان گذاشته شده است .بر اساس
آمار شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،مجموع تولید
واقعی صنعت پتروشیمی از آغاز سال تا پایان تیرماه با
احتساب سهم چهار میلیون و  ٢٢٠هزار تنی تیرماه ،به
بیش از  ١٧میلیون تن رسید.
میزان تولید محصوالت پتروشیمی در کشور با راهانداز ی
واحدهای جدید و تامین پایدار خوراک مورد نیاز این واحدها
رو به افزایش اســت .امسال ظرفیت اســمی تولید صنعت
پتروشیمی  ٦٢میلیون تن برآورد شــده است که با توجه به
برنامه ،مجموع تولید تا پایان امســال  5٣میلیون تن پیش
بینی میشــود .مجموع تولید واقعی صنعت پتروشیمی در
چهار ماه نخست ســال با توجه به سهم چهار میلیون و ٢٢٠
هزار تنی تیرماه ،به بیش از  ١٧میلیون تن رسید .از مجموع
بیش از  ١٧میلیون تن عملکرد تولید صنعت پتروشــیمی،
سهم مجتمعهای مســتقر در منطقه ماهشهر پنج میلیون
و  ٨٠٠هزار تن ،ســهم مجتمعهای منطقه عسلویه هشت
میلیون و  ١٠٠هزار تن و ســهم مجتمعهای ســایر مناطق
کشور سه میلیون و  ١٠٠هزار تن بود .در تیرماه مجتمعهای
پتروشــیمی بیســتون ،ارومیه ،کربن ایران ،نوری ،تبریز،
مهر ،شیراز ،زاگرس ،ایالم ،خراســان ،غدیر و بندر امام (ره)
به ترتیبب باالترین عملکرد تولید را در این ماه داشــتند .بر
پایه شاخصهای عملکرد بازرگانی محصوالت پتروشیمی،
مجموع فروش کل در تیرماه امسال ســه میلیون تن بود .از
این میزان ،سهم فروش داخلی یک میلیون و  ٢٠٠هزار تن و
مجموع صادرات نیز یک میلیون و  ٧٠٠هزار تن برآورد شد.
با راهانداز ی واحدهای جدید طرحهای پتروشیمی ،ظرفیت
تولید محصوالت پتروشیمی کشور از  ٦٢میلیون تن کنونی
به  ١4٠میلیون تن در سال  ١4٠4افزایش مییابد.
هماکنــون صنایع مشــکل خــوراک ندارنــد و تولید
پتروشیمیها رو به افزایش است.
قرارداد با دانشگاهها

واگذاری مطالعه  5٢مخزن نفتوگاز به دانشــگاهها و
انعقاد  ١٢قرارداد برای بومی ســازی فناوریهای اصلی
پاالیش نفت ،گاز و تولید محصوالت پتروشیمی و پاالیشی
به دانشگاهها موضوع دیگری اســت که برای اولین بار در
صنعت نفت ایــران ودر دولت یازدهم شــکل گرفت؛ به
گونهای که در هیچ زمانی این حجم قــرارداد و همکاری
صنعت نفت با دانشگاهها را شــاهد نبودیم .از سوی دیگر
برای ســاخت  ١٠گروه کاالیی تجهیــزات اصلی صنعت
نفت همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی از سوی سازندگان
داخلی برای اولین بار در صنعت نفت ایران گامهای مهمی
برداشته شده است و  ٨شــرکت ایرانی صاحب صالحیت
نیز در حوزه اکتشاف و تولید )  )E&Pمشخص شدهاند ،که
این موضوع گامی مهم در مسیر اجرایی شدن قراردادهای
جدید نفتی در صنعت نفت ایران در بخش انتقال فناوری
شرکتهای بینالمللی به شرکتهای داخلی است .

معاون اول رئیس جمهوری:

خارجیها برای اجرایی نشدن قراردادهای نفتیایران
پول خرج میکنند

معاون اول رئیس جمهوری گفت :برخی
کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان
مشترک هســتند برای این که بتوانند از این
میدانهای مشــترک ،ســهم ملت ایران را
برداشت کنند ،ســعی میکنند مانع نهایی
شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه
تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم
بهزودی قراردادهای نفتی امضا میشود.
اســحاق جهانگیری در حاشــیه جلسه
هیئت دولت و بــه مناســبت روز خبرنگار،
در جمــع خبرنگاران حضــور یافت و ضمن
تبریک این روز ،با اشــاره به برخی افراد که
بدون اطالع دقیق ،دربــاره اقتصاد مقاومتی
اظهار نظر میکنند و دولــت را مورد انتقاد
قرار میدهند ،یادآور شد :برداشت این افراد
از اقتصاد مقاومتی در حــد اقدامهای ناچیز
و کارهای کوچک اســت در حالی که اقتصاد
مقاومتی ،در حقیقت مقاوم ســازی اقتصاد
ایران اســت .اقتصادی که بیستمین اقتصاد
بزرگ دنیاست و تولید ناخالص داخلی آن و
قدرت خرید مردم حدود  ١٤٠٠میلیارد دالر
و اقتصاد مقاومتی قرار است این اقتصاد را به
حرکت وادار کند.
جهانگیری در بخشی از صحبتهای خود
ادامه داد :وقتی درباره چنین اقتصادی سخن
میگوییم ،باید بدانیم که بــرای راهاندازی
این اقتصاد موضوعهایــی همچون تعامل با
دنیا ،واردات ،صادرات و تولید اهیمت زیادی
دارد و در بخش تولید ،فقط در حوزه صنعت
نفت نیازمنــد میلیاردهــا دالر منابع برای
سرمایهگذاری هســتیم و بر اساس گزارش
وزیر نفت هماکنون  ٢٢٠میلیارد دالر طرح
آماده ســرمایهگذاری در بخش نفت وجود
دارد و در بخش پتروشــیمی نیز حدود ٧٠
میلیارد دالر طرح آماده سرمایهگذار ی است
و در بخش صنایع معدنی ،بخش کشاورزی
و دیگر بخشها نیز همین وضع وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به
موضوع قراردادهای نفتی نیز اشــاره کرد و
یادآور شــد :این قراردادها را روز شنبه (١٦
مردادماه) امضا کردهام و باید ابالغ شده باشد،
در قانون مربوط به نفــت که مصوبه مجلس
شورای اسالمی اســت گفته شده که دولت
شرایط عمومی قراردادهای نفت را تصویب
کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند.
وی ادامه داد :البته قوانین باالدســتی
وجود دارد که دولت بر مبنای این قوانین،
شــرایط عمومی را برای قراردادهای نفت
مشخص کرده است و بر اساس این شرایط

قراردادهای جدید نفتی با دقت و حوصله تدوین شده است

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

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

عمومــی ،وزارت نفــت با طــرف خارجی
مذاکره و قــرارداد امضا میکنــد .در این
شــرایط عمومی برای نمونه گفته شده که
به طور حتم باید قوانین جمهوری اسالمی
ایران بــر قراردادهای نفتی حاکم باشــد و
درباره مسائل مختلف از جمله میدان های
مشترک و بازیافت از چاههای نفت موجود،
سیاستگذاریهای مختلفی صورت گرفته و
به گونه ای طراحی شده که بتوانیم افزایش
بازیافت از چاههای نفت داشــته باشــیم و
در برخی مناطق نظیر شــرق و مرکز کشور
که تاکنون در بخش نفت ســرمایهگذاری
نشده است ،کار اکتشاف و سرمایهگذار ی
انجام شود.
معاون اول رئیــس جمهوری افزود :برای
قراردادهای نفتــی ،مطالعه و کاری طوالنی
انجام شــده و از نظر توجه به نظر منتقدان،
کاری استثنایی در دولت صورت گرفته است
و از پارســال تا کنون با همه صاحبنظران و
منتقدانی که آمادگی داشــتند در جلسهها
شرکتکنند ،مذاکره شــده و بر اساس نظر
مقام معظــم رهبــری ،نتایــج گفتوگو با
منتقدان ،در جلسههای ســتاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ساعتها بررسی شده است
تا پس از تصویب در این ســتاد ،در جلســه
هیئت دولت مطرح شود.
وی یادآور شد :دولت همه این مراحل را
طی کرده و دیدگاههای منتقدان را شــنیده
و ساعتها در جلسههای ســتاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی آن را بررسی کرده ،سپس
در جلســه هیئت وزیران تصویــب و ابالغ
شده اســت .البته این طبیعی است که همه
دیدگاههای منتقدان اعمال نشــده باشــد
اما حدود  ١٥٠اصــالح در آن صورت گرفته
و به نظر میرســد دیدگاه کسانی که در این
زمینه دغدغه داشــتند و خواهان توســعه
ظرفیتهای صنعت نفت کشور بودند ،تامین
شده است.
جهانگیری گفــت :البته ممکن اســت
برخی افراد آن قدر دغدغه داشــته باشــند
که تمایل داشته باشــند ظرفیتهای نفت
کشور توســعه نیابد و نفت استخراج نشود.
برخی کشــورهای خارجی که با ایران دارای
میدان مشترک هستند برای این که بتوانند
از این میدانهای مشترک ،سهم ملت ایران
را برداشت کنند ،سعی میکنند مانع نهایی
شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه
تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم
بزودی قراردادهای نفتی امضا خواهد شد.
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پیشبینی25

کاردر از نتایج قراردادهای جدید نفتی میگوید

میلیارد دالری

شرکت ملی نفت در اجرای قراردادهای جدید نفتی جدی است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مصوبه دولت درباره
قراردادهای جدیــد نفتی گفت :برای اجرای ایــن قراردادها جدی
هستیموتوقفیدرکارماننیست،زیراراهدیگرینداریم.علیکاردر،
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،در آیین تودیع و معارفه مدیران
عامل پیشین و کنونی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با بیان
این که صنعت نفت به کل نظام جمهوری اسالمی ایران تعلق دارد و
پیشخوان نظام است ،اظهارکرد :با توجه به این که هماکنون میزان
صادرات نفت ایران افزایش یافته اســت ،آثار این افزایش در آبانماه
نمایانمیشودوبهتدریجشاهدرشدفعالیتهادربخشهایمختلف
خواهیمبود .مدیرعاملشرکتملینفتایرانبااشارهبهنقشصنعت
نفت در برنامه ششم توســعه ،اظهارکرد :صنعت نفت در این برنامه
بیشــترین نقش را در تولید ناخالص ملی ( ،)GNPاشتغال ،رشد
هشت درصدی در اقتصاد و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی و
منطقهایداردوکاردرحوزهمیدانهایمشترکرایکیازاصلیترین
برنامههای شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد و افزود :با توجه به این که
توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی رو به پایان است و تنها یک
فازتوسعهنیافتهدارد،میتوانگفتکهتوسعهآیندهرویفعالیتهای
شرکتمتناستواراستکهبهتوجهویژهنیازدارد.
ویبااشارهبهمحدودیتهایشرکتملینفتبرایسرمایهگذار
ی در طول برنامه ششــم و همچنین مدل جدید قراردادهای نفتی،
ادامه داد :پیش بینی میشــود با اجرای ایــن قراردادها ،حدود ٢٥
میلیارد دالر قرارداد طی یک تا  ٢ســال آینده امضا شود ،ضمن آن
که از دیگر مدلهای قراردادی برای جذب سرمایه مانند  ،EPCFبیع
متقابل و تامین منابع مالی مستقیم از سوی شرکت ملی نفت ایران
نیزاستفادهخواهیمکرد.
مدیرعاملشرکتملینفتایرانبابیاناینکهقراردادهایجدیدنفتی،
بیعمتقابلنسلجدیداست،ادامهداد:درقراردادهایجدیداجرایفعالیتاز
سویشرکتهایایرانیباشریکخارجیاستکهدراینمیانانتقالفناوری
برایمااهمیتبسیاریدارد.کاردراظهارکرد:در ١٠سالگذشتهبهطورکلی
ازعرصهانتقالفناوریعقبافتادیم؛بهنحویکهازبحثهایجدیدیکهدر
حوزه باالدست مطرح میشود ،به دلیل این عقب افتادگی دور افتادهایم و به
نوعیمیتوانگفتکهفاقدآنهاهستیم.
شرکت ملی نفت در اجرای قراردادهای جدید نفتی جدی است
کاردر با اشاره به مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی ،ادامه داد:
برایاجرایاینقراردادهاجدیهستیموتوقفیدرکارنیستزیراراهدیگری
نداریم ،حتی در نشستی که با منتقدان قراردادهای جدید نفتی داشتیم به
آنان اعالم کردیم راه حل ما برای توسعه صنعت نفت این است و شما نیز راه
حلخودرابیانکنید.
وی گفت :منتقدان برخی راهها مانند اســتفاده از خدمات شرکتهای
ایرانی را برای اجرای پروژههای نفتی عنوان کردند ،البته ما هم دیدگاههای
آنان را پذیرفتیم اما اعالم کردیم که با کدام منابع قرار است این کارها انجام
شود ،مسئله مهم این است که ما منابعی در اختیار نداریم ،منابع ما تعریف
شدهاست.
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استقبال شرکتهای خارجی برای سرمایهگذار ی در صنعت
نفت ایران
مدیرعاملشرکتملینفتایران،بااشارهاستقبالشرکتهایخارجی
برایسرمایهگذاریدرصنعتنفتوامضایبیشاز ١١موافقتنامه()MOU
برای مطالعه میدانها ادامه داد :این مســئله ســبب میشود به شناسایی
حوزههاییکهشرکتهاعالقهمندبهتوسعهآنهاهستند،میپردازیم .کاردربا
بیاناینکهیکدوره ٦ماههبرایقراردادهای MOUدرنظرگرفتهایم،گفت:
ایندورهاینفایدهراداردکهیک MDPرامیتوانیمبرایخودمانداشتهباشیم
کهدراختیارشرکتدیگریقرارنمیگیرد،ازسویدیگرقرارنیستدرMOU
قراردادیبستهشود،اگرمناقصهایبرگزارشود،اینشرکتهاهمماننددیگر
شرکتهامیتواننددراینمناقصهشرکتکنند.
 ١٢تا  ١٣مخزن ایران در اولویت توسعه قرار دارند
مدیرعاملشرکتملینفتایراناشارهبهتاییدصالحیتهشتشرکت
ایرانی اکتشاف و تولید به عنوان شرکت شرکتهای خارجی در مدل جدید
قراردادهاینفتیادامهداد:اگربتوانیمتعداداینشرکتهارانیزبیشترکنیم،
بدون شک مثبت خواهد بود ،زیرا تعداد مخازن اولویت دار ما بین  ١٢تا ١٣
میدان در مرحله نخست است .وی گفت :شرکتهای خارجی نیز در همین
حدودهستندودربرنامهمطالعهایما،درحدود ٣٤شرکتبینالمللیحرفه
ایدارایرتبهباالشناساییشدهاند.
انحصاری برای فعالیت شرکتهای خارجی نداریم
وی با بیان این که هیچ انحصاری برای شــرکتهای خارجی در زمینه
امضایقراردادهایجدیدنفتینداریم،اظهارکرد:تنهاشرکتهایآمریکایی
آنهمبهدلیلممنوعیتقوانینیخودشاننیامدهاند،اماشرکتهایاروپایی
استقبالخوبیبرایسرمایهگذاریدرصنعتنفتایرانکردهاند.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد :با توجه به این که
قراردادهای جدید نفتی در هیئت دولت به تصویب رســید و اکنون
نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هســتند ،پس از انطباق آنها
با قوانین ،این قراردادها دیگر تبدیل بــه قانون و از این پس کار نفت
شروع میشــود .وی با بیان این که عملیات اجرایی این فعالیتها در
حوزهمعاونتتوسعهومهندسینفتقراردارد،ادامهداد:برایناساس
یک ساختار مرکزی تدوین میشود که کمکهای فنی از شرکت متن
و برخی شرکتهای تخصصی شــرکت ملی نفت خواهد بود ،فکر
میکنیمیکبازه ٦ماههتایکسالهبرایانجاممناقصهوامضایقرارداد
زمان صرف شــود و پس از این که قراردادها به مرحله اجرایی برسد،
شرکت متن مانند سابق مســئولیت اجرای این پروژهها را به عهده
خواهدگرفت.
استفاده از نیروهای جوان با حضور نیروهای قدیمی در اجرای
پروژهها
مدیرعاملشرکتملینفتایرانگفت:عالقهمندیمنایناستکهحتما
ازنیروهایجوانباحضورنیروهایقدیمیدراجرایپروژههااستفادهشودتا
انتقالتجربهصورتگیرد.
وی افزود :ما چه بخواهیم و چه نخواهیم شرکت ملی نفت ایران در نقطه

پوستاندازیاستوبایدمدیریتشدهاینپوستاندازیراانجامدهیم،
زیرا متاســفانه یک فاصله زمانی ١٠ساله در مسئله جانشینی سرمایه
انسانیداشتیمکهبایدبهگونهایاینخالءراپرکنیم.

شرکت متن همچنان شرکت توسعه ای نفت
باقی میماند
کاردربابیاناینکهشرکتمتنیکیازشرکتهایتوسعهایجدی
شرکتملینفتایرانبرایسالیانسالباقیخواهندماند،گفت:درهر
حال اجرای این قراردادها به یک نوع کار دائم برای کارکنان این شرکت
بهشمارمیآیدبنابراینانتظاردارمهمههمکارانبادقتمتنقراردادها
رامطالعهکنند.ضمناینکهپیشنویسقرارداددرمرحلهپایانیاست.
وی با تشکر از زحمات عبدالرضا حاجی حسین نژاد ،مدیرعامل پیشین
شرکت متن برای اجرای طرحهای توسعه ای در این شرکت ،به سابقه
نورالدینشهنازیزاده،مدیرعاملشرکتمتناشارهکردوافزود:بااینکه
ایشاندرحوزهباالدستنفتفعالیتنکردهاند،ازتجربهخوبیدربخش
مدیریتوصنعتنفتبرخوردارهستندواینمسئلهاهمیتباالییدارد.
کاردربابیاناینکههماکنونمدیریتتنهامربوطبهبخشتخصصی
نیست و ابعاد کالن را پوشش میدهد ،افزود :در بسیاری از شرکتهای
بزرگ از جمله شــل ،بی پی ،مدیرانی از حوزه آی تی به کار گرفته شده
اند ،اما هرچه قدر به بدنه اجرایی شرکتها نزدیک میشویم مدیران از
تخصصباالتریدرآنحیطهبرخوردارمیشوند.
وی با تشکر از شــهنازیزاده برای قبول سمت مدیرعاملی شرکت
متن افزود :مدیرانی که از نفت میروند با خیال آسوده تر و بدون نظارت
سازمانهاینظارتی،نداشتنسقفحقوقفعالیتمیکنند،امااعتقاددارم
بازگشتدوبارهویبهنفتایثاراست،بخشدنیاییفعالیتایشانجبران
نمیشوداماباتوجهبهنقشآفرینیکهدراجرایپروژههاینفتخواهند
داشت،صحنهایازتاریخایرانبهشمارمیآیند.
معاون وزیر نفت با اشاره به حجم باالی کار مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران ادامه داد :نظر ما این اســت که شــرکت ملی نفت به صورت
چندمدیرعاملیادارهشود،مسئلهایکهدردنیانیزسابقهداردوموضوع
جدیدینیست،شرکتملینفتبهعنوانمرکزفرماندهیبهپشتیبانی
و تامین منابع اقدام کند .کاردر تصریح کرد :در دوره چند مدیرعاملی
چهار بخش مهندسی و توسعه ،تولید ،پشتیبانی و امور بینالملل یک
مدیرداریمکهمدیراناینبخشها،درواقعمدیرعاملبهشمارمیآید.
وی افزود :برای نخســتین بار در صنعت نفت ایران اســت که همه
اختیارهامدیرعاملیرادراینبخشهاازابتداتاپایانبهمدیرانعاملآنها

کاردر :در  1٠سال گذشته به طور کلی
از عرصه انتقال فناوری عقــب افتادیم؛ به
نحوی کــه از بحثهای جدیدی کــه در حوزه
باالدست مطرح میشود ،به دلیل این عقب
افتادگی دور افتادهایم و به نوعی میتوان
گفت که فاقد آنها هستیم .
منوچهــری :درقراردادهــای جدید نه
بانــک مرکــزی و نه دولــت تضمینــی برای
بازگشت سرمایه به شــرکتها نمیدهند و
تنها تضمین آنها تولید میدان اســت که آن
هم به عهده ایران است.

واگذار شده است که این موضوع سبب میشود به راحتی بتوان روی هر
کدامازگروههامتمرکزشد.
هدف اصلی شرکت متن شتاب در اجرای پروژههاست
مدیرعامل جدید شــرکت متن نیز در این آیین گفت :پیمانکاران
داخلی و خارجی در بخش اجرای پروژهها برای ما تفاوتی ندارند ،آنچه
برای ما و وزارت نفت مهم است اجرای سریع و باکیفیت کارهاست و از
پیمانکارانوذینفعانانتظارداریمتابهفعالیتهایخودسرعتبیشتری
بدهند .نورالدین شهنازی زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل
شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با بیان این که امیدوارم سهمی
در انجام پروژههای مهم باالدستی کشور داشته باشم ،گفت :مهمترین
عاملی که سبب شد تا این پست را بپذیرم ،ملی بودن اجرای پروژهها در
غربکاروناست .ویبابیاناینکهاهمیتاجرایپروژههایغربکارون
امروزبرکسیپوشیدهنیست،ادامهداد:امروزتوسعهمیدانهایمشترک
نفتوگاز در شرکتهای نفت وگاز پارس و متن ،از اولویتهای شرکت
ملی نفت است که بر این اساس باید بر اجرای هرچه سریع تر پروژهها در
میدانهایمشترکاهتمامکنیم.
شهنازیزادهباتاکیدبرتعاملخوبوسازندهباپیمانکارانیادآورشد:
تردید ندارم همزمان با این که سرمایه انسانی ،پیمانکاران و سازندگان
داخلیسرمایههایکشورهستند،درواگذاریکاربهپیمانکارانهمواره
مدافعبخشداخلیهستیم.ویبابیاناینکهقرارنیستبهدلیلحمایت
از پیمانکاران داخلی سرعت و کیفیت کار را فدا کنیم ،گفت :تا جایی که
بتوانیم از ظرفیتهای داخلی برای اجرای پروژهها استفاده میکنیم ،اما
هدفاصلیمادرشرکتمتناجرایسریعپروژههاست.
به گفته مدیرعامل جدید شــرکت متن ،رقابــت در یک فضای
بینالمللی و اجرای پروژههای در میدانهای مشترک در تعامل میان
پیمانکاران،مدیرانوکارکنانشرکتبهوجودمیآیدکهبرایناساس
بایددریکفضایحرفهایوسالمگامبرداریم.
شــهنازیزاده در پایان از زحمات عبدالرضا حاجی حسین نژاد،
مدیرعامل پیشین شــرکت مهندسی و توســعه نفت (متن) و دیگر
مجریانیکهطیسالهایاخیربهاجرایپروژهدراینشرکتپرداختند،
تشکروقدردانیکرد.
سخنان منتقدان قراردادهای نفتی جدید بیشتر شنیده شد
معاونمدیرعاملشرکتملینفتایراندرامورتوسعهومهندسی
نیزبابیاناینکهوزارتنفتبرایتوسعهمیدانهابهمدلخاصیوابسته
نیســت ،گفت :فضاســازیهای زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی
شکل گرفته در حالی که در این قرارداد ،انعطاف پذیری در توسعه
میدانهاینفتیافزایشمییابد.
غالمرضامنوچهری،درآیینتودیعومعارفهمدیرانعاملجدید
وسابقشرکتمهندسیوتوسعهنفت(متن)ضمنابرازخرسندیاز
حضوردرجمعمدیرانوکارشناسانشرکتمتناظهارکرد:قائلبهاین
هستمکهباسلسلهمراتبمدیریتیگفتوگویرودرروانجامدادهوبه

یکدیالوگوایدهپردازیواحد،فهممشترکازمسائلوتعریفاهدافبرسیم
کهامیدوارمدردورهمدیریتیآقایشهنازیزادهاینهدفمحققشود.ویبا
بیاناینکهمابهمشارکتفکریوتبادلنظرنیازداریم،ادامهداد:برایناساس
بایددراتاقفکرها،بهایدههایواحدبرسیمتابهاهدافتعریفشدهازسوی
نظامووزارتنفتدستیابیم.
معاونمدیرعاملشرکتملینفتایراندرامورتوسعهومهندسیبا
بیان اینکه فضاسازیهای زیادیعلیه قراردادهایجدیدنفتی صورت
گرفته است ،گفت :این قراردادها چیزی جز قرارداد بیع متقابل که روی
آنکارکردهایم،نیست؛مادراینقراردادهاسعیکردهایمانعطافپذیری
توسعهمیدانهاینفتیخودراافزایشدهیم.
قراردادهای جدید نفتی تفاوتی با بیع متقابل ندارد
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی
ادامه داد :میگویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاههای خود را به
شرکت خارجی واگذار میکنیم ،در حالی که چنین موضوعی صحت
ندارد،قراردادهایجدیدنفتیمانندقراردادهایبیعمتقابلاست.
وی افزود :در این قراردادها نه بانک مرکــزی و نه دولت تضمینی
برای بازگشت سرمایه به شرکتها نمیدهند و تنها تضمین آنها تولید
میدان است که آن هم به عهده ایران است ،حال این به ما بستگی دارد
که به آنها پول بدهیم یا محصول ،یا این که حتی پرداخت آن را به تاخیر
بیندازیم .منوچهریگفت:البتهتنهانکتهایکهوجودداردایناستکه
در قراردادهای بیع متقابل شما با ظرفیت تولید سروکار دارید ،در حالی
که در قراردادهای جدید نفتی حجم تجمعی تولید برای ما مهم است.
به گفته وی ،سود پرداخت شده در قرارداد بیع متقابل چهار ساله است
اما در مدل جدید قراردادهای نفتی در طول  ٢٠سال این سود پرداخت
میشودوایناطمینانوجودداردکهتولیدتجمعیصورتگرفتهاست.
شرکتهای داخلی در مسیر تعامالت بینالمللی رشد
میکنند
منوچهریافزود:مابهدنبالرشدشرکتهایایرانیهستیم،اماباید
به این مسئله هم توجه داشته باشیم که این شرکتها خود به خود رشد
نمیکنند،کارشناسانوشرکتهایداخلی درتعاملورفتبینالمللی
رشد میکنند .معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه
و مهندســی تصریح کرد :در قراردادهای جدید نفتی به شرکتهای
خارجیمتذکرشدهایمتازمانیکهظرفیتایرانیدربخشهایمختلف
مانندساختخطلولهزیردریایی،سکوو..وجودداردبایدازآنهااستفاده
کنند .وی گفت :باید همکاران ما در شرکت متن که در راس کار هستند
فضای ذهنی قراردادهای جدید نفتی را آماده کنند ،ما برای موثرترین،
اقتصادیترین ،ملی ترین کارهای کشور دور هم نشستهایم ،هماکنون
برایکشور،توسعهمیدانهایمشترکنفتوگازدارایاولویتاست.
ویدرپایانضمنتشکرازعبدالرضاحاجیحسیننژاد،مدیرعامل
پیشینشرکتمهندسیوتوسعهنفت(متن)،برایویوهمهکارکنان
شرکتمتنآرزویتوفیقوسالمتکرد.
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اقتصاد مقاومتی

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

تولید داخل با قطار اقتصاد مقاومتی
به ایستگاههای جهانی میرسد

در شــروع
بهتراست شرحی
از مسئولیت های
واحد بازرگانی ارائه
دهید.
مدیریت بازرگانی
شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای
نفتی ایران مسئولیت
مطالعه و شناســایی نیازهــای راهبردی شــرکتهای تابعه با هدف
توانمندسازی فناوری و تولید داخلی تجهیزات و مواد مصرفی راهبردی
شرکتهای زیرمجموعه را به عهده دارد.
باتوجهبهاینمسئولیت،واحدتحتمدیریتشماهمسو
باسیاستهای اقتصاد مقاومتی درجهتتحقق این هدفمهم
وافزایش توان تولید کننده داخلــی تاکنون چه اقدامهایی
انجام داده است؟
مدیریتبازرگانیشرکتملیپاالیشوپخشباتاکیدوتکیهبرتوان
داخلی و نگاه صادرات محور از ســویی و اجرای راهکارهای حمایتی از
مخترعان ،مبتکران ،تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بنیان داخلی
ازسوی دیگر به دستاوردهای قابل توجهی دســت یافته از جمله این
که ،اقالم راهبردی صنعت پاالیش ،انتقال و توزیع که برای پایداری و
تثبیت ظرفیت واحدها مهم هستند ،شناســایی شده است ،این اقالم
شامل تجهیزات مکانیک ،برق ،ابزاردقیق و مخابرات ،مواد شیمیایی و
کاتالیستها هستند که برای حفظ تولید وتوسعه ضروری است.
همچنین پس ازشناســایی ،ارزیابی و رتبه بندی تولید کنندگان
داخلی و شرکتهای دانش بنیان که توانایی ساخت این اقالم را دارند،
اطالعــات مربوط به آنها در بانــک اطالعاتی واحــد بازرگانی به ثبت
مي رسد.
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با تکیه بر تولید کنندگان داخلی چه تعداد قلم کاال را
ایرانی سازی کرده اید؟
درحالحاضرنزدیکبه12هزارو 500نوعکاالبههمتسازندههای
داخلی درحوزه نیازهاي شرکت ملي پاالیش وپخش تولید شده است؛
ازاینروحتیدردورانتحریمنیزتولیدهیچیکازپاالیشگاههایکشور
دچارتوقف یا کاهش نشدند.
سیاست ما در دوران پســاتحریم هم این است که همان حمایتی
را که در زمان تحریم از ســازندگان و تولید کنندگان داخلی داشتیم،
ادامه دهیم و کمک کنیم این شرکتها با بهره گرفتن از دانش روزآمد
بیشتر به اهداف اقتصاد مقاومتی دســت یافته و درعرصه صادرات نیز
موفقعملکنند.

برای صدور مازاد ظرفیتهای داخلی به خارج از کشور
برنامهخاصیدارید؟
بازار داخلی ظرفیت خاصی دارد و پس از آن باید در زمینه صادرات
اقدام شود ،شرکتها و مصرفکنندگان خارجی را که در نمایشگاهها
حضور یافته و یا به شــرکت ملی پاالیش و پخش رفت و آمد دارند ،به
تولیدکنندگان داخلی معرفی کردهایم که مورد استقبال نیز قرارگرفته
است واین شــرکتها درحال مذاکره بابعضي از سازندههای داخلی
هستند.

