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وده های نفتی  وهش و فناوری شرکت ملی پخش فرار پرست مدیریت پژ گفت و گو با سر

باتوجه به گستردگی فعالیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران که وظیفه تامین و توزیع انواع 
سوخت  مورد نیاز را در سراسر کشوربه عهده دارد، شبکه پژوهشی این شرکت نیز به ارائه نیازهای 
فناورانه مناطق سی و هفت گانه تحت پوشش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می پردازد، به 
طوری که قبل از شروع هرسال به احصای نیازهای پژوهشی سال آتی اقدام می کند.
درمناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، فعالیت های پژوهشی 
همچون پروژه های پیگیری، پروژهای پژوهشی، دانشجویی، نخبه وظیفه، فرصت 
مطالعاتی، با طی فرایندی از طریق واحد پژوهش انجام می شود و این فرایند، بررسی و 

تصویب،  کمیته پژوهشی منطقه، ارسال به ستاد و بررسی تعیین وضعیت در...

حاال نوبت قهرمانی در 
المپیک است لزوم اجرای 

تکالیف 
تعیین شده برای 

دستگاه ها در 
قانون هوای پاک

حوزه انرژی است

 اتفاق های 
خوبی در زمینه 

کیفی سازی 
پاالیشگاه ها 

افتاده است

کوهنوردی
 درس

 استقامت و صبر است

40
44

رئیس جمهوری تأکید کرد

وزیر نفت:

دهدار:

 با پیروزی انقالب و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران، به منظورگسترش فرهنگ 
پژوهش در جامعه و ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران، از سوی شورای فرهنگ 
عمومی کشور، 25 آذر به نام روز پژوهش نامگذاری شد و وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری نیز از سال 1379چهارمین هفته آذرماه راهفته پژوهش نامگذاری کرد. دلیل 
این نامگذاری اینگونه بیان شده است که مردم با اهمیت پژوهش، نقش، جایگاه و 
تأثیرآن بر اداره سازمان ها، جامعه و کشور آشنایی بیشتری پیدا کنند واز زاویه ای دیگر 
در جریان کارکرد مؤسسات، سازمان ها ومجموعه  هایی که ماهیت و عملکردشان 

پژوهشی است، قرار گیرند.





اخبار بین الملل
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روند رشد تقاضای جهانی نفت در ۲۰۲۳ 
ُکند می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد، روند رشد تقاضای نفت در 
سال آینده میالدی با وجود حفظ  شدن در سطحی مطلوب ُکند 

خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، نرخ رشد تقاضای جهانی نفت در 
سال آینده کند خواهد شد؛ اما با توجه به رهایی چین از شرایط رکود 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، همچنان در سطح مطلوب 
1.۷ درصد باقی می ماند. برآوردهای این نهاد بین المللی حکایت از 
آن دارد که چین امسال همچنان روی نوار کاهش تقاضای روزانه ۴00 
هزار بشکه ای و رسیدن به 1۵ میلیون و ۴00 هزار بشکه در روز گام 
برمی دارد، این در حالی است که انتظار می رود این مقدار رشد در 

سال ۲0۲۳ میالدی حدود  یک میلیون بشکه در روز باشد.
طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت روسیه در سال 
آینده میالدی روزانه یک میلیون و ۴00 هزار بشکه کاهش می یابد و 
اعمال طرح سقف قیمتی از سوی گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا 
بی توازنی در بازار را تشدید می کند. تولید روزانه  نفت خام روسیه 
در نوامبر امسال، روزانه 90 هزار بشکه افزایش یافت و به 11 میلیون 
و ۲00 هزار بشکه رسید که تنها روزانه ۲00 هزار بشکه کمتر از آغاز 
تنش های مسکو و کی یف است. به گفته آژانس بین المللی انرژی، 
تولید نفت روسیه همواره از برآوردهای این نهاد پیشی می گیرد؛ 
اگرچه قیمت های جهانی پایین تر و تخفیف های باال کاهش ۷00 
میلیون دالری درآمدهای نفتی روسیه و رسیدن به رقم 1۵ میلیارد 

و ۸00 میلیون دالری را به همراه داشته است.
آژانس بین المللی اعالم کرد، در حالی که قیمت های پایین تر نفت 
برای مصرف کنندگانی که با تورم فزاینده دست وپنجه نرم می کنند، 
به  نوعی تسکین بخش است؛ اما تأثیر کامل تحریم ها بر عرضه  نفت 
و فراورده های نفتی روسیه بر بازارهای جهانی هنوز باقی مانده است.

 تمایل روسیه برای مشارکت 
در پروژه های نفتی ونزوئال

معاون نخست وزیر روسیه از عالقه مندی این کشور برای افزایش 
تولید نفت در پروژه های نفتی ونزوئال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از تاس، الکساندر نواک پس از 
دیدار با طارق اِل ایسامی، وزیر نفت ونزوئال در کاراکاس اعالم کرد که 
روسیه خواهان فعالیت در صنعت نفت ونزوئال به منظور افزایش 

برداشت نفت از پروژه های مشترک با این کشور است.
دو طرف همچنین درباره نوسان های بازار نفت و وضع بدهی های 

معوق ونزوئال به روسیه بحث و تبادل نظر کردند.
دولت ونزوئال و شرکت نفت آمریکایی شورون 11 آذرماه برای از 
سرگیری فعالیت این شرکت آمریکایی در صنعت نفت ونزوئال در 
کاراکاس قرارداد امضا کردند. این قرارداد پس از آن امضا شد که 
واشنگتن بتازگی به شورون مجوزی محدود برای ازسرگیری تولید 
نفت در ونزوئال اعطا کرد. اِل ایسامی که با تحریم های آمریکا 
روبه روست، در این باره گفته بود: هدف این قرارداد، ادامه فعالیت های 
تولیدی و توسعه ای  شورون در بخش انرژی ونزوئال و منطبق با 
چارچوب قانون اساسی و قوانین حاکم بر فعالیت های نفتی در این 
کشور است. مقام های آمریکایی در ماه مه به شبکه خبری سی ان ان 
گفتند که ایاالت متحده به دنبال راه هایی است که به ونزوئال اجازه 
دهد تولید بیشتر نفت و فروش آن در بازارهای جهانی را آغاز کند و 

در نتیجه وابستگی انرژی جهان به روسیه را کاهش دهد.
تحریم های واشنگتن علیه کاراکاس، هرگونه پرداخت نقدی به 
ونزوئال را محدود می کند و این وضع نفت موجود برای صادرات را 

کاهش می دهد.

بین الملل

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: زمانی که 
شهردار تهران بودم، گفتم که وسایل محرکه ای در شهر 
تردد می کنند که ۸1 درصد آلودگی هوا از آنها نشأت 
می گیرد و منشأ این آلودگی نیز خودروهایی هستند که 

زمان بهره وری آنها تمام شده و باید اسقاط شوند.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه با بیش از ۲0 سال 
مسؤولیت های متعدد، با موضوع آلودگی هوا آشنایی 
دارد، اظهار کرد: بارها در همین صداوسیما درباره 
موضوع آلودگی هوا گفته ایم. پرسش این بود که منشأ 
آن چیست و من زمانی که شهردار تهران بودم، گفتم 
که وسایل محرکه ای در شهر تردد می کنند که ۸1 درصد 
آلودگی از آنها نشأت می گیرد. منشأ این آلودگی نیز 
خودروهایی هستند که زمان بهره وری آنها تمام شده 

که مربوط به بخش دولتی و بخش غیردولتی است و باید 
اسقاط شود. وی افزود: از سویی مسؤولیت این کار را 
گاهی بر دوش دولت و گاهی شهرداری می گذارند و از 
سوی دیگر می گویند در این زمینه قانون وجود ندارد. 
زمانی که می گوییم حکمرانی می خواهیم، یکی از آنها 
همین موضوع است. وقتی انرژی مصرف می کنیم به 
بخشی خسارت وارد می شود. امروز در تهران ۲00 
کیلومتر مترو داریم و باید هر ۲ دقیقه یک قطار از هر 
ایستگاه حرکت کند تا روزی ۸، 9 میلیون نفر مسافر 
جابه جا شود؛ اما امروز این تعداد جابه جایی تنها ۲ 

میلیون نفر است، زیرا واگن نداریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در اصالح 
شیوه حکمرانی باید به این موضوعات به صورت جدی 

توجه کنیم، گفت: بتازگی درباره بحث مربوط به 
خودروها مصوبه ای برای کامیونداران در مجلس داشتیم 
که از گمرک آزاد شوند. هم اکنون حوزه حمل ونقل ریلی 
و جاده ای برای ما بسیار مهم است که سالی چند میلیارد 
دالر به صورت مستقیم درآمد ترانزیتی برای ما ایجاد 
می کند؛ اما ایرادهای حوزه حمل ونقل و جاده ای، ما را 

دچار مشکل کرده است.
قالیباف با بیان اینکه ظرفیت کشور در حوزه منابع 
انسانی و مادی بسیار خوب است، تصریح کرد: امیدوارم 
دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه و با اولویت 
مسأله محوری حرکت کنند و اشتباه های قبل را تکرار 
نکنند. باید قدرت حل مسأله را داشته و به پیشران های 

کشور توجه کنیم تا حکمرانی نو ایجاد شود.

۸۱ درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهایی است که باید اسقاط شوند

رئیس مجلس شورای اسالمی: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری اعالم کرد:

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در 
تابستان امسال، رشد اقتصادی در 

بخش نفت به 10.۴ درصد رسید.
سیداحسان خاندوزی در نشست 
خبری از اتمام رسیدگی به الیحه 
بودجه 1۴0۲ در دولت خبر داد و با 
بیان اینکه اسناد مهم پولی و مالی 
و  بودجه  الیحه  ز  ا عم  ا دولت 
سیاست هایی که در حوزه پولی و 
ید  با  ، د می شو یب  تصو نکی  با
اقتصادی  انضباط  به  کمک کننده 
باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه 
کرد، اظهار داشت: گزارش عملکرد 
هشت ماه امسال نشان می دهد که 
۸0.۵ درصد منابع عمومی بودجه 
این درصد  و  امسال محقق شده 
تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال 

۵۶ درصد افزایش نشان می دهد.
و  نفتی  منابع  تحقق  افزود:  وی 
مدت  این  در  نیز  گازی  میعانات 
نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶0 
درصد افزایش داشته و این میزان در 
سایر  و  گمرک  و  مالیات  بخش 
 ۶۷ نیز  دولت  جاری  درآمدهای 

درصد رشد نشان می دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی به بیان 
دولت طی  اقتصادی  شاخص های 
امسال پرداخت و گفت: در تابستان 
بخش  در  اقتصادی  رشد  امسال 
صنعت ۸.۷ درصد، در بخش معدن 

درصد،   10.۴ نفت  درصد،   ۷.۳
بخش  در  و  درصد   ۲.۴ خدمات 
کشاورزی 0.۸ درصد )کمتر از یک 
رشد  مجموع  در  که  بود  درصد( 
 ۳.۶ به  تابستان  فصل  اقتصادی 

درصد رسید.
خاندوزی عنوان کرد: موتور اصلی 
ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی 
کنترل  حال  در  نقدینگی(  )رشد 
فضا  ف  خال بر همچنین   ، ست ا
سازی هایی که در برخی شبکه های 
اجتماعی صورت می گیرد، در حوزه 
ضع  و هم  ی  ز ر ا ی  ست ها سیا
درآمدهای ارزی به دلیل افزایش 
و  مهر  در  نفت  صادرات  مقدار 
به دولت گذشته  آبان ماه، نسبت 

بهتر شده است.
وی درباره الیحه بودجه سال آینده 

اظهار کرد: در الیحه بودجه 1۴0۲ 
منابع عمومی دولت شفاف سازی 
سهم  شد  ر سمت  به  و  ه  شد
و  حرکت  مولدسازی  درآمدهای 
تالش کردیم که اتکا به درآمد نفتی 
چندان در بودجه مورد توجه نباشد 
و دیگر راه ها از جمله منابع مالیاتی 

دولت مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره 
اینکه حدود ۶0 روز از تغییر ضریب 
توسعه  صندوق  به  منابع  ریز  وا
گذشته است، گفت: با استجازه مقام 
معظم رهبری 11 هزار میلیارد تومان 
از صندوق توسعه ملی به حساب 
طبق  و  شده  واریز  دولت  خزانه 
تخصیص سازمان برنامه و بودجه، 
ی  ح ها طر گی  ند عقب ما ف  صر

عمرانی خواهد شد.

دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  علمی،  معاون 
رئیس جمهوری بر ضرورت نفوذ فناوری در صنعت نفت 
تأکید کرد و گفت: اگر با جدیت به بحث ارتقای فناوری، 
بهره وری و کاهش هزینه در صنعت نفت توجه نشود، 
بدون شک این صنعت به یک صنعت بی ارزش تبدیل 
خواهد شد. روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در آیین 
همایش و نمایشگاه پتروفن در مرکز همایش های 
تخصصی شرکت ملی نفت ایران )کوشک( با تبیین واژه 
پژوهش اظهار کرد: هر کشوری دارای مزیت هایی است 
و مزیت ایران »صنعت نفت« آن است، بنابراین اگر 
می خواهیم در توسعه دانش و فناوری فعالیت کنیم، 
بدون شک نقطه اول صنعت نفت و پایین دست آن 
است. وی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا به منابع 

طبیعی نفت دسترسی به صرفه ندارند؛ اما با استفاده از 
فناوری آن را به صرفه کرده اند، به گونه ای که بعضی از 
کشورهایی که مصرف کننده بودند، به صادرکننده 
خدمات تبدیل شده اند، تصریح کرد: در ۵0 سال گذشته 
در اختیار بودن منابع نفتی از مزیت کشورها به شمار 
می رفت؛ اما امروزه داشتن این منابع طبیعی مزیت 
نیست؛ زیرا با نفوذ فناوری، ارزش افزوده بیشتری 
نسبت به مقدار ارزش افزوده مواد خام ایجاد شده است. 
دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  علمی،  معاون 
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تجارت ماده خام ممکن 
است ۷0 تا ۸0 درصد حاشیه سود داشته باشد؛ اما نفوذ 
فناوری و ایجاد محصوالت جدید تا یکهزار درصد ارزش 
ایجاد می کند، افزود: اگر با جدیت به بحث ارتقای 

فناوری، بهره وری و کاهش هزینه در صنعت نفت توجه 
نشود، قطعا این صنعت به یک صنعت بی ارزش تبدیل 

خواهد شد.

صنعت نفت در جایگاه نخست استفاده از 
محصوالت بار اول

فیروزآبادی با بیان اینکه صنعت نفت به همان مقدار 
که صاحب فرصت است، به همان مقدار در تهدید هم 
است، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه اختصاص ۳۵ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و 
صنایع پایین دست آن پیش بینی شده که سهم 
هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین بازیگران این 

عرصه 1۵ میلیارد دالر برآورد شده است.

ضرورت نفوذ فناوری در صنعت نفت

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

رشد اقتصادی بخش نفت
 در تابستان امسال به ۱۰/4 درصد رسید

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

روند کاهش تولید گاز از ۱4۰5 
آغاز می شود

رئیس جمهوری تأکید کرد:

لزوم اجرای تکالیف تعیین شده 
برای دستگاه ها در قانون

 هوای پاک  
اجرای  لزوم  بر  رئیس جمهوری 
تکالیف تعیین  شده برای دستگاه ها در 
قانون هوای پاک تأکید کرد و گفت: 
از حقوق اساسی جامعه  هوای پاک 

است.
نشست  در  رئیسی  سیدابراهیم 
هیأت  اعضای  همه  از  دولت  هیأت 
نشست   1۸ برگزاری  با  که  وزیران 
فوق العاده، الیحه قانون بودجه 1۴0۲ کل 
کشور را با دقت و سعه صدر بررسی 

کردند، قدردانی کرد.
وی در این نشست، لزوم توجه به 
افزایش بهره وری در همه دستگاه ها را 
مورد تأکید قرار داد و آن را مؤلفه ای 
زیربنایی برای افزایش کارآمدی نظام 
اداری و رشد کشور در همه زمینه ها 

دانست.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از 
سخنان خود، هوای پاک را از حقوق 
اساسی جامعه برشمرد و با تأکید بر 
اجرای کامل قانون هوای پاک به عنوان 
مطالبه مردم تصریح کرد: در قانون 
ی  ا بر تکلیف   1 ۶ ۷  ، ک پا ی  ا هو
دستگاه های مختلف تعیین شده که 
انتظار می رود همه بخش های اجرایی در 
قبال وظایف خود پاسخگو باشند و به 

بهینه سازی  جمله  از  خود  تکالیف 
مصرف سوخت، گسترش و نوسازی 
ینی  یگز جا  ، می عمو نقل  حمل و
خودروهای فرسوده و اصالح وضع 

معادن آالینده عمل کنند.
رئیسی گفت: تأثیر اجرای طرح هایی 
یا  آموزشی  مراکز  تعطیلی  همچون 

اداره ها در کاهش آسیب های ناشی از 
آلودگی هوا مقطعی و کم دامنه است، 
بنابراین همه دستگاه ها موظفند با عمل 
به وظایف مصرح قانونی به نحوی عمل 
کنند که آثار اجرایی عملکرد آنها بر 
کاهش آلودگی هوا به صورت مستمر 

برای مردم ملموس باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس، الزمه عبور از ناترازی 
گاز را افزایش تولید، مدیریت 
مصرف، سرمایه گذاری بخش  
و  باالدست  در  پایین دستی 
استفاده از فناوری نو بیان کرد 
و گفت: روند کاهش تولید گاز 
طبیعی در کشور پس از سال 

1۴0۵ آغاز می شود.
مالک شریعتی  نیاسر در آیین همایش و نمایشگاه پتروفن در مرکز 
همایش های تخصصی شرکت ملی نفت ایران )کوشک( با اشاره به 
گزارش دو ماه گذشته کمیسیون انرژی مجلس درباره ناترازی گاز 
کشور اظهار کرد: این ناترازی اگرچه در چهار سال آینده جدی نیست 
و با تدبیر از آن عبور می کنیم؛ اما پس از سال 1۴0۵ روند کاهش تولید 
گاز طبیعی در کشور آغاز می شود، بویژه آنکه پارس جنوبی ۵0 درصد 

انرژی مورد نیاز کشور را تأمین می کند.
وی بر ضرورت توجه به سه نکته برای عبور از ناترازی گاز تأکید 
کرد و با بیان اینکه توجه نکردن به این سه نکته ممکن است 
مجتمع های عظیم پتروشیمی را با چالش روبه رو کند؛ زیرا گاز خوراک 
اصلی آنهاست و نمی توانیم کمبود گاز را از جای دیگر تأمین کنیم، 
تصریح کرد: در دل این تهدید، فرصتی بسیار بزرگ هم وجود دارد؛ 
فرصتی بزرگ برای مدیریت مصرف و فشارافزایی مخزن پارس 

جنوبی داریم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با این تقاضا خطاب به مدیران 
هلدینگ خلیج فارس که واحدهای نو را فراموش کنید و آن را دنبال 
نکنید، در توضیح نکته نخست گفت: اگر می خواهیم خوراک پایدار 
برای صنایع پتروشیمی فراهم شود، مجتمع های پتروشیمی باید در 
و فشارافزایی  گاز  میدان های  توسعه  و  نفت  باالدست صنعت 
سرمایه گذاری کنند؛ اگرچه با کشورهای دیگر در حال مذاکره برای 

فشارافزایی هستیم.

به پیش بینی آژانس بین المللی انرژی
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وزیر نفت گفت: دولت سیزدهم، کیفی سازی را در پاالیشگاه آبادان 
و همه پاالیشگاه های کشور آغاز کرده است.

جواد اوجی درباره کیفی سازی پاالیشگاه ها اظهار کرد: خوشبختانه 
در بحث کیفی سازی پاالیشگاه ها در دولت سیزدهم اتفاق های خوبی 
افتاده تا جایی که کیفی سازی پاالیشگاه اصفهان به مرحله 
بهره برداری رسیده و بزودی به اتفاق رئیس جمهوری این پروژه را به 
بهره برداری خواهیم رساند تا روزانه 1۵میلیون لیتر یورو۵ به تولید 

گازوییل کشور اضافه شود.
وی درباره نیاز کشور به سرمایه گذاری درحوزه نفت و گاز افزود: تا 
امروز نزدیک به 100 میلیارد دالر در بخش باالدست و پایین دست 
نفت و گاز برای سرمایه گذاری تفاهمنامه و قرارداد داخلی و خارجی 
امضا کرده ایم که ۲0 میلیارد دالر آن مشخصاً قرارداد است؛ هرچند 
طبق برآوردها نزدیک به ۲۵0 میلیارد دالر به سرمایه گذاری نیاز 

داریم.
وزیر نفت گفت: اگرچه بخشی از این سرمایه گذاری ها از سوی 
شرکت های خارجی انجام شده است؛ اما از ظرفیت شرکت های 
داخلی و بانک ها نیز استفاده می کنیم. برای نمونه هفت بانک در 
بهره برداری از میدان بزرگ آزادگان مشارکت داشته اند و از غول های 

اقتصادی داخل کشور برای این مشارکت دعوت کرده ایم.

 اتفاق های خوبی در زمینه کیفی سازی پاالیشگاه ها افتاده است
وزیر نفت:

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش با حضور معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش انجام شد
فراورده های نفتی:

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در جریان بازدید از میدان نفتی آذر و بررسی 
پیشرفت های پروژه در تأسیسات واحد فراورش مرکزی، تأسیسات سرچاهی از 
تحویل آن به شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در آینده نزدیک خبر داد. مهدی 
حیدری درباره تحویل نهایی میدان نفتی آذر به شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
نیز گفت: بیش از ۵0 درصد روند تحویل آن به شرکت نفت مناطق مرکزی انجام 
شده و در روزهای آینده شاهد تحویل کامل آن خواهیم بود واین میدان به منظور 
بهره برداری تحویل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب می شود. وی با بیان اینکه 
این میدان، نفت با کیفیتی دارد، تصریح کرد: با تالش های انجام شده بیش از ۳۳ 
هزار بشکه در روز از این میدان تولید خواهد شد. مدیرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی با اشاره به نقش این میدان در اشتغالزایی مردم استان ایالم تصریح کرد: 
ظرفیت این میدان و طرح توسعه آن که در آینده آغاز می شود، نقشی بسزا در جذب 
نیروهای توانمند و متخصص بومی و کشوری ایفا خواهد کرد، همچنین نیروهای 
شاغل در این منطقه در میدان ها و پروژه های اطراف به کار گرفته می شوند. براساس 
این گزارش، میدان نفتی مشترک آذر واقع در استان ایالم با سرمایه گذاری از محل 
منابع داخلی و با استفاده از توان تخصصی شرکت های صنعت نفت به بهره برداری 
رسیده است. مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و هیأت همراه بر اساس 

برنامه ریزی ها از منطقه عملیاتی تنگ بیجار و دهلران نیز بازدید خواهند کرد.

از برترین پژوهشگر وزارت نفت، طی 
برتر  پژوهشگران  معرفی  آیین 
دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه های 
دیگر، نشریات برگزیده و انجمن علمی 
مراسم  در  شد.  تجلیل  برگزیده 
بیست وسومین جشنواره تجلیل از 
پژوهشگران و فناوران برگزیده که با 
حضور محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری؛ علی خیرالدین، 
معاون فناوری و پیمان صالحی، معاون 
پژوهشی وزارت علوم در محل دانشگاه 
شهید بهشتی برگزار شد، از محمدرضا 
برترین  به عنوان  نیکو  خسروی 

پژوهشگر وزارت نفت قدردانی شد.
طی این آیین، از فناوران در پنج بخش 
فناور برتر دانشگاهی، فناور برتر پارکی 
)مستقر در پارک های علم و فناوری(، 
فناور برتر مرکز رشدی )مستقر در مراکز 
رشد(، فناور برتر دانشجویی و فناور برتر 
دستگاهی )فناوران دستگاه های دیگر( 

برتر  پژوهشگران  و  شد  قدردانی 
دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت علوم 
و دستگاه های دیگر، نشریات برگزیده و 
انجمن علمی برگزیده نیز معرفی شدند. 
ضمن معرفی برترین اعضای هیأت علمی 
در ارتباط با صنعت، استانداران برتر 
حامی فناوری، استانداران و رؤسای 
دانشگاه های حامی پژوهش و فناوری نیز 
تجلیل و قدردانی شدند. بر اساس این 
خسروی نیکو  محمدرضا  گزارش، 
به عنوان برترین پژوهشگر وزارت نفت 

در رشته شیمی انتخاب شد.

میدان نفتی آذر آماده تحویل به 
شرکت نفت و گاز غرب است

افزایش گازرسانی به صنایع عمده برترین پژوهشگر صنعت نفت معرفی شد
ونیروگاه ها در پاییز ۱4۰۱

 

قرارداد سه جانبه تامین ۵00 نفتکش جدید جاده پیما با حضور جلیل 
ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی؛ علی اکبر 
نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و رضا دولت آبادی، 

مدیرعامل بانک ملت امضا شد.
تفاهمنامه سه جانبه نوسازی و تقویت ناوگان سوخت رسانی جاده ای، 
بهمن ماه پارسال امضا و بر اساس آن مقرر شده بود که منابع مالی موردنیاز 
برای نوسازی ۵00 دستگاه نفتکش جاده پیما از طریق بانک ملت به ارزش 

1۷ هزار و ۵00 میلیارد ریال تأمین شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی در آیین عملیاتی 
شدن تفاهمنامه سه جانبه نوسازی برای تأمین۵00 دستگاه کامیون 
سوخت رسان با بیان اینکه همه تالش ها بر این موضوع متمرکز که این 
تفاهمنامه پارسال اجرایی شود، تصریح کرد: با تالش شرکت های خودروساز 
و عزیزان ما در بخش حمل ونقل، تفاهمنامه نوسازی ناوگان حمل ونقل 

فراورده در کشور اجرایی شد. 
ساالری افزود: ناوگان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در مقایسه با 
دیگر ناوگان ها به لحاظ سن و روزآمدی در شرایط بهتری قرار دارد؛ اما با 
توجه به شعاع حمل فراورده، الزم است ایمنی و تجهیزات الزم را داشته 
باشد و این اتفاق در کشور افتاده و توانسته ایم از ظرفیت های داخلی برای 

نوسازی ناوگان استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران با بیان اینکه 
مصرف سوخت در کشور افزایش یافته است، تصریح کرد: تالش می شود 

به سبد حمل ونقل سوخت کشور نگاه کالن تری داشته باشیم و پیرو آن 
زیرساخت های آن در چرخه انتقال و ذخیره سازی نیز فراهم شود.

جابه جایی 57 درصد فراورده های به صورت جاده ای
ساالری از اقدام های مهم برای توسعه زیرساخت های حمل ونقل سوخت 
در کشور، به افزایش کرایه ناوگان اشاره و بیان کرد: هم اکنون بیش از ۵۷ 
درصد چرخه سوخت از طریق حمل ونقل زمینی انجام می شود. با ورود ۵00 
دستگاه جدید به ناوگان حمل سوخت تالش می شود، مسیرهایی که 
شعاع های بیشتری دارند، زیرپوشش قرار گیرند و به شرایط رفاهی 

رانندگان نیز توجه بیشتری شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت انتقال در کنار تقویت انتقال فراورده های نفتی در 
بخش زمینی، بویژه در بخش ریلی توسعه یافته است، اظهار کرد: ناوگان 
ریلی را در بعضی مناطق توسعه داده ایم تا بتوانیم در شرایط ویژه از این 

مزیت استفاده کنیم.
ساالری با اشاره به اینکه هم اکنون معادل1۵00 تا ۲000دستگاه نفتکش 
جاده پیما در بخش ریلی جابه جای سوخت انجام می شود، تصریح کرد: این 
مقدار جابه جایی ظرفیت باالیی برابر با حدود ۳0 تا ۳۵ میلیون لیتر در روز 

است که در این بخش انجام می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران، با قدردانی 
از بانک ملت به عنوان تأمین کننده منابع مالی این طرح گفت: همکاری بانک 
ملت با مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی از سال های 

گذشته وجود داشته است.

امضای قرارداد سه جانبه تأمین 5۰۰ نفتکش  جاده پیما

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران گفت: در 
هیچ کدام از صنایع و نیروگاه های کالنشهر تهران و حومه مازوت سوزانده 
نمی شود. جلیل ساالری در این باره اظهار کرد: در نیروگاه بخاری بعثت 
تهران نیز طی هشت سال گذشته، یک لیتر مازوت هم سوزانده نشده و 
همه سوخت مورد نیاز آن، از نوع گاز طبیعی تأمین می شود. وی افزود: در 
نیروگاه منتظرقائم که فاصله بسیار زیادی با تهران دارد، مطابق مجوزهای 
صادرشده، گاه به صورت ترکیبی از سوخت نفت کوره و گاز طبیعی استفاده 
می شود. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی درباره 
کیفیت سوخت توزیعی در تهران گفت: سوخت بنزین و نفتگاز توزیعی 
در کالنشهر تهران، دارای کیفیت مناسب و مطابق با استاندارد یورو ۴ 
است. ساالری، تعداد زیاد خودروها در تهران و رشد روزافزون آنها 
همچنین استاندارد نبودن مقدار مصرف سوخت خودروها را از دالیل 
اصلی آلودگی هوای تهران اعالم و تصریح کرد: دلیل اصلی آلودگی هوای 

شهر تهران منابع ثابت است.
وی تأکید کرد: با تکمیل عملیات تعمیرات دوره ای و نگهداری 
پاالیشگاه های شازند و اصفهان، بنزین سوپر در شهر تهران نیز در حال 

توزیع است.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش بیان کرد: هم اکنون به طور 
میانگین روزانه 10۴ میلیون لیتر بنزین و 11۵ میلیون لیتر گازوییل در 

سطح کشور توزیع می شود.

