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صنعت نفت ایران انسدادپذیر نیست؛ حتی اگر پای تحریم های یکجانبه ای در میان باشد که 
از قضا مشخصا همین بخش را نشانه رفته است. توسعه و پویایی کنونی در صنعت نفت ایران، 
نه شعار است و نه یک پز سیاسی اقتصادی. گواه آن، مرور عملکرد یکساله در بخش های 
مختلف از نفت، گاز، پاالیش و پخش فراورده های نفتی و پتروشیمی  است که در هر یک از این 
بخش ها می توان تحقق اقتصاد مقاومتي و راهبرد توسعه ای را در سال رونق تولید به نظاره 
نشست. در صنعت نفت تمرکز بر توسعه میادین مشترک نفتی و گازی کارنامه قابل قبولی در 
این مسیر پیش رو قرار می دهد که می توان بررسی عملکرد یکسال گذشته را با اخبار 
امیدوارکننده ای دنبال کرد. تداوم افزایش ظرفیت تولید در میدان های مشترک در غرب 
کارون تا جنوبی ترین نقطه ایران در عسلویه که مخزن مشترک ایران و قطر قرار دارد، هر 

کدام نویدبخش تدبیر و امید هستند. 

 تالش صنعت نفت
 در جبهه اقتصاد مقاومتی ادامه دارد
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وزارت اطالعات مسؤول مبارزه با جاسوسان نفتی

گازرسانی به ۴۷ روستا در هر هفته، 
بخشی از کارنامه ۶  ساله دولت تدبیر 

با همه توان از اطالعات نفتی در 
مجموعه نفت محافظت می کنم
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شبکه گاز همچون زنجیره ای در هم 
تنیده برای ایجاد رفاه و آسایش مردم 
ایران زمین در جای جای کشورمان به 
هم متصل شده اند تا گاز، این سوخت 
پاک و ارزان از غرب تا شرق و از جنوب 
تا شمال جاری باشد و باخود عدالت 
اجتماعی، محرومیت زدایی، اشتغال و... 
به ارمغان بیاورد. توسعه صنعت گاز در 
سال های گذشته با فرصت سازی وزارت 
نفت و بهره گیری از ظرفیت های قانون 

بودجه همچون بند »ق« و قانون رفع موانع تولید و روش های 
جدید تامین مالی همچون BOT شتاب قابل توجه و 

اختصاص بیش از 70 درصد سبد انرژی 
به گاز را در پی داشته است.با بهره گیري 
از منابع قانوني، روند گازرساني به 
شهرهاي باقي مانده، روستاهاي باالي 
20 خانوار، صنایع و نیروگاه ها جاني تازه 
گرفت و با ورود گاز، فرآورده هاي نفتي 
که پیش از این در این واحدها مصرف 
مي شد، به بخش صادرات اختصاص 
با  گاز  جایگزیني  تداوم  با  یافت. 
فرآورده هاي نفتي، افزون بر کاهش 
آالینده هاي زیست محیطي و حفظ محیط زیست، شاهد 

ارزآوري از محل صادرات فرآورده ها هم بودیم.

گاز  بــر مــدار    رفــاه

16

 نفت متعلق به 
ملت ایران 

است و عواید 
آن به ملت باز 

می گردد

وش  تحقق فر
اعتباری خوراک 
صنایع تکمیلی 

وشیمی  پتر
عکس جلد: 

سید    حسن حسینی
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درخشش دوومیدانی کاران 
نفت تهران در لیگ برتر

 اگر توپ استاندارد بود شاید 
شوت من گل نمی شد!

معاون اول رئیس جمهوری:

افزایش 
و استمرار 

تولید

دستاوردهای يكساله 
شركت ملی

 مناطق نفت خیز جنوب



 رئیس جمهوری در آيین بهره برداری از 
طرح های زيربنايی روستايی اعالم كرد : 

گازرسانی به ۴۷ روستا 
در هر هفته، بخشی از 
کارنامه ۶  ساله دولت 
تدبیر و امید

اخبار بین الملل

معاون اول رئیس جمهوری:

 نفت متعلق به ملت ایران است و عواید آن به ملت باز می گردد

۴5

خــبر و نظـــرنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

معاون اول رئیس جمهوری گفت: نفت 
متعلق به ملت ایران است و توسط وزارت نفت 
یا بخش خصوصی به هر طریقی که فروخته 
شود، عواید آن به ملت ایران باز می گردد و 

برای توسعه و آبادانی کشور هزینه می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول 
رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، روز 
پنجشنبه )۳۱ مردادماه( در آیین گشایش 
ورزشگاه ۵ هزار نفری شهدای نوشهر با تبریک 
فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد 
شهیدان انقالب اسالمی گفت: این انقالب به 
برکت خون شهدای ترور و ایستادگی ملت 
ایران پابرجا مانده است و به مسیر خود در 
جهت استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی 

ادامه خواهد داد.
وی افزود: امروز شاهد هستیم که آمریکا 
همه امکانات ماهواره ای، هوایی و دریایی خود 
را به کار گرفته تا یک نفتکش ایرانی را تعقیب 
کند و ببیند که نفتش را کجا می خواهد 
بفروشد، البته این اقدام ها از سویی مایه 
خوشحالی است تا ملت ایران ببینند که 
آمریکایی ها برای مقابله با آنها به چه رذالتی 

افتاده اند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: 
آمریکایی ها فکر می کردند اگر ادعا کنند این 
نفتکش متعلق به سپاه پاسداران است، شاید 
مردم ایران با آنها همراهی کنند، اما اشتباه 
می کنند و دروغ می گویند. نفت متعلق به ملت 
ایران است و توسط وزارت نفت یا بخش 
خصوصی به هر طریقی که به فروش برسد، 
عواید آن به ملت ایران باز می گردد و برای 

توسعه و آبادانی کشور هزینه می شود.
جهانگیری ادامه داد: به هر جای ایران که 

و  ه ها  رگا کا که  می بینیم  کنید،  ه  نگا
کارخانه های بزرگ در حال ساخت هستند. 
سال ۹۲ وقتی کار توسعه را در میدان مشترک 
پارس جنوبی آغاز کردیم، برداشت روزانه گاز 
طبیعی از این میدان ۲۷۶ میلیون مترمکعب 
بود، در حالی که کشور قطر از این میدان 
مترمکعب  میلیون   ۶۰۰ روزانه  مشترک 

برداشت می کرد.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: این در 
حالی بود که در پایان کار دولت اصالحات، 
برداشت ایران و قطر از این مخزن برابر شده 
بود، اما در سال های پس از آن تا سال ۹۲ 
چنین فاصله ای بین برداشت این دو کشور از 
این مخزن مشترک ایجاد شده بود. در دولت 
با  تحریم ها  با وجود  دوازدهم  و  یازدهم 
بهره برداری از حدود ۱۱ فاز میدان پارس 
جنوبی امروز به جایی رسیدیم که باز هم 

برداشت دو کشور به سطح برابر رسیده است.
وی افزود: در حالی که ایران یکی از 
بزرگ ترین وارد کنندگان بنزین بود، امروز 
بدون هیچ تغییری در قیمت و نحوه فروش 
بنزین به صادرکننده این محصول تبدیل 
شده ایم؛ در سال ۹۲ مجموع تولید بنزین 
کشور ۵۲ میلیون لیتر در روز بود، اما این 
مقدار به طور میانگین به بیش از ۱۰۰ میلیون 

لیتر در روز رسیده است.
گفت:  جمهوری  رئیس  ول  ا معاون 
آمریکایی ها فکر می کردند اگر فروش نفت 
ایران را تحریم کنند، ایران به زانو در خواهد 
آمد، اما چنانکه مقام معظم رهبری تاکید 
کردند برای نجات از اقتصاد نفتی به تبدیل 
نفت به فرآورده های نفتی رو آوردیم و امروز از 
این طریق از سد تحریم های نفتی نیز با 

موفقیت عبور خواهیم کرد.

رئیس جمهوری در آیین بهره برداری از طرح های 
زیربنایی روستایی، از گازرسانی به ۴۷ روستا در هر 
هفته به عنوان بخشی از عملکرد دولت تدبیر و امید 
یاد کرد و گفت: آمار گازرسانی روستایی در این دولت 
با آمار تاریخ گازرسانی تا پیش از سال ۹۲ برابر است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری، روز دوشنبه 
)چهارم شهریور( در آیین بهره برداری از طرح های 
زیربنایی روستایی گفت: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به شهر و روستا 
تغییر کرده است. در میان فاصله ها و شکاف های جامعه 
بامهارت و  ثروتمند و فقیر،  از لحاظ اجتماعی، 
بی مهارت و غیره، یکی از طبقه بندی ها مربوط به شهر 
و روستا بود، تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
روستایی بودن با خودکم بینی و شهری بودن با افتخار 
همراه بود، اما پیروزی انقالب اسالمی سبب اصالحاتی 
در ذهن جامعه با هدف یکسان بودن مردم روستانشین 

و شهرنشین شد.
وی با بیان اینکه مردم شهرها و روستاها از نظر 
قانون، جایگاه و منزلت اجتماعی در جایگاهی مساوی 

قرار دارند، اظهار کرد: ما نسبت به آبادانی روستاها 
وظیفه سنگینی به عهده داریم، البته پیش از این که 
فاصله بین شهرها و روستاها زیاد بود، مردم شهرنشین 
از مراکز آموزشی، بهداشتی، فضای کسب وکار و رفاه 
بیشتری برخوردار بودند، اما اکنون که آب و برق و گاز 

به روستاها رسیده این موضوع فراموش شده است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در روزگار قدیم، 
رسیدن گاز طبیعی به خانه های روستایی در ذهن 
مردم روستانشین نمی گنجید، تصریح کرد: در گذشته 
حتی کپسول گاز هم نبود و روستاییان با هیزم یا در 
نهایت با نفت سفید گرمایش خود را تامین می کردند، 

بنابراین شرایط زندگی در روستاها بسیار سخت بود.

بهره مندی بیش از 14 هزار روستا 
از نعمت گاز طبیعی

افتخارهای  از  را  روستایی  توسعه  روحانی، 
دولت های یازدهم و دوازدهم خواند و افزود: پیش از 
دولت یازدهم نیز توسعه روستاها انجام می شد، اما در 
طول فعالیت این دولت، توسعه روستایی شتاب 

بیشتری به خود گرفت، به گونه ای که تا سال ۹۲ تنها 
۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بودند، در حالی که از 
سال ۹۲ تاکنون یعنی تنها در ۶ سال فعالیت دولت 
تدبیر و امید، به بیش از ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده 
که این موضوع، نشان دهنده تصمیم حاکم بر دولت 

درباره خدمت به روستاهاست.
وی با تاکید بر اینکه تحول گازرسانی در دولت 
تدبیر و امید در دنیا بی سابقه است، یادآور شد: هیچ 
کشوری به اندازه ایران دارای شبکه گازرسانی نیست، 
اکنون ۸۵ درصد جمعیت روستایی و ۱۰۰ درصد 
جمعیت شهری بدون احتساب استان سیستان و 
بلوچستان به شبکه گاز طبیعی متصل هستند که این 

موضوع، اقدامی عظیم و تحولی بزرگ است.

 افزايش صادرات نفت، دستاورد مذاكره
 با 6 قدرت بزرگ دنیا  

روحانی درباره سود حاصل از مذاکرات با ۶ 
قدرت بزرگ دنیا توضیح داد: برخی در گوش خود 
پنبه گذاشته اند و ما هر کاری می کنیم، در 

نمی آید! می گویند وقتی مذاکره کردید، چه 
خاصیتی داشت؟ ما پس از مذاکره به جای یک 
میلیون بشکه نفت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه 
نفت صادر کردیم، میلیاردها دالر پول برای کشور 
آوردیم، قطعنامه هایی که آمریکا ۳۰ سال برای 
آنها زحمت کشیده بود، تخریب کردیم. این همه 
سرمایه گذار به کشور آمد که وقتی می آمدند، 
هیچ کسی حرفی نمی زد، اما وقتی می روند، 
می گویند چرا می روند؟!  چرا وقتی آمدند، نگفتند 
که چرا آمدند؟ آن وقت کجا بودید؟ آن موقع 
چشم هایتان را بسته بودید و حاال چشم هایتان را 

باز کرده اید؟
رئیس جمهوری اظهار کرد: از سال ۹۲ تاکنون در 
هر هفته به ۴۷ روستا گازرسانی کرده ایم که این رقم 
به اندازه آمار همه تاریخ گازرسانی روستایی کشور تا 
پیش از سال ۹۲ است. دولت، معاونت توسعه روستایی 
را با هدف ایجاد هماهنگی در توسعه روستاها ایجاد 
کرده است تا مردم روستاها هر روز بیش از پیش 

شرایط بهتری برای زندگی داشته باشند.

افت ذخیره سازی نفت در آمریکا 
قیمت ها را باال برد

قیمت شاخص نفت خام برنت در ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه روز 
سه شنبه )پنجم شهریورماه( به ۵۹ دالر و ۸۸ سنت و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی آمریکا به ۵۵ دالر و ۴۸ سنت رسید.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت دیروز 
)دوشنبه، چهارم شهریورماه( ۵۹ دالر و ۵۱ سنت و قیمت شاخص 
دبلیوتی آی آمریکا ۵۴ دالر و ۹۳ سنت بود.آمارها نشان داد 
ذخیره سازی نفت آمریکا در هفته گذشته بیش از انتظارها کاهش 
یافته است و این مسئله نگرانی ها درباره پیامدهای منفی جنگ 
تجاری آمریکا و چین را تا حدی خنثی کرد.استیون اینس، از 
مدیران مؤسسه والور مارکتس، گفت: کاهش شدید ذخیره سازی 
نفت، حداقل در مقطع کنونی، نگرانی ها درباره رکود اقتصادی در 
آمریکا را که پیش از این همچون ابری سیاه روی بازار نفت بودند، 

کاهش داده است.

 قیمت دوشنبه سبد نفتی اوپک
 5۹ دالر و ۱۸ سنت

قیمت سبد نفتی اوپک روز دوشنبه )چهارم شهریورماه( ۵۹ 
دالر و ۱۸ سنت ثبت شد.به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز به 
۵۹ دالر و ۱۸ سنت رسید، در حالی که روز جمعه )یکم شهریورماه( 
۵۹ دالر و ۶۷ سنت بود.سبد نفتی اوپک شامل ۱۴ نوع نفت خام 
اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، 
اورینته اکوادور، سبک رابی گابون، میناس اندونزی، سنگین ایران، 
سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، 
سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئال و جنو کنگو 
است.قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز 
روز سه شنبه )پنجم  مردادماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب 

۵۸ دالر و ۵۰ سنت و ۵۴ دالر و ۱۷ سنت به ازای هر بشکه بود.

 محدودیت عرضه سبب افزایش
 قیمت  نفت می شود

با نگاهی به شرایط کنونی عرضه و تقاضای نفت، مشخص می شود 
که بازار با کمبود عرضه روزانه ۷۳۰ هزار بشکه نفت روبه رو است و با 
استمرار کاهش تولید اوپک ممکن است این کمبود عرضه به یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد.به گزارش پایگاه خبری مانی 
کنترل، نزدیک شدن تحریم ها ضد ونزوال از دیگر عوامل تهدیدکننده 
عرضه نفت است و اگر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، معافیت 
۹۰ روزه این کشور را تمدید نکند، شاهد افت تولید بیشتری خواهیم 
بود. هفته گذشته پس از راه اندازی یک خط لوله و افزایش صادرات 
نفت آمریکا، دولت این کشور از کاهش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه ای 
ذخیره سازی نفت در پایانه کوشینگ در ایالت اوکالهوما خبر داد. 
همچنین بررسی فنی نمودارهای بازار آینده نفت در آمریکا حاکی از 
وضع وارونگی است که نشانه ای از محدودیت عرضه در آینده به شمار 
می آید. افزون بر موارد باال، انتظار می رود خوش بینی درباره نتایج 
جنگ تجاری و همچنین اتخاذ سیاست های انبساطی از سوی 
بانک های مرکزی، به رشد قیمت نفت کمک کند. بنابراین انتظار 
می رود قیمت شاخص نفت دبلیوتی آی آمریکا افزایش یابد و در سه 

ماه چهارم سال ۲۰۱۹ میالدی به بازه ۶۰ تا ۶۲ دالر برسد.
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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: عملکرد وزارت نفت در 
بسیاری از بخش ها به ویژه گازرسانی 
روستایی و شهری فوق العاده است. بهروز 
نعمتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
شانا به عملکرد وزارت نفت به ویژه در حوزه 
گازرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: 
در  نفت  وزارت  عملکرد  خوشبختانه 
بسیاری از بخش ها به ویژه گازرسانی 
روستایی و شهری طی سال های گذشته 

فوق العاده بوده است.
وی افزود: زمستان پارسال مشاهده 

کردیم که مردم در نقاط مختلف کشور از 
جمله مناطق شمالی و سردسیر با مشکل 
افت فشار و یا قطع گاز روبه رو نشدند که 

جای قدردانی و تشکر دارد. 
مهرداد بائوج الهوتی، نماینده لنگرود 
گازرسانی  موضوع  به  نیز  مجلس  در 
روستایی و فعالیت های دولت و وزارت 
نفت در این بخش اشاره کرد و گفت: 
بیشتر روستاهای شمالی کشور امروز از 
نعمت گاز برخوردار هستند و به طور کامل 
از گازرسانی و توزیع سوخت به مناطق 
سخت گذر روستایی و شهری راضی 

هستیم.

عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

عملکرد وزارت نفت در بخش گازرسانی روستایی فوق العاده است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط بحرانی 
و جنگ باید به یکدیگر کمک کنیم، نه اینکه هر روز مسائلی 

را مطرح و مشکالت جدیدی ایجاد کنیم.
مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه متاسفانه هم اکنون برخی 
مسؤوالن همانند وزیر نفت که در خط مقدم نبرد با دشمنان 

قرار دارند، هم در خارج و هم در داخل با چالش هایی روبه رو 
می شوند، گفت: زمانی که در شرایط بحران و درگیر جنگ 
هستیم، باید به یکدیگر کمک کنیم، نه اینکه هر روز مسائلی 
را مطرح و مشکالت جدیدی را ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه 
هر فردی ادعا دارد در شرایط کنونی می تواند نفت بفروشد و 
ارز آن را وارد کشور کند، درنگ نکند، افزود: بنده در نشستی 
حضور داشتم که در آنجا وزیر نفت اعالم کرد هر فردی ادعا 
دارد می تواند نفت بفروشد و ارز آن را به کشور برگرداند، به طور 
حتم این کار را انجام دهد. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: می گویند وزیر نفت نمی تواند در شرایط تحریم نفت 
بفروشد، پاسخ می دهیم شما می توانید این کار را انجام دهید، 

اما پول آن باید بازگردد.

نايب رئیس مجلس شورای اسالمی:

در شرایط بحران و جنگ همه باید کمک کنند

وزیر امور خارجه گفت: اگر ایران بتواند صادرات 
نفت خود را از سر گیرد، می تواند ظرف چند ساعت 
دوباره به اجرای کامل تعهدهای خود در برجام 

بازگردد. به گزارش شبکه خبری ان اچ کی ژاپن، 
محمدجواد ظریف در مصاحبه با روزنامه آلمانی 
زوددویچه تْسایتونگ با اشاره به هشدار ایران درباره 
کاهش بیشتر پایبندی به  برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( در آغاز ماه سپتامبر امسال، اعالم 
کرد که اگر گام هایی برای حفاظت از اقتصاد ایران 
در برابر تحریم های آمریکا برداشته نشود، این اتفاق 

روی خواهد داد.
 با این همه وی عنوان کرد اگر ایران بتواند نفت 
خود را دوباره صادر کند، می تواند ظرف چند 
ساعت دوباره پایبندی خود را به برجام به سطح 

عادی برگرداند.

وزير امور خارجه خبر داد:

از سرگیری صادرات نفت، شرط تهران برای پایبندی کامل به برجام
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رویــدادنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای كه گذشت
تولید ۶۹ میلیارد متر مکعب گاز در کارنامه یک ساله نفت مناطق مرکزی

وزیر نفت، مسؤولیت مبارزه با جاسوسان، 
جلوگیری از نیروهای نفوذی و حفاظت 
پرسنلی را به عهده دستگاه های امنیتی و 
اطالعاتی  کشور دانست و گفت: با همه توانم 
از اطالعات نفتی در مجموعه نفت محافظت 

می کنم.
)پنجم  سه شنبه  عصر  زنگنه  بیژن 
شهریورماه( در حاشیه چهارمین همایش 
مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت که در 
محل سالن همایش شرکت ملی پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی ایران برگزار شد، 
در واکنش به بیانیه وزارت اطالعات درباره 
حضور نیروهای نفوذی در صنعت نفت 
پاسخ داد: آقای وزیر اطالعات در این زمینه 

شفاف سازی کردند.
با  ه  رز مبا مسؤولیت  فزود:  ا وی 
جاسوسان، جلوگیری از نیروهای نفوذی، 
به عهده  ۱۰۰ درصد  پرسنلی  حفاظت 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی کشور است 
و دستگاه های اجرایی هیچ مسؤولیتی در 
زمینه فعالیت ضدجاسوسی ندارند. اگر 
جایی تاخیر شده باشد، آنها )دستگاه های 
نه  شند  با پاسخگو  ید  با تی(  طالعا ا

دستگاه های اجرایی.
وزیر نفت ادامه داد: بارها نوشتم صنعت 
نفت در خط مقدم حمله است و مراقبت و 
حفاظت کنید، زیرا آمریکا همه تالشش 
آسیب زدن به صنعت نفت ایران است و این 

احتمال ها وجود دارد.

زنگنه با بیان اینکه تا آنجا که بتوانم از 
اطالعات نفتی در مجموعه صنعت نفت 
محفاظت می کنم و در این زمینه تنها تعداد 
معدودی از اطالعات نفتی باخبر هستند، 
تاکید کرد: صنعت نفت و نیروهای نظامی 
هم اکنون در دو بخش اقتصادی و عملیاتی 

در خط مقدم این جنگ هستند.
وی درباره اینکه تولید نفت ایران پس از 
توافق احتمالی چه زمانی به حداکثر ممکن 
طول  هم  روز  سه  کرد:  اظهار  می رسد، 
نمی کشد. وزیر نفت درباره اینکه وضع 
صادرات نفت ایران با توجه به افزایش سریع 
تولید نفت و گاز در آمریکا چگونه خواهد 
بود، اظهار کرد: ما به صادرات نفت خود 

ادامه می دهیم.

تعیین تكلیف سیراف با تاكید مقام 
معظم رهبری و رئیس جمهوری

زنگنه درباره اینکه همایش های گذشته 
مسؤولیت اجتماعی چه دستاوردی داشته 
است، اظهار کرد: برای اینکه آثار کارهای ما را 
ببینید، بهتر است با افرادی که ذی نفع هستند. 
صحبت کنید، بیشترین تمرکز ما هم اکنون 
غرب کارون و منطقه عمومی پارس جنوبی 
است و خدمات اجتماعی و عمرانی زیادی 
انجام دادیم، در مناطق دیگر مانند سرخس، 
کنگان و جم اقدام هایی انجام دادیم که باید 

نتایج را از آنان بپرسید.
تولید  و  خام فروشی  ره  با در وی 

اظهار کرد:  پتروشیمی هم  محصوالت 
پتروشیمی صنعت پخته ای است، زیرا 
محصوالت پایین دستی تولید می کند و 
زنجیره دارد، پتروشیمی با جهشی بزرگ 
در این سال ها روبه رو بوده است و تا سال 
۱۴۰۰ دومین جهش بزرگ خود را نیز 

تجربه خواهد کرد.
وزیر نفت ادامه داد: تولید محصوالت 
پتروشیمی هم اکنون نسبت به سال ۹۲، 
تقریبا دو برابر شده و رقم تولید از ۱۰۰ 
میلیون تن در سال عبور می کند و در 

تدارک جهش سوم پتروشیمی هستیم.
زنگنه به برگزاری نمایشگاه »ایران 
پالست« در اواخر شهریورماه امسال اشاره 
و تصریح کرد: نمایش واقعی پتروشیمی را 
می توانید در این نمایشگاه ببینید، امروزه 
صنایع پایین دست پتروشیمی ساالنه ۶ 
میلیارد دالر خوراک خریداری می کنند، 
هیچ صنعت دیگری نداریم که این مقدار 
خوراک را به پایین دست خود بدهد و این 
نهایی  به محصوالت  تبدیل  خوراک ها 

می شوند.
وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت پایین دست 
پتروشیمی بسیار باالتر است، اما باید بازار برای 
فروش وجود داشته باشد، افزود: بخشی از این 
بازار صادراتی و بخشی داخلی است، با توجه 
به اینکه بازار داخلی به رشد اقتصادی نیاز دارد، 
باید ایجاد ثروت امکان تقاضای بیشتر را فراهم 

کند.
وزیر نفت با اشاره به اینکه آیین نامه 
پتروپاالیشگاه ها در حال تدوین است، 
تصریح کرد: تا پایان ماه مسائل مالی طرح 
فراگیر پاالیشی سیراف با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری 

سامان می گیرد.
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شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در 
یک سال اخیر در مجموع حدود ۶۹ میلیارد 

متر مکعب گاز تولید کرده است.
رامین حاتمی، مدیرعامل این شرکت 
گفت: نفت مناطق مرکزی در یک سال 
گذشته در مجموع موفق به تولید ۶۸ میلیارد 

و ۹۸۵ میلیون مترمکعب گاز شده است.
وی در تشریح فعالیت های شرکت نفت 
مناطق مرکزی گفت: این شرکت مسؤولیت 
تولید و توسعه در ۵۱ میدان گازی، ۲۸ میدان 
نفتی و یک میدان گازی – نفتی را به عهده 
دارد که از این میان، تاکنون ۱۳ میدان گازی 
و ۱۳ میدان نفتی توسعه یافته اند و در مدار 

تولید هستند.
حاتمی افزود: پارسال به منظور تامین 
پایدار انرژی، پروژه هایی مانند اجرای عملیات 
افزایش تولید میدان نفتی  اجرایی طرح 

سعادت آباد، بهره برداری از مرکز جمع آوری گاز در 
خانگیران، پروژه برق رسانی به میدان دانان، واگذاری 
نخستین طرح مزایده فروش گازهای مشعل در میدان 
نفت شهر و سومار، امضای سه فقره قرارداد افزایش و 
نگهداشت تولید نفت و لرزه نگاری چهار میدان نفتی 
و گازی تنگ بیجار، دالوران، باباگیر و بانکول اجرایی 

شد.
وی با اشاره به نقش راهبردی شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران در مسیر تامین گاز و نفت مورد نیاز 
کشور تصریح کرد: تولید گاز در منطقه خشکی 
ازطریق شرکت های تابعه نفت مرکزی از جمله 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، تامین پایدار گاز 
را در ۶ استان شمال و شرق کشور به دنبال دارد، 
همچنین در غرب کشور ۶ میدان مشترک نفتی وجود 
دارد که همه تالش خود را برای بهره برداری بهینه از 

آنها انجام می دهیم.
حاتمی گفت: در کنار تولید به عنوان ماموریت 
اصلی شرکت، نگاه ویژه ای هم به صیانت از محیط 
زیست و فعالیت های عام المنفعه در قالب مسؤولیت 

اجتماعی داریم.

آغاز عملیات بارگیری عرشه های ۱۰۰۰ تنی میدان هندیجان 

تحقق فروش اعتباری خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی 
عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین در بورس انرژی 

وزارت اطالعات، مسؤول مبارزه با جاسوسان نفتی

زنگنه: با همه توان از اطالعات نفتی  
محافظت می کنم

عملیات بارگیری عرشه های 
سکوهای ۷ و ۸ میدان هندیجان 
در منطقه بهرگان، هریک به وزن 
حدود یک هزار تن، روز سه شنبه 
)پنجم شهریورماه( از محل کارگاه 
ساخت شرکت ایزوایکو واقع در 

بندرعباس آغاز شد.
عرشه های سکوهای ۷ و ۸ 
میدان هندیجان به وسیله بوژی 
کارگاه  محل  از  تریلر(  )نوعی 
ساخت ایزوایکو روی بارج شهید 

تندگویان در اسکله کارگاه قرار می گیرد و پس از عملیات 
اجرایی تکمیلی برای نصب روی جکت سکوها واقع در منطقه 

بهرگان، به میدان هندیجان فرستاده می شود.

پیش از این، عملیات نصب 
پایه های سکو )جکت های سکوی 
۷ و ۸(، خطوط لوله زیردریایی 
نصب  و همچنین  نفت  جریان 

کابل دریایی انجام شده است.
در  هندیجان  نفتی  میدان 
شمال غربی خلیج فارس و روی 
دامنه جنوبی فروافتادگی دزفول 
قرار دارد، این میدان از مخازن 
غنی نفتی است، نفت تولیدی از 
بخش های خشکی و فراساحلی 
میدان هندیجان پس از ورود به سکوی مرکزی هندیجان به 
تاسیسات سکوی بهرگانسر ارسال و در آنجا پس از فرآورش 

اولیه آماده صادرات می شود.

مجتمع های پتروشیمی با هدف 
حمایت از تولید داخل و تأمین 
خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی، 
آماده فروش اعتباری محصوالت 

خود هستند.
مرضیه طهماسبی، رئیس دفتر 
ستی  یین د پا یع  صنا سعه  تو
فروش  کرد:  اظهار  پتروشیمی 
اعتباری محصوالت مجتمع های 
پتروشیمی به منظور تأمین نیازهای 
با هدف رونق  و  تکمیلی  صنایع 

بیشتر بازار و نیز حمایت از تولید داخل به زودی محقق خواهد 
شد و پتروشیمی ها آماده فروش اعتباری محصوالت خود 
هستند. وی به مذاکرات مهم و اثربخش با تشکل ها، انجمن ها 
و نمایندگان صنایع تکمیلی پتروشیمی اشاره کرد و گفت: 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی هماهنگی های الزم را با 
مجتمع های پتروشیمی برای فروش اعتباری محصوالت آغاز 
کرده است و خوشبختانه پتروشیمی شهید تندگویان به 
عنوان تأمین کننده PET اقدام های مهمی را برای تسهیل 

خرید صنایع تکمیلی انجام داده 
است.

طهماسبی افزود: رونق تولید و 
کاهش خام فروشی به عنوان یک 
راهبرد مهم در دستور کار فعالیت 
تکمیلی  یع  صنا سعه  تو فتر  د
تالش  و  دارد  قرار  پتروشیمی 
می کنیم با همکاری ستاد تنظیم 
بازار و همچنین بورس کاالی ایران 
نیاز تولیدکنندگان داخلی را تأمین 
کنیم. رئیس دفتر توسعه صنایع 
پایین دستی پتروشیمی ادامه داد: با توجه به ثبات نسبی بازار 
و اهتمام شرکت های پتروشیمی به امضای قراردادهای 
بلندمدت، شرایط الزم برای امضای قراردادهای بلند مدت 
کشف پرمیوم در بورس کاال برای بسیاری از محصوالت 
پتروشیمی مهیا شده است. وی تصریح کرد: با توجه به کاهش 
فروش برخی محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، نسبت به 
کاهش کف عرضه ها اقدام شده است و در صورت تداوم آن، 

کف عرضه فصل پاییز نیز کاهشی خواهد بود.

پنجم شهریورماه ۲ میلیون بشکه نفت  
خام سنگین در رینگ بین الملل بورس 
انرژی با قیمت پایه ۵۰ دالر و ۳۷ سنت 

برای هر بشکه عرضه می شود.
اطالعیه عرضه ۲ میلیون بشکه نفت  
خام سنگین در رینگ بین الملل بورس 
انرژی با قیمت پایه ۵۰ دالر و ۳۷ سنت 

برای هر بشکه منتشر شد.
امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت 
ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: بر 
اساس قانون بودجه سال ۹۸ وزارت نفت 

مکلف است ماهانه حداقل ۲ میلیون بشکه 
نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه نفت خام 
سنگین و ۲ میلیون بشکه میعانات گازی 
عرضه کند که عرضه های امسال از جمله 
عرضه این هفته بر اساس این قانون است.

این هفتمین عرضه نفت خام سنگین 
در رینگ بین الملل از زمان آغاز عرضه نفت 
در بورس انرژی است. دهم اردیبهشت 
خام  نفت  عرضه  نخستین  در  امسال 

سنگین ۷۰ هزار بشکه معامله شد.
خریداران می توانند تا سه ماه پس از 

انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و 
تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به 
تائید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر 

است.
بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام 
در بورس انرژی ایران در راستای تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر 
ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و 
استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی 
به منظور صادرات نفت خام در دستور کار 

قرار گرفته است.

انتصاب مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت 
وزیر نفت در حکمی فریده منصوری را به عنوان مدیرکل حسابرسی و 

امور مجامع وزارت نفت منصوب کرد.
در حکم بیژن زنگنه به فریده منصوری آمده است: »با عنایت به 
تجارب ارزنده و تخصص سرکار عالی، بدینوسیله به عنوان مدیرکل 
حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت منصوب می شوید. موارد زیر از 

اولویت های کاری این واحد می باشد:
- شناسایی نقاط ضعف سیستم های مالی و اجرایی، قابل 

سوءاستفاده و فسادزا
- ارائه پیشنهاد برای ایجاد یا اصالح رویه ها، دستورعمل ها، 
مقررات و استانداردهای مرتبط با حوزه حسابرسی و مالی و نظارت 

کالن بر پیاده سازی آنها

- هماهنگ سازی ارتباط شرکت های تابعه با دیوان محاسبات 
کشور و پیگیری رفع ایرادات اعالمی این دیوان از طریق اصالح 

رویه ها
- نظارت بر عملکرد عالیه واحدهای حسابرسی داخلی شرکت ها
- بررسی گزارش های بازرسان قانونی و حسابرسان داخلی 

شرکت ها و پیگیری رفع نکات شاخص آنها
- بررسی مصوبات هیئت مدیره های شرکت های اصلی و صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت از نظر تطابق با قوانین و مقررات و گزارش به وزیر
- همکاری کامل با اداره کل بازرسی وزارتخانه در مقابله با مفاسد 

احتمالی مالی.
 از خداوند دانای توانا برای سرکار عالی توفیق مسئلت می کنم.«

با حكم وزير نفت انجام شد
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سالم به امید 
مشعل: صنعت نفت ایران انسدادپذیر نیست؛ حتی اگر پای 
تحریم های یکجانبه ای در میان باشد که از قضا مشخصا همین 
بخش را نشانه رفته است. توسعه و پویایی کنونی در صنعت 
نفت ایران، نه شعار است و نه یک پز سیاسی اقتصادی. گواه 
آن، مرور عملکرد یکساله در بخش های مختلف از نفت، گاز، 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی و پتروشیمی  است که در 
هر یک از این بخش ها می توان تحقق اقتصاد مقاومتي و 

راهبرد توسعه ای را در سال رونق تولید به نظاره نشست. 
در صنعت نفت تمرکز بر توسعه میادین مشترک نفتی و 
گازی کارنامه قابل قبولی در این مسیر پیش رو قرار می دهد 
که می توان بررسی عملکرد یکسال گذشته را با اخبار 
امیدوارکننده ای دنبال کرد. تداوم افزایش ظرفیت تولید در 
میدان های مشترک در غرب کارون تا جنوبی ترین نقطه ایران 
در عسلویه که مخزن مشترک ایران و قطر قرار دارد، هر کدام 

نویدبخش تدبیر و امید هستند. 
در همان جنوب، نام »ستاره خلیج فارس«  بیش از گذشته، 
از ِقَبل اجرای پاالیشگاه شنیده می شود. نسخه ضدتحریمی 
 برای بنزین کشور که افزون بر بی نیاز کردن کشور از واردات، 
نام ایران را در لیست کشورهای صادرکننده بنزین هم قرار 
داده است. به این موارد، باید افزایش کیفیت بنزین و گازوییل 

تولیدی را هم اضافه کرد. در بیان عملکرد درخشان صنعت 
گاز ایران، تنها بیان یک آمار می تواند توسعه گازرسانی کشور 
را عیان کند که »آمار گازرسانی روستایی در دولت های 
یازدهم و دوازدهم با آمار همه تاریخ گازرسانی تا پیش از سال 
92 به عبارتی 50 سال گذشته برابر است« و می شود با 
اطمینان اعالم کرد که هیچ کشوری به اندازه ایران، دارای 
شبکه گازرسانی نیست. 85 درصد جمعیت روستایی و 100 
درصد جمعیت شهری بدون احتساب استان سیستان و 
متصل هستند. صنعت  گاز طبیعی  به شبکه  بلوچستان 
پتروشیمی  کشور هم که بیش از گذشته در تیررس تحریم های 
آمریکا قرار گرفته است، از توسعه بازنمانده و با تداوم روند 
تولید و صادرات، طرح های مختلفی در این بخش در نوبت 
افتتاح قرار دارند که از جمله آنها می توان به متانول کاوه، 
پتروشیمی ایالم و بوشهر اشاره کرد.  همپای تمامی  این 
اقدام ها، عمل به مسؤولیت اجتماعی است که هیچ یک از 
بخش های نفت، گاز، پاالیش و پخش فراورده های نفتی و 
پتروشیمی  از جامعه محلی غافل نشده اند. اینها همه حاصل 
جمع تالش خستگی ناپذیر کارکنان صنعت نفت است که با 
امید به آینده، از توقف بازنمی مانند که در ادامه و به تفکیک، 

در هر بخش مرور خواهد شد.  

www.mashal.ir
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

۸۹

دستاوردهای یکساله   شركت ملی
مناطق نفت خیز جنوب 

گـاز، بــر مـدار    رفــاه
ونمایی ا زسامانه اسکادا  و 4 تا ر توزیع بنزین یور

وشیمی وری كوتاه بر صنعت پتر  مر
پاالیش نفت درخشید

تالش صنعت نفت در جبهه اقتصاد مقاومتی ادامه دارد
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پارس جنوبي؛ خط مقدم توسعه صنعت نفت
میدان مشترک پارس جنوبی، تبلور عزم و اراده در صنعت نفت ایران و 
مهمترین اقدام دولت تدبیر و امید در شکوفایی صنعت نفت است. این 
میدان مشترک به عنوان بزرگ ترین مخزن گازی کشور به تنهایی نیمی از 
ذخایر گاز طبیعی ایران را در خود جای داده است. اهمیت این میدان 
مشترک به حدی است که بخش مهمی از برنامه های توسعه ای شرکت ملی 
نفت ایران به آن اختصاص یافته است.  در مسیر دستیابي به این هدف، در 
طول حیات دولت تدبیر و امید، از ابتدا نقشه راه بر این اساس استوار شد 
که به جاي بهره برداري از تمامي فازها، استراتژي تمرکز بر فازهاي قدیمي تر 
و تکمیل آنها در اولویت قرار گیرد. این استراتژی در سال 93 جواب داد و 
در پایان این سال فاز 12 به عنوان بزرگ ترین فاز پارس جنوبی با ظرفیت 
تولید سه فاز استاندارد گازی با حضور رئیس جمهور رسما به بهره برداری 
رسید. بالفاصله بعد از آن فازهاي 15 و 16در سال94 مورد بهره برداری قرار 
گرفت و در سال آخر دولت یازدهم نیز فازهای 17، 18 و 19، 20، 21 )معادل 
6 فاز استاندارد( با هم به تولید رسیدند. از این تاریخ، تولید ایران با کشور 
رقیب )قطر( بعد از 12 سال تقریبا برابر شد. در سال نخست دولت دوازدهم 

نیز فاز 14 به گاز رسید و فازهاي 13، 
22، 23 و 24 نیز در اسفندماه گذشته 
با حضور رئیس جمهوري افتتاح شد و 
به مدار تولید آمد. بنا بر برنامه ریزي 
انجام شده، با توسعه کامل فازهای 
تعریف شده در پارس جنوبی، ظرفیت 
تولید گاز از این میدان مشترک به بیش 

از 800 میلیون مترمکعب در روز و میعانات گازی افزون بر یک میلیون بشکه 
در روز خواهد رسید. این موضوع در راستای تکلیف افزایش تولید نفت و 
گاز خواهد بود که از محورهای تخصصی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و 

گاز است.

نصب سومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی 
به مدد تالش هاي صورت گرفته، توسعه پارس جنوبی در پنج سال ابتدایي 
دولت تدبیر و امید به نقطه پایان رسیده و با اتمام بهره برداري از فاز 14 در 
نیمه نخست امسال، عمال پرونده توسعه این منطقه بسته می شود. بر این 
اساس، با احتساب عملیاتی شدن دو سکوی دریایی از فاز 14 پارس جنوبی، 
در مجموع در سال 97، تعداد 6 عرشه دریایی در مدار تولید قرار گرفت که 
رکورد جدیدی در اجرای پروژه های پارس جنوبی است. با این وجود با نصب 
سومین سکوی تولیدی فاز 14 پارس جنوبی در 22 تیر امسال، پروژه 
 14Bبهره برداري از این فاز به خط پایان نزدیک شد.  با بهره برداری از سکوی
، عالوه بر تولید گاز شیرین، روزانه 20 هزار بشکه میعانات گازی و 100 تن 
گوگرد و ساالنه 250 هزار تن گاز مایع و 250 هزار تن اتان فرآوری می شود 
که از این منظر، ظرفیت تولید گاز در بخش فراساحل فاز 14 پارس جنوبی 
به 42 میلیون مترمکعب گاز)معادل یک و نیم میلیارد فوت مکعب( در روز 
خواهد رسید. در عین حال با توجه به پیشرفت مطلوب پروژه تولید میعانات 
گازی پاالیشگاه فازهای 3و2 پارس جنوبی، پیش بینی می شود 
که این واحد تا پایان سال جاری به بهره برداری 
برسد. تنها با بهره برداری از این پروژه، 
امکان شیرین سازی روزانه 80 هزار 
بشکه میعانات گازی پاالیشگاه فازهای 
3 و 2 پارس جنوبی فراهم می شود که 
گام بزرگي در مسیرخودکفایي در 

صنعت نفت خواهد بود.