دراینبخشبهچهحمایتهایینیازاست؟
ورود به بازارهای بینالمللی بدون حمایت وزارت صنعت ،معدن و
تجارتودستگاههایمسئولازعهدهشرکت
ملی پاالیش و پخش خارج است.
چه تعداد شــرکت ایرانی در جهت رفع
درحالحاضرنزدیکبه12هزارو
برای تداوم حیات و فعالیت ســازندگان
نیازهای صنعت پاالیش و پخش با شــما
500نوعکاالبههمتسازندههای
داخلی تجهیزات صنعت نفت ،گاز ،پاالیش
همکاریدارند؟
داخلیدرحوزهنیازهايشرکت
و پتروشیمی و به منظور تقویت برون گرایی
شــرکت
400
و
هزار
به
مربوط
اطالعات
مليپاالیشوپخشتولید
در اقتصاد مقاومتی ،این اقدام حمایتی بسیار
ســازنده و تولیــد کننده داخلــی در بانک
شدهاست؛ازاینروحتیدر
تاثیرگذار خواهد بود؛ از این رو بهدست آوردن
اطالعاتی ایــن مدیریت به ثبت رســیده و
دورانتحریمنیزتولیدهیچ
یکازپاالیشگاههایکشور
ســهم قابل توجهی از بازارهای بینالمللی
درحالحاضراطالعاتمربوطبهچندشرکت
دچارتوقفیاکاهشنشدند
از ســوی تولید کنندگان داخلی یک ضرورت
دیگرنیز درحال ارزیابی است و به مرور به این
است.
بانک اطالعاتی افزوده خواهد شد.
چــه اقدامهایی برای گســترش و ادامه این
همکاریهاانجامدادهاید؟
تشویق و ترغیب شرکتها و تولیدکنندگان داخلی برای صادرات
کاالهایی که مورد اســتقبال و تایید مصرفکننــدگان داخلی قرار
گرفته اســت ،همچنین حمایت از این قشر تولیدکننده برای دریافت
گواهینامههای کیفی و استانداردها به منظور افزایش توان صادرات به
سایر کشورها یکی از اقدامهای واحد بازرگانی شرکت پاالیش و پخش
دراین زمینه است.

آیا برنامهای هم برای افزایش شرکتها و تولید
کنندگانداخلیدرنمایشگاههایبینالمللیدارید؟
بله ،حضــور درنمایشــگاههای تخصصی فرصتی بــرای نمایش
توانمندیهای داخلی ســازندگان تجهیزات و محصــوالت نفتی و
پاالیشی است .این حضور باید بیشتر تقویت شود ،کلیه دستگاههاي
دولتي ذیربط وتولید کنندگان داخلي بایــد زمینه بازاریابی و ورود به
بازارهای هدف را از همین نمایشگاهها شروع کنند.
به نظرمی رسد کشورهای نفتی همسایه برای صادرات در اولویت

قراردارندوپسازآننیزباتوجهبهنوعمناسباتسیاسیودیپلماسی
ایران ،کشورهای نفتخیز مانند ونزوئال و کشورهای آمریکای التین
دراولویت بعد قرار خواهند داشت.
در زمینه صادرات ایــن محصوالت در عمل چقدر به
هدفخودنزدیکشدهاید؟
صادرات مازاد مصرف فرآوردههاي نفتي دردســتورکار شرکت
پاالیش و پخش قرار دارد و آمادگي داریم جهت صادرات تجهیزات
این صنعت به سازندگان داخلي کمك کنیم.
دراینزمینهچهفعالیتیانجامشدهاست؟
همکاري بــا ســایربخشها جهــت صدورگواهینامه کیفي
محصوالت که نقش مهمي براي تســهیل صادرات دارد ،همچنین
شناسایی ومعرفی ظرفیتهاي خالي برای سرمایهگذاري وتوسعه
ساخت کاال و تجهیزات صنعت پاالیش،انتقال وتوزیع فعالیتهای
انجام شده دراین بخش است.
مجموعه این فعالیتها ســبب میشــود که بــا تامین
نیازهاي داخلي وتقویت ساخت داخل ،زمینه توان صادرات
محصوالت داخلي بیشــتر فراهم شود.به همین منظوریکی
از اقدامهای انجام شده توسط مدیریت بازرگاني شرکت ملی
پاالیش و پخش شفاف سازی اطالعات مربوط به تولیدات و
توانمندیهای داخلی مربوط به اقــالم مکانیك ،برق و ابزار
دقیق و مخابرات ،مواد شیمیایی و کاتالیستها است.
به این شکل که مشخص کرده ایم مثال در حوزه موادشیمیایي
وکاتالیستها تا چند درصد توان ساخت داریم و چه ظرفیتی برای
سرمایهگذاریوتوسعهخالیاستواینظرفیتشاملچهکاالهایي
مي شود.
از طرحهای در دست اقدام بگویید.
یکي ازپروژههاي دردست اقدام واحد مدیریت بازرگانی
پروژه طبقهبندي و کدگذاري کاال براســاس نفت کد وایران
کد است که به موازات سایر شرکتهاي اصلي دروزارت نفت
وباهمکاري مرکز ملي ایران کد درحال پیگیري است؛ با اتمام
این پروژه توان پشــتیبانی تامین کاال ،انبارداري وشناسایي
کاالدرشرکتهاي تابعه افزایش وبهبود ميیابد.
استقرارو آموزش سامانه تامین الکترونیکی کاالي صنعت نفت
درشرکتهاي تابعه شرکت ملي پاالیش وپخش اقدام دیگرمدیریت
بازرگاني شرکت ملي پاالیش وپخش است که یکي ازتکالیف وزارت
نفت براي همه شرکتهاي اصلي وفرعي است.
مدیریت بازرگاني شــرکت ملی پاالیش و پخــش با همکاري
مدیریت فناوري این شرکت ومدیریت فناوري شرکت ملي نفت این
سامانه را در  6شرکت تابعه استقرار کرده وآموزش داده و هماکنون
وارد فازعملیاتی شده است.
ویژگیاینسامانهچیست؟
سرعت عمل وشفافیت درخرید کاال ومعامالت وکاهش بعضي
هزینهها از دستاوردهاي اجرا و اســتقراراین سامانه است و در حال
حاضر نیز تقاضاهای خرید کاال روی همین سامانه انجام ميشود.
تهیه فهرست بلند منابع دســتگاه مرکزی وزارت نفت در این
سامانه درحال انجام اســت تا مجموعهها و شرکت بتوانند خریدها
و معامالت خود را از طریق این ســامانه بارعایت قانون و ســهولت
بیشتريانجامدهند.
سخنآخرمنایناستکهاقتصادمقاومتیمحدودبهدورهخاص
تحریم،پساتحریم،برجاموپسابرجامنیست؛اقتصادمقاومتیمربوط
به همه فصلهاست و میباید از آن باید در جهت تعالی و رشد کشور
بهرهای وافر گرفت.

با تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی انجام میشود

اجرای  7پروژه اولویت دار در وزارت نفت

با تصویب ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی دولت ،وزارت نفت مســئول
اجرای هفت پــروژه اولویت داردرقالب
یك برنامه ملی درسال  95شد.
این ستاد همســو با اجرای منویات
مقام معظم رهبری (مد ظلــه العالی)
توسعه ظرفیت تولید نفت گاز و تکمیل
زنجیره پایین دستی و توسعه بازار را به
عنوان یك برنامه ملی بــه وزرات نفت
تکلیف کرده است.
راهانــدازی اولیــن خــط لولــه
فرآوردههای نفت و گاز و بنزین ،مجتمع
پاالیشگاهی غیردولتی میعانات گازی
ستاره خلیج فارس با اســتاندارد یورو
 5با خوراک 120هزار بشــکه در روز از
جمله پروژهای تعریــف در این برنامه
ملی است.
راهانــدازی  12مجتمــع بــزرگ
پتروشیمی با سرمایهگذاری غیردولتی
در لرســتان( ،خــرم آباد) کردســتان
(سنندج) مهاباد ،شــهدای مرو دشت

(شیراز) کارون( ماهشهر) کاوه(دیر) و
کاویان ،2پردیــس  ،3مروارید ،انتخبا،
تخت جمشــید ،داالهو درعســلویه،
عنوان پروژه تکلیفی دیگر ستاد اقتصاد
مقاومتی بــه وزارت نفت درســال 95
است.
همچنین احداث خــط لوله و ایجاد
امکان صــادارت گاز به عراق به ظرفیت
پنج میلیون متر مکعب در روز و احداث
خط لوله و صادرات گاز به پاکســتان (
ادامه خط لوله هفتم سراســری) دیگر
پروژههایی هســتند که وزارت نفت در
قالب یك برنامه ملی ،مســئول اجرای
آن است.
انتقــال و توســعه فنــاوری بخش
باالدست شــامل بهبود تولید و ازدیاد
برداشــت (ای .او  .آر و ئی  .او  .آر) در 20
میدان نفتی و گازی شامل  52مخزن با
 59دانشــگاه و مرکزتحقیقاتی با هدف
ایجاد بســتر دانش بنیــادی فناوری
ازطریق ارتباط با شــرکتهای ئی اند

پی در راستای انتقال و توسعه فناوری،
عنوان پروژه دیگر تکلیفی به وزارت نفت
برای اجرا در سال  95است.
اصالح ســاختار قراردادهای نفتی
جدید(آی پی سی) برای انتقال فناوری
با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازارکشور
در حوزههای نفتی و گازی ،با دانش فنی
عملیاتی و بنیادین از طریق شرکتهای
اکتشاف و تولید (ئی اند پی) برای بخش
پایین دست صنعت نفت و ایجاد  6قرار
داد مهم نفتــی و گازی ،یکــی دیگر از
پروژههای تعییــن در قالب برنامه ملی
است که وزارت نفت مسئولیت اجرای
آن را در سال  95به عهده دارد.
بیع متقابل افزایــش ظرفیت تولید
نفت خام میادین مشترک غرب کارون
به میزان  90هزار بشکه در روز ،هفتمین
و آخریــن پروژهای اســت که ســتاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،اجرای آن
را در قالب یك برنامه ملی به وزارت نفت
واگذار کرده است.

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

سرآمدی در تراز جهانی ،راه روشن مجتمع گازی
پارس جنوبی

رقابت با شــرکتهای بزرگ دنیا و
ســرآمدی در تراز جهانی ،خط مشی
مجتمع گاز پارس جنوبی در مســیر
اقتصاد مقاومتی است.
غالمحســن حمزوی ،جانشــین
رئیس تعمیرات اساســی و نوسازی
مجتمع گاز پارس جنوبی در گفتوگو
با خبرنگار مشــعل ،اظهار کرد :خط
مشــی این مجتمع گازی برای نحقق
اهداف اقتصــاد مقاومتــی درحوزه
تعمیرات اساســی به گونه ای تعریف
شــده اســت که همــه فعالیتهای
تعمیراتی به وسیله کارکنان آن انجام
میشــود .وی با بیان این که کاهش
زمان تعمیرات اساسی و افزایش فاصله
زمانی دو تعمیرات (بر اساس استاندارد
آر .بی .آی) اهــداف مهمی در جهت
تحقق اقتصاد مقاومتی در این مجتمع
است ،تصریح کرد :با تالشهایی که در
سه سال گذشته انجام شده ،این اهداف
با در نظر گرفتن همه موارد ایمنی در
کمینهســازی خطرپذیری تا حدود
زیادی محقق شده است.

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

بسزا دارند.
جانشین رئیس تعمیرات اساسی
مجتمع گازی پــارس جنوبی گفت:
تعمیرات اساسی پاالیشگاههای این
مجتمع (هفت پاالیشگاه گاز) به طور
کامل با تکیه بر توان و تخصص داخلی
انجام میشود.
وی با بیان این کــه افزایش توان

علمــی و تجربی کارکنــان مجتمع
گازی پارس جنوبــی امکان طراحی و
ساخت قطعات مورد نیاز را نیز ایجاد
کرده اســت ،اظهار کرد :بــا توجه به
این پشــتوانههای علمــی و مهارتی،
هماکنون بیــش از  95درصد قطعات
مکانیکی با پشــتوانه علمــی و فنی
کارکنان این مجتمــع و تکیه بر توان
سازندگان داخلی تامین میشود.
حمزوی تصریح کــرد :در بخش
ابزار دقیق و برق ،بیــش از  80درصد
اقالم داخلی سازی شده اند و در بخش
توربین و تعمیرات اساســی آن نیز از
توانمندی شــرکتهای بزرگی مانند
مپنا استفاده میشود.
جانشین رئیس تعمیرات اساسی
مجتمع گاز پــارس جنوبــی گفت:
مجموعه اقدامهای انجام شده در سه
سال گذشته موجب شده است تا زمان
تعمیرات اساســی به طور محسوسی
کاهش یابد و از این رهگذر صرفههای
اقتصــادی باالیی برای کشــور ایجاد
شود.
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شنا سنامه غولشماره

پس از اتمام موفقيتآميز مراحل ساخت
و انتقال ســكوي دريايي  ،18Bاين سازه
 2300تني در موقعيت استقرار جكتهاي
اين بخش از ميدان پارس جنوبي نصب شد .اين سومين سكوي
توليدي و انتقال مواد هيدروكربــوري فازهاي  17و  18پارس
جنوبي است كه در رديف طرحهاي اولويت دار توسعه اين ميدان
مشترك ،اين بار از سوي متخصصان شركت ايزوايكو (شركت

سكوي  18Bداراي  43دستگاه تجهيزات مكانيكي و فرايندي
است كه در مراحل ساخت آن با صرف  9ميليون نفر ساعت كار،
 65كيلومتر كابل كشــي برق و ابزار دقيــق و  35هزار قطر اينچ
جوشكاري صورت گرفته است .
مجري طرح توسعه فازهاي  17و  18پارس جنوبي با اشاره به
پيشرفت مطلوب توسعه بخش باالدستي اين پروژه در همسويی
با تحقق اهداف صنعت نفت در اجراي طرحهاي اولويتدار پارس
جنوبي گفت :سكوي  18Bنخستين سازه بخش اقماري اين طرح
توسعه اســت كه جهت بهرهبرداري موثر از گستره مخزني اين
حوزه مطابق اهداف طراحي شده در توليد مواد هيدروكربوري
نصب و به اجرا در ميآيد .
بويري افزود :با اتمام عمليات حفاري و آماده ســازي سكو،
زمينه براي نصب اين سازه آماده شده است كه پيشبيني ميشود
با انجام عمليات مرتبط توسط تيمهاي فني ويژه ،راهاندازي اين
سكوي توليدي براي برقراري توليد تا آذر امسال انجام شود.
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كشتي سازي و صنايع فراساحل) به مرحله اجرا درآمده است
 .ســكوي  18Bبا ظرفيت توليد  500ميليون فوت مكعب گاز با
استقرار در بخش اقماري مخزن فاز  18ميدان مشترك گازي
با كشور قطر ،عمليات برداشت ذخايرهيدروكربوري اين حوزه
را آغاز خواهد كرد  .اين هفتمين عرشه فراساحلي است كه در
قرارداد همكاري مشترك شــركت نفتوگاز پارس و شركت
ايزوايكو به اجرا در مي آيد.

وي عنوان كرد :با نصب و بهرهبرداري از اين سكو 500 ،ميليون
فوت مكعب گاز ( 12/5ميليون متر مكعب گاز شــيرين) معادل
يك چهارم يك فاز استاندارد گازي پارس جنوبي به توان توليد
گاز كشور افزوده خواهد شد و از سوي ديگر روزانه  20هزار بشكه
ميعانات گازي ،ساالنه  670تن اتان و  700تن گاز مايع ( )LPGو
 100تن گوگرد مورد استحصال قرار خواهد گرفت.
مجري پروژه در بخش كارفرما با اشاره به برنامه زمانبندي
اجراي طرحهاي بخش دريا گفت :مطابق جدول برنامه اجرايي،
روند ساخت و راهاندازي ســازههاي بخش اقماري فازهاي  17و
 18با ســرعت مطلوبي مورد تمركز قرار گرفت كه اكنون زمينه
را براي تحقق توليد و برداشــت از دريا در نيمه دوم سال جاري
فراهم كرده است .
بويري افزود :عليرغم سرعت بخشــيدن به اجراي عمليات
ســاخت اين طرح اولويــت دار ،نظارتهــاي اثربخش حوزه
كارفرمايي و توان فني و دانشي پيمانكار اين بخش از پروژه ،اين

سازه به لحاظ اعمال استانداردهاي فني و ايمني از شاخصهاي
بسيار مطلوب كيفي برخوردار است.
مجري پروژه گفت :تمامي مراحل مهندسي ،ساخت و اجراي
عمليات اين سكو از سوی شركتهاي ايراني انجام گرفته و حدود
 50درصد از كاالها و تجهيزات مورد نياز اين سازه از منابع توليد
كننده داخلي سفارشگذاري شده است.
وي به موضوع خودكفايي در اين دست از مگاپروژهها پرداخت
و گفت :تجربه ســاخت ســكوهای دريايی بزرگ از مهمترين
دستاوردهای مهندســی و فناوری در اجراي طرحهای پارس
جنوبی و نمادي از توسعه صنعتي در عرصه ملي است كه اكنون
به وقوع پيوسته است .
به گفته وي ،در مرحله نخســت توليد از پروژه فازهاي  17و
 18پارس جنوبي كه از دي  1393با بهرهبرداري از  22حلقه چاه
توليد گاز ،دو سكوي دريايي اصلي ،دو خط لوله زير دريايي 32
اينچ و چهار رديف عملياتي پااليشــگاهي جهت شيرين سازي

گاز راهاندازي شده ،بيش از 1/3ميليارد دالر درآمد زايي صورت
گرفته است .

دستیابی به ظرفیت نهایی تولید از فازهای  17و
 18پارس جنوبی تا بهمن ماه
مجري طرح توســعه فازهاي 1٧و 1٨پــارس جنوبي در
برنامه نصب ســكوی اقماری فاز  1٨اعالم كــرد :با تكميل
مرحله دوم توســعه فازهای  1٧و  1٨ميــدان گازی پارس
جنوبی شــامل اجرای ســكوهاي  1٧Bو ،1٨Bتوليدات اين
بخش از ميدان مشترک با قطر نيز تا بهمن امسال و مطابق با
اهداف برنامه زمان بندی فازهای اولويت دار وارد مدار شــده
و توليد اين فازها براســاس ظرفيت نهايي به  ٥٦ميليون متر
مكعب در روز میرسد.
حســن بويري در نشســت خبري پس از عمليات نصب
سكوي 1٨Bبا اشاره به اينكه ســكوي 1٨Bسومين سكوي
فازهاي 1٧و 1٨محسوب مي شود كه ساخت آن بهطور كامل
توسط پيمانكار ايراني انجام شده است ،گفت :عرشه اين سكو
٢هزار و  3٠٠تن وزن دارد كه با احتســاب جكت ،چهارپايه
جكت و سه پايه مشعل به وزنی معادل حدود  ٦هزار و  ٦٥٠تن
وزن افزايش میيابد.
وی افــزود :در ســاخت اين ســازه عظيم فراســاحلی،
حــدود  ٩ميليــون نفــر ســاعت و  1٨مــاه زمــان صرف
شده است.
بويري عنوان كرد :عمليات تكميلي نصب سكوي 1٨Bبه
وسيله هفت فروند كشتي پشتيباني و اصلي با  ٢٠٠نفر نيروي
عملياتي در حال انجام اســت كه با توجه به نصب عرشه و پل
رابط سازه مشعل و سكو ،اين عمليات (٩صبح) چهارشنبه13
مرداد به طور كامل پايان يافت.
وی عنــوان كــرد :با انجــام مراحــل تكميلــي نصب و
راهانــدازي ،اين ســكو تا پايان آذرماه امســال بــا ظرفيت
توليد روزانــه  14ميليــون مترمكعب گاز بــه بهرهبرداري
ميرسد.
مجري طرح توســعه فازهاي 1٧و 1٨طراحي و عمليات
فني و اجرايي اين سكو را صد در صد ايراني برشمرد و افزود :در
موقعيت اين سكو 11حلقه چاه توليدي با ابعاد  4٥هزار متر
و عمق 4هزار متر براي هرچاه و به مدت زمان  3٩ماه توسط
پيمانكار داخلي ،با رعايت اصول ايمني انجام شده است.

نصب سكوي  17Bتا نیمه نخست مهرماه
امسال
بويري با بيان اينكه سكوي  1٧Bبه عنوان چهارمين سكوي
اين فاز در يارد بندر عباس با پيشرفت  ٨٨درصدي در حال ساخت
اســت ،ادامه داد :اين سكو از پيشــرفت  4٠درصدي در مرحله
پيش راهاندازي برخوردار است كه با توجه به برنامهريزي صورت
گرفته 3٠ ،شهريورماه سال جاري از محل ساخت ،بارگيري شده
كه پيشبيني ميشود پس از نصب آن تا نيمه دوم مهرماه ،مراحل
تكميلي عمليات پيش راهانــدازي و راهاندازي تا اواخر بهمن ماه
پايان يابد .وي در خصوص وضعيت حفاري چاههاي اين ســكو
افزود :هماكنون چاههاي عرشه  1٧Bداراي  ٩٩درصد پيشرفت
فيزيكي آمــاده عمليات توليد اســت .بويري بــا بيان اينكه
جايگزيني  ٢سكوي فاز  14با ســكوهاي 1٧و B 1٨به دليل
اولويت وزارت نفت در برداشــت به موقع و هدفمند از مخزن
مشترک صورت گرفته است ،گفت :سكوهاي جايگزين شده
از نظر مهندسي داراي تشــابه  ٩٩درصدي و تنها حدود يك
درصد تغييرات بسيار جزئي در اين سازهها اعمال شده است.
مجري طرح توسعه فازهاي 1٧و 1٨با اشاره به اينكه منابع گازي
اين فازها توسط چهار سكو با ظرفيت توليد  14ميليون فوت مكعب
به پااليشگاه خشكي ارســال خواهد شد ،گفت :هم اكنون در بخش
پااليشگاه اين فازها نيز  4رديف شــيرين سازي با ظرفيت كامل در
مدار بهرهبرداري قرار دارد .بويري ادامه داد :درحال حاضر رديفهاي
شيرين سازي سوم و چهارم با برداشــت گاز از سكوهاي  1٧,1٨Bو
رديفهاي اول و دوم نيز به وسيله فازهاي  ٦تا  ٨گاز شيرين اين فاز
به ميزان  3٨ميليون متر مكعب را به شبكه سراسري تزريق ميكند.
مجري طرح ادامه داد :فازهاي  1٧و 1٨شامل دو مرحله توسعهاي
است كه مرحله نخست آن شامل دو سكو و پااليشگاه با  ٢٢حلقه چاه
است كه از اسفند  ٩3وارد مدار توليد شد.
ارز آوري یك و نیم میلیارد دالري فازهاي 17و18

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

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

بهمن ماه امسال هر دو سكوي اين مرحله نيز وارد مدار توليد شده تا
ظرفيت نهايي برداشت گاز از حوزه مخزني اين فازها به  ٥٦ميليون
متر مكعب در روز برسد.

بهرهبرداري از واحد گوگردسازي فازهاي  17و 18تا
پایان مهرماه
بويري در ادامه با تاكيد بر توسعه بخشهاي زيست محيطي
پااليشــگاههاي اين طرح ،پيشــرفت عمليات راهاندازي واحد
استحصال گوگرد اين فازها را  ٩٦درصد برشــمرد و با اشاره به
ايجاد وقفه در تامين تجهيزات اين واحد در شــرايط تحريمي
گذشــته افزود :با توجه به اينكه ظرف يك ماه گذشــته اقالم و
تجهيزات اين بخش نيز وارد پااليشــگاه شــده و عمليات نصب
آنها در حال انجام است ،پيشبيني ميشود تا  3٠مهرماه اولين
واحد گوگرد ســازي اين فازها وارد مدار توليد شــود .بويري با
اشاره به ابالغيه سازمان محيط زيســت به منظور پيادهسازي
اصالحات تكميلي جهت دستيابي به شــاخصهاي استاندارد
زيست محيطي در اين فازها تصريح كرد :اين موضوع نيز از سوی
كارفرما به پيمانكاران طرح ابالغ شــده و در دستور كار مديريت
اجرايي اين پروژه قرار دارد.

شماره  ،٧٩٦شنبه  ٢٣مرداد 1٣٩5
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تکاپو

پیشاهنگ صادرات
بندرصادراتیماهشهرپیشتازصادراتدرپایانههاینفتیایرانشد

 :با دریافت نخستین
گواهینامــه کتبی
مجوز بهرهبــرداری از ســازمان بنادر و
دریانوردی جمهوری اسالمی ایران ،بندر
صادراتی شــرکت پاالیش نفت آبادان در
ماهشــهر در صدر پایانههای نفتی کشور
جای گرفت.
حمیدرضا زندیه شیرازی  ،رئیس بندر
صادراتی شــرکت پاالیش نفت آبادان در
ماهشهر با اشاره به اینکه برخورداری هر
پایانه نفتی از طرحهــای پنجگانه؛ جامع
دریایی ،مقابله با آلودگــی نفتی در دریا،
جستوجو و نجات دریایی ،تخلیه و تصفیه
پساب دریایی الزامی است ،گفت :با تنظیم
موارد مرتبط و ارســال بــه دفتر مرکزی
ســازمان بنادر در تهران و پیگیریهای
الزم ،موفق به کســب مجوز بهرهبرداری
از ایســتگاه رادیویی ،از ســازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی ،کسب مجوز
بهرهبرداری از سازمان بنادر و دریانوردی
جمهوری اسالمی ایران و همچنین تمدید
مجوز اسکله صادرات گوگرد شدیم.
زندیــه خاطرنشــان کــرد :در آغاز
راهاندازی بندر صادراتی ماهشهر نسبت
به دریافت مجوز ســاخت اسکلهها و ثبت
مجوز بهرهبرداری اقدام شــده بود که با
صدور گواهینامه کتبی این مجوز ،موانعی
که پیش از این وجود داشت برطرف شد.
بندر صادراتی شــرکت پاالیش نفت
آبادان در ماهشــهر ،اولیــن پایانه نفتی
کشور است که موفق به دریافت گواهینامه
کتبی مجوز بهرهبرداری شد .
وی در تشریح دیگر فعالیتهای اخیر
گفت :با بازسازی پمپهای از رده خارج،
ضمن برطرف شــدن موانع آبرســانی به
کشتیها و شــناورها ،منبع درآمد قابل
مالحظهای برای پاالیشگاه آبادان ایجاد
شده اســت .زندیه یادآور شــد :پیش از
این ،نفتکشها و دیگر شــناورها در بندر
امام به آبگیری برای مصارف بهداشــتی
میپرداختند که این اقدام ضمن هدررفت
زمانــی و در نتیجــه ایجــاد پیامدهای
هزینهای ،بر کیفیت انتقال فرآوردههای
نفتی از بنــدر به نفتکشهــا تاثیر منفی
داشــت .وی بازســازی قایقهای راهنما
را از دیگر اقدامات انجام شــده برشمرد و
افزود :با بازســازی موتورهای موجود در
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انبارهای شرکت پاالیش نفت آبادان موفق
به احیای چند فرونــد قایق راهنما ،یدک
کش و بارج شــدیم که در اختیار شرکت
عمران ســاحل و این شــرکت درصدد
اســقاط آنها بود .رئیس بنــدر صادراتی
ادامه داد :با بازســازی و تغییر قابلیت به
بارج مقابلــه با آلودگــی ،در صورت بروز
حادثه روی مسیرهای ارتباطی اسکلهها،
توان جمع آوری 30هزار لیتر مواد نفتی
و جلوگیری از ورود آن به دریا به دســت
آمده که ایــن عمل ســبب صرفهجو یی
 30میلیارد ریالی خرید ادوات بازدارنده
مرتبط شد .رئیس بندر صادراتی شرکت
پاالیش نفت آبادان در ماهشــهر تصریح
کرد :حدود یک ســال و نیــم پیش ،بندر
صادراتی ماهشهر از قایقهایی بهره میبرد
که در اختیار پیمانکار بودند؛ در حالی که
هماکنون کار بازسازی و نگهداشت آن از
سوی کارکنان زحمتکش عملیات دریایی
صورت میپذیرد.
زندیه رفع تحریمهای دریایی و در پی
آن ،قراردادهایی که امور بینالملل شرکت
ملی نفت ایــران با شــرکتهای انتقال
محصوالت نفتی میبنــدد عاملی خواند
که پای کشــتیهای بزرگ به این پایانه
نفتی باز کرد.

شماره  ،796شنبه  23مرداد 1395

وی افزود  :به تازگی شمار افزونتری از
این نفتکشها در اسکلههای هشت گانه بندر
صادراتی ماهشهر پهلو میگیرند که نسبت
به دوران تحریم از طول و حجم بیشــتری
برخوردار هســتند .رئیس بنــدر صادراتی
ماهشهر بر برخورداری این بندر از باالترین
ســطح آموزشها و گواهینامهها در میان
تمامی پایلوتهای مجاور تاکید کرد.

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

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

موقعیت بندر صادراتی
ماهشهر
بندر صادراتي ماهشهر با بیش
از  80سال قدمت در منتهیالیه
شــمالی خلیجفــارس در کانال
طبیعی ماهشــهر و آبــراه خور
موســی در عــرض جغرافیایی
 30درجــه و  27دقیقــه و طول
 49درجــه و  20دقیقه شــرقی
در  11کیلومتــری بنــدر امام
خمینی واقع شده است.این بندر
از دو بخش بکریا (بخش عقبه) و
بخش فورشــور (بخش ساحلی)
تشکیل شده است و با دارا بودن
بیش از  70مخزن ذخیرهسازی
مــواد نفتی 8 ،اســکله بارگیری
و خدماتــی و تلمبهخانههــای
فعال ،عملیــات دریافت ،ذخیره
و ارســال فرآوردههــای نفتی را
انجام میدهد و وظیفه واردات و
صادرات فرآوردههایی همچون
بنزیــن ،نفتســفید ،نفتــا و
گازوئیل ،نفتکــوره M.T.B.E ،و
 D.P.Gرا به عهده دارد.
تاریخچه مختصر بندر
صادراتی ماهشهر
پــس از راهاندازی پاالیشــگاه
آبادان ،بنــدر صادراتی ماهشــهر
بــه لحــاظ موقعیت راهبــردی و
آبــراه طبیعی خورموســی تا خور
غزاله و مجیدیه بســتر مناســبی
برای انتقال نفــت از مناطق تولید
تشــخیص داده شــد .قدمت بندر
صادراتی باالي هشــتاد سال است
و قبــل از عملیاتی شــدن جزیره
خارگ ،نفت خام تولیدی از طریق
بندر صادراتی ماهشــهر بارگیری و
صادر میگردید .پس از آن در سال
 1346با بهبود عملکــرد مخازن و
اسکلههای بندر ،عملیات صادرات
نفت خام به صــادرات فرآوردههای
تصفیه شده پاالیشگاه آبادان تغییر
ماهیت داد.قبــل از جنگ تحمیلی
تمامی تولیدات پاالیشگاه آبادان از
طریق بندرصادراتی ماهشهر صادر
ميگردید .در زمان جنگ به لحاظ
توقف تولید پاالیشگاه آبادان ،بندر
صادراتــی جهت تأمین ســوخت
داخلی انجام وظیفه کــرد  .با پایان
جنگ و شروع بازسازی و راهاندازی
مجدد پاالیشــگاه آبادان در مدت
کمتر از یــک ســال ،روح زندگی
دوباره در کالبد بندر دمیده و تردد
نفتکشها از سر گرفته شد.

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

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

موقعیت بندر صادراتی ماهشهر

بنــدر صادراتي ماهشــهر بــا بیش از
 80ســال قدمت در منتهیالیه شــمالی
خلیجفــارس در کانال طبیعی ماهشــهر
و آبراه خور موســی در عرض جغرافیایی
 30درجه و  27دقیقه و طــول  49درجه
و  20دقیقه شرقی در  11کیلومتری بندر
امام خمینی واقع شده است.این بندر از دو
بخش بکریا (بخش عقبه) و بخش فورشور
(بخش ساحلی) تشکیل شــده است و با
دارا بودن بیش از  70مخزن ذخیرهسازی
مواد نفتی 8 ،اسکله بارگیری و خدماتی و
تلمبهخانههای فعــال ،عملیات دریافت،
ذخیره و ارســال فرآوردههــای نفتی را
انجام میدهد و وظیفه واردات و صادرات
فرآوردههایی همچون بنزین ،نفتسفید،
نفتا و گازوئیل ،نفتکوره M.T.B.E ،و D.P.G
را به عهده دارد.