در هیچ کدام از صنایع و نیروگاه های تهران 
مازوت سوزانده نمی شود

 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با ارائه آماری، از افزایش مقدار 
تحویل گاز به نیروگاه ها و صنایع عمده در مهر و آبان امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال خبر داد. محمدرضا جوالیی در این باره گفت: با تالش مجموعه 
همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران از ابتدای پاییز امسال، با اینکه نمودار 
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری سیر صعودی داشته است، شاهد رکورد 
جدیدی در گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع عمده در ماه های مهر و آبان 
امسال بودیم. وی ادامه داد: در نتیجه اقدام های انجام شده در مجموعه 
شرکت ملی گاز ایران، به طور میانگین در مهر 1۴01 روزانه ۲۴۳.۳ و در آبان، 
روزانه 19۳.۳ میلیون مترمکعب گاز تحویل نیروگاه ها شده؛ این در حالی 
است که معدل گاز تحویلی روزانه در مهر و آبان سال 1۴00 به ترتیب ۲۲0 و 
1۴۲.۷ میلیون مترمکعب بوده است. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران تصریح کرد: براین اساس، گاز تحویلی به نیروگاه ها در مهر و آبان امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال، به ترتیب 11 و ۳۵ درصد افزایش داشته است.
جوالیی درباره روند گازرسانی به صنایع عمده نیز اظهار کرد: نمودار 
گازرسانی به صنایع عمده نیز صعودی است و این مقدار در ماه های مهر و 
آبان امسال نسبت به همین بازه زمانی در سال 1۴00، به ترتیب افزایش ۸ و 

11 درصدی داشته است.
وی تاکید کرد: در مهر و آبان امسال به طور متوسط روزانه 1۴۸.۶ و 1۴۳.۸ 
میلیون مترمکعب گاز به صنایع عمده تحویل شده، این در حالی است که 
در مدت مشابه پارسال میانگین حجم گاز تحویلی روزانه به صنایع عمده در 

مهرماه 1۳۷.۲ و در آبان ماه 1۲9.1 میلیون مترمکعب برآورد شده است.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه اولویت این شرکت 
حفظ جریان پایدار گاز برای بخش خانگی و تجاری است، گفت: با آنکه در 
دوره سرد سال، بیشترین سهم تولید و فراورش گاز به بخش خانگی و تجاری 
تخصیص یافته؛ اما مجموعه شرکت ملی گاز ایران اقدام های مناسبی در 

تأمین گاز به صنایع عمده و نیروگاه ها در پاییز انجام داده است.
جوالیی در پایان با بیان اینکه صنایع و نیروگاه ها افزون بر سوخت گاز، از 
سوخت مایع نیز استفاده می کنند، بیان کرد: هرچه قدر گاز تحویلی به بخش 
صنایع بیشتر باشد، سبب کاهش مصرف سوخت مایع از سوی آن ها می شود 
که این امر کاهش آلودگی بویژه در شهرهای صنعتی را به دنبال دارد؛ از این 
رو مشترکان به این نکته توجه داشته باشند که اولویت اصلی، بخش خانگی 
است و هرچه در این بخش مصرف گاز مدیریت شود، می توانیم نیاز بخش 

صنعتی به گاز را به مقدار بیشتری تأمین کنیم.
براساس این گزارش، آبان امسال، جواد اوجی، وزیر نفت با ارائه گزارشی 
اعالم کرد از ابتدای مهر تا 1۵ آبان امسال به طور میانگین روزانه ۲۳۶ میلیون 
مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شده که 1۳ درصد بیشتر از گاز تحویلی 

به نیروگاه ها در بازه مشابه پارسال است.
از ابتدای مهر تا نیمه آبان ، روزانه نزدیک به 1۵ میلیون مترمکعب گاز بیشتری 
به صنایع عمده شامل فوالد، سیمان، پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها تحویل 
شده که نشان از افزایش 11 درصدی تحویل گاز به این صنایع، بویژه افزایش 

۳۴ درصدی تحویل گاز به صنعت فوالد در بازه زمانی یادشده است.
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایرانمشعل شماره 1091 

گزارش »مشعل« از سختی کار و دغدغه های تیم ۲۸ نفره عملیات زیر دریایی شرکت نفت فالت قاره

 با چشمان بسته

تولید نفت در خلیج فارس به سازه های آهنی سکوهای نفتی خالصه نمی شود و دنیای اصلی 
استخراج، تولید و انتقال آن به مبادی صادرات در اعماق دریا قرار دارد و در این دنیای زیر آب، 
غواصان حرفه ای نفتی )صنعتی و فراساحلی( فعالیت های مهمی انجام می دهند و عهده دار بخش 
مهمی از کار تعمیر، نگهداری لوله، تاسیسات زیر آب مانند شیرآالت سرچاهي، سکوها و شناورها، 
پایانه ها و اسکله ها، هدایت دکل هاي حفاري براي استقرار در مجاورت سکوها و چاه ها، جوشکاري 
و برشکاری، فیلمبرداري و عکسبرداري، بازرسی فنی NDT و... هستند. کارهایی سخت و 
نفسگیر که شرح کامل آن در قالب یک گزارش خبری نمی گنجد و از همین روست که غواصان 

»سقف حقوق« را برای چنین مشاغلی سخت، کافی نمی دانند.

تصویر روی جلد این شماره هفته نامه »مشعل«، رضا احمدپور را نشان می دهد که آغشته و 
غرق در سیاهی نفت است و تازه از یک مرحله از عملیات زیر آب، روی شناور آمده تا با کمک 
همکاران و به مدد گازوئیل،شاید بتواند این سیاهی را از سر و صورت خود بزداید و دوباره برای 
ادامه کار به اعماق ۴0-۵0 متری آب برود. عملیاتی که پس از دریافت گزارش یک نشتی در 
سکوی نفتی ابوذر آغاز و پیرو آن تیمی از غواصان برای پیدا کردن محل دقیق نشت نفت به این 
محل اعزام شد.رئیس تعمیرات زیر آب مناطق عملیاتی خارگ و بهرگان می گوید:»وقتی غواصی 
را زیر آب می فرستیم در واقع او را بیمار می کنیم، کار انجام می شود، سپس معالجه اش می کنیم 

و روی آب می آوریم.«

نفوذ مواد نفتی به الیه های پوستی بدن
در این عملیات، نشتی مربوط به خط لوله ۲۴ اینچ و از خطوط اصلیAB و شریان های حیاتی 
است که نفت ابوذر را به جزیره خارگ می رساند. این دسته از خطوط در هر شرایطی در اولویت 
کاری قرار دارند. عمده مراحلی که این سیاهی نفت را به همراه دارد، پیدا کردن محل نشتی و 

سوراخ لوله های زیر دریاست.
احمدپور می گوید: گاهی برای پیدا کردن محل دقیق نشتی از جمله همین خط لوله به قدری 
باید دقت داشته باشیم و به لوله نزدیک شویم و به آن بچسبیم که این آغشته شدن به نفت، 
حاصل آن است. نفت حتی به بدن او هم نفوذ کرده است و تمیز کردن آن با گازوئیل به قیمت 
سوختن پوست بدن هم تمام می شود؛ همکاران دیگر هم برای تمیز کردن به کمک می آیند. این 
هم بخشی از کار است و گریزی هم از آن نیست. البته این سوختگی تنها در این بخش از کار 
خالصه نمی شود و در عملیات نشتی گاز، این نفرات با سوختگی ناشی از گاز H۲S و آب دریا 
)اسیدسولفوریک( و گازگرفتگی هم مواجه می شوند. پس از آنکه احمدپور به روی آب می آید، 
محل دقیق نشت نفت مشخص و گزارش موقعیت دقیق آن اعالم می شود. حاال برای عملیات 
ترمیم و تعمیر این خط لوله، شناور در نزدیک ترین محل به این خط لوله می رسد و لنگر می اندازد. 
اگر شرایط آب و هوایی خوب نباشد، در حالت استندبای در فاصله ۵00 تا ۶00 متری مستقر 
می شود و نفرات باید با یک قایق و به کرات از شناور تا محل مورد نظر در رفت و آمد باشند تا در 
GPS شرایط مساعد دریا، با مستقر شدن شناور پشتیبانی کننده عملیات غواصی )به کارگیری

دستی و ابزار ناوبری که یکی از تخصص های ویژه سرپرست عملیات و گروه غواصان است( 
در موقعیت، بعد از مشخص شدن محل نشت نفت و یا گاز، گام بعدی که خالی کردن زیر خط 
لوله است، برداشته شود. با توجه به اینکه خط لوله ابوذر در میان گل و الی قرار دارد، باید زیر 

آن را با »واترجت« تا حداقل یک متر خالی کنند که همین عملیات ممکن است گاه سه تا 
چهار روز به طول بینجامد. این مرحله که به پایان می رسد، غواصان برای برداشتن 

محافظ های سیمانی روی خط وارد عمل می شوند. شکستن سیمان یا عایق های 
قیری و دیگر پوشش های روی خط لوله بابه کارگیری ابزار هیدرولیک به فاصله 

نیم متر از هر طرف باید به میزانی انجام شود که لوله کامال صیقلی شود. 
اطمینان از تمیز بودن خط برای مرحله بعد که بستن کلمپس)نشت بند( 

است، بسیار ضروری است و وجود کوچک ترین ذره ماسه و سیمان و هر 
چیز دیگری کار را با مشکل مواجه می کند و غواص را به دردسر 

می اندازد. یکی از غواصان می گوید: در چاه 1۷ میدان ابوذر، پوشش 
سیمانی را با ابزار هیدرولیک برش زدیم و جلو رفتیم، مجبور شدیم 

۴ متر از پوشش سیمانی خط لوله را برداریم تا به نقطه نشتی 
برسیم. پس از اتمام این مرحله، ارسال ابزار و تجهیزات مختلف 
و شناورسازی کلمپس توسط غوص اول)تیم اول( انجام می شود 

که باید در محل مناسب نصب شوند و غوص دوم هم باید پیچ 
و مهره های آن را نصب کند و غوص سوم نیز برای سفت کردن 
و نهایی کردن کار به زیر آب می رود. اینها مراحلی هستند 
که آلوده شدن نفرات به نفت را به همراه دارد و همان 
داستان ابتدای عملیات تکرار می شود. برای سفت کاری 
کلمپس ممکن است دو یا سه تیم در چند مرحله به 
اعماق آب بروند. در مرحله آخر هم آزمایش تست فشار 
از منطقه انجام می شود. نفرات همین تیم در یک 
عملیات، 1۸ کلمپس روی یکی از خطوط لوله اصلی 
بسته اند؛ اگر ناحیه اتصال دو لوله باشد، پوشش 
سیمانی ضعیف تری دارد و سریع تر )دو تا سه روز( 
انجام می شود؛ در غیر این صورت گاهی کار 

تعمیرات ۲0روز هم به درازا کشیده است.
او با اشاره به حساسیت کار تیم عملیات 
غواصی و تعمیرات زیر آب این منطقه می گوید: 
یک سوراخ ۳میلیمتری به اندازه یک عدس 
می تواند شبانه روز با فشار ۳0 بار در دریا تخلیه 
شود و چون نفت سبک است، سطح دریا را 

پوشش می دهد و ایجاد آلودگی می کند. 

مرجان طباطبایی:  دنیای زیبای زیر آب تنها به غواصی تفریحی کوتاه در پیچ و خم مرجان ها و ماهی ها خالصه نمی شود. در اعماق فیروزه ای آب، کاری سخت و پرخطر به نام »غواصی نفتی« هم در حال 
انجام است که درباره آن کمتر شنیده ایم. وحید کوهکن حین عملیات غواصی نفتی )صنعتی و فراساحلی( یک انگشت دست خود را از دست داده و قید خسارت ۲ میلیون تومانی برای این قطع عضو 

را هم زده است. با این حال دوباره به تیم غواصان نفتی در خارگ پیوسته و مشغول کار است. بسیاری از اعضای تیم ۲۸ نفره عملیات زیردریایی شرکت نفت فالت قاره خاطره تلخ آن عملیات را حین 
برشکاری زیر آب برای بستن یک قطعه چند تنی که منجر به قطع انگشت او شد به یاد دارند و این تنها یک قاب کوچک از خطرها و آسیب های شغل غواصی نفتی در اعماق دریاست.

غـواصی
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زمان طالیی عملیات
در تمام این عملیات، زمان نقش مهمی دارد و کار باید با سرعت 
تمام انجام شود. زمانی که بهترین حالت آن ممکن است تا یک هفته 
هم به طول انجامد. این یک هفته را ضربدر تعداد ساعاتی کنید که 
غواص باید در زیر آب بماند. یکی دیگراز غواصان می گوید: در کار 
تعمیرات خطوط با توجه به قطر لوله و عمق می توان زمان زیر آب 
ماندن را تخمین زد. تجربه این را می گوید که تعمیرات نشت در یک 
خط لوله ۲۴ اینچ حدود یک هفته زمان نیاز دارد. البته میادین نفتی 
منطقه شمال خلیج فارس از میدان های جنوب خلیج فارس )سیری 

و الوان( قدیمی تر و نیازمند کار، نگهداری وتعمیرات بیشتر است.

بیماری های نگران کننده غواصی 
اردشیر ضابطی، رئیس تعمیرات زیر آب مناطق عملیاتی خارگ و 
بهرگان که با ۳۷ سال سابقه، فعالیت خود را از سال 1۳۶۴ در شرکت 
نفت فالت قاره آغاز کرده و در مناطق مختلف الوان، سیری و... فعالیت 
داشته است، زمان زیادی تا بازنشسته شدن ندارد و از قدیمی ها و 
معدود نفرات با تخصص کامل در این حرفه است، می گوید: عمق دریا 
در منطقه عملیاتی الوان بیشتر است، اما وقتی بیشتر از ۵0 متر 
می شود، به دلیل لزوم تغییر شیوه عملیات غواصی وتغییر گاز تنفسی 
و نیاز به تجهیزات ویژه، انجام عملیات به پیمانکار سپرده می شود. 
عمق در اینجا ۴0 تا ۵۳ متر است و توسط نیروهای فالت قاره انجام 
می شود. او از دیگر تفاوت های کار در این منطقه را محدودیت دید 
آب در خارگ و بهرگان می داند که بسیار کمتر از دیگر مناطق عملیاتی 
فالت قاره است و غواص باید مهارت زیادی داشته باشد، چون عمق 
بیشتر است، احتمال خطرات و بیمار شدن هم بیشتر است. برای 
جذب این رشته ابتدا تخصص فنی و مهندسی مهم است و غواصی 
در مرحله بعد قرار دارد. کسانی جذب می شوند که فارغ التحصیل 
رشته های برق و مکانیک و فنی باشند و یا تخصص هایی چون 
جوشکاری، برقکاری، بازرسی فنی داشته باشند.  ضابطی با اشاره به 
مخاطرات این نوع از کار توضیح می دهد: یک نفر می گفت شما از 
کوسه و حیوانات خطرناک نمی ترسید؛ گفتم چرا می ترسیم، ماری 
در زیر دریا هست که اثر سم آن ۴00 برابر مار کبری است. خروس ماهی 
هست که اگر دست روی آن بگذارید، ممکن است حتی روی آب هم 
نرسید، اما تمامی اینها ممکن هست ۵ درصد از دغدغه ما را شامل 
شود.9۵ درصد آن نگرانی از بروز بیماری های غواصی است. کار 
غواصی اینگونه انجام می شود؛ وقتی غواص را زیر آب می فرستیم، 
در واقع او را بیمار می کنیم، کار انجام می شود، سپس معالجه اش 
می کنیم و روی آب می آوریم یا با به کارگیری از اتاق فشار غواصی 
روی شناور پشتیبانی غواصی نیتروژن اضافی را که در خون غواص 
حل شده، خارج می کنیم تا بتواند شرایط اقامت فشار اتمسفریک 
سطح دریا را تحمل کند و دچار عوارض بعدی نشود. غواص وقتی زیر 
آب می رود، هوایی که تحت فشار تنفس می کند، وارد گردش خونش 
می شود، برابر قوانین گازها )قانون هنری گاز تحت فشار در مایع حل 
می شود( و اسیدوز خون باال می رود؛ از آن طرف اگر سریع به سطح 
آب بیاید با انبساط گاز، انسداد عروق ایجاد می شود، یعنی اگر یک 
غواص سرعت ۳0 پا در دقیقه را رعایت نکرده باشد و باال بیاید، یکی از 
عروقش در چشم، قلب یا ریه پاره می شود. دقیقا همانند نوشابه  در 
بسته ای که آن را تکان داده و باز کرده باشید. در خون غواص هم همین 
اتفاق می افتد. وقتی شما تحت فشار تنفس می کنید، بخشی از آن 
هوای تنفسی وارد گردش خون و مثل مایع حل می شود که بیماری های 

حاصله در این رابطه با غواصی حرفه ای و عمق زیاد عجین است. 

یک مطالبه قابل تامل
با شرح سختی کار این تیم عملیاتی به عنوان یکی از بخش های 
صنعت نفت باید حق داد که مطالبه برداشتن سقف حقوق حداقل 
از مزایای شغلی و تخصصی آنان از خواسته های آنها باشد؛ موضوعی 
که در بخش های مختلف گفت و گو از سوی آنها مورد اشاره قرار 
گرفت. ضابطی که کمتر ازیک سال دیگر بازنشسته می شود  و در 
میان صحبت های خود به مشکل سقف حقوق می پردازد و می گوید: 
برای کارکنان عملیات و سکوها تا ۵0 درصد حقوق زیر سقف می رود. 
اگر االن هم اینجا مانده ام، به خاطر عشق و عالقه به کار است. 

همسرم می گوید اگر به تو حقوق هم ندهند، باز به این کار و حرفه 
ادامه می دهی. سرپرست تیم عملیات دریا و رئیس تعمیرات زیر آب 
در ادامه با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در کاهش انگیزه نفرات، 
سقف حقوق است، می گوید: با اجرای این طرح بسیاری از کارکنان 
زحمتکش صنعت نفت مظلوم واقع    شدند. او به بیان بخش دیگری 
از سختی کار خود می پردازد و می گوید: با توجه به راهبردی بودن 
موقعیت منطقه عملیاتی خارگ، وقتی یک خط لوله سوراخ شود با 
هر روشی باید آن را ترمیم کنیم. سال گذشته همین موقع در دوره 
کرونا عملیاتی را که باید با تیم حداقل ۸ نفره انجام می شد، به دلیل 
ابتالی همکاران به کرونا تنهایی انجام شد تا خط لوله تعمیر شود. با 
وجود تمامی این شرایط سخت برای کارکنان اقماری و مناطق 
عملیاتی متاسفانه از فوق العاده غواصی، اضافه کار و حق سکو خبری 
نیست.  او می گوید: این موارد برای من مشکل مدیریتی ایجاد کرده 
است؛ به نحوی که تنهابا به کارگیری حس عالقه مندی به کار و 
ایثارگری کارکنان ازتوان عملیاتی آنها بهره گرفته می شود و هیچ 
انگیزه مالی و پاداش اضافه کار و... شامل برخی همکاران و 

سرپرستان متخصص با تجربه وقدیمی که مشمول سقف حقوق 
شدند، نمی شود. اگر قرار بود مثل دیگر کارکنان حقوق دریافت کنم 
که در دریا کار نمی کردم. حقوق ما فرقی با افراد ثابت روی خشکی 
ندارد. وقتی با فعالیت و عملکرد مناسب، ارزشیابی خوب گرفتیم، 
چرا باید با سایر کارکنان غیرعملیاتی یا حاضر در خشکی برابر 
باشیم؟ آیا این عدالت است که حقوق من با کسی که ۲۲ سال بعد 

از من آمده، برابر باشد؟ برابری همه جا عدالت نیست. 

تجربیات کاری و خطرهایش
 او در ادامه از تجربه تلخ خود در سال 9۲ می گوید که سختی و 
حساسیت کار به شکلی بود که روزانه تنها ۴ ساعت می خوابیدیم 
وکار در عمق زیاد کمی باالتر از۵0 متر انجام می شد. در چنین 
شرایطی بیماری های غواصی و معالجه و اتاق فشار، ضروری ترین 
موارد برای غواصی در کار محسوب می شود. از کوسه ۳ متری، ۳ 
درصد دغدغه داریم، 9۷ درصد دغدغه برای این بیماری هاست که 
راحت می تواند ما را فلج کند. شب که می خوابیم، نگران جان 

کارکنان خود هستیم؛ آثار ازت در خون تا ۴ ساعت بعد 
نمایان می شود. جداول معالجاتی حداقل ۷ ساعت 
است. اگر یکی از اعضای تیم پس از عملیات بگوید 
پایش خواب رفته، باید سرپرست او را سریعا به اتاق 
فشار ببرد و اگر این موارد از سوی نفرات به سرتیم 
گزارش نشود، ممکن است باعث فلج شدن آنها شود.  
یکی از غواصان تجربه تلخ خود را برای یافتن اجساد 
سقوط هلیکوپتر در جزیره خارگ توضیح می دهد که 
تابستان 9۵ وقتی هلیکوپتر سقوط کرد، از شانس ما 
۳0 متر به پایین تر تاریک و دید آب بسیار کم بود که در 
چنین شرایطی غواص دچار پانیک می شود. مثل اینکه 
دست را محکم روی چشم بگذاریم و بخواهیم دنبال 
چشمش  روی  قوه  چراغ  یک  بگردیم.  جسد 
می گذاشتیم تا نوری ببیند و به حالت عادی بازگردد؛ با 
وجود این باید در این عملیات می رفتیم و از زیر آب 
اجساد را باال می آوردیم .با این وجود قطعه موثری که 

پیدا کردیم، ارتفاع سنج هلیکوپتر بود. 

کوسه ها، میزبانان خطرناک زیر آب 
با توجه به قدمت وفرسودگی خطوط لوله و سکوهای 
نفتی در منطقه عملیاتی خارگ و بهرگان، عمده ترین 
کار که در این دو منطقه وجود دارد، تعمیر خطوط لوله 
دریایی است. تیم های عملیاتی خارگ و بهرگان در ۵ 
سال گذشته حدود ۶9 مورد تعمیر خطوط لوله تنها در 
حوزه میدان نفتی درود و ابوذر انجام داده اند و با یک 
حساب سرانگشتی با مجموعه عملیات انجام شده در 
فیلدهای ابوذر ودرود در این مقطع حدود۳0میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی شده است و اگر این فعالیت ها از 
سوی  خارجی ها انجام می شد، هزینه زیادی را به صنعت 
نفت تحمیل می کرد. ضابطی می گوید: متاسفانه در 
محدوده خارگ، معموال خطوط لوله  مدفون هستند و 
دید در زیر آب کم است. غواص باید خیلی شجاع باشد 
که با دید کم یا در مواقعی در دید صفر بتواند کار کند. 
در بسیاری از محدوده های زیر آب، ما چشم بسته کار 
می کنیم. در شرایط کار با چشمان بسته، دست هم را 

می گیریم و با عالیم دست کار و عملیات را دنبال 
می کنیم. البته به این بخش از سختی کار باید سرمای 
آب، مواج بودن دریا و حمله موجودات دریایی همچون 
کوسه ها را هم اضافه کرد.  امید قابضی، ۳۸ ساله که اهل 
گچساران و با مدرک مهندسی نفت،از غواصان جوان 
تیم است، می گوید: در شرایط تاریکی و عمق زیاد که 
باید با چشم بسته کار کنیم، هر میزان از زمان تاریکی و 
دید کم در زیر آب می گذرد، احساس سرگیجه به غواص 
دست می دهد و چشم ها تمرکز را از دست می دهد. باید 
حتما حالت شوک ایجاد شود تا عادی شویم. عمق هم 
زیاد است. در عمق بیش از ۴0 متر دچار آثار ناشی از 
ازت می شویم. تاثیر آن در بدن غواصان به این شکل 
است که دچار خوشی زیاد، ترس کاذب یا فراموشی و 
گیجی و یا حس اعتماد به نفس باال می شویم. مثال وقتی 
روی آب می آییم، می خندیم. گاهی نمی دانیم در چه 
موقعیتی قرار داریم، پایین یا باال کجاست. به اندازه هر 
۵ متری که پایین می رویم تغییرات زیادی در سیستم 
تنفسی، همچنین هوش و حواس ایجاد می شود. به 
خاطر همین پایین تر از عمق ۵0 متر مخلوط تنفسی 
تغییر می کند و هلیوم/ اکسیژن می شود. جذب هلیوم 
بیشتر از ازت است؛ به گونه ای که هشت برابر بیشتر 
جذب خون می شود و به همان نسبت هم خارج 
می شود. اگر بخواهیم تاثیر این عمق در کار غواصی را 
بهتر متوجه شویم، باید بدانید که این عمق 1۶۵ پاست 
و این مسافت از سوی غواص حدود کمی بیش از ۲ 
دقیقه طی می شود. طوالنی شدن این زمان باعث حل 
شدن نیتروژن در بافت بدن می شود که مطابق برنامه 
باید منتظر باشد تا جریان عادی خون را طی کند، در 
غیر این صورت مرگ یا فلج اندام و دیگران خطرات در 
انتظارشان است. در غوص های گاز مخلوط هم خطرهای 
دیگری است و براساس برنامه باید گاز حل شده اضافی 
در بافت به آرامی و از طریق جریان خون به ریه ها منتقل 
و با بازدم خارج شود که بخشی از آن باید در اتاق فشار 
دنبال شود و میزان گاز درون بافت های بدن، به حالت 
تعادل در سطح آب برسد. ساالر کیان زاد هم با اشاره به 
و  توضیح می دهد: غواصی صنعتی  کار  سختی 
فراساحلی دشواری های متنوع جسمی و روانی ایجاد 
می کند و در صورت رعایت نکردن اقدام های ایمنی و 
نداشتن آموزش های کافی می تواند تهدیدی برای جان 
ما باشد.  او با اشاره به استرس باال در این کار می گوید: 
غواصان حرفه ای باید توانایی آرام ماندن تحت فشار را 
به دست بیاورند و در محیط های متفاوت و چالش برانگیز 
و دشوار که دید و ارتباط به سختی ممکن است، فعالیت 

کنند.

تعمیرات نفسگیر آنالین در اعماق آب 
ضابطی در ادامه به انجام کار آنالین روی خطوط نفتی 
بدون بستن خط نفت اشاره می کند و می گوید: تعمیرات 
آنالین خط، از ویژگی خاص تیم عملیات دریایی است 
که با مهارت و تجربه غواصان خارگ حاصل شده است. 
او توضیح می دهد: به منظور متوقف نشدن تولید نفت 
و با وجود ریسک باالی کار برای ما، در فیلد ابوذر روش 
تعمیرات آنالین خط بدون توقف تولید را امتحان کردیم 
و از آن پس این شیوه را در مواردی انجام می دهیم. به 
این صورت که در یک مورد نشت خط لوله ابوذر با وجود 
تداوم تولید، جداسازی آب و نفت در سکو کاهش داده 
می شود که به این ترتیب در زمان تولید، آب پایین و 
نفت باالتر قرار گیرد و با توجه به اینکه محل نشتی و 
سوراخ ها معموال کف لوله و در ساعت ۵ و ۶ خط است، 
خط تولید را دو فاز کردیم و در حالی  که خروج آب با 

فشار در حال انجام بود، تعمیرات خط را انجام دادیم.
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یک نفر می گفت از کوسه و 
حیوانات خطرناک نمی ترسید؟ 

گفتم می ترسیم؛ ماری در 
زیردریا هست که اثر سم آن 

400 برابر مار کبری است. اما 95 
درصد آن نگرانی از بروز 

بیماری های غواصی است

۱۰۱۱

گزارش ویژه



www.mashal.ir

ضابطی برای مشخص شدن اهمیت این شکل از تعمیرات توضیح 
می دهد: یک عملیات تعمیراتی خط لوله از سوی یک شرکت 
خارجی که 11 روز به طول انجامید و با شات داون کامل همراه بود، 
هزینه های عدم نفع و توقف تولید را خاطرنشان می شود. او 
می گوید: اگر بخواهیم عدم النفع تولید با تعمیرات آنالین را با 35 
دالر محاسبه کنیم، اعداد و ارقام نجومی می شود. قبال یک کلمپس 
بسته می شد، وزیر هم از آن باخبر بود و پاداش به گروه تعلق 
می گرفت، االن شاید ماهی ۲یا 3 کلمپس می بندیم و هیچ خبری 

هم هیچ جا نیست.