تولید هزار میلیون مترمکعب گاز 

در آینده اي نزدیک
توسعه پارس جنوبي، جهش بزرگي در تولید گاز کشور خواهد بود، به 
طوري که با تکمیل فاز 14 به عنوان آخرین فاز پارس جنوبي، تولید روزانه 
گاز ایران از مرز هزار میلیون مترمکعب در روز عبور خواهد کرد. میانگین 
تولید واقعی گاز در 10 ماه نخست سال گذشته 841 میلیون مترمکعب در 
روز بوده که پیش بیني می شود با توجه به میزان تقاضا، مجموع تولید گاز 
کشور در سال 98 به 880 میلیون مترمکعب و در سال 99 به 950 میلیون 
مترمکعب در روز برسد و از این رهگذر، میزان تولید این هیدروکربور 
ارزشمند در آینده اي نزدیک از مرز هزار میلیون مترمکعب در روز نیز 

بگذرد.

توسعه غرب کارون
توسعه میدان های مشترک غرب کارون به دلیل همپوشانی منابع 
هیدروکربوری آن با کشور عراق، یکی دیگر از اهداف مهم توسعه ای در 
شرکت ملی نفت ایران است که ظرفیت تولید نفت خام کشور را 
به طور چشمگیری افزایش داده و موجب تقویت جایگاه کشور 
در بازارهای بین المللی انرژی خواهد شد. بر اساس هدف گذاری 
انجام شده، طي سال گذشته نیز تالش برای افزایش ظرفیت تولید نفت 
تا350 هزار بشکه در روز در غرب کارون ادامه داشته و این روند امسال نیز 
ادامه می یابد. این در حالي است که بخشي از افزایش تولید روزانه نفت 
میدان آزادگان جنوبی با استفاده از دستگاه فراورش سیار به میزان 40 تا 
50 هزار بشکه انجام می شود که این شیوه تولید نفت می تواند در دیگر 
میدان های مشترک نیز عملیاتي شود. از دیگر اولویت هاي توسعه اي 
شرکت ملي نفت ایران همسو با افزایش ظرفیت تولید، انتقال و صادرات 
نفت در منطقه غرب کارون، می توان به توسعه فاز نخست میدان هاي 
آزادگان جنوبی، یاران جنوبی و فاز دوم میادین یادآوران و 
و  لوله  آزادگان شمالی، طرح خطوط 

تاسیسات جانبی و طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک و پایانه 
جاسک با سقف سرمایه گذاری تقریبی 15 میلیارد دالر اشاره کرد که در 
مجموع، طرح یکپارچه توسعه میدان های مشترک نفتی غرب کارون را 

شامل می شود.

احداث خط لوله گوره-جاسک
یکي از مهمترین طرح هاي در دست اقدام شرکت ملي نفت ایران در 
مسیر توسعه همه جانبه صنعت نفت، طرح استراتژیک و ملی انتقال نفت 
خام گوره به جاسک و تاسیسات نفتی بندرجاسک است. این طرح 
پراهمیت، با هدف انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین 
صادراتی در روز از طریق یک خط لوله 42 اینچی با طول تقریبی هزار 
کیلومتر و با استفاده از پنج تلمبه خانه بین راهی و 2 ایستگاه توپکرانی، 
همچنین تعداد 11 پست برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی 180 
کیلومتر،  در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. این طرح شامل 
پایانه دریافت نفت، 20 مخزن به ظرفیت مجموع 10 میلیون بشکه و 
تاسیسات جانبی شامل 3 عدد گوی شناور و اسکله صادراتی است. با 
آغاز عملیات مسیرسازی و احداث جاده های دسترسی در هر6 پروژه 
تعریف شده در طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک و 
تاسیسات بین راهی و پایانه مربوط به آن در مرداد امسال، گام بلندي در 
مسیر تحقق راهبرد توسعه اي صنعت نفت در منطقه غرب کارون 
برداشته شد؛ گامي که به نهایي شدن این پروژه ارزشمند در سال آینده 
می انجامد. در عین حال، بهره گیری حداکثری از توان و ظرفیت های 
داخلی در این طرح استراتژیک و ملي، باعث شده تا نزدیک به 60 درصد 
از لوله های جریاني مورد نیاز با توان بخش داخل ساخته و تامین شود. در 
اجراي این طرح، برای نخستین بار تولید شمش، تختال و ورق، متناسب 
با استانداردهای مورد نیاز از سنگ معدن آهن فراهم شد و از این تاریخ، 
صنعت نفت قادر خواهد بود بخشی از لوله های مربوط به انتقال گاز ترش 
و شیرین در ضخامت های باالتر از 12 و کمتر از 20 میلی متر را از این زنجیره 
تامین کند.  با انجام این اقدام از سوي شرکت ملي نفت ایران در چارچوب 
حمایت از تولید ملي و عمل به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در حوزه 
اقتصاد مقاومتي، عالوه بر جلوگیري از خروج 200 میلیون دالر ارز از 
کشور، سنگ بناي بی نیازی به این محصول به میزان ساالنه صدها هزار 

تن بنا نهاده شد.

افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام
با اعمال دور تازه تحریم هاي مستکبرانه غرب، ذخیره سازی نفت 
خام به عنوان یکی از راهبردهای شرکت ملی نفت ایران در مسیر 
کم اثر کردن این تحریم ها مطرح شد. به همین منظور قرارداد 
ساخت مخازن ذخیره سازی 10 میلیون بشکه ای نفت خام طي سال 
گذشته نهایي شد. طرح ساخت مخازن ذخیره سازی نفت در 
بندرجاسک، بخشی از پروژه انتقال نفت گوره - جاسک است؛ 
پروژه ای که با تاکید مقام معظم رهبری و دولت با جدیت پیگیری 
می شود و به توسعه کشور در بخش جنوب شرقی می انجامد. افزون 
بر این، تنوع بخشی به نقاط صادرات نفت و تامین خوراک واحدهای 

پایین دستی نیز در این طرح هدف گذاری شده است.
این طرح که به عنوان طرحی در مسیر پشتیبانی صادرات نفت خام از 
جزیره خارگ مطرح است، اقدامي راهبردي به منظور استمرار و تداوم 
تولید پایدار نفت خام و تکمیل و ارتقاي زنجیره ارزشی صنعت نفت کشور 
به شمار می رود.  در عین حال با اتمام ساخت تاسیسات ذخیره سازي و 
ایستگاه هاي اندازه گیري میعانات گازي استان بوشهر در سال گذشته، 
امکان ذخیره سازی میعانات گازی تولیدي تعدادی از پاالیشگاه های 
پارس جنوبی با ظرفیت اسمی 640 هزار متر مکعب معادل چهار میلیون 
بشکه، همچنین تغذیه ورودي تلمبه ها به منظور تامین خوراک 
پاالیشگاه های میعانات گازی ستاره خلیج فارس و پارس به ترتیب به 
میزان 360 هزار و 120 هزار بشکه در روز و نیز ارسال میعانات گازی به 
سمت گوی های شناور )SPM( شماره 1 و 2 تا سقف 600 هزار بشکه در 

روز فراهم می شود.

تلمبه خانه هاي غرب کارون در مدار بهره برداري
مجموعه پروژه هاي احداث تلمبه خانه هاي غرب کارون و امیدیه از جمله 
طرح هاي جامع شرکت ملي نفت ایران است که تا پایان سال گذشته به 
بهره برداري رسید. در این طرح بزرگ ملي، انتقال روزانه 254 هزار بشکه 
نفت سبک و280 هزار بشکه نفت سنگین میادین غرب کارون به امیدیه، 
انتقال 280 هزار بشکه نفت سنگین از امیدیه به تاسیسات گوره و پایانه نفتي 
بهرگان و همچنین انتقال روزانه به طور میانگین 220 هزار بشکه نفت سنگین 
و 150 هزار بشکه نفت سبک طرح هاي غرب کارون از تلمبه خانه غرب کارون 
به پایانه نفتي بهرگان در نظر بوده است. گستره اجراي این مجموعه پروژه ها 
از 30 کیلومتري جنوب غربي شهر اهواز با اجراي پروژه تلمبه خانه غرب 
کارون آغاز و سپس با اجراي خطوط لوله انتقال نفت سبک و سنگین به سمت 
شرق ادامه می یابد. در ادامه با اجراي خط لوله انتقال نفت سنگین از تلمبه 
خانه اهواز )ABS( به سمت جنوب شرقي و شهر امیدیه امتداد یافته و با 
اجراي تلمبه خانه جدید امیدیه و عبور از آن، تا محل مخازن گوره و سپس 

تا پایانه صادراتي بهرگان ادامه پیدا می کند.

فاز نخست نیروگاه غرب کارون در ایستگاه آخر
در ادامه فعالیت هاي توسعه اي در منطقه غرب کارون، فاز نخست نیروگاه 
غرب کارون نیز در آستانه بهره برداری قرار گرفت. اهمیت بهره برداري از 
این نیروگاه به این دلیل است که ضمن تولید برق مستمر، تولید پیوسته 

نفت درمنطقه غرب کارون را میسر می سازد. 

جمع آوري گازهاي مشعل 
با اجراي طرح جمع آوري گازهاي همراه مشعل در پروژه هاي بزرگ صنعت 
نفت که از چند سال گذشته با جدیت در حال پیگیري است، عالوه بر حفظ و 
نگهداشت محیط زیست، در مصرف مقادیر قابل توجهي از منابع هیدروکربوري 
نیز صرفه جویي می شود. در این زمینه اقدام های موثري از سوي شرکت ملي 
نفت ایران صورت گرفته است. پس از افتتاح فاز دوم طرح جمع آوري گازهاي 
همراه نفت )آماک( در استان خوزستان، بهره برداري از مجتمع فراورش گاز 
جزیره هنگام در دستور کار قرار گرفت که امکان فراورش روزانه 80 میلیون 
فوت مکعب گاز را فراهم ساخت. این در حالي است که پیش تر روزانه گازي 
برابر با 14 هزار بشکه نفت در مشعل هاي میدان نفتي هنگام سوزانده مي شد 
که بهره برداري از این مجتمع، ضمن جلوگیري از سوزانده شدن این حجم گاز، 
روزانه بیش از 700 هزار دالر صرفه اقتصادي داشته و خدمت ارزشمندي هم 
براي محیط زیست محسوب مي شود. در ادامه اقدام های شرکت ملي نفت 
ایران در حوزه شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب، قرار است 90 درصد از 
گازهاي همراه نفت این مناطق جمع آوري شود. براي نیل به این هدف، ساخت 
23 کارخانه کوچک با تجهیزات کامال ایراني در برنامه قرار دارد که گام موثري 
در اشتغالزایي نیروهاي بومي در منطقه به شمار می رود. پیشرفت فیزیکي 
قابل توجه پروژه هاي دیگري همچون ان جي ال هاي 3100، 3200 و خارگ، 
پاالیشگاه هنگام و بیدبلند 2 نیز حاکي از آن است که طرح کاهش آلودگي 
مشعل هاي گازي استان خوزستان به ایستگاه پایاني نزدیک می شود. در عین 
حال با امضاي یادداشت تفاهم بازیافت و مصرف گاز فلر )مشعل( در یکي از 
پاالیشگاه هاي پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت سفره گس 
فرانسه و شرکت صنعت سازه ثمین ایران، از چندي پیش اجراي طرح ملي 
جمع آوري گازهاي همراه در پارس جنوبي نیز در دستور کار قرار گرفته است. 
جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی با بازیافت روزانه 450 هزار مترمکعب گاز 
فلر و همچنین جلوگیري از انتشار ساالنه 500 هزار تن گاز دی اکسیدکربن، از 
مهمترین دستاوردهاي این طرح است. در عین حال مقرر شده است تا در 
صورت موفقیت آمیز بودن این طرح، از تجربه به دست آمده برای جمع آوری 
گازهای مشعل ها )فلر( در اهواز و همچنین مجهز کردن سایر پاالیشگاه های 
گاز پارس جنوبی به این فناوری استفاده شود. طبق برنامه ریزی انجام شده با 
شرکت های نفت و گاز پارس و مجتمع گاز پارس جنوبي، تا نیمه اول امسال 
بیش از 50 درصد از فلرینگ پاالیشگاه های جدید در حال راه اندازی، کم 
خواهد شد که موفقیت بزرگي به شمار می رود. همچنین مقرر شده است تا 
پایان دولت دوازدهم، همه مشعل های اصلی خاموش شده و از سوختن گازهای 

همراه نفت جلوگیری شود. 

نگاهي به عملكرد شركت ملي نفت ايران  

تداوم تدبیر و امید در نفت

مشعل-  بررسی عملکرد نفت ایران، آیینه تمام نمای تداوم تدبیر و امیدی است که از شعارهای کلیدی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. تمرکز بر توسعه 

میادین مشترک نفتی و گازی به عنوان یکی از سیاست های مهم در این حوزه نشان می دهد، تولید نفت در میدان های مشترک غرب کارون به بیش از 

350 هزار بشکه در روز رسیده و پارس جنوبی هم گام های پایانی توسعه را پشت سر می گذارد؛ تالشی که در این موارد محدود نشده و می توان 

فهرستی از اقدام های انجام شده و در حال انجام را مورد اشاره قرار داد. کشورمان با داشتن ذخایر غني نفت و گاز و دارا بودن رتبه نخست 

ذخایر هیدروکربوري در جهان، توانسته است به یکي از وزنه هاي اصلي در تامین انرژي جهاني بدل شود؛ حال آنکه سال هاست عنوان 

دومین شرکت بزرگ نفتي جهان به شرکت ملي نفت ایران به عنوان بازوي توانمند صنعت نفت کشورمان در اکتشاف، حفاري، 

استخراج و تولید منابع هیدروکربوري اختصاص یافته است. از این منظر تالش شده است تا به سیاست هاي اصلي صنعت نفت 

کشورمان، در لواي فعالیت هاي گسترده این شرکت به عنوان یکي از اعضاي اصلي و تاثیرگذار در اوپک و پرچمدار 

همکاري هاي منطقه اي و جهاني در خاورمیانه، جامه عمل پوشانده شود.  بر این مبنا، تکمیل ظرفیت فازهای 13، 14 

و 22 تا 24 پارس جنوبی، افزایش ظرفیت تولید نفت خام میدان های مشترک غرب کارون و احداث خط لوله 

ک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک از جمله راهبردهایي است که از سوي وزیر نفت 
گوره-جاس

به عنوان محورهاي اصلي فعالیت شرکت ملي نفت ایران در سال 98 ابالغ شده و پیش بیني می شود 

که با دستیابي به آنها، بخش عمده اي از اهداف ترسیم شده در افق چشم انداز توسعه اقتصادي 

و سیاسي کشورمان محقق شود.
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 استفاده حداكثري از توان صنعتگران داخلي
شرکت ملي نفت ایران در ادامه اجراي سياست هاي خود 
در توان افزایي و ارتقاي سطح فني صنعتگران داخلي، 
طرح نگهداشت و افزایش توليد نفت را در قالب 33 
بسته سرمایه گذاري و یك بسته مسؤوليت اجرایي 
تعریف کرده است. این طرح ها که به منظور نگهداشت 
و افزایش سطح توليد نفت در 27 مخزن/ ميدان کشور 
معرفي شده اند. با نهایي شدن این قراردادها پيش بيني 
می شود که توليد نفت ایران به ميزان 280 هزار بشكه 
در روز افزایش یابد.شرکت ملي نفت ایران همچنين در 
پروژه هاي 10 گروه کاالیي موردنياز صنعت نفت به 

توفيق های قابل توجهي دست یافته است.
این 10 گروه کاالیی شامل تجهيزاتی مانند ساخت 
تجهيزات سرچاهی و رشته تكميلی درون چاهی، 
انواع مته های حفاری  پمپ های درون چاهی، 
)صخره ای، الماسی و مغزه گيری(، انواع شيرهای 
کنترلی، ایمنی و تجهيزات جانبی، انواع لوله ها 
)لوله های جداری بدون درز از 3.8 تا 13 اینچ، 
لوله های جداری با درز از 20 تا 30 اینچ، لوله های 
مغزی، لوله های حفاری و لوله های جریانی بدون درز 
باالی ٦ اینچ(، الكتروموتورهای ضد انفجار و دور 
متغير، ماشين های دوار )توربين، کمپرسور و پمپ ها 
شامل پمپ های گریز از مرکز(، فوالدهای آلياژی، 
ابزارهای اندازه گيری حفاری و ساخت پيگ های 

هوشمند است.
پس از اعمال تحریم ها و با وجود مشكالت فراواني 
که از نوسانات زیاد و افزایش نرخ ارز گریبانگير 
صنعت نفت کشورمان شده بود، پروژه هاي 10 گروه 
کاالیي با همكاري سازندگان توانمند داخلي تداوم 
یافت و در برخي طرح ها که محدودیت هاي ارزي و 
مالي روي قراردادهاي مربوط به آنها آثار منفي 
کمتري داشت، حدود 20 درصد پيشرفت نيز حاصل 
شد.در نتيجه این امر، در حال حاضر 33 فقره از 

قراردادها پيشرفتي بالغ بر 70 درصد داشته و ميانگين 
پيشرفت فيزیكي 50 فقره قرارداد منعقد شده نيز به 
رقمي بالغ بر 49 درصد رسيده است. در ادامه استفاده 
حداکثري از توان صنعتگران داخلي، طرح بومی سازی 
300 قطعه و تجهيز کاربردی پرمصرف صنعت حفاری از 
ابتدای امسال کليد خورده و در عين حال استفاده از 
فناوری پوشش داخلی لوله های مغزی در ميدان نفتی 
مسجدسليمان، برای نخستين  بار در تاریخ صنعت نفت 

اجرایي شده است.

بورس نفت و مشاركت بخش خصوصی 
تمهيدات اعمال شده از سوي شرکت ملي نفت ایران در 
عرضه نفت خام در بورس انرژي، گامي بلند در مسير 
مشارکت حداکثري فعاالن بخش خصوصي در صنایع 
باالدستي نفت و گاز و تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار 
می رود.نخستين محموله از نفت خام سبك ایران در 
رینگ بين الملل بورس انرژی در آبان سال گذشته 
عرضه و بنابر برنامه ریزي هاي صورت گرفته، مقدمات 
ارزشمند  محموله  این  منظم  و  تدریجي  عرضه 
هيدروکربوري در بورس فراهم شد. تسهيالتی که 
شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام در بورس 
در نظر گرفته بود، باعث شد تا پایان مرداد امسال 14 
محموله نفت خام سبك و 9 محموله ميعانات گازی در 
رینگ بين الملل بورس انرژی عرضه شود و به این 
ترتيب، زمينه عرضه مستمر نفت در این عرصه نيز 

فراهم شد.

صدور نفت از مكران و طرح 
فراگير پااليشي سيراف

یكي از طرح هایي که در شرکت 
ملي نفت ایران در دست انجام 
است، ساخت پایانه صادراتی 

جاسك است که بر طبق برنامه 
از پيش تعيين شده در حال 

بيني  پيش  و  است  انجام 
می شود بهره برداري از این 

پایانه صادراتی تا پایان سال 99 نهایي شده و به این 
ترتيب برای نخستين بار نفت ایران از طریق مكران 
صادر شود.در عين حال با نهایي شدن طرح فراگير 
پاالیشی سيراف به عنوان یكی از مهمترین طرح های 
دولت تدبير و اميد، در آینده اي نزدیك زمينه مشارکت 
بيشتر بخش خصوصي با سرمایه گذاری مستقيم در 
صنعت نفت فراهم می شود که گام بلندي در مسير 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.طرح 
8 پاالیشگاه  با هدف احداث  پاالیشی سيراف که 
ميعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با 
ظرفيت 480 هزار بشكه ميعانات گاز ) هر پاالیشگاه ٦0 
هزار بشكه( اجرایي خواهد شد، دارای یك شرکت 

تاسيسات جانبی )یوتيليتی( و پشتيبانی است.

حفاظت از محيط زيست
در نقشه ترسيم شده در توسعه پایدار صنعت نفت، 
رسالت شرکت ملي نفت ایران در توليد صيانتي نفت و 
گاز تنها در مسير حفاظت از محيط زیست قابليت تحقق 
خواهد داشت. به همين منظور، حفاظت از محيط زیست 
به عنوان چارچوب فعاليت هاي توسعه اي صنعت نفت 
قلمداد شده و از اهميت باالیي برخوردار است.شرکت 
ملي نفت ایران با اولویت قرار دادن اصل پيشگيری به 
جای اصالح در تمامي فعاليت ها و تصميم گيری هاي خود 
طي سال گذشته، توانسته است اقدام های موثري در این 
حوزه انجام دهد.در همين راستا ضمن تهيه و ابالغ 
راهنماها و دستورعمل های کاری در بخش محيط زیست 
در سطح شرکت ملی نفت ایران با هدف پياده سازی و 
رعایت الزام های زیست محيطی حين مراحل ساخت و 
ساز، حفاری و بهره برداری از تأسيسات توليدی و 
پشتيبانی و پایش وضعيت محيطی و گزارش دهی ميزان 
آالینده های هوا، اقدام های دیگري در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته که از جمله آنها می توان به برنامه 
ریزی به منظور بازیافت گازهای ارسالی به 
بخش  به  واگذاری  طریق  از  مشعل 
خصوصي، تشكيل کارگروه »لجن های 
نفتی و مواد زاید توليدی 

زیستی،  محيط  رفع مشكالت  منظور  به  )اسلج(« 
مدیریت گازهای آالینده و جلوگيری از سوزاندن 
هيدروکربن های زائد در گودال های سوخت، جمع آوری، 
آبزدایی و شيرین سازی گازهای ترش همراه نفت الیه 
بنگستان مخازن نفت و تبدیل این گازها به گاز شيرین 
در کارخانه های گاز، گاز مایع و توليد مایعات گازی )طرح 
آماک( و استفاده از سيستم های کنترل جامدات و 
مدیریت پسماند در دستگاه های حفاري اشاره کرد.در 
همين زمينه، استفاده از دستگاه های فراورش سيار 
و   )MOS(نفت تفكيك گر سيار  و   )MOT(نفت
دستگاه مشعل سبز )Oil Green Burner( برای 
پيشگيری از آلودگی هوا و سوزاندن مواد زاید نفتی 
ناشی از عمليات حفاری چاه های نفت در گودال های 
سوزا و همچنين برنامه ریزی به منظور ارتقای تصفيه 
خانه های فاضالب پاالیشگاه های گاز منطقه پارس 
جنوبی از دیگر اقدام هایی است که طي سال گذشته در 
چارچوب حفاظت از محيط زیست در سطح شرکت ملي 
نفت ایران و شرکت هاي تابعه اجرایي شده است.در عين 
حال با تصویب تامين اعتبار طرح تدوین دستورعمل 
ثرات  ا رزیابی  ا لعات  مطا نجام  ا نحوه  یكپارچه 
زیست محيطی)EIA( پروژه های صنعت نفت در هيأت 
مدیره شرکت ملی نفت ایران، گام بلند دیگري در مسير 

حفظ و صيانت از محيط زیست برداشته شده است. 

عمل به مسؤوليت های اجتماعي
فعاليت های  انجام  کنار  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 
باالدستی صنعت نفت که در بخش های اکتشاف،  حفاری 
و توليد از ميادین نفت وگاز خالصه می شود، توجه 
ویژه ای به انجام امور عام المنفعه دارد.مدیریت نظارت بر 
طرح های عمرانی مناطق نفت خيز که پيش تر با عنوان 
طرح کمك به عمران مناطق نفت خيز شناخته می شد، 
هسته اصلی این دسته از فعاليت ها در شرکت ملی نفت 
ایران به شمار می رود. این مدیریت از آغاز به کار خود 
که  گونه ای  است،  به  بوده  ارزشمندی  آثار  منشا 

دستاوردهای این مدیریت در سال های گذشته در 
ورزشی،  آموزشی،  جمله  از  گوناگون  زمينه هاي 
فرهنگی،  خدماتی،  شهرسازی،  و  راه  بهداشتی، 
بهداشتی و درمانی، زیرساختی و زیست محيطی بسيار 
چشمگير است.بر این اساس، تا کنون 3 هزار و 744 
پروژه به تفكيك هزار و 270 پروژه آموزشی، هزار و 105 
پروژه ورزشی، 580 پروژه بهداشتی، 4٦ پروژه راه و 743 
پروژه خدماتی با اعتباري معادل 1٦ هزار و 55٦ ميليارد 
ریال در شرکت ملي نفت ایران انجام شده است. این 
واحد   48 ساخت  همچنين،    97 سال  در  مدیریت 
آموزشی در استان خوزستان با تامين اعتبار از سوی 
شرکت ملی نفت ایران را در دست اجرا قرار داده است. 
ساخت مجموعه دو هزار واحدی مسكن مهر نفت اهواز 
به انضمام ٦ باب مدرسه و 2 باب مسجد با اعتبار 125 
ميليارد ریال از دیگر پروژه هایی است که سال گذشته 
در حال انجام بوده است. بهره برداری از بيمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی 175 تخت خوابی شهدای 
صنعت نفت دشت آزادگان نيز از دیگر اقدام های عملی 

در این حوزه است که سال گذشته به بار نشست.

نقش كليدي در امدادرساني به سيل زدگان
در این ميان، نقش آفریني شرکت ملي نفت ایران در 
مدیریت و مهار حادثه سيل اخير خوزستان، به عنوان 
این شرکت در حوزه  تعهدات  اجراي  از  نمونه اي 
مسؤوليت هاي اجتماعي، کارنامه روشني از موفقيت این 

شرکت در انجام خدمات عام المنفعه به جاي گذاشت.
در حادثه سيل اخير در زادگاه نفت، تمامي شرکت هاي تابعه 
با نظارت شرکت ملي نفت ایران بسيج شدند و در مسير 
خدمت رساني به هموطنان سيل زده گام برداشتند.در این 
ارتباط ضمن برگزاري نشست هاي تخصصي کميته مدیریت 
بحران در شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ایران در استان 
خوزستان، راهبردهاي اساسي برای مهار سيل و بسيج 
کمك هاي عام المنفعه به هموطنان سيل زده، همگام با حفظ 
حداکثري توليد نفت و ایمن سازي تاسيسات نفتي تدوین 
با  کامل  با هماهنگي  که  راهبردها  اجرایي شد.این  و 
دستگاه هاي اجرایي استان خوزستان به منظور مدیریت 
بحران صورت گرفته بود، با مشارکت فعال شرکت هاي 
مناطق نفت خيز جنوب، ملي حفاري، نفت وگاز اروندان، 
مهندسي و توسعه نفت و پایانه هاي نفتي ایران عملياتي 
شد.بهره گيري از تمامي امكانات فني و توان نيروي انساني 

فعال در این شرکت، به کارگيري صدها دستگاه ماشين آالت 
سبك و سنگين و خدمات لجستيكي، اعزام تيم هاي 
تخصصي پزشكي به منطقه و ارائه خدمات درماني، تهيه و 
توزیع غذاي گرم، دارو و آب آشاميدني، تامين کانكس و 
محل اسكان موقت براي سيل زدگان و تامين بخشي از 
وسایل و تجهيزات زندگي در کنار مدیریت و برنامه ریزي 
در پایش و کنترل منظم سطح تراز آب در مناطقي همچون 
تاالب هورالعظيم و مقاوم سازي تاسيسات صنعت نفت براي 
از بين بردن مخاطرات مربوط به نشت نفت در آب هاي 
سطحي و زیر زميني از جمله خدماتي بود که طي بحران یك 
ماهه استان خوزستان از سوي شرکت ملي نفت ایران و 

شرکت هاي تابعه آن به سيل زدگان ارائه شد.

كمك هزار و 300 ميليارد ريالي نفت به 
سيل زدگان

شرکت ملي نفت ایران همسو با سياست هاي ابالغ شده 
از سوي وزارت نفت و ادامه خدمات عام المنفعه خود در 
امداد رساني مستمر به سيل زدگان خوزستان، جبران 
بخشي از آسيب هاي وارد شده به ساکنان این منطقه را 
در دستور کار قرار داده و مقرر کرده است تا طي یك 
برنامه جامع پنج ساله، هزار و 300 ميليارد ریال را به 
ارائه خدمات عمراني در این مناطق اختصاص دهد.براین 
اساس، مشارکت در ساخت و بازسازي 109 مدرسه 
)شامل ٦09 کالس درس( با اعتبار 500 ميليارد ریال، 
بازسازي 107 مرکز درماني با اعتبار 400 ميليارد ریال و 
مشارکت در احداث و تعميرات 9 هزار و 901 واحد 
مسكوني در 200 روستا با اعتبار 400 ميليارد ریال در 
شهرستان هاي مناطق نفت خيز در برنامه قرار گرفته که 
تاکنون بيش از 200 ميليارد ریال از آن اجرایي شده و 
اجرایي خواهد  زماني،  تقویم  با  مطابق  نيز  مابقي 
شد.توسعه همه جانبه صنعت نفت، همگام با مالحظات 
سرزميني و آمایشي، این نكته را مسلم ساخته است که 
شرکت ملي نفت ایران در مسير تحقق اهداف ترسيم 
شده در سند چشم انداز با قاطعيت گام بر می دارد و با 
عبور از سد محدودیت ها، نقش حياتي خود را در اعتالي 

ایران عزیز ایفا می کند.
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دستاوردهای يكساله شركت ملی
 مناطق نفت خيز جنوب

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، به عنوان بزرگ ترین شرکت 
توليدکننده نفت خام کشور، جایگاه ویژه اي در تامين انرژي و گردش اقتصاد 
کشور دارد. وجود صدها پروژه فعال در این شرکت افزون بر ایجاد فرصت هاي 
کسب و کار و رونق اقتصادي استان هاي حوزه نفت خيز واقع در حوزه فعاليت، 
نقش مهمي در تحقق اهداف عالي نظام در زمينه پيشرفت و تعالي کشور و 
دستيابي به اهداف و برنامه هاي توسعه دارد. مروري بر موفقيت ها و 
دستاوردهاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در یك سال گذشته از 
هفته دولت 1397 تا هفته دولت 1398 نشان دهنده عزم، اراده، همت و 
پشتكار مجموعه مدیریت و کارکنان این شرکت براي افزایش و استمرار 
توليد و دستيابي به اهداف و برنامه هاي از پيش تعيين شده منطبق با برنامه 
ابالغي از سوي شرکت ملي نفت ایران و مبتني بر رونق توليد، حمایت از 
ساخت داخل و بومي سازي نيازمندي هاست. برخي از مهمترین دستاوردها 

و موفقيت هاي این شرکت در یك سال گذشته به این شرح است:

  راه اندازي مشعل بدون دود واحد بهره برداری اهواز 3 

 مشعل بدون دود واحد بهره برداری شماره 3 اهواز با 
هدف حفظ محيط زیست احداث و راه اندازی شد. اجراي 
پروژه بهسوزی مشعل بنگستان واحد بهره برداری اهواز 3 
از سال 1395 به مرحله اجرا درآمد که در این پروژه، تجهيزاتی 
نظير مخزن مایع گاز فلر )K.O.D( برای حذف قطرات هيدروکربنی 
همراه گاز ارسالی به مشعل، تيپ مشعل )Flare Tip( با نازل های 
خاص با هدف حذف کربن نسوخته )دوده(، گاز مشعل و عامل کمكی 
گاز سوخت با فشار باال )HP Assist Gas( برای 
ایجاد شرایط احتراق کامل و دستيابی به 
درجه شفافيت یك )تيرگی 20 درصد( گاز 
ارسالی براساس مقررات زیست محيطی 
طراحي، ساخته، نصب و راه اندازي 
شد. چنين پروژه اي براي نخستين 
بار در سطح مناطق نفت خيز 
جنوب به اجرا درآمد و طي آن 
سامانه خودکار روشن کردن مشعل نيز 
طراحي و ساخته شد که از ویژگي هاي مهم آن، برگشت 

هزینه هاي انجام شده در کمتر از یك ماه است.
 

تعميرات اساسي 4 کارخانه به صورت همزمان 

تعميرات اساسي چهار کارخانه تقویت فشار گاز آسماري اهواز 5، 
تقویت فشار گاز مایع مارون 5، ایستگاه تقویت فشار گاز کوپال 
بنگستان و واحد مشترک گاز مایع 700 به صورت همزمان در شرکت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب انجام شد. تعميرات اساسي این 4 
کارخانه با فعاليت طاقت فرساي 200 نفر از گروه ها و واحدهاي عملياتي 
کارکنان خدوم در مدیریت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آالت 
فرایندي اجرا شد که عالوه بر صرفه جویي 30 روزه در تعميرات 
اساسي در کارخانه هاي یاد شده، از هدر رفت روزانه 5٦ ميليون فوت 

مكعب گاز نيز جلوگيري به عمل آمد. 

رونمایی از پنج قلم کاالی راهبردي ساخت داخل 

 به همت مدیریت تدارکات و امور کاالي شرکت ملی مناطق نفت خيز 
جنوب، از پنج قلم کاالی ساخت داخل رونمایی شد. این تجهيزات 
شامل جایگاه شيرفرازآوری، لوله های جریانی بدون درز، 
روتورکامل کمپرسورگازی سوالرC-1٦، مته صخره ای 8 و 2/1 
اینچ و جریان سنج کامپيوتر S٦00 که با حمایت شرکت ملی 
مناطق نفت خيز جنوب و از سوی شرکت های داخلی بخش 

خصوصی بومی سازی شده است.

 
ساخت گل حفاري فوق سنگين

 کارشناسان معاونت حفاري شرکت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب موفق شدند در اقدامي نوآورانه، 
گل حفاري فوق سنگين را براي اولين بار در 
کشور بسازند و مورد استفاده قرار دهند. با 
استفاده از مدل هاي علمي و تجربه زیاد 
کارشناسان شرکت، ماده اي به نام »سي واي 
مكس« به همراه چند افزودني دیگر مورد 
استفاده قرار گرفت و گل مورد نظر با 

وزن 174pcf و شرایط رئولوژي مناسب آماده شد که با استفاده از آن 
بر جریان چاه هاي پرفشار غلبه می کند. 

امضای ٦ قرارداد از طرح نگهداشت و افزایش توان توليد 28 مخزن 

همسو با سياست های کالن بخش باالدستی صنعت نفت، این شرکت 
مدل جدید قردادهای نفتی را برای توسعه 28 مخزن از ميادین تحت 
راهبری خود اجرایی کرد و در مرحله اول، قرارداد توسعه ٦ مخزن با 
برندگان مناقصات امضا شد. ارزش تقریبی این ٦ قرارداد 4 هزار و 400 
ميليارد تومان است که با امضاي آنها اجرای طرح توسعه مخزن های 
منصوري آسماري و رامشير به شرکت اویك و مخازن گچساران 
خامی، اللی آسماری، کبود و نرگسی به ترتيب به شرکت های ملی 
حفاری ایران، پتروگوهر فرا ساحل کيش، حفاری و اکتشاف انرژی 
گستر پارس و حفاری دانا واگذار شدند. پيمانكاران 3 بسته قراردادی 
نيز شامل مارون14، زیالیی و سياهمكان   در کميته فنی بازرگانی و 
کميته مناقصات مشخص شدند که ارزش قراردادهای آنها سه هزار 
و 900 ميليارد تومان است که بعد از اخذ مصوبات الزم از هيأت مدیره 

شرکت ملی نفت ایران، کارها به صورت رسمی واگذار خواهد شد.
 

انجام تعميـرات اساسي واحد یك کارخانه گاز و گاز مایـع 700 

 )NGL700( 700 تعميرات اساسي واحد یك کارخانه گاز و گاز مایع 
از سوی مدیریت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آالت فرایندي 
شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با موفقيت انجام شد. در اجراي 
این پروژه، 38دستگاه تجهيز ثابت، 2٦دستگاه الكتروموتور، 24 
دستگاه گيربكس، 2 دستگاه پمپ، ضخامت سنجي خطوط لوله گاز، 
شيرآالت مختلف، شيرهاي ایمني و صفحات سوراخ دار مورد 
تعميرات اساسي قرار گرفت. اجراي این پروژه با توجه به برنامه ریزي 
زمانبدي می بایست طي 45 روزکاري انجام می شد که به دست تواناي 
متخصصان داخلي و نيروهاي بومي و با وجود شرایط نامناسب جوي، 
در مدت 19 روز، بدون هيچ گونه حادثه و در شرایط کامالً ایمن صورت 

گرفت.
 

نوسازي و راه اندازي دکل مكشي 104 در مناطق نفت خيز جنوب

 با تالش و کوشش کم نظير کارکنان باتجربه، متخصص و سخت کوش 
مدیریت تعمير، تكميل و خدمات فني چاه هاي شرکت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب، دکل مكشي 104 در مدت 3ماه نوسازي، تجهيز و 
آماده عمليات شد. کاربري انحصاري این دکل با توان 250 اسب بخار 
و حداکثر عمق عملياتي 12000 فوت برای زنده سازي و جریان دادن 
چاه هاي داراي رشته هاي مغزي 8/7-2و 2/1-3 به منظور برداشت و 
مكش فشار هيدروستاتيك ستون چاه و عمليات زنده سازي 
)Liquid Lifting( است که با استفاده از Swabbing cap مربوطه 

براي چاه هاي داراي رشته مغزي 2/1-4 نيز قابليت استفاده دارد.

 
 ساخت اَبَرسازه هاي فراورشي با همكاري سازندگان داخلي

  برج گوگرد زدا که یك محصول با طراحي، مهندسي و ساخت کامال 
ایراني است، براي نصب در مجتمع صنعتي شماره 3 شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون ساخته شد. ساخت سه برج گوگردزداي 
نفت با هدف احداث تسهيالت الزم براي فراورش و شيرین سازي 
روزانه 80 هزار بشكه نفت ترش مخزن آسماري مارون در واحدهاي 
بهره برداری مارون 3 و 5 برنامه ریزي شد که اولين برج گوگردزدا پس 
از ساخت و انجام آزمایش در واحد بهره برداری مارون 5 مستقر و 

دومين برج به مجتمع صنعتي شماره 3 مارون منتقل شد تا روي 
فونداسيوني متناسب با شرایط برج نصب شود، مراحل ساخت و 

آزمایش برج سوم نيز درحال انجام است.
  

تعمير هزار عدد انواع شيرآالت و تسهيالت سرچاهي

 با تالش و کوشش کارکنان با تجربه، متخصص و سخت کوش مدیریت 
تعمير، تكميل و خدمات فني چاه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب تعداد هزار عدد انواع شيرآالت وتسهيالت سرچاهي تعمير و 
بازسازي شد. این تجهيزات شامل انواع شيرآالت و تسهيالت 
سرچاهي معيوب برگشتي از دکل هاي حفاري/ تعميراتي و چاه هاي 
توليدي شرکت هاي بهره بردار در اندازه ها و فشارهاي مختلف سه 
هزار و پنج هزار پام عملياتي بوده که در کارگاه تعميرات سرچاهي 
واحد خدمات فني چاه ها تعمير شد و پس از انجام موفقيت آميز 
تست هاي کارگاهي، دوباره در چاه هاي مختلف مورد استفاده قرار 

گرفت.

 امضاي قرارداد مطالعات جامع مخازن شش گانه

 قرارداد مطالعات جامع مخازن شش گانه )پارسی، هفتكل، لب سفيد، 
بينك، منصورآباد و نرگسی( شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب 
امضا شد. ميزان نفت در جای این ميادین شش گانه معادل 28.5 
ميليارد بشكه متعارفی و ضریب بازیافت متوسط نهایی آنها 2٦ 

درصد است و با نتيجه مطالعات جامع مخازن شش گانه، روزانه 
1٦3 هزار بشكه نفت به ظرفيت توليد شرکت ملی مناطق 

نفت خيزجنوب افزوده می شود. ارزش ریالی قرارداد مطالعات 
جامع شش گانه 127 ميليارد و 453 ميليون ریال است و 
بخش ارزی آن نيز 2 ميليون و 880 هزار یورو است و مدت 
اجرای قرارداد برای مطالعات جامع ميادین پارسی، هفتكل 
و لب سفيد24 ماه و برای ميادین منصوری، بينك و 

نرگسی 15 ماه است.
 