برنامههای در دست اقدام

در طول سالهاي گذشته به دلیل بهرهبرداري مســتمر از تاسیسات این بندر و عدم انجام
هرگونه بازسازي و نوسازی عمده ،توان و بهرهوري آن به شدت کاهش یافته و تجهیزات قدیمي
و فرسوده این بندر قادر به تامین نیازهاي رو به رشد صادرات /واردات مواد نفتي در سالهاي
آینده را نداشت ،به همین دلیل شرکت ملي مهندسي و ســاختمان نفت ایران با درخواست
پاالیشگاه آبادان و بر اساس مصوبه شرکت ملي پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تصمیم
به اجراي پروژه طرح ســاماندهی بندر صادراتی ماهشهر کرده اســت .با اجرای این پروژه که
تاکنون حدود  90درصد پیشرفت داشــته ،اهدافی همچون روزآمد کردن تاسیسات موجود،
نوسازي و افزایش ظرفیت ذخیرهســازی مخازن ،افزایش توان بارگیري و تخلیه محصوالت
نفتي ،تجهیز اسکلههاي جدید به سیســتمهاي کنترل پیشرفته به منظور افزایش بهرهوری،
الیروبي و قابلیت پهلودهي کشتيهاي  80هزار تني ،صادرات نفت کوره ،نفتسفید ،میعانات
گازي ،گازوئیل ،بنزین و ،...واردات بنزین گازوئیل و  MTBEبه منظور تامین بخشی از کمبود
سوخت در داخل کشور ،ایجاد تسهیالت برای تهیه انواع سوخت کشتیها و سوخترسانی به
آنها ( )Bunkeringو طراحی و راهاندازی تصفیهخانه بهداشــتی و مواد نفتی در بندر صادراتی
ماهشــهر محقق میشــود .افزایش ظرفیت پهلوگیری از  50هزار تن به  80هزار تن ،افزایش
بازوهای بارگیری از  32عدد به  49عدد ،حداکثر طول کشــتی بــرای پهلوگیری از  230متر
به  250متر ،بارگیری محصوالت از حالت تکتک بــه بارگیری همزمان محصوالت و کاهش
زمان پهلوگیری نسبت به قبل ،از دیگر مزایای طرح است .بندر صادراتی مفتخر است که پروژه
شامل بهرهبرداری ،انجام عملیات در فضای جزر و مدی ،بکارگیری تجهیزاتی از جمله؛ بارج،
یدککش و جرثقیل با ظرفیت باال ،هیچگونه تلفات مالی و جانی را در پی نداشته است.

ویژگیهای منحصر به فرد بندر
صادراتی ماهشهر
این بندر با برخورداری از عملیات دریایی مختص
خود و همچنیــن اجــرای عملیات دریایی توســط
کارکنان ،پاالیشــگاه آبادان را در میان شــرکتهای
پاالیش و پخــش ،منحصر به فرد کرده اســت.بندر با
وجود قابلیتهای فراوان ،در سال  1389در بحبوحه
تحریمها علیه ایران و قطع واردات بنزین ،توانســت با
ایجاد خطوط لوله جدید ،تکمیــل خطوط ارتباطی و
اتصاالت مخازن جدید در مدت تنها  4روز و هماهنگی
مستمر با شرکتهای پتروشــیمی بندر امام ،بوعلی
سینا و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران برای
تخلیه و بارگیری شبانهروزی ،در برطرف کرد ن بخش
عظیمی از مشکل کمبود بنزین کشور سهم درخشانی
داشته باشــد و مورد تقدیر وزیر نفت و رئیسجمهور
وقت قرار گیرد.

آینده روشن
بندر صادراتی ماهشــهر با
اتکا و توکل بــه خداوند متعال
و تکیــه بــر تــالش کارکنان
زحمتکــش خــود ،اهدافی
همچون کاهش زمان دریافت
و ارســال فرآوردههای نفتی و
افزایش بهینهســازی ظرفیت
ذخیرهســازی فرآوردههــای
نفتی در عیــن کاهش حوادث
و کاهــش مخاطــرات  HSEرا
دنبــال میکند تــا همچون
دورههــای قبــل بتواند نقش
سازنده و به ســزایی در تعالی
صنعت نفت و ایران اســالمی
ایفا کند.

شماره  ،796شنبه  23مرداد 1395
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رویداد
خبر

آمادهسازیبرای
تولیدحداکثری
درپاالیشگاهشهید
تندگویان

تعمیرات اساسی واحد تقطیر شماره
یک پاالیشگاه جنوبی از نیمه مردادماه
امســال به مــدت  ۲٥روز وارد مرحله
تعمیرات اساسی شــده و پاالیشگاه از
مدار تولید خارج خواهد شد.
رییس اداره برق و مخابرات پاالیش
نفت تندگویان با اعالم این خبر افزود:
کوچکتریــن قطعــات و تجهیــزات
مکانیکی و الکترونیکی همه دستگاهها
و ادوات بزرگ و پیچیده پاالیشــگاه در
عملیات اورهال بازرســی ،تعمیر و یا
تعویض میشــود .اکبر کاظمی ادامه
داد :با توجه به پیچیدگی دستگاههای
صنعتی در واحدهای پاالیشــگاهی در
تعمیرات اساسی از نیروهای متخصص
در زمینــه مکانیــک ،الکترونیــک و
الکتروتکنیک اســتفاده میشــود و با
نظرات کارشناسان بازرسی کوچکترین
قطعات مکانیکی ،دســتگاهها و ادوات
پیچیــده همگــی تعمیــر ،تعویض و
بازرســی میشــود .وی با بیان اینکه
تعمیرات اساســی واحدهای پاالیشی
بســته به عملکرد آنها و برای تعمیر و
رفع عیوب تجهیزات جهت تداوم کار و
ایمنی سه تا پنج سال تعیین میشود،
اعالم کرد :تعمیرات اساسی پاالیشگاه
در مدت زمان مشخص انجام خواهد شد
و موظف به رعایت تمامی اصول تعیین
شده در این مورد هستیم .کاظمی ادامه
داد :در طول تعمیرات اساســی به طور
معمول اجزای واحدهای عملیاتی مورد
خبرقرار میگیرند ،بهویژه نقاطی
بازرسی
که تحت تنش باال هستند مورد بازرسی
دقیقتر قرار میگیرند و در صورتی که
معایبی وجود داشته باشد با تمهیدات
مورد نظر تعمیر و یــا تعویض صورت
خواهد گرفت.
وی گفت :تعمیرات اساســی نقش
مهم و پیشــگیرانهای در جلوگیری از
بروز حوادث ناخواســته در تجهیزات و
حوادث احتمالی خواهد داشت.
رئیس اداره آب ،برق و بخار شرکت
پاالیش نفت تهران ادامه داد:تمیز کردن
وسایل و قطعات ظروف و برجها از دیگر
اقدامهایی است که در این دوره ازسوی
کارکنان متخصص شرکت و نیروهای
تعمیراتی زیرنظر بهرهبردار که نظارت
کامل بــر روند اجرای عملیــات دارد،
انجام میشود.
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مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران:

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

نسل گذشــته و توانمندتر کارها را پیش
خواهند برد.
قمصری با اشــاره به نقل قولی از وزیر
نفت که گفته بود «این بار با اقتدار و قدرت
به اوپــک رفتم چون میــزان صادراتم به

میزان پیش از تحریمها بازگشــته بود»
تصریح کرد :این ســخنان تقدیــر از امور
بینالملل شــرکت ملی نفت بود ،چرا که
همکاران ما توانستند ظرف مدتی بسیار
کوتاه پــس از برجام ،صــادرات نفت را به
بیش از دو میلیون بشکه در روز و میعانات
را به  ٥۰۰هزار بشکه برسانند.
وی در پایان با خواندن دل نوشــتهای
بار دیگر تاکید کرد که دوستان بازنشسته
همچون شــاغالن ،افراد خدومی بودهاند
که با سالح اندیشــه و خرد و هماهنگ با
برنامههای امور بینالملل توانستند نقش
به سزایی در موفقیتها داشته باشند.

ارزآوریکودگوگردیدرپاالیشگاههاشمینژاد

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

گوگردبنتونیتیسبب میگرددکه(پیاچ)خاکهایقلیاییاصالح
شده و میزان جذب مواد مغذی به وسیله گیاه افزایش یابد و در نهایت
سبب افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی میشود .مدیر
عملیات شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد تاکید کرد :با توجه به
کیفیت باالی محصول تولیدی و قیمت جهانی باالی محصول ،در
آینده نزدیک میتوان با صادرات این محصول برای کشور ارزی آوری
ایجاد کرد و این مهم گام دیگری در جهت اجرای سیاســت اقتصاد
مقاومتی است.

اجرایطرحاحداثجایگاههایکوچکدر
کالنشهرها

مدیربازرگانــی شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههای نفتی ایــران ،از اعطای مجوز
احداث جایگاههای کوچک سوخت با صدور
مجوز برای  ۲شرکت صاحب برند خبرداد.
محمدرضــا مظلومی با بیــان این که بحث
اجرای طرح برندسازی جایگاههای سوخت
کشور از پارسال با دستور وزیر نفت آغاز شده
اســت ،گفت :دســتورعملهای الزم برای
ایجاد سیستمهای برندینگ یا شرکتهای
صاحب صالحیــت آماده و ابالغ شــد که با
اعالم فراخوان شرکت پخش فرآوردههای
نفتی بیش از  ۴۰تقاضا دریافت کردیم .وی
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با بیان این که از میان  ۴۰شــرکت متقاضی
دریافت مجوز تاکنون چهار شرکت موفق به
تکمیل مدارک شــدند ،افزود :از این تعداد
 ۲شــرکت صاحب برند با گذراندن مراحل
نهایــی موفق بــه دریافت مجــوز احداث
جایگاههای کوچک شدند.
به گفته مدیربازرگانی شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایــران ،اقدامهای الزم
برای صــدور مجوز رســمی فعالیت این ۲
شــرکت از هفته آینده انجام خواهد شــد.
وی اظهار امیدواری کرد :با استقبال خوب
صورت گرفته از سوی شرکتهای صاحب

نام تا پایان شهریورماه عالوه بر این دو برند
حدود هشت شرکت دیگر با تکمیل مدارک
و احراز شرایط ،موفق به کسب مجوز احداث
جایگاههای کوچک در کشور و ارایه خدمات
به مردم شوند.
مظلومی با اعالم این کــه مجوز فعالیت این
 ۲شرکت ،تائید شده کشوری است ،گفت:
شــرکتهای صاحب برند و توانمند در این
زمینه میتوانند تنها در ســطح اســتان یا
شهرستان درخواست فعالیت داشته باشند
اما از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی
ایران محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

خبر

با اجرای طرح صیانت از مخزن محقق شد

درآمدزایی١٩هزارمیلیاردریالیدرپاالیشگاهسومپارسجنوبی
پاالیشــگاه ســوم مجتمع گاز پارس
جنوبی با اجرای طــرح صیانت از مخزن
مشترک توانســت با  ٢٤ماه تولید پایدار
گاز ،رکورد جدیدی میان پاالیشگاههای
این مجتمع ثبت کند.
سرپرســت پاالیشگاه ســوم شرکت
مجتمــع گاز پارس جنوبــی اظهار کرد:
پارســال در قالــب فراینــدی علمی و
دانش محور و با اتکا بر توان کارشناســان
واحدهای مهندسی ،تعمیرات ،بازرسی
فنی و بهرهبرداری به ترتیب شاهد افزایش
فرآورش و تولید ســه ،چهــار ٥٠ ،و ٢٣
درصدی گاز ،اتان ،پروپان و بوتان بودیم.
محمــد شــفیع موذنی افــزود :این
پاالیشگاه همسو با اهداف و استراتژیهای
مجتمع و حفاظت از محیط زیست در سال
گذشــته افزون بر تالش در جهت تولید
بدون وقفه محصوالت ،توانســت میزان
مشعل سوزی را نسبت به سال پیش از آن
 ٣٤درصد کاهش دهد.
وی به اقدامات مهم این پاالیشگاه در
جهت حفاظت از محیط زیســت اشاره و
اظهار کرد :از سرویس خارج کردن کامل
چاله سوزان ،بهبود شرایط واحد تصفیه
پســاب و کاهــش میــزان آالیندههای

خروجی از ایــن واحد به دریــا ،افزایش
فضای سبز از  ٤/٧درصد فضای صنعتی
به درصد ،تعامل با ســازمانهای دولتی
و مردم نهاد محیط زیســتی در راستای
احیای جنگلهای حــرا ،گامهای موثر
پاالیشگاه ســوم در مســیر حفاظت از
محیط زیســت و بهبود شرایط پیرامونی
بوده است.
به گفته موذنی ،مهمترین برنامههای
این پاالیشگاه در ســال  ،٩٥برنامهریزی
برای افزایش خوراک دریافتی پاالیشگاه
با احداث خط لوله  ١٨اینچ میان پاالیشگاه
ســوم و چهارم بــوده که در همســویی
بــا سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی و

استراتژیهای مجتمع تدوین شده است.
سرپرست پاالیشگاه ســوم در پایان
اعالم کــرد :انجــام به موقــع تعمیرات
اساســی و افزایش راندمان تولید بهویژه
در بخــش اتــان ،بهینهســازی واحــد
دانهبندی گوگرد ،تــالش برای کاهش
آالیندههای واحد پساب و گوگرد سازی
با بهینهســازیهای در نظر گرفته شده،
ساخت ساختمانهای اپراتوری مطابق
با الزامات پدافند غیرعامل و بهینهسازی
زیر ســاختهای اداری پاالیشــگاه در
جهت افزایش رضایت منــدی کارکنان
و ...از دیگر برنامههای این پاالیشــگاه در
سال  ٩٥است.

انبارنفت٤کالنشهربهسامانهبازیافتبخاراتبنزینتجهیزمیشود

تجهیز تاسیســات انبار نفت چهار کالنشهر کشور به سامانه
بازیافت بخارات بنزین با برگزاری مناقصه به شرکت مپنا سپرده
شد .کاووس ســامانی ،معاون فنی مدیر مهندسی و طرحهای
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در مراسم بهرهبرداری
طرح کهاب در انبار نفت اصفهان گفت :نصب سیســتم بازیافت
بخارات بنزین برای اولین بار در بزرگترین انبار نفت کشور اجرا
شــد .وی اظهار امیدواری کرد با اقدامهای انجام شده تا پایان
امسال شاهد تجهیز  ١٠انبار نفت شــهرهای کشور به سیستم
بازیافت بخارات بنزین باشیم.
سامانی با بیان این که انبار شهید محمد منتظری اصفهان از
لحاظ حجم انتقال فرآورده بزرگترین انبار کشــور است ،گفت:
این انبار نخستین انبار مکانیزه در مناطق شرکت پخش به شمار

میرود .با تجهیز انبار نفت شهید محمد منتظری به تجهیزات
بازیافت بخارات بنزین روزانه از انتشار  ٩هزار مترمکعب بخارات
بنزین به هوا جلوگیری شــد و  ١٣هــزار و  ٥٠٠لیتر از بخارات
بنزین بــه چرخه مصــرف برمیگردد ،همچنین بــا نصب این
سیستم وبازیافت  ١٣هزار و  ٥٠٠لیتر بخارات بنزین روزانه١٣،
میلیون و  ٥٠٠هزار تومان صرفهجویی میشود.
این پروژه با همکاری کشــور ایتالیا اجرا شــده و تجهیزات
بازیافت بخارات بنزین از شرکت کاپاگی ایتالیا خریداری شده
است.
تجهیزات بازیافت بخارات بنزین در  ١٦نقطه بارگیری بنزین
در انبار شهید محمد منتظری نصب شده است.
با نصب این تجهیزات بازوهای بارگیری از حالت معمولی به
حالت بازوهای اتوماتیک مجهز به طرح کهاب ( )ATLتبدیل
شده و از انتشــار بخارات بنزین به اتمســفر جلوگیری و امکان
انتقال بنزین به دستگاه بازیافت بخارات بنزین  VRUرا فراهم
میکند.
انبار نفت شهید محمد منتظری در کیلومتر  ٥جاده اصفهان
 /تهران در جوار پاالیشــگاه اصفهان و با  ٦٥هکتار مســاحت از
انبارهای استراتژیک و مهم شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران است که وظیفه خطیر سوخت رسانی به اقصی نقاط
کشور را به عهده دارد.

پایداریشبکهانتقال
گازشمالکشورافزایش
مییابد

پایداری شــبکه انتقال گاز شــمال
کشــور با بهرهبــرداری از پروژههای
در دست اجرا و از ســه محور ،افزایش
مییابد .مدیرعامل شرکت مهندسی و
توســعه گاز ایران اظهار کرد :پیشرفت
اجــرای خــط لولــه  ١٧٠کیلومتری
دامغان -نکا از  ٦٥درصد فراتر رفته است
و با بهرهبرداری از این پروژه شاهد تقویت
گازرسانی به شمال کشور خواهیم بود.
حسن منتظر تربتی به اتفاقهای سال
 ٨٦و قطع گاز ترکمنستان اشاره کرد و با
بیان این که پس از این موضوع ،شرکت
ملی گاز ایران تصمیم گرفت شبکه گاز
منطقه شمال کشــور را از چند محور
پشــتیبانی کند ،تصریح کــرد :براین
اســاس اجرای پروژههای گازرسانی از
سه محور در دستور کار قرار گرفت.
وی بــا بیان این که محور نخســت،
«میامی -دشــت» بود که شــبکه گاز
استان گلستان را تقویت میکرد ،ادامه
داد :محور دوم نیز رشــت بود که برای
تحقق آن خط لوله ســوم سراسری تا
این منطقه اجرا و این اســتان از سمت
گیالن تقویت میشد .مدیرعامل شرکت
مهندسی و توسعه گاز ایران ،محور سوم
را دامغان -نکا عنوان کرد و با بیان این که
این خط لوله به طور مستقیم شبکه گاز
استان مازندران را تقویت میکند ،گفت:
این خط لوله به دلیل این که در مناطق
کوهستانی ،جنگلی و سختگذر ،اجرا
میشود از جمله پروژههای ویژه و دشوار
این شرکت بهشمار میرود.
تربتی تاکید کرد :باوجود مشکالتی
که در ابتدای کار در زمینه تامین منابع
مالــی پــروژه از خارج شــرکت وجود
داشت ،شــرکت ملی گاز ایران تصمیم
گرفت به دلیل اهمیتــی که این پروژه
دارد اعتبار آن را از منابع داخلی تامین
کند و بــه همین خاطر نیــز هماکنون
اجرای پروژه شــتاب گرفته است .وی
با بیان این کــه هماکنــون لوله مورد
نیاز ایــن خــط ،تولید و به طــور خام
در کارخانــه موجود اســت ،ادامه داد:
بخشــی از این لولهها پوشــش شده و
حدود  ١٠٠کیلومتر آن به محل پروژه
ارسال و مابقی نیز در حال پوشش است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز
ایران با بیان این که تاکنون جوشــکاری
 ٨٠کیلومتر از خط لوله قوشه -نکا انجام
شده اســت ،اظهار کرد :اجرای این پروژه
هماکنون با  ٦٥درصد پیشرفت فیزیکی
درجریاناست.
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تورنفت

در گفتوگو با مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی تاکید شد:

برنامه محوری و بهره وری
جانکالم نفت مناطق مرکزی
شــرکت بهرهبــرداری نفــت
مناطــق مرکزی ایــران یکی از
زیرمجموعههای اصلی شــرکت ملی نفت ایران است
که مسئولیت اســتخراج ،پاالیش و انتقال نفتوگاز ،
همچنین میعانان گازی را به عهده دارد .این شرکت پس
ازشــرکتهای نفت مناطق نفتخیز جنوب و نفت فالت
قاره ایران ،چهارمین تولید کننده نفت درکشوراست
ودرحوزه گاز نیزبا تولید روزانه نزدیک به 300میلیون متر
مکعب ،رتبه دوم را دارد .فعالیت این مجموعه در 11استان
کشورگسترده شده است؛ با توجه به اهمیت فعالیتهای
این شرکت با سلبعلی کریمی ،مدیرعامل شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران گفتوگویی انجام دادهایم که در
ادامه میخوانید:
کمیته مدیریت یکپارچه تولید،عملیات ومخزن
به دنبال چه هدفی است؟
مسئولیت شــرکت نفت مناطق مرکزی ایجاب میکند تا
فعالیتها درحوزههای یکپارچگی مخازن ،تولید ،اســتخراج
و انتقال به نحوی مطلوب انجام گیرد؛ ایــن مطلوبیت نیازمند
هماهنگی و یکپارچگی بخشهایی است که با ایجاد کمیتهها،
انســجام ،چابکی ،همچنین حس همــکاری و تعامل در این
مجموعه به شکلی برجسته نمایان است.
شرکتهای بهرهبرداری نفت و گازشــرق ،غرب و زاگرس
جنوبی ،زیرمجموعههای نفت مرکزی هستند و هماهنگی هر
چه بیشتر آنها با یکدیگر و با ســتاد ،کمک میکند تا گامهای
مطمئنتری درجهت تحقق اهداف برداشته شود.
مهمترین اهداف و اولویتهایی که دستور کار قرار
دادهاید ،چیست؟
در شــرایط مناقصــه ،ســرمایهگذار به
موارد مختلفــی توجه دارد ،فضای شــرکت
طرف ســرمایهگذاری ،حوزههای فعالیت و
سرمایهگذاری ،دسترســی به بازار فروش
وبا توجــه بــه ویژگیهایــی که درشــرکت
بهرهبرداری نفت مرکزی وجــود دارد ،این
شــرکت میتوانــد در زمره اولینهــا برای
حضور درمناقصات آی پی سی باشد

افزایش تولید نفت ،گاز و میعانات گازی ،مهمترین اهدافی
اســت که برنامهها براســاس آن تدوین و اجرا میشود و برای
دستیابی به این هدف ،تولید حداکثری ازمیدانهای مشترک
دراولویت قراردارند.
کدام میدانها؟
نفت شهر ،آبان ،پایدارغرب و پایدار شرق ،همچنین دهلران،
میدانهای مشترک نفتی هستند که با هدف تولید حداکثری
دراولویت قرار دارند .در این میان روی میدانهای نفتی مستقل
مثل دانان ،دال پری ،سروســتان ،سعادت آباد و سرکان مالکوه
نیز فعالیت میشود.
میدان مشترک گازی گنبدلی چطور؟
روی میدان مشــترک گازی گنبدلی نیز فعالیتهای الزم
جهت برداشت گازانجام میشود.
به میدان نفتی سروســتان اشاره کردید.
قدری در باره آن بگویید.
این میدان نفتی توســعه یافته و درمدار تولید است؛
پیشبینی تولید از این میدان در بررســیهای اولیه 20
تا  25هزار بشکه بود اما ازآنجا که اعداد و ارقام آن واقعی
ودراین حد نبود ،این موضوع با انتخاب مشاورمورد مجدد
بررسی قرار خواهد گرفت.
تولید کنونی آن چقدراست؟
تولید عنوان عنــوان نفت این میــدان حدود هفت
هزاربشکه است.
میدان نفتی خشــت درچه وضعی قرار

دارد؟
تولید نفت ازاین میدان نفتی باید  20هزاربشــکه
باشد .اگر پیمانکار به کار خود شتاب بیشتری بدهد ،در
نیمه نخست سال آینده ،این میزان تولید نفت محقق
خواهد شد.
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چه فعالیتهای دیگری در دســت اجرا و اقدام
دارید؟
تنوع فعالیت در شــرکت نفت مناطق مرکزی زیاد اســت.
برای مثال یک بسته پروژهای که منجر به تامین پایدار خوراک
گازی پاالیشگاهها میشود تهیه و به شــرکت ملی نفت ایران
ارائه شــده اســت .این بســته با هدف جلوگیری از افت تولید
پاالیشگاهها تنظیم و تدوین شده است .در منطقه شرق کشور
نیز ،به دنبال استفاده از میدانهایی هستیم که از ظرفیتهای
خوبی برخوردارهستند؛ مانند میدان های طوس و کشفرود که
میتوانند در تامین خوراک پاالیشگاه شهید هاشمینژاد نقش
آفرینی کنند .ذخیرهسازی گازدرشرق کشورکه زمستانهای
سردی دارد ،ازدیگر فعالیتهای مورد توجه است .شناسایی و
جمعآوری کاالهای اســقاط خارج ازرده ،شناسایی و استفاده
حداکثری از کاالهایی که ســالها درانبارها راکد مانده بودند،
شناسایی نقاط هزینهساز ،جمعآوری تنخواه و بهبود فرآیند و
رویهها درحوزههای تولید وحفاری ،برخی دیگر از فعالیتهای
انجام شده در شــرکت نفت مناطق مرکزی است .برای مثال با
افزایش راندمان حفاری ،زمان حفاریها نیز دست کم  20درصد
بهبود یافته است.
با توجه به قراردادهای جدید نفتی معروف به آی
پی سی ،شرکت نفت مناطق مرکزی پروژهای قابل ارائه
در این قالب دارد؟
برخی میدانهای نفتی میتوانند موضوع قراردادهای ای
پی سی قرارگیرند .البته این مهم به عوامل مختلفی بستگی
دارد که داشــتن توجیه اقتصادی و جذابیت داشــتن برای
سرمایهگذار ازآن جمله است .باید دید که درارزیابی اقتصادی
چه میدانهایی در اولویت قرارمی گیرند؛ نکته مهم این است
که دراجرای طرحها ازسرمایهگذاری و دانش فنی استقبال
میکنیم .جذب سرمایه خارجی میتواند به انتقال دانش فنی
و فناوری کمک شایانی کند.
در شرایط مناقصه ،ســرمایهگذار به موارد مختلفی توجه
دارد ،فضای شرکت طرف ســرمایهگذار  ،حوزههای فعالیت
و ســرمایهگذاری ،دسترســی به بازار فروش وبــا توجه به
ویژگیهایی که درشــرکت بهرهبرداری نفت مرکزی وجود
دارد ،این شــرکت میتواند در زمره اولینهــا برای حضور
درمناقصات آی پی سی است.
برجام چه تاثیری بر روند فعالیتهای شرکت
نفت مناطق مرکزی داشته است؟ آیا دراجرای طرحها،
تامین کاال و اقالم مورد نیاز شما صرفه اقتصادی را در
برداشته است؟
بهتراست صرفه اقتصادی را ســهولت اقتصادی بنامیم.
دراین صورت مهمترین تاثیربرجام ،کاهش بار روانی و ایجاد
سهولت دراجرای طرحها وبیشــترین کمک آن نیز میتواند
جذب ســرمایه و ســرمایهگذار باشــد .البته در صورتی که
طرفهای غربی کارشکنی درتبادالت بانک را کنار بگذارند.

درباره جذب منابع خارجی خوش بین هســتیم این یک
ضرورت اســت معتقدیم با نهایی شدن مسائل ،عالقهمندی
به ســرمایهگذاری درحوزههای مختلف صنعت نفت ،چه در
باالدست و چه در پایین دست آن وجود دارد؛ اما باید شرایط
به سمت و سویی مدیریت شود که ریسکهای سرمایهگذاری
کاهش یابد و سرمایهگذار خارجی درمسیرعالقهمندیاش
دراجرای طرحهای نفتی سهیم شود تا ضمن بهرهوری الزم،
اولویتهای مورد توجه کشور میزبان نیز محقق شود.
بــا توجه به تاکیــدات مقام معظــم رهبری
براســتفاده از کاالی داخلــی با هــدف حمایت از
سازندگان داخلی ،فعالیت دراین زمینه چگونه بوده
است؟
ویژگی شــرکت نفــت مناطــق مرکزی این اســت که
فعالیتهای قابل توجهی در زمینه بومی ســازی اقالم مورد
نیازخود انجام میدهد و درسال اقدام وعمل این مهم با نگاه به
داخل و حداکثرسازی انجام میشود؛ ستاد اقتصاد مقاومتی
نیز در شرکت نفت مناطق مرکزی تشکیل شده و با توجه به
استفاده حداکثری ازتولید داخل ،بســتهای دردست تهیه
است که انتظار میرود تا شــهریورماه امسال این بسته قابل
ارائه شود.
در بخش سرمایهگذاری روی میدانهای نفتوگاز
چه کردهاید؟
دراین حوزه نیزبســتههای کاملی تهیــه و ظرفیتهای
مختلفی شناسایی شده است که متناســب با گشایشی که
درتامین منابع مالی میشــود ،بتوان بــه گونهای عمل کرد
تاهزینه تمام شده کاهش یابد؛ به این معنا که ارتباطی منطقی
میان فعالیتهای مخزن ،روزمینی و انتقال به گونهای باشد که
هزینههای روزمینی به کمترین سطح ممکن برسد.
درباره تولید نفتوگاز و میعانات گازی ،همچنین
درآمدهای حاصل از فروش آنها درسال گذشته آماری
دارید؟
در سال  94معادل  700میلیون بشــکه نفت ،میعانات و
معادل گاز تولید داشتیم که با درنظرگرفتن هربشکه  30دالر،
 ۲۱میلیارد دالردرآمدزایی شده است .سال گذشته همچنین
 90میلیارد مترمکعب گاز تولید کردیم.
امسال این وضع چگونه خواهد بود؟
امسال تولید نفت به دو برابر میرسد و تولید گاز نیز درحد
پارسال خواهد بود.
شرکت بهرهبرداری نفت مناطق مرکزی ،شرکتی برنامه
محوربا رویکرد بهرهوری است.
براین اساس ،هزینه کردن بهینه (هزینه  -فایده) جذب
سرمایه وسرمایهگذار ،همچنین اســتفاده ازخدمات بخش
خصوصی با رویکرد بهرهمندی حداکثــری از توان داخل با
محوریت اقتصاد مقاومتی برای دســتیابی بــه اهداف عالیه
جهت بهرهگیری هرچه بهتر از میدانهای نفت گاز در دستور
کار قرار دارد.
میــدان محور و چاه محــور بودن موضــوع مهم دیگری
اســت که جهت مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران
در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ به این معنا که چاههایی
حفرمیشــوند کمترین هزینه تولید و راندمان باالیی داشته
باشند.

مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت

طرح گسترش خدمات درمانی غیرمستقیم
سراسری میشود
مدیرعامــل بهداشــت و درمان صنعت نفــت گفت :طرح
گسترش خدمات درمانی غیرمستقیم کارکنان صنعت نفت
ازشهریورماه امسال در سراسر کشور اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار مشعل ،حبیباله سمیع با بیان این
مطلب درجمع خبرنگاران افزود :باتاکید و دستور وزیر نفت
مبنی بر بهرهمندی کارکنان شــاغل و بازنشســته صنعت
نفت از خدمــات درمانی داخل و خــارج از مجموعه نفت،
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور بهرهمندی
کارکنان از خدمات خارج از ســازمان با ۲۱بیمارســتان
تخصصی و مراکز خدمات درمانی سرپایی در تهران قرارداد
امضا کرده است .وی با اشاره به این که هدف ازگسترش این
طرح ،بهبود و تقویت رضایتمندی و استفاده حداکثری از
خدمات درمانی و بهداشــتی از صنعت نفت و ارتقای سطح
کیفی درمان برای مراجعین بهویژه جمعیت تحت پوشش
اســت ،اظهارکرد :این طرح ازابتدای شهریور ماه امسال در
تمام مناطق کشوراجرا میشود .به گفته وی ،تمام کارکنان
شــاغل و بازنشســته میتوانند تنها با پرداخت  ۱۵درصد
فرانشیز سهم بیمار ،از خدمات پزشــکی بیمارستانهای
طرف قرارداد وزارت نفت از این مزیت استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت یادآور
شد :پیش از این بیماران در صورت مراجعه به مراکز درمانی
و بیمارستانهای طرف قرارداد خارج از مجموعه نفت ،کل
هزینه را پرداخت میکردند و  ۸۵درصد هزینه انجام شده
را پس میگرفتند ،در حالی که در طرح گســترش خدمات
درمانی غیر مستقیم ،بیماران تنها  ۱۵درصد سهم فرانشیز
را پرداخت خواهند کرد.