خطرهرلحظهماراتهدیدمیکند
صحبت از اتاق فشار شد که در بازدید از شناور پشتیبانی عملیات 
غواصی با تجهیزات و ادوات مختلف این گروه از جمله اتاق فشار 
آشنا می شوم. روی شناور که به شکل اختصاصی در اختیار تیم 
تعمیرات زیر آب منطقه عملیاتی خارگ قرار دارد، اتاق فشار، دایو 
کنترل، الرس )LARS( و دیگر تجهیزات وجود دارد. این تیم با 
این شناور کارهای تعمیراتی انجام می دهند و برای هر عملیات، 
محل اعزام از این نقطه کنار ساحل در موقعیت جزیره خارگ است. 
روز پنج شنبه که از این شناور بازدید می کنیم، گفته می شود برای 
یک کار تعمیراتی دریایی عازم شده و بعد از دو هفته تازه 
بازگشته اند. فرقی نمی کند عملیات کمتر از یک روز باشد و یا یک 
ماه به طول بینجامد، هر عملیاتی از سوی این تیم باید با این شناور 
مجهز به تجهیزات کامل انجام شود. یکی از تجهیزات موجود در 
این شناور، اتاق فشار غواصی و معالجاتی است که از تجهیز ات 
مهم و حیاتی غواصی است. این تیم دو اتاق فشار دارند. در این 
اتاق فشار یک پنل وجود دارد که در واقع هدایت غواص از روی 
آن می تواند انجام شود و قابلیت هدایت سه غواص همزمان را دارد. 
مانیتورهای موجود در این اتاق فشار سیستم ارتباط با غواص است. 
همچنین جداول معالجاتی در آن به چشم می خورد که تشخیص 
بیماری و معالجه با سرپرست است. به عنوان نمونه این جداول 
نشان می دهد در عمق 60 پا بیست دقیقه اکسیژن 5 دقیقه 
هواست. او به شوخی عنوان می کند که جدول CX30 غواص مرده 
را هم زنده می کند. این معالجات جزیی از تخصص های این گروه 
ویژه از غواصان است که با تبادل گازهای هلیوم و اکسیژن وازت 
حل شده در خون غواصان انجام می شود.  سرپرست تیم که این 
جداول و مشخصات اتاق فشار را توضیح می دهد، می گوید: در این 
منطقه با این اتاق فشار زیاد کار داریم. با توجه به اینکه عمق آب 
زیاد و آب سردتر است، جذب ازت بیشتر است. او اشاره می کند: 
به عنوان نمونه در منطقه بهرگان دمای 15-16 درجه هم داریم که 
بسیار سرد است. اگر می خواهید میزان سرمای آن را بدانید در 
یک استخر آب سرد جکوزی دما ۲1 درجه است که فکر می کنید 
خیلی سرد است.  لباس های درای سوت و کاله هلمت، از دیگر 
ابزار کار غواصی نفتی است. کاله هلمت را که مشاهده می کنیم 
به خودی خود سنگین به نظر می آید که ضابطی می گوید: این 
کاله وقتی زیر آب هستیم، سبک می شود. بخش سخت آن زمانی 
است که روی آب می آیند که تجهیزات غواص به 60 کیلو هم 
می رسد.  او اشاره می کند: در کار ما غواص در شرایطی با هلمت 
داخل آب می رود که هوا از باال و سطح می آید و در واقع کسی که 
سرپرست یا پنل اپراتور است، می تواند غواص را هدایت کند که 
این  روش حرفه ای است و به تعبیری با هدف پیشگیری از اتفاقات 
ناگوار، سیستم غواصی از سطح مورد استفاده قرار می گیرد و کاله 
هلمت از طریق یک شیلنگ به سطح شناور متصل است و افزون 
بر اکسیژن و سایر مخلوط های تنفسی، مجهز به دوربین 
مداربسته، کابل صوتي و تصویري براي مانیتور کردن عملکرد 
غواص از روی شناور است.  ابزار بازرسی فنی و وسایل برش کاری 
از دیگر ابزار این کار تخصصی است که به وسیله آن در زیر آب 
برای عملیات مورد نیاز آتش درست می کنند. یک جرقه ایجاد 
می شود و نزدیک 1500 درجه حرارت آتش درست می شود که 

می تواند آهن را برش دهد. 

ضرورتارتقایآموزش
ضابطی در سخنان خود با اشاره به بازنشسته شدن همکاران 
قدیمی خود در یک سال گذشته و خالی شدن تیم از دانش و 
تخصص این افراد، ضرورت آموزش های تکمیلی و تخصصی برای 
نفرات جدید را یادآور می شود.  او با اشاره به جذب نیروهای 
جدید طی یک دهه اخیر که با مصاحبه شرکت ملی نفت ایران از 
400 نفر حدود 15 نفر استخدام شدند، می گوید: از آن تاریخ تا 
امروز فقط یک دوره کوتاه مدت برای آنها در الوان برگزار شده 
است؛ در حالی که در غواصی ما نیازمند دوره های تکمیلی هستیم 
و متاسفانه این ارتقای آموزش و مهارت در این رشته برای عملیات 
زیردریایی صورت نگرفته است. انتقال اطالعات به صورت تجربی 
و مهارتی کافی نیست. هر آنچه آموختم، سعی کردم به همکاران 
آموزش بدهم، اما گاهی امکان انتقال علوم بازرسی فنی و غواصی 
پیشرفته وجود ندارد، چون اینجا منطقه عملیاتی است و این 
فرصت وجود ندارد. امید قابضی از جوان های تیم که ابتدا به 

عنوان تکنیسین تعمیرات زیر آب استخدام شده و پس از آن با 
آموزش دوره های مختلف در کنار همکاران قدیمی، با ارتقای شغل 
به عنوان مهندس ارشد تعمیرات زیرآب ارتقا یافته، اکنون 
سرپرست زیرمجموعه خارگ زیر آب گروه الفاست. او می گوید: 
مطالبه ما تامین ابزار و برگزاری دوره های تخصصی است. انتقال 
تجربه از نفرات با تجربه قدیمی مناسب است، اما کافی نیست. 
وقتی هر یک از ما در جایگاه سرپرست تیم قرار می گیریم، 
مسئولیت جان نفرات با ما خواهد بود و باید از مسائل مختلف 
فنی و حقوقی آگاهی داشته باشیم. به عنوان نمونه وقتی یکی از 
غواصان گروه ساعت 5 صبح برای کلیه درد شدید سراغم می آید 
و من کشتی را در موقعیت خط لوله نفتی در حال تولید بسته و 
لنگر سینه و پاشنه انداخته و امکان جابه جایی ندارم، باید حداقل 
اطالعات، آگاهی و امکانات را در زمینه کلیه درد یا فشار 7-16 
داشته باشم. ما نمی توانیم حذف تخصص انجام دهیم و باید انتقال 
دانش و آموزش های حیاتی و مهم در این حوزه داده شود تا وقتی 
می خواهیم وارد عمل شویم، اعتماد به نفس کافی داشته باشم. 

سرپرست گروه هم درباره مطالبات و چالش های تیم 
عملیات دریایی به ضرورت آموزش و تامین تجهیزات 
و ادوات به روز اشاره می کند. البته او می گوید: وعده 
برگزاری دوره بازرسی فنی و همچنین پزشکیاری 

غواصی)DMT( داده شده است. 
با وجود تمام این سختی کار، ساالر کیان زاد می گوید: 
می توانم لحظات ماندنی و الهام بخش زیادی را در 
زندگیم نام ببرم، اما الهام بخش ترین لحظه، زمانی 
است که برای اولین بار تجهیزات غواصی را بر تن 
کردم و روی مرجان های دریا غواصی داشتم. حرکت 
در سه بعد باور نکردنی به نظر می رسید، اما تجربه این 

حس پس از 16 سال تکرار نشدنی است.
بازدید ما رو به پایان است و کیانزاد و همکارانش در 
حال بر تن کردن لباس غواصی و شروع عملیات تازه 
هستند تا شجاعانه به دل دریا بزنند و به جدال با 

لوله ها و نفت و گاز در اعماق آب بروند.
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در بسیاری از محدوده های 
زیرآب، چشم بسته کار می کنیم. 

دست هم را می گیریم و با 
عالئم دست کار و عملیات را 

دنبال می کنیم. به این سختی 
سرمای آب، مواج بودن دریا و 

حمله موجودات دریایی را هم 
اضافه کنید

گزارش ویژه

آنچه امروز از حرفه و تخصصی به نام تیم تعمیرات 
زیر آب و غواصان نفتی در صنعت نفت شاهد 
هستیم، با فراز و نشیب های زیاد به این نقطه رسیده 
است. ضابطی، رئیس تعمیرات زیر آب مناطق 
عملیاتی خارگ و بهرگان می گوید: زمانی که من این 
حرفه را آغاز کردم، غواصان پیمانکار که اغلب 
انگلیسی یا فرانسوی بودند، کارهای تعمیرات 
معمول فالت قاره را که اکنون شاید کمتراز 40 درصد 
توانمندی غواصان فالت قاره باشند، با هزینه های 
گزاف انجام می دادند که اکنون به لطف خدا با توان 
عملیاتی نیروهای داخلی و غواصان فالت قاره انجام 
می شود. کار ما متفاوت با آن چیزی است که در 
غواصی تفریحی )کیش و قشم( و غواصی نظامی 
دیده می شود، هر دوی اینها در اعماق محدود 

فعالیت دارند.
فالت قاره در ابتدا متشکل از پنج شرکت خارجی 
بود که سال 59 با ایجاد شرکت نفت فالت قاره ایران 
روند دیگری را آغاز کرد. او اشاره می کند: در ابتدای 
کار، منطقه خاصی حوزه عملیاتی ما نبود و ستاد 
تهران دستور محل ماموریت را مشخص می کرد و ما 
هم براساس پروژه های تعریف شده، وارد عمل 
می شدیم. ورود ضابطی به حوزه عملیات غواصی 
همزمان با جنگ خلیج فارس بوده است و در این 
باره می گوید: خاطرم هست سال 65 دوبار ترمینال 
)MBM( بهرگان را که وظیفه تامین بنزین جبهه ها 
را داشت، مورد حمله قرار دادند. تانکر درحال 
بارگیری و شیلنگ های صادرات و واردات روی آن 
متصل بود که با اصابت موشک منیفولد ترمینال را 
شکست واین سازه 1۲ تنی در زیرآب دوبار به وسیله 
اتصاالت مکانیکی تعمیر شد. در آن مقطع این واحد 
به دلیل نیاز عملیاتی دوران جنگ ایجاد شد که در 
اثر آتش گرفتن چاه های دریایی ابتدا چاه شماره 3 
نوروز در اثر برخورد با کشتی باعث شد این سکو و 
سازه زیرآب کج شود و نفت در دریا نشت کند. آن 
زمان در دنیا برای مهار اینگونه چاه ها تنها یک 
 Red شرکت آمریکایی و یک شخصی به نام
Adair انحصار کار را در اختیار داشت. با دعوت از 
او درخواست هایی از جمله آتش بس میان ایران و 
عراق را مطرح می کند که مورد پذیرش قرار 
نمی گیرد. بر همین اساس چاه های 5 و 6 و 7 و 10 
نوروز هم اولین چاه هایی بودند که با فشار باال آتش 
گرفتند. آن زمان در شرکت تنها یک متخصص 
غواص به نام اکبر عباسقلی زاده به عنوان ناظر 
پیمانکاران و مشاور غواصی شرکت حضور داشت 

که از پیشروان و پایه گذاران تعمیرات زیر آب و 
بومی سازی عملیات غواصی در کشور بود و با 
سرپرستی در پروژه های غواصی در دوران جنگ 
به  توجه  با  کرد.  کشور  به  شایانی  خدمات 
پیشنهادهای شرکت خارجی، وی مهار چاه های 
آتش گرفته را با تشکیل گروه و نفراتی از داخل 
عهده دار شد. در واقع بخشی از کار را با آزمون و خطا 
انجام دادیم و البته بسیار هم خطرناک بود. آن اوایل 
امکان بردن کشتی هم نبود و با لنج کار انجام 
می شد، اما در چاه های 5 و 6 نوروز و موارد بعد تجربه 
خوبی به دست آمده بود. .سپس با ملحق شدن من 
به گروه، چاه های 7 نوروز، 16سروش و چاه های آتش 
گرفته میدان رشادت که با حمله مستقیم ارتش 
آمریکا صورت گرفته بود به نحو مطلوب در زیر آب 
مهار شد که هر کدام از آنها برگ زرینی در تاریخچه 
شرکت نفت فالت قاره به شمار می آیند و با افتخار 
کماکان روش اجرا در انحصار غواصان و حفاری 
فالت قاره است. اولین و قدیمی ترین خط لوله خلیج 
فارس، خط لوله 16اینچ بهرگانسر به بهرگان است.

آموزش تیم های اولیه از غواصان تخصصی و 
حرفه ای به شکل جدی با برگزاری چهار دوره در 
محمودآباد تداوم یافت. یک سال آموزش دیدیم. 
بعد از جنگ، نسل اول غواصان که همگی در حال 
بازنشسته شدن هستند، دوره های تکمیلی را در 
کشورهای مختلف قبرس، انگلیس، آفریقا و امارات 

فرا گرفتند.
او درباره انتخاب این حرفه توضیح می دهد: علت 
اینکه جذب این رشته شدم، فیلم کوتاه مهار 
چاه های 5 و6 بود. در آن زمان در تلویزیون  دیدم که 
با مهار این چاه ها، پرچم را زیر آب تکان می دادند. با 
دیدن این تصاویر به قدری به این رشته عالقه مند 
شدم که با وجود اخذ پذیرش از دانشگاه آلمان، 

بی خیال آن شدم و این تخصص را دنبال کردم.
به گفته او، تجربه جنگ بسیار به این تخصص کمک 
کرد و ما با پنج سال سابقه کار به اندازه غواص 
انگلیسی که ۲0 سال در پروژه های مختلف کار 
می کرد، تجربه داشتیم؛ از این رو غواصان شرکت 
نفت فالت قاره به لحاظ دانش و سواد در مهار چاه، 
تعویض خطوط لوله و خروج بمب از زیر آب، حرف 
اول را می  زنند، اما از نظر تجهیزات، دچار کمبود 
هستیم، به عنوان نمونه تامین نیاز ما برای یک قایق 
با ویژگی خاص با مشکل همراه است و معموال به 
دلیل اعمال تحریم های ظالمانه خرید با مشکل 

روبه روست.

غواصی نفتی از ابتدا تا امروز
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پیش رویتان قرار دارد، درباره سد چم شیر و آبگیری آن اظهار 
کرد: گچساران شهري است که مردم آن خود را نفتي مي دانند.
احداث هر سدي می تواند عواید خوبي براي شهر و منطقه به 

همراه داشته باشد. 
مهرداد کاهکش افزود: اینکه گفته می شود جنگ آینده »جنگ 
آب« است، قطعاً هر جا آب ذخیره شده ای باشد، مشکالت آبي 
آن می تواند کمتر باشد. با احداث سد، دسترسي به بخشي از 
نفت زیرزمین توسط چاه هاي عمودي را از دست می دهیم و با 
صرف هزینه مجدد و حفر چاه هاي انحرافي که دانش و فناوری 
آن توسط صنعت نفت ایران قابل دسترس است، مي توان در 
آینده آن را استخراج کرد. همچنین با ایمن سازی چاه ها در 
حریم حوزه آبگیر سد، موضوع آلودگي احتمالي چاه هاي کنترل 

خواهد شد و نگراني در این مورد در آینده وجود ندارد.
کاهکش با اشاره به اینکه با احداث سدچم شیر تعدادي از 
چاه های تولیدي از مدار تولید خارج خواهند شد، افزود :مشکلي 

براي تخلیه نفت زیرزمین در درازمدت ایجاد نخواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که منافع حاصل از این سد برای نفت 
چیست، توضیح داد: ما در بخش صنعت نفت فعال هستیم و 
به طور مستقیم از احداث سد سودي نداریم، اما اگر مردم جامعه 
شهري ما از وجود سد با توجه به آبرساني و زیرکشت رفتن 

زمین های کشاورزي نفع ببرند، صنعت نفت هم به آن 
واسطه خوشحال خواهد شد.

تشریحطرحهاینوسازیوبازسازی
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در 

بخش دیگري از این گفت وگو درباره طرح های توسعه ای این 
مجموعه به اجراي طرح های نگهداشت و افزایش تولید که در 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در قالب طرح های ۲8 
مخزن تعریف شده است، پرداخت و توضیح داد: از ۲8 بسته 
توسعه ای، 11 پروژه آن مربوط به شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران است که در سال های اخیر طرح ها و پروژه ها سرعت 
بیشتري گرفتند و در همین مسیر شاهد پیشرفت نسبي این 
11 بسته بودیم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد به ثمر 
نشستن آنها باشیم. کاهکش بیشترین پیشرفت از این 11 بسته 
کاري را مربوط به بسته میدان نرگسي دانست و گفت: پروژه 
نرگسي شامل حفاري 3 حلقه چاه، تأسیسات روزمینی و خطوط 
لوله جریاني و جمع آوری نفت است و امیدواریم تا آخر دی ماه 
در مرحله بهره برداری نهایي قرار گیرد. طبق این پروژه تاکنون 
حفاري سه حلقه چاه جدید و خطوط لوله جریاني آنها احداث 
و در مرحله نصب تسهیالت سرچاهي قرار دارد که یک حلقه از 
آنها به طور کامل تکمیل شده و در مدار تولید قرار گرفت و مابقي 
در حال نهایي سازي است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران طرح های نوسازي و بازسازی تأسیسات را بخش 
مهم دیگري از طرح های در حال اجرا دانست و با اشاره به قدمت 
باالي تأسیسات این شرکت، این طرح را جهت حفظ و تداوم 

تولید حائز اهمیت خواند. 

درمسیرخودکفایی
کاهکش همچنین به اولویت بخشی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز گچساران در زمینه حمایت از ساخت سازندگان داخلي 
اشاره و تصریح کرد: به دلیل تحریم که براي ما فرصت بود و 
استقالل و خودکفایي به همراه داشت، سازندگان داخلي در حال 
ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز هستند و خوشبختانه 

پیشرفت مناسبي حاصل شده است و عمده قطعات مورد نیاز 
این صنعت در دست ساخت سازندگان داخلي است.

 او گفت: با توجه به حساسیت های تأسیسات نفت و گاز که در 
صورت بروز مشکل در آن خسارت های زیست محیطی و جاني 
به همراه دارد، استانداردهاي بین المللی را براي سازندگان داخل 
تعریف و الزم االجرا قرار دادیم. همین فرآیند باعث شد زمان 
ساخت قطعات طوالني باشد، اما در میان مدت و درازمدت اثر 
آن را خواهیم دید و موجب تولید قطعات مناسبي خواهیم بود. 
کاهکش با اشاره به این حساسیت افزود: در فرآورش نفت و گاز 
در این شرکت،برخی چاه ها داراي گاز با غلظت باالي سولفید 
هیدروژن )H2S( است و به دلیل سمي بودن، با یک تنفس از 
آن، به تنفس دوم نخواهید رسید؛ بنابراین حساسیت زیادي در 
زمینه رعایت استاندارد و کیفیت ساخت قطعات تجهیزات 
وجود دارد.   وی گفت: در زمینه خودکفایي در ساخت تجهیزات 
و قطعات اثرات کوتاه مدت و میان مدت آن را پذیرا هستیم تا در 
آینده نسل های بعد از ما، به خودکفایي نسبي در این زمینه 

دست یابند. 
او ادامه داد: افزون بر سازندگان داخلي، شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران از قابلیت توانمندي در کارگاه مرکزي این 
شرکت برخوردار است که کمک بزرگي به رفع مشکالت تأمین 
قطعات داشته است و نمی توان آن را نادیده گرفت؛ از این رو 
وقتي در شرکت، متقاضي یک قطعه هستیم سعي می کنیم 
خودمان در کارگاه مرکزي آن را بسازیم. همکاران کارگاه مرکزي 
با درایت، دانش و علم خود و با استفاده از دستگاه های موجود 
توانستند بخشي از نیازهاي شرکت گچساران را در تعمیر 
قطعات رفع کنند که جاي تشکر از همکاران تعمیرات به خصوص 

کارگاه مرکزي دارد.

مدیرعاملشرکتنفتوگازگچساران
همزمانباآبگیریسدچمشیراعالمکرد:

مشعل      سد »چم شیر« در ۲5 کیلومتري جنوب شرقي شهر دوگنبدان در 
استان کهگیلویه و بویراحمد و روي رودخانه زهره قرار دارد و در آبگیري 
است.در این میان تعدادي از چاه های نفتي شرکت گچساران به واسطه قرار 
گرفتن در حوزه آبگیر این سد بسته خواهند شد. شاید این تصور در اذهان 
ایجاد شود که بسته شدن این چاه ها که به نوعی خارج شدن از مدار تولید 
است، خللی در این روند ایجاد خواهد کرد، اما مهرداد کاهکش، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، در گفت وگو با هفته نامه »مشعل« 
اعالم کرده است که صنعت نفت منافع مردم و کشور را مدنظر قرار داده است.   
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکي از شرکت های تابع شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب است که بهره برداری و راهبري عملیات تولید 
از میدان های مهمي از جمله گچساران، بی بی حکیمه، سیاه مکان، رگ سفید، 

پازنان، منصورآباد،نرگسي و کیلورکریم را به عهده دارد.

نفت
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 از 28 بسته توسعه اي 

  

آن مربوط به شرکت بهره برداري نفت 

وگاز گچساران است در سال هاي اخیر 

طرح ها و پروژه ها سرعت بيشتري 

گرفتند و در همین مسیر شاهد پيشرفت 

نسبي این 11 بسته بودیم

آلودگی 
احتمالی 
چاه های نفت 
كنترل می شود

پروژه
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بهترین  یافتن  برای  کوششی  پژوهش،   
راهکارهای ممکن به منظور حل مشکالت 
موجود در عرصه های مختلف زندگی و راهی 
است برای گسترش مرزهای دانش و گشودن 
افق های تازه برای نسل های آینده.با ورود به 
هفته پایانی آذرماه، مناسبتی که رنگ وبویی 
ازجنس پژوهش دارد، آغازمی شود. ۲0 تا ۲6 
آذربه نام هفته پژوهش مزین است؛ دراین بازه 
زمانی، پژوهشگران، فعالیت های پژوهشی و 
دست یافته های این حوزه گسترده، بیش از هر 
زمان دیگری به چشم می آید و به فراخور 
نامگذاری هر یک از روزهای آن، در هر یک 
ازبخش های دولتی وغیردولتی، رخداد و 
رویدادی تازه و مهم در این زمینه، ثبت و ضبط 

می شود.

    پژوهش واهمیت آن   

و  از محورها  یکی  دانایی  امروز،  دنیای  در 
شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه 
محسوب می شود. سنجش سطح دانایی نیز به 
میزان تولید و مصرف اطالعات، همچنین گسترش 
آن به دسترسی سریع و آسان این شاخصه 

مهم)دانایی(، به منابع علمی موثق وابسته است.
دانسته های انسان یا از طریق مطالعه منابع 
اطالعاتی موجود و یا بر پایه پژوهش هایی که خود 
انجام می دهد، به دست می آید. اگر این دانسته ها 
براساس نتایج پژوهش های قبلی باشد، در واقع به 
مصرف اطالعات پرداخته و اگرمبتنی بر مشاهدات 
و تحلیل های جاری بوده باشد، این  تالش به تولید 
اطالعات برای او منجر شده است. منبع اصلی تولید 
اطالعات و دانش جدید، حاصل فعالیت های 
پژوهشی است و پژوهش در هر موضوع، به هر 
شکل و در هر سطحی  که انجام شود، تالشی 
منسجم و نظام مند در مسیر توسعه دانش موجود 
درباره موضوع هایی است که با آنها سروکار داریم.
بنابراین می توان این تعریف را ارائه کرد که 
»پژوهش، کوششی است برای یافتن بهترین 
راه حل های ممکن در زمینه حل مشکالت موجود 
درعرصه های مختلف زندگی.«نوع و سطح 
فعالیت های پژوهشی، یکی از شاخص های اصلی 
توسعه و پیشرفت محسوب می شود. اگر پژوهشی 
صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت 
و فعالیت های آموزشی نیز از پویایی و نشاط الزم 
برخوردار نخواهد بود. در واقع پژوهش، یکی از 
محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه 

پایدار در هر کشور به شمار می آید.

توسعه و ارتباط آن با پژوهش 

توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور، بدون 
در نظرگرفتن ارتباط آن با مقوله پژوهش از 
موفقیت چندانی برخوردار نخواهد بود، حتی اگر 
نشانه هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی 
پژوهشی رخ دهد، نمی توان آن توسعه را پایدار 
دانست. بنابراین شاید این عبارت که پژوهش 
»موتورمحرک پیشرفت و توسعه« به شمار می آید، 
بی راه نباشد، ضمن اینکه از نتایج حاصل از 
پژوهش های انجام شده در هر زمینه ای که به بهبود 
راهکارها و روش های معمول در زمینه های مورد 

نظر منجر می شود نیز نباید غافل ماند.

نفت و پژوهش

نقش و جایگاه پژوهش آنقدر گسترده و وسیع 
است که هریک از مجموعه های دولتی، حتی 
غیردولتی)خصوصی( واحدی را به این بخش مهم 
اختصاص داده اند؛ اگرچه در حوزه پژوهش 
فعالیت های مختلفی انجام شده است؛ اما با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم، پژوهش و تعریف 
طرح های پژوهشی برای اجرای آنها، با الهام گیری 
از فرمایشات مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف 
زمانی مبنی بر جدی گرفتن مقوله پژوهش، 
روحیه  وتقویت  پژوهشگر  افراد  تربیت 
پژوهشگری، شتابی مضاعف گرفت؛ موضوعی که 
وزارت نفت نیز با جدیتی بیش ازپیش آن را در 
دستور کار خود قرار داده و به عنوان اولویتی مهم 
در معاونت پژوهشی و فناوری این وزارتخانه به 
پیگیری آن پرداخته است. جواد اوجی، وزیرنفت 
هم در باب پژوهش و اهمیت آن در حوزه ای که 
سکاندار آن است، همواره تاکیدی موکد بر 
پژوهش به عنوان حوزه راهبردی در صنعت نفت 
داشته است.وی در پیامی که چندی پیش به 
مناسبت نخستین کنفرانس مدیریت فناوری 
محصوالت دانش بنیان درصنعت نفت ارسال کرد، 
دانشگاه را بخشی که می تواند صنعت نفت را در 
انجام فعالیت های پژوهشی هدفمند یاری کند، 
خانه فکر، خالقیت و تولید علم و شرکت های 
دانش بنیان را نیز بازویی تخصصی برای این 
وزارتخانه عنوان کرد.در فحوای این پیام وزیر، 
نقش پژوهش و فعالیت های پژوهشی ازسوی 
و  دانشگاه ها  جمله  از  پژوهشگر  نهادهای 
شرکت های دانش بنیان، نقشی پررنگ است که 
می تواند به عنوان محرکی قوی، پیش برنده 
اهداف کالن وزارت نفت باشد که نتایج پرباری را 
برای این وزارتخانه و کشور رقم خواهد زد. در 
آیینی که ۲6 آذرامسال با عنوان »بیست وسومین 
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برگزیده« برگزار شد، پژوهشگران برتر این 
وزارتخانه معرفی شدند.به همت بخش دانش پژوه 
و دانش بنیان و بهره گیری از ظرفیت های آن که 
علمی–  پشتوانه های  و  تخصصی  بازوهای 
پژوهشی کشور برای همه دستگاه های اجرایی از 
جمله صنعت نفت به شمار می آیند، گام های 
بلندی در بخش های مختلف این صنعت برداشته 
برخی  ساخت  سمت  به  حرکت  که  شده 
توربوکمپرسورهای مورد استفاده در صنعت گاز 
و داخلی سازی آنها، ساخت برخی کاتالیست ها 
که نقش بسیار زیادی در تولید محصول در صنایع 
پتروشیمی دارند، همچنین ساخت برخی اقالم 
پرکاربرد مانند مته های حفاری از آن جمله است. 

سخن  پایانی

پژوهش، تنها به روز و هفته یا به برگزاری آیین و 
مراسم ختم نمی شود که البته نباید هم چنین 
باشد؛ این واژه پنج حرفی به نوعی در تک تک 
افراد جامعه و در الیه الیه زندگی آنها وجود دارد و 
نوع بشر نیز به پشتوانه فعالیت هایی که در این 
حوزه انجام می شود، توانسته به مصنوعات 
مختلف و متعددی دست یابد؛ مصنوعاتی که در 
خدمت آنها قرار گرفته و گاهی نیز در مقابل آنها 

ایستاده است.

 با پیروزی انقالب و استقرار نظام 
به  ن،  یرا ا اسالمی  جمهوری 
منظورگسترش فرهنگ پژوهش در 
جامعه و ارج نهادن به مقام شامخ 
پژوهشگران، از سوی شورای فرهنگ 
عمومی کشور، ۲5 آذر به نام روز 
پژوهش نامگذاری شد و وزارت علوم، 
سال  از  نیز  فناوری  و  تحقیقات 
1379چهارمین هفته آذرماه راهفته 
پژوهش نامگذاری کرد. دلیل این 
نامگذاری اینگونه بیان شده است که 
مردم با اهمیت پژوهش، نقش، جایگاه 
و تأثیرآن بر اداره سازمان ها، جامعه و 
کشور آشنایی بیشتری پیدا کنند واز 
زاویه ای دیگر در جریان کارکرد 
مؤسسات، سازمان ها ومجموعه  هایی 
که ماهیت و عملکردشان پژوهشی 

است، قرار گیرند.