بهره برداری از طرح مدیریت پسماند حفاري به روش 
بيولوژیك)کمپوستينگ( 

 برای نخستين بار در کشور، طرح مدیریت پسماند حفاري به روش 
بيولوژیك)کمپوستينگ( در شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب با 
موفقيت اجرا شد و به بهره برداری رسيد. این طرح که با هدف حفظ و 
صيانت از منابع طبيعي و محيط زیست به طور آزمایشی در حفاری 
یكی از چاه های ميدان نفت سفيد و در منطقه حفاظت شده زیستی 
به اجرا در آمد، نتایج موفقيت آميزی داشته است. اجرای این طرح در 
کاهش آلودگي هاي ناشي از پسماند حفاري و صرفه حاصل از بازیافت 
خاک، آب و مواد مورد استفاده در حفاري به طور چشمگير موثر بوده 
و می توان این روش را در حفاری های آینده، بویژه در سایر مناطق 

حفاظت شده مورد استفاده قرار داد.

مشارکت همه جانبه در مدیریت بحران سيل استان 
خوزستان

طق  منا ملي  کت  شر
و  ب  جنو نفت خيز 
از  تابع،  شرکت هاي 
ابتدای سال جاری و 

سطح  ن  مد آ ال  با با  ن  ما همز

رودخانه های دز، کرخه و کارون و بروز سيالب در خوزستان در 
دوجبهه امدادرسانی به مردم و مراقبت از تاسيسات و راهبری 
توليد نقش آفرینی کردند. با وجود این که بسياری از تاسيسات و 
خطوط لوله شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون، مارون و 
مسجدسليمان دچار آبگرفتگی شده یا در محاصره سيالب قرار 
گرفتند؛ اما با تالش و کوشش شبانه روزی همكاران، توليد، توزیع 
و صادرات نفت خام از ابتدای سال جاری تا کنون مطابق برنامه 
ابالغی شرکت ملی نفت ایران به طور 100 درصد محقق شد. صنعت 
نفت با هم افزایی دستگاه های اجرایی استان خوزستان آنچه را که 
در توان داشت، به ميدان آورد و در هر جبهه اقدام های الزم را با 
موفقيت انجام داد. از جمله اقدم های انجام شده می توان به اعزام 
صدها دستگاه ماشين آالت سنگين و راهسازي، احداث سيل بند 
در حاشيه رودخانه کارون در منطقه فاز3 کوی ملت)کوروش(،  
استحكام سيل بند های الهایی، استقرار 8 دستگاه پمپ تراک برای 
رفع آبگرفتگی مناطق مختلف اهواز، کارون و باوی، توزیع 
بسته های فرهنگی و مشارکت در ارائه خدمات بهداشت رواني به 
خانواده های سيل زده، توزیع کمك های کارکنان صنعت نفت 
جنوب به مناطق سيل زده الهایی، حميدیه و شهرستان کارون در 
چند مرحله، بازگشایی جاده قدیم اهواز- خرمشهر، تخليه 7 هزار 
هكتار از اراضي کشاورزي دشت آزادگان و برگزاري پایگاه سالمت 
بهداشت و روان در کمپ هاي محل استقرار سيل زدگان اشاره کرد.

وافزایش
استمرار تولید

ویژه هفته دولت
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شبكه گاز همچون زنجيره ای در هم تنيده برای ایجاد رفاه و آسایش 
مردم ایران زمين در جای جای کشورمان به هم متصل شده  است تا گاز، 
این سوخت پاک و ارزان از غرب تا شرق و از جنوب تا شمال جاری باشد و 
باخود عدالت اجتماعی، محروميت زدایی، اشتغال و... به ارمغان بياورد. 
توسعه صنعت گاز در سال های گذشته با فرصت سازی وزارت نفت و 
بهره گيری از ظرفيت های قانون بودجه همچون بند »ق« و قانون رفع موانع 
توليد و روش های جدید تامين مالی همچون BOT شتاب قابل توجه و 
اختصاص بيش از 70 درصد سبد انرژی به گاز را در پی داشته است.با 
بهره گيري از منابع قانوني، روند گازرساني به شهرهاي باقي مانده، 
روستاهاي باالي 20 خانوار، صنایع و نيروگاه ها جاني تازه گرفت و با ورود 
گاز، فرآورده هاي نفتي که پيش از این در این واحدها مصرف مي شد، به 
بخش صادرات اختصاص یافت. با تداوم جایگزیني گاز با فرآورده هاي نفتي، 
افزون بر کاهش آالینده هاي زیست محيطي و حفظ محيط زیست، شاهد 
ارزآوري از محل صادرات فرآورده ها هم بودیم. پيش از این روزانه تنها 25 
ميليون ليتر نفت سفيد در بخش روستایی مصرف می شد و این درحالی 
است که این ميزان هم اکنون به کمتر از سه ميليون ليتر درروز رسيده است. 
در حوزه نيروگاه و صنایع نيز پيش از این حجم قابل توجهی فرآورده مصرف 

می شد که این روند با توسعه شبكه گاز متوقف و هم اکنون روزانه 250 تا 
350 ميليون مترمكعب گاز جایگزین سوخت مایع در این دو بخش شده 
است.با نگاهی کوتاه به آمار گازرسانی در حوزه روستایی، به نكته ای قابل 
تامل پی می بریم. از ابتدای فعاليت صنعت گاز تا آغاز دولت یازدهم در 
مجموع به 14 هزار روستا گازرسانی شده و این در حالی است که از سال 
92 تا مرداد 98 نيز 14 هزار و 500 روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند.

صنعت گاز در سال های گذشته شاهد ثبت رکوردهایي بي سابقه بوده است. 
آغاز پروژه گازرساني به پنج هزار روستا و بهره برداري از گازرساني به دو 
هزار و 800 روستا در طول یك سال، افزایش بي سابقه تحویل گاز به صنایع 
و نيروگاه ها، اجراي خطوط سراسري با بهره گيري از منابع مالي بخش 
خصوصي و... تنها بخشي از رکوردهاي این صنعت در سال هاي گذشته به 
شمار مي آید.شرکت ملي گاز ایران هم اکنون توان پاالیش روزانه حدود 
900 ميليون متر مكعب گاز طبيعي را دارد و بر اساس برآوردها با اجراي 
طرح هاي توسعه اي تا سال 1404 شمار پاالیشگاه ها افزایش مي یابد و در 
صورت تحقق همه طرح هاي توسعه اي پاالیشي در پایان برنامه ششم 
توسعه، مجموع ظرفيت پاالیشي شرکت ملي گاز ایران به بيش از یك 

ميليارد و 200 ميليون مترمكعب در روز مي رسد.

توسعه شبكه گاز با نگاه صادرات
انتقال گاز طبيعي از مبادي توليد و پاالیشگاه ها تا مراکز مصرف از 
حساسيت و اهميتي باال برخوردار است. در مجموع هم اکنون 39 هزار 
کيلومتر خط لوله فشار قوي انتقال گاز اجرا شده که یك هزار و 180 کيلومتر 
آن مربوط به دولت دوازدهم است. خطوط انتقال گاز افزون بر افزایش 
پایداری شبكه به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور با نگاه افزایش 
ظرفيت های صادراتی اجرا شده که خطوط ششم و نهم سراسری مصداق آن 
است.این خطوط در قالب 10 منطقه عملياتي و با برخورداري از 83 ایستگاه 
تقویت فشار گاز فعال، توان انتقال روزانه حدود900 ميليون مترمكعب گاز را 
دارد. در طول دولت دوازدهم، سه ایستگاه تقویت فشار گاز جدید نيز به 
بهره برداری رسيده و با بهره برداری از پروژه های در دست اجرا شاهد افزایش 

پایداری، تاب آوری و زیرساخت های صادراتی خواهيم بود.

روشن شدن شعله گاز در 5 شهر و 885 روستا 
در کنار سيستم به هم پيوسته وگسترده شبكه گاز رساني ایران در 
بخش هاي خانگي و تجاري که بخش عمده اي از مجموع گاز طبيعي توليد و 
پاالیش شده را مصرف مي کند، بخش هاي دیگري شامل نيروگاه ها، صنایع 

عمده، صنایع پتروشيمي نيز هستند که بخشی از گاز پاالیش شده را به خود 
اختصاص مي دهند. در مجموع 85 نيروگاه از سوخت گاز بهره می برند و ٦ 
واحد از این تعداد، در دولت دوازدهم به شبكه گاز متصل شده است. هم 
اکنون سهم گاز طبيعي در سبد مصرف انرژي فسيلي کشور به بيش از70 
درصد رسيده است و پيش بيني مي شود رشد سهم یادشده در آینده ادامه 
یابد.تا کنون در مجموع یكهزار و 173 شهر و 28 هزار و 91٦ روستا از نعمت 
گاز برخوردار شده اند که سهم دولت دوازدهم، 82 شهر و 5 هزار و 305 
روستا بوده است. امسال نيز همزمان با هفته دولت به 5 شهر و 885 روستا 
گازرسانی می شود. مجموع هزینه های در نظر گرفته شده برای این پروژه ها، 
حدود 29 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.براساس پيش بيني ها، با 
تكميل عمليات گازرساني در استان سيستان و بلوچستان و تا پایان سند 
چشم انداز، همه جمعيت شهري و روستایي کشور از نعمت گاز طبيعي 

بهره مند مي شوند.

اختصاص 19 هزار ميليارد تومان اعتبار برای رفاه مردم
تاکنون در مجموع 19 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار برای گازرسانی و 
ایجاد رفاه مردم هزینه شده که از این مقدار، 15 هزارو 700 ميليارد تومان 

در روستا ها و 3 هزار و 500 ميليارد تومان نيز به بخش شهر ی اختصاص یافته 
است، اما نكته مهم در اجرای پروژه های گازرسانی، استفاده از توان داخل 

برای عملياتی شدن گازرسانی در روستا های کشور است.

گاز؛ حامی درختان
یكی از بزرگترین دستاورد ها در اجرای پروژه گازرسانی به روستا ها، کمك به 
مراتع و جنگل هاست، زیرا با وجود گاز، قطع درخت، بوته ها و مراتع، دیگر توجيه 
اقتصادی ندارد. مدیریت کالن انرژي کشور به استناد سند چشم انداز کشور در 
بخش گاز و همچنين با اطالع کافي از موارد یادشده، متناسب با نيازهاي داخلي 
به تأمين انرژي مورد نياز کشور براي حفظ رشد و توسعه الزم، در تمام بخش هاي 
مربوط به وظایف و مأموریت هاي شرکت ملي گاز ایران به عنوان محور توسعه، 
شاهد رشدي به مراتب بيشتر از رشد ميانگين جهاني در این عرصه هستيم.با 
پایان 55 سال فعاليت صنعت گاز و توسعه گازرساني در بخش هاي مختلف کشور، 
هم اکنون افزون بر افزایش کيفي اجراي طرح هاي داخلي، برنامه ریزي براي 
حضور موثر در بازار جهاني نيز در دستور کار قرار گرفته است.با تالش کارکنان 
شرکت ملي گاز ایران در بيش از 55 سال فعاليت این صنعت، این شرکت هم 

اکنون یكي از 10 شرکت بزرگ خاورميانه به شمار مي آید.

بــر مــدار    رفــاه گاز،  
شعله هايی كه با خود آسايش به ارمغان می آورند
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با نگاهی گذرا به ظرفيت پاالیش روزانه نفت خام و ميعانات گازی 
کشور، می توان گفت که این ظرفيت ازیك ميليون و 550 هزار بشكه 
در ابتدای سال 9٦، به 2 ميليون و 150 هزار بشكه رسيده است. این 
ميزان در حال افزایش است و تا پایان امسال به حدود 2 ميليون و 
400 هزار بشكه در روز خواهد رسيد، ضمن آنكه با اجرای مرحله 
نخست فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خليج فارس، ظرفيت این 
پاالیشگاه از 3٦0 هزار بشكه به 400 هزار بشكه رسيده است. افزون 
بر فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خليج فارس که با کمترین هزینه و در 
کوتاه ترین زمان 120 هزاربشكه ميعانات گازی را به ظرفيت پاالیش 
کشور اضافه کرده، 300 تا 350 هزار بشكه نفت خام نيز به ظرفيت 
پاالیشگاه های آبادان، اصفهان، تهران، اراک، شيراز و بندرعباس 
اضافه شده است. با نگاهی به تاریخچه پاالیشگاه ستاره خليج فارس، 
باید گفت که این پاالیشگاه در سال 85 با هدف طراحی، مدیریت، 
تامين منابع مالی، احداث، بهره برداری، تعمير و نگهداری از 
پاالیشگاه ميعانات گازی به ثبت رسيد و مدرن ترین پاالیشگاه 
خاورميانه است که به منظور حفظ و استمرار عمليات برداشت گاز از 
ميدان مشترک پارس جنوبی و کاهش آالینده های زیست محيطی 
و تضمين خودکفایی کشور در تامين فراورده های راهبردی انرژی 
مانند بنزین و نفت گاز ایجاد شده و فراورده هایی همچون گاز مایع، 
هيدروژن، گوگرد، سوخت جت و انواع حالل ها را توليد می کند. در 
سال رونق توليد و پس از افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خليج 
فارس و تثبيت توليد بنزین، فرایند افزایش ظرفيت در این پاالیشگاه 
آغاز شد و اکنون سهم این پاالیشگاه در تامين بنزین کشور به حدود 
50 درصد می رسد.. با تصویب فاز چهارم ستاره خليج فارس به نام 
»طرح بهينه سازی ظرفيت و رفع موانع توليد سه فاز موجود«، شاهد 
افزایش ميعانات گازی خواهيم بود و این مساله، نقشی اساسی در 
تامين خوراک پتروشيمی های کشور خواهد داشت.  شرایطی در 
پاالیشگاه ستاره خليج فارس فراهم شده تا بنزین توليدی این 
پاالیشگاه در رینگ بين المللی بورس انرژی در سال 98 قرارگيرد. 

ضمن آنكه این شرکت در زمينه مسؤوليت های اجتماعی خود، به 
صورت داوطلبانه با امضای تفاهم نامه ای، حفاظت از ذخيره گاه 

زیست کره »گنو« را به عهده گرفته است. 

راه اندازی سيستم مكانيزه نگهداری و تعميرات
نخستين کلنگ احداث پاالیشگاه آبادان در سال 1287 شمسی 
)1910 ميالدی( به زمين زده شد و این پاالیشگاه در سال 1291 )1912 
ميالدی( با 2500 بشكه در روز به عنوان نخستين تصفيه خانه نفت 
کشور آغاز به کارکرد و در دوران فعاليت خود افت و خيزهای زیادی 
داشته است.  این پاالیشگاه در مسير طرح توسعه، سه فاز را در 
دستور کار قرار داده است. در فاز نخست طرح توسعه، ظرفيت واحد 
تقطير 85 از 130به 180 هزار بشكه در روز افزایش یافت و واحد 
تقطير درخأل 200 با ظرفيت 70 هزار بشكه در روز و واحد کاهش 
گرانروی با ظرفيت 25 هزار بشكه در روز برای کاهش نفت کوره و 
تامين خوراک واحد کت کراکر از سال 1384 مورد بهره برداری قرار 
گرفت. در فاز دوم، طرح تثبيت ظرفيت فعلی و ارتقای کيفيت 
محصوالت توليدی پاالیشگاه مدنظر قرارگرفت. در این پروژه، 
واحدهای تقطير در اتمسفر و خأل و واحدهای تصفيه بنزین، نفت 
سفيد، نفت گاز، گوگرد سازی، احداث مجتمع کت کراکر دوم، 
افزایش بنزین و سایر واحدهای جانبی احداث می شود. این پروژه از 
سوی شرکت ملی مهندسی ساختمان پاالیش وپخش در حال 
پيگيری است.  فاز سوم احداث مجتمع کت کراکر والكيالسيون، 
ایزومریزاسيون بوتان و نوسازی واحد اسيد را شامل می شود که 
هدف از این پروژه، توليد بيشتر بنزین وکاهش نفت کوره است. 
ميزان توليد بنزین، پس از اجرای این پروژه ٦ ميليون ليتر در روز 
افزایش می یابد.  در طرح های توسعه آتی این پاالیشگاه، توجه به 
مسائل زیست محيطی از اهميت ویژه ای برخوردار است. انواع 
فيلترها و اسكرابرها برای جلوگيری از آلودگی هوا، تصفيه پساب 
صنعتی و سيستم مدار بسته آب خنك کننده ها استفاده خواهد شد. 

با توجه به اینكه این واحدها از فناوری جدید برخوردار هستند، 
ميزان ضایعات انرژی به حداقل خواهد رسيد، با احداث و فعاليت 
واحد تصفيه پساب صنعتی نيز مشكل آلودگی آب اروندرود کامال 
بر طرف خواهد شد. ميزان توليد پاالیشگاه آبادان افزایش می یابد 
که برای تحقق این هدف 2 واحد پاالیشگاه که برای مدت چهار سال 
فعاليتش متوقف مانده بود، دوباره راه اندازی شد و بنزین با کيفيت 
یورو 4 توليد می شود.  این پاالیشگاه در سال 98 به عنوان یكی از 
نخستين شرکت های پاالیش نفت کشور اقدام به راه اندازی سامانه 
IPCMMS کرده است. این سامانه، سيستم مكانيزه نگهداری و 
تعميرات است که به شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ایران تعلق دارد و شامل 22 ماژول در 3 کالس بوده و هم اکنون در 

بيش از 40 شرکت زیر مجموعه وزارت نفت در حال استفاده است.

ساخت دستگاه پایلوت ارزیابی عملكرد کاتاليست
شرکت پاالیش نفت امام خمينی )ره( شازند، توليد کننده بنزین 
یورو 4 یكی از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است. این 
پاالیشگاه، یكی از شرکت های فرعی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران است که به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تك 
واحدی ایران در سال 72 با ظرفيت اسمی 150 هزار بشكه در روز 
راه اندازی شد. همچنين نخستين پاالیشگاهی است که کار مطالعه 
و عمليات اجرای آن بعد از پيروزی انقالب اسالمی و در نخستين 
سال بعد از جنگ تحميلی آغاز شد. پس از مدتی با تالش و کوشش 
نيروهای متعهد و متخصص، ظرفيت توليد پاالیشگاه به 170 هزار 
بشكه در روز رسيد. تغيير الگوی مصرف محصوالت نفتی کشور از 
محصوالت ميان تقطير به بنزین و همچنين ارتقاء کيفيت محصوالت 
استانداردهای  و  زیست محيطی  الزام های  با  مطابق  توليدی 
بين المللی، مسؤوالن را بر آن داشت تا طرح افزایش ظرفيت و بهبود 
کيفيت فراورده های پاالیشگاه امام خمينی )ره( شازند را تصویب و 
ابالغ کنند. با اجرای این طرح، ظرفيت توليد پاالیشگاه از 170 هزار 

بشكه در روز به 250 هزار بشكه در روز افزایش یافت. این پاالیشگاه 
از زمان تاسيس تاکنون، برنامه های گوناگونی برای توسعه داشته که 
یكی از آنها ساخت دستگاه پایلوت ارزیابی عملكرد کاتاليست برای 
نخستن بار در کشور، با استفاده از تجهيزات مستهلك و بهره مندی 

از امكانات موجود شرکت در سال 98 است. 

احداث سكوهای بارگيری در پاالیشگاه اصفهان
همچنين شرکت پاالیش نفت اصفهان، فعاليت خود را در زمينه 
پاالیش نفت خام و توليد فراورده هاي نفتي و تامين خوراک صنایع 
پایين دستي )شرکت هاي پتروشيمي اصفهان، پتروشيمي اراک، 
نفت سپاهان، پاالیش نفت جي و صنایع شيميایي ایران( از سال 
58 آغاز کرده و هم اکنون حدود 23 درصد از فراورده هاي نفتي 
مورد نياز کشور را توليد می کند.  این شرکت در سایه توجه به 
منویات مقام معظم رهبری در پيشبرد اقتصاد مقاومتی با کمك 
متخصصان داخلي، پيچيده ترین کاتاليست پاالیشي دنيا مربوط 
به واحدهاي بنزین سازي را )که تا قبل از این، توليد آن تنها در 
انحصار دو شرکت بزرگ آمریكایي و فرانسوي بود( توليد کرده و 
از سال 94 با راه اندازي و بهره برداري کامل از مجتمع بنزین سازي 
و توليد بنزین یورو 5 سهم بسزایي در کاهش آلودگي کالنشهر 
اصفهان و کشور دارد. این شرکت همچنين روزانه حدود 2 ميليون 
ليتر گازویيل یورو 4و 5 توليد مي کند و با بهره برداري از واحد 
تصفيه گازویيل که در اواخر سال98 محقق مي شود، تمام 22 
ميليون ليتر گازویيل توليدي این شرکت، یورو 5 خواهد شد. از 
دستاوردهای این پاالیشگاه در سال 98 می توان به اجرای پروژه 
خط انتقال 230 کيلوولت و پست فشار قوی 230/33 کيلوولت 
اختصاصي شرکت پاالیش نفت اصفهان، احداث خط انتقال، 
ایستگاه پمپاژ و تصفيه خانه پساب شهری و احداث سكوهای 
بارگيری فراورده هاي سبك اشاره کرد که در پنج ماه نخست 

امسال انجام شده است. 

کسب رتبه برتر
بهره برداری شرکت پاالیش نفت بندر عباس به سال 7٦ باز 
می گردد. در حال حاضر حدود 18درصد پاالیش نفت خام داخل 
کشور و به تبع آن فراورده هاي نفتي مورد نياز کشور در پاالیشگاه 
بندرعباس توليد مي شود. این شرکت در کنار دیگر شرکت های 
پاالیش نفت، گام های بلندی در زمينه خود کفایی برداشته و در 
مسير حمایت از توان توليد کنندگان داخلي و همچنين استفاده از 
امكانات داخلي شرکت، بيش از 4900 قلم انواع کاالی مورد نياز 
پاالیشگاه بندرعباس از سوی توليد کنندگان و سازندگان داخلي 
ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این شرکت همچنين 
در سال 98 رتبه برتر دستگاه برتر و دبير فعال حوزه پدافند 
غيرعامل استان هرمزگان را کسب کرده و همچنين بازنگری 

استراتژی شرکت را نيز در دستور کار قرار داده است.

بهره برداری از سه طرح پاالیشی
پاالیشگاه نفت تبریز سال 53 طراحی و پس از خاتمه عمليات 
مربوط به احداث، در بهمن سال 5٦ به بهره برداری رسيد. ظرفيت 
اسمی اوليه این پاالیشگاه 80 هزار بشكه در روز بود که با اجرای 
طرح های توسعه، ظرفيت آن افزایش یافته  است. این پاالیشگاه در 
مسير توسعه گام های بلندی برداشته که مصداق این امر، بهره برداری 
از سه طرح کلی پاالیشی و پروژه  وابسته به آن با ارزشی معادل 54 
هزار و 150 ميليارد ریال در مرداد سال98 با حضور رئيس جمهوری و 
وزیر نفت است. این پاالیشگاه، به عنوان یكی پاالیشگاه های پاک 
کشور به شمار می رود، ضمن آنكه در آیين بزرگداشت روز ملی صنعت 
و معدن تبریز که در تير ماه امسال برگزار شد، از تالش و خدمات 
پاالیشگاه تبریز به عنوان واحد نمونه تجليل به عمل آمد. شرکت 
پاالیش نفت تبریز، نخستين شرکت در زمينه برندینگ پاالیشگاه به 

شمار می رود که در این زمينه فعاليت خود را آغاز کرده است.

پيش راه اندازی واحد بنزین سازی
شرکت پاالیش نفت الوان در سال 55 با عنوان مجتمع 
تقطير الوان زیر نظر پاالیشگاه شيراز با ظرفيت 20 هزار بشكه 
نفت خام در روز از سوی شرکت اینگرا از کشور یوگسالوی 
سابق و با نظارت شرکت ملی نفت ساخته شد و مورد بهره 
برداري قرار گرفت. سال 80 با استفاده از توان متخصصان 
داخلی، واحد بنزین سازی این پاالیشگاه راه اندازی شد و در 
سال 87 اسكله دو منظوره نفتی – تدارکاتی و واحد استحصال 
و ذخيره سازی گاز مایع )LPG( این شرکت که پيش از آن 
در فلرهای پاالیشگاه سوزانده می شد، به بهره برداری رسيد.

 در 10 اردیبهشت سال 90 و مصادف با روز ملی خليج 
هميشه فارس، فاز نخست طرح بهبود فرایند و بهينه سازی 
ظرفيت شرکت، با هدف افزایش ظرفيت از 30 هزار بشكه در 

روز به 55 هزار بشكه در روز در مدار توليد قرار گرفت. 
شرکت پاالیش نفت الوان به منظور ارتقای کيفيت و 
افزایش کمي فراورده هاي توليدي خود و صيانت از محيط 
زیست اقدام به اجراي طرح بهبود فرایند و بهينه سازي 
ظرفيت در پاالیشگاه کرد که در این زمينه، واحد تصفيه 
هيدروژنی و ایزومریزاسيون نفتای سبك در تير ماه 92 به 
بهره برداری رسيد. در بهمن سال 94 واحد تصفيه هيدروژنی 
فراورده های ميان تقطير نفت سفيد و نفت گاز به منظور توليد 
فراورده ها، بر اساس استاندارد یورو 4 به بهره برداری رسيد. 

در حال حاضر تامين خوراک این پاالیشگاه از طریق یك 
رشته خط لوله 12 اینچ از مخازن تاسيسات شرکت نفت فالت 
قاره الوان ميعانات گازی پارس جنوبی )که به وسيله کشتی 

به الوان حمل می شود ( صورت می گيرد.
 سير تكامل این پاالیشگاه تا کنون ادامه دارد، به گونه ای 
در اسفند سال 97، واحد جدید بنزین سازی پيش راه اندازی 

شد. 

افزايش ظرفيت توليد، بهره برداری از طرح های جديد

پاالیش نفت درخشید
امروزه صنعت پاالیش و افزایش توان و ظرفيت پاالیشی از جهات 
گوناگون باعث بهبود امنيت انرژی کشورهای توليدکننده منابع نفت 
و گاز می شود. به همين دليل بسياری از کشورها برنامه ریزی های 
گسترده ای را برای ارتقای سطح کمی و کيفی صنعت پاالیش خود 
انجام داده اند. ایران نيز با توجه به مزیت برخورداری از منابع عظيم 

نفت و گاز از سال های گذشته برنامه های وسيعی را برای افزایش 
توان پاالیش نفت خام و ميعانات گازی در دستور کار خود قرار داده 

است.
 افزایش ظرفيت پاالیش و توليد فراورده های بيشتر، تا حد زیادی 
می تواند این مخاطرات را کاهش دهد. وجه سوم اهميت صنعت 

پاالیش را باید در قابليت این صنعت در مقاوم سازی اقتصاد کشور 
جست وجو کرد. به دليل اهميت جایگاه صنعت پاالیش نفت در 
کشور »مشعل« به بهانه گرامی داشت هفته دولت، گزارشی از برخی 
اقدام های پاالیشگاه های کشور تهيه کرده است که در ادامه 

می خوانيد:  
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از توزیع بنزین یورو 4 تا رونمایی از

سامانه اسکادا
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، 
بخش هایی از صنعت نفت کشور به شمار می آیند که بنابر وظيفه ذاتی تعریف شده 
مسؤوليتی به عهده دارند؛ مسؤوليتی از جنس تامين و توزیع سوخت.  این دو بخش 
ازصنعت نفت کشور در حوزه پاالیش و پخش فراورده های نفتی، خدمات مهم و 
تاثيرگذاری رادرهمه روزهای سال و ساعات شبانه روز انجام می دهند، ازاین رو شاید 
نتوان بازه زمانی مشخصی مانند هفته دولت را برای تشریح عملكردشان قائل شد چون 
هميشه وهمه وقت، فعال هستند وخدمت رسانی می کند.  آنچه می خوانيد، مروری 
است بربرخی طرح های آماده افتتاح و بهره برداری و فعاليت های مستمر و بدون وقفه 

این دوشرکت که به مناسبت هفته دولت نگارش شده است. 

طرح های آماده بهره برداری و آغاز عمليات اجرايی
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران هفته دولت امسال، بهره برداری، افتتاح 
وآغازعمليات اجرایی چند طرح را دردستور کار دارد.  طرح هایی مانند احداث ساختمان 
آزمایشگاه مرکزي و ساختمان اداري عمليات کاال ري که آماده بهره برداری است، ارتقاي 
سامانه ایمني و آتش نشاني انبار نفت شمال شرق تهران که درآستانه بهره برداری قرار 
دارد و پروژه حفاظت الكترونيك انبارنفت خاش که قراراست عمليات اجرایی )کلنگ 
زنی ( آن هفته دولت آغاز شود.  راه اندازی10دستگاه ازتجهيزات بازیافت بخارات بنزین 
درتهران و بهره برداری از مخزن گاززداي تجهيزات بازیافت بخارات بنزین انبارنفت 

کرج، دیگر طرح هایی هستند که هفته دولت کليد می خورند. 

توزيع روزانه بيش از 220ميليون ليتر انواع فراورده نفتی
توزیع منظم وبدون وقفه روزانه بيش از220 ميليون ليتر انواع فراورده نفتی درسراسر 
کشور، یكی ازچند 10خدمتی است که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
مبادرت به انجام آن می کند. این مهم، بی هيچ وقفه ای در24ساعت شبانه روز انجام 

می شود و حاصل آن، رضایت مندی بيش شمار جمعيت است.

توزيع بنزين يورو 4 در كالنشهرها
کاهش آالینده های زیست محيطی ناشی ازمصرف سوخت در کالنشهرها، سياست کالن 
و راهبردی است که به عنوان موضوعی مهم از سوی وزارت نفت پيگيری شده است.  
براین اساس، توليد بنزین با استاندارد یورو 4 و توزیع آن به وسيله ناوگان شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران، یكی ازشاخص های عملكردی به شمارمی آید و برای توزیع 
فراگير آن به ویژه با فعال شدن پاالیشگاه ستاره خليج فارس، تالش فراوانی ازسوی 
متوليان پخش فراورده های نفتی به عمل آمده است. به طوری که غالب بنزین توليدی 
پاالیشگاه های کشوربا استاندارد یورو 4 درکالنشهرها و حتی برخی محورهای مواصالتی 
توزیع می شود واین مهم، سهم و تاثير بسزایی درکاهش آالینده های زیست محيطی ایفا 

کرده است. 

خدمت رسانی با »پيدو«
بهره گيری از »پيدو« یا همان خودروهای سيار سوخت رسان، خدمتی جدید درعرضه 

سوخت به شمار می آید که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آن را با بهره گيری 
ازتوان و ظرفيت بخش خصوصی، در دستور کار قرارداده است.  »پيدو« پمپ بنزیني 
سيار است که همه تجهيزات آن اعم ازمخزن و دیسپنسر و... در یك خودرو خالصه 
می شود وعملياتي شدن آن به عنوان یك طرح می تواند به کاهش ترافيك وتردد 
خودروها به منظور سوخت گيري کمك کند وسطح رفاه را افزایش دهد. اپليكيشن 
پيدو)Pido( نخستين سيستم سوخت رساني آنالین درایران است که به طورآزمایشي 
درمنطقه 2 تهران راه اندازي شد و هم اکنون بيش از 50 دستگاه از این خودروها در 
کالنشهر تهران به مردم خدمت رساني مي کنند. هم اکنون چهار کشور دنيا )آمریكا، 
فرانسه، انگليس وهندوستان( از این امكان براي سوخت رساني استفاده می کنند و 
ایران پنجمين کشور وارد شده به این بخش براي سوخت رساني آنالین است.  ورود 
خودروهای سوخت رسان به عرصه توزیع سوخت رااز آنجا که در کشورمسبوق به 
سابقه نبوده است، می توان طرح و دستاوردی جدید برای شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی برشمرد.  »پيدو« تجربه اي نو درحوزه سوخت رساني است و از آنجا 
که می تواند جمع زیادي از ذي نفعان را پوشش دهد، طرح موفقي به شمارمي آید. وزارت 
نفت، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملي استاندارد، مالكان جایگاه هاي عرضه 

سوخت و به ویژه مردم، ازجمله ذي نفعان پروژه سوخت رسان سيار هستند. 

آمادگي هاي هميشگي
یكي از مهم ترین فعاليت هاي شرکت ملي پخش، تامين سوخت در تعطيالت نوروزي 
و آمادگي هاي پيش از آن است. کارکنان این شرکت در37 منطقه زیرمجموعه خود و 
درجاي جاي ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، با ذخيره سازي هاي به موقع 
براي گذر از روزهاي پایاني اسفندماه آماده می شوند. درسال97 نيزاین آمادگي رقم 
خورد و مسافران نوروزي، بي هيچ دغدغه و نگراني از تامين سوخت درمبدأ، ميان راه 
ومقصد به تعطيالت رفتند و بازگشتند. نوروز امسال سوخت مورد نيازمردم درهمه 
استان ها به ویژه خراسان، تهران، رضوي، اصفهان، فارس، گيالن ومازندران، به نحوي 
تامين شد که هيچ مسافري نه درمبدأ و نه درمقصد، پيش ازآغاز تعطيالت وحين آن، 
با مشكلي رو به رو نشود و دراین کار خوش درخشيد. بازدید جایگاه ها با هدف رفع 
نواقص احتمالي، ایجاد نوبت هاي کشيك شبانه روزي، اعزام بازرسان به جایگاه و ارزیابي 
کمي و کيفي عرضه سوخت به مردم، زیباسازي جایگاه ها با نمادهاي نوروزي و... مواردي 
بود که در جهت آمادگي هاي نوروزي انجام شد؛ امسال نيز فعاليت هایي انجام مي شود 
تا مردم نوروز امسال نيز بدون دغدغه براي سفر به نقاط مورد نظر خود اقدام کنند. 
چنين آمادگي هایي البته باچند ماه فاصله از تعطيالت نوروز، درتابستان هم ایجاد شد 
وشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران در ادامه فعاليت هاي بالانقطاع خود، با 
برنامه ریزي دراین زمينه، سوخت مورد نياز سفرهاي تابستاني رابه گونه اي مطلوب 

برنامه ریزي و تامين کرد. 

حضور هميشگی درصحنه های كمك رسانی
شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران، بنابر وظيفه ای که درحوزه تامين سوخت 
به ویژه درشرایط بحران به عهده دارد، همواره تالش کرده است در این عرصه نيز، ارائه 

دهنده خدمت به هموطنان باشد.  حضوردرچنين شرایطی، به بازه زمانی مشخصی 
منوط نمی شود و آمادگی هميشگی است آمادگی  ای که هميشه درشرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی وجود دارد ودرچنين مواقعی تالش می کند باتامين سوخت وارسال 
آن به نقاط بحران و کمك به دیگر دستگاه های کمك رسان، التيا می باشد بر آالم 

هموطنان بحران زده. 

ثبت نام الكترونيكي كارت سوخت المثني
مصوبه مجلس شوراي اسالمي ایران مبني بر الزام در استفاده ازکارت هوشمند سوخت 
براي سوخت گيري خودروها، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران را به عنوان متولي 
تامين و توزیع سوخت درکشور، مكلف ساخت تا بسترعملياتي شدن این مصوبه را آماده 
سازد. از آنجا که تعداد قابل توجهي از خودروها بنا به دالیل مختلف )سرقت، مفقود شدن 
و مراجعه نكردن به اداره پست...( چنين کارتي را در اختيار نداشتند، شرکت ملي پخش 
فراورده هاي نفتي ایران با راهبري شرکت ملي پاالیش و پخش فراورده هاي نفتي ایران 
وهمكاري بخش هاي مرتبط، طرح ثبت نام المثني ازطریق اپليكيشن دولت همراه را از 
پنجم آذرماه پارسال در دستور کار قرار داد )این طرح با یك هفته تمدید تا یكم دي ماه 
ادامه یافت(. با آغاز این طرح وادامه آن تازمان مقرر، مالكان خودروها و موتورسيكلت هاي 
فاقد کارت سوخت، با مراجعه به سایت دولت همراه یا نصب اپليكشين هاي معرفي شده 
درتلفن هاي همراه، همچنين استفاده از ظرفيت پليس +10 و ... به ثبت نام الكترونيكي 
کارت سوخت اقدام کردند. در این فراخوان عمومي، نزدیك به سه ميليون نفر براي 
دریافت کارت سوخت المثني شرکت کردند. ثبت نام الكترونيك دریافت کارت سوخت 
المثني، ازجمله طرح هاي موفق شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران است که هدف 

اصلي آن رامي توان درعبارت جلوگيري از قاچاق سوخت خالصه کرد. 

عملياتی شدن كارت سوخت
احيای کارت سوخت خودروهاوعملياتی شدن دوباره آن درسيستم توزیع، موضوع 
مهم دیگری به شمار می رود که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در کارنامه 
خود ثبت کرده است.  باآماده شدن زیرساخت های الزم، سرانجام از22 مردادماه امسال، 
کارت های سوخت خودروها که مدت های مدید بدون استفاده مانده بود، به جریان افتاد 
وسوخت گيری با آنها به نوعی جنبه الزام پيدا کرد تا دراین رهگذر، هم مصرف سوخت 

پایش ومدیریت شود وهم ازعرضه خارج از مجاری آن جلوگيری به عمل آید. 

هوشمند سازی جايگاه های سوخت
هوشمندسازي جایگاه هاي عرضه سوخت، گام دیگري است که در عرصه سوخت 
رساني   عملياتي شده است. پيرو این موضوع، اوایل امسال، جایگاه اختصاصي 23٦ 
ميدان آزادي تهران به عنوان نخستين جایگاه هوشمند عرضه سوخت، به بهره برداري 
رسيد.  دراین جایگاه امكان پرداخت الكترونيك از طریق کارت واستفاده از اپليكيشن 
روي تلفن همراه فراهم است. بانكداري الكترونيكي24 ساعته، دیسپچينگ، نصب 
سطح سنج درمخازن، کنترل آنالین، همچنين باشگاه مشتریان و ایجاد کافه اینترنتي، 

از ویژگي هاي این جایگاه هوشمند است. 

كارت هاي مهاجر و ابطال آنها
ابطال کارت هاي سوخت مهاجر باهدف مبارزه باقاچاق سوخت را می توان به عنوان 
یكي دیگر از دستاوردهاي مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران عنوان 
کرد. ابطال کارت هاي سوخت مهاجر، فعاليتي مهم در جهت کوتاه کردن دست 
سوداگران سوخت و تسهيل در چرخه سوخت رساني است که شرکت ملي پخش 

فراورده هاي نفتي آن را با جدیت پيگيري می کند. 

همراه با زائران حسيني
همه ساله با نزدیك شدن به موسم برگزاري آیين با شكوه اربعين حسيني، شرکت 
ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران نيز با برنامه ریزي دقيق براي سوخت رساني 
به اتوبوس هاي زائران تالش مي کنند این مراسم با شكوه ميليوني به نحو مطلوب 
برگزار شود. امسال نيز این شرکت خدمات رسان، تامين سوخت دراین ایام را در 
دستور کار قرار داد و با آمادگي هرچه تمام تر به استقبال موسم اربعين رفت تا 
این آیين ملي– مذهبي باشكوه تر از سال قبل برگزار شود. برپایي موکب به منظور 
پذیرایي از زائران عاشق حرم اباعبداهلل الحسين )ع(یكي دیگر از فعاليت هاي 

شرکت پخش فراورده هاي نفتي در اربعين سال گذشته بود. 

بهره برداري از جايگاه هاي كوچك مقياس
پس ازاحداث جایگاه هاي عرضه تك تلمبه )تك سكو( به عنوان راهكاري براي 
مقابله با کمبود زمين درحوزه جایگاه سازي، ساخت جایگاه هاي عرضه سوخت 
فشرده )کمپكت( نيز به عنوان راه حلي دیگر در این بخش مورد توجه قرارگرفته 
و نخستين مورد آن 20 آذرماه پارسال در بازار تره بار پيروزي شرق تهران به 
بهره برداري رسيد. جایگاه هاي کوچك مقياس که به یك کانتينر شبيه است، با 
هزینه اي کم، در فضایي کوچك و در زماني بسيار کوتاه، قابليت ساخت و استقرار 
در مكان هاي مختلفي مانند شهرک هاي مسكوني و نقاط پرجمعيت شهر را 
دارنداصطالح فشرده )کمپكت( به کارگرفته شده در این نوع جایگاه به این دليل 
این است که تاسيسات تعبيه شده در آن مرکب از مخزن و تلمبه، در فضایي شبيه 
کانتينر قرار دارند و می توان آن را درفضاي کمي دایر کرد. احداث جایگاه عرضه 
سوخت تابع استانداردها و شاخص هاي فني است که شرکت ملي پخش 
فراورده هاي نفتي باید آن را تایيد کند و مجوز ساخت و فعاليت دهد. جایگاه هاي 
کمپكت و تك سكو نيز از این قاعده مستثنا نيستند. ازسوي دیگر، توجه به محيط 

زیست، موضوع دیگري است که سازمان متولي خود را دارد. 

توزيع سراسري بنزين و گازوييل يورو 4
بهبود بخشي به محيط زیست با کاهش آالینده هاي زیست محيطي، همواره یكي 
از اهداف مهم وزارت نفت بوده که براي دستيابي به آن گام هاي بلندي برداشته 
است. تالش براي تحقق این هدف مهم ازسال هاي پيش با توزیع بنزین یورو 
4درکالن شهرهاي کشور وپس ازآن باتوزیع گازوئيل یورو4 آغازشد اما متوقف 
نماند و رفته رفته توزیع این فراورده ها با استاندارد یورو 4، پوششي سراسري به 

خودگرفت؛ به طوری که هم اکنون بيش از412 جایگاه درکالنشهرها وشهرهای 
مختلف کشور توزیع کننده این فراورده نفتی)گازویيل یورو4( هستند.  توزیع 
بنزین یورو4نيزهم اکنون درهمه جایگاه های کشورفراگيرشده وبه این ترتيب، 

درجهت کيفی سازی سوخت، گام بزرگی برداشته شده است. 