طرح درمان غیرمستقیم با بیش از  20بیمارستان
تخصصی و فوق تخصصی در تهران
وی توضیح داد :در صورتی که بیماری به مراکز خصوصی
غیر از مراکز طرف قرارداد با سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت مراجعه کند ،میتواند با پرداخت  ۲۵درصد فرانشیز از
خدمات آن مجموعه استفاده کند.
سمیع درباره اجرای طرح گسترش خدمات درمان غیر
مستقیم در مناطق محروم ،گفت :فراشنیز سهم بیمار در این
مناطق که استان خوزســتان و بوشهر به جز مراکز استانها
را شامل میشود ،در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد
۱0درصد و سایر مراکز  ۲0درصد است.
وی اظهار کرد :با توجه به این که بــا یک مرکز درمانی و
بیمارســتان نمیتوان دو نوع قرارداد متفاوت داشت ،این
کاهش  ۵درصدی در دریافت فرانشیز تنها مربوط به محل
گیرنده خدمت است.
به گفته سمیع ،پیش از اجرای طرح درمان غیرمستقیم،
مراجعه به مراکــز درمانی خارج از نفــت ،منوط به دریافت
معرفی نامه بود و بیماران تنها در صورتی میتوانســتند از
خدمات این مراکز اســتفاده کنند که بیمارستان نفت فاقد
ارائه آن خدمت باشد ،در حالی که هماکنون انتخاب آزادانه

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

امکان بهرهمندی ازخدمات دیگر بیمارستانها
و مراکز درمانی
ســمیع با بیان این که این طرح ازآذرماه پارســال
درکالن شــهر تهران با تصویب هیئت مدیره سازمان
بهداشــت و درمان صنعت نفت آغاز شده است ،گفت:
قبل از اجرای این طرح کارکنان و بازنشستگان صنعت
نفت برای انجام امور مربوط به درمان و سالمت ،فقط
امکان استفاده از بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت
تهران را داشــتند که محدودیتهایی نظیرموقعیت
جغرافیایــی و نبود فضــای فیزیکی مناســب امکان
خدمترسانی بهتر نبود اما با اجرای این طرح ،امکان
بهرهمندی ازخدمــات دیگر بیمارســتانها و مراکز
درمانی معتبر فراهم شده است.
مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت با بیان این که
هماکنون  ۲۱بیمارســتان ۱۱ ،درمانگاه و سه آزمایشگاه به
بیماران و جمعیت تحت پوشــش در تهران خدمترسانی
میکنند ،افزود :امســال بنا داریم تا برخی از خدمات خاص
درمانی از جمله دندانپزشــکی را برای رفاه کارکنان در این
طرح اضافه کنیم.

شماره  ،796شنبه  23مرداد 1395

21

جهان

برندگان
و بازندگان سقوط
قیمت نفت
نوشته پاتریک کالرک ،لندن
سقوط قیمت نفت در بازار پیامدهای گستردهای
به همراه دارد .کاهش شدید قیمت این کاال در جهان
در سال  ۱۹۹۷که پس از بحران مالی آسیا رخ داد،
شــرکتهای غول پیکر نفتی امروزی را به دنبال
داشت که پس از ادغام شــرکتهایی مانند بی پی
با آموکو ،اکسون با موبیل و تکزاکو با شورون ایجاد
شدند .این افت اخیر قیمت نفت در بازار نیز تأثیر
شگرفی در جهان گذاشــته و حتی افزایش قیمت
شاخص برنت دریای شمال در سال  ۲۰۱۶نتوانسته از
این تأثیر بکاهد .در حال حاضر قیمت نفت در بازار
با وجود رشدی که امسال شاهد آن بودیم،همچنان
به طور میانگین حدود  ۶۰سنت از قیمت این کاال در
میانه سال ۲۰۱۴پایینتر است .خطوط هوایی یکی از
بهرهمندان نفت ارزان هستند ولی گروههای تأمین
کننده کاالهای مصرفی رشد چندانی را ناشی از افت
قیمت نفت در بازارهــای جهانی تجربه نکردهاند.
هزاران شغل در اثر این کاهش قیمت با از کار افتادن
دکلهای نفتی و افت شدید ســرمایهگذاری در
سراسر این بخش از دست رفته است .با این وجود،
به جز تملک گروه بی جی توســط رویال داچ شل،
هیچ قرارداد بزرگی مانند آنچه پس از افت قیمت
نفت در دهه  ۹۰شاهد آن بودیم ،امضا نشده است .به
گفتهتنیهیوارد،رئیسشرکتگلنکورومدیرعامل
سابق شــرکت بی پی ،این امر به دلیل آن است که
این افت قیمت در پی یک دوران غیرواقعی «پول
مجانی» پس از بحران مالی سال  ۲۰۰۸رخ داده است.
وی معتقد است که بیشتر این صنعت با سرمایههای
بیش از حد اشباع شد به طوری که نمونه آن در بین
ســالهای  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۹دیده نشده بود و این امر
منجر به ورشکســتگیهایی در صنعت نفت شیل
آمریکا شد .ولی در مورد دیگر بخشهای صنعتی
چطور؟ آیا آنها هم از نفت ارزان رنج بردند؟
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عرفاً ،ســوخت ارزان خبر خوبی برای خطوط هوایی،
سازندگان خودروهای پرمصرف ،و دیگر شرکتهایی که
توانایی تولید یا حمل کاالهای کم ارزشتر را برای ارائه به
خریدارانی که جیبهایشان پر از پولهایی است که در غیر
این صورت باید برای هزینه ســوخت پرداخت میکردند،
خواهد بود.
همینطور ،قیمت پایین نفت خام برای تولید کنندگان
الکتریســیته کــه از انرژیهای نــو تغذیه میشــوند و
تولیدکنندگان خودروهای برقی خبری خوبی نخواهد بود.
ولی در واقعیت ،مســائل با وجود افــت طوالنی مدت
قیمت نفــت در بازارهای جهانی کمی پیچیدهتر اســت.
این در حالیســت که تمام این اتفاقات در دنیایی هستند
که از بحرانهای مالی گذشــته درسهای بسیاری را یاد
گرفته و تغییرات شــگرفی را در خود دیده اســت .یکی از
بزرگترین تفاوتها میــان نتایج این افت اخیر قیمت نفت
در بازارهای جهانی به نســبت بحران قبلی ،نحوه برخورد
مصرفکنندگان با پول بادآوردهای است که از سوخت ارزان
به دست آوردهاند .موسسه خدمات سرمایهگذاری مودی
 Moodyدر این باره اعالم کرده که قیمت پایین نفت این بار
مصرفکنندگان به خرید کاالهای بیشتر روی آوردند و در
عوض به ذخیرهسازی پولهای خود تمایل نشان دادهاند.
همچنین در بخش تولید برق هم انتظارات با واقعیات
منطبق نشد که میتوان گفت دلیل آن تغییرات آشکار در
این صنعت پس از افت قیمت نفت بوده است .برای مثال،
نیروگاههای تولید برق که در سال  1980حدود  18درصد
از کل نیاز جهانی به الکتریسیته را تأمین میکردند در حال
حاضر تنها  5درصد از آن را تأمیــن میکنند که در نتیجه
کاهش قیمت نفت تهدید زیادی به نیروگاههای بادی و یا
پارکهای خورشیدی به شمار نمیرود .همچنین ،بر اساس
اطالعات ارائه شده از سوی آژانس بینالمللی انرژیهای
تجدید پذیر ،تعداد کشــورهایی که برنامههای استفاده از
منابع تجدید پذیر انرژی را در دستور کار قرار دادهاند از 73
کشور در سال  2010به  164کشور در سال  2015رسیده

است .این خود نشــان میدهد افت قیمت نفت نتوانسته
صدمه چندانی به توسعه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر
وارد کند.
فروش ماشینهای شاســی بلند پر مصرف هم افزایش
یافته ولی مشوقهای دولتی سبب شــده تا صنایع تولید
خودروهای کم مصرف و برقی بســیار رونق بیشتری یابد.
بنابر دادههای منتشره از سوی موسسه جاتو دینامیکس که
یک شرکت فعال در زمینه تحقیقات بازار خودرو در جهان
است ،فروش ماهانه خودروهای برقی و دیگر خودروهای
کم مصرف در آمریکا از اواسط سال  2014که قیمت نفت
شروع به کاهش کرد افت نشان میدهد ولی در اروپا این بازار
با رشد مواجه بوده است.شرکتهای ارائه دهنده کاالهای
بســتهبندی شــده برای مصرفکنندگان ،قیمت پایین
نفت به معنای سوخت ارزانتر و در نتیجه باقی ماندن پول
بیشتر برای خرج کردن برای بقیه ملزومات زندگی است.
این افزایش درآمدهای باقیمانده پس از کســر مالیات و
هزینههای جاری به نظر خبر خوبی برای شرکتهایی است
که با کاالهای بستهبندی سروکار دارند خواهد بود چرا که
هم مشتریان بیشتری پیدا میکنند و هم هزینه تولید آنها
به دلیل کاهش قیمت سوخت کمتر میشود .ولی واقعیت
چیزی غیر از این است.
مصرفکننــدگان در کشــورهای مصرفکننده نفت
مانند هند ،از این کاهش قیمت نفت ســود میبرند .ولی
سارا سولومان از موسسه یورو مونیتور اینتنشنال میگوید
کسانی که در کشــورهای صادرکننده نفت مانند روسیه
زندگی میکنند شاهد این هستند که اقتصادشان در حال
ضعیف شدن است .به جز این ،بسیاری از بازارهای نوظهور
نیز با ارز ضعیف مواجه شــدهاند که هزینههای واردات را
در آنها افزایش میدهد ،تــورم را باال برده و در نهایت تأثیر
مثبت کاهش قیمت سوخت را از بین میبرد.
شــرکت جهانی یونی لیــور ،تولید کننــده همه نوع
محصوالت بهداشــتی و خوراکی ،اعالم کــرده که در ماه
ژانویه کاهش قیمت نفت به کسب و کار بخش رختشویی

آن (منظور چیزهایی که مربوط به شستشــوی لباس
از مشتریان اصلی خود میدانند .بنابر گزارش موسسه
و پودرهای شستشوی میشــود) کمک کرده تا هزینه
خدمات مالی اســتنفورد و پور ،بخش انرژی یک سوم
تولید کمتری داشته باشند ولی همزمان رشد فروش
از هزینههای سرمایه شــرکتهای بزرگ را در جهان
چای فلهای را بیشتر در کشورهای خاورمیانه کاهش
در سال  2014در بر داشــت ولی افت سرمایهگذاری
داده اســت .برایان ودینگتــون از مــودی میگوید:
میتواند این ســهم را در ســال  2017به یک چهارم
مصرفکنندگان در آمریکا در خرج کردنهایشان کمی
کاهش دهد.
محتاط شــدهاند که این امر منجر به رقابتهای شدید
در ایاالت متحده آمریکا ،داراییهای صنایع تولید و
در قیمتها در بازار غذاهای بستهبندی شده است .در
انرژی به شدت در هم تنیده شده است.
نتیجه ما انتظار داریم که شــرکتهای سرمایهگذاری
این امر کامال در شاخص مدیران خرید بخش تولید
بیشــتر در کاهش هزینههای خود کنند تا بتوانند در
در آمریکا ،که یک معیار برای اندازهگیری سالمت این
بازار باقی بمانند.
بخش است ،با افت قیمت نفت شــروع به کاهش کرد.
در میان شــرکتهایی که بیشــتر صدمه را از کاهش
قیمت نفت دیدند ،کاترپیالر ،بزرگترین تولید کننده
خطوط هوایی
ماشینهای ساخت و ساز ،هم قرار دارد .کاالهای ارزان
مســئوالن و مقامهای خطوط هوایــی در نهایت
به  15درصد کاهش درآمدهای این شــرکت در سال
از کاهــش هزینههای خود خندهای بر لــب راندند .به
 2015منجر شــد به طوری که قیمت پایین نفت خام
نظر میرســد خطوط هوایی که در زمان قیمت گران
واحدهای تولید کننده ابــزار آالت حفاری و خدمات
بزرگترین هزینه خود را سوخت اعالم کرده بودند ،پس
چاه این شرکت را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داد.
از افت قیمتها بهترین سود را از این شرایط از آن خود
این کاهش قیمت صنایع کشــتی ســازی در کره
کرده باشند .ولی باز هم با وجود این که خطوط هوایی
جنوبی را هم تحت تأثیر قرار داد.
برندگان طبیعی این بازار هســتند میزان ســوددهی
این کشور بزرگترین تولید کننده کشتی در جهان
آنها نیز متفاوت اســت و برخی بیشــتر و برخی کمتر
به شمار میرود .سه شــرکت بزرگ کشتیسازی کره
ســود به جیب زدهاند .در واقع ســود خطوط هوایی
به نامهــای هیوندای ،سامســونگ و دوو با
به نــوع قراردادهای پوشــش
سفارشــات کمتری برای ســاخت
ریســک آنها بســتگی خواهد
کشــتیهای حمل ســوخت و
داشــت .هزینههای ســوخت
کشــتیهای حفــاری مواجه
تنها یک ســوم از هزینههای
نفتارزانصنایعسوختهایزیستی
شدند.
جاری خطــوط هوایــی را تا
رادرسراسرجهاندچارمشکلکرده
قبــل از کاهش قیمــت نفت
است.ثروتدراینبخشبهشدت
خودروسازان
در بــر میگرفت و بســیاری
وابستهبهحمایتهایدولتیاستکه
کاهش قیمت نفت سبب
از شــرکتهای هواپیمایــی
درکشورهایمختلفبهشکلهای
شــده تا خودروهای شاسی
طوری
قراردادهــای خــود را
متفاوتیارائهمیشود
بلند پر مصرف بازار بسیار خوبی
تنظیم کرده بودند که تا ماهها بعد
پیدا کننــد .در آمریــکا ،اروپا و
جلوی هر نوع ریسکی گرفته شود و
چین ،فروش این گونــه خودروها به
تمام اتفاقات غیر قابل پیشبینی تحت
مراتب بیشتر از خودروهای سواری گزارش
پوشش قرار گیرد.شــرکتهای حمل و نقل
میشــود .هر چه خودروهای تولیدی بزرگتری باشند
در آمریکا ،که معموال کمتر به پوشــش ریسک قیمت
سود شــرکتهای تولید کننده نیز بیشتر میشود .به
سوخت وابسته هستند ،بیشترین سود را از افت قیمت
گزارش جاتو ،این خودروها پرفروشترین خودروها در
نفت به جیب زدهاند.
اروپا بودهاند که توانستند  22و نیم درصد از بازار خودرو
مقامهای خطوط هوایی آمریکا که در ســال 2014
را به خود اختصاص دهند .بیش از یک میلیون خودروی
خودراازبندایننوعقراردادهاخالصکردندوامروزخیلی
شاسی بلند در اروپا در سال  2015به فروش رفت.
به این تصمیم خود افتخار میکنند ،توانستند کمترین
هزینههای مربوط به سوخت را در فعالیتهای خود ثبت
کنندوازبسیاریازرقباجلوافتادند.شرکتخطوطهوایی
تولیدکنندگان زیست سوختها
دلتا اعالم کرده که در سال  2015هزینههای سوختش
نفت ارزان صنایع سوختهای زیستی را در سراسر
 44درصدکمترازسالگذشتهمیالدیبودهاست .خطوط
جهان دچار مشکل کرده اســت .ثروت در این بخش
هواییاروپاییولیبایدکمیبیشترمنتظرسوددهیباشند.
به شــدت وابســته به حمایتهای دولتی است که در
اینشرکتهابامحکمکاریفعالیتهایخودحتیتایک
کشورهای مختلف به شکلهای متفاوتی ارائه میشود.
سالونیمدیگربرنامهریزیکردهاندکهجلویهرریسکی
ولی در جایی که قیمت نفت کاهــش یابد ،حمایت از
درتأمینسوختونوساناتقیمتسوخترابگیرندواین
سوختهای زیستی هم کاهش پیدا میکند .به گفته
یعنی این شــرکتها باید تا انتهای سال جاری میالدی
کلر کری ،یــک تحلیلگر در بلومبــرگ ،تأثیر کاهش
صبرکنندتااگرخوششانسباشندوقیمتهادرسطوح
قیمت نفت در این بخش بسیار مهم بوده است.
فعلی باقی بماند ،بتوانند سود سرشــاری از نفت ارزان به
اتانول در صنایع مختلــف کاربرد فراوان دارد و این
جیببزنند.
کاربردها در عطرها و ادکلنهــا و همچنین در وانیل و
همچنین به عنوان سوخت در برخی ماشینهای جدید
تولیدکنندگان
است .برای اســتفاده از این الکل در صنایع عطر سازی
توقــف طرحهای نفــتوگاز تأثیر مســتقیمی بر
استفاده میکنند.
تولیدکنندگانی گذاشته است که صنعت نفت را یکی

نگاه

تشدید وابستگی جهان به نفت
خاورمیانه

درحالی که کاهش قیمت نفــت در بازارهای جهانی تالش
دولتها برای مهار تقاضا را تحت تاثیر قرار داده اســت ،آژانس
بینالمللی انرژی هشــدار داد که اکنون جهان با این ریســک
روبرواست که بیش از پیش به نفت خاورمیانه وابسته شود.
به گزارش فایننشــال تایمز ،رییس آژانس بینالمللی
انرژی اعالم کرد کــه تولیدکنندگان نفــت در خاورمیانه
همچون عربستان ســعودی و عراق ،اکنون بیشترین سهم
بازار نفت پس از تحریم سوخت اعراب در دهه  1٩70را در
اختیار دارند.
باتوجه به سقوط شــدید قیمت نفت در دوسال گذشته که
باعث کاهش تولید نفتهای گران در آمریکا ،کانادا و برزیل شده
است ،تقاضا برای نفت تولیدکنندگان خاورمیانه افزایش قابل
توجهی داشته است .فاتح بیرول ،مدیرعامل آژانس بینالمللی
انــرژی ( )IEAدر این باره گفت :خاورمیانــه منبع اصلی و اول
واردات نفت اســت ،هرچه تقاضــا برای نفت باالتــر رود ،نیاز
کشورهای واردکننده به واردات باالتر خواهد رفت.
براساس آمارهای آژانس بینالمللی انرژی ،تولیدکنندگان
نفت در خاورمیانه اکنون  ٣4درصد از تولید نفتخام جهان را
دراختیار دارند و روزانمه حدود  ٣1میلیون بشــکه نفت روانه
بازار میکنند .این باالترین سهم این منطقه از بازار جهانی نفت
از سال  1٩75تاکنون یعنی در چهار دهه اخیر است .در آن زمان
نیز سهم خاورمیانه از تولید جهانی نفت معادل  ٣٦درصد بوده
است .در ســال  1٩٨5و با افزایش تولید نفت از دریای شمال،
سهم خاورمیانه تا  1٩درصد سقوط کرد.
رشد فوق ســریع عرضه نفت از ســوی میادین نفت شیل
آمریکا باعث شد سقوط شدید قیمت نفت در اواسط سال 2014
کلید بخورد ،این بار برخالف دهه  ،1٩٨0تولیدکنندگان نفت
اوپک تصمیم گرفتند تولید نفت خود را بدون تغییر حفظ کنند
تا از سهم بازار اعضای این سازمان دفاع کنند و این موضوع را به
کاهش تولید برای دفاع از قیمتها ترجیح دادند.
پس از آنکه قیمت نفت از زمانی که در محدوده  100دالر
معامله میشد به نصف قیمت رسید ،تقاضا برای نفتخام افزایش
یافته است .رییس آژانس بینالمللی انرژی میگوید تالش ها
برای بهبــود وضعیت بهرهوری انرژی و کاهــش آالینده های
محیط زیســت چندان موفق نبوده و رانندگان بازهم به خرید
خودروهای پرمصرف روی آوردهاند .بــه گفته بیرول ،تنها در
آمریکا ،تعداد خودروهای شاسی بلند پرمصرفی که خریداری
شده 2,5 ،برابر خودروهای استاندارد بوده است .موضوعی حتی
نگرانکننده تر برای سیاستگذاران در چین ،این است که میزان
خرید خودروهای شاسیبلند چهاربرابر خودروهای عادی است
که نشان میدهد فرهنگ ســریعا رو به رشد مصرف خودرو در
این کشور سلیقه آمریکاییها در استفاده از خودروهای بزرگتر
و پرمصرفتر را تقلیــد میکند .به گفتــه مدیرعامل آژانس
بینالمللی انرژی ،قیمتهای پایین نفت خبر بدی برای رشد
و توسعه برنامههای بهرهوری انرژی اســت .چین کانون رشد
تقاضای نفت در دهه گذشته بوده است ،روندی که این کشور را
به دومین مصرفکننده بزرگ نفت جهان پس از آمریکا تبدیل
کرده است و این کشور را در رتبه نخست واردکنندگان نفتخام
قرار داده است.
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ورزش
نکته
شروع خوب
صنعت نفت آبادان
با متخصص!

آرش جعفری

نادر دست نشان ،مربی مازندرانی
نفت آبادان که به متخصص لیگ یک
معروف شــده بود ،حاال با تیمش در
لیگ برتر آنقدرخوب اســتارت زده
که تمام نگاهها به ســمت نفت آبادان
دوخته شده است.
سرمربی صنعت نفت آبادان وقتی
نیم فصل دوم ســال گذشــته با این
مضمون که متخصــص لیگ برتری
کردن تیمهاست به آبادان آمد ،کمتر
کســی فکر میکرد تیم رده هشتمی
جدول بتواند در پایان فصل ســهمیه
صعود به لیگ برتــر را بگیرد ولی این
مربی این کار را کرد تا نفت آبادان بعد
از چند سال دوباره به سطح اول فوتبال
ایران برگردد.
دست نشان این بار در تیمی که با آن
صعودکردهبودباقیماند،برعکسنفت
تهرانکهبازهمخوداوآنرابهلیگبرتر
آورده بودولی مدیران تهرانی او را برای
لیگ برتر نخواســتند .حاال این مربی
مازندرانیکهسالهابهواسطهمتخصص
بودن در لیگ برتری کردن در لیگ یک
باقیمانده بود در بازگشت به لیگ برتر
شروعبسیارخوبیداشتوثابتکردکه
اینجاهممیتواندکارکند.
شاید برایتان جالب باشد که نادر
دســت نشــان از این لقب خوشش
نمیآید و دل خوشــی از آن ندارد! او
در این بــاره میگوید :اوایل که به من
میگفتنــد متخصص لیــگ برتری
کردن تیمهای دســته اولی هستی
خوشــحال میشــدم و پیش خود
میگفتم آن قدر خوب کار کردم که
صاحب یک لقب شــدم اما در ادامه
دیدم این لقب بیشتر به ضرر من تمام
شده اســت و به نوعی مانع از حضور
من در تیمهای لیگ برتر شده است.
من یک مربی هســتم .هم در دسته
اول و هم در لیگ برتر .در هر دو لیگ
نیز در پی موفقیت هســتم و دوست
ندارم از این پس به من گفته شود که
متخصص لیگ یک!
حاال تیم نادر دســت نشان در بازی
با صبا ،تراکتورواستقالل هنرمندانه و
هوشمندانه دفاع و حمله کرد و زیرکانه
امتیاز گرفت 5 .امتیاز از سه بازی که دو
دیدار آن در خارج از خانه برگزار شــد،
میتواند شــروع خوبی برای این مربی
مازنی و صنعت نفت آبادان باشد .مربی
کهمیکوشدباصنعتنفتتوانمندهای
مربیگریدرلیگبرترراهماثباتکند.
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استقالل  2 - 1صنعت نفت آبادان

آبادان پرچم نفت را باال نگه داشت
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در تهران دست به کار بزرگی زد و از شکست مقابل استقالل ،پیروزی
ساخت تا اولین برد در لیگ برتر را جشن بگیرد.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته
سوم لیگ برتربا شــگاههای ایران در تهران
میهمان تیم اســتقالل بود .شاگردان نادر
دست نشان که از دو بازی اول خود  2تساوی
بدون گل در کارنامه داشــتند ،در ورزشگاه
آزادی تهران و در حضــور بیش از  50هزار
تماشــاگر دســت به کار بزرگی زدند و در
یک بازی دراماتیــک در  10دقیقه پایانی با
اینکه بازی را واگذار کرده بودند از شکست
پیروزی ساختند تا جشن نخستین برد خود
را درتهران برپا کنند.
تیم فوتبال صنعت نفــت آبادان مقابل
اســتقالل در تهران یک بازی پایاپای را به
نمایش گذاشــت و در نیمه اول با تســاوی
بدون گل به رختکن رفت .با شروع نیمه دوم
بازهم نفت کنترل بازی را در دست داشت
تا اینه روی یک غفلت دروازهاش باز شد اما
دست نشــان بعد از آن با دو تعویض طالیی
کاری کرد کارستان و بازی باخته را با نتیجه
 2بریک به سود خود و شــاگردانش رقم زد

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

ترکیب صنعت نفت آبادان:

حســن هوری ،علی عبداهللزاده،
حسین بغالنی ،فرشاد فرجی ،مجتبی
ممشلی (دقیقه  - 76میالد جهانی)،
محمدپورمحمد،محمدزبیرنیکنفس،
حکیم نصاری ،گــوی هیان کیم ،امیر
زلیکانی(- 83رضا نوروزی) ،محمد
شادکادم و سرمربی :نادر دستنشان

شرح گلها

( )0-1اســتقالل :ســانتر فوقالعــاده
یعقوب کریمی از چند بازیکــن عبور کرد

و علی قربانی با یک بغــل پای دقیق دروازه
صنعت نفت آبادان را باز کرد.
( )1-1صنعت نفــت :در دقیقه  86رضا
نوروزی تنها  3دقیقه بعــد از ورود به زمین
از ضعف خط دفاع اســتقالل استفاده کرد
و بعــد از به هم ریختن مدافعان اســتقالل
توپ را از باالی دستان مهدی رحمتی وارد
دروازه کرد.
(1-2صنعــت نفت) :میــالد جهانی به
عنوان دومین تعویض طالیی دستنشــان
از امید ابراهیمی بازیکنان استقالل پنالتی
گرفت تا بغالنی از روی نقطه پنالتی دروازه
رحمتی را باز کند.
بهترین بازیکن:
حسن هوری دروازه بان اندیمشکی نفت
آبادان با نمایشــی فوقالعاده بارها دروازه
تیمــش را از فروریختن نجــات داد تا مرد
اول میدان باشد .در عین حال باید از حکیم
نصاری و حســین بغالنی هم یاد کرد که از
دالیل مهم برد نفتیها در تهران بودند.

گپ و گفت

نوروزی:

این گل تقدیم به
هواداران
پر شور نفت

دستنشان:
اینپیروزیهدیهبهمردمآبادان
صحبتهایش
وزحمتکشاننفت

نادر دســت نشــان پس از پیروزی  2بر
یک مقابل اســتقالل گفت :بازی بســیار
سختی بود اســتقالل تیم بزرگی در سطح
آسیا است و همین االن هم که ما این تیم را
شکست دادیم ،میگویم این تیم میتواند با
هماهنگی خیلی خوب شود.
دســت نشــان در ادامه به نــکات فنی
بازی اشــاره کرد و گفت :برخــی بازیکنان
مــا در آزادی بازی نکرده بودنــد و در نیمه
اول دو ســه موقعیت گلزنی داشتیم .نیمه
دوم بعد از گلی که خوردیم اســتقالل 10
دقیقه بر توپ میدان مسلط شد و بازیکنان
ما مجبور به دوندگی شدند .بازیکنان ما بعد
فهمیدند که باید چه کنند .جهانی و نوروزی
را بــرای دقایق پایانی گذاشــته بودیم زیرا
میدانســتیم از نظر بدنی بهتر از استقالل
هستیم و هوش بازیکنان و لطف خدا بود.
یک گل عقب بودیم امــا در نهایت پیروز
شدیم .به تیم منصوریان هم تبریک میگویم
فوتبال را خیلی خــوب بازی کردنــد و آنها
جوانمردانهوروبهجلوفوتبالبازیکردندوفضا
را برای ما مهیا میکرد .سرمربی صنعت نفت
آبادان به وضعیت مهاجمانش اشاره داشت و
گفت:مهاجمانخوبیداریموبههمهآنهاافتخار
میکنیم که در کوتاه تریــن زمان میتوانند
خودشانراهماهنگکنند.فکرمیکردیمآنها
در زمان مساوی وارد میدان شوند اما در زمانی
که شکســت خورده بودیم
بــه میــدان آمدند.
دستنشاندرپایان

این پیــروزی را به مردم
خوب آبادان که همواره حامی
آنها هســتند و زحمتکشــان،
کارگران و کارکنان نفت تقدیم
کــرد .مدیرعامل تیــم فوتبال
باشــگاه صنعت نفــت آبادان
عقیده دارد مقابل اســتقالل
بسیارهوشمندانهبازیکردند
وهرگزتحتتاثیرنامحریف
پرآوازهخودقرارنگرفتند.