پژوهش

وهش و  پیام معاون مهندسی، پژ
فناوری وزیر نفت به مناسبت 

وهش هفته پژ
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به 
مناسبت هفته پژوهش، با صدور پیامی از همه دست درکاران برگزاری 
نخستین کنفرانس مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت 
نفت قدردانی کرد.   متن پیام  وحیدرضا زیدی فرد به مناسبت روز 

پژوهش به شرح زیر است:
»در دولت سیزدهم، توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری صنعت نفت با 
بهره گیری از درس آموخته های موجود در کشور و ایجاد هم افزایی ملی 
و استفاده از توانمندی های داخلی در دستور کار ارکان ذی ربط قرار 
گرفت. در این راستا اقدام های مهمی در حوزه اکتساب و بومی سازی 
فناوری های مورد نیاز صنعت نفت انجام شد. گواه این موضوع 
خودکفایی، بومی سازی، ساخت، تولید و ارائه خدمات فناورانه و نوآورانه 
مورد نیاز بسیاری از حوزه های این صنعت و صادرات دانش و فناوری به 
کشورهای دوست و همسایه است. همچنان که مقام عالی وزارت، ضمن 
گرامیداشت هفته پژوهش در پیام خود به نخستین کنفرانس مدیریت 
فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت اظهار داشتند، وزارت 
نفت دولت سیزدهم اعتقاد دارد دانشگاه خانه فکر، خالقیت و تولید 
علم است و شرکت های فناور و دانش بنیان بازوی تخصصی وزارت نفت. 
اینجانب و همکارانم اعتقاد داریم که هر روز کاری برای ما، روز پژوهش 

و نوآوری است.
ما باور داریم که پیشرفت علمی باید با خودباوری، امید به موفقیت و 
حرکت جهادگونه همراه باشد و به فضل الهی با همراهی شرکت های 
چهارگانه و ارکان مستقل پژوهشی در آینده ای نزدیک بتوانیم گام های 
مهمی برای دانش بنیان شدن صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران 
برداریم. در این خصوص، به همکاران گرانقدر فعال در حوزه های 
ستادی، عملیاتی و همچنین مدیران خطرپذیر و حامی ساخت داخل، 
این نوید را می دهم که با همکاری ارکان ذی ربط، در حال تدوین 
سیاست های تشویقی و حمایتی برای توسعه عمق ساخت داخل 
محصوالت مورد نیاز صنعت نفت و حل نوآورانه مسائل صنعت هستیم.
 در هفته پژوهش امسال، به همت، تالش و پشتکار همکارانم در حوزه 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و همکاران دانشگاه صنعت نفت 
و پژوهشگاه صنعت نفت و سایر دست درکاران، نخستین کنفرانس 
مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت به شکلی کامال 
موفقیت آمیز برگزار شد. این کنفرانس، نویدبخش ارتباطی بهتر و 
موثرتر بین صنعت نفت و شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و 
موسسه های پژوهش است. به این وسیله از همه دست درکاران برگزاری 

این کنفرانس تشکر می کنم. 
در انتها، از مقام عالی وزارت نفت، معاونان وزیر و مدیران عامل 

به توسعه زیست بوم شرکت های اصلی و تابعه برای توجه و عنایت ویژه 
نوآوری و فناوری صنعت نفت و نیز 

از همه همکاران ارجمند حوزه 
همه  در  فناوری  و  پژوهش 
شرکت های تابعه وزارت نفت 

قدردانی می کنم.«
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اگرچه ازسال ها قبل،موضوع ساخت داخل بسیاری از اقالم مورد نیاز صنعت 
نفت درهمسویی با تحقق منویات مقام معظم رهبری آغاز شده بود، اما در دولت 
سیزدهم، با آسیب شناسی موانع و مشکالت، همچنین برگزاری جلسات 
مشترک با دست اندرکاران دانشگاهی و دانش بنیان ها، مسیرهای جدیدی 
درجهت تحقق هرچه بیشتر این اهداف باز شد. این سیاست ها همسو با اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی درکشور کلیدخورد و در جریان قراردادهای 
مشترک صنعت نفت با مجموعه های فناور و دانش بنیان، بخش قابل توجهی 

از 14 قلم گروه کاالیی مورد نیاز صنعت نفت تامین شد. 

   شناخت مسیر درست و حمایت های دولتی 
دولت سیزدهم و وزارت نفت در این دوره تنها در سال 1400 برای اجرای مفاد 
بند الف تبصره 18 قانون ساخت داخل بیش از7 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان در زمینه طرح های تکمیلی زنجیره ارزشی، 
بهینه سازی مصرف انرژی، ساخت بار اول قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت 
نفت، تحول دیجیتال در صنعت نفت، احیای چاه های مرده یا کم بازده و کاهش 
فلرینگ از مسیر بانک های عامل اختصاص داد.  برنامه تولید بار اول کاالهای 
فناورانه در قالب ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس و 
شورای نگهبان رسیده و به منظور مقابله با تحریم های حوزه محصوالت فناورانه 
در شهریور ماه 1398 کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل و آیین نامه اجرایی 
آن از سوی دولت سیزدهم در شهریور 1401 ابالغ شد. در صورت تأیید کارگروه 
فوق الذکر، برای عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان به منظور تولید بار اول 
اقالم فناورانه تحریمی و راهبردی، الزامی به برگزاری مناقصه نیست و این مهم 
بدون انجام تشریفات قانونی و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات، قابل انجام 
است. سقف هر قرارداد برای حوزه انرژی 5000 میلیارد ریال و برای سایر حوزه ها 
۲500 میلیارد ریال است. در صورت درخواست انعقاد قرارداد تولید بار اول، الزم 
است نامه تقاضا از سوی باالترین مقام دستگاه اجرایی )مدیران عامل و یا رؤسای 
هیئت مدیره شرکت ها یا رؤسای موسسات و سازمان هایی که طرف قرارداد با 
شرکت دانش بنیان هستند( به دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ارسال شود. در عین حال، صندوق پژوهش و فناوری صنعت 
نفت هم به منظور پوشش ریسک بازار تولید تجهیزاتی که برای بار اول در کشور 
تولید می شود، براي اولین بار در صنعت نفت اقدام به طراحي و اجرایي سازي 
قرارداد هاي خرید تضمیني با عنوان قرارداد »مشارکت در تجاری سازی تولید 
بار اول« کرد. این نوع قراردادها بدون در معرض ریسک قراردادن شرکت هاي 
بزرگ براي خرید محصوالت تولید بار اول، با شرکت  هاي سازنده تجهیزات 
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی وارد قرارداد شده و بازار فروش را براي محصوالتي 
که طي دوره مورد قرارداد ساخته شده و استانداردهاي الزم را دریافت مي کنند، 

تضمین مي کند. 

300 میلیون دالر صرفه جویی با 104 قلم کاالی ساخت اولی
البته وزارت نفت این خدمت را درکنار سایر پیگیری های دائمی و مستمر خود 
در حوزه فناوری با قوت دنبال کرده است، به نحوی که چندی قبل معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری اعالم کرد که وزارت نفت در صدر تولید کاالهای 
راهبردی و دانش بنیان کشور قرار دارد و از این جهت از وزیر نفت تشکر کرد. 
در واقع معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری بابت کسب 
رتبه نخست در دوره سوم اجرای برنامه »تولید بار اول اقالم راهبردی« از وزیر 
نفت قدردانی کرده است.  همچنین وحیدرضا زیدی فرد، معاون وزیر نفت در 
امور مهندسی، پژوهش و فناوری که مسئول پیگیری این پرونده های فنی و 
تخصصی در صنعت نفت است، می گوید تاکنون 104 پروژه ساخت بار اول با 
صرفه جویی ارزی 300 میلیون دالر تعریف شده است.  معاون وزیر نفت در امور 
مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه از سوی وزارت نفت 104 پروژه ساخت 
بار اول تعریف و به کارگروه تولید بار اول معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
ارسال شده است، گفت: با اجرای این پروژه ها هزینه تأمین کاال نسبت به نمونه 
خارجی 30 تا 60 درصد کاهش می یابد و ساالنه بیش از 300 میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه تبیین 
سیاست های راهبردی قوی برای تحقق اقتصادی مقاومتی در وزارت نفت به 
رفع بخش عمده ای از وابستگی های فناوری به کشورهای غربی در زمینه 
نیازمندی های فناورانه تجهیزات صنعت نفت منجر شده است، اظهار کرد: این 

سیاست ها توانسته است به مقدار قابل مالحظه ای روی خنثی کردن تحریم های 
بین المللی مؤثر واقع شود. زیدی فرد از جمله سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی های مرتبط با تولید بار اول اقالم راهبردی در صنعت نفت را تشکیل 
کارگروه تولید بار اول در سطح مدیران ارشد وزارت نفت به منظور تسهیل و 
رفع موانع اجرای قراردادهای ساخت بار اول در شرکت های اصلی و تابع وزارت 
برشمرد و گفت: طی ابالغ وزیر نفت درباره پروژه های تولید بار اول تعداد 104 
پروژه ساخت بار اول تعریف و به کارگروه تولید بار اول معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری از سوی وزارت نفت ارسال شده است که با اجرای آنها هزینه 
تأمین کاال به 30 تا 60 درصد نمونه خارجی کاهش می یابد، همچنین با به 
سرانجام رسیدن این طرح ها ساالنه بیش از 300 میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

برای کشور حاصل خواهد شد که در شرایط تحریم رقم قابل توجهی است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری ادامه داد: از 104 پروژه 
یادشده تعداد 37 پروژه به مبلغ 3۲ میلیون دالر تا مهر 1401 قرارداد امضا شده 
و تعداد 19پروژه تأیید شده و در مرحله پیگیری امضا قرار دارد و بقیه از سوی 

کارگروه تولید بار اول در وزارت نفت در حال بررسی است.
زیدی فرد، تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها به منظور تسهیل ورود 
شرکت های دانش بنیان به صنعت نفت، تخصیص امتیاز ویژه به شرکت های 
دانش بنیان برای ورود به فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت، 
همچنین افزایش قابل توجه شرکت های سازنده و دانش بنیان در فهرست بلند 
منابع دستگاه مرکزی به دو هزار و 11 شرکت سازنده و دانش بنیان را از دیگر 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط با تولید بار اول اقالم راهبردی در 
صنعت نفت اعالم کرد. به گفته معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و 
فناوری،کنترل و پایش خریدهای خارجی دارای مشابه تولید داخل و ابالغ 
ممنوعیت خرید خارجی فهرست بیش از ۲00 قلم کاالی صنعت نفت افزون بر 
کنترل و پایش وزارت صمت، ایجاد بانک اطالعاتی نیازمندی ها، نظارت و پایش 
بر پیشرفت و تعمیق ساخت داخل در سامانه کاالی نفت و پیاده سازی پایلوت 
آن در چهار شرکت تابع وزارت نفت برای اجرای نهضت ساخت داخل صنعت 
نفت، همچنین برقراری ارتباطات مستمر و تشکیل نشست های هم اندیشی با 
انجمن های مرتبط با صنعت نفت و ارتباط با پارک های علم و فناوری در سطح 
کشور از طریق بازدیدهای دوره ای برای شناسایی ظرفیت های موجود در آنها 
از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دیگر مرتبط با تولید بار اول اقالم 

راهبردی در صنعت نفت است.
باید توجه داشت که تأمین تجهیزات و فناوری های کلیدی موردنیاز صنایع 
کشور باتکیه بر توان شرکت های دانش بنیان، یکی از راهبردهای اصلی برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی،مقابله با تحریم های ظالمانه غرب،رفع وابستگی و حفظ 
عزت و استقالل کشور است. این را هم نباید از نظر دور داشت که همکاری 
صنعت نفت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری برای ساخت بار اول 
تجهیزات حیاتی و راهبردی صنعت نفت همراه با کنار زدن وابستگی ها می تواند 
به طور مستقیم در توسعه صنعت نفت وکمک به رونق هرچه بیشتر اقتصاد 

کشور تاثیر گذار باشد.

صنعتنفتهمراهیبامراکزدانشگاهیوفناوربرایتامیننیازهایراهبردیخودراادامهمیدهد

مشعل      دانش محوری یکی از مهم ترین ویژگی ها و رویکردهای ساختاری برای صنعت نفت به 
شمار می رود و در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. توسعه طرح های وزارت 
نفت بر محور دانشی که از دل شرکت های دانش  بنیان و مراکز علمی مثل دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
فعال درحوزه اکتشاف، و توسعه و تولید بر می آید، به قدری اهمیت یافته که به یک راهبرد در تامین 
کاالی صنعت نفت شده است.صنعت نفت درچند سال اخیر و در میانه تحریم و فشارهای اقتصادی، 
تالش کرده است با اتکا به توان داخلی و ظرفیتی که در نیروی متخصص و فناور خود سراغ دارد، 
بسیاری از نیازهای فنی و اجرایی را برای اولین بار در داخل تولید کند و دراین مسیر به موفقیت هایی 

نیز دست یابد.

تاکنون

پروژه ساخت بار اول با صرفه جویی ارزی 

میلیون دالر تعریف شده است



مشعل   باتوجه به گستردگی فعالیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران که وظیفه تامین و توزیع انواع سوخت  مورد نیاز 
را در سراسر کشوربه عهده دارد، شبکه پژوهشی این شرکت نیز به ارائه نیازهای فناورانه مناطق سی و هفت گانه تحت پوشش 

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می پردازد، به طوری که قبل از شروع هرسال به احصای نیازهای پژوهشی سال آتی اقدام 
می کند.درمناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، فعالیت های پژوهشی همچون پروژه های 

پیگیری، پروژهای پژوهشی، دانشجویی، نخبه وظیفه، فرصت مطالعاتی، با طی فرایندی از طریق واحد پژوهش 
انجام می شود و این فرایند، بررسی و تصویب،  کمیته پژوهشی منطقه، ارسال به ستاد و بررسی تعیین وضعیت 
درکمیته های تخصصی را شامل می شود.امسال نیزبه  منظور اعتالی شعار سال با عنوان »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« تالش بیشتر ومستمری در این خصوص صورت گرفته ودر دست انجام است. رهیافت 
برنامه های آتی این شبکه پژوهشی، حاکی از آن است که چشم انداز روشنی را می توان برای جمیع 

شرکت های دانش بنیان و فعاالن عرصه حوزه پاالیش و پخش فراورده های نفتی کشور متصور شد.براین 
اساس، هفته پژوهش بهانه ای شد تا با ایرج کلهری، سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران گفت وگویی انجام شود واز آخرین اقدام ها و دستاوردهای به ثمر نشسته 

این مدیریت جویا شویم.

 توجه به مقوله پژوهش وفعالیت های پژوهشی، بررسی و پیگیری طرح های ارائه 
شده با هدف ثمر بخشی آنها، همچنین اشاره به طرح های اجرا شده و در دست 
اجرا، از مواردی است که سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی ایران به آنها اشاره دارد.

      تایید 17 عنوان نیاز فناورانه   

ایرج کلهری به وظیفه و کارکرد مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران پرداخت و گفت: پژوهش و فناوری این 
شرکت، به عنوان یک ارگان و بخش پیشرو در امر تحقیق و توسعه مطرح 
است و همه عزم خود راجزم کرده تا بتواند گام هایی هرچند کوچک در 
مسیر توانمندی شرکت های دانش بنیان بردارد؛ به همین دلیل و با توجه به 
تاکید وحساسیت توأمان مسئوالن ومدیران ارشد سازمانی و ستادی، 
نسبت به بهره مندی از دستاوردهای بهینه شرکت های دانش  بنیان، موضوع 
انعقاد تفاهمنامه با این دست از فعاالن عرصه نفت و گاز کشور را در صدر 

برنامه های خود قرار داده است.
وی افزود: الزم است به این مسأله اشاره کنم که پژوهش و فناوری شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران فروردین ماه امسال طی فراخوانی به 
مناطق سی و هفت گانه اعالم کرد که می توانند اولویت ها و نیازهای 
پژوهشی خود را به ستاد ارسال کنند. بر این اساس، نیازهای پژوهشی 
اعالمی ازسوی مناطق و مدیریت های ستادی در کمیته های تخصصی، 
ارزیابی و واکاوی و در نهایت ۲3 مورد به منظور تایید به شرکت ملی پاالیش 
و پخش ارسال شد و از میان این تعداد نیاز پژوهشی اعالم شده ازسوی 
مناطق نیز 17 عنوان نیاز فناورانه در قالب سند راهبردی پژوهش و فناوری 
شرکت ملی پخش تایید شد که بزودی و پس از دریافت تاییدیه نهایی از 
معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، مراتب به اطالع ذی نفعان خواهد 
رسید. سرپرست مدیریت پژوهش وفناوری شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران به برخی اولویت های پژوهشی مورد تایید دراین شرکت نیز 
اشاره و لزوم به روزرسانی تکنولوژی وبهینه سازی تجهیزات مورد استفاده 
درجایگاه های سی ان جی، ساخت و تولید دستگاه اندازه گیری سوخت 
داخل باک وسایط نقلیه خروجی از مبادی مرزی، همچنین امکان سنجی و 
پیاده سازی روش جایگزین برای کالیبراسیون واندازه گیری حجم مخازن 
نفتکش های حامل فراورده های نفتی و بومی سازی ولوهای کمپرسورهای 
سی ان جی را از جمله پروژه های مهم پژوهشی مورد تایید در این شرکت 
برشمرد.  کلهری همچنین از آمادگی کامل اداره پژوهش و فناوری پخش 
فراورده های نفتی برای عملیاتی کردن نیازهای فناورانه مورد تایید وزارت 
نفت خبر داد وگفت: به محض تامین منابع مالی مورد نیازمی توانیم 
باشرکت های دانش بنیان وارد فازاجرا شویم و این طرح ها را هر چه سریع 
تر عملیاتی کنیم. همچنین برای به ثمر نشستن این پروژه ها افزون 
برهمکاری با شرکت های دانش بنیان، می توانیم با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و همچنین پارک های علم و فناوری در رفع نیازمندی های صنعت، تعاملی 

دوسویه داشته باشیم.

    انعقاد 4 تفاهمنامه 

وی با یادآوری انعقاد 4 تفاهمنامه با شرکت های دانش بنیان بر لزوم حمایت از 
کسب وکارهای پویا تاکید کرد وگفت: اواسط تیرامسال، شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران و چهار شرکت دانش بنیان ریزسازگان تکین، ایده کاوان 
صنعت پردیس، پرتومبدا پرگاس )PMP( و یاور همگامان یزد به ترتیب درباره 
هوشمندسازی جایگاه های عرضه سی ان جی، رباتیک و ساخت ربات های 
آتش نشان، تجهیزات سامانه هوشمند سوخت، تولید برج های نور و پروژکتورهای 
فوق کم مصرف تفاهمنامه امضا کردند که این تفاهم نامه ها بازتاب گسترده ای را به 
همراه داشت. تفاهمنامه هایی از این دست در واقع راه را برای فعالیت هر چه بهتر 
شرکت های دانش بنیان فراهم خواهد کرد و زمینه ای خواهد شد تا این شرکت ها 
بتوانند قابلیت های خود را به کار گرفته و بیش از هر زمان دیگری خود را به صنعت 
نفت و گاز کشور معرفی کنند. سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران ادامه داد: بتازگی 6 شرکت دانش بنیان دیگر نیز در 
 ،)DDF( زمینه های تبدیل دستگاه کشنده به دوگانه سوز و لوکوموتیو دو سوخته
ساخت و تولید دستگاه اندازه گیری سوخت داخل باک وسایط نقلیه خروجی از 
مبادی مرزی، ساخت سامانه هوشمند سوخت با قابلیت مقابله با قاچاق سوخت، 
پیشنهاد بهره گیری از پلمب های هوشمند و ... برای همکاری اعالم آمادگی کردند. 
کلهری تصریح کرد: نکته حایز اهمیت این است که آسیب شناسی این بخش از 
کار با توجه به قوانین و مقررات و جو حاکم صنعتی، ما را به این سمت وسو می کشاند 
که با دانش بنیان ها وارد کار شویم؛ اما آنچه مهم به نظر می رسد، این است که باید 
قوانین و دستورالعمل ها تکمیل تر شده تا دست ما را برای تداوم و استمرار همکاری 
با این دست از شرکت ها بازتر کند؛ هرچند تسهیالت خوبی برای فعاالن 
دانش بنیانی در نظر گرفته شده است؛ اما با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد 
کشور، باید روند تسهیالت دهی و به موازات آن، تامین منابع مالی، تسهیل شده 

تا بتوان با سرعت بیشتری به اهداف تعیین شده دست یافت.

    به استقبال دانش بنیان ها می رویم

وی اظهار کرد: از همین تریبون اعالم می کنم، شرکت های دانش بنیان در اقصا 
نقاط کشور که حتی امکان دسترسی به اداره پژوهش و فناوری پخش 
فراورده های نفتی را ندارند، ما به استقبال آنان خواهیم رفت و هر نوع نیاز 
پژوهشی آنها را مرتفع خواهیم کرد. به این عزیزان اعالم می کنم که نگران 
نباشید، راه برای انجام هرگونه فعالیت باز است تا از این طریق، هم آنها از قبل 
انجام کار منتفع شوند و هم شرکت، نیازهای عملیاتی و اجرایی خودش را با کمک 
آنها حل وفصل کند. سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران عنوان کرد: »پاکسازی آلودگی آب های زیرزمینی از 
طریق بایوکاتالیست ها« عنوان پروژه پژوهشی است که هم اکنون فراخوان 
رسمی آن اعالم شده است؛ البته در این زمینه پروپوزال هایی نیز به دستمان 
رسیده که این پروپوزال ها در کمیته های تخصصی مطرح و در حال بررسی است 
و ادامنه فرایند تصویب خواهی آنها ازسوی شرکت ملی پاالیش و پخش 

فراورده های نفتی ایران پیگیری خواهد شد.
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گفتوگوباسرپرستمدیریتپژوهشوفناوریشرکتملیپخشفراوردههاینفتی



     تفاهمنامه ها تعهدآور نیست

کلهری با بیان اینکه انعقاد تفاهمنامه ها به منزله تعهد برای عقد قراداد 
نیست، گفت: در این زمینه محدودیت هایی را وزارت نفت در نظر گرفته 
است و ما به صورت انحصاری نمی توانیم با یک شرکت وارد همکاری شویم. 
باید قبل از هرگونه قراردادی فراخوان رسمی اعالم شود و همه شرکت های 
دانش بنیان فعال مطلع باشند.وی در ادامه اظهارات خود به ابزارهای در 
اختیار اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اشاره 
و از آن به عنوان اهرمی برای اجرای رسالت این اداره یاد کرد و افزود: 
پروژه های پژوهشی، پروژه های دانشجویی، فرصت های مطالعاتی و نخبه 
وظیفه از اهم ابزارهای در اختیار به منظور اجرای رسالت شبکه پژوهشی 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به شمار می آید. بر این اساس، 
نیازهای فناورانه و عملیاتی شرکت پس از طی مراحل تصویب خواهی و 
دریافت مجوزهای الزم در قالب پروژه های پژوهشی در دستور کار قرار 
خواهد گرفت. سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران ادامه داد: در مورد پروژه های دانشجویی، روال کار 
بر این اساس است که مطالعات اولیه برای شناسایی و رفع نیازهای 

پژوهشی شرکت در قالب پروژه های دانشجویی در مقطع ارشد و دکترا 
انجام می شود. همچنین برای ایجاد زمینه همکاری میان صنعت و دانشگاه، 
پروژه های مطالعاتی در قالب فرصت های مطالعاتی مطرح شده و تحت 
نظارت شرکت اجرا می شوند. در این زمینه طراحی، تحلیل و شبیه سازی 
سیستم بازیافت بخارات بنزین، بررسی استفاده از نانو ذرات فوق آبگریز 
و فوق آبدوست در روش خاکشویی به منظور پاکسازی خاک های آلوده به 
فراورده های نفتی و تصفیه و بازیافت امحای لجن های نفتی و بازیافت نفت 

از لجن از جمله پروژه های تعریف شده نخبه وظیفه به شمار می آید.

  به روز رسانی رویه های پژوهشی

کلهری خاطر نشان کرد: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از آن دست 
شرکت هایی است که بسیار زیاد از محیط پیرامون تاثیر می پذیرد. به 
نحوی که در فصول سرد سال باید تامین کننده میلیاردها لیتر سوخت 
مورد نیاز تمامی بخش های کشور باشد و در غیر از این زمان نیز به عنوان 
نمونه در مواقع رشد فزاینده سفرها باید ذخیره کافی برای تامین سوخت 
مورد نیاز داشته باشد. به همین دلیل اداره پژوهش و فناوری به فراخور 

زمان سعی دارد تا خود را نسبت به مسائل و رویه های پژوهشی به روز نگه 
داشته و در رفع نیازهای راهبردی، فصلی، ساالنه و همچنین نیازهای آنی 
شرکت تاثیرگذار باشد.وی افزود: یکی از موضوع ها یا بهتر بگوییم چالشی 
که اقتصاد، بویژه صنعت نفت و گاز کشور را با خود درگیر کرده است، مولفه 
یارانه ای بودن انرژی است. در اصل یارانه ای بودن محصوالت نفتی، انگیزه 
مضاعفی را برای امر قاچاق سوخت در کشور فراهم کرده که رفع این مسأله 
فرابخشی است و تنها در حیطه وظایف شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران نمی گنجد. باید همه ارگان های دخیل در این امر، پای کار بیایند 

تا این معضل برای همیشه از بین برود. 

   مبارزه با قاچاق سوخت، یک اصل و اولویت مهم 

سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران به مبارزه با قاچاق انواع فراورده اشاره و آن را مهم ترین رسالت 
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی دانست و افزود: 
پیشگیری های قابل توجهی در این زمینه به کار برده شده که بهینه سازی 
تلمبه های نفتکش ها وهوشمندسازی تلمبه ها در مبادی مرزی ازجمله این 
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اقدام هاست.مبارزه با قاچاق سوخت، یک اصل و 
یک اولویت است و به هر نحو ممکن باید جلوی 
انحای مختلف آن گرفته شود؛ چرا که ناخوشایند 
است یارانه از داخل کشور به این صورت خارج 
شود.کلهری ادامه داد: میزان سولفور موجود در 
نفت کوره نیزیکی دیگر از اقدام هایی است که باید 
به جد دنبال شود. حذف این ماده آسیب  زا در 
پاالیشگاهی می تواند صرفه  تولید  مرحله 
اقتصادی برایمان داشته باشد، ضمن اینکه به 
لحاظ مسائل زیست محیطی نیز شایان توجه 
خواهد بود. با اتخاذ شیوه های اصولی می توان از 
این ماده نفتی که از آن غالبا به عنوان طالی کثیف 
مطلوب تری  و  بهینه  نحو  به  می کنم،  یاد 
بهره برداری کرد؛ البته باید این نکته را نیز متذکر 
شد که این مسأله تنها نیاز نفت یا شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی نیست؛ بلکه دیگر 
سازمان ها نیز به نوعی در این امر دخیل هستند.

وی عنوان کرد: هوشمندسازی جایگاه های 
سی ان جی هم باید تحت نظارت باشد. خودرویی 
که به جایگاه سی ان جی ورود پیدا می کند، باید 
معاینات فنی قبلی را مانند خودروهای بنزین سوز 
انجام داده باشد. به عبارت دیگر باید امنیت کامل 

خودروها و جایگاه ها را مهیا کرد.

   تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی 

و  مراکزعلمی  با  ارتباط  زمینه  در  کلهری 
دانشگاهی کشور برای پیشبرد اهداف پژوهشی 
کوریولیس  میترهاي  ینکه  ا بیان  با نیز 
دیسپنسر هاي جایگاه ها از تجهیزات مورد نیاز 
صنعت سی ان جی است که درقالب پروژه 
پژوهشي ازسوی دانشگاه صنعتی شریف در حال 
مطالعه وبررسی است، عنوان کرد: قصد داریم این 
تجهیز کاربردی را برای نخستین بار درکشور 
ازسوی سازندگان داخلی بومی سازی کنیم. 

درصورت موفقیت در ساخت نمونه اولیه صنعتي 
و تجاري سازي آن، تجهیز مورد اشاره کاربرد 
گسترده اي در سطح وزارت نفت خواهد داشت. 
سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران به قرارداد 
پژوهشی تعیین حدود مجاز انتشار آالیندگي 
هیدروکربن ها )THC( اشاره کرد و یادآورشد: 
تعیین استاندارد آالیندگي هیدروکربن ها برای 
خودروهای سبک گازسوز عنوان قرارداد 
پژوهشي دیگري است که با همکاری دانشگاه 
تهران از سال گذشته اجرا و اخیرا خاتمه یافته 
است. براساس توافقات اولیه با سازمان حفاظت 
محیط زیست و خودروساز ایراني مقرر شده 
استانداردهای مرتبط با آالینده های خروجی از 
خودروهای گازسوز مشخص و اندازه گیری شود 
که هم اکنون نتایج آن در سازمان حفاظت محیط 

زیست در حال بررسی و ارزیابی است.