گسترش جايگاه های سي ان جي
سی ان جی وتوسعه این صنعت باافزایش تعداد جایگاه های عرضه کننده سوخت 
پاک، موضوع مهم دیگری است که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
همسو با دیگر اهداف زیست محيطی به آن توجه دارد؛ به طوری که از سال گذشته 
تاکنون با افزایش تعداد این جایگاه ها کمك بزرگی به سالم سازی و بهبود محيط 
زیست شده است. هم اکنون نزدیك به 2500 جایگاه عرضه گازطبيعی )سی ان 

جی( در مدار استفاده قرار دارند. 

توزيع سوخت زمستانی درمناطق سخت گذر
یكي از اولویت هاي مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران، تامين سوخت 
زمستاني و ارسال آن به مبادي مصرف به ویژه نقاط سخت گذر است. درزمستان 
پارسال نيزاین شرکت خوش درخشيد وباوجود بارش هاي سنگين برف درغالب 
نقاط کشوراجازه نداد، کمبودي دراین زمينه ایجاد شود. تامين و توزیع به موقع 
سوخت درجاي جاي کشور، وظيفه ذاتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي 
ایران به شمار مي آید؛ از این رو همواره تالش کرده است این مهم به نحو مطلوب 

انجام شود. 

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران نيز، بخش دیگری ازصنعت نفت است 
که انواع فراورده نفتی را با بهره گيری از14هزارکيلومتر لوله در قطرهای مختلف، 
به مبادی مصرف انتقال می دهد.  وظيفه ذاتی این شرکت نيز ایجاب می کند، 
فعاليتی مستمر و بودن وقفه داشته باشد و این مهم باوجود بستر و زیرساختی 
به نام مخابرات که بخش مكمل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت است، انجام 

می شود. 

رونمايی از اسكادا؛ بزرگترين دستاورد مخابراتی
 این شرکت قراراست هفته دولت امسال، ازسامانه ای به نام »اسكادا« که یكی از 
پيچيده ترین و بزرگترین دستاوردهای این شرکت در زمينه مخابراتی است، 
رونمایی کند.  با بهره برداري کامل ازاین سامانه در شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران، اطالعات همه تجهيزات مهم ایستگاه های عملياتی به صورت برخط 
جمع آوري و نمایش وکنترل وضع آنها به صورت زمان واقعی در مراکز کنترل و 
تصميم گيري در هرمنطقه جغرافيایي که دسترسي به شبكه شرکت موجود باشد، 

امكان پذیر می شود. 

باآماده شدن زیرساخت های الزم، سرانجام از22 مردادماه امسال، کارت های 
سوخت خودروها که مدت های مدید بدون استفاده مانده بود، به جریان 
افتاد وسوخت گيری با آنها به نوعی جنبه الزام پيدا کرد تا دراین رهگذر، 
هم مصرف سوخت پایش ومدیریت شود وهم ازعرضه خارج از مجاری آن 
جلوگيری به عمل آید
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حاال دیگر ایران به عنوان یك قطب بزرگ پتروشيمی در 
سطح منطقه می تواند در عرصه بين الملل نيز حضوری 
پررنگ تر داشته باشد و در عين حال توان تامين نيازهای 
داخلی صنعت را هم دارد. این صنعت حاال بيشترین رقم 
صادرات غيرنفتی را در اقتصاد کشور دارد و به همين دليل 
به عنوان یكی از عوامل اصلی محرک اقتصاد ملی، پيشبرد 
دیپلماسی اقتصادی و تضمين امنيت ملی معرفی و شناخته 
می شود. صنعت پتروشيمی از جمله حوزه هایی است که با 
وجود برنامه ها، پروژه های در حال ساخت و افتتاح های پيش 
رو از برنامه 1400 خود عقب نيست و با اقتدار با ظرفيت 
مناسب خود پيش می رود. این صنعت را حاال می توان نمادی 
از اقتتصاد مقاومتی خواند که در دوره اخير با اصالح 
روندهای اشتباه گذشته تالش می کند به جایگاه واقعی خود 

برسد. 

تحريم برای تبليغ
صنعت پتروشيمی در ميانه آنچه در فاصله اردیبهشت و بعد 
شهریور و بعد آبان 97 و تا امروز به عنوان بازگشت تحریم یا 
دور جدید تحریمها از سوی امریكا اعمال شده، تغييرات 
چندانی نداشته و توانسته با همان توليد و صادرات و بازارهای 
هدف قبلی به کار خود ادامه دهد و در عمل نشان دهد آنچه 
به عنوان تحریم صنعت پتروشيمی ایران از سوی آمریكا 
مطرح شده ادعایی پوچ بوده است. بيژن زنگنه، وزیر نفت 
چندی بعد از تحریم های پتروشيمی در گفت وگویی اظهار کرد: 
در ظاهر این مسئله بيشتر برای تبليغات است و اینكه نشان 
دهند ایران را تحت فشار قرار می دهند، در صورتی که این 
تحریم بر صنعت پتروشيمی ایران تأثيری نداشت. بهزاد 
محمدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشيمی هم در توضيحی اعالم کرد که صادرات محصوالت 
پتروشيمی ایران مانند حوزه نفت خام نيست و با حداقل 350 

نوع محصول، صدها خریدار در ده ها نقاط دنيا و شيوه های 
فروش متفاوت انعطاف پذیری باالیی دارد. او در عين حال 
همان اردیبهشت ماه اعالم کرده بود که کارگروهی را برای 
شيوه های مقابله با تحریم و مشكالت احتمالی تشكيل داده 
ایم. محمدی همان زمان آمارهایی از صنعت پتروشيمی و 
افتتاح های پيش رو اعالم کرد که حاکی از همين حال خوب 

بود و این گزارش ها تا امروز ادامه دارد. 

بازار پتروشيمی تحريم ندارد
بر اساس این گزارش و برنامه های اعالمی شرکت ملی صنایع 
پتروشيمی، 55 مجتمع توليدی فعال در حال حاضر در مناطق 
مختلف کشور و دو هاب عملياتی منطقه ویژه اقتصادی و منطقه 
ویژه اقتصادی پارس عسلویه فعال هستند و حدود 55 ميليون 
تن محصول توليد می کنند. در حال حاضر 18 گروه محصول 
پليمری با 300 گرید محصوالت پليمری در صنعت پتروشيمی 
وجود دارد و 44 نوع محصول نيز شيميایی است که جمع آنها 
با دیگر محصوالت غير پليمری و غير شيميایی 350 محصول 
است، همچنين 31 ميليون تن محصول قابل فروش وجود دارد.  
اعالم مدیرعامل شرکت ملی صنایع  بر اساس آخرین 
پتروشيمی در نمایشگاه بين المللی نفت، گاز و پتروشيمی، 
درآمد حاصل از فروش محصوالت صنعت پتروشيمی 17.1 
ميليارد دالر است و می توان گفت این ميزان از فروش و درآمد 
نشانه ای عيان و ملموس برای زنده بودن و پویایی این صنعت 
است که توانسته بيش از 108 هزار نفر را به طور مستقيم در 
پروژه های اجرایی و توليدی خود به کار گيرد. در ساليان اخير 
ده ها طرح پتروشيمی وارد مدار توليد شده اند و با توجه به تهيه 
نقشه  راه صنعت پتروشيمی و برنامه ریزی های انجام شده قرار 
است 18 طرح تا پایان سال 99 به بهره برداری برسد و سه طرح 
متانول کاوه، متانول بوشهر و الفين ایالم امسال وارد مدار توليد 
شوند. 15 طرح دیگر نيز سال آینده به بهره برداری خواهند 

رسيد.  با بهره برداری از 18 طرح پتروشيمی تاسال پایان سال 
99 توليد قابل فروش با 70 درصد رشد به 51 ميليون تن می رسد 

که مصداق جهش دوم در این صنعت است. 

پروژه های برنامه ششم توسعه
برخي از این پروژه ها از مجموعه طرح هاي برنامه ششم توسعه 
و شامل متانول پانزدهم سيراف انرژي، پتروشيمي کردستان 
)افتتاح در سال GTPP ،)9٦ فاتح کيميا، آمونياک و اوره 
شانزدهم فاز سوم پردیس )افتتاح در سال 97(، متانول دهم 
کاوه، متانول هفتم مرجان )افتتاح در سال 97(، آمونياک و 
 PBT/اوره نهم مسجد سليمان، انيدرید مالئيك/بوتان دي ال
پتروکيمياي ابن سينا، آمونياک و اوره دوازدهم گلستان، 
آکریالت ها کوروش، بيد بلند 2، اکریلونيتریل ارگ، و ... 
هستند که اتيلن وینيل استات استهبان، PDH سلمان 
فارسي، خط لوله اتيلن غرب، پنتا اریتریتول شهيد رسولي، 
آمونياک و اوره کرمانشاه )فاز دوم(، انيدرید مالئيك مدبران 
شيمي، پلي اتيلن سنگين دهدشت، مخازن متمرکز فاز 2 
عسلویه، متانول دوم خارک، به زودي آماده بهره برداري 
می شوند. تعدادي دیگر از پروژه ها به عنوان طرح هاي برنامه 
ششم توسعه در دستور کار قرار دارند. این طرح ها شامل
GTX سوم پارسيان،PDH/PP هيرسا پليمر سهند، 
 GTPP،پترو الفين فن آوران GTPO،انرژي دانا GTPO
بازرگاني راه پویان عصر خاورميانه، زنجيره اکریالت هاي 
 GTPP،پتروشيمي هامون PVC ،روماک انرژي سرآمد
شرکت ملي صنایع پتروشيمي، GTPO پتروشيمي دنا بویر 
احمد، جمع آوري گاز هاي آالینده پتروشيمي همت، متانول و 
فرمالدهيد آرتا انرژي، الفين و پایين دستي مشارکتي 
یك،GTX پترو سامان زاگرس، الفين و پایين دستي 
 PDH/PP،پتروشيمي اردبيل GTPP ،پتروپاالیش کنگان
گروه توسعه سرمایه گذاري انتخاب،GTX فجر کرمان، الفين 

و پایين دستي مشارکتي دو، GTPP مجتمع پتروشيمي 
 LAB رضوي،  گاز  و  نفت  توسعه   PDH/PP کرمان،
 PDH/PP فرید گسترش،  بين المللی  سرمایه گذاري 
 PDH/PP ،پتروشيمي جم، پلي پروپيلن پتروشيمي الوند
سازه هاي صنعتي آذران، NGL3100 - توسعه نفت و گاز نوید 
 GTPO،گسترش صنایع شيميایي سينا GTPP،صبا جم
 GTX چابهار،  اول   GTPO زاگرس،  شيمي  ماهان 
اميرآباد،GTPO دوم چابهار،GTPO گيالن،GTPO سوم 
 GTPO،خراسان، آمونياک/اوره چابهار GTPP،چابهار
 GTP قشم، متان  کاوه   GTX رجال، گستران  سراج 
 ETBE،نفت و گاز و پتروشيمي قشم GTX،تدبيرانرژي ارم
پترو صنعت پيشتاز،GTPP صنایع پتروشيمي بين الملل 
 GTPP،توسعه پترو مفيد GTPP،نارکنگان GTL،قشم
پردیس آذربایجان، GTX دوم پارسيان می شوند که عمده 

آنها سال هاي آینده آماده بهره برداري می شوند.
در عين حال برخي پروژه هاي پتروشيمي به عنوان پروژه هاي 
اقتصاد مقاومتي در دستور کار جدي وزارت نفت قرار 
گرفته اند. پتروشيمي هاي گچساران، دماوند، بازیابي اتان فاز 
12 پارس جنوبي، پاالیشگاه بيد بلند خليج فارس، سبالن، 
مسجد سليمان، دنا کيمياي پارس خاورميانه، متانول کاوه، 
مرجان، بوشهر، فاز اول پتروکيمياي ابن سينا )ماهشهر( ایالم 
و لردگان از این پروژه هاي مهم هستند که برخي از آنها امسال 
افتتاح می شوند یا در آستانه بهره برداري قرار دارند. به عبارتی 
پتروشيمی در این سال ها هر چند وقت یكبار با اتفاقی جدید 
حال و هوای صنعت نفت را تغيير داده است. حاال یا خبر کلنگی 
جدید بوده که وزیر نفت بر زمين مياندوآب یا اندیمشك بر 
زمين زده یا افتتاح پردیس و مرجان و ... بوده است. خبر خوب 
هم این است که این حال خوب که از صنعت پتروشيمی به 
صنعت نفت دميده می شود ادامه دارد و تا پایان سال در کل 

سال 99 افتتاح پشت افتتاح خواهيم داشت. 

مشعل: این روزها، روزهایی است که مذاکرات برای تغيير در شرایط تحریمی   
بيش از قبل شده است، اما صنعت پتروشيمی با وجود سختی ها مثل قبل 
نفسش از جای گرم بلند می شود و حال و هوایش مثل قبل خوب است. صنعت 
پتروشيمی کشورمان به عنوان صنعتی نوپا سالهاست به پشتگرمی و اميدواری 
در دوران تحریم چه از نظر رونق توليد و اشتغال و چه از نظر ارزآوری تبدیل 

شده است. 

طرح تا پایان سالمروری كوتاه بر صنعت پتروشيمی و تحوالت آن  

 به بهره برداری   و  تولید قابل فروش 
به

میلیون تن  می رسد
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    ارسال ٦7 فقره گزارش پایداری به دبيرخانه همایش را 
می توان استقبال و انگيزه شرکت ها در این راه دانست که 
براساس آن برترین ها معرفی شدند و جوایزی دریافت 
کردند. دو پنل مشارکت در توسعه و توانمندسازی جوامع 
بر  تاکيدی  نيز  سبز  توسعه صنعت  همچنين  و  محلی 
تخصصی شدن فعاليت ها در این عرصه ها داشت و در خالل 
این همایش، تاکيد بر برقراری تعامل دوسویه با ذی نفعان 
موضوعی بود که بر توجه بيشتر شرکت ها به آن تاکيد شد. 
آنگونه که وزیر نفت در مراسم اختتاميه این همایش این 
مساله را با تاکيد بر اینكه »مردم در مناطق نفت خيز باید 
احساس کنند که با آنها مانند یك خانواده رفتار می شود«، 

مورد اشاره قرار داد.« 
همچنين دستور وزیر نفت بر گشایش درهای صنعت نفت 
به روی جامعه شناسان، استادان دانشگاه و دانشجویان علوم 
اجتماعی در بخش مسؤوليت اجتماعی می تواند نویدبخش 
فعاليت های کارشناسانه و تخصصی تر در این عرصه مهم 
باشد؛ به شكلی که خروجی آن به آگاهی دو سویه منجر 

شود.
محور اصلی سخنان بيژن زنگنه در چهارمين همایش 
مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت در محل سالن همایش 
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران بر 
تخصص در زمينه فعاليت مسؤوليت اجتماعی استوار بود 
که تاکيد کرد مشاوران اجتماعی، افراد باانگيزه و باسوادی 

باشند.
وزیر نفت با اشاره به باز شدن درهای صنعت نفت روی 
جامعه شناسان، استادان دانشگاه و دانشجویان علوم 
اجتماعی در بخش مسؤوليت اجتماعی یادآور شد: »آمد و 
رفت استادان و دانشجویان علوم اجتماعی در حوزه 
مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت، سبب باال رفتن آگاهی دو 
طرف می شود و با باز شدن پای دانشگاه های علوم اجتماعی 
به صنعت نفت که تعدادشان زیاد نيست، آرزو به دل 

نمی مانم.«
زنگنه با یادآوری اینكه اکنون تمام دانشكده های نفت در 
بخش باالدستی، درگير پروژه های پژوهشی نفت هستند و 
هيچ دانشكده ای در بخش باالدستی وجود ندارد که در این 
زمينه فعال نباشد، گفت: »انجام کارهای پژوهشی ميان 
دانشجویان و استادان با صنعت نفت منتج به یك زبان 
مشترک ميان آنها می شود و انجام این کار در حوزه 

مسؤوليت اجتماعی نيز باید تكرار شود.«
مسؤوليت اجتماعی نيازمند فرهنگ سازی

وزیر نفت با بيان اینكه طرح موضوع مسؤوليت اجتماعی به 
فرهنگ سازی نياز دارد، یادآور شد: »مسؤوليت اجتماعی 
هم اکنون در دنيا تئوریزه و تخصصی  شده و فقط یك کار 

اخالقی نيست. شرکت انگليسی - هلندی شل، کارهایی که 
در زمينه مسؤوليت اجتماعی انجام می دهد، به دليل اخالق 
نيست، به خاطر تداوم حيات و پایداری فعاليت خود است.«
وی با تاکيد بر اینكه تداوم حيات و فعاليت اقتصادی 
شرکت های بزرگ دنيا به ایفای نقش آنها در بخش مسؤوليت 
اجتماعی بستگی دارد، افزود: »برای نمونه شرکت های 
بزرگ آمریكایی ثروتشان را وقف می کنند؛ زیرا غير از این 

نمی توانند ادامه حيات دهند.«
زنگنه همچنين با اشاره به ابالغ نظام نامه نحوه ایفای 
مسؤوليت های اجتماعی در صنعت نفت و چگونگی اجرای 
آن تاکيد کرد: »مردم در مناطق نفت خيز باید احساس کنند 

که با آنها مانند یك خانواده رفتار می شود.«

تاكيد بر توجه به محيط زيست
موضوع مهم دیگر مورد اشاره در سخنان وزیر نفت، توجه 
به محيط زیست بود که در این زمينه تصریح کرد: »مساله 
زیست محيطی، جایگاه ویژه ای در این بخشنامه دارد؛ زیرا 
و  باالست  بسيار  نفت  محيطی صنعت  زیست  ریسك 
آالیندگی شيميایی، آب و خاک و هوا دارد. نفت باید دوست 
محيط زیست باشد و هيچ طرحی از اجرا تا بهره برداری و 
توليد نباید بدون لحاظ کردن مباحث زیست محيطی باشد. 
بنده طرحی را که ارزان باشد، اما مباحث زیست محيطی را 
کنار بگذارد، هيچ گاه قبول نداشته ام، دولت هم آن را قبول 

ندارد.«
وزیر نفت یادآور شد: »وقتی سال 92 وارد وزارت نفت شدم، 
طرح خشك کردن هورالعظيم در برنامه قرار داشت تا در 
محيط خشك، ميدان یادآوران و آزادگان را توسعه دهند؛ 
اما گفتم این یك جنایت ضدبشری است و نباید اتفاق 
بيفتد.« زنگنه در ادامه با بيان اینكه سواد زیست محيطی 
در سطح عمومی در 40 سال اخير باال رفته است، یادآور شد: 
»انجام مسؤوليت اجتماعی دو بخش دارد؛ یك بخش به 
اقدام های فيزیكی و کارهای عمرانی مانند ساخت مدرسه، 
مراکز فنی و حرفه ای، ورزشی با اولویت بانوان مربوط است 
و بخش دیگر به کارهای اجتماعی مربوط می شود که الزاما 
آثار فيزیكی و ظاهری ندارد و برای توانمندسازی جوامع به 

اجرا درمی آید.«
وزیر نفت در ادامه سخنان خود با اشاره به وقوع سيل در 
استان خوزستان، اقدام های مناسب شرکت های نفتی در 
زمان وقوع سيل و زلزله خوزستان را یادآوری کرد و گفت: 
»آمادگی خود را برای بازسازی برخی بخش ها از جمله 
ساخت مدارس و خانه های بهداشت اعالم کردیم. به همين 
منظور 150 ميليارد تومان برای بازسازی مناطق سيل زده و 
51 ميليارد تومان برای مناطق زلزله زده مسجدسليمان 

اختصاص دادیم. انجام این کارها برای این بود که مردم 
احساس کنند ما کنارشان هستيم.«

بيانيه چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت
سيدامير طالبيان پيش از سخنان وزیر نفت، در مراسم 
اختتاميه چهارمين همایش مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت 
با قرائت بيانيه پایانی گفت: »سال گذشته با بذل توجه به 
بخشنامه وزیر مبنی بر صرفه جویی در هزینه ها، با وجود 
برگزار نكردن همایش ساالنه، روند فعاليت گزارش گيری را 
تعطيل نكردیم و از شرکت ها خواستيم اقدامات مسؤوليت 
اجتماعی را در قالب گزارش های پایداری به دبيرخانه 
همایش ارسال کنند که در این مدت با اینكه همایش برگزار 
نشد و انگيزه ای برای دریافت جایزه مطرح نبود، تعداد ٦7 
فقره گزارش پایداری به دبيرخانه ارسال شد و همين امر، 
برگزاری  برای  وزیر  از  برای دریافت مجوز  انگيزه ای 
صرفه جویانه همایش و حذف تشریفات و هزینه های اضافی 

شد.«
با بيان اینكه همایش طبق توصيه وزیر نفت  طالبيان 
همایشی مسؤوالنه، فاقد حامی  مالی و وجه ثبت نام؛ اما 
مبتنی بر مشارکت جمعی شرکت ها بود، افزود: »چهارمين 
همایش مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت با مشارکت جمعی 
و داوطلبانه همه شرکت ها و متكی به امكانات موجود برگزار 

شد که از تمامی  آنان تشكر می کنم.«
به گفته او، در این دوره در موضوع داوری گزارش  پایداری 
شرکت ها از توانمندی های داوران و چارچوب ارزیابی  
تخصصی تری بهره بردیم و داوران گزارش ها متشكل از 
استادان دانشگاهی و کارشناسان ارزیابی بوده و در فرایند 
داوری، هر گزارش حداقل از سوی سه نفر از داوران مورد 
ارزیابی قرار گرفت. طالبيان یادآور شد: چارچوب این 
ارزیابی نيز دربرگيرنده شاخص های اصلی و فرعی مشخص 
و برآمده از استاندارد بين المللی مسؤوليت اجتماعی شرکت 
جلسات  طی  که  بود   GRI گزارش دهی  چارچوب  و 
کارشناسی و اجماع داوران برای هریك از آنها وزن 
مشخصی تعيين شد و در مرحله بعد گزارش ها و اقدام های 
شرکت ها در حوزه های جامعه محلی، محيط زیست و 
کارکنان و بر اساس خوداظهاری شرکت ها مورد ارزیابی قرار 
گرفت. در نهایت شرکت ها بر اساس ميانگين نمرات هر 
گزارش و به طور کامال بی طرفانه رتبه بندی شده و در سطوح 

مختلف جایزه و سپاسنامه توزیع شدند.
او در بررسی گزارش های دریافتی از سوی شرکت ها نكاتی 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: اوال با وجود اقدام های قابل 
توجه انجام شده از سوی شرکت ها در حوزه های جامعه 
محلی، محيط زیست و کارکنان همچنان چالش ها و مسائلی 

در این حوزه ها دیده می شود که می توان با شناسایی و 
اولویت بندی موضوعات اساسی، شناسایی ذی نفعان کليدی 
و برقراری تعامل دوسویه با ذی نفعان، برای رفع مسائل 
موجود و ارتقای سطح رضایتمندی جامعه محلی و افزایش 
اثر بخشی اقدام ها در محيط زیست گام برداشت و دیگر 
اینكه غالب اقدام های انجام شده از سوی شرکت ها تحت 
عنوان مسؤوليت اجتماعی شرکتی در حوزه های مذکور 
صرفا در حد اجرای ضوابط قانونی، مقررات و استانداردها 
بوده است، در حالی که با یك رویكرد خالقانه و مبتكرانه 
می توان ضمن رعایت همين مقررات و استانداردها گام های 

موثرتری در مسير توجه به مسؤوليت  اجتماعی برداشت.
طالبيان بيانيه نهایی همایش را در محورهای زیر اعالم کرد:

1- در این همایش نمونه های موفقی از ابتكار عمل ها و 
برنامه های سودمند مسؤوليت اجتماعی از سوی شرکت ها 
در معرض معرفی و تبادل تجربه قرار گرفت. تاکيد داریم 
 این  روند با کيفيت باالتری از سوی شرکت ها در مناطق نفتی 

تداوم یابد.
2- الزم است شرکت ها و سازمان های فعال در صنعت نفت 
نفت در موضوع  اولویت های صنعت  به  کشور، نسبت 
مسؤوليت اجتماعی توجه جدی کرده و با شناخت بيشتری 
موضوعات اساسی خود در این زمينه را مشخص کنند و بر 

اساس آنها اقدام و گزارش ارائه دهند.
3- مدیریت هزینه کردها از موارد مهم در تعيين و اجرای 
برنامه های مسؤوليت اجتماعی بوده و باید به برنامه هایی 
اولویت داده شود که اوال از برآورد هزینه  معقول برخوردار 
بوده و دیگر اینكه نتایج مثبت بيشتر و عميق تری داشته و 

رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.
4- بسيار مهم است شرکت ها در مناطق عملياتی تالش 
رویكرد  و  کرده  توجه  منطقه ای  چالش های  به  کنند 
مسؤوليت اجتماعی مشارکتی را دنبال کنند و چالش های 

مذکور را از این طریق کاهش داده یا از بين ببرند.
5- توصيه می شود مدیران شرکت های نفتی نسبت به 
افزایش دانش خود در موضوع مسؤوليت اجتماعی شرکت 
اقدام کرده و نيروی انسانی تحت مدیریت خود را نيز در 
مسير آموزش این موضوع قرار دهند. بویژه تاکيد می شود، 
در شرکت های پيمانكاری نفتی اطالع رسانی، آموزش و 
از  بهره گيری  گيرد.  موضوع صورت  این  تسهيل گری 

مشاوران و صاحبنظران صاحب صالحيت توصيه شود.
 او اظهار اميدواری کرد که در چشم انداز های آتی، شاهد 
توسعه مسؤوليت اجتماعی در صنعت نفت باشيم و از نتایج 
آن برای تقویت فعاليت های ذاتی صنعت و همزیستی و 
همراهی شایسته با مردم و حفاظت از محيط زیست در 

مناطق عملياتی بهره مند شویم.

مشعل: چهارمين همایش مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت با شعار »مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت، راهی به سوی توسعه 
پایدار«، روز سه شنبه )پنجم شهریورماه( با حضور  وزیر نفت و مدیران ارشد صنعت نفت کشور برگزار شد. رسيدن به 
ایستگاه چهارم همایش مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت را می توان نقطه عطفی در توجه این صنعت به این نوع مسؤوليت 
دانست که در مناطق تحت پوشش آن مصادیق فراوانی از اقدام های اجتماعی و توجه به جامعه پيرامون را می توان سراغ 
گرفت. انجام مسؤوليت های اجتماعی در صنعت نفت، راهبردی چند ساله است که اهالی بزرگ صنعت نفت آن را سرلوحه 
فعاليت های خود در مناطق مختلف قرار داده اند. در چند سال گذشته و همزمان با آغاز دولت یازدهم، روند انجام 
مسؤوليت های اجتماعی، شتاب بيشتری پيدا کرده و مناطق مختلف نفتی به آبادانی ها و پيشرفت های بيشتری رسيده اند.  
رونمایی از سياست ها و نظامنامه نحوه ایفای مسؤوليت های اجتماعی در صنعت نفت از سوی وزیر نفت در این همایش و 
ابالغ آن همزمان با برگزاری آن از اقدام های مهم انجام شده در مسير ایفای این مسؤوليت در این صنعت است؛ نظامنامه ای 

که نقشه راه واحدی برای تمامی شرکت های زیرمجموعه نفت خواهد بود.

گزارش »مشعل« از چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعی صنعت نفت

نفت به سوی توسعه پایدار
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اجرای ۸۱۱ پروژه عام المنفعه 
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در آیین گشایش  این 
همایش به ارائه آماری از خدمات عام المنفعه شرکت ملی نفت ایران 
پرداخت و گفت: شرکت ملی نفت ایران در قالب تامین اعتبار و اجرای 
طرح های عام المنفعه از سال ۹۲ تاکنون موفق به تکمیل ۸۱۱ پروژه با اعتبار 
بیش از ۱۱۸۴ میلیارد تومان شد و این در حالی است که این شرکت تعداد 

۱۱۵۹ پروژه نیز با اعتبار ۲۲۸۴ میلیارد تومان در حال اجرا دارد.
بابک دارابی افزود: پروژه های جدید احصا شده به تفکیک چهار منطقه 
)غرب کارون، پارس، نفت خیز، غیرنفتی( به عنوان برنامه پنج ساله خدمات 
عام المنفعه، ازسوی شرکت ملی نفت ایران مصوب و به مدیریت نظارت بر 

طرح های عمرانی مناطق نفت خیز ابالغ شد.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه پنج ساله خدمات عام المنفعه، تعداد ۲۶۰ 
پروژه در غرب کارون، ۳۹۸ پروژه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
۵۸۹ پروژه در مناطق نفت خیز جنوب و ۲۰۵ پروژه در مناطق غیرنفتی 

اجرا خواهد شد.
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز با اشاره به مهم ترین 
اهداف و پروژه های اجرایی گفت: ارتقای سطح امکانات و توسعه فضاهای 
آموزشی دانشگاه ها، ارتقای سطح بهداشت عمومی، سالمت جامعه و 
کاهش تلفات و خسارت های جانبی، افزایش امکانات و فضاهای ورزشی و 
توسعه سالمت عمومی، رفع بخشی از محرومیت های نیازمندان و قشرهای 
آسیب پذیر جامعه، توسعه کمی و کیفی راه ها و جاده های مواصالتی، حفظ 
و صیانت از منابع ارزشمند طبیعی و زیست محیطی و کمک به استفاده 
بهینه از منابع آبی و گسترش فرآیند تولید و انتقال برق، از اهم اهداف و 

فعالیت های پروژه های اجرایی به شمار می رود. 
دارابی به طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان مناطق غرب کارون و پارس 
جنوبی اشاره و تصریح کرد: کالس های آمادگی کنکور، تاثیری بسزا در 
میزان قبولی و کسب رتبه های برتر در میان دانش آموزان این مناطق 

داشت.
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز با اشاره به پروژه 
»توانمندسازی نیروهای بومی در مناطق غرب کارون و پارس جنوبی« 
تصریح کرد: با آماده سازی هدفمند نیروهای بومی در مشاغل مورد نیاز 
مناطق ویژه پارس جنوبی و غرب کارون، امکان جذب و به کارگیری این 

افراد در صنایع فراهم شد.
یکپارچگی کار و زندگی 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در ادامه به  تشریح اهمیت 
اجرای مسؤولیت های اجتماعی پرداخت و این موضوع را از منظر توجه به 

کارکنان سازمان و خانواده های آنان بررسی کرد.
نسرین جزنی ادامه داد: روش برخورد سازمان با ذی نفعان بسیار مهم است. 
ماهیت کارکردن در صنعت نفت و مناطق نفت خیز، تحمل مشکالتی مانند 
دوری از خانواده است، در حالی که کار و زندگی شخصی تاثیر مستقیمی 
بر یکدیگر دارند. یکپارچگی کار و زندگی رویکردی است که هم افزایی 
بیشتر بین همه بخش های زندگی به صورت یکپارچه را به وجود می آورد.

وی با اشاره به اینکه تصویر سنتی تعادل کار و زندگی احساسی از رقابت 
را بین این دو ایجاد می کند، افزود: مطالعات جدید نشان  می دهد در 
محیط های کاری میان همکاران روابط دوستانه نیز برقرار است، در حالی 
که افراد در زندگی شخصی خود و در کنار خانواده، تنها به گفت وگو درباره 

مسائل خانوادگی می پردازند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: برای تدوین راهبرد 
موفق کار و زندگی چهار مرحله مشخص شده که شامل تعیین نیازهای 
اجرایی کردن راهبردهای کار و زندگی، ارزیابی نیازهای سازمانی و نیازهای 
کار و زندگی، طراحی و پیاده سازی برنامه کار و زندگی و سرانجام ارزیابی 

برنامه کار و زندگی است.
به گفته وی، سازمان ها به دلیل ایجاد جذابیت و نگهداری استعدادها، باال 
نگهداشتن اخالقیات و روحیه سازمانی، افزایش بهره وری و صرفه جویی 
در هزینه ها، کاهش هزینه های بهداشت و درمان، افزایش تعهد، کاهش 
فرسودگی شغلی و عملکرد رقابتی باید برنامه های یکپارچگی کار و زندگی 

را اجرا کنند.

جزنی تصریح کرد: برای ارزیابی نیازهای کارکنان می توان به مطالعه پرونده 
آنان پرداخت، از آنها نظرسنجی کرد، یا گروه های متمرکز شامل 
گفت وگوهای ساختاریافته برای کسب اطالعات درباره دیدگاه ها و 

تجربه های آنان تشکیل داد.
وی افزود: نهادینه کردن فرهنگ سازمانی برای کارکنان، ایجاد محیط کاری 
انعطاف پذیر و یافتن استعدادهای کارکنان، همواره از مهم ترین دغدغه های 

مدیران منابع انسانی است.

اثر مثبت بر سبک زندگی جوامع محلی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در نشست تخصصی »مشارکت در 
توسعه و توانمندسازی جوامع محلی« چهارمین همایش مسؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت گفت: صنعت نفت و گاز در هر نقطه از کشور که حضور 
داشته باشد، بر جامعه پیرامون خود اثرگذار است و شاید این تصور را به 
وجود آورد که فعالیت بخش های مختلف صنعت سبب تاثیرگذاری منفی 
بر محیط زیست شود، اما تالش ما این است که حداقل بر سبک زندگی 
مردم در جوامع پیرامون شرکت های زیرمجموعه خود اثر مثبتی داشته 

باشیم.
حسن منتظر تربتی ادامه داد: کسانی که در مناطق نفت خیز زندگی 
می کنند، به واسطه همجواری با این مناطق سبک زندگی، توقع و افکار 
متفاوتی دارند و ما نیز در کنار مردم اگر حضور بی دردسر نداشته ایم، اما 

همه وظایف خود را به درستی انجام داده ایم.

به گفته وی، هدف ما داشتن حضور موثر در کنار مردم همجوار مناطق 
نفت خیز است؛ به گونه ای که از منظر اقتصادی و اجرای مسؤولیت اجتماعی 

در زندگی مردم اثر مثبت داشته باشیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: تعیین و اجرای پارامترهای 
مسؤولیت اجتماعی ازسوی هر کدام از شرکت های زیر مجموعه وزارت 
نفت در نقاط مختلف کشور با توجه به وضع مالی آن شرکت و همچنین بر 

اساس آمایش سرزمین انجام می شود.
تربتی، واکنش وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در مقاطع بحرانی مانند 
وقوع سیل فروردین ماه امسال را مثبت و مهم ارزیابی و اظهار کرد: شرکت 
ملی گاز ایران در سیالب امسال همکاری بسیار خوبی با ستاد مدیریت 
بحران کشور داشت، همچنین کارکنان افزون بر توزیع کمک ها، خودشان 
به یاری مردم می شتافتند که همه این موارد از مصادیق اجرای مسؤولیت 

اجتماعی است.

ضرورت توجه به مراکز کارآفرینی و حرفه آموزی زنان
مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده در نخستین نشست تخصصی 
چهارمین همایش مسؤولیت های اجتماعی صنعت نفت با عنوان »مشارکت 
در توسعه و توانمندسازی جوامع محلی« بر ضرورت توجه بیشتر به مراکز 
کارآفرینی و حرفه آموزی زنان تاکید کرد و گفت: در اعتباراتی که به 
مسؤولیت  اجتماعی تخصیص داده می شود، دختران و زنان را نادیده 

نگیرید.
فاطمه تندگویان اظهار کرد: جامعه محلی شامل زنان و مردان می شود و 
نمی توان در این جوامع به نیمی از اقشار توجه کرد )مردان( و به نیمی دیگر 

)زنان( بی توجه بود.
وی با اشاره به اینکه در پروژه هایی که در طول سال ها انجام شده است، 
سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان عمدتا آقایان بودند و زنان نقشی در 
اجرا نداشتند، افزود: متاسفانه تعداد پروژه هایی که برای خانم ها و دختران 

ایجاد شده خیلی نادر است و به تعداد انگشتان دست می رسد.
مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در بخش آموزش 
جوامع محلی اگر دقت و بررسی کنید، درمی یابید که عمدتا دختران 

هستند که بازمانده تحصیل می شوند.
تندگویان افزود: در شرایط امروز با آنکه از توسعه صحبت می کنیم، ۴۷ 
درصد دختران به متوسطه ۲ راه پیدا نمی کنند و این در جوامع محلی بسیار 

بیشتر است.
 مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده ادامه داد: رشته هایی که دختران 

در جوامع محلی دارند، عمدتا انسانی است و به اشتغال منجر نمی شود. اگر 
رشته فنی و حرفه ای برای آنها گذاشته شود، رشد اشتغال زنان افزایش 

می یابد.
تندگویان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مراکز کارآفرینی و 
حرفه آموزی زنان تاکید و تصریح کرد: در حوزه سالمت نیز بانوان ما از 
بیماری های مزمن مفصلی و قلبی و عروقی رنج می برند و این به دلیل 

کم توجهی و شاید از کمبود دسترسی به امکانات نشأت می گیرد.
وی تصریح کرد: اعتبارات تخصیص داده شده به مسؤولیت اجتماعی زنان 
و دختران را در جامعه نادیده نگیرید، زیرا اینها مطالباتشان روز به روز باالتر 
می رود و مطمئن باشید زمانی که این مطالبات سرکوب شود پیامدهای آن 

از جای دیگری سر باز خواهد کرد.
مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده افزود: امیدوار هستم که مدیران و 
دست درکاران، عدالت را مسئوالنه برای همه اقشار جامعه محلی در نظر 

بگیرند.

فراهم کردن زمینه های الزم برای توسعه
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز با محور »کمک به توسعه 
زیر ساخت ها در جوامع محلی« به به توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات 
عمرانی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، آموزشی و... اشاره کرد و گفت: هدف 
اصلی مسؤولیت اجتماعی، عالوه  بر رضایت و توانمندسازی نیروهای بومی، 
فراهم کردن زمینه های الزم برای توسعه و امنیت پایدار در کشور است و 

این مهم با داشتن برنامه مدون و اصولی محقق می شود.
احمد محمدی ادامه داد: صنعت نفت از زمان پیدایش تاکنون در مقوله 
مسؤولیت اجتماعی پیشگام بوده و توانسته است نقشی بسزا در 
توانمندسازی جوامع محلی داشته باشد. هر چند انتقادهایی به ما وارد 
است، اما مواقعی هم بوده که فعالیت هایی صنعت نفت در زمینه مسؤولیت 

اجتماعی آن طور که باید تبلیغ نشده است.
وی با بیان اینکه فعالیت ها و اقدام های عام المنفعه باید براساس برنامه ریزی 
هدفمند انجام شود، افزود: تالش ها باید بر محور شکل گیری مسؤولیت 

اجتماعی هدفمند باشد تا گوشه ای از محرومیت ها برطرف شود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: شناسایی 
نیازمندی های واقعی مناطق عملیاتی از اهم واجبات است، زیرا در بعضی 

از مناطق، خدماتی ارائه شده که چندان ضرورت نداشته است.
محمدی با بیان اینکه اگر نیازها را واقعی سنجی و اولویت بندی کنیم، به 
هدف نزدیک تر می شویم و امنیت و توسعه پایدار بیشتر محقق می شود، 
افزود: خدمات ارائه شده به صورت پراکنده است که با برنامه ریزی منظم و 

اصولی می توان آنها را پررنگ تر نشان داد.
وی با بیان اینکه این شرکت به منظور توسعه سازمان، به بخش و فعالیت های 
مسؤولیت اجتماعی خود توجه داشته است، گفت: مسائل بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست )اچ اس ای( همواره مورد تاکید مدیران اجرایی این شرکت 

بوده و در سراسر مناطق نفت خیز جنوب اهمیت ویژه ای داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اقدام های پیشگیرانه و 
جلوگیری از مخاطره های زیست محیطی، همکاری با ستاد مدیریت بحران، 
اعزام کارشناسان مناطق نفت خیز به محل های در خطر وقوع سیل، استقرار 
گروه مجهز پایش و بررسی وضع دبی رودخانه کارون و اعالم آماده باش 
کامل به پیمانکاران پروژه های اجرایی برای اقدام های پیشگیرانه را از اهم 
فعالیت های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در زمان بحران سیل اخیر 

خوزستان برشمرد.

خدمات درمانی به بومیان مناطق
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نشست »مشارکت 
در توسعه و توانمند سازی جوامع محلی« به ارائه خدمات بهداشت و درمان 
با تاکید بر اردوهای جهادی« پرداخت و گفت: مقوله مسؤولیت اجتماعی 
در سازمان های ارائه کننده خدمات سالمت در جوامع مدرن امروز سبب 
شده است تا رویکردی اخالق محور شکل گیرد که سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( با تشکیل کمیته مسؤولیت اجتماعی 

به طور منسجم به این مفهوم پرداخته است.