عیسیزاده:
هرگزتحتتاثیر
ناماستقاللقرار
نگرفتیم

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

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

مهاجم تیــم فوتبال صنعت نفت
و زننــده گل برتری ایــن تیم مقابل
استقالل تهران میگوید :خوشحال
اســت برای دهمیــن بــار در طول
دوران فعالیت بازیگری خود ،دروازه
آبیپوشان پایتخت را بازی کرد.
رضا نوروزی پیروزی برابر استقالل
تهران در ورزشگاه آزادی را یک اتفاق
مهم عنوان کــرد و افزود :حریف تیم
بزرگ و کادر فنی خوبی دارد .همین
موضوع باعث شــده بــود بازیکنان
اســتقالل در نیمه نخســت ،توپ و
میدان را دراختیار داشته باشند.
وی در ادامه گفــت :درنیمه دوم،
تیــم صنعت نفــت بهتــر از حریف
بود و توانســتیم بهتــر از موقعیت و
فرصتهای خود استفاده کنیم.
مهاجم تیم فوتبال نفت آبادان در
خصوص گلی که زد گفــت :از اینکه
گل پیروزی بخــش تیم صنعت نفت
را به ثمر رساندم ،بســیار خوشحالم
و این گل را به هواداران پر شــور نفت
تقدیم میکنم.
نوروزی درباره شــرایط تیم نفت
آبادان ،اظهارداشت :پیروزیهای تیم
ما اتفاقی نیســت ،اطمینان میدهم
این روند تا پایان لیگ برتر ادامه پیدا
کند چرا که مــا میخواهیم خود را
اثبات کنیم .تیم صنعت نفت آبادان
جمعه شــب در هفته سوم لیگ برتر
باشگاههای ایران با نتیجه دو بر یک از
سد استقالل تهران گذشت.
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ورزش
ورزش و سالمت

تفاوت درد خوب و
بد در ورزش

درصورتی کــه بخواهید به صورت
موثر ورزش کنید و فایــده کافی را از
فعالیت ورزشی خود ببرید باید تفاوت
بین درد خوب و درد بــد بعد از ورزش
را بدانید.
تشخیص درد خوب از درد بد باعث
کمتر شدن آسیبهای ناشی از ورزش
میشــود .در صورتی که بعد از مدتی
ورزش کنیــد ممکن اســت که دچار
سوزش در عضالت شــوید که این درد
طبیعی اســت ،اما در صورتی که دراز
و نشست بروید و کمر شما درد بگیرد
باید فــرم ورزش را تصحیــح کنید تا
نتیجه خوبی در ناحیه شکم بگیرید .به
صورت کلی سوزش عضالتی که کمتر
از  48ساعت بهبود مییابند خوب است
و مشکل ندارد.
دسته بندی دردهای بد:
دردی که شدید باشد و تنها در یک
ناحیه خاص از بدن حس شود احتمال
دارد بد باشد.
 - 1پارگی عضالت
در صورتی کــه در حیــن ورزش
ناگهان احســاس انقباض شــدید در
یــک عضله داشــته باشــید احتمال
پارگی عضله وجود دارد .در این حالت
اســتراحت کنید تا زمانــی که عضله
ترمیم شود.
 - 2درد مفاصل
در صورتــی کــه درد ناگهانی در
کمر یا زانو احســاس کردید احتمال
آسیبدیدگی مفصل وجود دارد .بهتر
اســت در این حالت ورزش را متوقف
کنید.
 - 3دردی که افزایش مییابد
دردی که به تدریج افزایش مییابد
خطرناک است .بهتر است در این حالت
ورزش را متوقــف کنید و به پزشــک
مراجعه کنید.
برای جلوگیری از این گونه آسیبها
بهتر اســت قبل از ورزش بدن را گرم
کنید تا از آســیب های احتمالی نظیر
اسپاسم یا کشــیدگی های مفاصل و
پارگی تاندون ها جلوگیری شود.
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صعود گاز استان چهارمحال وبختیاري به قله آزادكوه

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

درخشش فرزندان بهرهبرداري
نفتوگاز غرب در مسابقات شنا

مسابقات شنا ،شرکت بهرهبرداري نفتوگاز غرب انتخابي المپیاد
شرکت ملي نفت ایران با حضور فرزندان کارکنان رسمی شرکت ملی
نفت و واحدهای ســتادی وزارت نفت برگزار شــد و در آن فرزندان
کارکنان شرکت بهرهبردار ي نفتوگاز غرب موفق به کسب عناوین
ذیل شدند:
علي ناصري پور (دو مدال برنز) ،ســروش زارعــي (مدال نقره)،
سینا محمدي (مدال برنز) ،علیرضا حســیني (مدال برنز) ،سپهر
زارعي(مدال برنز)در ادامه این رقابتها اولین دوره مسابقات المیاد
شــرکت ملي نفت ایران در رامسر برگزار شــد و آقاي سپهر زارعي
در مسابقات شنا ،ماده کرال پشت توانســت مقام سوم این دوره از

قهرمانی تیراندازی بانوان خطوط لوله تهران
بانوان شرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت ایران منطقه
تهران در مسابقات سراسری
ورزش شرکت مقام قهرمانی
رشته تیراندازی بانوان باالی
 26ســال در بخــش تیمی را
کسب کردند .در رشــته تفنگ بادی بانوان باالی  26سال ،خانمها
دالوند و حیدری از این منطقه به ترتیب مقام اول و ســوم را کســب
کردند .در رشته تپانچه و در رده ســنی زیر  26سال نیز خانم فضلی
مقام سوم را در این دوره از مسابقات را کسب کرد.

رقابتها را از آن خود کند .همچنین بــراي اولین بار کالس نجات
غریق جهت فرزندان پسر(زیر  16سال) توسط امور ورزش شرکت
بهرهبردار ي نفتوگاز غرب برگزار شد و تعداد  25نفر از منتخبین
(فرزندان کارکنان که بهترین عملکرد را در رشته شنا دارند) مورد
آموزشهاي حرفهاي قرار گرفتند و به نفرات شــرکتکننده حکم

صعود گازیها به قله زبله

هیئت کوهنوردی گازگلســتان
با دعوت ازعالقه مندان به رشته
مفــرح کوهنوردی و تشــکیل
گروهــی  20نفره موفق شــدند
مسیرسخت و طوالنی ارتفاعات
زیارت تــا قله زبلــه و همچنین
سرعلی آباد استان را طی کرده و بربام بلند این قله مرتفع بایستند.
گفتنی اســت قله زبله با بیش از  2530مترارتفاع یکی از قلههای
زیبای مشرف به روســتای زیارت و شــهر گرگان است که از نظر
چشمانداز بسیار زیبا و کم نظیر است.

درخشش بانوان خطوط لوله شمالغرب
در تیراندازی و شنا

بانوان شــرکت کننده منطقه شــمالغرب در مسابقات ورزشی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در رشتههای تیراندازی و
شنا مقامهای اول تا سوم را کسب کردند .اصغر امامی مسئول ورزش
منطقه گفت :تیم تیراندازی بانوان منطقه شــمالغرب در این دوره
از مسابقات در رده سنی زیر  26سال موفق به کسب مقام اول تیمی
و در رشته تپانچه باالی  26سال نیز موفق به کسب مقام دوم تیمی
شــدند .در تیراندازی انفرادی نیز 3نفر از بانوان این منطقه در رده
سنی باالی  26سال و زیر  26سال حائز رتبه دوم شدند.
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تیم شنای بانوان منطقه شــمالغرب در رده سنی زیر  26سال
موفق به کسب مقام دوم شده و نفرات انفرادی شنا نیز  8مقام اول4 ،
مقام دوم و  4مقام سوم در بین شرکتکنندگان را از آن خود کردند.

گپ و گفت

لیگبرترفوتسال

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

تاسیسات دریایی 1 -2
دبیری تبریز
در حساس ترین دیدار برگزار شده هفته
دوم ،تیم تاسیســات دریایی مدافع عنوان
قهرمانی در تهران میزبان تیم دبیری تبریز
بود .شاگردان شمســایی که بعد از حذف از
آســیا لیگ را هم با باخت شروع کرده بودند
در تهــران با ارائه یک بازی خــوب و نزدیک
توانســتند با نتیجه  2بر یک دبیری تبریز را
شکســت دهند ،تا نوار ناکامیهای این تیم
پاره شود .تاسیسات وحید شمسایی را در این
دیدار در ترکیب نداشت .مجید حاجی بنده

و حسین طیبی در این دیدار برای تاسیسات
گلزنی کردند.

ملی حفاری  3 – 6ارژن فارس

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

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

لیگ یکم فوتبال ایران

نفت مسجد سلیمان  0 - 3ایرانجوان بوشهر
آتش بازی نفتیها در روز نخست
تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در هفته نخست لیگ یکم فوتبال
باشگاههای ایران در خانه و ورزشگاه شهید بهنام محمدی و در حضور
بیش از  2000نفر میزبان تیم ایرانجوان بوشهر بود .شاگردان سهراب
بختیاریزاده بازی را تهاجمی آغاز کردند تا اینکه باالخره در دقایق
پایانی نیمه اول به گل برتری رسیدند .با شروع نیمه دوم باز هم نفت
ابتکار را دردســت گرفت و خیلی زود بــا زدن گل دوم کار حریف را
یکســره کرد .نفتیها در دقایق پایانی تیر خالص را شلیک کردند تا
با یک پیروزی پر گل و قاطع کار را شــروع کرده باشند .در این دیدار
رضا جباری ( 40پنالتی) ،محمد معاوی( )53و عرفان پور افراز()87
گلهای نفت مسجد سلیمان را به ثمر رساندند .نفت مسجد سلیمان
با این پیروزی پرگل به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.

پارس جنوبی  0 – 1مس رفسنجان
شاگردان تارتار قدم نخست را محکم برداشتند
تیمفوتبالپارسجنوبيکهاولینحضورخوددرلیگیکمفوتبال
باشگاههایایرانرا تجربه میکنددرهفتهنخستاینرقابتهاگام
اولرامحکمبرداشت.شاگردانمهدیتارتاردرهفتهنخستدرخانه
میزبانمسرفسنجانبودندکهباارائهیکبازیبرترتوانستندبانتیجه
یکبرصفرحریفخودراشکستدهند.نیمهنخستبازیتحتتاثیر
گرمایهوا قرارگرفتودو تیمبازی متعادلیرابهنمایشگذاشتند.
نیمهدومراپارسجنوبيبهترآغازکردوحتیبهگلهمرسیداماداور
مسابقهاینگلرامردوداعالمکرد.پسازاینگلشاگردانتارتارفشار
رابیشترکردندتااینکهرویارسالمهرآزماتوپبهدستمدافعانمس
رفسنجانبرخوردکردتاداورمسابقهنقطهپنالتیرانشاندهدواصغر
نصیریازروینقطهپنالتیبهزیباییگلشیرینوسهامتیازیرادر
دقیقه 90وارددروازهمسکرد.

شمسایی:

از بحران
خارج شدیم

ســرمربی تیم فوتســال تاسیسات
دریایی تهران با بیان اینکه بعد از پیروزی
مقابل دبیری از بدشانســیها خالص
شد ،از عزم جدی اش برای خارج کردن
تاسیسات از بحران گفت.
وحید شمسایی درباره کسب اولین
پیروزی تیمش در لیــگ بعد از بحرانی
که گرفتارش بود گفت :خدا را شــاکرم
که از بدشانســیهای اخیــری که ما را
رها نمیکــرد ،خالص شــدیم و طعم
پیروزی را چشــیدیم .امــروز با توصیه
پزشــک به میدان نرفتم و روی نیمکت
هم ننشستم چون میخواستم بازیکنان
بیشتری روی نیمکت داشته باشیم .از
روی سکوها هماهنگی کامل با کادرفنی
داشــتم .به هر حال این کادر ،سه سال
است که قهرمان لیگ میشود اما اکنون
روی دیگر سکه برای ماست .بدون شک
کاری که خودم صالح میدانم را انجام
میدهم.
شمســایی درباره غلبه بر تیمی که
پیشتر سرمربی آن بوده است هم گفت:
بزرگتریــن افتخارم این اســت که در
دبیری تبریز اولین ســال مربی گریام
را ســپری کردم و قهرمان هم شدم اما
متاسفانه مشــکل خانوادگی داشتم و
به تهران آمدم و ســه سال هم در تهران
ماندم .اکنون باید برای تاسیسات بجنگم
تا از بحران خارجش کنم .فعال سه امتیاز
گرفتیم و امیدوارم روندی که شــروع
کردیم را ادامه دهیم .البته به دنبال این
هســتیم که چهارمین قهرمانی را هم با
تاسیسات جشــن بگیرم و اگر ماندنی
بودم شکســت در آســیا را هم جبران
کنم.
شمسایی درباره مصدومیت حسین
طیبی و حمید احمــدی نیز گفت :آنها
دو ملی پوش ارزنده کشورمان هستند.
امیدوارم مشــکلی برای بــازی کردن
نداشــته باشــند .هــر دو از مهرههای
کلیدی تیم ملی هســتند و حیف است
مصدوم شــوند .همــه کار میکنیم تا
طیبی به جام جهانی برسد.
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بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

ابزارهای کنترلیHSE

در بخش خصوصی کدامند

قانون میخواهیم و فرهنگسازی

 HSEحروف کوچک شده ســه کلمه التین Health safety
 Executiveاســت و در زبان فارسی معانی سالمت ،ایمنی و
محیط زیســت را به خود اختصاص دادهاند .هر یک ازاین
کلمات به تنهایی در برگیرنده موضوعهای مهمی هستند که
در فعالیتهای صنعتی به ویژه صنعت نفت ازجایگاه ویژهای
برخوردارند .وقتی صحبت از صنعت نفت میشود ،اچاسئی
معنایی فراتراز معنای معمول را به ذهن متبادر میسازد و
ایمنی یا همان سیفتی را به اوجب واجبات تبدیل میکند.
با این حال به نظر میرسد با بروز اتفاق ناخوشایند در صنعت
نفت ،تمام نگاهها معطوف به این موضوع میشود؛ آن گونه
که در ماه اخیر بروز حوادث ناگوار در صنعت پتروشــیمی
کشور که اکنون بیشــترین واحدهای آن در اختیار بخش
خصوصی است ،الزام به بازنگری قوانین وموضوعات اچ اس

در چند ماه گذشته شــاهد چند مورد اتفاق درحوزه
پتروشیمی بودیم .ارزیابی شما از این حوادث چیست؟
عجمی :در خصوص اتفاقات اخیر و آمارهایی که اعالم شده است
الزم است به یک نکته مهم اشاره کنم وآن این که آمارها پایه اطالعاتی
دقیقی ندارند و باید با دوره مشابه و یا با سنوات قبل مقایسه شود.
این مطلــب را نیزباید در نظــر گرفت که شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمی یک بخش حاکمیتی اســت و رخدادهای اخیر دراین
حوزه نیز به بخش خصوصــی مربوط میشــود؛ بنابراین نهادهایی
که به طورمســتقیم تربا این موضوع اچ اس ئی روبهرو هســتند باید
پاسخگو باشند.
این را هم درنظر بگیرید که وقتی اعداد و ارقام اعالم میشود ،باید
یک مقایسه پایهای برای آن در نظر گرفت.
باوجود این که درصنعت پتروشیمی به لحاظ کمیتی در مجتمع و
واحدهای تولید محصول رشد داشتهایم ،آمار اتفاقات اگر چه خوشایند
نیست اما نسبت به مقایسههای پیشین خیلی هم مشکل ساز نیست؛
آنچه ما را نگران میکند تلفات جانی اســت که نباید اتفاق بیفتد و به

30

شماره  ،796شنبه  23مرداد 1395

ئی را برای این بخش ،بیش از پیش ضروری ساخته میسازد.
برخی کارشناسان معتقدند خالءهایی دراین بخش وجود
دارد که دست حاکمیت را برای برخورد با بخش خصوصی
بسته است و این مهم نیاز به بعضی بازنگری دارد .به منظور
اطالع از چگونگی اجرای اچاسئی ،مسئولیتهای بخش
حاکمیتی و بخش خصوصی ،میز گردی با حضور سید امیر
شهیدینیا ،مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی ماهشــهر ،حمید رضا عجمی ،مدیر اچ اس ئی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سید محمدپور راکی،
معاون ایمنی اداره  HSEوزارت نفت درسالن جلسات اداره
کل روابطعمومی وزارت نفت برگزار شد که انتظار میرود
به شفافسازی هر چه بیشتر موضوع اچ اس ئی در صنعت
پتروشیمی کمک کند.

لحاظ حاکمیتی باید برآن متمرکز شویم.
اصلیترین دلیل حوادث را در چه میدانید؟
اصلیترین دلیل در خصوص وقوع حــوادث بی توجهی به نکات
ایمنی اســت و دراین زمینه بیتوجهی به آموزش ،نظارت برعوامل
اجرایی در حین انجام کار ،نقش اساســی دارد؛ بــرای مثال وقتی در
بخش خصوصی فردی  65ســاله برای کار درارتفاع اعزام میشــود،
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( ان پی سی) مسئولیتی برای ورود به
این بخش و چرایی آن ندارد.
شما وقوع بیشتر حوادث را به بخش خصوصی نسبت
میدهید در حالی که این بخش ســابقه شکلگیری آن در
صنعتپتروشیمیکوتاهنیست.دلیلیادالیلافزایشحوادث
اخیر چیست؟
درآمدزایی در بخش خصوصی ،مهمترین موضوعی است که به آن
توجه میشود با وجود آن بارها از مدیران آنها خواسته شده که اچ اس

ئی را جدی بگیرند ،اما توجه چندانی صورت نگرفته است.
در بخش خصوصی تفکر حاکم ســود افزایی و راضی نگه داشتن
سهامداران است در حالی که قبل از واگذاری برای یک بخش اقتصادی
دولتی ،تولید ایمن ،مهمترین مساله بود.
به نظر میآید در واگذاریها ،چارچوبهای تعاملی میان بخش
حاکمیت و بخش خصوصی به دستی تبیین نشده است؛ چه بسا اگر
چارچوبهای واگذاری به شکل دقیقتری مشخص و رعایت شوند با
چنین مواردی روبهرو نخواهیم شد.
آقای شهیدینیا ،ارزیابی شما از حوادث اخیر در حوزه
پتروشیمی چیست؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اولین مجموعه در صنعت نفت است
که دستورعملهای اچ اس را در اختیار دارد و دیگر بخشها نیز آن را
الگوی خود قرار دادهاند ،بنابراین ساختار اچ اس ئی در این مجموعه
وجود دارد اما از زمان واگذاریها یک شکاف نیز ایجاد شده و آن قطع
ارتباط کاری آن با سازمان منطقه ویژه ماهشهر است.

منظور از قطع ارتباط چیست؟
منظور وجود خالء قانونی به لحاظ نظارت و کنترل بخش خصوصی در
حوزه اچاسئی است.
باید پذیرفت که خالء قانونی وجود دارد و معتقدیم باید الزامهای قانونی
دراین حوزه ایجاد شــود .در این مقطع نیز باید منطقه ویژه ماهشهر بتواند
مدیریت ارشد اچ اس ئی را داشته باشد و بخش خصوصی ملزم به تبعیت و
دستور عملها و سیاستگذاریهای کلی شود.
هم اینک مدیریت  HSEمنطقه ویژه ماهشــهر بیشتر جنبه توصیهای
دارد؛ به ایــن مفهوم که برنامهریــزی ،آموزش ،و برگــزاری مانور را انجام
میدهد ،همچنین نقاط اصالحی را استخراج و به شرکتها اعالم میکند.
اما مجوزی که بتواند الزامی برای بخش خصوصی ایجاد کند ،وجود ندارد
این یک خالء است.
حوادث اخیر آنقدر پر رنگ بود که رعایت الزامهای اچ اس ئی از ســوی
بخش خصوصی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
این الزامها ،تعامل بخش خصوصی با بخش حاکمیت را شکل میدهد
و حاکیمت را ناظر بــر آن میکند؛ همچنین بخش خصوصــی را ملزم به
پاسخگویی میکند.
آقای پور راکی شما دراین باره چه نظری دارید؟
آمارسال  94یا حتی امسال نشــان میدهد تا کنون  99درصد حوادث
مربوط به پیمانکاران بوده اما پاسخگویی پیمانکاران را بخش دولتی انجام
داده است.
در اداره کل اچ اس ئی حوادث چهارشرکت همه ساله آنالیز و برنامهریزی
ساالنه نیزدراین حوزه انجام میشود؛ این که اعالم شد تعداد حوادث افزایش
یافته است و یا این که نظارتی وجود نداشته است ،درست نیست.
بنابر بررســیها ،در بخش خصوصی خیلی از موارد سازمانی و قوانین
حوزه ایمنی رعایت نمیشود.
بر اساس اســتاندارد دو علت اساســی در وقوع حوادث نقش دارند ،به
عبارتی دیگر حوادث یا به دلیل اشــتباهات فردی رخ میدهد و یا به دلیل
شرایط ناایمن؛ برای مثال وقتی کسی در حین انجام کاراز کمربند استفاده
نمیکند یک اشتباه فردی مرتکب شده است.
اچ اس ئــی وزارت نفت اگرچه مســئولیت سیاســتگذاری
وراهبردی دارد اما فراتر ازآن عمل کرده است و برای این که بتوانیم
سیاستهای ابالغی به چهارشرکت را پیگیری کنیم کارگروههایی
مثل تجزیه وتحلیل حوادث ،دســتورعملها و راهنمای اچاسئی،
بازدید ممیزین و نظارتها ،بررسی سیســتم اعالم اطفای حریق،
همچنین کارگــروه طرح جامــع  HSEدرمناطق ویژه عســلویه،
ماهشهر ،اهواز و خارگ را در وزارت نفت ایجاد کردهایم.
کارگروه مشارکت در بازبینی الزامهای اچاسئی پیمانکاران که اخیرا
وزیر نفت آن را ابالغ کرده نیز از دیگر کارگروههاست که بیشتراعضای آنها را
مربوط به چهار شرکت اصلی وزارت نفت است.
آخرین مصوبه مربوط بــه الزامهای اچاسئی مربوط به ســال 1382
است و از آن زمان تاکنون تغییرات کمی و کیفی فراوانی از جمله در بخش
پیمانکاری ایجاد شده است.
ازآنجا که در قراردادهای اچ اس ئی الزامی وجود نداشته پیمانکار نیزخود
را ملزم به رعایت آن نمیدانسته است .پیشتر الزامهای اچ اس ئی ضمیمه
پیمان میشــد اما االن الزامهــای مربوط به آن به یک بنــد قانونی و یکی
ازشرایط عمومی پیمان تبدیل است.
اچ اس ئی فقط الزامهای و دستورعمل و ضوابط آن نیست فرهنگ اچ اس
ئی نیز مهم است .همانطور که پیشترهم گفته شد در آنالیزی که انجام شده
است ،بیش از  99درصد حوادث مربوط به پیمانکاران است که نشان میدهد
در کنار موارد فنی وحقوقی ،فرهنگسازی در این حوزه نیز باید تقویت شود.
با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در حوزه اچ اس ئی ،وزارت نفت
میتواند به بخش خصوصی نظارت و کنترل بیشــتری داشته باشد و این
نظارتها از حالت توصیهای خارج شود.

آتشمخازنچگونهخاموشمیشود؟
علی جعفری ،افسر ارشد ایمنی و آتش
نشانی پخش فرآورده های نفتی اراک
با توجــه به آتشســوزیهای اخیــر در مخازن
پتروشــیمی بوعلی ســینا منطقه ویژه پتروشیمی
ماهشهر و بیستون کرمانشــاه ،بررسی نکاتی درباره
این موضوع قابل تامل است .درآتش سوزی مخازن
استوانه ای با توجه به نوع ماده موجود در مخزن ،حجم
مخزن ،تجهیزات و امکانات در اختیار و گســتردگی
آتش ،مدت زمــان تقریبا زیــادی برای مبــارزه با
آتش الزم اســت تا بتوان آن را اطفا کرد .برای مثال
آتشســوزی بوعلی که اطفای آن حدود  56ساعت
طول کشــید یا آتش ســوزی مخزن در یکی از زیر
مجموعههــای وزارت نفت در اصفهــان در دهه 70
که  33ساعت شعله از مخزن بنزین زبانه میکشید،
بهطوریکه شهر اصفهان را در شب روشن کرده بود.
بهطور کلی در عملیات اطفای حریق یک مخزن
حاوی مایع قابل اشــتعال ،مولفههای مهمی موثرند
که به بررسی هر یک از آنها میپردازیم:

الف) فرماندهی حریق:

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

ب)تجهیزات مناسب:

چگونه میتوان آتش یک مخزن حاوی فرآورده
مایع قابل اشــتعال را اطفا کرد؟ باید در زمانی کوتاه
بتوان فوم مناسب را به سطح مخزن رساند ،این کار در
ظاهر آسان به نظر میرسد ،اما ارتفاع مخزن کار را با
چالش روبهرو میکند .اجرای کارآمد این عملیات به
تجهیزات ثابت یا خودروهای اطفای حریق نیاز دارد
که با توانایی که پرتاب مناسب ،فوم را به باالی مخزن
برساند ،تجهیزات اطفای حریق کولینگ و فومینگ
مخازن اگر به درستی عمل کنند و بتوانند فوم مناسب
را به اندازه کافی به سطح مخزن برسانند ،آتش پس از
مدتی فرو خواهد نشست .از آنجا که خاصیت مایعات
قابل اشتعال ســطحی سوز بودن اســت ،باید ماده
اطفای حریق مناسب را که برای مایعات قابل اشتعال
فوم آتشنشانی است ،به سطح مایع در حال سوختن
رساند .فومهای آتش نشانی انواع مختلف دارند که با
توجه به نوع مایع قابل اشتعال از آنها استفاده میشود.
فومها یا کفهای آتشنشــانی بهطورکلی به دو
دســته کلی فومهای پروتئینه و فومهای شیمیایی
تقســیم میشــوند .معروفترین فومهای رایج در
صنعت نفت فوم  AFFF , PFFF , ARهستند.
حال باید فوم یا کف را به مخزن در حال اشــتعال

برســانیم.کار تزریق فوم به مخزن از ســه راه انجام
میشود:
 -1تزریق فوم از باالی مخزن (:)Foam chamber
فوم ضد آتش به وســیله تلمبه از مخزن متحرک به
سیستم کف رســانی که به طور ثابت روی هر مخزن
از نوع سقف ثابت نصب شده ،منتقل شده ،در باالی
مخزن وارد جعبه پخش کف ( )Foam Drumمیشود.
این جعبه ،روی ســقف مخزن نصب شده و کف ضد
آتش از این جعبه و از راه لوله مشبکی که روی محیط
مخزن قرار گرفته بر ســطح مایع در مخزن پاشیده
شده ،با پوشاندن سطح مایع و قطع رابطه هوا با نفت،
سبب خاموش شدن آتش میشود.
 -2تزریق فــوم از زیر مخــزن (subsurface
 :)injectionبرای پوشــاندن سطح مواد نفتی در
مخزنها با فوم ،میتــوان کف را از پایین مخزن
وارد مخزن کرد .از آنجا که وزن مخصوص فوم از
مواد نفتی سبک تر است ،کف تا سطح مایع باال
رفته ،آن را میپوشاند و در ضمن با ایجاد تالطم
در ســطح نفت و در نتیجه کاهش حرارت مایع
نفتی عمل تبخیر مواد نفتی را کندتر کرده و از
این راه فرو نشــاندن آتش را آسانتر میکند .از
آنجا که هزینههای سرمایهای نصب این وسایل از
هزینههای سیستم تزریق از باالی مخزن ،کمتر
و از نظر نتیجه کار نیز موثرتر است ،این سیستم
در پاالیشگاههای جدید و نوبنیاد بیشتر متداول
شده اســت .وزارت نفت نیز ،این روش را برای
پاالیشگاهها و طرحهای جدید و نوبنیاد بیشتر
متداول کرده است.
 )3پرتاب فوم با تجهیزات آتش نشــانی سیار :به
غیر از روشهای تزریق فوم بــا تجهیزات ثابت قبل
با تجهیزات ســیار مانند خودروهای آتش نشانی که
پرتاب فوم پر قدرت و مناسبی دارند و یا مانیتورهای
پرتاب فوم و سایر تجهیزات آتش نشانی مناسب برای
اینکار نیز استفاده میشوند.

ج) حفاظت از سایر مخازن و تجهیزات و
کارکنان:
در این نوع عملیــات اطفای حریق بــا توجه به
شعلههای گسترده آتش ،گرمای زیاد ،استرس زیاد
و نیز زمان زیاد الزم برای مبارزه با حریق باید حتما از
سرایت آتش به سایر تجهیزات و امکانات و کارکنان
جلوگیری کرد؛ در غیر اینصورت با سرایت آتش به
سایر نقاط بهخصوص در صنایع نفتی که مخازن در
کنار هم قرار دارند ،آتشســوزی برای یک مخزن،
مخزن مجاور را هم در گیر میکنــد .پس باید برای
کولینگ یا خنک کردن ســایر مخازن به ســرعت
اقدام کرد که گرمای ناشــی از آتش ،سایر مخازن را
درگیر آتش و ابعاد حادثه را گســتردهتر و کنترل آن
را سختتر نکند.
اطفای حریق مخازن نفتی نیاز به تجربه ،امکانات،
صبر و ایثار آتش نشانان مجرب دارد و بدون آن تمام
روشهای علمی و استانداردها بی معناست.

شماره  ،796شنبه  23مرداد 1395
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اخبار
خطوطلولهتهران

چاپ مقاله همکار نفتی
در ISI

مقاله همکار منطقه تهران در مجله
ACADEMIA ROMANA
چاپ شد.
به گزارش روابطعمومی شــرکت
خطوط لولــه و مخابرات نفــت ایران
منطقــه تهــران ،رئیــس نوبتکاری
تعمیرات این منطقه گفت :این مقاله
با موضوع «ارائه یک رابطه جدید جهت
تخمین زمان اختالط مخزن نفت خام
که دارای دستگاه جت میکسر چرخان
غوطــهور ( ) SRJاســت» در مجله
ACADEMIA ROMANA
Revue Roumdine de
/chimie/ Rev.Roum.Chim
 74-67.)1(2016.61برای اولین
بار به چاپ رسید.
قاســم اســدی ،مســئول بخش
مهندسی مکانیک سیاالت این پروژه
گفت :پس از ساخت دستگاه  SRJطی
یک کار تحقیقاتی سه ســاله و پس از
نصب این دستگاه در مخزن نفت خام
پایانه نفتی خارک و با توجه به نبود یک
رابطه جهت تخمین زمــان مورد نیاز
جهت اختالط این دستگاه ،این رابطه
توســط اینجانب ارائه و در مجله ISI
چاپ شد .وی افزود :تمام روابطی که در
زمینه اختالط جت میکسرها در جهان
ارائه شده ،مربوطه به جت میکسرهای
ثابت بوده و تاکنون کسی در زمینه جت
میکســرهای چرخان رابطــهای ارائه
نداده اســت .این پروژه به درخواست
شرکت پایانههای نفتی تعریف شد تا
پس از ساخت این دستگاه بتوان آن را
با میکسرهای ساید اینتری که کارآیی
چندانی ندارند جایگزین کرد.
رئیس نوبتکاری تعمیرات منطقه
تهران گفت :جهاد دانشــگاهی واحد
علم و صنعت سیستم طراحی این پروژه
را تشکیل داد و ســپس کار طراحی و
ساخت نزدیک به سه سال طول کشید
که در نهایت در یک مجله  ISIخارجی
در سال  2016میالدی به چاپ رسید.
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پاالیشنفتبندرعباس

رزمایش اطفای حریق در پاالیش نفت بندرعباس

رزمایش امداد و نجات و اطفای حریق در بازوهای بارگیری گاز مایع،
با هدف حفظ آمادگي و ارتقای توان مقابله با بحران در شرکت پاالیش
نفت بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،مدیرعامل
این شــرکت گفت :این رزمایش به منظور شناخت نقاط آسیبپذیر و
پیامدهاي ناشي از انفجار و آتشسوزي و با حضور نیروهاي آتشنشاني،
بهرهبرداري ،حراســت ،ایمني ،طب صنعتي ،محیط زیست و پدافند
غیر عامل و مدیریت بحران برگزار شــد .هاشــم نامور افزود :ارتقاء و
سنجش آمادگي کارکنان آتش نشاني ،افزایش توان عملیاتي و قدرت
تصمیمگیري مسئوالن در شرایط اضطراري ،ارزیابي توانایي و سرعت
عمل گروههاي امدادي و بهرهبرداري ،اطمینــان از آماده به کار بودن
وســایل و تجهیزات و شناســایي نقاط قوت ،ضعف و ارزیابي عملکرد
از مهمترین اهداف برگزاري این رزمایش بود .وي ادامه داد :ســرعت
در برقراري ارتباط صحیــح ،حضور به موقع تیمهاي آتشنشــاني و
امداد و نجات در محل حادثه ،نجات مصــدوم ،تخلیه محوطه ،کنترل

و اطفاء حریق و انجام اقدامات اولیه الزم از ســوي همکاران اورژانس و
انتقال مصدومان به مرکز طب صنعتي از برنامههاي تعیین شده در این
رزمایش بود.

گاز یزد

مقاله یزدی ها در همایش گاز برتر شد
لوح ســپاس از علیرضا احمــدی ،رئیس
خدمات اداری شــرکت گاز اســتان یزد
تجلیل کرد .در متــن این تقدیرنامه آمده
است :جایگاه امروز شرکت ملی گاز ایران
در عرصههای ملی و بینالمللی ،بیشک
مرهون تالشهای جمعی تمامی کارکنان
متعهد و متخصص آن طی نیم قرن گذشته
بوده و پنجاهمین ســال تأسیس شرکت
ملی گاز ایران فرصت مناسبی برای معرفی
دستاوردها و توانمندیهای آن برای مردم
شریف ایران است.