عناوین نیازهای فناورانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ساخت و تولید دستگاه اندازه گیری سوخت داخل باک وسائط نقلیه خروجی از مبادی مرزی 1

شناسایی بیوکاتالیست ها و ترکیبات زیستی موثر در پاکسازی آلودگی فرآورده های نفتی 2

ساخت میله های دیپ مخازن جایگاهی، نفت کش ها مخزندارهای راه آهن 3

شبیه ســازی عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در بخش های محاسباتی، طراحی، اجرایی، نظارت و بازرسی، آموزش و 
دورکاری با استفاده از تکنیک های مبتنی بر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

4

طراحی و ساخت ترمینال های سامانه هوشمند سوخت 5

PD میترهای زیرخط بارگیری 6

لزوم بروز رسانی تکنولوژی و بهینه سازی تجهیزات مورد استفاده در جایگاه های سی ان جی 7

بومی سازی ولوهای کمپرسورهای سی ان جی 8

طراحی و پیاده سازی تجهیز بهینه جهت تثبیت نرخ جریان سیال در میترهای بارگیری تاسیسات شهید محمد منتظری 9

ناالیزر پرتابل دستگاه آ 10

تهیه و فرموالسیون کیت MICROBMONITOR2 جهت پایش میکروبی برای سامانه های سوخت هوایی، ارائه آموزش ها و 
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پیاده ســازی تجهیز ضد انفجار بومی جهت اندازه گیری ارتفاع سطح فرآورده در مخازن ذخیره ساز فرآورده های نفتی به صورت راداری 12

امکان سنجی و پیاده سازی روش جایگزین برای کالیبراسیون واندازه گیری حجم مخازن نفتکش های حامل فرآورده های نفتی 13

سامانه CMMS  مدیریت تعمیرات و نگهداشت به موقع و دقیق 14

نرم افزار مدیریت جامع انرژی در ســاختمان ها و تاسیسات تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 15

سیستم کنترلی دقیق و هوشمند بر روی مخازن جهت کنترل سطح و درجه حرارت فرآورده ها 16

نها تامین بازوهای بارگیری و نیاز به بومی سازی طراحی و ساخت آ 17
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فعالیت های واحدپژوهش و فناوری شرکت پاالیش نفت آبادان که زیر نظر مدیر عامل این 
شرکت انجام می شود، در مسیرارتقای فرهنگ پژوهش و نهادینه کردن آن پیش می رود.

به ثمر رساندن طرح های پژوهشی مرتبط با فعالیت های پاالیشگاه آبادان با توجه به آخرین 
یافته های علمی و پژوهشی، انجام فعالیت های عملیاتی وتوسعه ای درسایه توجه کامل به 
طرح های پژوهشی مرتبط، کند وکاو برای دست یافتن به راهکارهای علمی- راهبردی جهت 
رفع مشکالت پیش روی توسعه فناوری، کاربردی کردن نتایج پژوهشی مبتنی بر علم به 
منظور ارتقای بهره وری، همچنین بهره برداری از امکانات وکاهش هزینه ها از جمله موارد 

قابل پیگیری در پژوهش فناوری پاالیشگاه آبادان هستند.

   در پی نوآوری   
 اینها صحبت های اولیه شمسایی، رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه آبادان است، اما دامنه 
حرف های وی، فراتر از مواردی است که به آنها اشاره کرد. شمسایی بابیان این که یکی از 
اهداف واحد پژوهش و فناوری پاالیشگاه آبادان،رفع مشکالت و معضالت واحدهای عملیاتی 
است، ادامه می دهد: هر سال بر اساس نیازسنجی واحدهای مختلف پاالیشگاه، اولویت های 
پژوهشی در زمینه فنی،مهندسی و مدیریتی جمع آوری و پس از بررسی درکمیته های 
تخصصی، در قالب اولویت های پژوهشی و دانشجویی، دسته بندی و با تصویب آن در شورای 
پژوهشی پاالیشگاه به منظور فراخوان عمومی، روی سامانه اطالع رسانی پاالیشگاه به نشانی 
Research.abadan- ref.ir و سامانه ساتع وزارت علوم قرار داده می شود. وی می گوید: 
با استفاده از این روش پژوهشگران کشور می توانند به گزینه های مورد نیاز دسترسی یابند 

و بر اساس عالقه مندی خود ورود کنند؛ به دنبال نوآوری هستیم و بیشتر موضوعاتی برایمان 
اهمیت دارد که از مسیر طبیعی به نتیجه نمی رسند.رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه 
آبادان با اشاره به اینکه طبق قانون، مجری پروژه های پژوهشی باید دانشگاه ها یا شرکت های 
دانش بنیان عضو پارک های علم و فناوری مراکز رشد دانشگاهی باشند، می گوید: شناسایی 
مشکالت عملیاتی، فنی و مهندسی واحدهای عملیاتی پاالیشگاه آبادان، تعریف اولویت های 
پژوهشی مورد نیاز شرکت، حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشجویی و تعریف 
و اجرای پروژه های پژوهشی درحوزه مدیریت و منابع انسانی، از اهداف و راهبردهایی است 

که پژوهش و فناوری پاالیشگاه آبادان به آنها توجه ویژه دارد.

همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان
 رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه آبادان با اشاره همکاری این شرکت با دانشگاه ها، مراکز 
علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان، از تکمیل دو طرح پژوهشی در همکاری به این 
بخش ها خبر می دهد و می گوید: از ابتدای سال تاکنون دو پروژه پژوهشی در حوزه های 
فرآیندی را به اتمام رسانده ایم؛ یکی طراحی نرم افزاری در حوزه فرآیندی واحد »کت کراکر« 
پاالیشگاه که کمک کننده مهندسی فرآیند است و با پایش آنالین و رصد میزان مصرف 
کاتالیست و محصوالت تولیدی واحدهای مربوط امکان پذیر شده است؛ دیگر پروژه تکمیل 
شده در سال جاری هم به جذب آالینده های فلزات سنگین روی خاک های آلوده مربوط 
می شود که ماده اولیه آن از میکروارگانیسم داخل آب دریا استخراج شده است.این طرح 
پژوهشی را دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر انجام داده است.شمسایی در ادامه به 

پروژه های در دست اجرا اشاره و تصریح می کند: پروژه بررسی ، مقایسه و بهینه سازی تزریق 
انواع مواد منعقد کننده در سیستم تصفیه آب پاالیشگاه آبادان با همکاری دانشگاه تربیت 
مدرس در حال انجام است. با اجرای این پروژه، تمام پساب واحدهای عملیاتی جمع آوری و 
بعد از بی خطرسازی و رساندن به استاندارد، به رودخانه منتقل می شود.  رئیس پژوهش و 
فناوری پاالیشگاه آبادان ادامه می دهد: در این پروژه، پساب واحدهای مختلف اندازه گیری 
می شود و پساب های با آالیندگی کمتر از پساب های کامال آلوده جداسازی و تصفیه می شوند. 
این پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.شمسایی 
گفت: پروژه شبیه سازی داینامیک مسیرانتقال کاتالیست در واحدکت کراکر)تولید بنزین( با 
همکاری شرکت های دانش بنیان، یکی دیگر از پروژه هایی است که در مرحله عقد قرارداد 
است و اوایل سال آینده اجرایی خواهدشد. هزینه این پروژه حدود 560 میلون تومان برآورده 
شده است و با استفاده از آن جلوی آالیندگی های زیست محیطی ناشی از انتشار کاتالیست 
گرفته می شود. وی حمایت از پایان نامه های تحصیلی را هم بخشی دیگر از فعالیت های پژوهش 
فناوری پاالیشگاه آبادان بر می شمرد و می گوید: در این زمینه بنابر دستورالعمل، برای حمایت 
از پایان نامه های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، مبلغی ازسوی پاالیشگاه 
پرداخت می شود که مبنای آن مربوط به 5 -6 سال گذشته است و در تالش هستیم تا این 
وجه حمایت افزایش یابد.شمسایی تاکید کرد: پاالیشگاه آبادان در زمره چند شرکت پاالیشی 
کشور به شمار می رود که اولویت بندی های دانشجویی را براساس پایان نامه های ارشد و دکترا 
دسته بندی کرده است و این دسته بندی در سایت واحد پژوهش و فناوری قرار دارد. دراین 

خصوص40 اولویت فنی و 30 اولویت مدیریت و منابع انسانی، مشخص و اعالم شده است.

ابزارهای تشویقی
 رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه آبادان می گوید: پاالیشگاه آبادان 

افزون بر همکاری از شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها از توان 
مهندسان داخلی خود نیز استفاده می کند، اما بر اساس قانون نمی توانیم 

با آنها برای اجرای طرح های پژوهشی قرارداد ببندیم و تنها از پیشنهاد 
دهنده به عنوان همکار صنعتی استفاده می کنیم تا درکنار پروژه قرار گیرند.

اگر همکاری به ما ایده ای بدهد، به عنوان یک اولویت پژوهشی او را به عنوان 
مشاور صنعتی پروژه انتخاب می کنیم و 10 درصد مبلغ قرارداد نیز به او تخصیص 

داده می شود؛ البته این روند تنها در پاالیشگاه آبادان صورت می گیرد.
 او تاکید کرد: در نشست هایی که با مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران داشته ایم، درباره چگونگی انگیزه دادن به مهندسان 
صحبت های فراوان و بنا شده است افزون بر پاداش نقدی، سازکارهای تشویقی دیگر 

مانند سفر به یکی از نقاط کشور به همراه اعضای خانواده وی در نظر گرفته شود. رئیس 
پژوهش و فناوری پاالیشگاه آبادان تاکید می کند: بدون تردید با ظرفیت و توانمندی که 

در میان کارکنان پاالیشگاه آبادان همچنین قابلیت هایی که درخارج ازمجموعه پاالیشگاه 
و درمراکز علمی و تحقیقی وجود دارد، طرح های پژوهشی متعددی همسو با اهداف تعریف 
و اجرا خواهد شد و با تکیه بر این ظرفیت ها، به طـور حتم رخدادهای مهمی در حـوزه 

پژوهش و فناوری رقم خواهد خورد.

سمیه راهپیماعلم، ابزار کشف حقیقت و محصول پژوهش است و پژوهش، دیدن مسائلی است که دیگران نمی توانند 
ببینند و اندیشیدن به موضوعی است که دیگران نمی توانند به آن بیندیشند. دیدن آنچه همه از آن ناتوانند، نیازمند نگاهی 
عمیق و موشکافانه است و این تنها از طریق کنش و واکنش های آموزشی- علمی در شرایط محیطی مناسب بویژه از سوی 
استعدادهای برجسته و نخبگان جامعه میسر می شود؛ از این رو پژوهش در دنیای امروز فعالیتی جدی و ضروری است، زیرا 
نتیجه آن روزآمد شدن علم و فناوری است. با هدف تحقق اهداف و سیاست هاي راهبردي شرکت پاالیش نفت آبادان، 
واحد پژوهش و فناوری این شرکت ازسال 1380 زیر نظر مدیریت مهندسی فعالیت خود را آغازکرد و از سال1385 تاکنون 

به صورت واحدی مستقل به فعالیت خود ادامه داده است. این واحد با هدف جهت دهي به پژوهش هاي علمي–کاربردي، 
انجام فعالیت هاي پژوهشي را با تکیه بر توان علمي مراکز دانشگاهي- پژوهشي برای دستیابی به اهداف در جهت 
توسعه فعالیت هاي جاری، بهره مندی از فناوری های روزآمد و هماهنگي با مراکز علمی را به منظور تامین نیاز بخش هاي 
گوناگون در دستور کار دارد. یوسف شمسایی، رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه آبادان، فعالیت های این واحد را در 

گفت و گو با »مشعل« تشریح کرد که در ادامه می خوانید.
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مهدی مهرابی       »هليالن« سرزمينی چندهزار ساله که با وجود مرز 
مشترک باکرمانشاه و لرستان، سال ها طعم محروميت را چشيده است 

و یکی از محروم ترین مناطق غرب کشور به شمار می آید. دشت هليالن و 
آثار به دست آمده از آن متعلق به دوره زیرین پارینه سنگی و تاریخ تخمين آن 
حدود 100 هزار تا 200 هزارسال پيش است. این منطقه به دليل قرار گرفتن بين 
تمدن های قدیم ایران باستان به ویژه تمدن ساسانی، همچنين عبورجاده شاهی 
)شوش به اکباتان( درجنوب و جاده خاوران در شمال آن، یکی از محل های تمدنی 
و باستانی ایران زمين به شمار می رود؛ منطقه ای تاریخی که کهن ترین زیستگاه 
بشری فالت ایران است و با محروميت دست و پنجه نرم می کند، با این حال به 
گواه اهالی این دیار، گاز این شرایط را قابل تحمل کرده و مرهمی شده است بر 

زخم ها و آالمشان.

سوخت پاک در »هلیالن« کهن ترین زیستگاه فالت ایران

گاز

سال 77 بود که شرکت گاز استان ایالم به  عنوان شرکتی مستقل فعاليت خود را آغاز کرد و تنها پنج سال 
بعد در سال 82، عمليات گازرسانی دراین استان کليدخورد. نخستين مشعل گاز، سال 85 در شهر ایالم 
روشن شد و با گذشت 16 سال از آن روز، هم اکنون100درصد مناطق شهری و 98 درصد مناطق روستایی 
استان از نعمت گاز برخوردارند. در این ميان، شهرستان هليالن ازجمله مناطقی به شمار می آید که با ورود 
گاز، بخشی از محروميت آن به ورطه فراموشی سپرده شد و اینک این سوخت پاک توانسته است شرایط را 
برای مهاجرت معکوس فراهم کند. وصف محروميت این منطقه به »پاستور« نيز رسيده است تا جایی که در 
آخرین سفر استانی رئيس جمهوری به استان ایالم، مصوباتی درحوزه محروميت زدایی از هليالن ابالغ شد؛ مصوباتی که گازرسانی بخش مهمی 
از آن بود. در همين حال، محمود کشاورز، مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از شتاب در گازرسانی به این منطقه خبر می دهد و می گوید: شهرستان 
هليالن دارای 63 روستاست که تاکنون 32روستای آن به شبکه گاز متصل شده اند. طرح گازرسانی به روستاهای زردالن گرمسير و سردسير 
شهرستان هليالن درسه فاز اجرایی و 31روستای این منطقه در دستور کار گازرسانی قرار گرفته است. کشاورز با این توضيح که شرکت گاز 
استان ایالم درحوزه های مختلف گازرسانی، تالش خود را دو چندان کرده است تا عدالت در توزیع متوازن امکانات در مناطق شهری و روستایی 
برقرار شود، اظهار می کند: گازرسانی به 10 روستای زردالن گرمسير شهرستان هليالن، از مصوبات سفر رئيس جمهوری به استان ایالم بود و 
امروز این پروژه با پيشرفت 60 درصدی در دست اجراست. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بيان این که تاکنون دو روستای این منطقه به 
شبکه گازمتصل شده است و عمليات گازرسانی در چهار روستای دیگر نيز مراحل پایانی را طی می کند، ادامه می دهد: بر اساس برنامه های 
تعریف شده، تا دهه فجر امسال، گازرسانی به دیگر روستاهای این بخش نيز انجام می شود. وی اعالم کرد: درگازرسانی به این شهرستان، 
جایگاه سی ان جی نيز فعال شده و هم اکنون این جایگاه درحال خدمات رسانی به مردم است. براساس برنامه های 
تعریف شده، تا پایان سال آینده، هليالن را به شهرستان سبز دیگری در سطح استان تبدیل می کنيم و همه 

مشترکان در این شهرستان از نعمت گاز برخوردار می شوند. 

 تالش برای توزیع متوازن گاز

نقش گاز درمحروميت زدایی را نباید نادیده گرفت؛ این نکته ای است که کوروش عيوضی، فرماندار 
شهرستان هليالن نيز بر آن اذعان دارد. وی با تاکيد بر اینکه »هليالن« یکی از شهرستان های محروم 
غرب کشور و استان ایالم به شمار می آید، می گوید: از آنجا که اولویت دولت سيزدهم، آبادانی نقاط محروم 
است، با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت گاز استان ایالم، تحوالتی درحوزه گازرسانی در این شهرستان 

رخ داده که قابل تامل است.
عيوضی با اشاره به این که ازسال گذشته، در دو منطقه زردالن سردسيری و گرمسيری که مناطق دور 
افتاده از مرکز استان هستند، فعاليت های خوبی آغاز شده است، تصریح می کند: بر اساس برنامه ریزی شرکت گاز استان ایالم، تا پایان 
امسال، 25روستای زردالن گرمسيری با18 ميلياردتومان اعتبار به شبکه گاز متصل می شود و درحوزه زردالن سردسيری نيز 11 روستا با 
25 ميليارد تومان اعتبار گازدار می شود. فرماندار شهرستان هليالن همچنين باتاکيد بر این که ميان توسعه گازرسانی و مهاجرت معکوس 
به روستاها، ارتباط مستقيمی وجود دارد، اظهار می کند: گاز نعمتی بزرگ است و نقشی اساسی در افزایش رفاه و آسایش مردم به ویژه در 
مناطق کمتر برخوردار دارد. عيوضی ادامه می دهد: براساس گزارش ها، پيش از اینکه شرکت گاز استان ایالم فعاليت خود را در این منطقه 
آغاز کند و گازرسانی به مناطق روستایی شهرستان را در دستور کار قرار دهد، بسياری از اهالی این منطقه به شهرستان های اطراف و 
استان های مجاور مهاجرت می کردند، اما با اولویت گذاری دولت سيزدهم در آبادانی مناطق محروم، همچنين اراده و جدیت در انجام 
فعاليت های گازرسانی از شرکت گاز این استان، این اقدام نمود عينی پيدا کرد به نحوی که اهالی روستاهایی که پيش از گازرسانی، این 

روستاها را ترک کرده بودند، باآمدن گاز، مهاجرت معکوس کردند و به روستاهای خود بازگشتند. 

وستاها و مهاجرت معکوس ومیت زدایی از  ر محر

مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان ایالم نيز می گوید: خوشبختانه 100 درصد مناطق 
شهری و 98 درصد مناطق روستایی این استان از نعمت گاز برخوردارند.  به گفته کامران شریفی، گازرسانی 
به روستاهای باقيمانده درجریان است و تا پایان سال آینده شاهد بسته شدن پرونده گازرسانی به مناطق 
روستایی خواهيم بود. وی با بيان اینکه 100 درصد روستاهای شهرستان ایوان و سيروان از نعمت گاز 
برخوردار شده اند، می گوید: توسعه گازرسانی درشهرستان های هليالن، دهلران و آبدانان درجریان است 
و با تکميل و بهره برداری از این پروژه ها، این شهرستان ها نيز »سبز« می شوند. درشهرستان چرداول نيز 

تنها یک روستای بدون گاز باقی مانده که با تکميل گازرسانی، این شهرستان نيز سبز خواهد شد.
مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان ایالم همچنين اعالم می کند: با تکميل پروژه های گازرسانی، برنامه های مقاوم سازی 

و افزایش کيفی خدمات رسانی با شتاب بيشتری از سوی این شرکت اجرایی می شود.

وستاها  ونده گازرسانی به ر بسته شدن پر
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   هم اکنون چه تعداد شهر، روستا و واحد صنعتی 
استان از نعمت گاز برخوردارند؟

اولين استان سبز کشور درحوزه گازرسانی به شهرها و 
روستاها هستيم و هم اکنون 100 درصد خانوار شهری و 
99.99 درصد خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردارند. 
435 هزار مشترک شهری و 223 هزار مشترک روستایی 

درسطح استان زیر پوشش گاز قرار دارند.
یک هزار و 43 روستا از مجموع یک هزار و 75 روستای 
استان به شبکه گاز متصل شده است، همچنين گازرسانی 
به 15 شهرک صنعتی و 9 ناحيه صنعتی انجام شده و 
گازرسانی به 3 شهرک صنعتی هم در دست مطالعه است.

  در یک سال گذشته چه اقدام های توسعه ای در 
استان همدان اجرایی شده است؟

طی این مدت، 365 واحد صنعتی به شبکه گاز متصل 
شده است و گازرسانی به چهار روستا در دستور کار قرار 
دارد. درحوزه نصب انشعابات نيز در یک سال گذشته 
چهار هزار 864 مورد انشعاب نصب شده و از ابتدای 
امسال تاکنون نيز 108کيلومتر به مجموع شبکه تغذیه 
وتوزیع این استان افزوده شده و این ميزان درمجموع به 

9 هزار و 895 کيلومتر رسيده است.

  درحوزه حمایت از توليد و تامين پایدار گاز صنایع 
چه پروژه هایی اجرا شده است؟

درگازرسانی به صنایع و محورهای صنعتی استان همدان، 
از ابتدای امسال تاکنون 35 هزارمترمکعب برساعت گاز، 

جایگزین سوخت مایع شده است. گازرسانی به یک هزار 
و 108واحد صنعتی مصوب شورای اقتصاد، تا پایان 

مهرماه، تحقق 72 درصدی داشته است.

  درحوزه گازرسانی به صنایع با چه چالش هایی روبه 
رو هستيد؟ برای تسهيل فعاليت ها چه تدابيری اندیشيده 

شده است؟
وجود معارض، از موانع گازرسانی به صنایع و محورهای 
توليدی به شمار می آید که این چالش، تبعات ثانویه را 
برای همه بخش های پدیدار می کند. در این حوزه، 
حمایت های مختلفی از سوی گاز استان انجام می شود؛ با 
این حال با استفاده از ظرفيت ها و تعامالت دیگر بخش ها، 
با حمایت استاندار پيشنهاد ایجاد کارگروه تسهيل و 
تسریع پروژه گازرسانی در سطح استان ارائه شد. با 
استقبال از این پيشنهاد شرکت گاز، این کميته به ریاست 
فرماندار در سطح شهرستان ها تشکيل و چالش ها و موانع 
گازرسانی در قالب آن برطرف می شود در این کميته با 
حضور متوليان آن شامل نمایندگانی از وزارت جهاد 
کشاورزی، بنياد مسکن، وزارت صمت، همچنين نماینده 
تام االختيار ستاد تسهيل و... این موانع را برطرف 
می کنيم. از ظرفيت ها و تعامالت استانی نيز بهره 
می گيریم تا پروژه های گازرسانی به واحدهای توليدی با 
اقتصاد  و مصوبه شورای  انجام  بيشتری  سهولت 
به  مانده صنعتی  باقی  به واحدهای  درگازرسانی 
طور100درصد محقق شود. تشکيل کارگروه تسهيل و 
تسریع پروژه گازرسانی و تدبيری که اتخاذ شد، 
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عنوان نخستين استان سبز کشور، همدان را به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور در حوزه گازرسانی 
بدل کرده؛ به طوری که هم اکنون 100 درصد جمعيت شهری و 99.99 درصد جمعيت روستایی این استان 
از نعمت گاز برخوردار است. توسعه گازرسانی تنها به واحدهای خانگی و تجاری ختم نمی شود، این استان 
در حوزه گازرسانی به صنایع نيز همواره پيشتاز بوده و در سال های گذشته تالش شده همسو با حفظ 
محيط زیست، کاهش قيمت تمام شده محصوالت، اشتغال زایی و رونق توليد، گاز این بخش به طور پایدار 
تامين شود. مجموعه اقدام های شرکت گاز استان همدان در یک سال گذشته تا جایی جلوه داشته که 
این شرکت برای نخستين بار در ميان همه دستگاه های اجرایی این استان )80 دستگاه( در 
بيست وپنجمين جشنواره شهيد رجایی، به عنوان برترین دستگاه انتخاب شد. در ادامه گفت وگو با 

محمدصادق محبی نظر، مدیرعامل شرکت گاز استان همدان را می خوانيم.

یکه تازی گاز استان همدان در میان 80 دستگاه اجرایی 

رضایت مندی حداکثری را در ميان واحد اجرای طرح ها، متقاضيان و 
متوليان واحدهای صنعتی و توليدی ایجاد کرده است. بر این اساس، 
فرایند بوروکراسی های مرسوم و برگزاری جلسات طوالنی برای 
تصميم گيری مدیریتی به نوعی حذف شده و در جهت رفع مشکالت 
گازرسانی و کمک به مجموعه های توليدی استان همدان پيش قدم 

شدیم. 

  در زمينه همکاری با شرکت های دانش بنيان و مراکز دانشگاهی، 
تحولی در سطح شرکت گاز استان رخ داده است؟

این شرکت با هدف تحقق شعار سال، افزون بر فعاليت های پژوهشی 
روتين، تفاهم نامه ای را نيز با دانشگاه صنعتی همدان امضا کرده است. 
در این تفاهم نامه، محورهای همکاری مشخص شده و جلسات 
مشترکی ميان دانشگاه و شرکت گاز استان برگزار شده است، همچنين 
بازدیدهای متقابلی از سوی این ارگان ها انجام و دستاوردهای هر دو 
طرف به معرض نمایش گذاشته شده است. در ادامه، با جمع بندی، 
محورهای همکاری نهایی و طرح های پيشنهادی ارائه شده و در دست 
بررسی است، همچنين کارآموزان دانشگاهی را با هدف آشنایی با 
فعاليت های صنعت گاز جذب کردیم. با هدف افزایش تعامالت و 
تفاهمنامه ای که با دانشگاه همدان داشتيم، چند پایان نامه را در 

مقطع های مختلف تدوین و حمایت می کنيم.

 برای نخستين بار درجشنواره شهيد رجایی موفق به کسب عنوان 
در همه حوزه ها شده اید، در این باره توضيحاتی ارائه می فرمایيد؟

با همگرایی و همدلی که ميان تک تک اعضای خانواده شرکت گاز استان 
همدان وجود دارد، همچنين تعامالت حداکثری، عملکرد عالی و 
رضایت بخشی که کارکنان این شرکت داشتند، برای نخستين بار در 
ميان همه دستگاه های اجرایی سطح استان )80 دستگاه(، به عنوان 
برترین دستگاه در بيست و پنجمين جشنواره شهيد رجایی انتخاب 

شدیم. این موضوع وظيفه ما را سخت تر کرده و کار و فعاليت مضاعفی 
را می طلبد.

  در حوزه بهبود معيشت کارکنان و افزایش رضایت مندی آنها چه 
اقدام هایی انجام شده است؟ تبدیل وضعيت ایثارگران در چه مرحله ای 

قرار دارد؟

بهبود معيشت و افزایش رضایت مندی کارکنان همواره مورد تاکيد 
ستاد شرکت ملی گاز ایران بوده است. شرکت گاز استان همدان طرح 
طبقه بندی مشاغل وبيمه تکميلی را برای همه کارکنان اجرا کرده است. 
فرایند تبدیل وضعيت مشموالن ایثارگر نيز با هماهنگی ستاد شرکت 
ملی گاز ایران در جریان است و در مجموع 143 نفر مشمول بند »د« و 

12 نفر نيز مشمول بند »و« هستند.

  با توجه به آغاز فصل زمستان، درحوزه فرهنگ سازی مصرف 
بهينه و ایمن گاز چه فعاليت هایی انجام شده است؟

تامين گاز بخش های خانگی و تجاری به ویژه در فصل سرما از 
اولویت های اصلی شرکت گاز ملی گاز ایران است. در حوزه فرهنگ 
سازی مصرف بهينه گاز، تفاهم نامه ای با مدیرکل آموزش و پرورش 
استان امضاکرده ایم و از ظرفيت دانش آموزان به عنوان همياران گاز 
بهره گرفتيم. در حاشيه بيست ویکمين جشنواره بين المللی کودک و 
نوجوانان نيز، از ظرفيت هنرمندان و پيشکسوتان اچ اس ای شرکت گاز 
استان همدان استفاده کردیم. با تدارک برنامه های متنوع و آموزشی 
برای خانواده ها و به طور ویژه کودک و نوجوانان اقدام به فرهنگ سازی، 
برگزاری مسابقات مقاله نویسی و نقاشی کردیم که بازخورد بسيار خوب 
و مثبتی داشت. در همسویی با جهاد تبيين که مورد تاکيد مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( است، اقدام به برگزاری تور رسانه از مراکز 
صنعتی برای نخبگان، فرهيختگان، ائمه جمعه و جماعات کردیم. این 
افراد با مالحظات ایمنی و امنيتی، در محل تاسيسات، مرکز مانيتورینگ 
و تعميرات پيشرفته شرکت گاز حضور یافتند و با دستاوردها، اقدام های 
موثر و عملکرد مثبتی که خانواده شرکت گاز استان همدان انجام داده 
آشنا شدند، همچنين از این فرصت ایجاد شده برای اهداف اصلی 
شرکت ملی گاز ایران شامل بهينه سازی، رعایت الگوی مصرف و 
فرهنگ سازی مصرف بهينه نيز بهره مند شدیم که نتایج خوبی در سطح 

استان به ارمغان آورده است.