حبیب اله سمیع با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان بهداشت درمان 
صنعت نفت همزمان با آغاز تولید نفت در مسجد سلیمان تصریح کرد: 
تولید این محصول اساسا با مخاطراتی همراه است که بهداشت و درمان را 

جزء جدایی ناپذیر آن می دانند .
وی ادامه داد: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در تمامی مناطقی که 
گسترده فعالیت نفت و گاز است، در حوزه خدمات رسانی به کارکنان و 
مردم بومی فعالیت داشته است، به طوری که سال گذشته ۴۲۳هزار مورد 
ویزیت، ۱۴ هزار ۲۶۵ مورد بستری و ۸ هزار و ۴۵ مورد عمل جراحی مردم 

بومی در مناطق مختلف انجام شده است.
 سمیع اظهار کرد: در برخی از مراکز مانند جم و جزیره خارک که وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به عنوان متولی اصلی سالمت 
حضور ندارد، وظیفه تامین سالمت حتی مردم بومی منطقه به عهده 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است، در بسیاری از دیگر مناطق 
عملیاتی همگام با بیمارستان های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، فعالیت های سازمان به چشم می خورد.
وی با اشاره به اینکه در بیمارستان توحید جم حدود ۹۱ درصد خدمات 
بستری به بومیان منطقه اختصاص داده شده است، گفت: در سایر مناطق 
هم وضع به همین منوال است، بیمارستان خارک با ۸۱ درصد، 
مسجدسلیمان ۷۰ درصد، آبادان ۲۷ درصد و به صورت محدود در 
گچساران سرویس هایی در حوزه بهداشت و درمان به مردم بومی ارائه 
می دهیم که این مکمل سایر فعالیت های صنعت نفت در حوزه مسؤولیت 

اجتماعی است.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به وقوع سیل در 
فروردین ماه امسال تصریح کرد: سازمان بهداشت ودرمان فعالیت های 
گسترده ای در مناطق شمالی و جنوبی کشور انجام داد که شامل اعزام تیم 
امدادی بهداشت و درمان، اعزام اکیپ تخصصی-پزشکی بهداشت و 
درمان صنعت نفت، استفاده از یک دستگاه اتوبوس – آمبوالنس و برگزاری 

اردوهای جهادی بوده است.

توانمندسازی شرکت های محلی
مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد در نشست تخصصی »مشارکت 
در توسعه و توانمندسازی جوامع محلی« با محور»ایجاد دفتر تعامالت 
اقتصادی با جامعه محلی با هدف رونق اقتصادی و خودکفایی جامعه محلی« 
گفت: سهیم شدن در توسعه و رفاه جامعه با فراهم آوری انرژی پاک، 
مستلزم  که  می آید  شمار  به  پاالیشگاه هاشمی نژاد  مأموریت 

مسؤولیت پذیری اجتماعی است.
سید مجید منبتی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، همه دستگاه های اجرایی می توانند با هدف کاهش 

هزینه ها و افزایش اشتغال از توان نیروهای محلی استفاده کنند.
به گفته وی، درک مسؤولیت های اجتماعی و استقرار آن در همه برنامه های 

سازمان، تنها راه حصول حداکثر منافع سازمانی است.
منبتی با اشاره به اینکه در سه زمینه توزیعی، خدماتی و تولیدی از توان 
شهرستان سرخس و روستاهای اطراف آن استفاده می کنیم، گفت: ما حتی 
لباس مورد استفاده کارکنان در محیط پاالیشگاه را با حمایت از زنان و 

مردان شهرستان سرخس در همین منطقه تولید و تهیه می کنیم.
وی درباره اجرای مسؤولیت های اجتماعی از سوی پاالیشگاه شهید  
هاشمی نژاد تصریح کرد: توانمندسازی شرکت های محلی، حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، آموزش کارآفرینی و خالقیت برای جوانان منطقه، 
تهیه بسته های نوشت افزار برای دانش آموزان و... از جمله اقدام های 

پاالیشگاه است.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد افزود: این پاالیشگاه، گوگرد 
مرغوب و مذاب خود را به شرکت های توانمند می فروشد تا این شرکت ها 
به شکل های مختلفی از این گوگرد استفاده کنند، این اقدام اشتغال زایی 

در شهرستان سرخس را به همراه دارد.

خدمت به همجواران خطوط وظیفه ماست
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیز در نشست 

تخصصی »مشارکت در توسعه و توانمندسازی جوامع محلی« به موضوع 
فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی با تاکید بر حفاظت از حریم خطوط 
لوله گفت: خدمت به هموطنان ساکن مجاور خطوط انتقال نفت را عالوه بر 

مسؤولیت اجتماعي، وظیفه خود مي دانیم.
قاسم عرب یار محمدی گفت: حوزه مسؤولیت اجتماعي شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران به وسعت حوزه عملیاتي که در کل کشور وجود 
دارد گسترده است، ضمن آنکه این حوزه با توسعه نظام شهرنشیني و 

گسترش شهرها در سال هاي اخیر بیشتر توسعه یافته است.
وی تاکید کرد: در جریان سیل امسال عالوه بر بار مسؤولیت سنگین 
استمرار و پایداري عملیات انتقال نفت خام به پاالیشگاه ها و فراورده هاي 
نفتي به کل کشور، به نحو چشمگیري در کمک به سیل زدگان نیز مشارکت 
داشتیم.  مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران فعالیت در 
حوزه مسؤولیت اجتماعي را از دو طریق فرهنگ سازي و جلب مشارکتهاي 
مردمي عنوان کرد و گفت: براي فرهنگ سازي در این حوزه اقدام های 
مهمي همچون ساخت فیلم، مستند و تیزرهاي تلویزیوني با موضوع معرفي 

شرکت و رعایت حریم و... انجام شده است.
عرب یارمحمدي افزود: شناخت گروه هاي جمعیتي ساکن در حریم خطوط 
و اطالع رساني و توزیع پکیج هاي فرهنگي در میان همجواران خطوط، از 

دیگر اقدام ها در این زمینه است.
مدیرعامل شرکت گاز استان نیز به اهمیت و ضرورت تدوین راهبردی 
مسؤولیت اجتماعی بعنوان مثال گروه »توسن« اشاره و بر تقویت و تعمیم 
این گروه به عنوان بازوان سازمان هالل احمر در شرایط امدادی و بحرانی 

تاکید کرد..

توسعه صنعت سبز
پنل دوم چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان توسعه 
صنعت سبز، با حضور علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 

ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی برگزار شد.
وی گفت: در بعد مسؤولیت اجتماعی، شاید مهم ترین ویژگی که در زنجیره 
پاالیشی کشور وجود داشته باشد این است که در هر شرایطی آمادگی 
کامل برای خدمت رسانی وجود دارد و واقعا در چند زلزله طی سال های ۹۶ 
و ۹۷، همچنین سیل اخی، ر باالترین میزان آمادگی در کشور وجود داشته 
است. صادق آبادی گفت: در دورانی که کشور درگیر سیل بود از مجموع 
تمام جایگاه ها تنها ۴ یا ۵ جایگاه چند ساعت در کل مجموعه تعطیلی 
داشتیم که بالفاصله با جایگاههای سیار پشتیبانی داده شد. این آرامش 
خاطر را ایجاد کردیم که در هر شرایطی، مجموعه پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع آمادگی دارد که بهترین 

خدمات را به مردم کشور ارائه کند.

بازیابی گازهای ارسالی به مشعل ها
علی اکبر میرقادری، مدیرعامل پاالیشگاه نفت آبادان در پنل دوم با موضوع 
بازیابی گازهای ارسالی به مشعل ها با هدف کاهش میزان فلرینگ اشاره و 
اهداف آن را جلوگیری از هدرروی گازهای ارسالی به مشعل های اصلی 
پاالیشگاه، کاهش مشکالت تعمیراتی ناشی از باالبودن بار مشعل ها، کاهش 
آلودگی های زیست محیطی، جلوگیری از هدرروی انرژی و تزریق گازهای 

بازیابی شده به شبکه سوخت گازی پاالیشگاه اعالم کرد.
او توجیه زیست محیطی بازیابی گازهای ارسالی به مشعل ها را نزدیکی 
پاالیشگاه به منطقه مسکونی و شهری، نیاز به کاهش آلودگی هوا، کاهش 
میزان فلرینگ پاالیشگاه، کاهش میزان ارسال گازهای گلخانه ای به جو 

تا ۶۶۵۰۰ تن در سال و بهبود شرایط زیست محیطی دانست.
میرقادری همچنین توجیه اقتصادی این اقدام را جلوگیری از سوختن 
۴۵۰۰ کیلوگرم گاز در ساعت، صرفه جویی در هزینه های تامین این مقدار 
حجم گاز، کاهش هزینه های تعمیراتی مشعل ها و بازگشت سرمایه در کمتر 

از ۲۷ ماه اعالم کرد.

تصفیه و بازیافت آب
کریم قاسمی پناه، مدیر گروه پژوهش تصفیه و بازیافت آب پژوهشگاه 

صنعت نفت در مطلبی با عنوان »اجرای فناوری های تصفیه و استفاده 
مجدد از پساب ها در مجتمع های عملیاتی« ابتدا مساله کمبود آب، 
چالش ها و راهکارها را مورد اشاره قرار داد و گفت: ۹۷ درصد آب موجود 
در جهان را دریاها و اقیانوس ها تشکیل می دهند و از سه درصد آب 
باقی مانده، تنها کمتر از یک درصد به صورت منابع آب شیرین قابل 

استفاده است.«
وی با بیان اینکه انتظار می رود جمعیت جهان طی ۴۰ سال آینده دو برابر 
شود، این نکته را یادآوری کرد که بیش از نیمی از جمعیت جهان طی ۳۰ 

تا ۵۰ سال آینده با مشکل جدی آب مواجه خواهند بود.
قاسمی پناه با اشاره به میزان آب در ایران گفت: متوسط بارش ساالنه 
ایران حدود ۲۵۰ میلی متر و کمتر از یک سوم بارش متوسط بارش متوسط 
جهان است و میزان متوسط ساالنه تبخیر و تعریق در کشور حدود ۲۷۰۰ 

میلی متر و بیش از سه برابر متوسط جهانی است.
او درادامه با اعالم اینکه توزیع زمانی و مکانی نزوالت جوی کشور 
نامناسب است، اشاره کرد: ۵۶ درصد از مجموع بارش ساالنه در ۳۰ درصد 
از پهنه کشور اتفاق می افتد و ۷۵ درصد بارش ساالنه هم در فصول 
غیرکشاورزی رخ می دهد. قاسمی پناه با اشاره به راهکارهای مقابله با کم 
آبی به مدیریت مصرف آب، صرفه جویی، تصفیه و بازیافت پساب ها و 

همچنین نمکزدایی آب های شور و لب شور تاکید کرد.
 مدیر گروه پژوهش تصفیه و بازیافت آب پژوهشگاه صنعت نفت در همین 
زمینه به بازیافت پساب شست وشوی غشا و احیای رزین ها در پتروشیمی 
فجر، تصفیه و استفاده مجدد از آب آلوده به ترکیبات نفتی منطقه لرستان، 
تصفیه پساب های بهداشتی و صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت به روش 
MBR و استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز، تصفیه پساب های روغنی 

پاالیشگاه خانگیران، تصفیه پساب های بهداشتی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات منطقه رفسنجان و ایذه با هدف آبیاری سبز، بهینه سازی تصفیه 
خانه بیولوژیک کارخانه روغن نباتی و نمکزدایی پساب با هدف آبیاری 
فضای سبز و همچنین مطالعات پایلوتی تصفیه پساب صنعتی پتروشیمی 

مبین به روش MBRو RO را مورد اشاره قرار داد.

ضرورت پیوست اجتماعی در طرح ها
اردشیر گراوند، مدیرعامل یک شرکت داخلی در مراسم پایانی همایش 
در سخنانی با تاکید بر اهمیت مقوله مسؤولیت اجتماعی، این نکته را 
یادآور شد که مسائل اجتماعی ایران محصول بی برنامگی و غفلت از برنامه 
آمایش و پیوست اجتماعی، طرح ها و پروژه هاو اقدام ها در ۴۰ سال گذشته 

کشور بوده است.
او با این مقدمه تاکید کرد که پیوست اجتماعی، قانونی و الزم االجراست 

و مسؤولیت اجتماعی، اخالقی و اختیاری است.
گراوند با اشاره به ضرورت تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی پروژه ها 
توضیح داد: چنین پیوستی وضع تاثیر اجتماعی و فرهنگی اجرای طرح ها، 
پروژه هاو اقدام ها را بر نظام اجتماعی روشن می کند و از نظام اجتماعی و 
فرهنگی در برابر هر گونه عملیات اقتصادی، سیاسی، زیربنایی و... صیانت 
کرده و همچنین تکلیف وجه قانونی وظیفه اجتماعی و مرز بین وظیفه 

اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی را روشن می کند.
وی با اشاره به نوع تعامل و مداخله و عمل به مسؤولیت اجتماعی یادآور 
شد: مدل فعلی عمل به مسؤولیت اجتماعی در ایران به دلیل بخشی بودن، 

منجر به نتیجه مثبت نمی شود.
گراوند افزود: اگر صنعت نفت و گاز به موفقیت مسؤولیت اجتماعی 
می اندیشد، براساس تکلیف طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی به 
مسؤولیت اجتماعی خود عمل کند؛ در غیراین صورت طرح جامع را تهیه 

کرده و مسؤولیت خود را مشخص کند.
وی با اعتقاد به اینکه نظام اجتماعی ایران آسیب دیده است و همه در برابر 
آن مسؤول هستیم، افزود: اگر پیوست اجتماعی تمام فعالیت های کشور 

اجباری نشود، نظام اجتماعی به انحطاط می رود.
گراوند ادامه داد: نهادینه کردن تجربیات وزارت نفت و تبدیل آن به رویه 
قانونی، کف انتظاری است که می توان داشت تا دستاوردهای موجود از 

بین نرود.

ویژه هفته دولتمشعل شماره ۹۳۷
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ابالغ سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسؤولیت های 
اجتماعی در صنعت نفت از سوی وزیر نفت

وزیر نفت همزمان با برگزاری چهارمین همایش مسؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت، »سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای 

مسؤولیت های اجتماعی در صنعت نفت« را ابالغ کرد.
در متن ابالغیه بیژن زنگنه، وزیر نفت آمده است: »پیرو 
جمع بندی مباحث مطرح  شده در شورای معاونان وزارتخانه، 
با عنایت به آثار محیط اجتماعی بر کارایی فعالیت های صنعت 
نفت و با هدف ارائه تصویر مناسب از صنعت نفت در افکار 
عمومی، ایجاد فضای  الزم برای افزایش اعتماد اجتماعی، 
بهبود روابط با جوامع محلی و تسهیل شرایط کاری صنعت 
نفت در این جوامع، بهینه سازی هزینه کردها در زمینه 
اقدام های مسؤوالنه سازمان ها و شرکت های نفتی و نظارت 
ایفای  نظام نامه نحوه   باره، سیاست ها و  این  عالیه در 
مسؤولیت های اجتماعی در صنعت نفت ابالغ می شود. همه 
شرکت های اصلی، فرعی و تابعه وزارت نفت نیز مشمول مفاد 

این نظام نامه هستند.«

ماده ۱- تعاریف
۱-۱- جوامع محلی: مقصود از جوامع محلی در این نظام نامه 
گروهی از مردم با هویت مشخص است که در مناطق مختلف 
فعالیت صنعت نفت ساکن بوده و بر فعالیت های صنعت نفت 
تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته و یا از آن تاثیر می پذیرند.

۲-۱- توانمندسازی: بهره گیری از روش های متنوع حمایتی، 
تسهیل گری، آگاهی بخشی و آموزشی )بویژه آموزش های فنی 
و حرفه ای و تقویت بنیه علمی دانش آموزان کم بضاعت و با 
توجه ویژه به زنان و دختران(، به منظور خوداتکایی و توسعه 

سرمایه انسانی در جوامع محلی
ماده ۲- مناطق فعالیت صنعت نفت از منظر اهمیت تاثیرپذیری 

و تاثیرگذاری در ارتباط با جوامع محلی به ترتیب زیر است:
منطقه یک: منطقه عمومی پارس )شامل شهرستان های 

عسلویه، کنگان و جم( و منطقه غرب کارون
منطقه ۲: حوزه جغرافیایی عملیات شرکت های مناطق 

نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، نفت فالت قاره، نفت 
اروندان به عالوه تاسیسات فراورشی پیوسته با باالدست در 
همان مناطق مانند پاالیشگاه های گاز شهید هاشمی نژاد، بید 

بلند )یک( و پارسیان و قشم
تبصره: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز جزو همین منطقه 

محسوب می شود.
منطقه 3: دیگر مناطق کشور

ماده 3 - موضوعات و زمینه های عمل
3- ۱- تاکید بر رعایت ضوابط حفظ محیط زیست در طراحی 

و اجرای طرح های صنعت نفت در همه مناطق
3- ۲- بررسی و احصای ظرفیت های توسعه محلی با 
بهره گیری از نظرات مسووالن محلی و نیز نخبگان در منطقه 

)یک(
3-3- کمک به هدایت و توانمندسازی ساکنان جوامع محلی 
خاصه دختران، زنان و اقشار آسیب پذیر به منظور شکوفایی 

ظرفیت های توسعه محلی در منطقه )یک(
3-۴- نیازسنجی، ارزیابی و اجرای طرح های عمرانی 

)فیزیکی( در مناطق
3-۵- استفاده از ظرفیت های تولیدی و خدماتی موجود در 
مناطق یک و دو در زمینه تأمین کاالهای عمومی مورد نیاز 
صنعت نفت و پیمانکاران )نظیر تهیه مواد خوراکی، تولید 
لباس کار، وسایل نقلیه برای ایاب و ذهاب کارکنان و تعمیر 

ماشین آالت( و ایجاد شرایط تقویت این ظرفیت ها
 3- ۶- بهره گیری از نیروی  کار صاحب صالحیت جوامع 
محلی در اجرای طرح های صنعت نفت از سوی پیمانکاران 
طرف قرارداد با رعایت ابالغیه وزارت نفت به شماره ۶۵۸-

۲/۲۰ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱3۹۶ در مناطق )یک( و )۲( و نیز 
رعایت شیوه نامه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی 
از سوی پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس 

جنوبی به شماره ۱۶۵3۱۹- ۱/۱۰ مورخ ۱۲/۰۴/۱3۹۷
3- ۷- مساعدت به مردم و جوامع محلی در مواقع بروز حوادث 

غیرمترقبه در تمام مناطق بویژه مناطق )یک( و )۲(
3-۸- مشارکت در انجام فعالیت های ترویجی و پیشگیرانه به 

منظور کنترل بیماری های شایع در میان کودکان و زنان 
جوامع محلی در منطقه )یک(، به ترتیب و در سقف اعتبار 

مصوب هیات مدیره شرکت اصلی برای هر مورد
3- ۹- حمایت از فعالیت های فرهنگی در مناطق )یک( و )۲( 
در سقف اعتبار مصوب هیات مدیره شرکت اصلی برای هر 

مورد
3-۱۰- برقراری ارتباط موثر با مردم، جریانات اجتماعی و 
بزرگان مناطق )یک( و )۲( به منظور ایجاد احساس منفعت 

مشترک، اقناع و تنویر افکار عمومی
ماده ۴- در مناطق تعریف شده، طرح های عمرانی صرفا در 

زمینه های مشخص شده زیر قابل اجرا خواهد بود:
در مناطق )یک( و )۲(: کمک و مشارکت در احداث و بازسازی 

موارد زیر:
 در روستاها: خانه بهداشت، درمانگاه، مدرسه، آب آشامیدنی 
و فاضالب، طرح هادی روستایی، سالن ورزشی و زمین چمن.

در شهرها: درمانگاه، مراکز آموزشی، تجهیز مراکز فنی و 
حرفه ای، مرکز فرهنگی چندمنظوره، سالن ورزشی و زمین 

چمن
در منطقه )3(: کمک و مشارکت در اجرای طرح های زمین 
چمن روستایی و سالن های کوچک ورزشی به میزان حداکثر 
۵۰ درصد هزینه ها در سقف مصوب هیات مدیره شرکت ملی 
نفت ایران )که هر ساله تعیین و ابالغ می شود( و نیز اعالم 

سازمان برنامه و بودجه برای تامین بقیه بودجه در هر مورد
تبصره )یک(- ادامه اجرای طرح های عمرانی فعال در دست 
اقدام »مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز« 
با پیشرفت قابل مالحظه، حداکثر در سقف تعهد مصوب هیات 

مدیره شرکت ملی نفت ایران بالمانع است.
 تبصره ۲- در منطقه یک، مشارکت در طرح های راه های 

مواصالتی روستایی نیز قابل انجام خواهد بود.
 تبصره )3(- در همه موارد باید از اجرای طرح های با اعتبار ریالی 
باال و زمان بندی طوالنی اجتناب شده و به طرح های کوچک و 

پربازده بخصوص در مناطق روستایی اولویت داده شود.
 تبصره )۴(- انتخاب طرح های عمرانی مسؤولیت  اجتماعی 

که به عنوان مثال در قالب طرح های EPC/ EPD به تایید 
شورای اقتصاد رسیده نیز مشمول همین قاعده خواهند بود.

 ماده ۵- شرایط اجرای طرح ها
۱-۵- طرح های موضوع ماده ۴ صرفا از طریق یا با هماهنگی 
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به انجام 

می رسد.
۵- ۲- اصل باید بر این باشد که این مدیریت نیز کارها را از 
طریق عقد موافقت نامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط در هر 
مورد به انجام می رساند و از ارتباط مستقیم با پیمانکار پرهیز 

می کند.
3-۵- بهره گیری از اِلمان های سازه ای خالقانه و نمادهای 
یکنواخت برای معرفی شرکت اصلی تابعه وزارت نفت به 

عنوان متولی طرح ها الزامی است.
ماده ۶- ساختار، نظام اجرایی و بودجه

۶- ۱- نظارت کالن بر اجرای مفاد این نظام نامه شامل تایید 
کلی سقف منابع تخصیص یافته به هر یک از مناطق سه گانه 
یاد شده از سوی هر یک از چهار شرکت اصلی، در هر سال 
برعهده شورای عالی مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت )شورای 
معاونان وزارت نفت( خواهد بود. مدیریت و راهبری عملیاتی 
شدن مفاد موضوعات مذکور در ماده 3 )به جز بند3-3( به 
عهده مشاور اجتماعی وزیر نفت با همکاری مشاوران اجتماعی 
و مشاوران امور زنان چهار شرکت اصلی وزارت نفت و 
کمیته های مسؤولیت اجتماعی شرکت های زیرمجموعه 

است.
تبصره: مشاوران اجتماعی شرکت های اصلی با تایید مشاور 
اجتماعی وزیر و حکم مدیران عامل شرکت ها منصوب 

می شوند.
۲-۶- در مناطق عمده نفتی مانند مناطق نفت خیز جنوب، 
منطقه غرب کارون، منطقه عمومی پارس و منطقه ویژه 
اقتصادی ماهشهر، برای هماهنگی در اجرای سیاست ها، 
شورای راهبری از ترکیب مدیران شرکت های مشمول این 
نظام نامه تشکیل شده و دبیرخانه شورا در محل یکی از 

شرکت ها به تصمیم خود اعضا مستقر می شود.

۶- 3- شرکت های اصلی باید بجز موارد مصوب در طرح های 
مناطق  عمران  بر طرح های  نظارت  »مدیریت  ساالنه 
نفت خیز«، نسبت به تصویب بودجه ساالنه مسؤولیت 
اجتماعی براساس برنامه های مصوب در چارچوب ماده )3( 
این ابالغیه، اقدام کنند. هرگونه هزینه کرد در زمینه های 
مرتبط با مسؤولیت اجتماعی بجز موارد مصوب با رعایت 
بخشنامه صرفه جویی ابالغ شده به شماره ۱۴۶-۲/۲۰ تاریخ 

۲3/۲/۱3۹۸ ممنوع بوده و در حکم تخلف اداری است.
ماده ۷- ارزیابی، گزارش عملکرد و اطالع رسانی

۷- ۱- تمامی شرکت های مشمول می بایست نسبت به ارائه 
گزارش های ساالنه نحوه اجرای مسؤولیت اجتماعی به »امور 
مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت« )که باید زیر نظر مشاور 
اجتماعی وزیر نفت فعالیت کند( اقدام کرده و این امور نیز با 
تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی، نسبت به ارائه 
گزارش های ساالنه در حوزه مسؤولیت اجتماعی به شورای 
عالی مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت )شورای معاونان وزارت 

نفت( اقدام کند.
۷- ۲- ادارات روابط عمومی شرکت های اصلی با هماهنگی 
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت باید با همکاری سازمان ها 
و واحدهای فعال صنعت نفت در حوزه مسؤولیت اجتماعی، 
نسبت به اطالع رسانی عمومی فعالیت ها در این زمینه با 

ابزارهای گوناگون اقدام کنند.
ماده ۸- شرکت ملی گاز، شرکت ملی پاالیش و پخش و 
شرکت ملی پتروشیمی نیز مکلفند، مطابق مفاد این نظام نامه، 
نسبت به انجام مسؤولیت های اجتماعی در مناطق اصلی 
فعالیت های خود، حسب مورد اقدام کنند. نقش و سهم این 
شرکت ها در موضوع مسؤولیت های اجتماعی، هر ساله در 
شورای عالی مسؤولیت های اجتماعی صنعت نفت )شورای 

معاونان( تعیین خواهد شد.
 ماده ۹- همه شرکت های تابعه و فرعی هر ساله باید 

برنامه های مسؤولیت اجتماعی خود را به تصویب هیات 
مدیره شرکت اصلی برسانند

جوایز چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی 
صنعت نفت

 در پایان چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت، از شرکت های برتر در دو بخش ارائه »گزارش 
پایداری« و »فعالیت در بخش مسؤولیت اجتماعی )CSR(« تقدیر شد. 

در بخش گزارش های پایداری، سپاس نامه به همراه »تندیس طالیی« چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی 
صنعت نفت به دلیل »تدوین و ارائه بهترین گزارش عملکرد مسؤولیت اجتماعی شرکت« به شرکت های 
پتروشیمی نوری، گاز استان لرستان و پتروشیمی بندر امام و سپاس نامه به همراه »تندیس نقـره ای« در 
این بخش به ۱۰ شرکت پاالیش گاز ایالم، پاالیش گاز سرخون و قشم، پاالیش گاز شهید  هاشمی نژاد، سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پتروشیمی اروند، شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، 
گاز استان تهران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان مازندران و پاالیش گاز فجر جم اهدا 

شد.
در بخش فعالیت های مسؤولیت اجتماعی ) CSR(، سپاس نامه به همراه تندیس طالیی چهارمین همایش 

مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت به این شرکت ها تعلق گرفت:
۱. شرکت پاالیش گاز بیدبلند، به دلیل »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در قبال جوامع 

محلی، بویژه به کارگیری نیروی بومی تا میزان ۹۸ درصد نیروی کار مورد نیاز«.
۲. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، به دلیل »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در 

قبال جوامع محلی، بویژه توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد دفتر تعامالت اقتصادی «.
 ۳. شرکت پاالیش نفت آبادان، به دلیل »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در قبال 

محیط زیست، بویژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل ها با هدف کاهش میزان فلرینگ«
 در همین بخش، سپاس نامه به همراه تندیس نقره ای چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت به 

دلیل »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی به این شرکت ها اهدا شد:
۱. شرکت پتروشیمی نوری، برای »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت در قبال محیط زیست، 

بویژه طرح حفاظت از دلفین های منطقه حفاظت شده ُمند و نخیلو«.
۲. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، به دلیل »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت، 

بویژه فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی با تاکید بر حفاظت از حریم خط لوله«.
شرکت گاز استان مازندران، برای »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت، بویژه   .۳

طرح توسن«.
شرکت گاز استان گیالن، برای »فعالیت های مطلوب مسؤولیت اجتماعی آن شرکت، بویژه   .۴

طرح سفیـران انرژی«.
برای سایر شرکت های ارائه دهنده گزارش پایداری نیز سپاس نامه همایش به دلیل تدوین گزارش 

یاد شده اعطا شد.
در بخش نمایشگاهی نیز ضمن تقدیر از شرکت های حاضر در نمایشگاه، سپاس نامه همایش 

به آنها اهدا شد.

ویژه هفته دولتمشعل شماره ۹۳۷



 ، نفت یر  ز و حکم  با
وحق بین  نا  ا جمشیدی د
جهرمی،عضو اصلی هیئت 
مدیره شرکت ملی گاز شدند

احکامی  در  نفت  وزیر 
ی  مهد  ، نه گا ا جد
جمشیدی دانا وحمیدرضا 
حق بین جهرمی را به مدت 

سه سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

در احکام صادره ازسوی مهندس بیژن زنگنه 
وتجارب  تعهد  به  عنایت  است:با  آمده 
جنابعالی،به استنادماده )۵( قانون وظایف 
ب  مصو نفت  ت  ر ا ز و ت  ا ر ختیا ا و

۱3۹۱/۲/۱۹مجلس شورای 
اسالمی ومواد)۱۷( و)۱۸( 
ملی  شرکت  مه  سنا سا ا
حسب  ، ن ا یر ا ز گا
اختیارتفویضی به اینجانب 
درجلسه مورخ۱۹/ ۸/ ۱3۹۷ 
مجمع عموعی این شرکت،به 
موجب این حکم به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال 

منصوب می شوید.
امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر 
اعضای محترم هیئت مدیره و کارکنان صدیق 
و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و 

اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.

از۸۲ پروژه مسؤولیت اجتماعی 
دراستان فارس، ۷۰پروژه آن 
مربوط به حوزه ورزش است.که 
در دستور کار شرکت ملی نفت 
بنابراعالم  دارد.  قرار  ایران 
برطرح های  نظارت  مدیریت 
عمرانی مناطق نفت خیز، عالوه 

بر این تعداد طرح ورزشی که در دستور 
کارشرکت ملی نفت ایران قرار دارد، چهارپروژه 
آموزشی، سه پروژه بهداشتی و پنج پروژه 
مربوط به راه و حمل و نقل نیز در دست اجرا 
مصنوعی  چمن  زمین  است.  تکمیل  و 
شهرستان کواراستان فارس، ازجمله طرح های 
ورزشی است که با اعتبارشرکت ملی نفت ایران 

تکمیل شده است که همزمان 
صورت  به  لت،  دو هفته  با
ی  سو ز ا نس  ا کنفر ئو ید و
رئیس جمهوری به بهره برداری 
بااعتباری  پروژه  این  رسید. 
د  ر میلیا و د بر  ن  و فز ا
به  ن  ما تو ن  ۱میلیو 3 ۰ و
بهره برداری رسیده است. مدیریت نظارت بر 
طرح های عمرانی مناطق نفت خیز اعالم کرد: 
تا پایان امسال، دو پروژه دیگر مسؤولیت 
اجتماعی دراستان آماده بهره برداری خواهد 
ه  ز درحو ه  ژ و ۷۹۱پر کنون  هم ا  . شد
مسؤولیت های اجتماعی درمناطق نفت خیز، 
در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.   

درمانگاه صنعتی غرب کارون 
با هدف ارتقای شاخص های 
سالمت کارکنان به بهره برداری 
جهانگیرپورهنگ،  رسید.  
مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان، در آیین گشایش این 
درمانگاه بابیان این که موضوع 

سالمت کارکنان همواره از ضرورت های 
صنعت و ازاصلی ترین دغدغه های مدیران 
است، افزود: با ایجاد زیرساخت های مناسب 
برای ارائه خدمات درمانی ومراقبتی با کیفیت 
مطلوب، تالش شده است پاسخگوی نیازهای 
کارکنان باشیم. وی افزود: درمانگاه صنعتی 
غرب کارون با هدف ارتقای شاخص های 

ایجاد  و  کارکنان  سالمت 
اطمینان خاطر توام با کاهش 
کار،  از  ناشی  استرس های 
باهمکاری و مساعدت سازمان 
بهداشت و درمان در واحد 
بهره برداری و نمکزدایی غرب 
کارون ساخته و تجهیز شده 

است.
درمانگاه صنعتی غرب کارون با استفاده از 
تجهیزات پزشکی استاندارد و گروه پزشکی 
مجرب مورد تائید سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت بوده است و قابلیت ارائه خدمات 
پزشکی به کارکنان شاغل درمناطق عملیاتی 

جفیر و آزادگان را دارد.
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

3031

    شرکت ملی 
حفاری ایران
  
امضای تفاهم 
نامه همکاری

شرکت های ملی حفاری وتوسعه پتروایران به منظورهمکاری های دو 
جانبه و هم افزایی توان فنی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

براساس مفاد این سندهمکاری که سیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران وسپهرسپهری،مدیرعامل شرکت توسعه 
پترو ایران آن را امضا کردند،مقررشد دوشرکت در زمینه توسعه 
فضای کسب وکار در عرصه های ملی و بین المللی همکاری مشترک 

داشته باشند.
سیدعبداهلل موسوی درآیین امضای این تفاهم نامه بابیان این که ۷۰ 
درصد صنعت حفاری کشوردراختیار شرکت ملی حفاری ایران است، 
افزود: این شرکت درصدداست که طبق برنامه ریزی مدون واصولی 
بتواند از 3۰ درصد ظرفیت باقی مانده نیزبه نحو مطلوب استفاده کند.
موسوی بابیان این که اولویت شرکت ملی حفاری ایران برنامه  ریزی 
برای به کارگیری 3۰درصدظرفیت خالی این شرکت است،افزود: در 
گام بعدی به دنبال این هستیم که درعرصه های بین المللی حضوری 

موثر و فعال برای صادرات خدمات مهندسی حفاری داشته باشیم.
وی افزود:امضای تفاهم نامه وقراردادها باشرکت های بخش خصوصی، 

این امکان را فراهم می کند که در سایه ایجاد هم افزایی،اهداف 
مشخص و نگاه راهبردی به صنعت نفت،بتوان در شرایط تحریم، 

ازظرفیت های خالی بهره گرفت.
موسوی توجه به اقتصاد مقاومتی وهم  افزایی علمی، فنی و اقتصادی 
را تنها راه برون رفت از تحریم عنوان و تصریح کرد:از اهداف مهم دولت 
و به ویژه مقام عالی وزارت، دستیابی به هم افزایی میان شرکت های 
دولتی و خصوصی است که انعقاد تفاهم نامه ها وهمکاری های 

مشترک می تواند در مسیر دستیابی به این مهم تاثیرگذار باشد.
وی بااشاره به طرح های نگهداشت و افزایش توان تولید نفت تصریح 
کرد:حدود ۶ میلیارد دالربرای طرح های نگهداشت وافزایش توان 
تولید از سوی وزارت نفت درمناطق خشکی ومیدان های مشترک 
هزینه می شود که برای عملیاتی شدن این طرح از توانمندی داخلی 

استفاده شده است.

را ه اندازی هلدینگ ملی حفاری
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین از راه اندازی هلدینگ 

ملی حفاری درآینده  نزدیک خبر دادوافزود: شرکت ملی حفاری ایران 
به لحاظ حجم دکل در غرب خاورمیانه رتبه سوم وازنظر فناوری،دانش 
فنی، تکنیسین و متخصص نیز در سطح بسیار قوی در دنیا قرار دارد. 
موسوی تصریح کرد:این ویژگی ها،بستری برای راه اندازی هلدینگ 

قوی و موثر فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید براین که این شرکت به 
دنبال حذف رقبا ازصحنه نیست،تصریح کرد:شرکت ملی حفاری 
آمادگی کامل دارد تا درسایه همکاری مشترک باشرکت های اکتشاف 
وتولید)) E&P، همه خدمات درون چاهی، دکل و خدمات فنی را 

ارائه کند.

توسعه فعالیت های بین المللی با صدور خدمات حفاری
درادامه،سپهرسپهری،مدیرعامل شرکت توسعه پترو ایران،هدف از 
امضای این تفاهم نامه را توسعه فضای کسب وکار درعرصه های ملی 
و بین المللی خواند و افزود:همکاری مشترک بین شرکت توسعه پترو 
ایران به عنوان یک شرکت فعال در زمینه E&P وشرکت ملی 

حفاری، برای توسعه میدان  ها ست وامیدواریم با گسترش این 
همکاری های دوجانبه بتوانیم درعرصه  ها ی بین المللی هم فعالیت 
خود را توسعه دهیم. وی با بیان این که نگاه  مدیران همواره به این 
موضوع معطوف بوده است که تنها درشرایط تحریم باید از توانمندی 
شرکت های داخلی استفاده شود،تصریح کرد:ضروری است که این 
رویکرد تغییرکند و نباید تنها برای برون رفت از مشکالت تحریمی، 

به سوی شرکت های داخلی رفت.
سپهری بابیان این که شرکت توسعه پترو ایران این امکان را دارد که 
برای توسعه میدان ها ورود کند وفعالیت های قابل توجهی انجام 
دهد،افزود: میدان سوسنگرد از جمله میدان هایی است که به شرکت 
ملی حفاری پیشنهاد داده  شده، ضمن آن که برای توسعه میدان های 

غرب کارون نیز گزینه ای مناسب است.
مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران تصریح کرد: هدف اصلی این 
شرکت ورود به بازارهای جهانی است که امیدواریم بارفع موانع و 
محدودیت های بین المللی بتوانیم در عرصه های جهانی ورود کنیم 

وبه رقابت بپردازیم.

    خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمال شرق

تسطیح مسیر خط لوله 22 
اینچ ری -شاهرود

عملیات تسطیح مسیر، لوله یابی، احیاي تاج، رفع 
آبردگي ها و اصالح رودخانه های مسیرخط لوله ۲۲ 
اینچ انتقال فراورده های نفتی ری-شاهرود تا 

کیلومتر 3۲۵دامغان/شاهرود پایان یافت.
رئیس نگهداری و تعمیرات خط شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه شمال شرق، هدف ازانجام 
این عملیات راسهولت در تردد، دسترسی سریع تر به 
خطوط لوله در مواقع اضطراری، انجام تعمیرات، 
همچنین پایش ها و بازرسی های دوره ای از مسیر 
عنوان کرد. یوسف نقوی بابیان این که عملیات مزبور 
 ، د و هر شا ی–  ر له  لو خط  یم  حر ر د
ازکیلومتر۱۶۱تاکیلومتر3۲۵انجام شده است، افزود: 
دراین مسیر ۱۶۴ کیلومتری، افزون براقدام های 
اخیر، آب بردگی های ایجاد شده نیز رفع شده است.
وی گفت: این عملیات با استفاده از امکانات، 
دستگاه ها و ماشین آالت ساختمانی منطقه وبا 
همکاری واحدهای اچ اس ای، ترابری وحراست آن 
انجام شده است. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمالشرق یکی ازمناطق دوازده گانه شرکت 
خطوط لوله ومخابرات نفت ایران است که انتقال 
فراورده های نفتی را درناحیه جغرافیایی شمال شرق 
کشورشامل پنج استان خراسان های شمالی، رضوی 
وجنوبی، همچنین استان های سمنان وگلستان را 

به عهده دارد.

   بهداشت و درمان صنعت نفت    

صرفه جویی 8 میلیارد تومانی حوزه دارو
   شرکت ملی حفاری ایران

حفاری 124 حلقه چاه نفت و گاز در   
یکسال

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در یک سال اخیر، حفاری 
۱۲۴حلقه چاه نفت و گاز در کارنامه این شرکت ثبت شده است.

سیدعبداهلل موسوی افزود: ازاین تعداد، یک حلقه اکتشافی، ۵۲حلقه، 
توسعه ای -توصیفی و ۷۰حلقه نیز تعمیری - تکمیلی بوده است.

وی اظهارکرد: دربازه زمانی یادشده، ۱۷۰هزار و۲۷۰مترحفاری چاه  
ثبت شده وحفاری جهت دار وافقی که به تخصص ویژه نیاز دارد، ۲۶ 
هزار و ۸۱۰متر بوده است. وی با اشاره به انجام ۶هزار و ۴۲۲ مورد 
خدمات ویژه دریک سال گذشته تصریح کرد: نمودارگیری، چاه پیمایی 
ونمودارگیری ازسیال حفاری وخدمات فنی حفاری، اسیدکاری 
گسترده و ویژه، سیمان  کاری، تزریق  پذیری، لوله مغزی سیار، آزمایش 
چاه با ساق مته، همچنین حفاری باهوا و حفاری به روش فروتعادلی، 
لوله گذاری چاه، نصب آویزه و آزمایش بهره دهی چاه، از جمله مواردی 
هستند که خدمات ویژه در صنعت حفاری را شامل می شوند. مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران همچنین با اشاره به ورود این شرکت به 
پروژه های میدان محور با هدف حفظ، نگهداشت و افزایش تولید ادامه 
داد: تاکنون اجرای دو پروژه در طرح توسعه میدان های نفتی گچساران 
و نفت شهر به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شده است و این شرکت 
با شماری از شرکت های بخش خصوصی دراین زمینه مشارکت دارد. 
موسوی تداوم همکاری بامراکز علمی وپژوهشی، شرکت های دانش 
 بنیان، سازندگان وصنعتگران داخلی  به منظورساخت قطعات و 
تجهیزات کاربردی درصنعت حفاری را از اقدام های اجرایی شرکت ملی 
حفاری ایران در همسویی با برنامه های اقتصاد مقاومتی عنوان و گفت: 
این مهم با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان »رونق تولید« با جدیت 
بیشتری دنبال می شود. وی همچنین توجه به امکانات رفاهی کارکنان 
از جمله در بخش های فرهنگی و ورزشی وحضور موثر شرکت ملی 
حفاری ایران درانجام مسؤولیت های اجتماعی را بخش دیگری 

ازفعالیت های این شرکت برشمرد.