در همایش گرامیداشت پنجاه سالگی
تاســیس شــرکت ملی گاز ایران ،مقاله
رئیس امور اداری شــرکت گاز استان یزد
به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.
به گزارش روابطعمومی شــرکت گاز
اســتان یزد ،حمیدرضا عراقــی ،معاون
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز
ایران در همایش گرامیداشت پنجاهمین
سال تأسیس شرکت ملی گاز ایران که با
حضور ریاست جمهور و وزیر نفت در محل
پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد ،با اهداء

پایانه های نفتی

برگزاری دو کارگاه آموزشی بانوان در خارک
ســومین و چهارمین کارگاه آموزشی
بانوان شــرکت پایانه های نفتــی ایران با
موضوع متوازن ســازی و تعادل بین کار و
زندگی و سالمت جسمی و روانی زنان شاغل
درمحیط کاردر جزیره خارک برگزار شد.
فرشته پاکمنش مشــاورمدیر عامل در
امور بانوان شرکت پایانه های نفتی ایران با
بیان اینکه در این دوره آموزشی بیش از 40
نفر از کارکنان زن در جزیره خارک حضور
داشــتند افزود :پیامدهای مثبت اشتغال
زنان،پیشــگیری از مخاطرات شغلی برای
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زنان ،راهکارهای مبارزه با استرس شغلی،
افسردگی شــغلی و راهکارهای پیشگیری
از آنها و اهمیت وجایــگاه بنیان خانواده از
سرفصل های این دو کارگاه آموزشی بود.
وی با اشاره به حساسیت حضور زنان در
جامعه واهمیت پذیرش نقش همســری و
مادری هر زن و اینکه حفظ سالمت جسم و
روان دردوره اشتغال موجب افزایش کارایی
و بهره وری این کارکنان می شود گفت:عالوه
بر اینکه ایــن دو کارگاه آموزشــی دردفتر
تهران مناطق عملیاتی و پایانه شمال برگزار

می شود؛ به زودی کارگاه های دیگری نیز با
عنوان «حقوق انسانی زن» « ،تحکیم بنیان
خانواده» و» توان اجرایی فردی و اجتماعی
و شــغلی زنان در صنعت نفت» درخارک
برگزار می شود.
وی یاد آورشــد :پیش از نیز دوره هایی با
عنوان « نقش زنان در توســعه» و «جنسیت
و توسعه» در جزیره خارک و با همکاری اداره
آموزش واداره روابط عمومی شــرکت پایانه
هاینفتی ایرانوهماهنگی مشاور اموربانوان
شرکتملینفتبرگزارشده بود.

پخشتربتحیدریه

گازگیالن

نصب بیش از  ۲3هزار انشعاب گاز درگیالن

بیش از  ۲۳هــزار انشــعاب گاز از ابتدای
امسال تا پایان تیرماه ،در استان گیالن نصب
شــد که بیش از  ۵هزار و ۵۰۰انشــعاب آن
مربوط به تیرماه بوده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان
گیالن ،مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر
گفت :آمار انشعاب مربوط به تیرماه نسبت به
مدت مشابه سال قبل بیش از  ۲.۳برابر رشد
داشته که نشان دهنده عزم راسخ شرکت گاز

استان براي گازرســاني به تمام نقاط استان
است .ظهیري افزود :با نصب این تعداد انشعاب
در ســال جاری ،مجموع انشعاب نصب شده
در اســتان به بیش از  ۵۲۰هزار رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن اظهار
داشت :برنامه گازرساني به روستاهاي استان
طبق برنامهریزيهاي انجام شده پیش رفته
و امیدواریم تــا هفته دولت ،بیــش از  ۶هزار
انشعاب دیگر در استان نصب شود.

گاز زنجان

تقدیر از فعاالن قرآني شركت گاز استان زنجان
شوراي فرهنگي شرکت گاز استان زنجان با هدف ترویج فرهنگ
قرآني ،هر ســال کالسهاي قرآني و مسابقات
قرآني را در سطح استان بین کارکنان ،فرزندان و
همسران برگزار ميکند.
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان
زنجان ،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
زنجــان در آیین تجلیل از خادمــان افتخاری و
فعاالن قرآنی دســتگاههای اجرایی گفت :عمر
انســان فرصتی برای بندگی و خدمت به جامعه
اســت و اندوختههای دانشــمندان مخصوص
خودشاننیست وبهعنوان سرمایه ملیباید مورد
اســتفاده عموم قرار گیرد .آیتاهلل علی خاتمی
افزود :در طول ســالهای فعالیت این مجموعه
قرآنی بــرکات بســیاری در حوزه قــرآن برای
زنجان حاصل شده است که طبق گزارش اعالم شده  ۱۷شعبه از این
مجموعه قرآنی در زنجان فعال است ،اما ایجاد چهار مجموعه قرآنی
دیگر همچون دارالقرآن کریم در نقاط مختلف زنجان امری الزم و
ضروری است .امام جمعه زنجان اظهار کرد :در استان زنجان ظرفیت
برای ساخت دارالقرآنهای دیگر نیز وجود دارد و از روستاها که داراي

ظرفیت باالیيدارندنبایدغافلشد.سیدسعیدعسگریان،مدیرعامل
و رئیس شوراي فرهنگي نیز گفت :هدف از اجراي
مســابقات و برنامههاي قرآنــي ترویج فرهنگ
و روح قرآن در جامعه اســت و دغدغه شــوراي
فرهنگي همواره این است که مسابقات قرآني و
جهتگیري ما بیشتر به سمت مفاهیم و محتوا
باشد .وي با تاکید بر این که خوشبختانه گامهاي
بسیار موثري در زمینه قرآني و نهج البالغه طي
سالهاي گذشــته در این شرکت برداشته شده
است ،افزود :عالوه بر مســابقات قرآني آموزش
همواره مورد توجه جدي شــرکت بود و جایگاه
خاصيدرفراینداجرايمسابقاتداردودرهمین
راستا حمایتهاي الزم صورت ميگیرد.
وي در ادامه با بیان اینکه ،آموزش پشــتوانه
محکم برنامههاي قرآني شــرکت اســت عنوان کرد :براي اجراي
برنامههاي آموزش قرآن جلســات متعددي با ســازمان دارالقرآن
الکریم تشکیل شده است و با جدیت موضوع آموزشهاي حضوري و
غیر حضوري و استفاده از فضاي مجازي عالوه بر آموزشهاي سنتي
پیگیري ميشود.

پخش کردستان

جایگاههای سوخت كردستان ،آماده خدمات رسانی به مسافران
شرکت ملی پخش فرآوردههاي نفتي منطقه کردستان
با هدف ارائه خدمات مطلوب به همشــهریان و مسافراني
که در ایام تعطیالت تابستاني به این استان کردستان سفر
ميکنند ،عملیات نظارت بــر عرضه مطلوب فرآوردههاي
نفتي در جایگاههاي عرضــه فرآوردههاي نفتي و CNG
منطقه را در دســتور کار قرار داد .به گزارش روابطعمومی
شــرکت ملي پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان،
مدیر این شــرکت گفت :به منظور ارائه خدمات شایسته
به مسافران اســتان ،گشــتهاي منظم و میداني از کلیه
جایگاههــای عرضه ســوخت اســتان با حضور روســا و
کارشناسان واحدهاي خدمات مهندســي ،برنامهریزي،
 HSEو سامانه هوشمند ســوخت بازدید شد و وضعیت

جایگاهها مورد بررسي قرار گرفت .یاسمي افزود :هماکنون
 ۶4باب جایگاه عرضــه فرآوردههاي نفتــي و  ۵۲جایگاه
باب  CNGدر ســطح استان کردســتان نسبت به عرضه
فرآوردههای نفتی فعالیت دارند.

صرفهجویی  ۲۰میلیون
لیتری بنزین در  ۴ماه
نخست امسال

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

ایجاد حوضچه تبخیر
جلوگیری از ورود مواد
نفتی در علیآباد
عملیات ایجاد حوضچــه تبخیر در
فشارشــکن علی آباد با هدف جلوگیری
از ورود آبهای آلوده به مــواد نفتی در
طبیعت آغاز شد.به گزارش روابطعمومی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
منطقه شمال ،سرپرست واحد نگهداری
و تعمیرات ساختمان این منطقه گفت:
طبق الزامات ســازمان حفاظت محیط
زیســت ،آب خروجــی از حوضچههای
جدا کننــده آب از نفت نباید بیشــتر از
 ۱۰میلیگرم حــاوی چربــی و روغن
باشد که با احداث حوضچههای تبخیر،
درصد خســارات احتمالی بــه محیط
زیســت اطراف به صفر میرسد .قاسم
نصیری افزود :در حال حاضر خاکبرداری
حوضچه تبخیر علیآباد انجام شده است.
سرپرســت واحد نگهداری و تعمیرات
ساختمان منطقه شمال از رنگآمیزی
۱۱۹تیرپایههای گل پل و اوریم خبر داد
و گفت :مقاومســازی در سه نقطه پلنگ
دره روی خط  ۳۲اینچ ،رسکت در مرگاو
و خط هشت اینچ علی آباد – گرگان نیز
انجام شده است.
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اخبار
پتروشیمیشهدایمرودشت

توضیح یک خبر
در پی درج گزارشــی در شــماره 793
نشریه مشــعل مورخ  2مرداد ماه  ،1395با
عنوان پتروشــیمی پیر مرودشت جوانه زد،
به استحضار میرساند که طرح پتروشیمی
شهدای مرودشت ،جزو طرحهای توسعهای
متعلق به شرکت پتروشیمی شــیراز بوده
که پس از رســیدن به بهرهبرداری در اسفند
 ،1394رسما به عنوان اوره و آمونیاک منطقه
سوم پتروشیمی شیراز شــناخته میشود.
بنابراین اطالق نام پتروشیمی مرودشت به
کلمجموعهصحیحنیست.
با توجه به قدمت پتروشــیمی شــیراز
در تولید کودهای شــیمیایی و به دنبال آن
افزایش دو برابری ظرفیت تولید این محصول
با اجرایی شدن طرح جدید ،تمرکز بر توسعه
صادرات با در نظر داشــتن برند پتروشیمی
شیرازبهعنوانبخشیازداراییهاینامشهود
از نقاط قوت بوده که عالوه بر تقویت کسب و
کار ،منافع ملی و محلی را به دنبال دارد .برند
پتروشیمی شــیراز هویت کل این سازمان
را تشــکیل میدهد و به عنوان یکی از ارکان
توسعه تجارت جهانی ،باعث افزایش اعتبار و
شهرت در فضای رقابتی بازار جهانی میشود.
کمک بــه تقویت این کســب و کار ازطریق
برند پتروشیمی شیراز ،شــرکت را در انجام
بهینه مسئولیتهای اجتماعی در حوزههای
مختلف به ویژه اشتغال زایی محلی در حوزه
شهرســتان مرودشت و روســتاهای تابعه،
موفقتر خواهد کرد.
گازآذربایجانشرقی

بهرهبرداری از  92پروژه
گازرسانی همزمان با هفته
دولت
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان
شــرقی از بهرهبرداری 92پروژه شرکت گاز
این استان در هفته دولت خبر داد .به گزارش
روابطعمومی شرکت گاز استان آذربایجان
شــرقی ،مدیرعامل این شــرکت گفت :به
مناســبت هفته دولت  87پروژه گازرسانی
به روستاها ،یک پروژه ســاختمان اداری و
پست امداد و پروژه احداث 4ایستگاهCGS
بااعتباریبیشاز 487میلیاردریالدراستان
آذربایجان شــرقی به بهرهبرداری میرسد.
ولیاله دینی افزود :برای گازرســانی به این
تعداد روســتا ،بیش از  313میلیارد ریال و
برای ساختمان اداری و امداد اهر بالغ بر529
میلیارد ریال و همچنین برای احداث چهار
ایستگاه افزایش ظرفیت شهرهای آذرشهر،
ورزقان ،میانه و ملــکان بالغ بر 122میلیارد
ریالاعتبارجذبشدهاست.
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گازبوشهر

مدیرکل روابطعمومی وزارت نفت:

خود را موظف به حمایت از رسانهها میدانیم

اکبــر نعمتالهــی ،مدیــرکل
روابطعمومی وزارت نفت ،به مناسبت
گرامیداشت «روز خبرنگار» در جمع
اصحاب رسانه اســتان بوشهر حضور
یافت .به گزارش روابطعمومی شرکت
گاز استان بوشهر در این نشست که با
تالش روابطعمومی منطقه اقتصادی
انرژی پارس و به میزبانی شرکت گاز
استان بوشــهر برگزار شد ،مدیرکل
روابطعمومــی وزارت نفت و اعضای
هیئت مدیره خانه مطبوعات ،مدیران
مســئول هفتهنامهها و روزنامههای
استان بوشهر حضور داشتند .این نشســت با هدف تبادل نظر و تعامل
هرچه بیشتر میان اصحاب رســانه و متولیان روابطعمومی وزارت نفت
برپا شد ،دســتاندرکاران عرصه ارتباطات و اطالعرسانی استان بوشهر
به بیان دیدگاههای خود درباره موضوعات مختلف پرداختند .مدیرکل
روابطعمومی وزارت نفت ضمن قدردانی از تالش بیشائبه اصحاب رسانه
گفت :خود را موظف به همراهی و حمایت از رســانههای ارتباط جمعی
دانسته و در این راه از هیچ تالشــی فروگذار نخواهیم کرد .نعمتالهی
در ادامه ضمن شــنیدن دغدغهها و مشکالت اصحاب رســانه ،به ارائه
راهکارهای الزم در خصوص مهمترین مشکالت مطرح شده پرداخت.

حمایتمالیازرسانههاازطریقتوزیع
آگهیهای وزارت نفت وساماندهی به
اینموضوع،عمدهترینمطلبیبودکه
اصحاب رسانه با اشاره به آن خواستار
پیگیریوحمایتهایجدیمدیرکل
روابطعمومــی و دیگــر متولیان امر
شدند .مدیرکل روابطعمومی وزارت
نفت نیز در این خصوص ضمن اشاره
به اقدامات صــورت گرفته گفت :در
زمینه توزیع آگهیهای شرکتهای
نفتوگازی ،تمام هم و غم ما این است
کهبهرسانههاکمککنیم.نعمتالهی
با اشاره به جایگاه استان بوشهر در حوزه فرهنگ و رسانه گفت :همانطور
که گفتیم ،عزم خود را برای حمایت و توانمندســازی رسانههای استان
بوشــهر جزم و در این خصوص به مدیران روابطعمومی شــرکتهای
وزارت نفت مستقر در استان بوشهر تکلیف کردهایم که بیشترین تعامل و
همراهی را با نشریات و روزنامهها داشته باشند.
وی افزود :آمادگی آن را داریم که در این حوزه براساس استانداردهای
روزآمد دنیا و کشــور با همراهی و همکاری خانــه مطبوعات و اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گامهای مهمی برداریم که برگزاری کارگاهها ی
آموزشی و تورهای رسانهای از جمله آنهاست.

مناطق نفتخیز جنوب

اطالعرساني بهنگام و مؤثر خطیرترین رسالت رسانههاست
اطالع رســاني به هنگام و مؤثــر اولین و
خطیرترین رسالت رســانهها است .صنعت
نفت با قدمتي بالغ بر یکصد سال خواستگاه
حوادثتاریخيبسیاريبودهکهنقشبيبدیل
خبرنگاران و قلم فرسایي آنها در روزنامههاي
دوران گذشته و رســانههاي نوین ،بر کسي
پوشیده نیست .شرکت ملي مناطق نفتخیز
جنوب به عنوان بزرگتریــن تولید کننده
نفت ایران و قطب اقتصاد انرژی کشــور نیز
با درک این واقعیت که دنیــاي امروز دنیاي
اطالع رساني و آگاهيبخشي است ،همواره

بهرســانههابهعنوانبازویيتوانمنددرکنار
خود نگریسته و تالش داشــته با تعاملي دو
سویه فرصتهاي توسعه را براي استانهاي
واقع شده در محدوده جغرافیایي این شرکت
فراهم آورد .اهمیت اطالعرســاني بهینه و
بهنگام و البته مؤثر و هوشمندانه در این برهه
از زمان اولین و خطیرترین رسالت رسانهها
است.ایناصلمهمازانتظاراتواقعيصنعت
نفتازفعاالناینحوزهاستکهبرقراریتعادل
و توازن بین نیاز مخاطبان به اطالعرســانی
شفافازیکسوورعایتمصالحنظاموصرفهو

صالحصنعتنفت،بهعنوانخطمقدمتولید
و اقتصاد ،از ســوی دیگر ،مهمترین چالش و
البته حساسترین مسئولیت اصحاب رسانه
درگذار از مقطع حساس کنوني است .ضمن
گرامیداشت 17مرداد سالروز شهادت شهید
محمودصارميوپاسداشتیادوخاطرههمه
شهداي رسانه و تبریک این روز به خبرنگاران
و فعاالن عرصه اطالعرســاني ،تالش افتخار
آفرینوارزشمنداینعزیزاندرانعکاساخبار
حوزهصنعتعظیمنفترابایدگرامیداشت.
رضاطاهريرييسروابطعموميشرکتملی
مناطقنفتخيزجنوب

منطقه  8انتقال گاز

روابط عمومي منطقه  8عملیات انتقال گاز در سكوي نخست ایستاد
در یازدهمین جشنواره ملي انتشارات روابط عموميهاي برگزیده
کشور ،بخشعليزاده ،رییس روابطعمومی منطقه  8عملیات انتقال
گاز ایران ،موفق شد رتبه برتر بخش تحلیل محتوا را ازآن خود کند.
به گــزارش روابطعمومــی منطقــه  8عملیات انتقــال گاز،
یازدهمین جشنواره ملي انتشــارات روابط عموميهاي برگزیده
کشور با حضور متخصصان ،کارشناســان روابط عمومي ،اصحاب
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رســانه ،اســاتید علوم ارتباطات و مقامات کشــوري در دو بخش
رقابتي و آموزشــي برگــزار و روابــط عمومي منطقــه  8عملیات
انتقال گاز حائز دریافت رتبه برتر در بخش پژوهش شــناخته شد.
بنابرایــن گــزارش ،تمامي آثــار ارســالي شــامل مجموعه
فعالیتهــا و تالشهــای یــک ســاله مدیــران روابطعمومی،
در چنــد مرحله مجــزا و از ســوی هیئــت داوران ارزیابي شــد.

گازآذربایجانغربی

گازخراسانرضوی

رکوردی تازه در گازرسانی خراسان رضوی
طی  ٤ماه امســال بیش از یکهزار و 500
کیلومتر شبکهگذاری گاز در استان خراسان
رضوی انجام شد.
به گزارش روابطعمومی شرکت گاز استان
خراسان رضوی ،مدیر این منطقه گفت :بخش
اعظم فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران در
دولت تدبیر و امید ،به بحث محرومیتزدایی
از روســتاها و مناطق کمتر برخوردار از گاز
کشور اختصاص یافته است.
حبیب ا ...صادقی افزود :با اجرای یکهزار

و  500کیلومتر شبکهگذاری گاز طبیعی در

گاز خراسان جنوبی

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

گاز کرمانشاه

پایگاه بسیج شهید تندگویان
افتتاح شد
همزمان با برگزاری یادواره شهید تندگویان و شهدای وابسته
به اداره گاز شهرستان قاینات ،پایگاه بســیج شهید تندگویان
این اداره افتتاح شد .به گزارش روابطعمومی شرکت گاز استان
خراسان جنوبی ،در جوار پیکر شــهید گمنام هشت سال دفاع
مقدس و با حضور مسئوالن شهرستان قاینات ،همزمان با افتتاح
پایگاه بسیج اداره گاز شهرستان قاینات یادواره شهید تندگویان
و شهدای وابسته به اداره گاز شهرستان قائنات برگزار شد.
حسن شیرین ،فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان شرکت
گاز اســتان در این مراسم با تاکید بر اینکه شــهدا برای دفاع از
انقالب و والیت ،راه شهادت را انتخاب کردند و ما نیز باید امروز
ادامه دهنده راه آنها باشــیم ،اظهار داشت :دفاع از والیت سبب
عزت و سربلندی ملت میشود و ایثارگران و شهدا در  ٨سال دفاع
مقدس از جان و مال و ناموس خود گذشتند و باید این فداکاری
آنان به الگویی برای همگان تبدیل شود.

گازرسانی به  265واحد صنعتی
عمده در استان کرمانشاه
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشــاه از گازرسانی به
 ٢٦5واحد صنعتی عمده در این استان خبر داد.
به گزارش روابطعمومی شــرکت گاز استان کرمانشاه،
حمید فانی گفت :گازرســانی به واحدهای بزرگ صنعتی از
بخشهای مهم برنامه توسعه گازرسانی در استان کرمانشاه
است و تاکنون به  ٢٦5مورد از صنایع عمده و صنعتی استان
شامل نیروگاهها ،کارخانجات سیمان و سایر واحدهای بزرگ
صنعتی گازرسانی شده اســت .وی افزود :به طور کلی همه
شــهرکهای صنعتی و صنایعی که متقاضی استفاده از گاز
بودهاند به شبکه گاز متصل شــدهاند و به هر تقاضای جدید
برای گازرسانی به صنایع به سرعت ترتیب اثر داده میشود.
فانی با اشاره به مصرف ساالنه سه میلیارد و  500میلیون
مترمکعب گاز طبیعی در اســتان کرمانشاه تصریح کرد٦5 :
درصد این میــزان مصرف ،مربوط بــه بخشهای صنعتی و
صنایع بزرگی مانند نیروگاهها و کارخانجات سیمان است

خطوط لوله و مخابرات تهران

رفع قطع فیبرنوری شبکه سراسری مخابرات شمال به جنوب

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

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

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

گازرسانی به
 400روستا در
آذربایجانغربی

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

 10اثر ديگر صنعت نفت به ثبت تاريخي رسيد

ده اثر تاریخی فرهنگی میراث نفت ،واجد ارزش ثبت
در فهرست آثار ملی کشور شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی موزهها و اسناد صنعت نفت ايران ،به
دنبال درخواست مجري طرح موزهها و اسناد صنعت نفت ،سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستی و گردشــگري موافقت خود را با
ثبت تاريخي نقاطي كه قرار اســت موزه نفــت در آنها راهاندازي
شود ،اعالم كرد.
آموزشــگاه فنی و حرفهای ،اولين جايگاه پمپ بنزين ايران،

نيروگاه شماره يک ،اســکلههای نفتی  1تا  11و جرثقيل گوگرد
و اكوان و نيز خانههای تشريفاتی در آبادان ،كارخانه برق تمبی،
تاسيسات نفتی و كارخانه و تقطير بی بيان در مسجد سليمان و
پمپ بنزينهای شــماره  4و  6در تهران از جمله آثار غير منقول
صنعت نفت و موقعيتهای واجد شرايط برای ثبت ملی به شمار
میروند .پيشتر نيز  92موقعيت نفتي در فهرست مکانهاي نفتی
ثبت شده در آثار ملی تاريخي جاي گرفته بود كه از جمله میتوان
به چاه شماره يک در مسجد سليمان ،كارخانه حلبسازي و حلب

سرويس کارکنان مناطق نفتخيز به
خانه بازگشت

یک دستگاه اتوبوس زرد رنگ قدیمي که به عنوان سرویس
کارکنان شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و فرزندان آنها مورد
استفاده قرار ميگرفت ،پس از تعمیر و بازسازی در تهران به آبادان
منتقل شد .به گزارش روابطعمومی موزهها و اسناد صنعت نفت،
این اتوبوس قدیمي که در امیدیه اهواز نگهداري مي شــد ،سال
گذشته به کوشش دفتر موزهها و با همکاری مسئوالن شرکت ملي
مناطق نفتخیز جنوب به تهران منتقل و پس از طی مراحل فنی و
آمادهســازی جهت نمایش در موزه نفت آبادان هفته گذشته در
اختیار مسئوالن شرکت پاالیش نفت آبادان قرار گرفت .اتوبوس
یاد شده از جمله پنج دستگاه اتوبوسی است که به عنوان سرویس
حمل و نقل کارکنان نفت در قدیم مورد استفاده قرار میگرفت.
این اتوبوس ساخت کشور آمریکا است و گنجایش  40سرنشین
را دارد .گفتنی است این اثر قدیمی و ارزشمند با تزئینات به کار
رفته در آن و مجهز به امکانات سرمایشی و گرمایشی به عنوان
محلی برای مطالعه و انجام امور هنری دانشآموزان در نظر گرفته
شده است.
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پركني در كرمانشاه ،سينما و دانشــکده نفت ،تلمبه خانه نفتی
دارخوين ،خانههای بريم و انکس ،منازل شركت نفت در آبادان،
كاروانسرای شركت نفت در اروميه و مهمانسرای نفت در بابلسر
اشاره كرد.
ساختمان كنسولگری انگليس واقع در باغ آقای شهر كرمان
با قدمت  120سال و تاسيسات قديمی شركت پخش فرآوردههای
نفتی در مشهد در برنامه اداره كل روابطعمومی وزارت نفت برای
ثبت در فهرست آثار ملی كشور قرار دارند.

WWW.PETROMUSEUM.IR

باانتقالکلیهاشیایموزهایشرکتهاینفتیفالتقارهوپایانهها

پروندهخارکهمبستهشد

پس از بررسی نهايی تاسیسات و انبارهای مازاد
شــركتهای نفتی فالت قاره و پايانهها در منطقه
عملیاتی خارک ،كلیه اشیای واجد شرايط موزهای
هفته گذشته به آبادان و مسجد سلیمان منتقل شد.
تاسیســات و تجهیزات نفتــی موجود در هــر يك از
شــركتهای نفتی فالت قاره و پايانههــا در جزيره خارك
از قدمــت طوالنی در صنعــت نفت برخوردارنــد و در بدو
شكلگیری دفتر موزههای صنعت نفت در اولويت بررسی
مسئوالن و كارشناسان اين مركز قرار گرفتند.كاوشهای
بهعمل آمده در سال گذشته و نیز بررسی نهايی در تیرماه
سال جاری از تاسیســات ،انبارهای ســلويج ،كارگاهها و
واحدهای عملیاتی و فنی در شركت نفت فالت قاره اشیايی
نظیر گیجهای فرســوده ،بوق دريايی ،راديو و تلفن ،راديو
دريايی ،لبــاس آتشنشــانی ،انواع گیت ولــو ،تجهیزات
غواصی ،اســاليد پروژكتور ،قايق نجات ،انواع مته حفاری،

تجهیزات جوشكاری زير آب و  ...و در شــركت پايانههای
نفتی انواع شــیر ،پمپ ،نازل فلنجی ،ســه راهی فلنجی،
جكهای بازوی بارگیری ،انواع گیت ولو ،پروانه پمپ ،طناب
گیر كشتی ،زنجیر مستعمل ،گوی شــناور و  ...شناسايی،
گردآوری و ثبت شد .اشیای ياد شده كه قدمت اغلب آنها به
بیش از  50سال میرسد ،ابتدا با كشتی به بندر لنگه ،سپس با
خودروهای تريلی به منظور تجهیز موزههای نفت به آبادان و
مسجد سلیمان انتقال يافتند.
در میان اشیای شناسايی شــده در شركت نفت فالت
قاره يك عدد تابوت قديمی با بدنه چوبی متعلق به شركت
آمريكايی آی پك به چشم میخورد .اين شركت تمهیداتی
را برای وقوع حوادث ناگهانــی از جمله مرگ كاركنان خود
پیشبینی كرده بود .تابوتها پس از ساخته شدن در كشور
آمريكا برای جابه جايی اجســاد از ايران بــه آمريكا مورد
استفاده قرار میگرفتند.

موزهنفتشرقکشوردرمشهدراهاندازيميشود

موزه نفت شــرق كشــور با
محوريت شــركت ملي پخش،
در محل انبار پخش شماره يك
شهر مشهد مقدس راه اندازي
ميشود.
به گزارش روابطعمومی موزهها
و اســناد صنعــت نفت ايــران ،در
جلسه مشترك مسئوالن موزههاي
صنعت نفت با مسئوالن شركتهاي
پخش تهران ،مشهد و صندوقهاي
بازنشســتگي صنعت نفــت ،محل
انبار شــماره يك پخش مشهد براي
تاسیس موزه نفت شرق كشور در نظر
گرفته شد .انبار شماره يك مشهد در
سال  1320در محل چهار راه مقدم
طبرسي با عنوان شركت نفت انگلیس
و ايران تاسیس شد و پس از ملي شدن

صنعت نفت با نام شركت نفت ايران،
ناحیه خراسان ،شروع به فعالیت كرد.
وجــود انبارهاي قديمــي پرچي ،از
جمله ويژگيهاي اين مكان است.
پیشتر انبار شــماره يك مشهد
مــورد بازديدهــاي كارشناســانه
قرارگرفته و فضاهاي محوطه ،انبارها

و تاسیســات آن برای اختصاص به
موزه نفت مناسب تشــخیص داده
شده بود .شهر مشهد به عنوان يكي
از شاهراههاي ارتباطی منطقه شرق
كشور ،از پیشینهای طوالنی در زمینه
توزيع و پخــش فرآوردههاي نفتي
برخوردار است.

روزی روزگاری نفت

«صاحبملوس»وسوابقکاري!