 درحوزه های فرهنگی نيز شاهد کسب عناوینی بوده اید؟ در این 
زمينه چه دستاوردهایی داشته اید؟

برای اعتالی فرهنگی سازمان و براساس دستورالعمل ابالغی، شورای 
فرهنگی را در سطح شرکت ایجاد کردیم و یکی از اقدام های بسيار 
خوب که برای اولين بار انجام شد، دیدار هفتگی با خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران شرکت است. بر این اساس، هر چهارشنبه با حضور مدیرکل 
بنياد شهيد استان و مشاور استاندار در امور ایثارگران به دیدار خانواده 
شهدا و ایثارگران شرکت گاز استان همدان می رویم. تاکنون از اکثریت 

خانواده معظم شهدای شرکت دیدار به عمل آمده است.
همچنين برای حمایت از جوانی جمعيت، اقدام به برگزاری 3 کارگاه 
آموزشی فرزندآوری و فرزند پروری کرده ایم. این دوره ها، بازخوردهای 
بسيار مثبتی داشته است. بر این اساس، مشاوران حرفه ای در امور 
بانوان را به کار گرفته ایم و بانوان همکار و خانواده ها می توانند از مشاوره 
و دوره های روان شناسی بهره مند شوند. در حوزه اعتالی فرهنگ دفاع 
مقدس نيز مدیرعامل شرکت گاز استان همدان به عضویت هيئت 
امنای باغ موزه دفاع مقدس در آمده است. بر این اساس ارتباطات و 
تعامالت فرهنگی با دفتر حفظ و نشر آثار دفاع مقدس بيش از پيش 
شده است. نمایشگاه دفاع مقدس را به عنوان برترین نمایشگاه استان 
در هفته دفاع مقدس برگزار کردیم و در 3 روز، از3 تن از فرماندهان و 
پيشکسوتان دفاع مقدس دعوت کردیم. این اقدام بازتاب خبری و 
استانی خوبی هم داشت و مورد استقبال و اقبال عموم مردم قرار 
گرفت.  در بحث عفاف و حجاب به عنوان برترین دستگاه اجرایی 
استان و در حوزه ستاد اقامه نماز نيز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر 
معرفی شدیم. در زمينه فرهنگ حجاب و عفاف و به پيشنهاد شورای 
فرهنگی شرکت، مراسم پياده روی خانوادگی با حضور بانوان، همسران 
و دختران همکار شرکت گاز استان برگزار کردیم و برای اعتالی 
فرهنگ حجاب و عفاف، از همه همکارانی که حجاب برتر دارند، تقدیر 

کردیم.

از ابتدای امسال تاکنون

هزارمترمکعب برساعت گاز، 
جایگزین سوخت مایع شده است
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مشعل     صنعت پتروشيمی 

در چند دهه اخير توسعه ای همه جانبه 
داشته، اما در این مسير با محدودیت ها و 

ایرادهایی رو به رو است که همواره تالش کرده با توجه 
به شرایط موجود این محدودیت ها را بر طرف کند. تأمين 

خوراک مجتمع های توليدی کنونی و پروژه های جدید به ویژه 
توسعه ای که در پایين دست و پارک های پتروشيمی پيش بينی 
شده است، از موضوعيت و اهميتی قابل توجه برخوردار است. 
در شرایطی که صنعت پتروشيمی در کنار ورود به باالدست 
صنعت نفت، قدمی بزرگ به سمت توسعه پایين دست خود 

برداشته و تکميل زنجيره ارزش و کاهش جریان 
خام فروشی را در پيش گرفته است، وزارت نفت 

تالش می کند تا نگرانی برای تامين خوراک 
تبدیل به یک مانع نشود.

 

 

 

صنعت 
وشیمی ارزش  پتر

خوراک را 2 برابر 
می کند

قطع 
گاز براساس میزان 

مصرف 

سند 
زنجیره ارزش، 

راهگشای تامین خوراک 
صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه و ارزش آفرینی به دنبال رفع چالش هاست 

اما فارغ 
از اهميت مسئله خوراک برای 

مجتمع های توليدی و نگرانی ها از قطع احتمالی 
گاز پتروشيمی ها، به نظر می رسد که الزم است صنعت 

پتروشيمی به شکل هماهنگ و در درون خود تمهيد و تدبيری ویژه 
برای موضوع تامين خوراک بيندیشد؛ از همين رو در بخشی از آنچه شرکت 

ملی صنایع پتروشيمی به عنوان سند زنجيره ارزش صنعت پتروشيمی در دست 
تهيه دارد، می تواند موضوع تامين خوراک پایدار و یا دسترسی به خوراک های متنوع 

نيز در دستور کار قرار گيرد. در این سند، جهت گيری های صنعت پتروشيمی و اقدام های 
شرکت ملی صنایع پتروشيمی ایران در مسير تحقق اهداف بلند مدت و ارزش افزایی 

این صنعت مورد تاکيد قرار گرفته است. 
از آنجا که رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشيمی »بازنگری در طرح های توسعه ای با 
تمرکز بر تکميل زنجيره ارزش« است، توسعه طرح های صنعت پتروشيمی در سال های 
آتی باید مبتنی بر منطق بهره گيری حداکثری از خوراک های اوليه موجود در صنعت 

نفت و گاز و کشش بازار داخلی و خارجی باشد. طبق اعالم رسمی مسئوالن 
صنعت پتروشيمی در حال حاضر 68 طرح در این صنعت در حال اجراست 

و طی پنج سال آینده وارد مدار توليد خواهند شد و باید با توجه به 
روند آماده سازی هر کدام از این طرح ها برنامه خوراک و 

شبکه تامين آنها در درون صنعت مشخص شود.

 

مجموع گازی 
که به عنوان خوراک و سوخت در اختيار صنعت 

پتروشيمی قرار می گيرد، بيش از 8.7 درصد مصرف روزانه کشور و 
معادل روزانه 62 ميليون مترمکعب است که از این ميزان 43 درصد به عنوان خوراک 

و 57 درصد به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين طبق برآوردها با توجه به 
مجتمع های در حال ساخت، گاز مورد نياز پتروشيمی ها در سال 1404 حدود 153 ميليون مترمکعب در 

روز خواهد بود و با بهره برداری از طرح های جدید، این نياز در سال 1405 روزانه به 163 ميليون مترمکعب خواهد 
رسيد. صنعت پتروشيمی سال گذشته حدود 45 ميليون تن خوراک معادل 914 هزار بشکه نفت خام در روز از باالدست 

تحویل گرفته است. این مقدار در پایان امسال )1401( به حدود یک ميليون بشکه نفت خام می رسد که به محصوالت با ارزش 
تبدیل می شود. همچنين سال گذشته در این صنعت 35.7 ميليون تن محصول را در بازار داخلی و صادراتی به فروش رفته که در 

مجموع حدود 23 ميليارد دالر ارزش آفرینی ایجاد شده است و برآورد می شود درآمد این صنعت امسال به افزون بر 27 ميليارد دالر 
برسد. به عبارتی صنعت پتروشيمی حدود 12ميليارد دالر خوراک را در سال گذشته تحویل گرفته و در عوض به حدود 23 ميليارد دالر 

محصول با ارزش تبدیل کرده و این به آن معناست که ارزش خوراک را دو برابر کرده است.  خوراک بين مجتمعی یکی از مسائل مهم در صنعت 
پتروشيمی و یکی از راهکارهای مهم این صنعت است که می تواند به نقطه قوت و یا ضعف این صنعت تبدیل شود. بسياری از مجتمع های پتروشيمی 

وابستگی زیادی از حيث خوراک و محصول به یکدیگر دارند و تغييرات در هر کدام از این مجتمع ها منجر به تعارض منافع در مجتمع های دیگر 
می شود. از سوی دیگر ورود برخی هلدینگ ها به باالدست صنعت نفت و دسترسی به منابع خوراک، این امکان را فراهم می کند تا پتروشيمی ها نياز 
به خوراک مورد نظر خود را از مجتمع هایی که برای خودشان است و یا سهمی در آنها دارند، تامين کنند. در این مورد، بيد بلند خليج فارس و تامين 
خوراک این مجتمع از گازهای جمع آوری شده مشعل یک نمونه موفق و با ارزش است که تاکنون بخشی از آن محقق شده و بخش دیگری به زودی 
اجرایی می شود. با تکميل نهایی این پروژه بيدبلند عالوه بر تامين خوراک مورد نياز خود، بخشی از گاز توليدی را به شبکه سراسری منتقل می کند.  
بر همين اساس بوده است که جواد اوجی، وزیر نفت و مرتضی شاهميرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی تاکنون بارها بر رویکرد 
آینده نگر شرکت ملی صنایع پتروشيمی و بازنگری در طرح های توسعه ای با تمرکز بر تکميل زنجيره ارزش و تامين خوراک تاکيد کرده اند.  

شاهميرزایی چندی قبل تاکيد کرد: توسعه طرح های صنعت پتروشيمی در سال های آتی مبتنی بر منطق بهره گيری حداکثری از خوراک های 
اوليه موجود در صنعت نفت و گاز و کشش بازار داخلی و خارجی برنامه ریزی شده است. اکنون در صنعت پتروشيمی 68 طرح در حال 

اجراست که در طول پنج سال آینده وارد مدار توليد خواهند شد و از ابتدای دولت سيزدهم تاکنون دو طرح  پتروشيمی به بهره برداری 
رسيده است و تا پایان امسال چهار طرح دیگر نيز وارد مدار توليد خواهند شد. او در همين روزهای سرد زمستان با تأکيد بر 

اهميت تأمين پایدار انرژی و مدیریت توليد گفت: در تالش هستيم خوراک شرکت های پتروشيمی افزایش یابد تا مجتمع ها 
در فصل سرد سال با محدودیت گاز مواجه نشوند. هوشنگ فالحتيان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت نيز به نقش 

مهم صنعت پتروشيمی در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: این صنعت برای تأمين خوراک مورد نياز خود 
می تواند از خوراک های بين مجتمعی بيش از گذشته استفاده کند. برنامه ریزی های الزم برای تأمين 

خوراک پتروشيمی ها با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشيمی در حال انجام است 
و متنوع شدن سبد خوراک پتروشيمی ها می تواند نيازهای موجود را 

تأمين کند.

در دو 
هفته گذشته که دمای هوا 

کاهش قابل توجه داشته و با بارندگی در بيشتر 
نقاط کشور مواجه بوده ایم، ميزان مصرف گاز خانگی 

نيزافزایش قابل توجه داشته و بخشی ازخوراک گازی نيروگاه ها و 
مجتمع های صنعتی و پتروشيمی ها با کاهش مواجه بوده اما قطع نشده 

است. جواد اوجی، وزیر نفت چندی پيش تاکيد کرد که در حوزه صنایع 
پتروشيمی خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده وقفه ای در بخش خوراک 

ایجاد نشده است. در بحث سوخت آنها نيز از طریق سوخت مایع تدارک الزم دیده 
شده است.

وی ادامه داد: امسال قيمت گاز برای خوراک صنایع پتروشيمی گاز صادراتی منظور شده 
بود، اما دولت به دليل شرایط اقتصادی و برای اینکه این شرکت های سوددهی خوبی 
داشته باشند، قيمت مناسب منظور کرد. احمد مهدوی ابهری، دبيرکل انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پتروشيمی هم اعالم کرده است که تاکنون هيچکدام از 
پتروشيمی ها با قطع گاز مواجه نشده اند، اما اعالم شده که آمادگی الزم برای این 

مساله ایجاد شود.  او تاکيد کرده است که ميزان آمادگی بستگی به سردی 
هوا و ميزان مصرف گاز در کشور دارد و فعال موضوعی مبنی بر قطع 

و یا اعمال محدودیت درتحویل گاز به پتروشيمی ها اعالم 
نشده است.

خوراک پتروشيمی ها از گاز 
طبيعی، اتان، پروپان، بوتان، ميعانات و نفتا 

تامين می شود و با توجه به پروژه های در دست اجرا 
هر سال به ميزان خوراک مورد نياز افزوده می شود. 

اگرچه پتروشيمی ها در سال های اخير به سمت تنوع در سبد 
خوراک خود رفته اند، اما هنوز هم سهم بخش گازی بيشتر است 

و به خصوص در فصول سرد سال که مصرف گاز در شبکه 
سراسری بيشتر می شود، پتروشيمی ها با احتمال قطع آن مواجه 
هستند. اگرچه در دولت سيزدهم با توجه به نياز هر بخش و 
مدیریت شبکه تالش شده است از هر گونه قطع جریان گاز 

جلوگيری شود، اما سایه این احتمال و وابستگی 
همچنان بر سر پتروشيمی ها وجود دارد. 
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خورشيد قبل از رفتن، به رنگ سرخ درآمده و زیبایی آبی آرام 
خليج فارس را از اینجایی که ما نظاره گریم، چند برابر کرده است. 
از دیدن این ماهيگيری جالب به وجد آمده و عکس و فيلم 
می گيریم و مرد ماهيگير بعد از اتمام کارش رو به ما تعارف می زند 
و می گوید: برایتان بياورم ؟  ماهی ها بزرگ هستند و یکی از 
کارکنان، همانجا روی فضای باز شناور شروع به تميز کردن ماهی ها 

می کند تا برای شام آماده شود. ماهی ها از مدل خاصی هستند که 
فک استخوانی و طوطی شکلی دارند. به همين دليل پاک کردنشان 
سخت است. مرد ماهيگير می گوید: پاک کردن این  نوع ماهی 
سخت است، برایتان چنگو )نوع دیگری از ماهی که قدی کشيده 
و بلند دارد و دارای فسفر زیادی است( می گذارم که هم خوشمزه 
است  وهم راحت پاک می شود. درحالی که از این همنشينی روی 
آب و با فاصله اندک بين سکو و شناور و مشاهده این مدل 
ماهيگيری ذوق کرده ایم ،  از کارکنان خداحافظی می کنيم و به 

طبقه باالیی سکو بر می گردیم.

ماهی های صید سکو مشتری زیادی دارد
ماهيگيری روی سکوی نصر از سوی کارکنان انجام می شود و 
تعدادی از آنها که مهارت ماهيگيری با قالب دارند ، در اوقات 
استراحتشان در محلی مشخص از سکو ماهيگيری می کنند. این 
کار جدا از تفریح در اوقات فراغت آنها، تا حدی به معيشت شان 
هم کمک می کند. بسياری از آنها مازاد ماهی  راکه صيد کرده اند، 
برای فروش در جزیره می برند و گاهی حتی اگر نوع خاص و 
پرطرفداری از ماهی باشد، صيدشان از قبل پيش فروش می شود. 
وقتی در منطقه عملياتی جزیره سيری بودیم ، در مورد بازار ماهی 
و قيمت ها پرسيدیم و راننده ای که با ما بود، می گفت:" باید از قبل 
می گفتيد تا با کارکنان روی سکو هماهنگ کنيم و سفارش بدهيم. 
االن دیگر چيزی نمانده !" آنطور که کارکنان می گفتند، بخشی از 
بازار روزانه ماهی درجزیره، در دست کارکنانی است که هر روز از 

سکوها برمی گردند.  عبداهلل انصاری،  یکی از کارکنان سکوی نصر 
است که در بخش تعميرات چاه های نفت فعاليت دارد. او 25 سال 
سن دارد  و  در زیرمجموعه های شرکت نفت فالت قاره مشغول 
به کار بوده که 16 سال  آن به کار روی  سکوی نصر  مربوط می شود. 
وقتی به طبقه پایين محل اسکان کارکنان می رسيم، او را می بينيم 
که درحال پاک کردن ماهی هاست. او می گوید: ماهی ها را از سه 
شب پيش گرفته و در سردخانه گذاشته و حاال که می خواهد برای 

رست)استراحت( برود، تميزشان می کند تا خوب یخ بزنند. 

برای صید ماهی ساعت و محل مشخصی داریم 
انصاری ادامه می دهد: بيشتر ماهی ها،  سنگسر  هستند؛ "اندک"، 
"ِجک" و ...صيد هم می کنم؛ البته"اندک"طعم  خوشمزه تری دارد.

 او که اهل پارسيان است، می گوید: با ماهيگيری آشنایی دارم و از 
این کار بسيار لذت می برم. از حدود ساعت 6 عصر که از کار فارغ 
می شوم، در دو نقطه مجاز یعنی زیر فلر و زیر پایه های LQ )سکوی 

مسکونی( مستقر می شوم و با قالب ماهيگيری می کنم. 
انصاری می افزاید: بستگی دارد که ميزان صيدمان در مدت حضور 
روی سکو چقدر باشد. بعضی وقت ها کار زیاد است و فرصت 
ماهيگيری نيست؛ اما برخی مواقع که وقت آزادمان بيشتر است 
و تعداد ماهی هم بيشتر می شود، تا حدود 10 کيلو را برای استفاده 
خودمان می بریم و اگر بيشتر از آن باشد، مثال از 10 کيلو بيشتر، 

آن را می فروشيم.
او می گوید: ماهی ها را اینجا تميز می کنيم و در سردخانه 

می گذاریم. درجزیره هم فریزر داریم و تا موقعی که می خواهيم به 
خانه برویم، همانجا می ماند. تا خانه هم دو سه ساعت بيشتر راه 

نداریم و یخ ماهی ها در این فاصله باز نمی شود. 

در برخی سکوها ماهیگیری ممنوع است
البته کار ماهيگيری روی سکوها و تاسيسات نفتی که طرفدار 
زیادی بين کارکنان دارد، معموال یکی از کارهای ممنوعه است و 
در بسياری از تاسيسات دریایی غيرمجاز. به عنوان مثال، در 
سکوی ایالم و ابوذر که در مجموعه شرکت نفت فالت قاره 
هستند، به دليل حوادث تلخی که رخ داده، ماهيگيری ممنوع 
شده است. این ممنوعيت، در برخی سکوها مثل "نصر" با توجه به 
شرایط سکو و صالحدید مسؤول آن، قابل اغماض یا تغيير است 
و به این ترتيب کارکنان هم حس و حال بهتری دارند. مثال روی 
تابلوی اعالنات رستوران سکوی نصر ،  برگه مقررات و الزامات 
ماهيگيری روی سکو نصب شده که کارکنان موظف به رعایت آنها 
هستند. این قوانين تا به امروز رعایت شده و خوشبختانه مشکلی 
پيش نيامده است.  کار روی سکوی های نفتی، سخت و 
طافت فرساست؛ اما فعاليت هایی مثل ماهيگيری البته با لحاظ 
ایمن بودن منطقه، می تواند  افزون بر بخش زیادی از کاهش 
خستگی روزانه، به نوعی به سرگرمی  توام با رقابت ميان کارکنان 
سکوها بدل شود و ساعاتی لذتبخش را برایشان رقم بزند. 
بی شک ماهيگيری، آن هم روی سکوی نفتی، حال و هوایی دیگر 

دارد.

بسیاری از کارکنان صنعت نفت عالقه مند به ماهیگیری هستند

مشعل    مرد، از کيسه ای که پر ازتکه های نان خشک است ، چند مشت توی آب می ریزد و اندکی 
صبر می کند تا ماهی های بزرگ و رنگارنگ از عمق آن باال بيایند و بعد  چوب بلندی را که سر 
آن، ميله تيز و خم شده ای قرار دارد، با مهارتی خاص درون آب پرتاب می کند. این مدل از 

ماهيگيری را معموال کارکنان شاغل روی  شناورهای عملياتی سکوها انجام می دهند. ما نيز برای 
لحظاتی شاهد این مهارت در ماهيگيری دو نفر از کارکنان شناور عملياتی سکوی نفتی نصر 

بودیم و آنها در این فاصله به اندازه شام خودشان چند ماهی گرفتند.
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   شرکت پاالیش نفت 

تهران 
امضای 4 
تفاهم نامه 
پژوهشی با 
مراکز علمی و 
دانشگاهی 

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس 

لزوم ورود دانش بنیان ها در 
صنایع بزرگ

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر 
و  بزرگ  صنایع  در  دانش بنیان ها  نفوذ  لزوم 
شکل گیری فرهنگ  نوآوری در هلدینگ خلیج فارس 
تأکید کرد و گفت: دست نیاز به سمت محققان این 
حوزه دراز می کنم تا کمک کنند در ابعاد ملی رشد 
کنیم و با به وجود آوردن شرایط جدید در اقتصاد، 

سبب توسعه کشور شویم.
عبدالعلی علی عسکری در آیین همایش و نمایشگاه 
پتروفن در مرکز همایش های تخصصی شرکت ملی 
نفت ایران )کوشک( به نفوذ و اهمیت شرکت های 
دانش بنیان در مقوله اقتصاد اشاره و اظهار کرد: کشور 
ما به دلیل ظلم های تاریخی دچار عقب ماندگی 
شدید در اقتصاد و صنعت بوده است، اکنون ما دوران 
طالیی برای پیشرفت را طی می کنیم و افزایش سهم 
دانش بنیان ها می تواند به ارتقای اقتصاد مقاومتی 

کشور منجر شود.
شرکت های  سهم  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
دانش بنیان در اقتصاد و تولید ناخالص ملی یک هدف 
بزرگ است، تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد، 
تحوالت عظیمی رخ می دهد، اما اگر این شرکت های 

بزرگ میدان عمل نبینند، دچار آسیب می شویم.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از 
نفوذ دانش بنیان ها به عنوان یکی از مباحث اصلی این 
همایش نام برد و با بیان اینکه نفوذ دانش بنیان ها در 
هلدینگ  نند  هما کشور  بزرگ  شرکت های 
خلیج فارس بسیار مهم است، افزود: شرکت های 
دانش بنیان باید برای حضور در صنایع بزرگ بکوشند 

و در شرکت های بزرگ پروژه اجرا کنند.
حسن نشان زاده مقدم، معاون برنامه ریزی و توسعه 
کسب وکار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم 
در این همایش ظرفیت نصب شده کنونی ساالنه 
هلدینگ خلیج فارس را ۲۸ میلیون تن اعالم کرد و 
گفت: امیدواریم در افق ۱۴۰۵ این ظرفیت به ۴۶ 
میلیون تن برسد. وی با بیان اینکه هرگونه تغییر و 
تحول نیازمند راهبرد و برنامه ریزی برای آینده است، 
اظهار کرد: راهبرد هلدینگ خلیج  فارس در دوران 
مدیریت جدید این است که جایگاهش به باسف 
آلمان )BASF( برسد، این مهم با توجه به وجود منابع 
عظیم خوراک و شرکت های دانش بنیان دست یافتنی 
انصاری نیک، مدیرعامل شرکت  است. سپهدار 
از  همایش  این  در  نیز  امام  بندر  پتروشیمی 
برنامه ریزی برای تولید سه محصول تازه که می تواند 
صنایع راهبردی، غذایی و دارویی کشور را از واردات 

بی نیاز کند، خبر داد.

شرکت پاالیش نفت تهران چهار تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی، شرکت 
فناوران شریف، دانشگاه علم و صنعت و پارک فناوری پردیس امضا کرد.

شرکت پاالیش نفت تهران در حاشیه نخستین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت 
فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت چهار تفاهم نامه با دانشگاه آزاد 
اسالمی، شرکت فن آوران شریف، دانشگاه علم و صنعت و پارک فناوری پردیس 
امضا کرد. تفاهم نامه همکاری های متقابل دانش بنیان و فناورانه از سوی حامد 
آرمان فر، مدیرعامل پاالیشگاه تهران، محمد خزائی، رئیس هیئت مدیره شرکت 
پاالیش نفت تهران و سید عظیم حسینی، ریاست دانشگاه آزاد واحد تهران 

جنوب امضا شد.
موضوع این تفاهم نامه استفاده ازخدمات فناورانه و نوآورانه گروه روباتیک 
دانشگاه برای ساخت روبات الیروبی برای الیروبی مخازن نفت خام است، مدت 

زمان اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به  مدت یک سال بوده و در صورت 
رضایت مندی دو طرف، قابل تمدید است.

حامد آرمان فر، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران در نشست تخصصی 
»اقتصاد دانش بنیان در صنعت پاالیش نفت کشور« در نخستین کنفرانس و 
نمایشگاه مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت با رویکرد 
چالش ها و فرصت ها گفت: ارتقای استانداردهای کاهش آالیندگی در 
پاالیشگاه ها و استفاده از فناوری برای بهینه سازی مصرف انرژی از دغدغه های 
جدی مدیران این صنعت است که باید در این زمنیه از پژوهش های دانش بنیان 

بهره برد.
وی با اشاره به کلیات چشم انداز فناوری های دانش بنیان در صنعت پاالیش نفت 
کشور، با اشاره به شرکت های مطرح در زمینه فناوری های نو در صنعت نفت 

اظهار کرد: با توجه به درآمدهای کالن حاصل از بهینه سازی پژوهش محور و 
ریسک های موجود در این بستر می توان گفت صنعت پاالیش بدون همیاری با 

پژوهش محکوم به شکست خواهد بود.
همچنین رضا کاظم نژاد، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در این نشست گفت: طرح های پژوهشی و دانش بنیان با 
توجیه اقتصادی در عرصه صنعت پاالیش و پخش فرآوردهای نفتی عملیاتی 

می شوند.
وی گفت: با توجه به نام گذاری سال و منویات مقام معظم رهبری درباره 
دانش بنیان شدن صنعت، باید فعالیت ها و آینده صنعت نفت در کشور را با کمک 
شرکت های دانش بنیان و فناور به سمت اقتصادی تر شدن پیش ببریم و تا حد 

امکان از هدررفت منابع کشور و خام فروشی جلوگیری کنیم.

صنعت پاالیش بدون همیاری پژوهش  و دانش بنیان ها با مشکل روبه رو می شود
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران گفت: با توجه به درآمدهای کالن حاصل 
از بهینه سازی پژوهش محور و ریسک های موجود در این بستر می توان گفت 

صنعت پاالیش بدون همیاری با پژوهش محکوم به شکست خواهد بود.
حامد آرمان فر با اشاره به کلیات چشم انداز فناوری های دانش بنیان درصنعت 
پاالیش نفت کشور اظهار کرد: ارتقای استانداردهای کاهش آالیندگی در 
پاالیشگاه ها و استفاده از فناوری برای بهینه سازی مصرف انرژی از دغدغه های 
جدی مدیران این صنعت است که باید در این زمنیه از پژوهش های دانش بنیان 
بهره برد.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران گفت: استانداردهای صنعت 
پاالیشی جهان در حال روزآمد شدن است و ما نباید از آنها غافل بمانیم و این 

مسئله و تدبیر در آن، یک دوراندیشی راهبردی برای کشور است.

    مجتمع گاز پارس جنوبی 
 مطالبات بانوان شاغل

 با جدیت پیگیری می شود
گاز  انسانی مجتمع  منابع  مدیر 
پارس جنوبی در نشست با بانوان 
شاغل در این مجموعه، مشکالت 
پرشمار زنان شاغل در این مجتمع 
را بررسی و بر پیگیری مطالبات آنها 
تأکید کرد. بهرام حیدری در این 
نشست به اهمیت نقش زنان در 
جامعه و صنعت نفت اشاره و اظهار 
کرد: نقش و جایگاه زنان در جامعه 
بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است، 
به طوری  که آنها با پشتکار قوی خود 
به  خدمت  کنار  در  توانسته اند 
سالمت روح و روان خانواده، در 
فعالیت های اجتماعی و کار نیز 

بدرخشند.
وی ادامه داد: بی تردید فعالیت در 
مجتمع گاز پارس جنوبی با توجه به 

موقعیت راهبردی و نقش بسیار 
مهم آن در شکوفایی اقتصاد کشور، 
اهمیت بسیار مهمی دارد و زنان 
بسیار  نقش  مجتمع  در  شاغل 
و  حرکت  در  تعیین کننده ای 

شکوفایی این مهم ایفا می کنند.
انسانی مجتمع گاز  منابع  مدیر 
ینکه  ا ن  بیا با  جنوبی  پارس 
زیرساخت های رفاهی و ورزشی 
مناسبی در سطح مجتمع گاز پارس 
جنوبی برای استفاده مطلوب و 
بهینه زنان شاغل فراهم خواهیم 
کرد، گفت: استفاده بهینه از امکانات 
رفاهی و ورزشی می تواند رضایت 
هرچه بیشتر زنان پرتالش مجتمع 
را به همراه داشته و سبب تعالی و 

تعلق بیشتر سازمانی آنها باشد.

مجری طرح دیگر خطوط اصلی و فرعی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران اعالم کرد که اجرای دو پروژه  »قم - پارچین« و »دیزباد 
- تربت حیدریه« تأثیری قابل توجه در تقویت شبکه گاز شمال و 

شمال شرق کشور و سرشاخه های خراسان دارند.
نعمت اهلل شهرویی از 
ه  ژ و پر تکمیل 
 - قم  یه  محمد «
آینده  پارچین« در 
و  داد  خبر  نزدیک 
گفت: این پروژه به 
به  و  اینچ   ۵۶ قطر 
 ۹۰ انتقال  ظرفیت 
میلیون مترمکعب گاز 
در روز از انتهای خط 
هشتم سراسری گاز 

آغاز شده و تا ورودی ایستگاه تقویت فشار گاز پارچین تهران امتداد 
دارد تا تقویت پایداری جریان گاز شمال و شمال شرق کشور را 

تضمین کند.
وی با بیان اینکه این پروژه به طول ۱۳۱ کیلومتر و در قالب دو 

قطعه اجرا شده است، به اتصال قطعه نخست پروژه به خط پنج 
تهران در منطقه چرمشهر ورامین در سال ۱۴۰۰ اشاره و اظهار 
کرد: با راه اندازی قطعه دوم این پروژه، گازی که از طریق خط هشتم 
سراسری گاز از عسلویه تا قم منتقل شده است به ایستگاه پارچین 
می رسد تا اهداف آن 
برای تأمین پایدار گاز 
در مناطق مورد نظر 

محقق شود.
دیگر  طرح  مجری 
خطوط اصلی و فرعی 
و  مهندسی  شرکت 
یران،  ا ز  گا توسعه 
بهره گیری از پوشش 
FBE در سایز ۵۶ اینچ 

برای نخستین بار در 
کشور را دیگر ویژگی برجسته این پروژه برشمرد و افزود: استفاده 
از پهپاد در مرحله نقشه برداری و به کارگیری سازه ژئوگریدی برای 
استحکام دهی به مسیرسازی به منظور گذر از مناطق باتالقی از 

دیگر نقاط قوت این پروژه است.

    شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
تقویت پایداری گاز شمال و شمال شرق کشور 

امکان مهار شن های روان در منطقه سرخس و خانگیران با مشارکت و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مجموعه های دولتی از 
جمله شرکت نفت و گاز شرق ، فرمانداری و منابع طبیعی، همچنین توان 

علمی مراکز علمی از جمله 
دانشگاه فردوسی مشهد فراهم 

است.
وحید جعفریان، مدیرکل دفتر 
امور بیابان سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور، در نشستی 
میزبانی شرکت  به  مشترک 
بهره برداری نفت و گاز شرق با 
موضوع بررسی وضع شن های 
روان و ریزگردهای شهرستان 
سرخس از بررسی این موضوع در 
کارگروه ملی مقابله با بیابان زایی 
به ریاست سیدجواد ساداتی نژاد، 

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت : در سلسله نشست های کارگروه ملی 
مقابله با بیابان زایی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و حضور ۱۱ وزارتخانه و 
نهاد، تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر ارائه گزارش از اقدام  خاص و موردی بوده 

است تا در صورت نیاز به مصوبه ها و پیگیری هیئت دولت، از طریق این 
کارگروه انجام شود؛ از این روی موضوع مهار شن های روان سرخس و 
خانگیران با توجه به اهمیت آن به طور حتم در این کارگروه مطرح خواهد 

شد.
وی درباره راهکار همکاری 
بخش خصوصی برای همکاری 
در پروژه های ملی اظهار کرد: 
نحوه مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش های خصوصی به لحاظ 
تعهدهای قانونی و یا ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی با جدیت 
پیگیری می شود، همچنین 
اقدام هایی درباره استفاده از 
ظرفیت ماده سه قانون حفاظت 
ی  ا بر ی  ر ا د ه بر بهر و 
سرمایه گذاری فراگیر سایر 
بخش ها انجام شده تا از این طریق با متنوع کردن اعتبارات، ریسک وابستگی 
اعتبارها به دولت کاهش یابد و این موضوع در مدیریت کالن طرح بسیار 

اهمیت دارد.

  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
شن های منطقه سرخس و خانگیران مهار می شوند

    شرکت پاالیش گاز ایالم
 بهره برداری از پروژه بازچرخانی آب 

از تصفیه خانه پساب صنعتی
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از گشایش پروژه 
بازچرخانی آب خروجی از تصفیه خانه پساب این 
پاالیشگاه خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژه ۴۰۰ هزار 
لیتر آب از خروجی پساب پاالیشگاه برای مصارف فضای 
سبز و شبکه آب آتش نشان ی و مصارف فرآیندی 
بازچرخانی و از برداشت همین مقدار آب از منابع زیر 
زمینی جلوگیری می شود. روح اهلل نوریان گفت: همسو با 
مقابله با تنش های کم آبی و با هدف کاهش مصرف آب 
از منابع آبی موجود، پروژه بازچرخانی پساب پاالیشگاه 
گاز در مدت کوتاه پنج ماه به بهره برداری رسید؛ این 
پروژه دارای ظرفیت اسمی ۶۰۰ هزار لیتر در روز است 
و مصرف آب پاالیشگاه در فصل های گرم و سرد سال 
به طور میانگین از روزانه ۸۰۰ تا یک هزار و ۲۰۰ 

مترمکعب متغیر است. وی افزود: محدودیت منابع آب و 
افزایش تقاضا سبب شده که امروزه بسیاری از نقاط 
جهان از جمله ایران با مشکل تنش و یا بحران کم آبی 
روبه رو شوند که برای کاهش مصارف آب و الگوی 
مدیریت مصرف آب و حفظ و صیانت محیط زیست، 
همچنین به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی با 
توجه به خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آب، 
پاالیشگاه گاز ایالم پروژه بازچرخانی آب پساب را اجرا 
کرده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم اظهار 
کرد: بازگردانی یا اصالح آب یکی از راهکارهای استفاده 
دوباره از آب های مصرف شده برای استفاده در کشاورزی 
و صنعت است که در آن تالش می شود کیفیت پساب ها 

به حد مطلوبی برسد.

   خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

ساخت پالکت های هوشمند جلوگیری از نشتی خطوط لوله نفت

رئیس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از 
ساخت پالکت های هوشمند جلوگیری از نشتی خطوط لوله نفت 

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد.
سید علیرضا حسینی نسب ساخت پالکت های هوشمند را از 
پژوهش های بنیادی این واحد دانست و گفت: پالکت هوشمند در 
زمان آسیب خطوط لوله نفت می تواند سبب جلوگیری از نشتی 

مواد شود که با توجه به کاربرد بسیار آن در صنعت انتقال نفت 
کشور، مراحل ساخت و آزمون ابتدایی پالکت ها انجام شده است 
و به فناوری بنیادی دست یافته ایم. وی افزود: تالش می شود با 
تهیه زیرساخت ها برای نهایی شدن پروژه، این فناوری بنیادی به 
دستاورد کاربردی تبدیل شود. رئیس پژوهش و فناوری شرکت با 
بیان اینکه در مجموعه پژوهشی شرکت، نقشه راه برای ترمیم و 
توسعه، تدوین شده و در مسیر ریل گذاری شده حرکت های علمی 
پیگیری می شود، اظهار کرد: مشارکت در جریان های دانشی، 
ارتقای میزان خوداتکایی، تحقیقات در کاهش ضایعات تولیدی، 
پژوهش های بنیادی و پژوهش های کاربردی، اساس فعالیت های 
انجام شده در این واحد است. حسینی نسب با اشاره به اینکه تالش 
شده است از اختراع ها وابتکارهای همکاران درسطح شرکت 
استفاده شود، گفت: در همایش پژوهشگران برتر شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت ایران، تصمیم گرفته شد تجهیزات ساخته شده 

توسط دو نفر از همکاران به  صورت بومی تولید و در سطح شرکت 
استفاده شوند. رئیس پژوهش و فناوری شرکت اظهار کرد: برای 
ساخت پیگ هوشمند نیز با یک شرکت دانش بنیان تفاهمنامه 
همکاری امضا شده است و امید می رود در آینده  نزدیک با تکمیل 
مراحل نخستین ساخت آن، آزمون ها انجام شود. حسینی نسب 
ارتباط با قطب های علمی کشور همچون شرکت های دانش بنیان 
و پارک های علم و فناوری برای دستیابی به فناوری های روزامد را 
از دیگر اقدام های این واحد برشمرد وگفت: مذاکره وامضای قرارداد 
دانشگاه  مثل  کشور  معتبر  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  با 
شریف،دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگاه صنعت 
نفت برای ساخت پهپاد پایش خط، پاکسازی آب های آلوده کن، 
نشت یاب و ساخت درایو دور متغیر، از جمله فعالیت های انجام شده 
در مجموعه پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران است.
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تکمیل 136 
میلیارد تومان 
طرح  در کهگیلویه 
و بویراحمد 

   شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  

اتصال 9 نیروگاه کشور به خطوط لوله انتقال فرآورده در آینده نزدیک

   شرکت ملی صنایع پتروشیمی
برگزاری نهمین دوره جایزه 

تعالی سازمانی
نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با شعار 
دانش محوری، سرآمدی، توسعه پایدار اسفندماه 

امسال برگزار می شود.
هادی شایق، دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در 
صنعت  تعالی  مدیران  شورای  نشست  دومین 
تعالی صنعت  مدیران  با حضور  که  پتروشیمی 
پتروشیمی و گروه ذی نفعان برگزار شد، گفت: نهمین 
دوره جایزه تعالی سازمانی با شعار دانش محوری، 
سرآمدی، توسعه پایدار و رویکرد توانمندسازی داخلی 
به میزبانی شرکت گروه باختر اسفندماه امسال برگزار 
می شود. وی با تأکید بر استفاده از تجارب مشاوران 
در کمیته راهبری دبیرخانه نهمین دوره جایزه افزود: 
یکی از ویژگی های بارز فرآیند تعالی امسال، ارزیابی 
بر مبنای ویرایش ۲۰۲۰ الگوی EFQM با هدف رشد 
و تعالی شرکت های صنعت پتروشیمی است. دبیر 
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: یکی از 
ارزنده ترین اقدام های نهمین دوره جایزه تعالی حضور 
فعال ارزیابان داخل صنعت پتروشیمی در فرآیند 
ارزیابی با هدف دستیابی به موقعیت رقابتی در سطح 
ملی است. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
https: //efqm. می توانند به پایگاه اینترنتی به نشانی

nipc.ir مراجعه کنند.

 ارزش خوراک دریافتی
 2 برابر شد

توسعه شرکت ملی صنایع  و  برنامه ریزی  مدیر 
پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی حدود ۱۲میلیارد 
دالر خوراک تحویل شده به این صنعت در سال 
گذشته را به حدود ۲۳ میلیارد دالر محصول با ارزش 

تبدیل کرده است.
روابط  سراسری  اجالس  در  عباس زاده  حسن 
عمومی های صنعت پتروشیمی ایران به نقش مهم 
روابط عمومی ها در فرهنگ سازی و جهت دهی به 
برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی تأکید و با 
نگاهی کلی به صنعت پتروشیمی، نقاطی را که با 
روابط عمومی ها می توان هم افزایی بیشتری داشت، 
تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی 
سال گذشته حدود ۴۵میلیون تن خوراک معادل 
۹۱۴ هزاربشکه نفت خام در روز از باالدست تحویل 
گرفته است، افزود: این مقدار درپایان امسال به حدود 
یک میلیون بشکه نفت خام می رسد که به محصوالت 
با ارزش تبدیل می شود. احمد شکری، مدیر طرح های 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این اجالس با 
اشاره به ۶۷ طرح پتروشیمی فعال در کشور گفت: 
روابط عمومی ها نقش مهمی در تبیین روند ساخت 
طرح های پتروشیمی به ویژه در شرایط سخت تحریم 
به عهده دارند. وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۰۱ 
طرح با سرمایه مورد نیاز ۷۰ میلیارد دالر در این 
صنعت در جریان است، اظهار کرد: حدود ۶۷ طرح از 
این طرح ها هم اکنون فعال است که در مجموع با 
اجرای این ۱۰۱ طرح، ۱۰۰ میلیون تن به ظرفیت 

این صنعت افزوده می شود.

  سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 تعریف و اجرای 11 پروژه پژوهشی 

کلید خورد
رئیس پژوهش و فناوری سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس از تعریف و 
اجرای ۱۱ پروژه پژوهشی در این سازمان 

خبر داد.
خشایار شاهینی با بیان اینکه بخش 
عمده پروژه های پژوهشی در حال اجرای 
این سازمان با رویکرد مسئله محوری و 
کاربردی در حال اجراست، اظهار کرد: 
مسائل و مشکالتی که دانش، تخصص و 
تجربه درون سازمانی قادر به حل آنها 
نباشد، از طریق تعریف و پایش پروژه های 

پژوهشی در دستور کار قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه راه سعادت و استقالل 
کشور از طریق اتکا و اعتماد به تولید 
داخل می گذرد، تصریح کرد: یکی از 
وظایف اصلی سازمان منطقه ویژه پارس، 

زمینه سازی و مهیا کردن شرایط الزم 
برای حضور شرکت های دانش بنیان و 
ایرانی در سطح منطقه پارس  فناور 
به منظور معرفی کاال و خدمات این گروه 

از شرکت هاست.
رئیس پژوهش و فناوری سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به 
تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی 
مکان یابی پسماند صنعتی و غیر صنعتی 
افزود: پروژه مکان یابی و طراحی مفهومی 
مجتمع پسماند خطرناک و صنعتی که 
تأیید سازمان حفاظت محیط  مورد 
زیست نیز قرار گرفته، پایان یافته و 
هم اکنون سرمایه گذار مربوطه در حال 
اجرای عملیات آماده سازی و ساخت 

مجتمع است.

مشاور وزیر نفت درامورزنان وخانواده گفت: صنعت نفت باید 
بتواند مساله محورعمل کند ومسائل این صنعت رابرای شرکت 

های دانش بنیان و پژوهشگران، به خوبی تعریف و تبیین کند.
زینب قمصری درآیین اختتامیه نخستین کنفرانس مدیریت 
فناوری محصوالت دانش بنیان  صنعت نفت که درآن ازبانوان 
پژوهشگر برتر وزارت نفت تجلیل شد،افزود: به تعبیر رهبر انقالب، 
پژوهش ها باید درجهت علم نافع)علمی که به دنبال حل مسائل 

کشورباشد(انجام شود.
قمصری بااشاره به اینکه صنعت پیش ازانقالب،محدود به بهره 
برداری وعملیات بوده و حضور زنان را شاهد نبوده است،اظهارکرد: 
خوشبختانه بعد ازانقالب،به ویژه درسال های اخیر،با ورود صنعت 
نفت به حوزه پژوهش و خدمات مهندسی، حضور بانوان روز به 
روز درحال افزایش است؛ به گونه ای که درحوزه های مدیریت 
برنامه ریزی، پژوهش، تحقیق و توسعه، به ویژه در حوزه تولید 
مواد شیمیایی وکاتالیست ها، بومی سازی دانش فنی و الیسنس، 
همچنین ایجاد بهبود و تحول در فرآیندها، مقابله با آلودگی 
محیط زیست و بهره برداری از چاه های کم بازده، اخبار خوبی 

به گوش می رسد. وی بابیان این که دانش بنیان ها جنسیت بردار 
نیستند ومانعی برای حضور بانوان درآنها نیست، تصریح کرد:این 
نوید به بانوان داده می شود که حوزه شرکت های دانش بنیان، 

بستری سرآمد و کارا برای حضور آنهاست.
مشاور وزیر نفت درامور زنان وخانواده بانوان شاغل درصنعت نفت 
راحدود ۱۷ هزار نفر اعالم و اظهارکرد: بخش عمده ای از این 
تعداد درحوزه های تخصصی مشغول به کار هستند وباجذب 
تحصیالت باال و نخبگی وارد صنعت نفت شده اند؛ به طوری که 
بخش قابل توجهی از آنها دربخش های تحقیق و توسعه صنعت 

نفت فعالیت می کنند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه شرکت 
های دانش بنیان نیز گفت: هم اکنون بیش از ۷۰۰ شرکت دانش 
بنیان با مدیریت بانوان در کشور فعال است که امیدواریم بستری 
فراهم شود تا آن بخش از این شرکت ها که در حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی فعال هستند، بتوانند توانایی خود را با حمایت های 
امور زنان و خانواده وزارت نفت، به نحو مناسب تری توسعه 

بخشند.

ضرورت تبیین صنعت نفت برای شرکت های دانش بنیان

وزارت نفت از ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان 
را به منظور اجرای طرح های مسئولیت اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
در نظر گرفته که از این مقدار تاکنون ۱۳۶ میلیارد تومان هم زمان با تکمیل و 

بهره برداری به پیمانکاران اجرای طرح پرداخت شده است.
از زمان آغاز به  کار دولت سیزدهم تاکنون، ۵۳ میلیارد تومان طرح  مسئولیت  
اجتماعی را در استان کهگیلویه و بویراحمد تکمیل کرده، ضمن آنکه ۲۵۴ 
میلیارد تومان اعتبار نیز برای کمک به احداث و تکمیل مراکز آموزش عالی 
اختصاص داده است. تاکنون ۱۸۲ پروژه در این استان برای مسئولیت های 
اجتماعی وزارت نفت تعریف شده است که ۲۴ مورد از آنها تکمیل شده و ۱۵۸ 
مورد نیز در حال اجراست. بیشتر اعتبارات اختصاص یافته برای مسئولیت های 
اجتماعی این استان از سوی وزارت نفت به طرح های تکمیل شده حوزه ورزش 

و جوانان با ۱۴ پروژه مربوط می شود.

بنیاد مسکن با اجرای ۷ پروژه پس از نفت در رده دوم قرار دارد و بعد از آن آموزش 
و پرورش با دو پروژه و بهداشت و درمان با یک پروژه در رده های بعدی قرار دارند.

254 میلیارد تومان اعتبار برای طرح های علوم و فناوری 
همچنین امسال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« نام گذاری شده، ۲۵۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های 
حوزه علوم و فناوری در نظر گرفته شده است که این طرح ها برای کمک به احداث 
و تکمیل مراکز آموزش عالی در قالب پروژه های عمرانی و خرید تجهیزات با 
دانشگاه های مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم کشور مصوب شده اند که در حال 
اجرا هستند. درصد پیشرفت این ۴۵ پروژه متفاوت است، اما تاکنون دو طرح 
تکمیل  و اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی آنها نیز پرداخت شده و به 

بهره برداری رسیده  است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در 
آیین بهره برداری از پروژه اتصال نیروگاه شهید سلیمی 
نکا در ساحل استان مازندران به شبکه خطوط لوله نفت 
کشور گفت: در آینده نزدیک ۹ نیروگاه دیگر به این 
شبکه متصل خواهد شد. ارسالن رحیمی در آیین 
بهره برداری از پروژه اتصال نیروگاه شهید سلیمی نکا به 
شبکه خطوط لوله نفت کشور گفت: اتصال ۹ نیروگاه 
کشور به شبکه خطوط لوله فرآورده های نفتی نیز در 
برنامه قرار دارد که تحقق آن، نیازمند ۵۹۰ میلیارد 

تومان اعتبار است که تالش می کنیم بر اساس اعتبارات 
محقق شده  و توجه به اولویت بندی ها این پروژه ها را یک 
به یک اجرایی کنیم. وی افزود: اتصال نیروگاه های 
کشور به شبکه خطوط لوله  دارای مزایای مهم و 
برجسته ای از جمله جلوگیری از قاچاق سوخت، کاهش 
خطرهای جاده ای، حفظ محیط زیست و افزایش 
ایمنی، استمرار فرآیند انتقال و کاهش هزینه تمام شده 
انتقال فرآورده به یک پنجم نسبت به حمل ونقل 

جاده ای است.

 مجری طرح خط لوله انتقال 
نفت خام گوره - جاسک شرکت 
مهندسی و توسعه نفت )متن( از 
راه اندازی خط ۱۳۲ کیلوولت 
تأمین برق تلمبه خانه شماره ۴ 
گوره به جاسک خبر داد و گفت: 
اجرای این خط انتقال زودتر از 

برنامه انجام شده است.
علی جعفرزاده درباره اجرای خط 
تأمین برق تلمبه خانه شماره ۴ 
گوره به جاسک اظهار کرد: در 
ادامه پروژه برق رسانی به این 
تلمبه خانه، خط ۱۳۲ کیلوولت 
این طرح راه اندازی شد و در مدار 

قرار گرفت.
وی افزود: این خط انتقال برق ۵۵ 

کیلومتری از پست ۴۰۰ کیلو 
آغاز  المرد  شهرستان  ولت 
می شود و پس از سپری کردن 
و  نی  هستا کو ی  ها مسیر
سخت گذر، در تلمبه خانه شماره 
۴ خط لوله انتقال نفت گوره – 
پایان  فداغ  شهر  در  جاسک 

می یابد.
به گفته مجری طرح خط لوله 
گوره – جاسک، خط انتقال برق 
تلمبه خانه شماره ۴ در مدت 
زمانی کمتر از پیش بینی اولیه 
انجام شد و بعد از انجام تمامی 
تکمیل  با  مربوط،  تست های 
پست تلمبه خانه در مدار قرار 

گرفت.

   شرکت مهندسی و توسعه نفت
 راه اندازی خط 132 کیلوولت تامین 

برق تلمبه خانه شماره 4 گوره - جاسک  

   شرکت ملی گاز ایران

زمستان گرم با کاهش 10 درصدی مصرف گاز محقق می شود
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران با تأکید بر اینکه مصرف بهینه گاز باید به 
عزمی جدی با همکاری همه دستگاه ها به فرهنگ 
تبدیل شود، گفت: با کاهش ۱۰ درصدی مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری به راحتی از زمستان 

امسال عبور خواهیم کرد.
مسلم رحمانی در نشست مدیریت بحران شرکت 
گاز استان تهران اظهار کرد: متأسفانه مسائل 
ساخت وساز  نحوه  و  نوع  جمله  از  مختلفی 
ساختمان ها، استفاده نادرست از گاز طبیعی، نبود 

آگاهی و... سبب هدررفت انرژی می شود.
وی با تأکید بر اینکه مصرف بهینه گاز هم باید مانند 
موضوع کمربند ایمنی با یک عزم جدی از سوی 
همه دستگاه ها به صورت یک فرهنگ نهادینه شود، 

افزود: گاز طبیعی نسبت به دیگر سوخت های 
فسیلی از آالیندگی کمتری برخوردار است و 
کاهش مصرف آن می تواند سبب کاهش آلودگی 
هوا شود، به همین دلیل مطلوب است که مشترکان 
گاز طبیعی با مصرف بهینه گاز در این امر کوشا 

باشند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران همچنین با بیان اینکه اولویت شرکت ملی 
گاز ایران، تأمین گاز بخش خانگی است، تصریح 
کرد: با صرفه جویی در مصارف خانگی و اداره های 
دولتی و اماکن عمومی می توانیم نیاز بخش 
نیروگاهی و صنایع را نیز تأمین کنیم و طرح پایش 
مصرف گاز اداره های دولتی و اماکن عمومی در 

کشور در حال اجراست.

    شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
اجرای 46 درصد طرح های پژوهشی با رویکرد محیط زیستی

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمی نژاد از اجرای ۴۶ درصد 
طرح های پژوهشی با رویکرد محیط زیستی در این مجموعه خبر 

داد.
جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ اس ای( شرکت ملی 
گاز ایران در سفر یک روزه به شهرستان سرخس، از منطقه عملیاتی 
خانگیران و پاالیشگاه گاز شهید  هاشمی نژاد بازدید و اقدام های این 
مجتمع گازی برای پایداری تولید گاز طبیعی و اجرای پروژه های 

محیط زیستی را بررسی کردند.
یحیی فیضی، مدیرعامل این پاالیشگاه در سخنانی با اشاره به نقش 
این مجموعه در تولید انرژی در حوزه شمال و شمال شرق کشور 
گفت: با همت و تالش شبانه روزی همه کارکنان در این خطه مرزی، 
پاالیشگاه گاز شهید  هاشمی نژاد اکنون در آستانه فصل زمستان در 

آمادگی کامل است و تولید مستمر و پایدار گاز ادامه دارد.

وی افزود: تأسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی )شوریجه( واقع در 
منطقه عملیاتی خانگیران به عنوان بزرگ ترین مجتمع ذخیره سازی 
خاورمیانه و پشتیبان تولید جایگاه مهمی در خطه شمال و شمال 

شرق کشور دارد.
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به دنبال احیای تقاضا برای 

سوخت ویژه بخش حمل ونقل در پی 
رهایی از بحران شیوع ویروس کووید-19 

)کرونا(، کاهش محدودیت های سختگیرانه رفت وآمد 
و ازسرگیری سفرهای زمینی و هوایی، قیمت  نفت خام در 

بازارهای جهانی در بیشتر ماه های سال 2022 میالدی با 
روندی افزایشی همراه بود، این در حالی است که با آغاز 
تنش های روسیه و اوکراین در فوریه سال جاری میالدی و 
تصمیم ناگهانی تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به ائتالف 

2 میلیون  اوپک پالس برای کاهش عرضه روزانه 
بشکه ای از ماه نوامبر تا پایان سال 2023 میالدی، 

عرضه در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت های شاخص نفت 
خام برنت دریای شمال در ماه مارس 

امسال در پی آغاز تنش های مسکو و کی یف 
به بیش از 139 دالر برای هر بشکه رسید و پس از 

آن با توجه به اینکه خریداران محموله های نفت خام 
تنگنای دو ساله تعطیلی پاالیشگاه ها در دوران بحران 
شیوع ویروس کرونا را پشت سر گذاشته بودند، قیمت 
دوباره روندی افزایشی در پیش گرفت. با نزدیک شدن 
به پایان سال 2022 میالدی هر دو شاخص نفت خام 

آمریکا و برنت دریای شمال ناگهان از افزایش های 
پدید آمده در طول سال جاری میالدی فاصله 

گرفتند که دالیل آن اینجا بررسی 
می شود:

چین، بزرگ ترین واردکننده 
نفت خام و دومین مصرف کننده نفت 

جهان پس از ایاالت متحده آمریکا به شمار می آید، 
اما در سال 2022 میالدی مداخله سختگیرانه دولت چین 

برای پیش بردن سیاست به صفر رساندن موارد ابتال به ویروس 
کرونا به شدت تولیدات صنعتی و اقتصادی و تقاضا برای سفر را 

در این کشور آسیایی کاهش داد. بر اساس برآوردهای تحلیلگران، 
مقررات سختیگرانه چین برای مقابله با کرونا تقاضای نفت خام  بزرگ 
ترین واردکننده نفت خام جهان را 30 تا 40 درصد کاهش داد. اروپا 
زمستانی مالیم را آغاز کرد و تقاضا را برای سوخت های مختلف از 

جمله فرآورده های تقطیری مانند نفت حرارتی که برای تولید 
برق و گرمایش خانه ها استفاده می شود، کاهش داد. 

فعالیت های اقتصادی کلی نیز در سراسر جهان 
کاهش یافت، به ویژه در چین و همچنین در 

ایاالت متحده.

برای 
مبارزه با تورم اقتصادی 

جهان،  سراسر  در  ینده  فزا
بانک های مرکزی تعدادی افزایش نرخ 

بهره را به منظور جلوگیری از رکود شدید و 
فعالیت های اقتصادی در دستور کار قرار دادند. 

افزایش نرخ های بهره ارزش دالر آمریکا را تقویت 
کرد و این شرایط قیمت نفت خام را در بازارهای 
جهانی زیر فشار قرار داد، زیرا همواره تقویت 

کاالهای  شدن  ن تر  گرا سبب  دالر 
قیمت گذاری شده بر مبنای دالر برای 

دارندگان دیگر ارزها می شود.

تصمیم 
ائتالف اوپک پالس در ماه اکتبر سال 

جاری میالدی مبنی بر کاهش روزانه 2 میلیون 
بشکه ای از ماه نوامبر امسال تا پایان سال 2023 میالدی خشم 

مقام های ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی را برانگیخت.  
اوپک پالس در واکنش به این دست از اعتراض ها اعالم کرد که تولید خود را 

به دلیل چشم انداز ضعیف اقتصادی کاهش داده است، اما این اقدام قیمت های جهانی 
نفت خام را تقویت نکرد. حدود نیمی از کاهش تولید اوپک پالس تنها آمارهای روی کاغذ 

است زیرا این ائتالف به طور معمول چندان به اهداف و سهمیه های تولید تعیین شده پایبندی 
نداشته است. در همین حال، تولید نفت خام و مایعات گازی ایاالت متحده آمریکا با افزایش همراه 

بوده است، هر چند که تولید نفت خام شرکت های داخلی این کشور رشدی کند را پشت سر گذاشته؛ 
با این حال این رقم به تازگی به 12 میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسیده است که باالترین رقم از زمان 
آغاز موج نخست شیوع ویروس عالم گیر کرونا در مارس 2020 میالدی به شمار می آید. قیمت نفت خام 
در بازارهای جهانی تا حدی به دلیل ترس از کاهش عرضه روسیه پس از اعمال مجموعه تحریم هایی علیه 
روسیه ازسوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در عین ایاالت متحده آمریکا با افزایش همراه شد، در 
حالی که تولید نفت در روسیه با کاهش روبه رو بوده اما سرعتش به آن اندازه که انتظار می رفت نبوده 
است. کشورهای عضو گروه هفت و استرالیا 11 آذرماه امسال پس از غلبه بر مقاومت برخی اعضای 

اتحادیه اروپا به ویژه لهستان، درباره تعیین سقف قیمت ۶0 دالری برای محموله های دریایی 
صادرات نفت خام روسیه به توافق رسیدند. طرح سقف قیمتی به اعضای اتحادیه اروپا اجازه 

می دهد محموله های دریایی نفت خام روسیه را با رعایت سقف قیمت ۶0 دالری وارد 
کنند، اما در صورت رعایت نشدن این سقف، خریداران نفت روسیه از خدمات 

شرکت های کشتیرانی، بیمه و بیمه  اتکایی برای حمل محموله های نفت این 
کشور منع می شوند. با این حال، نفت خام نوع اورال روسیه اکنون 

با تخفیف معامله می شود و احتمال اینکه این گام باعث 
اختالل در بازارهای جهانی نفت خام شود، 

کاهش می یابد.