همکاری با 230سازنده داخلی
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این شرکت با ۲3۰شرکت 
ایرانی سازنده قطعات و تجهیزات صنعت نفت همکاری دارد. 
سیدعبداهلل موسوی افزود: حاصل این تعامل، ساخت شمار قابل توجهی 
قطعات پرمصرف مربوط به دستگاه های حفاری و تجهیزات خدمات 
فنی و مهندسی است. سیدعبداهلل موسوی با اشاره به نقش شرکت ملی 
حفاری ایران در تولید نفت وگاز ازمیدان ها و مخازن هیدروکربوری، این 
شرکت را یک سرمایه ملی خواند وافزود: کار درصنعت راهبردی حفاری 
در ردیف مشاغل بسیارپیچیده فنی است وکارکنان سختکوش آن 
درشرایط مختلف جغرافیایی و اقلیمی با تالش شبانه روزی خود 
پاسخگوی نیازصنعت نفت هستند و در اقتصاد کشور نقش آفرینی 
می کنند. موسوی با اشاره به این که شرکت ملی حفاری ایران یکی 
ازقطب های حفاری درمنطقه به شمارمی آید، اظهارکرد: این مجموعه 
عزم خود راجزم کرده است که باوجود محدودیت ها، باتکیه برتوان 
متخصصان مجرب و کارکنان کارآمد و بهره  گیری از ظرفیت ها و 
توانمندی های داخلی، برنامه های تبیین شده ازسوی شرکت ملی نفت 
ایران را به  موقع محقق سازد. وی به موفقیت های اخیر شرکت در زمینه 
ارتقای تجهیزات کلیدی دستگاه های حفاری اشاره کرد و در همین 
ارتباط از بازسازی و تغییر سیستم باالبری )جکینگ( دستگاه حفاری 
دریایی شهید مدرس با استفاده از توان تخصصی و امکانات داخلی 
شرکت نام برد. موسوی باتاکید برافق روشن شرکت ملی حفاری ایران، 
به حفظ سهم ۶۵ درصدی بازارحفاری، ورود به پروژه های میدان محور، 
کاریابی دکل ها وهمکاری های دوجانبه باشرکت های حفاری بخش 
خصوصی اشاره و تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون تفاهمنامه و 
توافقنامه های متعددی با شرکت های تابع صنعت نفت و بخش 
خصوصی و مراکزعلمی و پژوهشی با هدف توسعه همکاری ها، تعامل 

در موضوعات علمی و پژوهشی و دانش فنی امضا شده است.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از صرفه جویی هشت 
میلیارد تومانی این سازمان در هزینه دارو خبر داد. حبیب اهلل سمیع با اشاره 
به گزارش حسابرسان سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد و دارایی و ارائه آن 
درمجمع عمومی سازمان افزود: گزارش حسابرسان نسبت به دیگر 
شرکت های تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران از شرایط مطلوبی برخوردار 
بوده است. وی با ارزیابی مثبت روند عملکرد مالی سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت در پنج سال اخیر گفت: درسال گذشته عملکرد مالی این سازمان 
مورد تایید و قبول مجمع و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بوده است و 
بهداشت و درمان صنعت نفت در بخش های مالی و خدمات، درمانی نمره 
قبولی گرفت. مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به 
ضرورت توجه به مدیریت هزینه ها با توجه به سند راهبردی ابالغی وزیر نفت 
تصریح کرد: تخصیص بودجه به مناطق طبق سال های گذشته مبتنی بر ارائه 
گزارش عملکرد مناطق است. سمیع از دیگراقدام های انجام شده به منظور 
صرفه جویی مالی را خرید متمرکز دارو و اقالم پرمصرف در سه سال اخیر 

عنوان کرد و گفت: سال گذشته افزون برهشت میلیارد تومان در هزینه دارو 
صرفه جویی شد که جای قدردانی از همکاران مدیریت سالمت به ویژه حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی را دارد. مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت 
نفت همچنین از رشد ۲۰ درصدی خرید متمرکز دارو در سال گذشته 
خبرداد وافزود: پارسال ۱۴۷ میلیارد تومان وسال ۹۶، مبلغ ۱۲۱میلیارد 
تومان خریدمتمرکز دارو انجام شد که این رشد ۲۰ درصدی با توجه به تورم 
و افزایش قیمت ها، قابل قبول است. سمیع با بیان این که خرید متمرکز اقالم 
پرمصرف تجهیزات پزشکی مانندآنژیوکت، سرنگ، دستکش، گاز، باند و 
موادضدعفونی کننده بیمارستانی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: 
پارسال برای خرید متمرکز دوقلم تجهیزات پرمصرف )آنژیوکت و سرنگ( 
اقدام شد. مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت گفت: درباره 
خدمات پیشگیرانه، معاینات طب صنعتی شاغالن، شناسایی شیوع 
بیماری های غیرواگیردار و پیگیری و درمان سه بیماری عمده فشارخون، 
چربی خون و چاقی شاغالن و خانواده های آنان نیز گزارش هایی ارائه شده 

است. به گفته وی، پارسال از کل جمعیت شاغالن صنعت نفت، ۵۶ هزار نفر 
معاینه دوره ای شده اند که۱۱درصد آنها مبتال به فشارخون، ۸ درصد مبتال 
به دیابت ونزدیک به ۵۰درصد مبتال به چاقی و اضافه وزن هستند. سمیع 
گفت: نزدیک به ۵۰درصدافراد مبتال به بیماری فشارخون باال شناسایی 

شده اند وبه اهداف استاندارد کنترل بیماری رسیده اند.
 ارائه بسته های پزشکی به کارکنان

مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به ارائه بسته های خدمتی 
به خانواده های شاغالن صنعت نفت اشاره و اظهارکرد: در حوزه پزشک 
خانواده ۶۰ درصد خانواده ها دارای پرونده پزشکی هستند و خدمات دریافت 
می کنند و در حوزه دندان پزشکی نیز با فراخوان های متعدد در ارائه خدمات 
پیشگیرانه موفق عمل کرده ایم. وی یکی دیگر از اقدام های مثبت سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت را راه اندازی سامانه ساتا عنوان کرد و افزود: 
هدف از راه اندازی این سامانه، تمرکز بر فعالیت همه مناطق و بهبود 

تصمیم گیری مدیریتی است.

    شرکت مهندسی و توسعه نفت
اجرای یک طرح زیست محیطی 

مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر با اشاره به تکمیل 
و راه اندازی پروژه انتقال آب رودخانه چنگوله )بااحداث 
آبگیر روی این رودخانه(، گفت: این اقدام، آثار 
زیست محیطی مطلوبی به همراه دارد. کیوان 
یاراحمدی گفت: احداث آبگیر روی رودخانه چنگوله 
با توجه به پوشش گیاهی مناسب، سبب ایجاد یک 
زیستگاه و اکوسیستم طبیعی برای جانوران منطقه 
شده است که ساالنه هزاران پرنده مهاجر فصلی را به 
خود جذب می کند. وی ادامه داد: همچنین درساخت 
سازه این آبگیر، سعی بر کاهش آثار منفی اکوسیستم 
 Fish( آبی بوده، به طوری که با احداث نردبان ماهی
ladder( از تخریب چرخه حیات در رودخانه چنگوله 
جلوگیری شده است. مجری طرح توسعه میدان نفتی 
آذر افزود: با احداث و تکمیل فعالیت های مربوط به 
سازه اصلی آبگیر، ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب 

حدفاصل آبگیر تا واحد فرآورش مرکزی میدان آذر، 
برداشت و انتقال آب از ایستگاه پمپاژ احداثی جنب 
رودخانه چنگوله به مخزن احداث شده در مجاورت 
واحد سی پی اف فراهم شده است. به گفته وی، با انجام 
این طرح نیاز آبی این میدان برای مصارف صنعتی 
واحد سی پی اف، مصارف بهداشتی این واحد 
واقامتگاه دائم بهره بردار تامین شده است. یار احمدی 
تصریح کرد: برای زیرسازی و تحکیم بستر سازه  آبگیر 
روی رودخانه چنگوله، ۷۲۰۰ مترمکعب مالت سنگ 
وبتن مصرف شده است. درساخت سازه های آبگیر 
نیز۹۱۰۰ مترمکعب بتن  و۴۲۰ تن میلگرد استفاده 
شده است. به گفته مجری طرح توسعه میدان نفتی 
آذر، برای انتقال آب از ایستگاه پمپاژ جنب آبگیر تا 
مخزن آب مجاور واحد CPF، یک خط لوله ۱۰اینچ 

به طول ۴۰ کیلومتر احداث شده است.

   شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان  
افتتاح درمانگاه صنعتی غرب کارون

     وزارت نفت
2 انتصاب در هیئت مدیره گاز

     مناطق نفت خیز جنوب 
اجرای 70 پروژه ورزشی

www.mashal.ir
اخبار ۴ شرکت اصلی مشعل شماره ۹۲۷ 



رئیس اجرای طرح های شرکت 
پاالیش گازشهید هاشمی نژاد 
ازنصب برج پروژه تغلیظ گازهای 
اسیدی این مجتمع بابهره گیری 
از توان متخصصان ایرانی و با 
هدف حفظ محیط زیست خبر 

داد. احمدرضاعلیزاده افزود: با اجرای این پروژه، 
گازاسیدی خوراک واحدهای بازیافت گوگرداز3۴ 
تغلیظ  به حدود۵۰درصدحجمی،  درصد 
خواهدشدو ارتقای بازده واحدهای بازیافت گوگرد 
رابه همراه خواهد داشت. وی اجرای پروژه نصب 
برج تغلیظ گازهای اسیدی پاالیشگاه گاز 
خانگیران را همسو بااهداف شرکت وعمل به 
مسؤولیت اجتماعی در حوزه حفظ محیط زیست 
وارتقای شاخص های زیست محیطی همراه با 
صرفه  جویی اقتصادی و مدیریت بهینه عملیات 
عنوان کرد.  علیزاده افزایش تولید گوگرد به میزان 
۱۱هزارتن درسال، کاهش هزینه های خرید 

کاتالیست تا ۱۱۰تن درسال و 
افزایش میزان پایداری تولید را از 
دیگر مزایای این طرح برشمرد 
حجم  به  توجه  با  وافزود: 
سرمایه گذاری طرح ومزایای 
فراوان پروژه، نرخ بازگشت 
سرمایه حدود دو سال پیش بینی می شود. رئیس 
یش  ال پا کت  شر ی  ح ها طر ی  ا جر ا
برآورد  به  اشاره  با  گازشهید هاشمی نژاد 
۲۰۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح مزبور، 
ادامه داد: بخشی از این مبلغ مربوط به ساخت و 
خرید تجهیزات و بخشی مربوط به نصب آن 
است. به گفته علیزاده، ساخت این برج به ارتفاع 
۴3 متر، قطر سه و نیم متر و وزن حدود ۱۱۰تن 
به سفارش شرکت پاالیش گازشهید هاشمی نژاد 
و توسط متخصصان داخلی ازحدود دوسال پیش 
آغازشده است وبا تکمیل عملیات نصب، این 
پروژه تا پایان امسال به  بهره برداری خواهد رسید.

عملیات اتصال مرکز بهره برداري 
خطوط لوله غدیر و تاسیسات تقویت 
فشارگازجم و ریزبه شبکه فیبرنوري 
شرکت ملي گازایران پایان یافت. حمید 
خدري، مدیر منطقه ۱۰عملیات انتقال 
گاز ایران با اشاره به نقش و اهمیت 
ارتباطات درپایداري عملیات انتقال 

گازافزود: پروژه اجراي فیبرنوري به طول ۱۲ کیلومتر به 
منظوراتصال فیبر نوري به دو مرکز عملیاتي این منطقه 
شامل؛ تاسیسات تقویت فشار گازجم وریز و بهره برداري 
خطوط لوله غدیر به عنوان یکي از اهداف راهبردی این 
منطقه تعریف و با تالش کارکنان واحد مخابرات انجام 
شده است. وي با بیان این که فاز نخست این پروژه با 
اجراي ۵۸۰۰ مترمربع فیبر نوري بین پاالیشگاه فجرجم 
وایستگاه جم و ریزانجام شده بود،  گفت: در فاز دوم این 
عملیات نیز بیش از۶هزار مترمربع فیبر نوري بین 
ایستگاه یاد شده و مرکز بهره برداري غدیر اجرا شده است. 
خدري بیان این که این عملیات بااستفاده ازتجهیزات و 

امکانات شرکتي انجام گرفته است، 
صرفه جویي حاصل از اجرای این پروژه 
کرد.  اعالم  ریال  ۱۰میلیارد  را
مدیرمنطقه۱۰عملیات انتقال گازایران، 
تبادل اطالعات بینRTU  تاسیسات و 
دیگر مراکزصنعتي، افزایش سرعت و 
پایداري بیشتر ارتباطات داخلي، توسعه 
سیستم الکترونیک و نرم افزارهاي داخلي، همچنین 
افزایش سرعت پاسخ گویي به ذینفعان داخلي 
واجتماعي وارتقای امنیت اطالعات را مهم ترین مزایاي 
اجراي پروژه برشمرد. منطقه ۱۰عملیات، یکي از مناطق 
مهم دهگانه شرکت انتقال گازایران است که افزون بر 
انتقال حجم قابل توجهي ازگازکشور، بخش عمده اي از 
شبکه فیبر نوري شرکت ملي گاز ایران را نیز در اختیار 
دارد. این منطقه عملیاتی ارائه خدمات زیرساختي 
مخابراتي به مجتمع پاالیشگاه گازي پارس جنوبي، 
منطقه ویژه اقتصادي پارس، پاالیشگاه گاز فجرجم و 

پاالیشگاه گازپارسیان را نیز به عهده دارد.

چاه شماره3۰ میدان نفتی آغاجاری 
با اقدام های اصالحی مخزنی و درون 
ی  حیه ها صال ا و  هی   چا
استانداردسازی ادوات و اتصاالت 
سرچاهی، عملیاتی شد. رئیس 
شرکت  بهره برداری  مهندسی 
بهره برداری نفت و گازآغاجاری 

گفت: این چاه با هدف تولید نفت از گروه بنگستان 
حفاری و به دلیل نبود ظرفیت تولید به عنوان چاه 
مشاهده ای استفاده شده است. علی همراه پوربابیان 
این که اهمیت تولیدازسازند پابده سبب شد 
بررسی های الزم برای تولیدی شدن چاه شماره 3۰ 
میدان آغاجاری انجام شود، افزود: با برنامه ریزی دقیق 
و نظارت کارشناسان مهندسی تولید و تالش 
شبانه روزی ادارات ذی ربط در کمتر ازسه روز، 
تعمیرات تاج چاه بدون صرف هزینه حضور دکل، 
انجام شد. وی عملیاتی شدن چاه شماره 3۰ میدان 
نفتی آغاجاری را بااستفاده از گاز فرازآوری به واحد 

بهره برداری شماره ۵آغاجاری را 
اقدامی بسیار ارزشمند در زمینه 
افزایش و توسعه تولید از سازند پابده 
مهندسی  رئیس  کرد.  عنوان 
بهره برداری شرکت بهره برداری نفت 
وگازآغاجاری گفت: این عملیات 
براساس برنامه ریزی واحدمهندسی 
تولیداین شرکت پس از دریافت مجوزهای الزم، 
باهماهنگی اداره های داخلی وشرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، انجام شده است. همراه پور با اشاره 
به اهمیت این موضوع و استفاده از امکانات داخلی در 
فرایند انجام آن اظهارکرد: راه اندازی چاه شماره 3۰ 
میدان نفتی آغاجاری به دست توانمند کارشناسان 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری انجام شده و 
بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال سود و صرفه به همراه 
داشته است.  وی عملیاتی شدن این چاه را با توجه به 
نامگذاری سال رونق تولید ازسوی مقام معظم رهبری، 

اقدامی بسیار ارزشمند در این زمینه عنوان کرد.
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    شرکت 
بهره برداری نفت 
و گاز مارون  
جمع آوری 
88درصد 
گازهای 
همراه

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گازمارون با اشاره به رویکرد این شرکت در صیانت حداکثری 
از محیط زیست، از جمع آوری۸۸درصد گاز های همراه مناطق عملیاتی این شرکت خبر داد.

حمید کاویان با بیان این که تنها دو میلیون مترمکعب از گازهای همراه درمناطق عملیاتی این شرکت 
می سوزد، تصریح کرد: اگرچه این مقداراز نظر زیست محیطی، خطرناک و آسیب رسان به 
شمارنمی آید، اما به واسطه قراردادهای امضاشده باهلدینگ ومجتمع های پتروشیمی، جمع آوری 
گازها ی همراه باقی مانده تاحذف کامل گازسوزی، دردستورکار این شرکت قرار دارد. وی با بیان این 
که صنعت نفت در همه سطوح، همواره در کنار راهبری تولید، صیانت از زیست بوم اطراف تاسیسات 
عملیاتی وتامین رفاه مجاوران این تاسیسات رادربرنامه های صنعتی وغیرصنعتی خود گنجانده است، 
ادامه داد: به منظوربهسوزی مشعل ها هم اکنون پروژه هایی با همکاری بخش خصوصی در دست 
اجراست. کاویان با بیان این که از نظرعملیاتی و فنی، امکان حذف مشعل وجود ندارد، تصریح کرد: 

با انجام بهسازی نوک مشعل ها، می توان هدف سوختن بدون دود و آالینده را محقق کرد.
صفر شدن نفت سوزی

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گازمارون همچنین با اشاره به صفر شدن نفت سوزی با استفاده 

ازدستگاه های تفکیک گرسیارنفت و فراورش سیارنفت، بعد از عملیات انگیزشی و تعمیراتی چاه ها 
گفت: با همکاری شرکت ملی  مناطق نفت خیزجنوب، برای نخستین بار درسطح این شرکت و در 
مجتمع شماره 3مارون، طرح بازیافت نفت از واحدهای بهره برداری نیز در حال اجرایی شدن است. 
وی تصریح کرد: به موجب این طرح، نفت سوزی درون واحدی نیز حذف خواهد شد و افزون بر 
جلوگیری ازآالیندگی زیست بوم پیرامونی، صرفه اقتصادی قابل توجهی رقم خواهد خورد. کاویان با 
بیان این که شرکت بهره برداری نفت و گازمارون، کمترین معضالت عملیاتی را درحوزه پساب های 
نمک زدایی دارد، افزود: بیش از۹۸ درصد پساب ها این شرکت به چاه های دفعی تزریق و دو درصد 
باقی مانده نیزپس ازطی مراحل آالینده زدایی، درحوضچه های کامال ایزوله رهاسازی می شود، به 
طوری که حتی یک قطره ازآن به سوی مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی یا مشاعات ملی، نمی رود.

حمایت از سازندگان داخلی و تاکید بر مسؤولیت های اجتماعی
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازمارون درباره حمایت ازساخت داخل گفت: سال گذشته 
3۱۸ قلم کاالهای مورد نیاز تجهیزات، تاسیسات وماشین آالت فرایندی این شرکت بااستفاده 
از دانش فنی وهمراهی سازندگان داخلی، بومی  شد وباافزایش تعامل بابخش خصوصی، امیدواریم 

نیازی به تامین کاال از منابع غیر ایرانی نباشد. کاویان همچنین بااشاره به اقدام های شرکت 
بهره برداری نفت و گازمارون درحوزه مسؤولیت های اجتماعی گفت: بخش غیزانیه شهرهای 
رامشیر و رامهرمز درحوزه مسؤولیت های اجتماعی این شرکت قرار دارند. وی احداث ۱۵مدرسه 
دو و سه کالسه، بهسازی ۱۹مدرسه، بازسازی و مرمت 3۲ مسجد، آبرسانی روزانه به روستاهای 
فاقد سیستم لوله کشی، همچنین پرداخت حدود ۶میلیارد تومان اعتبار به پروژه احداث 
زیرساخت و خطوط لوله انتقال آب آشامیدنی به روستاهای غیزانیه رااز محل صرفه جویی های 
عملیاتی، ازجمله فعالیت های شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حوزه مسؤولیت اجتماعی 

برشمرد.
کاویان همچنین تامین ماشین آالت، احداث سیل بند و ایمن سازی روستاهای حوزه عملیاتی 
شرکت در زمان وقوع سیل، تامین ماشین آالت ومنابع انسانی برای ستاد مقابله با شرایط 
اضطراری مناطق نفت خیزجنوب و ارسال سه محموله بزرگ آذوقه برای سیل زدگان خوزستانی 
را از دیگر فعالیت های شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حوزه عمل به مسؤولیت اجتماعی 

عنوان کرد.

    پتروشیمی لردگان
آغاز تولید فاز نخست یوتیلیتی

فاز نخست یوتیلیتی پتروشیمی لردگان در مدار تولید قرار 
گرفت. محسن محمودی، مدیرعامل پتروشیمی لردگان با 
اعالم این خبر گفت: فاز نخست یوتیلیتی )سرویس های 
جانبی(این مجتمع پس از گذراندن تمام تست های مربوط، 
فعالیت خود را شروع کرد. وی افزود: فاز نخست یوتیلیتی 
شامل واحدهای آب خام، آب بدون امالح، هوا و نیتروژن، 
برج های خنک کننده، اتاق کنترل، ایستگاه برق، واحد بخار 
و فلر است. محمودی تصریح کرد: این بخش از پروژه دارای 
ویژگی و فرایند خاصی است وامکان نصب و راه اندازی آن 
در داخل وجود دارد. به گفته وی، با توجه به شرایط حساس 
کنونی، یوتیلیتی پتروشیمی لردگان با بهره گیری از دانش 
بومی و نیروی متعهد متخصص وارد مدار تولید شده است. 
مدیرعامل پتروشیمی لردگان اظهارکرد: این شرکت یکی 
از پتروشیمی های ویژه در کشوراست که باوجود نبود 
زیرساخت های صنعتی الزم، بااتکا به مجموعه توانمند خود، 
گام های بزرگی در صنعت پتروشیمی برداشته است. 
شرکت پتروشیمی لردگان، یکی ازشرکت های تابع گروه 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان است که در زمینی به 
مساحت ۱۰۰هکتار در منطقه فالرد)۵۵ کیلومتری 
شهرلردگان( شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال 
و بختیاری در حال ساخت است.  این مجتمع ظرفیت تولید 
ساالنه ۱۰۷3هزار تن اوره و ۶۷۷ هزار تن آمونیاک را 
خواهد داشت که بخش عمده ای ازآمونیاک تولیدی برای 
تولید اوره در داخل مجتمع مصرف می شود و ۷۴ هزار تن 
به صورت مازاد برای عرضه مستقیم به بازار در نظر گرفته 

شده است.

    سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس    

  شرکت گاز استان لرستانظرفیت های ورود به بازارهای جهانی
    بهره برداری از    طرح های گازرسانی 

در هفته دولت

افتتاح و عملیات گازرسانی به ۱3۰روستا و ۱3۶ واحد صنعتی 
همزمان با هفته دولت در استان لرستان آغاز می شود. غالمرضا 
لطفعلیان، مدیرعامل شرکت گازاستان لرستان با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایی وباهنر وهفته دولت، گازرسانی به روستاها را 
یکی از مهم ترین رویکردهای اصلی درجهت محرومیت زدایی، 
تامین رفاه و آسایش مردم خواند وافزود: با توجه به این رویکرد، 
تاکنون بیش از یک هزارو۷۵۰ روستا وهمه شهرهای استان لرستان 
به جز»شول آباد« از نعمت گازطبیعی برخوردار شده اند.  وی گفت: 

گازرسانی به شول آباد نیز در دست اقدام است. 
لطفعلیان درتشریح برنامه شرکت گازاستان لرستان درهفته دولت 
نیز اظهارکرد: دراین بازه زمانی، طرح گازرسانی به۱۰۵روستا 
درشهرستان های خرم آباد، ازنا، سلسه، الیگودرز، بروجرد، کوهدشت 
ودلفان به بهره برداری خواهد رسید. به گفته مدیرعامل شرکت 
گازاستان لرستان، باگازرسانی به این روستاها، افزون برپنج هزارخانوار 
زیرپوشش گازطبیعی قرار خواهند گرفت.  وی جمعیت روستایی 
بهره مند از گاز در استان لرستان را ۸۷.۵ درصد اعالم وگفت: این 
عدد ۱۲.۵درصد بیشتر ازمیانگین کشوری است. لطفعلیان همچنین 
گفت: درهفته دولت امسال، عملیات اجرایی گازرسانی به ۱3۰روستا 
آغاز خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان همچنین 
بابیان این که ۱۲۰۰واحد صنعتی دراستان لرستان زیرپوشش 
گازطبیعی قراردارند، گفت: گازرسانی به ۲۰۹واحدصنعتی از 
برنامه های امسال این شرکت است که ۱3۶واحد آن در هفته دولت 

به شبکه گاز متصل خواهد شد.

  پتروشیمی کارون
بومی سازی بیش از 20 تجهیز 

کمیته خودکفایی شرکت پتروشیمی کارون بیش از ۲۰ تجهیز مهم 
را بومی سازی کرد.  کمیته خودکفایی این شرکت به منظور اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری و حمایت 
از تولید ملی به ویژه در شرایط بین المللی کنونی کشور بیش از 
۲۰تجهیز حیاتی خود را بومی سازی کرده است. بومی سازی این 
تجهیزات به روش مهندسی معکوس، با بهره گیری از دانش و 
تخصص کارکنان انجام و منجر به خودکفایی در طراحی، ساخت و 

نصب این قطعات در مجتمع پتروشیمی کارون  شده است.
شرکت پتروشیمی کارون نخستین تولیدکننده ایزوسیانات ها 
درخاورمیانه است که بااستفاده ازگازهای کلر، منواکسیدکربن، 
هیدروژن، تولوئن و اسید نیتریک، قادراست انواع محصوالت پایه ای 
واصلی پتروشیمی شامل انواع ایزوسیانات ها را با ارزش افزوده باالتر 
و کیفیت بسیار خوب، تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه 

کند.
پتروشیمی فن آوران یکی از تامین کننده های اصلی خوراک این 

شرکت است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکید 
کرد: منطقه ویژه پارس ظرفیت های بی شماری برای ورود به 
بازارهای جهانی و ارزآوری به کشور در شرایط تحریم دارد. 
سیدپیروز موسوی در دیداربامسعود قرنفلی، معاون سفیرایران 
دربلژیک، با اشاره به تکمیل بسیاری از طرح های توسعه پارس 
جنوبی گفت: وجود صنایع عظیم گازی و پتروشیمی و بنادر 
مهم صادراتی، این منطقه را به نگین درخشان اقتصاد ایران 
اسالمی بدل کرده است. وی با بیان این که در آینده  نزدیک، 
تمرکزمنطقه ویژه اقتصادی پارس بیشتر بر سرمایه گذاری 
درصنایع پایین دستی پتروشیمی است، جلوگیری از خام  
فروشی وخلق ارزش افزوده را از جمله اهداف مهم دراین 
خصوص برشمرد. معاون سفیر ایران در بلژیک نیزباابراز 
خرسندی از پیشرفت های صنعت نفت در پارس جنوبی گفت: 
سفر به عسلویه فرصت خوبی برای آشنایی با فرصت های 

سرمایه گذاری به منظور معرفی به فعاالن اقتصادی اروپاست. 
قرنفلی بااشاره به همکاری وزارتخانه های خارجه ونفت 
براستفاده از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای جذب 

سرمایه گذار در پروژه های صنعت نفت تاکید کرد.
نصب گوی شناور ۱00 هزار تنی در بندر سیراف

گوی شناورجدید ۱۰۰هزار تنی در محل سواحل سیراف 
وحوزه پایانه صادراتی شرکت پاالیش گاز فجر جم نصب شد. 
این گوی شناور درموقعیت ۱۲۰۰ متری ساحل سیراف نصب 
شده و افزایش توان بارگیری میعانات گازی به ظرفیت 

۱۰۰هزارتن از مهم ترین ویژگی آن به شمار می آید.
 با نصب گوی شناور جدید در موقعیت یاد شده، عملیات 
بارگیری میعانات گازی پس از یک دوره وقفه، ازسر گرفته 
شده است. همه مراحل نصب و راه اندازی گوی شناور جدید 
شرکت پاالیش فجرجم به همت متخصصان داخلی انجام 

شده است و انتظار می رود عملیات بارگیری میعانات گازی با 
اطمینان  بیشتری انجام شود.

 به دنبال نصب گوی شناور جدید، ظرفیت تناژ بارگیری 
کشتی ها در پایانه صادراتی سیراف نیز افزایش می یابد و امکان 
بارگیری کشتی هایی با تناژ ۷۰ هزار تن نیز میسر خواهد شد.

    پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان
واریز بیش از301 میلیارد ریال به حساب مرزنشینان

از ابتدای سال جاری ازمحل سود حاصل از صادرات فراورده به اقلیم 
کردستان عراق 3۰۱میلیارد و ۸۲۱میلیون ریال به حساب ۲۸ هزار 
خانوار ساکن در نواحی مرزی استان کردستان واریز شده است. 
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان دردیداربا 
نماینده ولی فقیه در  استان کردستان، این میزان واریزی رانسبت به 
مدت مشابه سال قبل، افزایشی و رشد آن را  ۲۷۴ درصد اعالم کرد.  
عبداهلل گیتی منش ازآمادگی همه جانبه کارکنان شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه کردستان برای تامین فراورده های نفتی وتوزیع 
به موقع آن خبر داد و افزود: امیدواریم دراستمرار و رونق بخشی به 
چرخه فعالیت های صنعتی، کشاورزی، تولیدی و حمل و نقل، خدمات 
مطلوبی به مشتریان شرکت ارائه دهیم. وی با اشاره به این که روزانه 
بیش ازسه میلیون لیتر فراورده نفتی شامل نفت سفید، بنزین، گازوییل 
در استان کردستان مصرف می شود، تصریح کرد: هم اکنون ۲3۴ 
دستگاه نفتکش در ناوگان حمل ونقل منطقه مشغول به تامین وتوزیع 
فراورده های نفتی است. گیتی منش تصریح کرد: این منطقه عملیاتی 

با بهره گیری از ۹ناحیه، یک واحد تأسیسات انبار نفت، ۴۴۰ فروشندگی 
روستایی، ۷۲ جایگاه عرضه فراورده های نفتی و۵۲ جایگاه سی ان جی، 
پاسخگوی نیاز مردم استان در خصوص تامین و توزیع فراورده های نفتی 
است. حجت االسالم شاهرودی نماینده ولی فقیه دراستان کردستان 
نیز گفت: تحریم دشمنان با تبعیت از رهنمودهای عالمانه مقام معظم 
رهبری، موجب استقالل و خودکفایی بیشتر کشور شده است. وی با 
اشاره به شرایط جغرافیایی و اقتصادی استان کردستان، خدمات شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی را الزمه تحرک و پویایی چرخه اقتصادی 
استان برشمرد. حجت االسالم شاهرودی با مهم برشمردن توجه به 
مرزنشینان و استفاده از مزیت صادرات فراورده های نفتی گفت: این مهم 
درشرایط کنونی نقش بسزایی در کمک به معیشت مرزنشینان و درآمد 
زایی برای کشور دارد. وی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کردستان رادر خدمت رسانی به شهروندان مطلوب خواند و 
افزود: امید است کارکنان این شرکت درخدمت رسانی به آحاد جامعه 

موفق تر عمل کنند.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری  
عملیاتی شدن چاه شماره 30 آغاجاری

    پاالیشگاه گاز شهید  هاشمی نژاد
نصب برج پروژه تغلیظ گازهای اسیدی

     منطقه ۱0 عملیات انتقال گاز ایران 
اتصال به شبکه فیبرنوري با اجرای فاز 2
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دوری از چهار صفت
امام علی)ع( فرمودند: من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة اشياء فهو 
خليق بأن الينزل به مكروهٌ أبداً قيل: وما هّن يا أميرالمؤمنين! قال: 
العجلة واللجاجة والُعجب والّتواني. هركس اين چهار صفت را از خود 
دوركند، خواه فرد باشد، خواه مجموعه دست دركاران و روسای 

جامعه، هيچگاه حادثه و واقعه ناخوشايندی متوجه او نخواهدشد:
۱- عجله، بدون تأنّی و دقت، تصميم گيری يا كاری را اجرا كند )عجله 

غير از سرعت در عمل است(.
۲- لجاجت، يكی از مسائل خطرناك و بالهای دامن گير، اصرار و 
پافشاری ناحق، در مسأله ای است كه چون اين حرف را گفته و يا 
چنين موضعی اتخاذ كرده است، حاضر نيست عقب نشينی كند هر 

چند خالف آن ثابت شود.
۳- مغرورشدن و خودشيفتگی، كه انسان نقص ها و ضعف های خود 

را ناديده و محسناتش را بزرگ بشمرد.
۴- كاهلی و سستی، كار امروز را به فردا افكندن و تأخير انداختن.

بنده، در اثر تجربياتی كه در سالهای متمادی پيدا كردم، به اين نتيجه 
رسيدم كه اين سخن علی )ع( واقعاً حكمت تمامی است و همه ضرر 
و زيان هايی كه متوجه جامعه شده است، در اثر اين امور بوده. خداوند 
ان شاءالّل ما را با مجاهدت خودمان و با توفيق خودش از اين صفات 

دور بدارد.

شهيد احمدرضا عطار شهريور ماه 63 وارد شركت ملي نفت شد، 
بارها ضمن ترغيب دوستانش به حضور در جبهه ها، خود 
پيشقدم از ديگران در جمع رزمندگان به ويژه در روزهاي 
عمليات ديده مي شد و سرانجام در چهارم دي ماه سال 65 در 
منطقه عملياتي كربالي 4 به آرزوي خود يعني افتخار شهادت 

نائل شد. همسر شهيد درباره وي مي گويد:
»خصوصيات اخالقي ايشان را نمي توان به زبان آورد. وي آنقدر 
متواضع بود كه قلم، قدرت نوشتن آن را ندارد، بسيار رئوف و 
مهربان بود، اما با كسي كه سست ايمان بود يا به غيبت از مردم 
مي پرداخت، به شدت برخورد مي كرد. براي مادر، فرزندي نمونه 
و براي همسرش، شريكي دلسوز بود. او در طول سال هايي كه 
با هم زندگي مشترك داشتيم، براي من همواره مايه شگفتي 

بود«. 

شهيد
احمدرضا عطار

در شماره های پیشین هفته نامه »مشعل« 
سیره اخالقی معصومین )علیهم السالم( در 
ابعاد اخالق فردی بررسی و موارد بسیاری از 
جمله نماز و اخالق، انس با قرآن و... تشریح 
شد، اکنون به چند مورد دیگر از موارد اخالق 

فردی اشاره می شود. 

توکل 
»توکل به خدا« به عنوان یک اصل در سیره 
اخالقی معصومین )ع( وجود داشت؛ به 
گونه ای که روحیه اعتماد به خدا با جانشینان 
عجین شده بود و هیچ حرکتی را بدون توکل 
به خدا انجام نمی دادند و هیچ شبی را بدون 
اتکا به او به صبح نمی رساندند و همگی 
همانند رسول خدا )ص( از خدا می خواستند 
که حتی لحظه ای آنان را به خودشان 
وانگذارد: اللَُّهمَّ َو ال تَِکلْنی الی  نَْفسی َطْرَفَة 

َعْیٍن ابَداً.

متوکالن واقعی 
ما معتقدیم اهل بیت )علیهم السالم( از ایمان 
کامل و یقین وافر بهره مند و به همین دلیل 
از زیباترین و بیشترین توکل نیز برخوردار 
بودند؛ همه اسباب ظاهری کارهای مادی و 
بهترین  می کردند،  فراهم  را  معنوی 
برنامه ریزی را داشتند، تمام توان موجود را به 
کار می گرفتند، حتی افکار دیگران را در کارها 
دخالت می دادند، آنگاه با توکل به خدا، 
اقدام می کردند. این گونه تفسیر صحیح 
فرهنگ اسالمی را به مردم نشان می دادند و 
آنان را از کج اندیشی و انحراف باز می داشتند.

َ یَْجَعْل لَُه َمْخَرجاً َو  وقتی آیات وَ َمْن یَتَِّق اهللَّ
یَْرزُْقُه ِمْن َحْیُث ال یَْحَتِسُب« نازل شد، عده ای 
از اصحاب پیامبر )ص( در خانه نشستند و 
مشغول عبادت شدند، وقتی پیامبر)ص( از 
این قضیه آگاه شد، بر آنان خرده گرفت و 
فرمود: »من دشمن آن مردی هستم که 
دهانش را به سوی خدا باز کند و بگوید: خدایا 
مرا روزی بده، ولی کار و طلب را رها کند!« 

امیرمؤمنان )ع( نیز روزی بر مردمی که از 
ر  ا برخورد ملی  کا جسمی  سالمت 
بودند،گذشت که در گوشه مسجد نشسته 
بودند و به داشتن توکل تظاهر می کردند، 

پرسید: شما کیستید؟
آنها پاسخ دادند که ما متوکالن به خدا 
هستیم. آنگاه حضرت فرمودند: اگر راست 
می گویید که چنین هستید، توکل، شما را به 
کجا رسانده است؟ متظاهران به توکل گفتند: 
ما هر گاه بیابیم، می خوریم و هرگاه چیزی 
نیافتیم، صبر می کنیم و امام علی)ع( در پاسخ 

فرمود: این، درست همان کاری است که 
سگ های ما انجام می دهند! آنها نیز پرسیدند: 
و  می کنید؟  کار  چه  خودتان  شما 
امیرالمومنین)ع( پاسخ داد که ما هر گاه 
بیابیم، می بخشیم و اگر چیزی به دست 
نیاوردیم، شکر خدا به جای می آوریم. در اینجا 
نمونه های کاربرد صحیح »توکل بر خدا« را 
در زندگی بی آالیش آن پاکان بی نظیر در دو 
محور »زندگی روزمره« و »جهاد و مبارزه« و 
نیز تالش آنان را در »تحکیم روحیه توکل« 

ترسیم می کنیم:
الف- توکل در زندگی روزمره 

معصومین )ع(، همه امور خرد و کالن زندگی 
خود را طبق فرمان خدا تنظیم می کردند و 
همراه به کارگیری اسباب ظاهری، توکل به 
خدا را نیز سرلوحه اقدام خود قرار می دادند؛ 
در نتیجه کارهای آنان رنگ خدایی می گرفت 
و با خواست خدا فرجام می یافت. امام صادق 
)ع( فرمود: رسول اکرم )ص( هرگاه از خواب 
برمی خاست، می فرمود: پروردگارا تسلیم تو 

هستم، به تو ایمان دارم و بر تو توکل کردم.
وقتی لباس می پوشید و قصد خروج از منزل 
را داشت، می گفت: خدایا به سبب تو خود را 
پوشاندم، به سوی تو توجه کردم، به تو پناه 

آوردم و بر تو توکل کردم.
ابو حمزه ثمالی گوید: به منزل امام زین 
العابدین )ع( رفتم تا به اتفاق ایشان به جایی 
برویم. امام وقتی از منزل خارج شد، 
ِ به  لُْت َعلَی اهللَّ ِ وَ تََوکَّ فرمود:بِْسِم اهللَّ اَمْنُت بِاهللَّ
نام خدا، ایمان به خدا دارم و بر او توکل کردم.
ابو خدیجه می گوید: امام صادق )ع( هرگاه از 
می شد،  داخل  آن  به  یا  خارج  منزل 
می فرمود:بر تو توکل کردم. خدایا این روز را 
برای من مبارک گردان و فتح و پیروزی اش 
را روزیم فرما.دیگری می گوید: حضرت صادق 
)ع( گاه و بی گاه با غذاهای گوناگونی ما را 
میهمان می کرد. روزی یک نفر به او عرض 
کرد: مقداری کمتر پول خرج کنید تا دچار 
کمبود نشوید. امام)ع( در پاسخ او فرمود: ما با 

خواست خدا ]و نعمت هایی که به ما داده [ 
برنامه ریزی می کنیم؛ اگر بر ما گشایش دهد، 
ما نیز گشاده دستی می کنیم و اگر تنگ 

بگیرد، ما نیز تنگ می گیریم.
ب- توکل در جهاد و مبارزه 

مؤمن مجاهد در رویارویی با دشمنان خدا و 
خلق به روحیه و امنیت روانی بیشتری نیاز 
دارد و چنین نیازی تنها در سایه توکل به  خدا 
برآورده می شود.امیر مؤمنان )ع( که در همه 
جنگ ها و غزوه ها، پیروز و فاتح بود، همواره با 
اتکای به قدرت الیزال الهی پیکار می کرد و از 
او مدد می جست، چنانکه خود درباره پیروزی 
در جنگ خیبر که چیزی شبیه معجزه بود، 
فرمود: به خدا سوگند، من با نیروی جسمی 
خویش درِ خیبر را نکندم و دژ یهود را ویران 

نساختم بلکه با قدرت خدایی چنین کردم!
امام زین العابدین )ع( فرمود: وقتی لشکر عمر 
بن سعد به سوی سپاه سیدالشهدا )ع( هجوم 
آورد، آن حضرت دست به سوی آسمان بلند 
کرد و فرمود: پروردگارا تو در هر گرفتاری 
مورد اطمینان منی و در هر سختی، امیر 
منی. تو در هر حادثه ای که برایم رخ دهد، 

مایه امیدواری و اطمینان من هستی.
ج- تحکیم روحیه توکل 

پیشوایان معصوم عالوه بر سیره، در سخن 
خود نیز پدیده زیبای توکل را ترویج و آن را 
در دل و اندیشه پیروان خود تحکیم 
می کردند و به آنان می آموختند که همواره 
امور زندگی را با اتکای به خدا به پیش ببرند.