نعمت ا ..امام

در سالهاي اولیه تولید
نفت در مسجد سلیمان،
براي نگهداري ســوابق
كارگران از روش خاصي
اســتفاده ميشــد كه
عبارت بود از اختصاص
يك شماره شــامل دو
حــرف اختصــاري نام
كارگاه و دو يا سه عدد سريال واگذاري به كارگران .به اين ترتیب براي هر
كارگري كارتي به نام  History Cardيا سوابق آنها تهیه میشد كه در آن
مشاغل و تغییرات دستمزدي و ايام مرخصي ثبت میشد.
در آن ايام ،كارگزيني كارگران مســجد ســلیمان در محلي به نام
«دره مال كريم» واقع شده بود و كلیه سوابق كارگران در آنجا نگهداري
میشد و از آنجا كه سیستمهاي مدرن آرشیوي يا كامپیوتري امروزي
وجود نداشت ،با از میان رفتن اين ســوابق ،اطالعات موجود در مورد
كارگران به مخاطره میافتاد.
از قضا در يكي از زمستانهاي اوايل دهه  ،1310بارندگي شديدي
رخ داد و با به راه افتادن ســیالب در دره مال كريم ،ســاختمان و كلیه
مدارك كارگزيني كارگران طعمه سیالب شد و از میان رفت.
شــركت نفت ايران و انگلیس كه اين كارگران را در استخدام خود
داشت ،به فكر راه چاره اي افتاد تا بتواند سوابق را از نو جمعآوري كند.
در نتیجه تیمي مركب از سه نفر ايراني و يك نفر انگلیسي به نام «مستر
میلوز» ( )Mr. Miloseمامور تعیین سوابق افراد شده و با مصاحبه با يك
يك افراد و مطابقت با شواهد موجود نسبت به تهیه و تعیین كارت جديد
براي آنها اقدام كردند.
روش كار به اين صورت بود كه هر كارگري با قرار گرفتن در مقابل تیم
تحقیق بايد سوابق خود را اعالم و سپس براي اثبات درستي آنها مدارك
و شواهدي را ارائه میكرد و مثال اگر میگفت سابقه كارم  20سال است،
بايد میگفت در آن زمان رئیس منطقه مستر فالن يا صاحب بهمان بود
و قیافهاش اين شكلي بوده و چطور و با چه كساني سر كار میآمد و ...
ســريهاي اول كارگران كه براي مصاحبه رفتند ،موضوع را براي
ســايرين تعريف كرده و راهنماييهاي الزم را انجام دادند! اين بود كه
افراد با نشانيهايي كه از همكاران قديميتر میگرفتند ،مرتب سوابق
خود را باال و باالتر میبردند.
براي مثال يكي هنگام مصاحبه با مستر میلوز اعالم میكرد كه در
ده سال قبل با صاحب نیكلسون در چاه شماره ســه كار كرده و وقتي
نشاني میپرســیدند پاســخ میداد :همون كه داراي قدي بلند بود و
همیشه با سگ كوچك پشمالويش به محل پروژه میآمد! مستر میلوز
و همكارانش هم كه نشاني را درست تشخیص میدادند ،مراتب را تايید
كرده و ده سال سابقه با خودنويس قرمز میلوز در كارت فرد مزبور درج و
امضا میشد .تعدادي از اين كارتها در پرونده كارگران قديمي موجود
است و نگارنده خود مواردي از آنها را مشاهده كرده است.
به اين ترتیب با تسري اين موضوع بین كارگران و ذكر شواهد
شنیده شده از ديگران ،بعضي تا ده سال و يا بیشتر سابقه خود را
افزايش دادند .در نتیجه مســتر میلوز يا به قول برخي كارگران
«صاحب ملــوس» در بین كارگــران معروف و منشــاء خیري
براي آنها شــده بود كه عموما هم در شرايط سخت و ناگواري كار
میكردند.
حتي گفته میشــود بعضي از افراد داراي ســابقه مورد تايید
«مستر میلوز» يا آنچه كه اصطالحا به «ســوابق مستر ملوس»
معروف شــده بود ،به هنگام بازخريدي و يا بازنشستگي سوابق
كاري بیش از سن خود داشتند!
بعدها و در زمان كنسرســیوم كه طرح تعديل نیروي انســاني در
صنعت نفت و بازنشستگي كاركناني كه داراي سابقه باال بودند به اجرا
گذاشته شد ،افرادي با  40سال سن و  45ســال سابقه كاري بازخريد
شدند!
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تاریخ

ماجراهای نفت شمال  -بخش پنجم

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

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

ال و بدون مشارکت انگلستان با ایران وارد
متقاعد کند که طرف آمریکایی مستق ً
قرارداد شود؛ نخست وزیر وقت قوامالسلطنه در برابر تصمیم دو کمپانی مبنی بر
شراکت بر سر نفت شمال مقاومت نشان داد و اما ادامه ماجرا !

شرح مذاکرات با استاندارد اویل و وزارت خارجه آمریکا شمالی تشکیل میدهد.
(انتها) شوستر به دقت این اســاس موافقت را گفتوگو
در تلگراف عالء به قوام که تاریــخ  12دی  2 (1300ژانویه
کرده آن را صالح ایران میداند». ...
 ) 1922را دارد به این شرح آمده بود:
نخستوزیر وقت قوامالسلطنه در برابر تصمیم دو کمپانی
«استاندارد اویل با سر جان کُدمن نماینده کمپانی نفت
جنوب در آمریکا داخل مذاکرات شــد .پــس از مذاکرات مبنی بر شراکت بر سر نفت شــمال مقاومت میکند .وی از
متعدده فیمابین خودشان و شوســتر به قطع و فصل ذیل این مسئله بیم داشت که شــرکت نفت ایران و انگلیس در
رســیدند که به حضرت اشــرف و مجلس پیشــنهاد شود :بلندمدت اختیار کلی نفت شــمال را در دســت بگیرد و به
 )1از آنجا که یک نوشــته به عنوان امتیاز نفت به توســط مرور زمان ادعاهای تازهای را در این باره طرح کند .مواردی
محمدولی[خان سپهساالر] که رئیس الوزرای دولت ایران که برای تصویب مجلس از سوی عالء برای قوام ارسال شده
بود امضــا و در چهــارم جمادیاالول  18[ 1334اســفند بود ،از سویی تمامی اعتراضات پیشین دولت ایران مبنی بر
 9 /1294مارس  ]1916از طرف هیئت وزرا امضا شده و در باطل بودن امتیاز خوشــتاریا را زیر سؤال میبرد و از سوی
اوایل [ 1335هجری قمری] به توسط کابینه وثوق الدوله دیگر نشــان میداد که کمپانی اســتاندارد اویل عاملیت و
تعدیل و تجدیدنظر شــد بنا به مضمون آن حق مانع للغیر ارادهی برابر در کنار شرکت نفت ایران و انگلیس را ندارد...
اســتخراج نفتوگاز طبیعی به مدت هفتاد سال در بعضی قوام ،موارد ذکرشده در تلگراف عالء را با عنوان «دیباچه»
نواحی مذکوره ایران به خوشــتاریا اعطا شــده بود )2 .و از باز میشناسد و گویی که درک قاطعی از این موضوع دارد که
آنجا که تمام حق این امتیازات و فرمان ادعایی سپهساالر از توافق ابتدایی استاندارد اویل با شرکت نفت ایران و انگلیس
بابت نفت تحت اختیار کمپانی نفت انگلیس و ایران آمده  )3مقدمهای بر دســتاندازیهای بعدی شرکت نفت ایران و
و از آنجا که اســتاندارد اویل کمپانی نفت نیوجرزی آمریکا انگلیس است .به همین جهت در پاسخ پیشنهادات استاندارد
طالب حق نفت در شمال ایران است  )4و از آنجا که کمپانی اویل و لرد کُدمن ـ نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس در
آمریکا ـ در تلگرافی بــه تاریخ  14دی
نفت انگلیس و کمپانی استاندارد اویل موافقت کردند
 1300به حسین عالء نوشت:
که انکشاف و عملیات چشمههای نفت در پنج
«اوالً توضیح کنیــد توافق بین دو
ایالت شمالی تحت اداره و اختیار کمپانی
مواردیکهبرایتصویبمجلسازسوی
عالءبرایقوامارسالشدهبود،ازسویی کمپانــی در چه زمینه اســت و به چه
اســتاندارد اویل مذکور یا قائم مقام آن
ترتیب اســتاندارد ،کمپانــی ایران و
که مصدق دولت ایران باشــد خواهد
تمامیاعتراضاتپیشیندولتایران
مبنیبرباطلبودنامتیازخوشتاریارا
انگلیــس را راضی میکنــد؟ ثانیاً این
بــود  )5و از آنجا کــه بهترین مصالح
زیرسؤالمیبردوازسویدیگرنشان
دیباچه که تلگــراف کردهاید برای چه
ملت ایران استخالص از تمام دعاوی
میدادکهکمپانیاستاندارداویلعاملیت
وارادهیبرابردرکنارشرکتنفتایرانو نتیجه است و تصویب آن برای کمپانی
نســبت به حق نفت در هر یک از پنج
استاندارد چه حاصلی دارد؟ این سؤال
این
ایالت مزبوره است تا بدون بیش از
انگلیسراندارد
برای این است که به نظر این طور میرسد
تأخیر و اشکال به اســتخراج و انکشاف
که نتیجه حاصله از این دیباچه فقط شناختن
چشــمههای نفت مزبور اقدام شــود  )6و
یک حقی برای کمپانی انگلیس اســت زیرا در دو
از آنجا کــه ماده  24قانون اساســی ایران مورخ
 30دســامبر  8 =[ 1906دی  ]1285مشتمل است بر این نقطه از آن دیباچه ذکر شــده اســت که با موافقت کمپانی
که اعطای امتیازات به تصویب مجلس ملی موقوف اســت ،انگلیس این طور تصمیم شده اســت ...خامساً این دیباچه
بنابراین اینک دولت ایران با کمپانی انگلیس و ایران مذکور چنین میفهماند که مدرک الغای امتیاز خوشتاریا موافقت
و کمپانی استاندارد اویل مذکور موافقت میکند که به جای کمپانی انگلیس است .عالوه بر این که این نکته خود بالذات
امتیاز مسمّ ا به امتیاز نفت مورخ  4جمادیاالول  =[ 1334مضر است ،تولید سابقه سوئی میکند که هر وقت امتیازی
 18اسفند  ]1294که در اوایل [ 1335هجری قمری] تعدیل بدون تصویب مجلس به شــخصی داده شود در موقع الغای
و تجدیدنظر و در آن خوشتاریا صاحب امتیاز نامیده شده و آن دولت ایران مجبور خواهد شد که موافقت طرف را جلب
هر قســم ادعای دیگر مراتب ذیل که اینک مجلس تصویب کند .بالفعل مســئله راه آهن کرمانشــاه الی تهران که در
میکند تنها قرارداد و امتیاز را برای مقاصد مزبور در پنج ایالت کابینهی وثوق الدوله به انگلیسیها داده شد و حاال به دلیل
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عدم تصویب مجلس دچار تردید شده است ،با انگلیسیها در
مذاکره هستیم .لفظ موافقت که در دیباچه مذکور است ما را
مجبور خواهد کرد که نسبت به راه آهن مذکور هم موافقت
انگلیسیها را تحصیل نماییم .نظر به مراتب فوق ،الزم است
نهایت ســعی را به عمل آورید که اصالحاتی در این دیباچه
بشود که نظر اساســی دولت که در ماده پنج ذکر شده است
محفوظ بماند »....
از جانب دیگر ،شــرکت نفت ایــران و انگلیس در تهران
وارد مذاکراتی شد تا به وثیقهی عایدات نفت جنوب ،وامی
در اختیار دولت ایران قرار دهد ،به شرط آن که حق شرکت
نفت ایران و انگلیس بر نفت شمال به رسمیت شناخته شود.
از ســوی دیگر تالشهای شــرکت نفت ایران و انگلیس در
نیویورک بر این قرار میگیرد که استاندارد اویل را به کلی از
سرمایهگذاری در ایران منصرف کند.
حسین عالء که در جهت جلب نظر استاندارد اویل فعالیت
میکرد در تلگرافــی نومیدانه به تاریــخ  24دی  1300به
نخست وزیر وقت احمد قوام مینویسد:
«تأخیر انجام مساعده به واسطه دسایس و ضدیت دولت
انگلیس است .امروز کشف شــد که نمیخواهند استاندارد
اویل داخل ایران بشــود ...اگر با اســتاندارد ممکن نشد کار
صورت بگیرد با کمپانی دیگر آمریکا مذاکره خواهم کرد»... .
در حقیقت ،هنگامی که مذاکرات میان اســتاندارد اویل
و شــرکت نفت ایران و انگلیس در حــال خاتمه بود ،دولت
انگلیس به وســیلهی تلگرافی از لندن مانع از آن میشــود
که عایدات نفت جنوب به عنوان وثیقــهی وام دولت ایران
از اســتاندارد اویل قرار گیرد .در این میان حســین عالء و
مورگان شوستر تالشهایی در جهت تجدید شراکت میان
دو شرکت صورت میدهند و برای جلب نظر دولت انگلیس
فعالیتهایی میکنند که شرح ماوقع را عالء در تلگرافی به
تاریخ  25دی  1300برای قوام توضیح میدهد:
«دیروز موقعی که مذاکرات تمام و قــرار قطعی در باب
تمام مســائل متنازعٌ فیه بین استاندارد اویل و کمپانی نفت
جنوب و وثیقه دادن عایدات نفت جنوب داده شــده بود و
مشغول پرداخت یکمیلیون دالر بودیم ،غفلتاً به استاندارد
اویل از لندن خبر دادند که دولت انگلیس مانع شــده است
که عایدات جنــوب ،وثیقه قرض در آمریکا داده شــود .این
خبر در موقع ختم عمل ،ضدیــت دولت انگلیس را به حدی
آشکار میســازد که اســتاندارد نمیخواهد امتیاز را قبول
نماید یا پولی بدهد و با دولت انگلیس طرفیت پیدا کند ،مگر
این که دولت آمریکا تقویت نماید .قرار شده است که رئیس

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

ایران و شوروی را دستخوش آشفتگی خواهد کرد .به همین
جهت در نخســتین تلگرافی که پس از نخســتوزیری به
حسین عالء در واشنگتن ارسال میکند بر این موضوع تأکید
و منافع انگلیس را نیز در قرارداد مستقل مابین دولت ایران و
استاندارد اویل ارزیابی میکند :به نظر من چنین میآید که
باید امتیاز نفت تماماً با خود استاندارد باشد و اگر مشارٌالیه
میخواهد قراری با کمپانی جنوب بدهد این قرار در هر حال
ال اگر استاندارد امتیاز را تماماً
نباید بر اساس شرکت باشد .مث ً
خود بگیرد ولی قراری بدهد کــه درصدی فالن قدر از نفت
اســتخراجی را به کمپانی جنوب به عنوان فروش یا غیر آن
خواهد داد به اصول مصوبــهی مجلس خللی وارد نمیآید و
تصور نمیکنم جای ایراد باشد به این ترتیب مقصود کمپانی

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

این که برخالف ،ما را به تسلیم جلوی حوادث و قبول تسلط
خارجه وادار نماید».
قوام السلطنه به رغم تالشهای خود و حسین عالء برای
جلب نظر اســتاندارد اویل و دریافــت وام از این کمپانی در
نهایت ناکام ماند و بهناچار در  29دی  1300استعفا کرد و به
جای او حسن پیرنیا (مشیرالدوله) به نخستوزیری برگزیده
شد .پیرنیا بر این باور بود که شراکت میان شرکت نفت ایران
و انگلیس و استاندارد اویل موجب نارضایتی شوروی خواهد
بود و حتی اگر شوروی در ظاهر امر با این شراکت مخالفتی
نکند پنهانی به تحریکاتی خواهد پرداخت و مناطق هممرز

جنوب که داشتن نفت اســت به عمل میآید بدون این که
شــرکت او تولید زحمات التعد و التحصی نماید .ماحصل
آن که این امتیاز باید به کمپانی آمریکایی داده شــود و در
دست او باشد».
شوستر و عالء با تالشهای خود تا پایان بهمن ماه 1300
موفق به دریافت وام یکمیلیون دالری شــدند اما ابهامات
موجود در مذاکرات به قوت خود باقی بود به طوری که پس
از اطالع نخســت وزیر وقت حســن پیرنیا (مشیرالدوله) از
برطرف شدن اختالفات میان استاندارد اویل و شرکت نفت
ایران و انگلیس ،پیرنیا در تلگرافی به تاریخ  30بهمن 1300

عایدات نفت جنوب وثیقه یکمیلیون دالر میشــود .دیگر
دولت محلی برای استقراض چهارمیلیون نخواهد داشت»...
پیرنیا با شرایط شراکت میان دو کمپانی ـ به شرط رعایت
محذورات سیاسی میان ایران و شوروی و آزگاری با مصوبه
مجلس شــورای ملی ـ موافقت میکند و موافقت خود را به
کاردار سفارت آمریکا در تهران اطالع میدهد .تصمیم بر این
شد که شرکت نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل شرکتی
را تحت عنوان شرکت نفت ایران و آمریکا و زیر نظر استاندارد
اویل تأسیس کنند تا امتیاز کشف و استخراج و بهرهبرداری از
نفت پنج ایالت شمالی ایران را در اختیار داشته باشد.
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معر فت

خورشید بی غروب خراسان ،سالم!
اینجا خراســان اســت ،محل برآمدن
خورشید .اینجا مشــهد الرضاست ،شهری
که قداســتش وامــدار ضامن آهوســت،
هشتمین ستاره آسمان امامت .چشمم که
به ضریح میافتد ،زمزمه میکنم «آمدم ای
شــاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده /ای
حرمت ملجا درمانــدگان دور مران از درو
راهم بده ،»...خنکای صبح دستی به صورتم
میکشد ،آهســتهتر قدم برمیدارم و انگار
قلبم تندتر میتپد ...الســام علیک یا علی
بن موسی الرضا ...خادمان بر بام ایوان طا
نقارهزنی میکنند ...راست میگویند حال
و هوای غریبی دارد حرم ،راست میگویند
که انگار تمام کوچههای شهر به حریم
حرم منتهی میشود .اینجا کبوتران
غریبی نمیکنند و بی هیچ ابایی از
دست دانه برمیچینند .اینجا نژاد
و قومیت رنگ میبازد و فقیر و غنی
معنا ندارد .امروز ،روزی ویژه است
و حرم شــلوغتر از همیشه ،همه
آمدهانــد از زائران تــا مجاوران.
امــروز والدت اســت ،والدت
خورشــید بی غروب خراسان،

حضرت رضــا(ع) .حرم چراغانی اســت و
زائران با نبات متبرک پذیرایی میشوند...
هر کس به زبان دل خویــش راز و نیاز
میکند ...در گوشهای از ایوان طا ،پیرمرد
و پیرزنی نشســتهاند ،مــرد زیارت خاصه
امام رضــا(ع) میخوانــد و زن تکرارکنان
دانههای فیروزهای تســبیح را از
الی انگشــتانش عبور میدهد...
مردی جــوان رو بــه روی ضریح
ایستاده ،شــانههایش از شدت
گریه میلــرزد و مدام یک جمله
را تکرار میکند« :یا امام رضا به
من نگاه کن ،به من نگاه کن،»...
دیگری به امید شــفای برادر
بیمارش با پای پیاده آمده،
دستها را به نشانه ادب
بر سینه گذاشته و سام
میدهد« :اللَّهُمَّ صَ لِّ
َعلَی َعلِيِّ ب ْنِ مُوسَ ی
الرِّضَ ــا ال ْ ُم ْرتَضَ ــی
ْالِمَا ِم ال َّتقِيِّ ال َّنقِيِ
ِــک َعلَی
َو حُ جَّ ت َ
ْض
مَنْ َفوْقَ الْر ِ

َو مَنْ تَحْ َت ال َّثرَی الصِّ دِّیقِ الشَّ هِیدِ»...
در این میان آنچه نظــر را بیش از هر چیز
جلب میکند ،برخورد با طمانینه و بســیار
مودبانه خادمان حرم است که در کمال ادب و
احترامبهسواالتزائرانپاسخمیگویندوآنها
راراهنماییمیکنند...
حســن خیراندیش از کارکنان با سابقه
شــرکت ملی گاز ایران در استان خراسان
رضوی و بیش از  25سال است که با افتخار،
لباس خادمان حرم رضــوی را بر تن دارد:
«من یک شب در میان ،پس از اتمام کارم در
شرکت ،به حرم آقا حضرت رضا(ع) میآیم
و در کفشــداری به زائران حضرت خدمت
میکنم».
ازبــرکاتحضوردرجوارامامهشــتم(ع)
اینچنین میگوید« :چندین ســال است که
هرروزبهزیارتآقامــیروموبهحمداهللدراین
سالهامشکلیدرزندگیامنبودهکهباعنایت
حضرت رضا(ع) حل نشود »...اشک
امانش نمیدهد«...به یاد دارم
شــبی در حرم شیفت
بودمکهبرایپسرم
اتفاق ناگواری

زینب محبتی

افتاد،خودمرابهبیمارســتانرساندمومتوجه
شدمهنگامبازیباسربهزمینخوردهوبهگواه
پزشکانمتخصصدچارخونریزیمغزیشده،
برگشتمحرم،نمازخواندموتاصبحکنارپنجره
فوالدنشستم،دســتبهدامانآقاشدموازته
قلبصدایشکردموخواستمتاشفایپسرمرا
بدهد،صبحآنروزدکترهاتشکیلجلسهدادند
تا برای عمل جراحی زمان تعیین کنند ،وقتی
عکسبرداری مجدد از سر پسرم انجام دادند با
کمالتعجبمتوجهشدندکهاثریازخونریزی
شبقبلوجودنداردوبهطورکاملرفعشده....و
اینبزرگترینعنایتیاستکهحضرترضا(ع)
بهمنداشتهومنتاعمردارمنوکریایشان
راخواهمکرد»...

این همــکار نفتی زبان حال خدام حــرم رضوی را با این
ابیات بیان میکند:
«خوشبهحالهرکسیکهدلبهحضرتمیدهد
خادماینآستانبودنچهعزتمیدهد
ازشکوهوازجاللنوکرشفهمیدهام
نوکریبرنوکرآقاابهتمیدهد
عمراگرپشتدراینخانهطیشدنعمتاست
رزقرعیتراخودارباببرکتمیدهد
جزدردرگاهجایدیگریزانونزن
بوسههابرپایصاحبخانهلذتمیدهد
بیگمانمویسفیدخادماینبارگاه
آبروواعتباریدرقیامتمیدهد
هرچهمابدمیکنیمآقامحبتمیکند
بامحبتکردنشماراخجالتمیدهد»
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انســانها را میتوان به دو گروه
موفــق و ناموفق تقســیم کرد؟
انسانهای موفق کسانی هستند که
از موانع و مشکالت زندگی گذر کرده
و در تحوالت جامعه موثر بودهاند ،اما
انسانهای ناموفق در عبور از دریای
متالطــم زندگی به ســاحل نجات
نرســیده اند .در اینجا این پرسش
مطرح اســت که چرا برخی موفق و
برخی ناموفق هســتند؟ در پاسخ
باید گفت که در موفقیت یا شکست
انسانها عوامل متعددی نقش دارد.
به جرات میتــوان گفت که یکی از
مهمترین عوامــل موفقیت در هر
زندگی ،زن است و تاثیر او در کسب
موفقیتهای یک مــرد ،حقیقتی
انکار ناپذیر اســت .در این نوشتار
کوشــیدهایم برخی محورهای این
موضوع را از دیدگاه اسالم بررسی
کنیم.

.1ایجاد آرامش

بیتردید ،غالب کشمکشهای خانوادگی
به دلیل فقدان آرامش در کانون خانواده است.
عاوه بر این بســیاری از اختــاالت رفتاری
وکژرویهای اجتماعی ،مثل اعتیاد به الکل و
مواد مخدر در ناامنی روانی و فقر عاطفی بین
همسران ریشه دارد.
بنابر این موفقیت مــرد در روند زندگی،
مستلزم آرامش است .فراهم کردن این محیط
برعهده زن اســت در قــرآن میخوانیم« :از
نشانههای او این است که از خودتان همسرانی
برای شما آفرید تا با آنها آرام گیرید و میانتان
مهر و رحمت نهاد» حضرت زهرا(س) فضای
آرام را در خانه فراهــم میکرد ،حضرت علی
(ع) در این بــاره میفرمایند« :هرگاه به خانه
میآمدم و بــه فاطمه مینگریســتم ،همه
اندوهم برطرف میشد».

 .2احترام

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

محبت
راز مدیریت زنان
در خانواده

به او آزار نرســاند و همیشه مطیع همسرش .4خواستههای معقول اقتصادی
باشد».
خواستههای اقتصادی خانواده را میتوان
محبت
.3
به دو دســته معقول و غیر معقول تقسیم کرد.
شکســپیر میگوید« :آنچــه در زن قلب خواســته منطقی و معقول آن اســت که زن،
مرا تســخیر میکند ،مهربانی اوست نه روی زندگی را بر وضع اقتصادی خانواده تنظیم کند
زیبایش .من زنی را بیشــتر دوست دارم که و مرد نیز با تاش ،رفاه اعضای خانواده را تامین
کند اما خواستههای غیر منطقی آن است که
مهربانتر باشد».
مرد دوست دارد محبوب همسرش باشد .زن خانواده ،با توقعات ،چشــم وهم چشمی و
اگر زن به شــوهر محبت کند ،شوهرش هم تجمل گرایی خواستههایی را مطرح کندکه با
به زندگی عاقهمند میشود ودر همه کارها در آمد خانواده همسویی ندارد و مرد نمیتواند
موفق خواهد شــد ،اما اگر شــوهر بداند که آن را تامین کند .پیامبر اکرم (ص) فرمود« :هر
زنی که با شــوهرش مدارا نکند و
محبوب زنش نیســت،
او را بــر چیزهایــی که فوق
احساس تنهایی وغربت
توانایی اوست وادار کند،
میکنــد و همیشــه
زنصبوردل شوهرشرا
هیچ عمل و حسنهای
ناراحــت و مضطــرب
همیشهشادابنگهمیدارد
از او قبــول نخواهد
اســت .زن برتر با عشق
ومانند«سکویپرتاب»
شــد و روز قیامــت
ورزیدن به شوهرش دل
شوهرشرابهعالیترین
در حالــی خداوند را
او را همیشه شاداب نگه
موفقیتهایعلمی،معنویو
ماقات میکند که
میدارد و مانند «سکوی
بر او خشمگین است».
به
پرتاب» شــوهرش را
اقتصادیمیرساند
و از سوی دیگر فرمودند:
عالیتریــن موفقیتهای
«هر زنی که بافندگی کند و
علمــی ،معنــوی و اقتصادی
با در آمد آن ،چیزی برای فرزندان
میرساند .البته باید توجه داشت که
تنها محبت قلبی زن کافی نیست ،بلکه باید و خانواده اش خریداری کنــد ،خداوند پاداش
اطعام هزاران گرسنه را به او میدهد و نیز ثواب
آن را به زبان آورد.
از این رو زن هنرمنــد لحظهای از ابراز پوشاندنهزارانبرهنهرابهاوعطامیفرماید».
عشق به شوهر غافل نمیشود .امام رضا (ع) .5صبر
میفرمایند« :بعضی زنها برای شوهرشان
موفقیت مرد به صبر همسر نیاز دارد ،زیرا
بهتریــن غنیمت هســتند ،زنانــی که به موفقیت در زندگی ،مســتلزم تحمل شرایط
شوهرشان اظهار عشق و محبت میکنند ».سخت اســت .چگونگی این شرایط ،با توجه

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

.6مدیریت خانواده

مدیریت و نظام سازی خانواده از عوامل مهم
موفقیتمرداناستکهبخشعمدهآنبرعهده
زناناست،زیرامردانبنابرمسئولیتهایخود،
در صدد مدیریت کارهای بیرون از خانه و تاش
برای رسیدن به اهدافشــان هستند .سامان
بخشیامورخانهکهیکیازمسائلمهمدرزندگی
مشترک اســت .یعنی زن وضع خانه را باید به
گونهای سامان دهد که همه چیز سر جای خود
قرارگرفتهباشد،واینهماننظمیاستکهاهل
بیت (ع) به آن بسیار اهمیت دادهاند .امام صادق
(ع)ازپیامبراکرم(ص)نقلمیکند«:هرزنیکه
در خانه شوهرش چیزی را جا به جا کند تا امور
خانهراساماندهد،خداوندبهاونظرلطفخواهد
داشــت و آن کس که مورد لطف و عنایت خدا
باشد،عذابنخواهدشد».
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خانواده سلیمانینیا ،تشکیل شده است از پدر،
رحیم سلیمانینیا ،کارشــناس ارشد مهندسی
انرژی با گرایش سیســتمهای انرژی ،متولد سال
 58در قزوین که از سال  81به شرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت قزوین پیوســته و در حال حاضر،
مسئولیت نگهداری و تعمیر تاسیسات را بر عهده
دارد و خانم راحله ذوالقدر که سال  63در قزوین
به دنیا آمده و مدرک کارشناسی شیمی کاربردی
دارد و حاصل ازدواجش با رحیم ســلیمانینیا ،دو
شاخه گل زیبا و دوست داشتنی به نامهای یسنا 7
ساله و ماهور  3ساله است که همگی در خانهای با
پنجرههای گشوده رو به باغچه تفاهم و عشق ،گرد
هم آمدهاند.
انگیزه اصلی ما برای حضور در جمع این خانواده،
ویژگی جالب توجه همکارمان رحیم سلیمانینیا
بود؛ مردی که میــان دانش فنی و احساســات
لطیفش ،پلی از شعر ساخته و هر بامداد که از خواب
برمیآید ،در اندیشــهاش چیزی نمیگذرد مگر
ســاختن و درانداختن طرحی نو برای محافظت از
تاسیساتی که چون پزشــکی مجرب ،همواره در
پی استمرار روند ســامت آنهاست؛ اما همین که
خورشید ،چادر غروب به سر میکشد ،پرشتاب به
آغوش گرم خانواده میآید تا چشم آنها را که منتظر
دیدارش هستند ،روشن کند و زمانی که همه جا در
سکوت شبانه فرو میرود ،پنجره دلش را به روی
ذوق میگشاید و پرده را کنار میزند تا احساسش
هوایی بخــورد و در تنهایــی آواز بخواند و از آن
سرودها ،سروده بسازد و واژههایی بنویسد شناور
در افسون گل سرخ.
با این مهندس جوان و فرهیخته که حاال دیگر
در دنیای شعر ،قامتی افراشــته دارد و همسرش
که نخستین و مهمترین ستایشگر آثار و به تمامی
دلداده اوست ،در باب زندگی و شعر و ادب ،گفتیم و
شنیدیم که حاصل آن را در برابر دارید.

این بــار میخواهیم سنتشــکنی کنیم و
گفتوگو را با فرزند ارشــد خانواده که فقط  7سال
دارد آغاز کنیم.
یســنا خانم ،بگو ببینیم با همدســتی خواهر
کوچولویت که مرتب در حال شست خوردن است،
روزی چند ساعت بابا و مامان را اذیت میکنی؟
هیچی ،من دختر خیلی خوبی هســتم و خواهرم را هم
خیلی دوست دارم.
پس روزها چه کار میکنی؟
شنا ،دوچرخهسواری ،گاهی هم با دوستهایم اسکوتر
بازی میکنم.
آقای مهندس ،چه شد که شــما پا را از دایره
هندسه و مهندسی انرژی بیرون گذاشتید و تصمیم
گرفتید به دنیای شعر و شاعری ورود کنید؟
عالقه به شعر و شــاعری از کودکی در من بود و به شدت
شــیفته حافظ بودم و گاهی با دوســتانم ،بعضی شعرها را
میخواندیم و با همان آموختههای دنیای کودکی و نوجوانی،
سعی میکردیم در آنها تغییر ایجاد کنیم یا حتی خودمان،
مصراعی یا بیتی به آن بیفزاییم که بعدها این کار تبدیل شد
به اســتقبال از برخی غزلیات حافظ و آثار شاعران دیگر .در
آن روزها گاهی طنز هم مینوشــتم که در دوره دبیرستان،
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مرد لحظه های ساختن و سرودن
آنها را برای برنامه رادیویی صبح جمعه با شــما فرستادم که
چندین مورد آنها اجرا و پخش شد و خیلی هم توجه دوستان
و آشنایان را برانگیخت و مرا تشویق کردند.
شعرهایتان در قالب کاسیک بود یا به شعر
امروز هم میپرداختید؟
بیشتر شعر کالسیک و در قالب غزل بود اما از همان ابتدا،
شــعر نیمایی هم میگفتم .اولین مجموعه شعرم با نام «در
ابتدای همیشه» سال  83از سوی انتشــارات نشر ثالث در
مجموعه شعر معاصر که از ابتدا با احمد شاملو آغاز شده بود
و در کنار بزرگان شــعر ایران به چاپ رسید که برایم توفیق
ارزندهای بود و انگیزهای شــد که در این راه ،بیشتر مطالعه
و تالش کنم.
از مجموعه بعدیتان بگویید.
مجموعه دوم را با نام «این باد لعنتی» به چاپ سپردم که
در سال  90به چاپ دوم رسید.
این اثرتان با مقدمهای بسیار زیبا آغاز میشود،
ممکن است آن را بخوانید؟
اهمیتی ندارد که شاعر کیست
و شعر چیست،
مهم تویی  ...منم...
و این روزهای بد ...که میگذرند

این سطرهای موازی
پیشکش آنها که شاعرترند
بی ردی بر کاغذ...
و نفرین جنگلی در پشت سر!
خانم سلیمانینیا ،به طور معمول ،مدیریت امور
خانه با خانمهاست و آقایان بیشتر در خارج خانه این
سمت را دارند .حاال اگر جای شما و همسرتان عوض
شود ،فکر میکنید چه اتفاقی بیفتد؟
به نظر من اتفاق خاصی نمیافتد چون هر دوی ما ،مدیران
قدرتمندی هستیم ،از این گذشته ،من و همسرم در بسیاری
از زمینهها شبیه هم هستیم و افکاری نزدیک به هم داریم.
یعنی بر فرض در انتهای مســیر خطوط لوله،
شــرکت پخش به جای بنزین ،شربت آلبالو دریافت
نمیکند؟
مطمئن باشــید چنین اتفاقی نمیافتد ،تازه شاید کارها
بهتر هم پیش برود.
ما که در برابر اعتماد به نفس شما ،سر تعظیم
فرود میآوریم .حاال بفرمایید به نظر شــما ،آماده
ســاختن فرزندان برای ورود به جامعه را از چه سنی
باید آغاز کرد؟
در این باره ،یک دیدگاه سنتی وجود دارد که معتقد است

باید از همــان ابتدای کودکی ،مجموعــهای از دانشهای
مختلف را به کودک یاد داد اما به نظر من ،نباید فکر کنیم که
کودک از بدو تولد ،یک کاغذ سفید است و ما موظف هستیم
مطالب مختلف را روی آن بنویسیم و نقش و نگارهای مورد
نظرمان را روی آن ترسیم کنیم چون کودک از همان لحظه
آغاز ،چیزهایــی را با خودش همراه مــیآورد مثل هوش،
استعداد و بســیاری چیزهای دیگر ،از سوی دیگر ،والدین
نباید مفاهیم ارزشمند موردنظرشــان را به کودک دیکته
کنند یعنی برای القای چنین مفاهیمی ،بهتر است بگذارند
کودک الگوبرداری کند که برای این کار هم خودشان باید
الگویی مناسب برای او باشند.
اگر خدای ناکرده در زندگیتان مشــکلی پیش
بیاید،ترجیــحمیدهیدازراهنماییهایبســتگانو
نزدیکانتاناستفادهکنیدیاتجربههاودانشیکمشاور؟

هیچ کدام ،یعنی من و همســرم معموال برای باز کردن
هر گرهی ،با همدیگر مشورت میکنیم .البته برای تربیت
بچهها ،از اندیشههای مشاوران هم استفاده میکنیم.
آقــای مهندس ،شــما مهمترین مشــکل
محیطهای کاری را در چه میبینید؟
پاسخ گفتن به این سوال کار ســادهای نیست و نیاز به
یک بازه زمانی خاص برای واکاوی فضای موردنظر دارد ،اما
یکی از مشهودترین مشکالت موجود ،فاصله میان عوامل
تصمیمگیرنده و نیروهای اجرایی در سازمانهاست چون
اغلب ،نیروهای اجرایی مشــکالتی را میبینند که مدیران
رده باال ،نسبت به آنها کم توجه هستند و نیروهای اجرایی
هم ،از عواملی که دســت و پا گیر مدیران است بی خبر و از
محدودیتهای آنها بیاطالع هستند که در صورت کاهش
فاصله میان این دو سطح ،هم انتظارات شکل منطقیتری به
خود میگیرد و هم پیشرفت کارها بهتر میشود.
االن نســل جوانی که مشــغول فعالیت هستند ،اغلب
ایدههای نو و قابل تاملی دارند که در برخی مواقع ،نسبت به
آنها بیتوجهی میشود ،البته این را بگویم که من خودم را در
شمار جوانها نمیدانم چون نزدیک به  17سال است که در
این فضا کار میکنم .خوشبختانه میبینم که روند حرکت
شخصیت فردی همکارانم به ســرعت رو به بهبود و تکامل
است که فضای مطلوب و تغییرات ایجاد شده در محیط کار،
گویای این امر است.
غیر از زمانهایی که به خاطر شــرایط کاری
ناگزیر هستید در فضای مجازی صرف وقت کنید،
این فضا چه بخشی از وقت شما را به خود اختصاص
میدهد؟
من از ابتدای شــکل گرفتن این فضا در قالب وبالگ و
سایت در کشــور وارد این دنیا شــدم چون همانطور که
میدانید ،بعد از سیاستمداران ،شاعران ،بیشترین اقبال را
به این فضا نشــان دادند ،ولی من علیرغم حضورم ،اعتقاد
چندانی به این فضا نداشتم و حاال هم بیش از یکی دو ساعت
را در این زمینه صرف نمیکنم.
خانم سلیمانی ،به نظر شما یک همسر خوب
کیست؟
کســی که بشــود روی او به عنوان یک دوست صدیق
حساب کرد و همیشه بتوان حرفهای دل را بیواهمه با او
در میان گذاشت.
مردم قزوین غیر از قیمه نثار ،غذای دیگر هم
دارند ،ما از هر کس میپرسیم ،فقط همین غذا را نام
میبرند.

هر روز هم بخشهای تخصصی آن بیشتر میشود ،لطفا به
فکر ســایر اعضای خانواده صنعت نفت هم باشــید! ضمن
اینکه عالوه بر همسران کارکنان بسیاری از خود کارکنان
هم زن هســتند و خواندن بخشهای خانوادگی ،برای آنها
لذتبخشتر است.
تا به حال بدون مناســبت از همسرتان هدیه
گرفتهاید؟
بله ،البته نه خیلی زیاد ولی گرفتهام ،در مناسبتها هم
که همیشه.
شــنیدهایم که شما در مســابقات قرآن و
نهجالبالغه هم موفقیتهای زیادی داشتهاید؟
مردم قزوین ،میان وعــدهای دارند به نام «دویماج» که
بله من در بسیاری از مســابقات مربوط به نهجالبالغه
شامل نان و پنیر و سبزی و گردو و پیاز داغ است که همه را
شرکت داشتم و در ســال  87به مرحله نیمه نهایی هم راه
خرد میکنند و بعد آن را به شــکل گلولههای بیضی شکل
پیدا کردم.
درمیآورنــد .این غذا را معمــوال در روز
آقای مهندس ،مضامین شعرهای
«پنجاه به در» میخورند.
شــما بیشــتر دربرگیرنده چه
روز پنجاه به در؟
مفاهیمــی اســت و در میان
بله ،این روز ،مصادف اســت با 19
نسلجوانیکهمشغول
شــعرای متقدم و متاخر،
اردیبهشت ماه که دقیقا  50روز بعد از
فعالیتهستند،اغلب
بیشتر دلبسته چه کسانی
عید نوروز است و مردم دویماج و آش
هستید؟
ایدههاینووقابلتاملی
دوغ درست میکنند و به مصال میروند
مضامین شــعری من در
دارندکهدربرخیمواقع،
و پس از خواندن نماز و دعای باران ،از
وهلــه اول عاشــقانه و پس از
این غذا میخورند.
آنها
به
نسبت
آن معموال اجتماعی است که
امکانات
مهنــدس،
آقای
بیتوجهیمیشود
گاهی به چاشنی نقد هم آمیخته
شما
برای
اینجا
درمانی
بهداشــتی
میشود.
راضیکننده است؟
در میان شاعران متقدم هم شیفته
هنگام
به
و
نداریم
خاصــی
در اینجا درمانگاه
سعدی و حافظ هســتم که اوج تکنیک و
استفاده
نفت
قرارداد
طرف
مراکز
پزشکی
لزوم ،از خدمات
هنرنمایی شــعری در آثار آنها نهفته است و به خیام و
میکنیم که نسبتا خوب است و فقط در بخش دندانپزشکی
صائب هم ارادتی خاص دارم .در میان شــاعران متاخر هم
کمی با مشکل مواجه هستیم.
شهریار و اخوان را بیشتر از دیگران میپسندم ولی به طور
خوانید؟
می
مشعل
خانم سلیمانی ،شما
کلی من به درک بیواسطه در شعر قائلم ،البته مطالعه را در
بعد
و
آورند
می
را
آن
همسرم
که
بله ،البته به این صورت
گامهای اول برای دستیابی به تکنیک ضروری میدانم ولی
هم،
مجله
مطالب
میان
در
گردانند.
از مطالعه ،دوباره برمی
پس از آن باید حرفی زد که نو باشد ،حرف خود شاعر باشد.
ولی
دارم
دوست
خیلی
را
خانواده
های
من بخش مصاحبه
الگو گرفتن از دیگران ،ســدی در برابر ذهن میســازد که
متاسفانه
که
ندارد
جذابیتی
برایم
آن
تخصصی
بخشهای
جلوی خالقیت را میگیرد.
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سالمت
آنچه باید در مورد کبد چرب بدانید

اینبیامری
چراغ خاموش
میآید!
کبد بزرگترین غــده بدن با
وزن  ۱۵۰۰گرم و متشــکل از دو
لوب راست و چپ اســت .اکثر
فعالیتهــای متابولیک بدن و
به عبارتــی بیــش از  ۵۰۰عمل
متفاوت ،مثل ذخیره مواد معدنی
و ویتامینها ،تبدیل آمونیاک به
اوره و مهمتر از همه عمل به عنوان
یک صافی برای خون ،توسط این
غده انجام میشــود .با فعالیت
 ۲۰درصد از کبــد ادامه زندگی
امکانپذیر خواهد بود اما توقف
فعالیت این غده ،حداکثر در عرض
 ۲۴ساعت به مرگ منجر میشود.

کبد چرب چیست؟

تجمعبیشازاندازهچربيدربافتکبدراکه
گاه به اختالل فعالیت طبیعی این بافت منجر

میشود،کبدچربمیگویند.وجودچربیدر
کبد طبیعی است اما اگر این میزان بیشتر از5
تا 10درصد وزن کل کبد را در بر بگیرد ،فرد به
بیماری کبد چرب دچار شده که در بسیاری از
موارددرمانپذیراست،اماگاهیمیتوانداثرات
و عوارض خطرناکی چون نارســایی یا سیروز
کبد را در پی داشته باشد .این بیماری معموال
عالمتی ندارد و اغلب پس از انجام سونوگرافی
مشخص میشود .وظیفه کبد ،بررسی غذاها
و نوشــیدنیهایی که میخوریم و مینوشیم
و تصفیه مواد خطرناک آنهاســت .اگر میزان
زیادی چربی در کبد وجود داشته باشد ،این
فرآیند دچار مشکل میشود و در مواردی به
التهاب یا زخمهای کبــدی میانجامد .این
بیماری که معمــوال در میانســاالن( 50تا
 60سال) دیده میشــود ،زمانی خطرناکتر

 7خوردنی مفید
برای پیشگیری از بیماری های کبد

 .1پیشگیری از تجمع چربیها در
کبد با چای سبز
نوشیدن چای سبز یا اســتفاده از عصاره
این گیاه دارویی تأثیر زیادی در پیشــگیری
از تجمع و رســوب چربیهــا در اطراف کبد
دارد ،ضمــن آنکه میتواند به تســریع روند
درمانی کبد چرب نیز کمک کند .افرادی که
احتمال و استعداد ابتال به این بیماری
در آنها زیاد اســت  -مانند افراد
چاق و کمتحــرک  -میتوانند
با گنجاندن چای ســبز در رژیم
غذایی روزانه خــود از ابتال به این

44

شماره  ،796شنبه 23مرداد 1395

میشودکهعلتبروزآن،عواملیغیرازافزایش
چربیدرکبدباشدکههرچهسریعتربایدبرای
درمانآناقدامکرد.

انواع کبد چرب

کبد چرب به سه دســته کلی یعنی کبد
چــرب غیرالکلی ،کبد چــرب الکلی و کبد
چرب حاد بارداری تقسیم میشود.

کبد چرب غیرالکلی

ایــن عارضه کــه با مصــرف الــکل بی
ارتباط اســت ،زمانی رخ میدهد که کبد در
شکستن چربیها دچار مشــکل میشود و
عالئم آن زمانی بروز میکنــد که  10درصد
و یا بیشــتر وزن کبد حاوی چربی باشــد و
در شدیدترین مراحل ،به ســیروز کبدی یا

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

 .2با زنجبیل متابولیسم بدن را
افزایش دهید
یکی دیگــر از شــیوههای کاهش جذب
چربی در جریان گردش خــون و اندامهای
داخلی ،گنجانــدن زنجبیل در برنامه غذایی
هفتگی اســت .افرادی که در طول هفته  2تا
 3بار زنجبیل اســتفاده میکنند ،میتوانند
از خــواص درمانــی آن در افزایــش میزان
متابولیسم و سوخت و ساز بدن و کاهش جذب
چربیها بهرهمند شــوند .بــرای این منظور

زخم و ســپس نارســایی کبدی میانجامد.

کبد چرب الکلی

این بیماری جــزء اولیــن مرحلههای
بیماریهای کبدی مربوط به الکل اســت.
کبد با مصرف زیاد الــکل صدمه میبیند و
قدرت شکستن چربیها را از دست میدهد.
اگر فرد از مصرف الکل خودداری کند ،این
نوع کبدچرب کم کم درمان میشود اما در
صورت ادامه مصرف الکل ،ممکن است فرد
دچار سیروز کبدی شود.

کبد چرب بارداری

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

میتوانید یک تکــه زنجبیــل را درون یک
کاسه ماســت رنده کرده و آن را بعد از صرف
وعدههای غذایی میل کنید.

 .3سویا را جایگزین گوشت قرمز
کنید
یکی از مهمترین عواملــی که میتواند از
رسوب چربیها در بافت کبد جلوگیری کند،
اصالح رژیم غذایی اســت .به گفته محققان،
جایگزین کردن ســویا و پروتئین گیاهی به
جای پروتئین حیوانی به ویژه گوشــت قرمز
میتواند تأثیر زیادی در کاهش جذب چربی
و تری گلیسیرید در بافت کبد داشته باشد .از
این رو ،درمانگران به افراد مستعد ابتال به کبد
چرب و التهاب کبد توصیه میکنند در طول
هفته برای تهیه غذاهای خود از گوشت قرمز و
سویا کنار هم استفاده کنند و مصرف گوشت
قرمز را به حداقل برسانند.

جنین داشته باشد و باعث نارسایی کبدی ،نارسایی کلیه ،عفونت
شدید و یا خونریزی منجر شود .هرچند دلیل این بیماری کامال
شناخته نشده اما دانشمندان معتقدند این بیماری با هورمونهای
این دوران در ارتباط است .عالئم این بیماری معموال در سه ماه
سوم رخ میدهد و شامل حالت تهوع ،اســتفراغ ،درد در قسمت
باالیی سمت راست شــکم ،زردی و کسالت عمومی است ،از این
رو زنان باردار باید آزمایشهای الزم را برای اطالع از این بیماری
انجام دهند ،ناگفته نماند که در صورت ابتال هم اکثر زنان پس از
زایمان بهبود مییابند.

عالئم کبد چرب
کبد چرب یک بیماری خاموش اســت کــه در مراحل اولیه
نشانهای ندارد .اما پیشــرفت بیماری میتواند باعث بروز عالئم
مبهمی چون خستگی ،کاهش وزن و اشتها ،ضعف ،تهوع ،گیجی،
مشکل در تصمیم گیری و عدم تمرکز شود .از دیگر نشانههای ابتال
به این بیماری میتوان به درد در مرکز و یا ســمت راست قسمت
باالیی شکم و بزرگ شدن کبد اشاره کرد .عالئم سیروز کبدی هم
عبارتند از :احتباس مایعات ،تحلیل رفتن ماهیچهها ،خونریزی
داخلی ،زردی پوست و چشمها.
چرا کبد چرب میشود؟

یکی از شایعترین دالیل ابتال به
کبد چرب اعتیاد به الکل است.
اســتفاده از برخی داروهای
خاص و اختالالت متابولیک
نیز از دیگر دالیل ابتال به این
بیماری هســتند .در مواردی
که فرد الکلی نیســت ،پزشکان
دلیل قطعی ابتــال به کبد چرب
را نمیدانند ،اما مواردی چون
چاقی ،دیابت نوع  ،2فشــار
خون باال ،مصرف داروهایی
ماننــد آســپرین ،داروهای
اســتروئیدی ،تاموکسیفن و

 .4آب لیمو را فراموش نکنید

نوشیدن یک لیوان آب که در آن عصاره
یک لیموترش تازه وجود دارد ،در آغاز روز
میتواند بهترین دارو برای پیشــگیری از
ابتال بــه کبد چرب باشــد .از آنجا که لیمو
سرشار از ویتامین  Cاست و به عنوان یک
آنتیاکســیدان میتواند نقش موثری در
هضم و جــذب مواد مفید در بدن داشــته
باشد ،قابلیت زیادی در پیشگیری و درمان
کبد چرب دارد.

 .5از زردچوبه غافل نشوید

محققان به تازگــی از تأثیر زردچوبه بر
کنترل بیماری کبد چرب در افراد چاقی که
به این بیماری مبتال هستند خبر دادهاند .بر
اساس این تحقیقات مشخصشده ،افرادی
که از زردچوبه به عنوان یک چاشــنی در
برنامه روزانه خود استفاده میکنند ،کبد

تتراسیکلین ،ویروسها (ویروس هپاتیت  Aو سایر ویروسها)،
سوءتغذیه ،کلسترول خون باال ،سندرم تخمدان پلی کیستیک،
کم کاری تیروئیــد ( )hypothyroidismو جراحی بای پس
معده میتوانند باعث ایجاد بیماری کبد چرب و یا افزایش خطر
ابتال به آن شوند.

درمان کبد چرب

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

سبک زندگی خود را تغییر دهید!

برای کاهش خطر ابتال به کبد چرب ،رعایت این موارد میتواند
موثر باشد:
رژیم غذایی سالم :با در پیش گرفتن یک رژیم غذایی سالم
به خود کمک کنید .استفاده از میوهها ،سبزیجات ،غالت کامل و
چربیهای سالم میتواند خطر ابتال به کبد چرب را کاهش دهد.
تعادل وزن و تناســب اندام :اگر
اضافه وزن دارید یا چاق هستید،
میزان کالــری مصرفی خود را
در روز کاهش دهیــد و با انجام
فعالیت بدنــی ،وزن خود را کم
کنید.
ورزش و تمریــن :برنامــه
منظم برای ورزش در بیشتر
روزهای هفته کمک کننده
است ،البته اگر مدتهاست
ورزش نکردهاید ،پیش از
ورزش با پزشــک مشورت
کنید.

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

 .6عرقهای گیاهی بنوشید

عرقهای گیاهی شــاه تره ،خارشتر و
کاســنی از جمله داروهای گیاهی موثر در
کنترل و درمان کبد چرب به شمار میآیند.
این نوشیدنیهای گیاهی از آنجا که طبعی
ســرد و تر دارند ،موجب کاهــش میزان
کلسترول خون میشوند و در عینحال به
پاکسازی کبد و بدن از سموم و مواد زائد
هم کمک میکنند .بــه اعتقاد درمانگران،
نوشــیدن یک تا  2لیوان از عرقهای شاه

تره ،کاسنی و خارشــتر یا ترکیبی از آنها
میتواند تأثیر زیادی در پیشگیری از ابتال
به بیماریهای کبد به ویــژه کبد چرب و
سیروز کبدی داشته باشد و احتمال ابتال به
این بیماریها را به صفر برساند.

 .7برای درمان کبد چرب قهوه
بخورید
امروزه اثبات شــده مصرف روزانه یک
فنجــان قهوه برای جلوگیری از خشــکی
کبــد و همچنین کبد چرب بســیار مفید
اســت .کســانی که به عارضه کبد چرب
مبتال هســتند از قهوه میتوانند به عنوان
کمککننده در بهبود آن اســتفاده کنند.
البته نباید تصور شود که تنها قهوه در بهبود
این بیماری موثر است بلکه شخص مبتال
به کبد چرب باید به کاهــش وزن و انجام
ورزش نیز بپردازد.

زنگ خطری به نام
«فست فود»

اگرچه بیماری کبد چرب اغلب در میانسالی
و در سنین  50تا  60سالگی رخ میدهد ،اما با
توجه به افزایش مصرف غذاهای چرب و حاوی
مواد نگهدارنــده از جمله انواع فســتفودها،
نوشــابهها و همچنین افزایش استرس و عدم
فعالیت مناســب روزانه ،میتــوان گفت این
بیماری در جوانان نیز رشــد فزایندهای داشته
است.

با فستفودها خداحافظی کنید

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

استرس خود را مهار کنید

استرس ،به ویژه استرسهای مداوم ،تاثیر
مخربی روی تمامی اعضای بدن به ویژه قلب و
کبد دارد ،از این رو افرادی که به علت نوع شغل،
ویژگیهای شخصیتی و یا تربیتی همیشه دچار
نوعی اضطراب هستند ،استعداد بیشتری برای
ابتال به کبد چرب و حتی پیشرفت این بیماری
دارند .دوری از محیطهای استرسزا ،کارهای
پر اســترس و انجام تمرینات ورزشــی مداوم
و مصــرف دم نوشهای گیاهــی آرام بخش،
میتواند ســبب کاهش این عامــل مخرب در
انسانها باشد .حداقل نیم ساعت ورزش در روز
نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری دارد.
پیادهروی منظم روزانــه ،فعالیتهای ورزش
ایروبیک (هوازی) نظیر پیــادهروی ،دویدن،
طناب زدن ،شنا و  ...بسیار مفید هستند.

شماره  ،796شنبه 23مرداد 1395

45

میهمان هفته

چند شعر از رحیم سلیمانی:
برای خلیجفارس همیشه و هویتی که دارد غرق...
با چشمهای آبی تو خو گرفتهایم
حس جنوب و بندر و پارو گرفتهایم
کشتی بغضهای ترک خوردهایم و باز
سکان خاطرات به این سو گرفتهایم
دندان پوک اسکلهها را شمردهایم
تا کنج دستهای تو پهلو گرفتهایم
با لنجهای چوبی مردان بندری
از آبهای گرم تو میگو گرفتهایم
زیبای آریایی خوابیده در صدف!
موجی به دامنت بده بانو ،گرفتهایم
حاال بچرخ دایرهها را به هم بزن
لختی برقص ،لکنت جادو گرفتهایم
ما با هم ایم! خاطرهها گم نمیشوند...
مانند خاک و ریشه به هم خو گرفتهایم

شعر باران

آوای باد میگفت در گوش :خواهد آمد
من بوکشان و پرسان :کی بوش خواهد آمد؟
گفتا کسی میآید از سنگالخ تاریخ
گفتم که؟ گفت خاموش! خاموش! خواهد آمد
مردی میآید از دور با کولهباری از نور
مردی که خون شعر از گیسوش خواهد آمد
در شامگاه بوفان برکف درفش طوفان
دیوانه ،مست ،عاشق ،مدهوش خواهد آمد
آوار کهنگیها هر چند مانده برجا
نیمای شعر تازه از یوش خواهد آمد
پوشای تار شب را با صبح خواهد آشفت
عریانی غزل را تن پوش خواهد آمد
آن شب که چشم خورشید بر آسمان زند تیر
مرگ ترانههای مغشوش خواهد آمد
درگیر و دار نفرین مردی میآید از دور
مردی که شعر باران بر دوش خواهد آمد

تنها برای تو
بسیارند
که میخواهندت
و من نیز...
اما نه!
که آنان برای تو تنها میمیرند
و من
تنها برای تو
زندهام.
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مرا برای کشیدن...؟

شاید مرا برای کشیدن کشیدهاند
یا امتداد دور تو را «من» کشیدهاند
این جاده را دو خط موازی و پیچ پیچ
شاید به معنی نرسیدن کشیدهاند
در چارچوب گنگ حواشی برای من
پرپر شدن به جای پریدن کشیدهاند
اینجای تابلو من و تو تاب میخوریم
ما را به رنگ تیره روشن کشیدهاند
این گوشه را نگاه! مرا دار میزنند
آنسوی تر صلیبی از آهن کشیدهاند
وقتی صدای من به کسی قد نمیدهد
فریاد را برای چه اصال کشیدهاند؟
شاید خوشت نیاید از اینجای تابلو
اما ببین! جنازه یک زن کشیدهاند
حاال تمام تابلو را بر مدار «من»
اما مرا برای کشیدن کشیدهاند؟

شبیه پرسه زدن در مه...

شبیه پرسه زدن در مه ،شبیه خوردن یک معجون
پراز توهم و تردیدی ،پر از ترانه ی ناموزون
اسیر دلهرهای مزمن میان وسوسه ی مردی
که پشت پا زده بر شعرش برای یک زن گندمگون
غرور وحشی یک گرگی که ناشیانه ترک خورده
و گاف چندش و استفراغ پس از شنیدن بوی خون
تو را به فاصلهها  ...این بار بیا و یک کمی اهلی باش
پری کوچک عصیانگر ،پری کوچک بیقانون
دو بیت تازه بساز از من به جای چشم خودت بگذار
چراغهای مرا بردار از این جنازه ببر بیرون
برای خانه دلم تنگ است عزیز خوب نه چندان دور!
قرار بعدی ما این شعر ...چهارشنبه  ...و آن کانون

گوناگون

پاالن ندیده
ضربالمثل «پاالن ندیده» در مواردی به کار میرود
که کاری بر مبنای عقل و دور اندیشــی انجام نشــود و
باعث زیان و ضرر فردشود .البته این مثل در میان مردم
کمتر رواج دارد و بیشتر اهل تاریخ و ادب از آن استفاده
میکنند .اما خاستگاه این ضرب المثل:
عمادالدین قرا ارســالن قارود بیک کــه به اختصار
قارود گفته میشود ،در سال  ۴۳۳ه.ق به فرمان عمویش
طغرل بیک سلجوقی حاکم کرمان شد و تا پایان سلطنت
برادرش آلب ارســالن بر خطه کرمان و فارس و عمان
حکومت کرد .وقتی آلب ارسالن در سال  ۴۶۵ه.ق به قتل
رسید ،فرزندش ملکشاه سلجوقی به سلطنت رسید ،اما
قارود که ســلطنت را حق خود میدانست ،به همراه دو
فرزندش میرانشاه و سلطان شاه با لشکری عظیم ،راهی
عراق شد.
در اطراف همدان جنگی سخت در گرفت که بعد از
سه شبانهروز زد و خورد ،عاقبت ملکشاه سلجوقی پیروز
و قارود و دو پسرش اسیر شدند.
وقتی قارود را به حضور ملکشــاه بردند ،خواست از
خون او بگذرد ،اما به تحریک خواجه نظام الملک دستور
داد که آنها را زندانی کنند و بعد از مدتی به قارود شربت
زهر بدهند و به چشم دو فرزندش میل بکشند .طرز میل
کشیدن در قدیم این گونه بود که چشمان محکوم را باز

نیکی به بدان

ردیابی دستگاه گمشده
گم شدن تلفن هوشــمند ،یکی از بدترین اتفاقاتی است که
میتواند رخ بدهد چرا که اگر اطالعات آن به دست شخصی ناباب
بیفتد ،میتواند به مشکلی بزرگ تبدیل شــود .نرمافزارهای
زیادی وجود دارند که میتوانند گوشی را ردیابی کنند اما وقتی
گوشی گم میشود ،دیگر این نرمافزارها به کمکتان نخواهند
آمد چون باید قبل از گم شدن ،این نرمافزارها را روی دستگاهتان
نصب کنید .گوگل برای این مشــکل چارهای اندیشــیده که
میتوانید به کمک آن ،از مکان فعلی دستگاه تان با خبر شوید
و حتی اطالعات آن را پاک کنید ،حتی اگر گوشــی خود را در
خانه گم کردید ،میتوانید با گزینه  Ringزنگ گوشی خود را
به صدا در بیاورید ،ضمن اینکه اگر جیپیاس دستگاه تان در
کاملترین حالت قرار داشته باشد ،ردیابی آن دقیقتر صورت
میگیرد.

نگه میداشتند و میل داغ سرخی را از مقابل چشمانش
عبور میدادند .حرارت و نــور خیرهکننده میل داغ در
چشمان باز محکوم به گونهای اثر میکرد که بیناییاش
را به طور کامل از دست میداد ،طوری که چشمانش باز
بود اما جایی را نمیدید.
در مورد سلطان شــاه گفتهاند که اگر چه چشمان
او را میل کشــیدند اما تمام بیناییاش را از دست نداد و
کمی بعد با کمک یکی از خدمتکاران پدرش گریخت و
به کرمان رفت و ۱۰سال بر آنجا حکومت کرد اما غیر از
عیش و عشرت و خوشگذرانی به کار دیگری نپرداخت.
روزی برایــش خبر آوردند که ملکشــاه به اصفهان
رسیده و او دستور داد که به سرعت بساط عیش و نوش
را جمع کنند.
اطرافیانــش گفتند که از اصفهان تــا کرمان ۱۴۰
فرسنگ است و تا او برســد ،فرصت زیادی باقی است
اما سلطان شاه پاسخ داد« :شــما درست میگویید ،اما
پاالن ندیده اید!» پرســیدند :یعنی چه؟ گفت «:وقتی
میخواستند در چشــمم میل بکشــند ،پاالنی رویم
گذاشتند و یک نفر روی آن نشست تا من حرکت نکنم!»
او با این تجربه تلخ ،به سرعت خود را به کرمان رساند و
در نهایت ادب از ملکشاه و لشــکریانش پذیرایی کرد و
سپس آنها را با تقدیم هدایای گرانبها به عراق باز گرداند.

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

رنگآمیزی کنند:
ای خردمند! با بــدکاران به نیکی رفتــار کن تا به
پیروی از تو ،راه نیکان را برگزینند.
فریدون گفت نقاشان چین را
كه پیرامون خرگاهش بدوزند
بدان را نیك دار ،اى مرد هشیار
كه نیكان خود بزرگ و نیك روزند

نماز قضا

زاهدى میهمان پادشــاهی شد ،چون به
طعام بنشستند كمتر از آن خورد كه ارادت
او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن كرد
كه عادت او تا ظن صالحیت در حق او زیادت
كنند.
چون به ُمقام خویش آمدُ ،سفره خواست
تا تناولی كند .پسرى صاحب فراست داشت،
گفت :اى پدر! بارى به مجلس سلطان در ،طعام
نخوردى؟ گفت :در نظر ایشان چیزى نخوردم
كه به كار آید .گفت :نمــاز را هم قضا كن كه
چیزى نكردى كه به كار آید.
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نمیآید.
جدولوسرگرمی
بــا اســتفاده از  ،Flareکاربر نیــازی به نظارت بــر دوربینهــای وبکم یا
بررسیکردن سیستم امنیتی ندارد؛ همچنین ،نیازی نیست که شخص زمانی که
به خانه میآید کدی را وارد کند زیرا سیســتم او را هنگام ورود به منزل شناسایی
ترجمه  :فاطمه رسول خمینی
میکند .این ســامانه در عین حال ،زمانی که کاربر در منزل نیست ،اتفاقات روی
داده در خانه را ثبت و صاحبخانه را از آنها آگاه می کند.
باتریهای لیتیوم  -یون این ســامانه ،حتی زمان قطع برق هم کار میکنند و با
وجود وای فای و  G3نیازی به کابل ندارند.
نصب این سیســتم ایمنی در  10دقیقه تکمیل میشــود و برنامه نرمافزاری
یک شرکت آمریکایی ،نوعی ســامانه امنیتی خانگی کامل را در شکل یک ابزار همراه آن برای اندروید یا  ،iOSکاربر را به یک شــبکه متصــل و تنظیمات آن را
منفرد ارائه داده که مجهز به دوربین اچ دی ،آشکارساز حرکتی ،شتابسنج ،حسگر اجرا می کند.
برنامه نرمافزاری این ابزار ،کاربر را همواره از اوضاع منزل مطلع نگه میدارد و
دما ،بلندگو ،آژیر و تراشه وای فای است.
این سامانه که  Flareنام دارد ،هوشمند بوده و نرمافزار آن ،فقط زمانی که افراد به وی امکان کنترل از راه دور  Flareرا میدهد.
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