محمد بن مسلم گفته است: امام باقر )ع( به 
من فرمود:»وقتی َمرد، طرف راست صورتش 
را بر متکا می گذارد ]تا بخوابد[ باید بگوید: 

بسم اهلل... توکلت علیک« 
سیف اُزدی گوید: امام ششم )ع( به من 
َُّه َعْوٌن  فرمود:ال تََدْع َطلََب الرِّزِْق ِمْن ِحلِِّه َفان
ْل طلب  لََک َعلی دیِنَک وَاْعِقْل راِحلََتَک وَ تََوکَّ
روزی از راه حالل را رها نکن که به دینت 
یاری می رساند و بعد از بستن زانوی اشترت، 

به خدا توکل کن.

سیره اخالقی معصومین )علیهم السالم(

تبيين برنامه های فرهنگی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس
سرپرست روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه فارس گفت: توجه به 
مسائل فرهنگی بویژه ترویج وگسترش فرهنگ 
نماز، از اولویت های مهم شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه فارس است. 
محمد  هادی غالمی از برگزاری سومین نشست 
شورای فرهنگی منطقه و دومین جلسه ستاد 
اقامه نماز با حضور اعضای شورای فرهنگی و ائمه 
جماعات منطقه خبرداد و هدف از برگزاری این 
نشست را تبیین برنامه های فرهنگی و بررسی 

چالش های موجود در این جهت اعالم کرد.
وی با ارائه گزارشی از اقدام های منطقه در حوزه 
فرهنگی افزود: با هماهنگی با ائمه جماعات 
وحوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و واحد 
آموزش منطقه برنامه های جامعی، از جمله 
برگزاری کالس های آموزش قرآن، فرزندپروری، 
بازدید از اماکن مذهبی و دیدنی، مسابقات 
فرهنگی برای خانواده و همکاران در طول سال 
تدوین شده است. غالمی در پایان همچنین از 
صدور و ابالغ احکام جدید برای دبیر ستاد اقامه 
نماز، مشاور امور بانوان و خانواده، دبیرکمیته 
صیانت از حقوق شهروندی و مسئول امور 

ایثارگران منطقه خبرداد.
پخش  مدیر  بنی کریمی،  امیر  ادامه  در 

فراورده های نفتی منطقه فارس در جمع اعضای 
شورای فرهنگی وائمه جماعات منطقه اظهار 
کرد:  امضای تفاهم نامه همکاری مقام عالی 
وزارت نفت با ستاد اقامه نماز کشور و راه اندازی 
دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت، نشان از 
جایگاه ویژه گسترش فرهنگ نماز در سطح 
وزارت نفت دارد. وی بر استفاده از تمام امکانات 
وظرفیت ها برای تحقق گسترش فرهنگ نماز 
تاکید کرد و افزود: توجه به مسائل فرهنگی بویژه 
ترویج و گسترش فرهنگ نماز، از اولویت های 

مهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
است.

مدیر پخش منطقه فارس با ابراز رضایت از 
عملکرد ائمه جماعات منطقه در ترویج فرهنگ 
نماز در سطح منطقه، استفاده از دیدگاه ها و 
پیشنهادهای ائمه جماعات در رفع چالش های 
فرهنگی را از برنامه های اصلی منطقه برشمرد و 
گفت: از جمله نقاط قوت ما در مباحث فرهنگی 
حضور فعال روحانیون و بهره مندی از توان و آنها 

در پیشبرد اهداف فرهنگی منطقه است.

اخبار ستاد              اقامه نماز

تجلی توکل در گفتار و رفتار 

رسیدگی به نیاز مومنین 
در آخرین لحظات زندگی 

به شیخ محمد حسین حائری اصفهانی )صاحب فصول( گفته 
شد:

اگر بدانی مرگت نزدیک شده و از عمرت مگر چند ساعتی 
باقی نمانده است، چه خواهی کرد؟

فرمود: می نشینم روی سکوی در منزلم برای آنکه حاجات 
مردم برآورده سازم، شاید کسی بیاید و از من حاجتی بخواهد 

و لوآنکه آن حاجت حتی یک استخاره باشد.

   شرح احادیث اخالقی   درس خارج فقه   مقام معظم رهبری
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یک شبهه ویک پاسخ

پاسخ: از جمله چیزهایی که در روایات بر 
آنها تأکید و توجه شده، صله رحم است. در 
اسالم ارتباط با خویشاوندان )صله رحم( از 
واجبات شمرده شده است. قرآن مجید در 
این مورد سخن گفته است: »از خدایی 
بپرهیزید که هنگامی که چیزی از یکدیگر 
می خواهید، نام او را می برید و از قطع رابطه 
با خویشاوندان خود پرهیز کنید، زیرا 
خداوند مراقب شماست«. چه خوب است 
که انسان با اقوام و خویشاوندانی که ارتباط 
با آنها موجب معنویت و کمال انسان 
می شود و به رشد فکری و روحانی انسان 
کمک می کند، بیشتر رفت و آمد داشته 
باشد و به عبارت دیگر معاشرت و مراوده با 
آنها انسان را به یاد خداوند بیندازد نه اینکه 
خدای ناکرده نشست و برخاست با آنها 
انسان را از خداوند دور کند و زمینه گناه را 
برای انسان فراهم کند. در روایات آمده 
است که روزی حواریون حضرت عیسی)ع( 

خطاب به آن حضرت عرض کردند: اي روح 
! با چه کسي معاشرت کنیم؟ فرمود:  اهللَّ
کسي که دیدنش، شما را به یاد خدا بیاورد 
و گفتارش بر علم شما بیفزاید و کردارش 
شما را به آخرت تشویق کند. قطع صله 
رحم در اسالم حرام است و در هیچ وضعی 
روا نیست. امام صادق)ع( می فرماید: »حق 

الرحم ال یقطعه شیء 
قطع  چیزی  هیچ  را  رحم  صله  حق 

نمی کند«.
در قطع صله رحم حتی مقابله به مثل جایز 
نیست، یعنی اگر کسانی قطع صله رحم 
کرده اند، دلیل نمی شود رابطه خویشاوندی 
نسبت به آنها قطع شود. به این معنا که به 
عنوان مثال گاهی ممکن است فامیل شما 
دوست نداشته باشد که با آنها رابطه داشته 
باشید، شما رابطه را قطع نکنید. البته صله 
رحم همیشه به رفت و آمد نیست، یعنی 
اگر احساس می کنید، رفت و آمد شما 

باعث احساس کوچکی و تحقیر شما 
می شود، به تلفن و یک احوالپرسی ساده و 

پیغام فرستادن نیز می توان اکتفا کرد.
بنا بر این هیچ ویژگی ای نباید موجب شود 
که انسان با اقوام و خویشاوندان خود قطع 
ارتباط کند، البته ممکن است در بین اقوام 
و خویشاوندان انسان کسانی وجود داشته 
باشند که اهل گناه و معصیت باشند و 
نشست و برخاست با آنها موجب شود که 
انسان نیز به گناه کشیده شود، در اینجا 
انسان باید نسبت به آنان امر به معروف و 
نهی از منکر داشته باشد، اما قطع ارتباط 
درست نیست، مقصود از صله رحم که 
اسالم فرموده، آن است که انسان از حال 
خویشان مطلع باشد. اگر مشکلي دارند، در 
حد توان حل کند. الزمه این کار آن نیست 
که حتما به خانه افراد برود؛ به عبارت دیگر 
صله رحم نیاز به ارتباط نزدیک داشتن 

نیست.

هزار و یک نکته

هدیه ارباب رجوع
پرسش:  چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، 
هدیه ای به او اهدا کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون 

هیچ گونه چشمداشتی، کاری را انجام داده باشد؟
پاسخ: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از 
خطرناک ترین کارهاست و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به 
نفع دنیا و آخرت شما خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن 
جایز است و آن، این است که هدیه دهنده با اصرار زیاد و با امتناع 
مأمور از قبول، سرانجام به نحوی آن را اهدا کند، آن هم بعد از انجام 

کار و بدون مذاکره و حتی توقع قبلی.
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منزل های سخت
مردى به ابوذر غفاري در يكى از روزهايى كه در تبعيد به سر مى برد، 
گفت: ابوذر! تو آن كسى هستى كه فالنى نفى بلدت كرده است. اگر 

شخص خوبى مى بودى، تبعيدت نمى كرد!
ابوذر در جواب گفت: اى پسر برادرم! من منزل هاى سختى در پيش 
دارم. اگر از آنها نجات يابم، گفته تو به من زيانى نمى رساند و اگر نجات 

پيدا نكنم، بدتر از آن هستم كه تو به من گفتى.

مشعل شماره ۹۲۷ 
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نگاهی به اکران داغ سینمای ایران در ماه سوم تابستان 

پرده های 
نقره ای، تماشایی تر 
شدند 

تو  ای   پری کجایی 
ترانه »تو ای پری کجایی« در مایه شوشتری از دستگاه 
همایون را خیلی ها شنیده اند، اما نخستین اجرای آن با 
صدای فاخته یا همان حسین قوامی، شنیدنی تر است. 
شعر این ترانه ماندگار را هوشنگ ابتهاج یا همان ه. الف. 
سایه، سروده است و همایون خرم سازنده ترانه های 
جاودانه ایرانی نیز آن را ساخته است. حسین قوامی، از 
خوانندگان مشهور دهه سی و چهل موسیقی ایرانی بود 
که در سبک موسیقایی رادیویی موسوم به گلهایی، یکی 

از چهره های موفق و پرطرفدار محسوب می شد. 
شبی که آواز نی تو شنیدم 

چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم  

نشانه ای از نی و نغمه ندیدم 

آهای خبردار 
آهای خبردار ترانه ای است، که طهمورث پورناظری آن 

را برای فیلم رگ خواب به کارگردانی حمید نعمت اهلل 
ساخته و همایون شجریان آن را خوانده است. 

اجرای ترانه و تصنیف برای فیلم های ایرانی 
تقریبا یک دهه است که جای خودش را در 
شکل و شمایلی جدید در سینمای ایران باز 
کرده است. آهای خبردار هرچند موسیقی 
فیلم است اما به طور مستقل نیز قابل 
اعتناست و مشخصات یک تصنیف و ترانه 
کامل را دارد. موسیقی فیوژن و لحن 
صمیمی شعر دل نشینی این اثر را چند 

برابر کرده است. فیلم رگ خواب سال 
۱۳۹۶ اکران شد.

یا  مستی  خبردار،  آهای 
هوشیار خوابی یا بیدار 

خوابی یا بیدار
تو شب سیاه تو شب 

تاریک 
از چپ و از راست از دور 

و نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جار 

آهای غمی که مثل یه بختک
رو سینه من شده ای آوار

 از گلوی من دستاتو بردار

شرح فراق
صدای گرم حسام الدین سراج بخش زیادی از خاطرات 
شنیداری دهه شصت و هفتاد ایرانیان را پر کرده است. 
شرح فراق نیز نام تصنیفی است با صدای سراج که 
آهنگسازی آن را نیز در دستگاه ماهور، خود به عهده 
داشته است. سراج با آهنگسازی خالقانه روی شعری 
از حافظ توانسته است فضای جدیدی را در موسیقی 
ایرانی به گوش مخاطبان برساند. از نوازندگی نی محمد 
موسوی و سه تار نوازی جالل ذوالفنون در این اثر 
نمی توان گذشت. دو نوازنده ای که همه تنظیم ها و تک 
نوازی ها را در آلبومی به نام شرح فراق که تصنیف 

شرح فراغ درآن قرار دارد، بر عهده داشته اند. 
دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم

این که می گویند آن خوشتر ز حسن
یار ما این دارد و آن نیز هم

دالرام 
»هر که دالرام دید از دلش آرام دید«، 
مطلع شعری است از سعدی که محمد 
سریر با آهنگسازی خاص خودش، 
جمال الدین منبری را به عنوان 
خواننده انتخاب کرد و نتیجه کار، 
یکی از ماندگارترین تصنیف ها و ترانه 
زد.  رقم  را  ایران  موسیقی  های 
تصنیفی که در فضای ارکستران با نوای 
دف همراه می  شود. تکنوازی های سه تار 
در میانه حجم ارکستر سازهای زهی، ملودی 
زیبا و اجرای بسیار خوب منبری دالیل بسیار 
خوبی است که ایت ترانه را شنیدنی 

می کند. 
هر که دالرام دید از دلش آرام 

رفت
 چشم ندارد خالص هر که در 

این دام رفت
گر به همه عمر خویش با تو 

بر آرم دمی 
حاصل عمر آن دم است باقی ایام 

رفت

مشعل-اغراق نخواهد بود اگر بگوییم اکران تابستان امسال، یکی از 
متنوع ترین فیلم ها را دارد و پرده های نمایش فیلم تماشایی تر شده اند. از 
درام ها تا کمدی های مختلف بر پرده سینماها رفت تا در داغی تابستان امسال، 
سینمای ایران هم سهمی داشته باشد. حاال و در هفته نخست شهریور ماه چشم 
سینماروها پوستر فیلم های جدیدی را می بیند که شاید در طول سال هیچ 
خبری از آنها نداشتند؛ فیلم هایی که چراغ خاموش تولید شدند و حاال چراغ 
سینما ها را حسابی روشن کرده اند. با هم سری می زنیم به این فیلم ها و مروری 

بر آنها خواهیم داشت، مروری که شاید 
در انتخاب برای دیدنشان، شما را 

کمی کمک کند و البته یک آخر 
هفته می تواند با یک فیلم 

خوب، دلچسب 
باشد. 

صدای خوش از پیچ رادیو تا تیتراژ پایانی
موسیقی هنری است که در میان هنرها یکی از باالترین عالقه مندان را دارد. پیر باشیم یا جوان، 
کودک یا میانسال باالخره با موسیقی سر و کار خواهیم داشت. در میان انواع موسیقی ها ترانه ها و 
تصنیف های ایرانی یکی از دلنشین ترین و دلچسب ترین نوع موسیقی برای ما ایرانیان هستند. بنا داریم 
تا هر هفته ترانه و تصنیف زیبای ایرانی را به شما معرفی کنیم اگر می شناختید که باز هم گوش کنید و 

اگر نمی شناختید هم به ما اعتماد کنید و آن را بشنوید. 

 قسم
  

 ممکن است کمتر باور کنیم که »نقی« سریال پرطرفدار 
پایتخت فیلم تلخ و گزنده ای چون قسم ساخته باشدو محسن 
تنابنده که ید طوالیی در نویسندگی هم دارد، این بار قید 
بازیگری را زده و فیلمی اجتماعی و آسیب شناسانه را 
ساخته است. قسم درباره قتل است. قتل زنی که همه 
شواهد نشان می دهد شوهر او این کار را کرده است. 
بازیگران خوب و داستان جذاب از جمله دو 
شاخه ای است که می تواند قسم را دیدنی کند. 
عوامل فیلم درباره آن نوشته اند: »به جان 
نیاز، قصاص بخوای بچه رو می گیرم 
طالقت می دم جان یه دونه دخترمونو 
اینکارو  بدونی  قسم خوردم که 
می کنم به جان نیاز. . . «. مهناز 
افشار، سعید آقاخانی، مهران 
احمدی و حسن پورشیرازی، 
از بازیگران اصلی فیلم 

قسم هستند. 

 جانان
 

فیلم جانان را کامران قدکچیان کارگردانی کرده است. شاید 
اگر بدانید که سوغات فرنگ، فاصله، دختر شاه پریون و پس 
کوچه های شمرون چهار فیلم اخیر قدکچیان هستند، دستتان 
بیاید که جانان چه فضایی دارد. فیلم های قدکچیان عموما 
رمانتیک و خانوادگی و دارای بن مایه های طنز هستند. فضای 
فانتزی فیلم های او را برخی سینما روها می پسندند. پس اگر 
فیلم های پیشین این کارگردان را دیده اید، جانان را هم ببینید. 
عوامل این فیلم درباره آن نوشته اند: »جانان روایت عشق و وفاداری 
است. عشقی ناب از گذشته های دور و تالقی این عاشقانه با داستان 
عشق دختر و پسری از نسل امروز. . . «. بازیگران اصلی این فیلم 
عبارتند از: امین حیایی، مژگان بیات، پروانه معصومی، بیژن 

بنفشه خواه، سحر زکریا، مهران رجبی و چنگیز وثوقی. 

سرکوب
 

فیلم سرکوب، نخستین فیلم سینمایی رضا گوران است؛ کارگردانی که از 
تئاتر می آید. البته بد نیست بگوییم که سرکوب، زنانه ترین فیلم سینمای امسال 
است که اکران شده و از بازیگران با تجربه و توانایی استفاده کرده است. تم 

روان شناسانه فیلم و فرم تئاتر گونه اش، حال و هوای خاصی به آن داده است. عوامل این فیلم درباره اش نوشته اند: 
»یه کاری کرد وفاداری بشه عادت هممون حاال هممون وفاداریم، اما اونی که بهش وفاداریم خیلی وقته که 
مرده ...«. شاید سرکوب به نظر کمی سرد و بی روح یا شاید خسته کننده به نظر برسد، اما توجه کارگردان به 
عوالم انسان ها، بازی های خوب و داستان روان مخاطب را مجاب می کند آن را ببیند. باران کوثری، سارا بهرامی، 

الهام کردا، پردیس احمدیه، رویا افشار و جمشید هاشم پور، بازیگران اصلی فیلم سرکوب هستند. 

 قصرشیرین
  

حتما حداقل یکی از  فیلم های زیر نورماه، اینجا چراغی روشن است، خیلی 
دور خیلی نزدیک، به همین سادگی، یه حبه قند، امروز و دختر را دیده اید، 
پس اگر سینمای رضا میرکریمی را دوست دارید و می پسندید به شما پیشنهاد 
می کنیم قصر شیرینش را از دست ندهید. میرکریمی، کارگردان توانایی است و 
این بار نیز در قصر شیرین توانایی اش را نشان داده است. حامد بهداد هم بازی دیدنی 
دارد و داستان فیلم به خوبی پیش می رود. عوامل فیلم درباره آن نوشته اند: »جالل مرادی ۴۲ ساله در طی 
تصادفی خانواده ای را به قتل می رساند، اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته می شود. او پس از گذراندن 
دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترک کرده و به شهری دیگر می رود، پس از دو سال به شهرش باز می گردد، 
زیرا زنش دچار مرگ مغزی شده است ...«. حامد بهداد، محمد عسگری و ژیال شاهی، از بازیگران اصلی فیلم 

قصر شیرین هستند. 

روسی
 

سینمای اکشن و معمایی و جنایی در فیلم های ایرانی 
کمی غریب است. هرچند بسیاری از کارگردانان جوان 

کشورمان تالش کردند فیلم هایی از این دست بسازند و بیشتر از همه جوانان عاشق و عالقه مند 
به هیجان و صحنه های پرانرژی را به سینماها بکشانند، اما تجربه هایی چون »هاری« به 
کارگردانی امیر احمد انصاری خیلی موفق نبودند. فیلم »روسی« به کارگردانی امیرحسین 
ثقفی نیز از جمله همین فیلم هاست، اما خوش ساخت تر و دیدنی تر. عوامل فیلم روسی درباره 
آن نوشته اند »روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود«. از بازیگران اصلی 

این فیلم می توان به امیر آقایی، طناز طباطبایی، صابر ابر و میالد کی مرام اشاره کرد. 

 ایده اصلی
فیلم ایده اصلی تم اجتماعی دارد و آن را آزیتاموگویی 
کارگردانی کرده است. این کارگردان آخرین فیلم خود را 
به نام »تراژدی« در سال ۹۲ ساخت. فیلمی که بارقه های 
حضور یک کارگردان خوشفکر را در سینمای ایران خبر 
می داد. شش سال طول کشیده تا موگویی فیلم دومش را اکران 
کند؛ فیلمی که در نگاه نخست بازیگران و سوژه اصلی آن بیش از 
همه به چشم می آیند. عوامل فیلم درباره آن نوشته اند »ایران و اسپانیا برای 
راه اندازی یک پروژه بزرگ در جزیره هندورابی در جنوب ایران به توافق رسیده اند، 
شرکت ها و افراد بسیاری به طمع برنده شدن در این مناقصه شرکت کرده اند و...«. 
بازیگران اصلی ایده اصلی عبارتند از: بهرام رادان، مریال زارعی، هانیه توسلی، پژمان 

جمشیدی و مهرداد صدیقیان. 

 اکران
 نوستالژیک

 پیش از اینکه به فیلم های جدید بپردازیم، 
شاید این خبری را که برایتان روایت می کنیم و در هفته 

گذشته منتشر شد، بیشتر از همه ده شصتی ها و دهه 
پنجاهی ها را متوجه خودش کند. اگر از جلوی سینما عصر 
جدید در خیابان طالقانی رد شده باشید، با تعجب اکران 
فیلم دهه شصتی »تاراج« را دیده اید. اگر هم ندیده اید، ما 
برای شما می گوییم که چه خبر است. داریوش باباییان، 
مالک و پخش کننده تاراج گفته که اگر تعدادی از فیلم های 
قدیمی سینمای ایران هر روز در چند سکانس به عنوان 
»سینما نوستالژی« اکران محدود شوند، مخاطب های 
خاصی را به سینماها می کشانند. این تهیه کننده سینما 
خبر داده که این برنامه توسط جامعه صنفی تهیه کنندگان 
و با همکاری دوستان دیگری تدارک دیده شده و قرار است 
هر ماه یکی از فیلم های قدیمی در یک سانس به نمایش 
درآید. شروع این برنامه با فیلم »تاراج« بود. او با اشاره به 
ارزشمند بودن این فیلم گفته است که استقبال از نمایش 
فیلم »تاراج« خیلی خوب بود و بازخوردهای خوبی را هم 
گرفتیم و طبق برنامه ریزی انجام شده هم گویا قرار است 
فیلم بعدی »دزد عروسک ها« باشد که به نمایش درخواهد 
آمد. این پخش کننده و تهیه کننده قدیمی سینما با اشاره 
به برخی فیلم های قدیمی که در اختیار دارد، گفته است 
که بعد از نمایش این تک سانس به نظرم آمد اگر برنامه ای 
تحت عنوان »سینما نوستالژی« تدارک دیده شود تا در 
یکی دو سینما و در چند سانس محدود هر روز چند فیلم 
قدیمی به نمایش درآید، مخاطب های خاصی را برای 
سینماها جذب می کند، زیرا بسیاری از عالقه مندان و 
عاشقان سینما و کسانی که در پشت صحنه سینما سال ها 
قدیمی  فیلم های  این  تماشای  به  فعالیت کرده اند، 
عالقه مند هستند، در حالی که مخاطب عام بیشتر 

فیلم های روز را می پسندد. 

ترانه های
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یع  صنا
دستی چیزی 

بیش از سوغات 
بخش  و  است 

پویای دنیای امروز 
گردشگری به شمار 

می آید؛ صنعتی که به 
دلیل تنوع زیاد، طرفداران 

زیادی دارد.یکی از هنر های 
قدیمی مردم ایران زمین، قلم زنی است که در 

سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. این هنر از جمله هنر هایی است 
که قدمت چند هزار ساله دارد.قلم زنی، هنر تزیین و کندن نقش و 
نگار مختلف روی اشیای فلزی )مس، طال، نقره و برنج( است 
که به کمک قلم و ضربه  چکش انجام می شود و سبک های 
زیادی دارد که برجسته کاری، نیمه برجسته کاری، 
حکاکی و مشبک کاری از جمله آنهاست.برای قلم زنی 
ابتدا پشت سطحی را که قرار است قلم زنی کنند، 
با قیر می پوشانند تا ظرف طی مرحله  قلم زنی بر 
اثر ضربات چکش و فشار قلم تاب برندارد و از 
سر و صدای زیاد جلوگیری شود. برای 
قیراندود کردن پشت کار، قیر جامد را در 
دستگاه ذوب قیر، ذوب می کنند. سپس 
قیر ذوب  شده را به صورت الیه الیه روی 
محل مورد نظر می کشند تا قشر نسبتا 
ضخیمی تشکیل شود. پس از سرد شدن 
ظرف با کشیدن دوغاب سفیدی)صرفا 
برای بهتر نمایان شدن خطوط طراحی 
است که به وسیله مداد کشیده می شود( 
محل مورد قلم زنی را برای طراحی آماده 
می کنند.بیشتر طرح های ظروف قلم زنی 
الهام گرفته از طرح های سنتی است. در 
مرحله  قلم زنی، وسایلی چون انواع قلم ها، پرگار 
در اندازه های مختلف، چکش، متر، کنده، 
خط کش، قیچی آهن بر، سوهان، پوس آب و 
دستگاه ذوب قیر مورد استفاده قرار می گیرند.

در حال حاضر اصفهان، مهم ترین مرکز ساخت و 
قلم زنی مس و برنج است که حدود ۸۱ درصد از 
قلم زنان، خودشان طراح و اجراکننده این هنر 
هستند. عالوه بر اصفهان در شهرهای تهران، طبس و 
کرمانشاه نیز قلم زنی روی مس تا حدودی مرسوم 

و متداول است.

آخرین ماه تابستان در حال سپری شدن است، بنابراین نباید فرصت سفر به 
مناطق زیبا و خنک کشور را از دست داد؛ مناطقی که سرسبزی آنها در 

گرم ترین فصل سال مناظری را پدید آورده که از دیدنش شگفت زده 
خواهید شد. پس فرصت را غنیمت بشمارید و از روزهای باقیمانده 

شهریور به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.  در ادامه مناطقی  را به 
شما معرفی می کنیم که می توانید در آخرین ماه فصل تابستان، 

برنامه ای برای سفر به آنجا بریزید و لحظات خوشی را سپری کنید.
 اسل محله )عسل(: این روستا در جنوب شهر تنکابن در دره دو 

هزار جا خوش کرده و از لحاظ آب و هوایی و موقعیت 
جغرافیایی جایگاه ویژه ای در منطقه دارد. اسل محله، به دلیل 
اینکه میان دو کوه و درون دره قرار گرفته، در طول روز تنها 
سه ساعت آفتاب را به خود می بیند و جاری بودن رود 
دریاسر در این روستا، باعث خنکی آن شده و طراوتی 

همیشگی به آن بخشیده است.
 دشت دریاسر: در سفر به تنکابن دیدن این دشت را از 
دست ندهید. دشت دریاسر، یکی از زیباترین مناطق 
شمال ایران است که در ارتفاع 2 هزار متری از سطح دریا 
و در میان چهار کوه بلند قرار گرفته است.  کوه الموت از 
سمت جنوب غربی، بلندترین کوهی است که این دشت 

را احاطه کرده است. در واقع دشت دریاسر، مرزی است که 
پوشش سبز و جنگلی شمال ایران را به پوشش برفی و 

یخچالی کوه الموت متصل می کند. به دلیل همین موقعیت 
استراتژیکی است که در تمام فصول سال، می توانیم در این 

منطقه، مناظری کم نظیر را به تماشا بنشینیم. طبیعت، در این 
منطقه هر لحظه به رنگی در می آید و شما را با دیدنی های منحصر 

به فردش غافلگیر می کند. چشمه زارهای کف دشت، رودخانه های 
خروشان، جنگل های انبوه و کوه های سر به فلک کشیده، زیبایی های 

دشت دریاسر را دوچندان کرده است. 
مسیر دسترسی:اگر قصد رفتن به اسل محله و دشت دریاسر را دارید، به 

تنکابن بروید و مسیر جاده 2 هزار را در پیش بگیرید تا به دوراهی امامزاده قاسم 
برسید. در سمت چپ، مسیری را می بینید که به سمت دره مي رود و به روستا ختم 

می شود. از اینجا به بعد باید خود را برای 
یک پیاده روی و کوهپیمایی 

یک تا یک و نیم ساعته 
آماده کنید تا   از 

پشت سر گذاشتن 
و  تپه ها 

چشمه های 
لذت  راه  بین 

به  و  ببرید 
دشت برسید.

تبریز 
این شهر که به شهر اولین ها شهرت دارد، یکی از زیباترین 

و تمیزترین شهرهای شمال غرب ایران است، جایی که به عنوان یکی 
از مهم ترین قطب های صنعتی کشور، سوغاتش بسیار شناخته شده 

است.

فرش و قالی
زیباترین فرش ها را می توان در تبریز پیدا کرد. چرم 

تبریز هم نیازی به معرفی ندارد و همه از کیفیت و زیبایی آن 
آگاهند.  از دیگر سوغاتی های محبوب تبریز می توان از گلیم بافی، 
سفالگری، محصوالت سرامیکی، سوزن دوزی، طراحی سنتی و نگارگری، 

تابلوهای سنگ، زیورآالت و نقره سازی نام برد.

خوراکی های خوشمزه
در تبریز با دنیایی از شیرینی های خوشمزه روبه رو 

می شوید که هر کدام طعم و بوی متفاوتی دارند. 
این شیرینی ها عبارتند از: آجیل که شهرتی جهانی دارد و به خارج از ایران 
صادر می شود، باقلوا، اریس، راحت الحقلوم، شرینی لطیفه، حلوا برزک، 
چورتمه) از شیرینی های بسیار قدیمی است(، قرابیه، نوقا، رشته ختایی، 

شکالت تسبیحی، لبنیات و... 

هزاردره ترکمن صحرا
شبنم اعماری -در شمال شرقی 

ایران، منطقه ای جا خوش کرده که از یک سو شما را محو 
طبیعت رویایی اش می کند و از دیگرسو  فرهنگ اصیلش را به 

رخ تان می کشد.
ترکمن صحرا، یکی از زیباترین مناطق کشورمان است؛ دشتی 

وسیع و سرسبز که از زیبایی هایش هرچه بگوییم کم گفته ایم.
این تکه از بهشت روی زمین، دیدنی های منحصر به فردی دارد که 

شاید برای خیلی  از ما ناشناخته باشد.
یکی از مهم ترین جاذبه های ترکمن  صحرا، بدون شک منطقه هزاردره 

است؛ جایی که جزو خاص ترین مناطق ایران محسوب می شود. 
با پا گذاشتن به دشت های وسیع و تپه ماهورهای هزار دره، با تابلویی 

از نقش ها و رنگ های خیره کننده مواجه می شوید و طبیعت به شکلی 
اعجاب انگیز زیبایی هایش را برایتان به تصویر می کشد. اینجا، همان 

نقطه ای است که می توانید در آرامش و به دور از هیاهو حسی 
روح انگیز را تجربه کنید و به تماشای سرزمینی رویایی 

بنشینید. 

موج گندم زاران این منطقه، 
در کنار تپه ها و دره های سرسبز با آن شقایق های سرخ 

و گل های زرد زیبا، منظره ای خلق کرده که نمی توان لحظه ای 
از آن چشم برداشت.

هزاردره، به  راستی هزاردره است. پیچ  های متمادی به شکلی 
جالب توجه، یکی پس از دیگری قرار گرفته اند، به طوری که لحظه به 
لحظه با پیچ هایی روبه رو می شویم که به 50 متر هم نمی رسند. در میان 
این پیچ و خم ها، جاده ای به چشم می خورد که به کوهی به نام گوگجه 

داغ منتهی می شود. 
در بلندای این کوه، دیدنی هایی نمایان است:

گونه های جانوری هزاردره
این منطقه گونه های جانوری خاص و متفاوتی دارد که از جمله 

آنها می توان از پرنده ای به نام سبز قبا)پرهای سبز دارد( نام برد. 
چلچله و دلیجه ها)پرندگان شکاری( هم از دیگر پرندگان 

این منطقه به شمار می روند.

مسیر دسترسی
 برای رسیدن به خالد نبی و دیدن کوه های هزاردره 

که در 56 کیلومتری شمال شرقی کالله و 6 کیلومتری روستای 
گچی سو قرار گرفته اند، باید از یک فرعی خارج  شوید، جاده ای که 
نشان تمر قره قوزی  بر آن نقش بسته است. از اینجا کوه  های هزار دره 
هم آغاز می شود که مقبره خالد نبی بر باالترین نقطه آنها خودنمایی 

می کند. 
گشت و گذار در طبیعت بکر و زیبای ترکمن صحرا و هزاردره می تواند 
جانی تازه  به روحتان بدمد و تجربه ای تکرار نشدنی را برایتان رقم بزند. 
در سفر به این منطقه می توانید عالوه بر خالد نبی و هزاردره از 

سیمین شهر، آق قال و... دیدن کنید.

بهترین فصل سفر
با توجه به شرایط جغرافیایی که منطقه ترکمن صحرا 

ماه های  منطقه  این  به  فصل سفر  بهترین  داراست، 
فروردین، اردیبهشت و فصل پاییز است.

 سوغات ایران

دستی صنایع 
آخرین ماه تابستان

قلمزنی

تابلویی از نقش ها و رنگ ها
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یکي از همکاران شرکت ملي نفت ایران با کسب ۸ مدال 
رنگارنگ در بازي هاي جهاني ورزش کارگري و آماتوري تاریخ 

ساز شد.
فرشاد دادفر، عنوان مدال آورترین ورزشکار کاروان ایران در 

ششمین دوره مسابقات کارگري جهان را از آن خود کرد.
ششمین دوره بازي هاي جهاني ورزش کارگري با حضور حدود 3 هزار 
ورزشکار از 42 کشور به میزباني کشور اسپانیا برگزار شد. کاروان ۱40 

نفره کشورمان براي سومین بار در این رقابت ها حاضر شدند.
در این بازي ها 9۱ ورزشکار زن و مرد در 9 رشته ورزشي کشتي فرنگي، 
پتانک، جودو، شنا، کشتي ساحلي، والیبال ساحلي، کاراته، تنیس روي 
میز، دوومیداني، در قالب ۱6 تیم حضور داشتند که در پایان کاروان ایران 
با کسب ۱3۸ مدال )6۱ طال، 4۸ نقره، 29 برنز( به مقام ارزشمند سومي 

رسید.
در این دوره از مسابقات مدال آورترین ورزشکار کاروان ایران فرشاد 
دادفر، یکي از کارکنان قرارداد مدت موقت و شاغل در امور ورزش و 
تربیت بدني شرکت ملي نفت ایران بود که موفق شد در رده سني 30 تا 
34 سال، 3 مدال طال )200 متر کرال پشت، 200 متر آزاد، 400 متر آزاد(، 
2 نقره )200 متر مختلط انفرادي و 4در50 متر آزاد تیمي( و 3 مدال برنز 
)۱00 متر کرال پشت، ۱00 متر پروانه و 4 در50 متر مختلط تیمي( را از آن 
خود کند. این ورزشکار اصفهاني در کارنامه خود عنوان قهرماني مسابقات 
سه گانه وآب هاي آزاد کشور و عضویت تیم ملي در این رشته ها را نیز 
دارد، همچنین به عنوان پر افتخارترین ورزشکار کاروان ورزش کارگري 

کشورمان معرفي شد.
 

مرحله  در  تهران  نفت  تیم دوومیدانی 
نخست لیگ برتر دوومیدانی باشگاه های ایران 
موفق شد 2 مدال طال، 4 نقره و یک مقام 
چهارمی کسب کند. بیست و سومین دوره 
مسابقات لیگ برتر دوومیدانی باشگاه های 
ایران با حضور ۱۱ تیم در مرحله نخست در 
روزهای پایانی مرداد 9۸ در ورزشگاه آفتاب 
انقالب تهران برگزار شد که تیم دوومیدانی 
نفت تهران در پایان مرحله نخست موفق شد 
با کسب دو مدال طال، 4 نقره و یک مقام 
چهارمی و کسب ۸5/5 امتیاز پس از تیم های 
آسان پرداخت، فوالد مبارکه سپاهان، مس 
سنگون و دانشگاه آزاد در رتبه پنجم قرار 

بگیرد. در این مسابقات محمدرضا 
 99 ۱۸ متر و  با پرتاب  طیبی 
سانتی متر موفق شد به مدال 
طال دست پیدا کند. در پرتاب 

دیسک نیز سجاد پیرایقرچمن با 
پرتاب 57 متر و 66 سانتی متر به 
مدال نقره دست پیدا کرد. در پرتاب 
نیزه نیز ایوب آرخی هم با پرتاب 
70متر و 93 سانتی متر به مدال نقره 
دست پیدا کرد. در ماده 400 متر با 
مانع رضا ملک پور موفق شد با کسب 
رکورد 52 ثانیه و ۸ دهم ثانیه به مدال 
نقره دست پیدا کند و در 4 در ۱00 متر 
امدادی تیم نفت تهران در مسابقه 
تیمی با رکورد 3 دقیقه و ۱4 ثانیه 
نقره  و مدال  ایستاد  درمکان دوم 
کسب کرد.  حمیدرضا زورآوند، آخرین 
ماده  آخرین  در  نفتی ها  دونده 

برگزارشده که پیاده روی ۱0 هزار متر بود، 
موفق شد با کسب رکورد 43 دقیقه و 

45 ثانیه به قهرمانی برسد و مدال 
به  استناد  با  کند.  را کسب  طال 
بر  مبنی  نفت  وزیر  مه  بخشنا
صرفه جویی و استفاده حداکثری از 

ظرفیت فرزندان نفتی در تیم های 
نفت  دوومیدانی  تیم  ورزشی، 

تهران با ترکیب حداکثری 
از فرزندان کارکنان 

مسابقات  این  در 
شرکت کرده 

است.

بقه  باسا مهاجم  تمی،  حا د  ا فرز
نفت  ل  تبا فو تیم  به  ن  ما ر کشو
مسجدسلیمان ملحق شد.  فرزاد حاتمی، 
مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پارس 
جنوبی جم که سابقه حضور در تیم هایی 
چون استقالل، پرسپولیس، سپاهان و 
تراکتور را در کارنامه خود دارد، به تیم 
نفت مسجدسلیمان پیوست. این انتقال 
افتاد که یک مهاجم  اتفاق  در حالی 
آفریقایی به نام ممدو کولیبالی، مدتی در 

تمرین های نفتی ها حاضر بود؛ ولی نتوانست رضایت مهدی تارتار را جلب کند. مهدی تارتار، 
سرمربی نفت مسجد سلیمان که فصل گذشته هدایت پارس جنوبی را به عهده داشت، از حاتمی 
راضی بود و به همین دلیل خواستار حضور او در نفت مسجد سلیمان شد. داریوش حسن پور، 
سرپرست تیم نفت مسجدسلیمان، این خبر را تایید کرد و گفت با توجه به درخواست سرمربی 

تیم، زمینه حضور این بازیکن با تجربه را فراهم کردیم.

گاز  و  نفت  نوجوانان  فوتبال  تیم   
گچساران درهفته هفتم مسابقات فوتبال 
و  کهگیلویه  استان  لیگ  قهرمانی 
بویراحمد، جشنواره گل به راه انداخت.  
تیم فوتبال نوجوانان نفت و گاز گچساران 
نفت  صنعت  شهدای  ورزشگاه  در 
گچساران به مصاف تیم پرستوی بهمئی 
رفت که توانست دردیداری زیبا و پرگل 
حریف خود را با نتیجه 6 بر 2 شکست 

دهد تا در صدر جدول قرار بگیرد.
 دراین دیدار پرگل، ابتدا تیم بهمئی در یک غافلگیری به گل اول بازی دست یافت؛ اما همین 
جرقه باعث شد توپخانه نفتی ها خیلی زود روشن شود. محمد بابوئی، مدافع آخر و کاپیتان نفت 
وگاز که ستاره زمین لقب گرفت 3 بار دروازه تیم بهمئی را باز کرد و در ادامه مهدی موسوی، هادی 
احمدزاده و علی نشاطی 3 بار دیگر نفت و گاز گچساران را صاحب گل کردند تا در نهایت این بازی 

زیبا با نتیجه 2-6 به سود نفتی ها تمام شود.

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 937  

ورزش، بهترین راه براي تخلیه هیجانات است. از 
زمان نوجواني تاکنون درزمینه هنرهاي رزمي 

فعال هستم و ورزش را بهترین و مؤثرترین روش 
براي تخلیه هیجانات و انرژي مي دانم. شما اگر به 

ورزشکاران نگاه کنید، درمي یابید که بیشتر 
انسان هاي آرامي هستند و از آرامش دروني و 

ذهني برخوردارند 

 معجزه ورزش، قدرت ذهن و فكر را ارتقا   مي بخشد 
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 افتخارآفرینی همکار نفتی
در مسابقات جهانی

 کسب2 طال و 4 نقره

 داوودی نژاد، سرمربی جدید فوتسال
نوجوانان نفتی حریف خود را 6 گله کردند حاتمی به نفت مسجدسلیمان پیوست نفت امیدیه

ورزش نفت

41
از کارکنان شرکت ملی گاز ایران است؛ اما درعین حال از ورزشکاران حرفه اي به شمار می رود 
که در کنار کار به ورزش هم پرداخته است. سعید صدیق منش، مسؤول دفتر مجري طرح خط 
هفتم و یازدهم سراسری گاز در رشته کاراته ورزش می کند که دارنده کمربند مشکي و دان 3 این 
رشته رزمی در سبک شو توکان است.  او در طول سال هایی که ورزش کاراته را دنبال کرده، موفق 

شده به عناوین و مدال های رنگارنگ دست پیدا کند. عناوین و مدال های رنگارنگ کسب شده 
صدیق منش در طول دوره فعالیت ورزشی اش در سطح مسابقات وزارت نفت، استان تهران و کشور 
بوده که خرداد امسال در آخرین رویداد ورزشی که شرکت داشته نیز رتبه سوم مسابقات کشوري 

را به کلکسیون افتخاراتش افزوده است.  با او گفت وگویی داشتیم که باهم می خوانیم.

  از خودتان بیشتر بگویید. از چه زمانی ورزش را 
به صورت حرفه ای شروع کردید؟

متولد سال 53 در محله مجیدیه تهران هستم و از سال 
6۸ ورزش را به صورت حرفه ای شروع کردم. ازآنجا  که به 
ورزش های رزمی عالقه داشتم، از همان سال 6۸ ورزش 
کاراته را آغاز کردم. کاراته و تکواندو جزو رشته هاي 
پرطرفدار رزمي به شمارمی آیند که همواره در ایران با 
اقبال مردمي مواجه بوده اند و براي من که در آن زمان 

نوجوان بودم، ورزش پرجاذبه ای به شمار می رفت. 

  کاراته را به صورت حرفه ای از چه باشگاهی شروع 
کردید؟

ورزش کاراته را از باشگاه صنعت نفت شروع کردم و در 
دهه 70 با شدت تمریناتم را ادامه دادم تا اینکه سال ۸6 
در مسابقات استان تهران، حایز رتبه سوم شدم و براي 
اولین باربر سکوي قهرماني ایستادم. اتفاقي که در 
سال هاي بعد در سطوح مختلف تکرار شد و تا به امروز نیز 
ادامه یافته است. در سال هاي جواني شدت عالقه ام به 
ورزش در حدي بود که حتي پس از با ارائه تمرین ها نیز 
خسته نمي شدم و ساعات پایاني شب را در پارک محله به 

نرمش و دو مي گذراندم. 

  موفقیت های شما فقط به استان تهران محدود بود یا 
در کشور هم مقام دارید؟

فقط محدود به استان تهران نبود. در مسابقات متعدد 
کشوری هم حضور داشتم که آخرین نمونه آن در خرداد 
امسال بود که موفق شدم به رتبه سوم و مدال برنز دست 

پیدا کنم؛ البته باید این را هم اضافه کنم، در مسابقات 
ورزشی که در سطح وزارت نفت برگزارشده، شرکت 
داشتم و چند عنوان قهرمانی را هم در این رقابت ها 

به دست آوردم.

  ورزش حرفه ای هیچ وقت باکار شما منافات 
نداشت؟

خیلی سخت است که شما هم کارکنید و هم ورزش. 
به قول معروف سختی های خودش را دارد؛ اما 

من سعی کردم که در هردو موفق باشم 
و این تداخل مشکل ساز نبود.

  شما ورزش را فقط به چشم 
حرفه ای  فعالیت  یک  انجام 

دیدید و یا نه از بعدهای دیگر 
شور  نیز  و  سالمت  مثل 
شما  برای  هم  ونشاط 

اهمیت داشته است؟
ورزش،  من  عقیده  به 
بهترین راه براي تخلیه 
هیجانات است. از زمان 
ن  کنو تا ني  ا جو نو

درزمینه هنرهاي رزمي 
فعال هستم و ورزش را 
بهترین و مؤثرترین روش 

و  تخلیه هیجانات  براي 
انرژي مي دانم. شما اگر به 

بیشتر،  که  کنید، درمي یابید  نگاه  ورزشکاران 
انسان هاي آرامي هستند و از آرامش دروني و 
ذهني برخوردارند. ورزش، آرامش مي آورد و 
جسم و روان را آسوده و آرام مي کند و قدرت 
ذهن و فکر را ارتقا مي بخشد. ورزش کردن اگر 
باعالقه و اشتیاق انجام شود، روح را به تعالي 
مي رساند. اینکه مي گویند ورزش معجزه مي کند؛ 
صرفاً یک جمله زیبا و افسانه نیست. حس خوبي 
را که از ورزش کردن به دست مي آورم، با 
هیچ چیز عوض نمي کنم و آرامش روح 
و سالمت بدن را حتي از افتخارات 
و مدال هایي که کسب کرده ام، 

باارزش تر مي دانم.

   با این اوصاف ورزش را به 
همکاران هم توصیه می کنید؟

۱00 درصد.شما اگر ورزش 
کنید، همان طور که گفتم از 
ذهني  و  دروني  آرامش 
برخوردار می شوید و همین 
باعث می شود، بهتر کارکنید؛ 
چراکه انرِژی بیشتری دارید. 
من همیشه به همکاران توصیه 
کردم که ورزش را جدی بگیرند و 
یکی از برنامه ای اصلی زندگیشان 

باشد. 

توصیه همکار و کاراته کا قهرمان گاز: 

درخشش دوومیدانی کاران نفت تهران در لیگ برتر
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عقیل کعبی : اگر توپ استاندارد بود شاید شوت نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 937  
من گل نمی شد!

ورزش نفت

 در اولین بازی برنده شدید. فکر می کردید 
که دربی خوزستان را در اهواز ببرید؟

بازی سختی داشتیم و درحالی که هنوز اثرات 
بدنسازی در تیم ما باقیمانده بود، موفق شدیم با 
ارائه یک بازی خوب 3 امتیاز بازی را بگیریم. دربی 
همیشه سخت است. وقتی هم که اولین بازی لیگ 
باشد، کار را سخت تر می کند. ما مزد زحماتمان را 

با این پیروزی گرفتیم.

فکر می کردید گلزن این بازی باشید و گل 
شما هم 3 امتیازی باشد؟

قبل از بازی به بچه ها گفته بودم که امروز یک 
گل می زنیم؛ اما اینکه چه کسی آن را می زند، 
نمی دانم؛ ولی گلزن کسی است که فکرش را هم 
شاید  یا  باشد  ناصری  شاید  گفتم  نمی کنید. 
مجدمی؛ اما مطمئنا کسی که انتظار ندارید، گل 

خواهد زد که گویا قسمت خودم بود گل بزنم.

بعد بازی که گل زدید، واکنش ها چطور بود؟
بچه ها گفتند دقیقًا حرف من شد و هیچ کس 
انتظار نداشت که من گل بزنم. واقعاً خودم هم فکر 
نمی کردم چنین گلی بزنم. خواست خدا بود که 
اولین گلزن نفت ابادان در لیگ جدید باشم؛ آن هم 

گلی که 3 امتیاز ارزش داشت.

شوتی که زدید، روی پای تان چسبید؟
بله، وقتی توپ روی پایم نشست، معطل نکردم 
و محکم به سمت دروازه شوت کردم که گل شد؛ 
البته این را باید اضافه کنم که در این بازی بعد از 
چند سال در پست دفاع چپ بازی کردم و بااینکه 
شرایطم سخت بود، اما خدا را شکر می کنم که گل 
زیبایی زدم، حتی اگر بازیکن حریف هم چنین گلی 
می زد، برایش دست می زدم. امیدوارم این گل، 
نامزد جایزه پوشکاش شود و اگر این جایزه را 

بگیرم، عالی می شود.

 بیشتر بازیکنان از توپ فصل جدید لیگ 
برتر ناراضی هستند و می گویند استاندارد نیست. 

به نظر شما هم همین طور است؟
خیلی  توپ،  ین  ا که  می گویم  جرات  به 
عجیب وغریب است. زمانی که توپ روی زمین است، 
سنگین می شود و کند حرکت می کند. در مقابل وقتی 
توپ روی هواست، مثل بادکنک سبک می شود. به 

نظر من اصال نمی شود با این توپ بازی کرد.

اما با این توپ گل زدید؟
توپ  یک  اگر  شاید  است.  درست  دقیقًا 
استاندارد بود، این شوت من گل نمی شد.)با خنده(

اسکوچیچ را چطور مربی می بینید؟
مربی بسیار خوبی است. برای تمام لحظه های 
بازی برنامه دارد و باید بگویم او یکی از بهترین 
مربی هایی است که با او کارکردم. اسکوچیچ، 
کارش را بلد است و می داند که از بازی چه 
می خواهد. تمرین های متنوعی برای رسیدن به 
دروازه حریف داریم و همینطوربرای خط دفاع 
هم تاکتیک های خوبی دارد تا گل نخوریم. 
در مجموع همانطور که گفتم، مربی 

بسیار خوبی است.

سرجیو بهتر بود یا اسکوچیچ؟
زمان  در  بودند.  بهتر  نمی شود گفت کدام 
سرجیو با یک سبک دیگر بازی می کردیم واالن با 
سبکی دیگر. هر مربی برنامه و تاکتیک خاص 
خودش را دارد. هدف ما رسیدن به رتبه های باالی 
جدول است و باید هرروز بهتر از دیروز باشیم و نیز 
درعین حال تالش بیشتری کنیم تا برنده باشیم. 
من فکر می کنم با اسکوچیچ مثل سرجیو موفق 

شویم و همه چیز بخوبی پیش برود.

 نفت می تواند این روند روبه جلو را 
ثابت  نوار  یک  روی  و  کرده  حفظ 

حرکت کند؟
داشته  به خاطر  اگر  شما 

باشید این روند رو به جلو و 
ی  هفته ها ز  ا  ، ب خو

قبل  فصل  یی  نتها ا
برد  با  و  شد  شروع 

مقابل سایپا لیگ را 
تمام کردیم. حاال 
هیم  ا می خو هم 
ا  ر روند  همان 
ادامه دهیم و با 
یج  نتا کسب 
در جمع  خوب 
ر  قرا مدعیان 
من   . یم بگیر
هستم  مطمئن 

که نفت می تواند 
روند خوبی داشته 

باشد و آن را حفظ کند.

جواد نکونام، مربی فوالد بعد از باخت مدعی 
به  یک بار  سال  هرچند  گل ها  این  که  شده 

ثمرمی رسد؟
شاید همین طور باشد؛ اما باالخره این گل زده 
شد و امیدوارم در فوتبال ایران و در هفته های 
و  قشنگ  گل های  این  از  بازهم  لیگ،  آینده 

استثنایی به ثمر برسد.

 اسکوچیچ با وجود برد و کسب 3 امتیاز، از 
نحوه بازی ناراضی بود؟

ایشان حق دارند؛ البته باید بگویم که بازی هفته 
اول، همیشه همین طور است. بدنسازی تیم تازه 
تمام شده و آثار آن هنوز در بدن بچه ها بود. من 
فکر می کنم زمان الزم است تا آن هماهنگی کامل 
میان بچه ها به وجود بیاید، اما مطمئنا ما تیم خوبی 
خواهیم شد و بازی های به مراتب بهتری را به 
نمایش خواهیم گذاشت. اسکوچیچ کارش را 
بخوبی بلد است و تمرین های خوبی را با ما انجام 
می دهد. بنابراین حق داشت که ناراحت باشد؛ البته 
در این بین نباید از گرمای هوا هم براحتی بگذریم. 

نفت آبادان امسال می تواند با اسکوچیچ 
مدعی کسب سهمیه آسیا باشد؟

ما امسال تیم خیلی خوبی داریم؛ تیمی که از با 
تجربه ها و جوانان تلفیق شده و در عین حال، هم 
دونده است و هم قدرت فیزیکی خوبی دارد و در 
کنار اینها تاکتیک پذیر است. من فکر می کنم اگر 

شرایط بخوبی پیش برود و مشکلی پیش نیاید، 

مسال  ا نفت 
را  سهمیه آسیایی 

کسب کند؛ چرا که واقعا 
پتانسیل کسب سهمیه آسیایی را 

دارد.
 

  گویا هنوز ورزشگاه تختی 
مشکل دارد و برای لیگ آماده 

نیست؟
 . ست ا ر همینطو نه  سفا متا

امیدوارم هر چه زود ترآماده شود تا 
بتوانیم مقابل هواداران خون گرم آبادانی 

به میدان برویم؛ البته بازهم تاکید می کنم که تقریبًا 
بیشتر کارها تمام شده است. بازی در خانه خیلی 
به نفع ما خواهد بود. برای همین امیدوارم بتوانیم 
اولین بازی خانگی را برگزار کنیم و برنده آن هم ما 

باشیم.

سرانجام پس از کش وقوس های 42
فراوان، لیگ برتر نوزدهم فوتبال 
باشگاه های ایران از هفته گذشته 
شروع شد. نفتی ها در این رقابت ها 
مانند فصل گذشته 3 نماینده دارند. 
تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان، 
نفت مسجدسلیمان و پارس جنوبی 
جم 3 نماینده فوتبال نفت در این 

رقابت ها هستند.
شروع لیگ برتر فوتبال ایران برای 
نفتی ها با یک پیروزی شیرین خارج 
از خانه ، یک تساوی خانگی مقابل 
پرمهره ترین تیم لیگ و یک شکست 
مقابل قهرمان فصل گذشته در تهران 
گفت  ن  ا می تو که  شد  ه  ا همر
درمجموع، شروع بدی برای نفتی ها 

نبود.
قرعه سخت

تیم فوتبال پارس جنوبی جم که با 
بل  مقا ن  تهرا در  سخت  قرعه 
پرسپولیس دیدار افتتاحیه را برگزار 
کرد، با یک گل مغلوب حریف تهرانی 

خود شد.  شاگردان فراز کمالوند در 
دیداری که در یک بازی خوب از خود 
به نمایش گذاشتند، با یک گل در 
تهران، بازی را به پرسپولیس واگذار 

کردند.

 

متوقف کردن تیم پر مهره 
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
دیگر تیم نفتی بود که در هفته اول، 
مثل پارس جنوبی با قرعه سختی 
مواجه شده بود. شاگردان مهدی 

تارتار در خانه، میزبان تیم پر مهره 
تراکتورسازی بودند که در پایان 90 
دقیقه بازی سخت و فشرده، موفق 
شدند حریف خود را با نتیجه تساوی 
بدون گل متوقف کنند؛ البته در این 
دیدار، نفت می توانست برنده بازی 
باشد؛ اما به اعتقاد کارشناسان داوری، 
یک پنالتی به نفع آنها گرفته نشد تا 

پیروز میدان نباشند.

 برد در دربی خوزستان
صنعت نفت آبادان، تنها تیم نفتی 
پیروز هفته نخست لیگ برتر فوتبال 
ایران بود. شاگردان اسکوچیچ هم 
هفته  در  نفتی  دیگر  دوتیم  مثل 
نخست با قرعه سختی روبه رو شده 

بودند. 
آنها دردربی خوزستانی ها در اهواز 
مهمان تیم مدعی فوالد خوزستان 
بودند که توانستند با سوپر گل عقیل 
کعبی، برنده این بازی باشند تا ضمن 
بازی، قدم  امتیاز کامل   3 کسب 

نخست را محکم برداشته باشند.

سهم نفتی ها در شروع لیگ برتر فوتبال ایران
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با اعالم هیأت والیبال استان 
خوزستان، مربی تیم والیبال بانوان 
نفت مسجدسلیمان، به عنوان مربی 
تیم منتخب استان خوزستان در 
مسابقات کشور معرفی شد.  با اعالم 
و درخواست هیأت والیبال استان 
خوزستان، حدیث قنبری، مربی تیم 
نفت مسجدسلیمان، هدایت تیم 
نونهاالن منتخب خوزستان را در 
مسابقات کشوری به عهده خواهد 
داشت. این مسابقات از تاریخ 3 تا 10 
شهریور و با حضور تیم هایی از 
استان های مختلف کشور در شهر 

ساری برگزار می شود. 

ابوالفضل جمعه پور وزنه بردار نفت 
قهرمانی  مسابقات  در  که  امیدیه 
کشورخوش درخشیده بود، به تیم ملی 
دعوت شد. اردوی آماده سازی تیم ملی 
وزنه برداری نوجوانان کشورمان از تاریخ 
25 مرداد ماه )برای حضور در مسابقات 
کره شمالی 2019( در کمپ تیم های 
ملی ورزشگاه آزادی شروع شده و تا 
هفته آینده هم ادامه دارد. درهمین 
زمینه با تصمیم کادر فنی تیم ملی،   
جمعه پور، قهرمان نوجوان و خوش 
آتیه باشگاه نفت امیدیه به این دوره از 
اردوهای تیم ملی دعوت شده است. 
او ضمن معرفی خود به کادر فنی تیم 
تمرین های  انجام  حال  در  ملی 
ین  ا به  تا  است  آماده سازی 

مسابقات اعزام شود.
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 مربی تیم نفت مسجدسلیمان

 مربی تیم منتخب خوزستان شد

بانوان نفتی در فوتسال رنگ برد را دیدند 

  وزنه بردارنوجوان نفت امیدیه در تیم ملی 

این نفت می تواند سهمیه آسیا بگیرد

اسکوچیچ برای تمام لحظه های 
بازی برنامه دارد و باید بگویم او یکی 
از بهترین مربی هایی است که با او 
کارکردم. او  کارش را بلد است و 
می داند که از بازی چه می خواهد. 
تمرین های متنوعی برای رسیدن به 
دروازه حریف داریم و همینطوربرای 
خط دفاع هم تاکتیک های خوبی دارد 
تا گل نخوریم 

آرش جعفری- مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم مثل بقیه بازیکنان 
لیگ به کیفیت توپ های لیگ برتر انتقاد دارد ومی گوید، این توپ استاندارد 
نیست و اگر هم باشد، در سطح فوتبال ایران نیست.  عقیل کعبی، مدافع تیم 
فوتبال صنعت نفت آبادان می گوید: »برابر فوالد، بازی سختی داشتیم؛ اما با 
تمام این اوصاف موفق شدیم با استفاده از موقعیت هایمان، تیم برتر میدان 

باشیم ودرعین حال خوشحالم که در نخستین بازی لیگ ودربازی بیرون از 
خانه، سه امتیاز مهم را گرفتم. امیدوارم در ادامه خیلی زود به فرم مطلوب 
خودمان برسیم و بهتر از این باشیم؛ چون نفت می تواند در لیگ بدرخشد.  
گلزن تیم فوتبال نفت آبادان در هفته نخست لیگ برتر گفت وگویی با »مشعل« 

داشت که با هم می خوانیم.

باالخره بعد از پشت سر گذاشتن دو هفته از 
شروع لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های ایران، 
یکی از دو نماینده نفت در این رقابت ها رنگ برد 

را دید.
تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان که در 
هفته نخست با 7 گل شکست خورده بود، در هفته 
دوم در خانه موفق شد با نتیجه نزدیک 3 بر 2 
حریف خود، پویندگان صنعت فجر شیراز را 
شکست دهد تا موقتاً به اوضاع خود سروسامان 

داده باشد.

پریوش خلیلی، راحله رفیعی و کافیه هزاریان 
در این دیدار برای پاالیش نفت آبادان گلزنی 

کردند. 
 اما تیم مدعی ملی حفاری که چند عنوان 
قهرمانی را در کارنامه دارد، بعد از تساوی هفته 
گذشته مقابل نامی نو، این هفته در مشهد به تیم 
هیات فوتبال خراسان رضوی باخت تا با یک امتیاز 
از دو بازی شرایط خوبی نداشته باشد. حفاری با 
نتیجه 2 بر یک شکست خورد و تگ گل حفاری 

را سارا افرازی به ثمر رساند.

04

برد، تساوی و شکست 
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 همواره عشق، بی خبر از راه می رسد
چونان مسافری که به ناگاه  می رسد
وا می نهم به اشک و به مژگان، تدارکش
چون وقت آب و جاروی این راه می رسد
اینت زهی شکوه که نزدت کالم من
می رسد ه  سحرگا نسیم  موکب  با 
دامنت به  دل  نمی نهدت  دیگران  با 
چندان که دست خواهش کوتاه می رسد
دلم در  پلنگانه  گرفته  کمین  میلی 
تا آهوی تو ، کی به کمین گاه می رسد!
هنگام وصل ماست، به باغ بزرگ شب
وقتی که سیب نقره ای ماه، می رسد
غزل از  و  بیاویز  راه  به  دلت  شاعر! 
طاقی بزن خجسته که دلخواه می رسد

*حسین منزوی

مجموعه سه جلدی »مدرسه جاسوسی«، »اردوی جاسوسی« و »نقشه جاسوسی«، 
مجموعه ای جذاب و اسرارآمیز است که فضای محرمانه ای دارد و به نوجوانانی که عاشق 
ماجراهای جنایی، رمز و راز، کشف مسائل سری و حل مسائل پیچیده هستند، توصیه 
می شود. شخصیت اصلی داستان، دانش آموز کالس چهارمی  است که نابغه ریاضی است 
و در کسری از ثانیه مسائل ضرب و تقسیم را حل می کند و عاشق جیمز باند است؛ اما 
از زمانی که پا به مدرسه جادویی می گذارد، با موضوعاتی رو به رو می شود که برایش بسیار 
عجیب است و حتی نمی تواند فکرش را بکند که در مدرسه جاسوسی پذیرفته شده 
است. این مجموعه، پسرها و دخترهایی را نشان می دهد که از نظر هوش و توانایی با هم 
برابرند و به صورت ویژه روی آن تأکید می کند. »مدرسه  جاسوسی«، هم پر از ماجراجویی 
و کشمکش است و هم پر از کارها و اتفاق های مختلف و طنزآمیز. در نخستین جلد این 
مجموعه با عنوان »مدرسه جاسوسی« بن ریپلی، با آن هوش و استعداد عجیب در 
ریاضی ، بدون اینکه خودش خبر داشته باشد، در آزمون مدرسه جاسوسی قبول می شود 
و حاال باید به یک مدرسه مخفی و اسرارآمیز برود؛ اما بجز رازهای این مدرسه، دشمنان 
تازه ای هم برای او پیدا می شود که باید از پس همه  آنها بربیاید. در دومین جلد این 
مجموعه با عنوان »اردوی جاسوسی« بن ریپلی وارد مدرسه جاسوسی می شود؛ اما آنجا 
هیچ شباهتی به دنیای اتوکشیده جیمز باند که بن ریپلی عاشقش است، ندارد. 
جاسوس ها، نفوذی ها و تبهکاران هر لحظه ممکن است دخلش را بیاورند. از لحظه ورود 
بن به این مدرسه، دشمنان سازمان جاسوسی در پی شکار او هستند. در این جلد، بن 
همراه با بچه های مدرسه راهی یک اردوی آموزشی در دل جنگل می شود که این بهترین 
فرصت برای شکار یک بچه جاسوس بااستعداد است. البته بن ریپلی، بدشانس ترین 
جاسوس عالم است. او هرچند یکی از باهوش ترین جاسوس های مدرسه جاسوسی است 
و می تواند هر مساله ریاضی و معمایی را حل کند؛ اما هیچ کدام از اینها باعث نمی شود 
که دردسرهای او هر روز بیشتر نشود. در سومین جلد با عنوان »نقشه جاسوسی« وقتی 
اسپایدر و باقی دشمنان مدرسه جاسوسی، نقشه دستگیری و قتل  بن   را  توی   سر 
دارند، مدیر مدرسه جاسوسی او را اخراج می کند و این تازه شروع دردسرهای بن است. 

این کتاب را استوارت گیبز نوشته و شیرین ملک فاضلی آن را ترجمه کرده است. 

 آتش بس)۱( یکی از فیلم های پرفروش و پرطرفدار تهمینه میالني در ژانر 
کمدي- رمانتیک است که در سال ۱3۸5 اکران و گفته شد که بیش از ۱.5 
میلیارد تومان فروش داشته است. سایه، مهندس آرشیتکت برای طالق 
از همسرش یوسف که مهندس راه و ساختمان است، نزد وکیل می رود؛ اما 
به طور اتفاقی گذرش به مطب یک روانشناس می افتد و او توصیه هایی 
می کند که مسیر زندگی سایه را تغییر می دهد. مهناز افشار و محمدرضا 

گلزار، دو بازیگر مطرح سینمای آن زمان، بازیگران این فیلم هستند. 

تشبس)1( آ
بهناگاهمیرسد

مدرسهجاسوسی نهفرشتهام،نهشیطان
همایون شجریان این آلبوم را در اسفند سال ۱392 روانه بازار کرد؛ 
اثری که در سه کشور آمریکا، ترکیه و ایران ضبط شد و تیراژ اولیه آن 
50 هزار نسخه بود. این آلبوم با اشعاری از موالنا، سیمین بهبهانی، 
حسین منزوی و محمدرضا شفیعی کدکنی با آهنگسازی و تنظیم 
سهراب پورناظری تهیه شد و قطعه »چرا رفتی، چرا من بی قرارم« 
قطعه محبوب این آلبوم است. نوازندگان بزرگی مثل شجاعت 
حسین خان، درو استاچه، دیوید گارنر، جیمی  جانسون، محمد آکاتای، 

جان ویک فیلد و رامون اسنگنارو در این اثر همکاری داشته اند. 

شاعرانه ها

مشعل- با فناوری هایی که در این سال ها روی تلفن های 
همراه نصب شده، دیگر نمی توان گفت عکاس، تنها فردی 

است که دوربینی بزرگ روی دوش خود دارد. گاه دوربین یک تلفن هوشمند می تواند با 
موقعیت خبری و خاص دنیایی را متحول کند و تغییر دهد؛ مثل عکس هایی که از 

پناهندگان سوری در جریان انتقال به برخی کشورهای اروپایی گرفته شد و تصاویر جان 
دادن کودکان پناهندگان، موجی از اعتراض ها را به راه انداخت. یک فیلم کوتاه از کودکی در 

روستایی از سیستان و بلوچستان در حال روپایی زدن حرفه ای، اما در زمین خاکی که با پخش 
شدن در شبکه های اجتماعی، باعث شهرت او شد و بعدها افرادی خیر به او و خانواده اش کمک 
کردند تا استعدادش از دست نرود. نمونه این اتفاقات زیاد است و شاید همین حاال که این چند 
خط را خواندید، موارد زیادی را در ذهنتان مرور کردید؛ مواردی که بیان می کند در دنیای امروز، 
دیگر بسیاری از مفاهیم و حوزه های کاری تغییر کرده یا گسترش یافته  که عکاسی از جمله آن 

حوزه های تغییر و گسترش یافته است. 
بسیاری از کارشناسان می گویند، در دنیای عکاسی و به طور کلی صنعت دیجیتال با تولید 
دوربین های سبک و کوچک کامپکت که تجهیزات فنی خاصی ندارد و تنظیمات ساده ای دارد، 
تعداد زیادی از مردم امکان استفاده از انواع دوربین را در هر شرایط و زمانی دارند. قرار دادن 
دوربین های حرفه ای و تخصصی و حتی قرار دادن دو دوربین با کارکردهای مختلف روی 
تلفن های همراه هوشمند جدید، اتفاق تکمیلی دیگری است که دارندگان این تلفن های همراه 
می توانند در هر شرایطی از شب و روز و قرار گیری در نور، عکاسی کنند و بالفاصله آن را در 
شبکه های اجتماعی قرار دهند. با این امکانات، دیگر موضوعات اجتماعی، سیاسی یا اتفاقات 
روز در یک محله یا یک کشور، بدون واکنش باقی نمی ماند و با انتشار یک عکس همه مردم 

آن کشور یا دنیا از آن اتفاق باخبر می شوند. 
معموال افرادی که تمایل به ثبت خاطرات، احساسات و ماجراها دارند و عین حال به فضای 
اطراف خود، حضور در فضاهای جدید، مسائل اجتماعی و سیاسی، آسیب ها و سایر فعالیت های 
اجتماعی و... عالقه دارند، خواهان ثبت آن لحظات و عکاسی کردن هستند. این افراد با هر 
وسیله ای که در دسترس داشته باشند، سعی می کنند این حس و حال را منتقل کنند و اگر 
دوربین یا تلفن همراه داشته باشند، این اتفاق را با کمک دوربین عکاسی یا دوربین تلفن 
همراهشان ثبت می کنند. یک مادر که تمام روز در خانه است و با نوزاد کوچکش سرگرم است 
و از او عکس می گیرد، مرد بازنشسته ای که با گلدان های تازه قلمه زده سرگرم است و از مراحل 
رشد آن عکس می گیرد و در شبکه های اجتماعی می گذارد یا دانشجویان جوانی که از اوقات 
فراغتشان عکس می گیرند و در گروه های خودشان می گذارند، همه اینها نشان می دهد که 
عکس، دیگر یک ابزار فنی دور از دسترس نیست و به جزئی از زندگی امروز تبدیل شده است. 
2۸ مرداد مصادف با ۱9 آگوست را به عنوان روز عکاس نامگذاری کرده اند و هفته گذشته 
بسیاری از افراد در جامعه عکاسی درباره سختی ها و شرایط عکاسی در این دوره جدید صحبت 
کردند و بسیاری از کارشناسان، درباره شهروندانی حرف زدند که با دوربین تلفن همراهشان 
به یک خبرنگار تبدیل شده اند. به هر روی می توان گفت که هیچ یک از ابزارهای هنری در 
دسترس افراد در یک جامعه به اندازه عکاسی، قابلیت بازتاب در دنیای پرتحول امروز در این 
ابعاد بزرگ و پرتغییر را ندارد و گاه حتی افراد و مسؤوالن از این جریان پرشتاب عقب می افتند. 
شهروندان بخوبی یاد گرفته اند که نسبت به مسائل اطراف خود حساسیت داشته باشند، واکنش 
نشان دهند و با توجه به حقوق شهروندی که شناخته اند، می دانند که می توانند با ثبت این 
شرایط و انتقال آن به مسؤوالن، منتظر پاسخ و خدمات بهتر باشند و شاید این یکی از 

اثرگذاری های مثبت عکاسی در دنیای امروز است. 

وز عکاس و به افتخار همه دوربین به دست ها به مناسبت ر
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محمد کشاورز، پزشکیار بهداشت و درمان 
صنعت نفت گچساران که بر اثر سانحه 
رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، با 
اهدای عضو خود به یک بیمار نیازمند جانی 
دوباره بخشید.  روابط عمومی  بهداشت و 
درمان صنعت نفت گچساران در خبری 
ضمن بیان این اتفاق در توضیح بیشتر اعالم 
کرد: مرحوم کشاورز 27 مرداد در سانحه 
رانندگی در حوالی گچساران دچار مرگ مغزی شد و با توجه به داشتن 
کارت اهدای عضو، با رضایت خانواده و تشخیص قطعی پزشکان تیم اهدای 
عضو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مبنی بر مرگ مغزی، کبد وی به بیمار 
نیازمند اهدا شد. کار برداشت و انتقال کبد این پزشکیار شاغل در بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچساران، از سوی تیم های پیوند اعضای بیمارستان 
شهید رجایی گچساران، دانشگاه علوم پزشکی استان و بیمارستان 

ابوعلی سینا  شیراز انجام شد. 

اهدایعضوپزشکیاربهداشتو
درمانصنعتنفتگچساران

مشعل شماره 937
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تابستان است و سرگرمی های 
آبی برای کودکان؛ چشمه 
دیمه، یکی از بهترین منابع آب 
معدنی و تفرجگاه های استان 
چهارمحال و بختیاری است. 
عکس روبه رو، تصویری از 
بازی کودکان در آب مربوط به 
پل زمانخان در حاشیه زاینده 
رود و تفرجگاه چشمه دیمه 

است. 
عکس از پانته آ نیکزاد- مهر 

این نرم افزار می تواند با استفاده از قدرتی که دارد، زیبایی های نهفته در چهره و 
عکس های شما را آشکار ساخته و آنها را به رخ بکشاند. برنامه پیش رو با استفاده 
از فیلتر افکت هایی که دارد، می تواند تصاویر شما را آنالیز کرده و با بهینه سازی 
کردن آنها زیبایی خاصی ببخشد. افزون بر این بخش های دیگری نظیر اضافه کردن 
حباب های متنی روی سر افراد در این نرم افزار گنجانده شده که هر یک به تنهایی 
قابلیت زیباتر کردن عکس های شما را دارا هستند. اشتراک گذاری در اینستاگرام، 
فیس بوک، توییتر، تشخیص چهره، صاف کردن و اصالح رنگ پوست، تنظیم 
گردی و ضخامت مرز عکس و مقایسه با عکس اصلی و امکان برگشت در هر مرحله 

از ویژگی های این برنامه است. 

برنامه ای قدرتمند و حرفه ای برای افزودن افکت های جالب 
روی تصاویر شما از استودیوی Capsule Digital Ltd برای اندروید 
است که با آن می توان از میان هزاران قاب و افکت روی 
تصاویر خود اعمال کنید و جلوه هایی خاص را به آن ها 
ببخشید. این برنامه که برای سیستم عامل اندروید طراحی 
شده است ، این امکان را به شما می دهد که چهره ی خود را 
به جای 300 افراد مشهور قرار دهید! در این نرم افزار تنها کاری که انجام 
می دهید، این است که عکس مورد نظر خود را وارد نرم افزار می کنید و 
نرم افزار به طور خودکار چهره شما را شناسایی و از پس زمینه جدا کرده و 
در تصویر جدید جایگزین می کند ! توجه داشته باشید که این برنامه تحت 
 WiFi وب کار می کند یعنی برای افکت گذاری عکس باید از طریق کانکشن
و یا G3 به اینترنت متصل باشید! نکته جالب اینجاست که این برنامه از 
محبوب ترین نرم افزارهای دسته بندی Photo گوگل پلی به شمار می رود .

این برنامه برای آن دسته از افرادی طراحی شده است که 
می خواهند بسادگی هر چه تمام تر، به یک هنرمند در تغییرات 
عکس ها تبدیل شوند. این اپلیکیشن با داشتن ابزارهای 
قدرتمند بسیار خود توانسته است رتبه اول اپلیکیشن عکس 
را در گوگل پلی و نیز آمازون به خود اختصاص دهد. از جمله این 
ابزارها می توان به افکت های متنی،  فریم، کالژ، ماسک، برش، 
چرخاندن، بلور و … اشاره کرد. امکان آپلود و نمایش تصاویر با 
GIF، پشتیبانی از عکس های با کیفیت 4 تا ۸  فرمت 
مگاپیکسل، بهینه سازی کالژ تصاویر با استفاده از قاب های 
برنامه،  برنامه، بهبود باگ های کالژ تصاویر  متعدد 
افکت هایی با نور منشور جدید و ساخت استیکر خودتان 

از جمله قابلیت های این برنامه است. 

 Beauty Booth Pro 

PhotoFunia

PicsArt

اپلیکیشن های کاربردی  

 آشنایی با  هنرمندی
 از خانواده صنعت نفت

مشعل تغییرات و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما با رشد خوبی 
پیش می روند و در این سال ها شاهد اتفاقات بسیاری در عرصه های اجتماعی، 
فرهنگی و هنری بوده ایم که بخش قابل توجهی از آن، سهم زنان بوده است. 
دختران و زنان بسیاری در این سال ها در بخش های مختلف حوزه های هنری 
درخشیده اند و جایی برای هنرنمایی داشته اند. یکی از این عرصه ها، سینما 
و تلویزیون است که همچنان جزو پرطرفدار ترین هنرها برای مخاطبان 
مردمی به شمار می رود. آذر فرامرزی، فیلمساز، بازیگر و نویسنده، یکی از 
همین زنان موفق از خانواده نفت است که توانسته موفقیت های داخلی و 
بین المللی را در مسیر تحقق خواسته هایش به دست بیاورد.  او دانش آموخته 
رشته فیلمسازی از دانشگاه فرهنگ و هنر تهران و انجمن سینمای جوان 
تهران و همچنین دانشکده »سیمبایوسیز« هندوستان است و در دوران کاری 
خود کارنامه پرکاری در سینما و تلویزیون داشته است. بتازگی نیز دو فیلم 
کوتاه )تقدیر( و فیلم مستند )برلین غربی( به نویسندگی، کارگردانی و تهیه 
 The filmy( کنندگی او در سومین دوره جشنواره آن الین بمبئی هند
monks( انتخاب شده است.  فرامرزی در چند پروژه فیلم سینمایی و تله 
فیلم در نقش اصلی یا مکمل فعالیت داشته که می توان به بازی در فیلم های 
سینمایی خواب های دنباله دار )به کارگردانی پوران درخشنده(، بعداز ظهر 
سگی )به کارگردانی مصطفی کیایی(، شیر تو شیر )به کارگردانی ابراهیم 
فروزش( و برخورد خیلی نزدیک )به کارگردانی اسماعیل میهن دوست( و 
تله فیلم های اسرار پدری )مسعود اطیابی(، آتش زیر خاکستر )کاوه سجادی 
حسین( و سال تحویل )حسین قناعت( اشاره کرد.  او همچنین در سریال های 
با اجازه بزرگترها )شبکه سوم سیما(، قشنگ تر از ستاره )شبکه جام جم( و 
زخم )شبکه سوم( همکاری داشته است.  فیلم های کوتاه »تنهایی«، »لباس 
نارنجی«، »ناشناس«، »تقدیر«، »یادگاری« و »هدیه« و 3 فیلم مستند »راه 
برفی«، »مقدس « و »برلین غربی« جزو مواردی است که آذر فرامرزی به 
عنوان نویسنده، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده در آنها فعالیت داشته و در 
جشنواره های مختلف ملی و بین المللی نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.  
»تنهایی«، »لباس نارنجی« و »راه برفی« سه فیلم آذر فرامرزی هستند که 

در سال 20۱5 در بخش مسابقه جشنواره سانفرانسیسکو شرکت کرده و به 
نمایش درآمده است. همچنین دو فیلم »تنهایی« و »لباس نارنجی« در 
جشنواره سال های 20۱۱ و 20۱2 هندوستان به نمایش در آمده است.  این 
هنرمند که همسرش از کارکنان صنعت نفت است، تاکنون در جشنواره های 
بین المللی فیلم نیز داور بوده که می توان به داوری جشنواره بین المللی 
هندوستان، شهر بمبئی در سال های 20۱0 و 20۱4 و جشنواره بین المللی فیلم 

کوتاه و مستقل داکا در سال 20۱6 اشاره کرد. او داوری جشنواره بین المللی 
نیلوفر ابی بمبئی در سال 20۱7 را برعهده داشته و هم اکنون منتخب داوری 
فیلم در جشنواره بین المللی فیلم) pmpisff( سوالپور هند در سال 20۱9 
شده و به عنوان سفیر فیلم های ایرانی در اولین دوره جشنواره بین المللی 
)یاال( نپال در سال 20۱9 معرفی شده است. او در نمایش های  »جنگل سبز« 
و »آدم برفی« به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر حضور داشته است.  از 
دیگر موفقیت های فیلمسازی آذر فرامرزی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
-حضور، انتخاب و نمایش فیلم »راه برفی« در بخش زنان فیلمساز جشنواره 

بین المللی داکا سال 20۱6 
-حضور، انتخاب و نمایش فیلم »تقدیر« در پنجمین جشنواره بین المللی 

فیلم  هانوی ویتنام سال 20۱۸ 
-حضور، انتخاب و نمایش فیلم »یادگاری« در هفدهمین جشنواره بین المللی 

فیلم چشم سوم بمبئی هند در سال 20۱۸
-نمایش افتخاری فیلم »تقدیر« در جشنواره کورتوکینو بمبئی هند سال 

20۱۸
-حضور، انتخاب و نمایش افتخاری فیلم »تقدیر« در جشنواره بین المللی 

لوس آنجلس در سال 20۱۸ 
-نمایش افتخاری فیلم »تقدیر« در اولین جشنواره بین المللی فیلم نیلوفر 

آبی بمبئی هند در سال 20۱۸
 -حضور، انتخاب فیلم »راه برفی« در سی و ششمین جشنواره بین المللی 

ficts ایتالیا در سال 20۱۸
-حضور، انتخاب و نمایش فیلم »تقدیر« در دوازدهمین جشنواره بین المللی 

فیلم بچه ها در داکا در سال 20۱9
-حضور و انتخاب فیلم »تقدیر « در اولین جشنواره بین المللی فیلم گرین 

مانتین آمریکا در سال 20۱9
-حضور،انتخاب و نمایش 3 فیلم »یادگاری«، »برلین غربی« و» راه برفی« در 

هفتمین جشنواره بین المللی الیف آف لندن در سال 20۱9
-دریافت جایزه golden awards جشنواره سانفرانسیسکو آمریکا به 

عنوان بهترین فیلم در سال 20۱7 برای فیلم »تقدیر« 
-جایزه silver awards برای فیلم »تقدیر « از جشنواره اروپا در سال 20۱7
-جایزه Audiences awards برای فیلم »تقدیر« از جشنواره چشم سوم 

هند در سال 20۱7
-جایزه بهترین فیلم مستند و دیپلم افتخار در سال 20۱۸ از جشنواره 

بین المللی ورزشی تهران
- همکاری با خانه فرهنگ ایران در بمبئی برای برگزاری اولین جشنواره 

ایرانیان در بمبئی هند 20۱۸

فیلمهایایرانی
جشنوارهبینالمللینپال
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