صندوق های 
دیگر  و  ریسک  پوشش 

مدیران بازارهای مالی و پولی در پی 
تنش های مسکو و کی یف موقعیت های بزرگی 

را در قراردادهای نفت خام ایجاد کردند، اما 
به سرعت از بازار خارج شدند و بخشی از حمایت از 

رشد قیمت نفت خام را از بین بردند. داده های ایاالت 
متحده آمریکا نشان می دهد که موقعیت خرید خالص 
صندوق های پوشش ریسک در قراردادهای نفت خام 
برنت نزدیک به پایین ترین سطح خود در 10 سال 

گذشته است و نسبت موقعیت های خرید به 
موقعیت های فروش در پایین ترین حد 

خود از نوامبر 2020 میالدی است.
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گفت و گو با همکار نفتی صعود کننده به قله ماناسلوی هیمالیا:  

سمیه راهپیما کوهستان یک دنیا رمز و راز در دلش نهفته دارد و هر کوه قصه ناگفته ای که اگر گوش شنوایی باشد، از اعصار و گذشته های دور خبرمی دهد. »ادموند هیالری« نخستین فاتح قله اورست می گوید: »کوهنوردی 
فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضای گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد و به رهروانش حقوقی نمی دهند وایشان 

را نیازی به سوت و کف مشوقان برای فتح قله نیست. ناجی بی منت یکدیگرند. گروه می سازند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود. مزدشان معراج روح است و تشویق شان نوازش باد. قانونشان عشق است وقانون گذارشان معشوق. عشق به 
طبیعت، عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست.کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش 
زندگی است.« این مسیر را فواد بهمنی، مسئول آمار و اطالعات پاالیشگاه بندرعباس پیموده است. او بیشتر قله های داخل کشور را فتح کرده و پای را فراتر گذاشته و صعود به برخی قله های هفت هزار متری و هشت هزار متری جهان را در کارنامه دارد. وی در 

گفت وگو با »مشعل« ازکوهنوردی وصعودهایش به قلل گفت.

 فواد بهمنی از سال1385 پای به عرصه کوهنوردی گذاشت. دو 
سال آماتور بود و برای حرفه ای تر شدن در این 
رشته ورزشی پر ریسک، با طی دوره های 
آموزشی پیشرفته در فدراسیون کوهنوردی، 
صعودهای چهار –پنج هزار متری را برای خود 
ثبت کرد؛ البته صعودهای زمستانه هم را دنبال 
کرده است؛ صعودهایی که فراز و نشیب های 
خاص خود را دارد چون می بایست در سرمای 
طاقت فرسا و وزش باد و کوالک شدید، بتوان 
همچنان به صعود ادامه داد.شاهد مثال آن هم، 
صعود او و همنوردانش به قله دماوند در زمستان 
سال 1390 در دمای 51 درجه زیر صفر بود. در 
آن زمستان سخت و سرد، 50 نفر دیگر صعود به 
این قله سر به آسمان کشیده را آغاز کردند اما 
تنها او و همنوردانش از بندرعباس موفق به فتح 

این قله شدند.

     صعود به ماناسلو هیمالیا

با آن که 40 سال سن دارد، اما به واسطه کوهنوردی، تجارب زیادی 
کسب کرده که کمتر فردی در این سن می تواند به دست آورد. 
اوکوهنوردی را تمرین صبر معنا می کند و می گوید: وقتی پای در 
دل کوه می گذارم، کوه صبوری را به من گوشزد می کند، زیرا برای 
صعود و فتح یک قله باید ممارست داشت و از مسیری که در آن 
قرار گرفته ایم، خسته نشویم. مثال پاییز امسال برای صعود به قله 
ماناسلو با ارتفاع 81۶3 متر در رشته کوه هیمالیا در کشور نپال، 
22 روز بین بیس کمپ تاکمپ سه روز در رفت و آمد بودیم 
و به دلیل بدی آب وهوا چندین مرتبه جدا از فرایند هم 
هوایی، مجبور به بازگشت به پایین قله شدم و در نهایت 
توانستم ساعت ۷ صبح ۶ مهرماه، پس از12ساعت 
کوهپیمایی درشرایط طوفانی که سرعت باد45تا 
55کیلومتر درساعت و دمای هوا 30 درجه زیر صفر 
بود، به لطف خدا و دعای خیر خانواده و دوستان 
خوبم، به قله ماناسلو صعود کنم. بهمنی افزود: امسال 
شرایط در کوه ماناسلو اصال خوب نبود و حتی 
راهنمایان منطقه نیز اذغان داشتند که از 10 سال 
گذشته تاکنون، چنین شرایط بد آب و هوایی را ندیده اند 
و این بارش های نامنظم و زیاد ناشی از تغییرات اقلیمی 
است، شدت این بارش ها چنان بود که در مدت 24ساعت، 
ارتفاع برف از کمپ یک به باال، به بیش از 1۶0 سانتیمتر 
می رسید و همین امر موجب شد تا از۷00 نفری که برای 
صعود این قله آمده بودند، تنها 120 نفر موفق به فتح این قله 
شوند. او با بیان اینکه۶ صعود خارج از کشور داشته ام، افزود: 
درسال 1391 قله های آرارات در ترکیه 513۷)متر( و قله لنین در 
یا  نفــسکا ژ ر کــو قــله   ، ) متر (۷ 1 3 4 ن ستا قـیز قر
درتاجیکستان)۷105متر(، همچنین تالش برای صعود به قله 
خانتانگری به ارتفاع ۷010 درسال 1395که به دلیل مساعد نبودن 
شرایط یکی ازهمنوردان مجبور به بازگشت به کمپ شدیم بود؛ 
هرچند مسافت زیادی طی شده و تا قله راه زیادی نمانده بود. صعود 
زمستانه به قله کازبک درکشور گرجستان به ارتفاع 504۷ متر، 
همچنین صعودبه قله ماناسلو به ارتفاع 81۶3 متر )از قلل هیمالیا 
در کشور نپال( دیگر موارد هستند. به گفته بهمنی، هزینه تمام 
این صعودها به جزصعود به قله ماناسلوکه تقریبا ۶0درصد آن 

رایکی از دوستان خیر متقبل شد، به عهده خودم بوده است.

   5 بار صعود زمستانه به دماوند 

بهمنی بااشاره به صعود قله های داخل کشور می گوید: پنج بار صعود 
زمستانه دماوند را داشته ام که دوبار آن جز نفرات تیم امداد و نجات 
فدراسیون کوهنوردی بوده ام. پیمایش خط الراس جوپار وبیشتر 
قله های دنا نیز از صعودهای شاخص زمستانه ام است، دوبار صعود 

به چهارجبهه دماوند در مدت دو روز را در فهرست کارهای خود 
دارم. 

    لزوم حمایت از کوهنوردی

این کوهنورد پاالیشگاه بندرعباس، افزون بر صعود قله های متعدد 
داخلی و خارجی، پیش تر در تیم امداد و نجات فدراسیون 
کوهنوردی کشور درسال های1392و1393 عضویت داشته است 
و مدارک مربیگری سنگ نوردی، کوه پیمایی و یخ نوردی درسطح 
باشگاه را در کارنامه دارد و هم اکنون نیز مربی سنگ نوردی در 
پاالیشگاه بندرعباس است. او می گوید: برای حفظ قوای بدنی خود 
هر روز 5 صبح بیدار می شوم و به مدت حدود دو ساعت می دوم و 
این موجب می شودکه فعالیت کاری ام را با نشاط و روحیه باال شروع 
کنم. بهمنی افزود:خوشبختانه شرایط خوبی برای انجام فعالیت های 
کوهنوردی ام مهیاست و مسئوالن پاالیشگاه بندرعباس در این 
زمینه بسیار همراه هستند و مساعدت الزم را دارند. وی تاکید 
می کند: در پاالیشگاه بندرعباس تیم کوهنوردی فعالیت و تمرین 
می کند که باحمایت مسئوالن می تواند صعودهای مطرحی در سطح 
بین الملل داشته باشد و برای صنعت نفت کشور افتخار آفرینی کند. 
وی تصریح می کند: وجود تیم منسجم کوهنوردی در وزارت نفت 
با حمایت از این ورزش حرفه ای به ویژه برای صعودهای قلل خارج 
ازکشور می تواند درمطرح شدن شرکت ملی نفت و ایران عزیزمان 

در عرصه بین المللی تاثیر بسیاری برجای بگذارد؛ موضوعی که 
تاکنون به آن پرداخته نشده است.

   تمرین صبر 

بهمنی ازدواج کرده است ویک دختر هفت ساله هم دارد. او 
می گوید: وقتی برای یک سفر و صعود به یک قله،  با یک همراه گروه 
کوهنوردی همراه می شوم، عالوه بر همسرم باید اجازه دخترم را 
هم داشته باشم، زیرا او طی مدتی که مرا نمی بیند، بسیار دلتنگ 
می شود. بهمنی ازکوهنوردی تعریفی ارائه می دهد که به نظر می آید 
با آنچه دیگران از کوه می گوید، متفاوت باشد و می گوید: دیگران 
کوهنوردی را رفتن دو ساعته در دل کوه و نوشیدن چای آتشی 
می دانند، اما کوهنوردی صعود چالش برانگیز، کار کردن با ابزار و 
درگیری با سنگ و یخ است. وی ادامه می دهد: همه ازطبیعت گردی 
خوششان می آید و اما تعداد کمی به کوهنوردی حرفه ای عالقه 
نشان می دهند. کوهنوردی افزون بر این که یک حرفه است، 
می تواند درس آموز نیز باشد. عظمت خلقت و نگاه عمیق تر به این 
موضوع، صبر و صبوری، باال بردن درجه استقامت در برابر 
نامالیمات، برخی درس هایی هستند که کوه و کوه پیمایی می تواند 
به انسان بدهد. نکته دیگر این که کمک کردن به دیگران را هم در 
کوه یاد گرفته ام و در کار و زندگی شخصی ام بسیار تاثیر گذار بوده 
است. بهمنی در آخر می گوید: امیدوارم بتوانیم همه مثل کوه محکم 
و سربلند باشیم و درس استقامت و صبر را در زندگی خود 

بگنجانیم.
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صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی
تهیه و تنظیم:  شورای عالی فرهنگی وزارت نفت

حضرت زهرا)س( تجسم عالی ترین 
مفاهیم انسانی و اسالمی

عطر ماندگار: از بیانات رهبر معظم انقالب

این زندگی کوتاه هیجده ساله یا اندکی بیشتِر 
این بزرگوار یک چنین ماجرایی دارد که ماجرای 
مهمی است. آن حضرت تجسم عالی ترین مفاهیم 
انسانی و اسالمی در مورد زن است که به اینها باید 
توجه کرد؛ درس فاطمه  زهرا بیشتر این موارد است. 
برخی از مفاهیم اسالمی مفاهیم اختصاصی است، 
مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند؛ در 
همه  اینها اوج قله  تصور، حضرت فاطمه  زهرا )سالم 
اهلل علیها( است. در عرصه تربیت فرزند، در عرصه  
همکاری با شوهر، در عرصه های مشترک و در آن 
چیزهایی که بین زن و مرد مشترک است، مثل 
بندگی خدا -وظایف بزرگ مثل بندگی خدا- 
وضعیت فاطمه  زهرا )سالم اهلل علیها( یک وضعیت 
فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است. امام حسن 
مجتبی )علیه السالم( می گوید شب جمعه تا صبح 
مادرم بیدار بود، عبادت می کرد، هر وقت صدای او 
را شنیدم، دیدم برای دیگران دارد دعا می کند؛ 
صبح گفتم مادر! برای دیگران دعا کردی، برای 
ار؛ این  خودت دعا نکردی؛ فرمود پسرم! اَلجاَر ثُمَّ الدَّ
درس است. در قضیه  ]نزول سوره ی[ هل اَتی ]آمده 
َّما نُطِعُمُکم لَِوجِه اهلل«؛ من این را به  است که[ »اِن
عنوان یک درس برای امت اسالمی، برای جامعه  
اسالمی، برای جمهوری اسالمی تلقی می کنم که 

کار با اخالص انجام بگیرد. حسن بصری که از زهاد 
ثمانیه  معروف است و زاویه هم دارد با اهل بیت، 
می گوید که »ما کان فی هذه االّمة اعبد من فاطمة 
کانت تقوم حّتی توّرم قدماها«. معنای این تعبیر 
»ما کان اعبد من فاطمة« این نیست که شبیه او و 
به اندازه  او تعدادی وجود داشتند؛ نه، در تعبیرات 
عربی معنایش این است که هیچ کس در اّمت، 
مانند او نبود از لحاظ عبادت. این را حسن بصری 
می گوید؛ حسن بصری دوران فاطمه  زهرا را درک 
نکرده، اما اینکه این طور قاطع این حرف را می زند 
نشان می دهد این جزو مسلمات و متواتراتی بوده 
است که در آن زمان وجود داشته. اینکه وظیفه  
عبادت، بعد وظیفه  امر به معروف و مجاهدت، یعنی 
حضور در آن میدان عجیبی که بنا بود سرنوشت 
اّمت اسالم در آن میدان تعیین بشود و آن حضور 
طوفانی عجیب فاطمه  زهرا با آن خطبه های 
عجیب. نقشه  جامع هویّت زن در منطق اسالم این 
مجاهد  خوب،  همسر  خوب،  مادر  است؛ 
فی سبیل اهلل، در عین حال کدبانو، مدیر خانه، و در 
عین حال عابد و بنده  خدای متعال. و در نهایت، 
فاطمه  زهرا )سالم اهلل علیها( نشان داد که زن 
می تواند به رتبه  عالی عصمت برسد که اینها 
خصوصیات این بزرگوار است.)15 بهمن 1399( 

حکمت های فاطمی؛ 
سعادتمند حقیقی

راً فی کتابَِک  ًه فی ِعباَدتَِک َو تََبصُّ از دعاهای حضرت فاطمه )س(: اَللُهمَّ إنّی اَسئُلَک ُقوَّ
َو َفهماً فی ُحکِمک؛ خداوندا! از تو می خواهم نیرو در عبادت و بندگی ات را، بصیرت 

و بینش در قرآنت را و فهم و درک در احکام تو را. )البلد االمین کفعمی، ص 1۰1(
شرح حدیث:

قدرت و توانی را که خدا به ما داده، وسیله امتحان ماست.
بدترین برخورد با نعمت های الهی آن است که آن را در راه گناه و برخالف دستور و 
رضای الهی به کار بگیریم و بهترین شیوه، استفاده از نعمت خدا در راهی است که او 

بپسندد.
برخی نیرومند و توانایند، اما در راه خالف و معصیت.

بعضی هم نیرو و توانشان در مسیر طاعت و بندگی است. خوشا به حال اینان!
حضرت زهرا )س( در این دعا سه خواسته مهم از خدا دارد:

قوت و نیرو در بندگی خدا، بصیرت و بینایی در قرآن وفهم و شناخت نسبت به حکم 
پروردگاردین شناسی و معرفت شرعی 

اگر بصیرت دینی نباشد، با کمترین شبهه افکنی مخالفان، تزلزل در باورهای دینی 

پیش می آید و اگر فهم احکام خدا نباشد، »ادای تکلیف« انجام نمی گیرد و اگر ضعف 
در پرستش خدا و بندگی باشد، راهی برای نفوذ و سلطه ابلیس فراهم می شود.

شخص مسلمان و پیرو خط اهل بیت )علیهم السالم( باید برای دین شناسی وقت 
کافی بگذارد و با کسب بصیرت، خود را در برابر تشکیک ها و شبهه آفرینی ها مصون 

سازد.
باشد که در راه دین و عبادت استوار باشیم و قرآن را با بصیرت و شناخت کافی 

بشناسیم و به آن عمل کنیم.

نخستین نشست شورای فرهنگی منطقه 
۷ صنعت نفت شامل استان های کرمانشاه، 
کردستان، ایالم، همدان و لرستان با حضور 
دبیر شورای عالی فرهنگی وزارت نفت برگزار 

شد.
در این نشست که 24 آذرماه امسال به 
میزبانی شرکت گاز استان کرمانشاه برگزار 
شد، علی زمانی، دبیرشورای عالی فرهنگی 
صنعت نفت با اشاره به قدردانی وزیر نفت از 
فعالیت های بدون وقفه کارکنان صنعت نفت 
با هدف افزایش رضایت مندی بیش از پیش 
مردم، بر اهتمام ویژه  برای فرهنگ سازی و 
ارتقای برنامه های فرهنگی در سطح صنعت 

نفت تاکید کرد. 
وی هدف از ایجاد شورای فرهنگی 
مناطق صنعت نفت را جلوگیری از موازی 
کاری، ایجاد هم افزایی و یکپارچه سازی 
فعالیت های فرهنگی دراین وزارتخانه اعالم 
و اظهارکرد: بر این اساس، همه استان های 
کشور در قالب 9 منطقه تقسیم بندی شده 
است که مسئولیت پیشبرد امورفرهنگی 
وزارت نفت و مشارکت این مناطق در 
طراحی برنامه های فرهنگی کالن و خرد را 

به عهده دارند.
زمانی درتبیین شیوه نامه فرهنگی 
وزارت نفت وابعاد مختلف آن گفت:هدف از 
تشکیل شوراهای فره  نگی مناطق، رساندن 
خدمات فرهنگی از ستاد به عمق استان ها و 

توازن خدمت است.
دبیرشورای عالی فرهنگی صنعت نفت با 
اشاره به ضرورت جهاد تبیین، بر اهمیت و 
توجه ویژه از شورای فرهنگی مناطق تاکید 

کرد.
زمانی همچنین باتأکید بر ضرورت 
بازنمایی دستاوردها و خدمات نظام اسالمی 
به مردم تصریح کرد: در صنعت نفت تالش ها 
وخدمات متعدد با کیفیت باال انجام شده است 
که حتی برخی خانواده های کارکنان صنعت 
نفت از بسیاری از آنها بی اطالع هستند و الزم 
است این خدمات به درستی اطالع رسانی 

شود.
حجت االسالم محسن اداوی، مشاور 
مدیرعامل و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت 

ملی نفت ایران نیز با تأکید بر تکرار و استمرار 
مباحث و برنامه های فرهنگی، فلسفه ایجاد 
شورای مناطق را رفع تبعیض بین شرکت های 
زیر مجموعه وزارت نفت و ایجاد هماهنگی 

بین آنها در مباحث فرهنگی خواند.
حجت اسالم یداله طاهرنژاد، قائم مقام 
رئیس شورای فرهنگی سازمان حراست 
وزارت نفت هم، خدمت به خانواده کارکنان 
وزارت نفت راحراست وپیشگیری فرهنگی 
اعالم و برانجام امورفرهنگی درچارچوب اسناد 
باالدستی و جلوگیری از پراکنده کاری تاکید 

کرد.
در ادامه این نشست، حکم انتصاب 
ناصرحسینی، سرپرست شرکت گازاستان 
کرمانشاه به عنوان رئیس شورای فرهنگی 
منطقه ۷صنعت نفت، با امضای مهدی علی 
مددی، معاون وزیر نفت درتوسعه مدیریت 

و سرمایه انسانی، قرائت شد.
 ناصرحسینی، رئیس شورای فرهنگی 
منطقه ۷ ضمن خوشامد گویی به اعضای 
شورای فرهنگی واشاره به اشتراکات فراوان 
و زمینه های همکاری مشترک بین پنج 
تنوع  کرد:  کشورتصریح  غربی  استان 
فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی در استان 
کرمانشاه، موضوع مهمی است که توجه 
ویژه ای به آن می شود و نخبه های فراوان 
علمی، فرهنگی و ورزشی نیز در آن وجود 
دارد که قابلیت ارزشمندی به شمار می آید.

رئیس شورای فرهنگی منطقه هفت 
صنعت نفت در ادامه به موضوع اربعین به 
عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی پرداخت 
و خواهان توجه ویژه به این رویداد و برنامه 
ریزی برای هرچه بهتر برگزار شدن آن شد.

در پایان این نشست اعضای شورای 
منطقه ۷ نیز با محوراستفاده از امکانات و 
فضاهای تفریحی- اقامتی در استان های 
غربی ایجاد امکانات و منابع الزم برای 
خدمت رسانی بهتر در اربعین حسینی و 
گسترش همکاری شرکت های زیر مجموعه 
صنعت نفت در این استان ها پیشنهادها، 
انتقادها و دیدگاه های خود را به منظور رفع 
موانع و مشکالت فرهنگی و رفاهی مطرح 

کردند.

حضرت فاطمه زهرا)س( »اولین شهیده راه والیت« و شخصیت 
برجسته ای است که در بین زنان همانند مهتاب آفرینش، روشنایی 
عالمتابی از خود نشان داد و در کتاب وجود او »تمام حقیقت انسان« و 
»تمام حقیقت زن« و در یک کالم »تمام نسخه انسانیت« به خوبی 
مشاهده می شود؛ به گونه ای که »افتخار خاندان وحی« است و الگویی 
شایسته که امام راحل در بیان شیوای خود درباره او فرمود: »حضرت 
فاطمه زهرا)س( زنی بود که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، 
به جای رسول اهلل)ص( بود.« و چون درباره معرفی نمونه ای کامل از 
انسان در جهان هستی، سخن به میان می آید، ایشان با احترام خاصی 
می فرماید: »همه باید به او ]حضرت زهرا)س([ اقتدا کنید و کنیم، همه 
باید دستورمان را از اسالم به وسیله او و فرزندان او بگیریم و همان 
طوری که او بوده است، باشید. انسانی است به تمام معنا انسان، زنی 

است به تمام معنا زن«. اینک ماییم و فاطمیه و طریق جاوید آن بانو.

سیره   سیاسی 

از دیدگاه آموزه های اسالمی، انسان نسبت به سرنوشت فردی و اجتماعی 
خویش مسئول است و نمی تواند در رابطه با حوادث، جریانات و واقعیت های 
پیرامون خویش بی تفاوت باشد. یکی از مهم ترین موضوع هایی که تأثیری 
عمده برسرنوشت بشریت دارد؛ رهبری و مدیریت سیاسی جامعه است که 
برخورد مسئوالنه تمام افراد جامعه را در قبال خود طلب می کند و در این 
رابطه جنسیت مطرح نیست. از این زاویه است که حضرت فاطمه)س( دختر 
پیامبرگرامی اسالم)ص( سزاوارترین افراد برای مشارکت سیاسی و حضور 
در صحنه سیاست است و باوجود اشتغاالت اجتماعی متعدد و خستگی های 
ناشی از کار روزانه، همچنین رسیدگی به امورخانه و سرپرستی چند کودک 
خردسال، خود را از سیاست دور نمی دارد و همچون سیاستمداری قهرمان 
در صحنه اجتماع حاضر می شود و در دفاع از حق و عدالت جان مبارک 

خویش را نثار می کند.
او زندگی سیاسی و آشنایی با الفبای آن را از همان دوران خردسالی آغاز کرد 
و با فعالیت های سیاسی واجتماعی پدر بزرگوار خویش و مشکالت و مصائب 
بی شمار از نزدیک مانوس بود؛ حتی جبهه جنگ می رفت و در غزوه های 
متعددی همراه با پیامبر)ص( شرکت می کرد. بعد از ازدواج و زندگی مشترک، 
بازهم در جریان زندگی اجتماعی همگام با علی )ع( به پیش می رود، اما پس 
از وفات پیامبر)ص( فصلی جدید از زندگی را آغاز کرد که برای تحکیم 
پایه های انقالب نوپای پیامبر اکرم)ص( و حفظ و تداوم حکومت اسالمی، 
دست به احقاق حق و مبارزه گشود و درجریان سیاسی، عظیمی حضوری 
آشکار یافت. رسول گرامی اسالم)ص( درحالی چشم از جهان فرو بست که 
تشنگان قدرت، در کمین نشسته بودند و هنوز جنازه مبارک آن حضرت 
دفن نشده بود که منتظران فرصت، در سقیفه بنی ساعده)ایوان مسقفی 
درمدینه( جمع شدند و برخالف دستور خداوند و فرموده پیامبر)ص(، خالفت 
را از علی)ع( گرفته و به دیگری سپردند و با تمام قدرت و توان به صحنه 
سیاسی آمدند. گروهی را با تهدید و فشار مرعوب ساختند، با دسته ای از 
راه معامله و تقسیم قدرت کنار آمدند؛ عده ای را هم با حاتم بخشی با خود 
هماهنگ کردند و با یک کودتای خزنده، قدرت را به دست گرفتند. در آن 

شرایط چه کسانی و چگونه می بایست از والیت و اهل بیت دفاع کنند؟
گویا فاطمه)س( برای دفاع از والیت در مقطع پس از وفات پیامبر)ص( انتخاب 
شده است، زیرا مسلمانان در آن آزمایش سخت با سکوت خود راه خطا را 

در پیش گرفتند؛ روح حماسی و شهادت طلبی میدان های جنگ را از دست 
دادند و شمشیرها را غالف کردند. به انزوا گرویدند و تنها نظاره گر حوادث 
تلخ شدند. هیچکس دیگر نمی توانست در آن شرایط در برابر تهاجمات 
سازمان یافته و فتنه های کور، با بصیرت و آگاهی الزم چونان فاطمه زهرا )س( 
یک مبارزه پیروز را آغاز کند و بخوبی تداوم بخشد. هر کس غیر از دختر 
پیامبر)ص( می شد، او را شکست می دادند، هر شخصیت دیگری اگر می بود، 
با انواع تهمت های ناروا او را به انزوا می کشاندند. هر مقاومتی اگر می شد، آن 
را در هم می شکستند. هر دسته، گروه و لشکری را با نام اسالم و در قالب 
جهاد اسالمی تار و مار می کردند، اما آنان در برابر شجاعت، بصیرت وشهادت 
طلبی فاطمه زهرا)س( درمانده شدند و ماسک های آنان دریده و ماهیت 

پلیدشان افشا شد.
فاطمه)س( خود را زنی مسلمان می دانست که باید به وظایف خویش آشنا 
بوده و به وظیفه شرعی اش عمل کند؛ به این دلیل در روزهای آتش و خون 
و شکنجه پس از وفات پیامبر)ص( و در روزهایی که سیاست روز، آتش زدن 
و بیعت خواهی از روی زور و اعمال قدرت بود، قد علم کرد تا تکلیف دینی و 

سیاسی خود را نیکو به انجام رساند.

روش ها و منش سیاسی
مشی سیاسی فاطمه)س( یک مشی آگاهانه، توأم با بینش و بصیرت، 
اندیشیده و حساب شده، انتخابی و گزینش شده و مبتنی برایمان و عقیده 
است. هدف آن سعادت انسان ها و نجات از بردگی ها و ذلت ها و تضمین و 
فراهم آوردن مبادی ارزش های معقول در جامعه است. مشی سیاسی 
فاطمه)س( مشی اعتراض، بی اعتنایی، عدم تأیید دستگاه رهبری، مشی به 
محاکمه و استیضاح کشاندن رهبر و خلیفه موجود امت، مشی مظلومیت و 
سرانجام که فریاد به جایی نرسد، گریستن است، آن هم نه برای عقده دل 
خالی کردن بلکه برای بیدار کردن و هشیار ساختن اذهان به سوئی که در 
آنجا حقی را زنده دفن کرده اند. او در این سیاست که الهی است، راست و با 
استقامت به پیش می رود و در آن باکی از کتک خوردن و بدن خود را به رنج 
افکندن ندارد. او درس جرأت وشهامت را از پدر خود گرفته و در مکتب و 
خانه علی )ع( و در سایه همگامی با او آن را تقویت کرده است. برای او هدف 
الهی مهم است و در دفاع از هدف باید ایستاد. ما در تاریخ اسالم و حتی 

بشریت زنی را سراغ نداریم که در راه هدف الهی و اندیشه وآینده نگری خود 
تا به این میزان به پیش رفته باشد و مصداق آیه شریفه » فاستقم کما امرت« 

که درباره پیامبر)ص( نازل شده است، باشد.
خطبه تاریخی  بانوی اسالم فاطمه زهرا)س( نمونه روشنی از روش و مشی 
مجاهداتی و مبارزاتی آن حضرت و بیانگر این واقعیت است که او سخنوری 
بلیغ و خطیبی نستوه و همتای همسرش امیر مؤمنان علی )ع( بود. 
موشکافی های حضرت فاطمه )س( در این خطبه در زمینه فلسفه و اسرار 
احکام و تحلیل تاریخ سیاسی اسالم و مقایسه دوران جاهلیت عرب با زندگی 
آنها بعد از ظهور اسالم، درس های بزرگی به رهروان راه حق می دهد و آنها را 
در مبارزاتشان تعلیم و آموزش می بخشد و مهم تر از همه اینکه فاطمه )س( 
با این خطبه موضع خاندان پیامبر)ص( را در برابر رژیم حاکم روشن ساخت 
و مبرا بودن ساحت مقدس اسالم از مظالمی که به نام اسالم انجام می گرفت، 
آشکار کرد و اگر تنها فایده این خطابه بزرگ و پر محتوا همین بود، کافی بود! 
چنانکه حضرت امام خمینی)ره( می فرماید: »خطبه فاطمه زهرا )س( در 
مقابل حکومت و قیام امیرالمؤمنین)ع( و صبر امیرالمؤمنین و ... و فداکاری 
دو فرزند عزیزش ... اسالم را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو 

شدند ... ما هم الگوی آنها را تبعیت از آنها را می پذیریم.«
فاطمه)س( آن زن سیاستمداری است که حتی از پیکرو مرگ خود ابزاری 
سیاسی ساخت. دستگاه خالفت حتی از مرگ فاطمه)س( وحشت داشت و 
این وحشت او بی مورد هم نبود. می ترسید فاطمه)س( موضعی اتخاذ کند 
که بر رسوایی آنها بیفزاید و پیش بینی آنها درست از آب درآمد. اینکه 
فاطمه)س( وصیت کرد: »غّسلنی فی الیل و کّفنی فی الیل وصلَّ علی و دفنی 
فی الیل و التعلن احداً «، مرا شب غسل بده، شب کفن و دفن کن، شب بر 
جنازه ام نماز بگذار و احدی را خبر مکن، خود سیاستی عظیم است و نفرت 
عظیم او را به دستگاه حاکمه وقت نشان می دهد و این است که طاغوت را 
می لرزاند. به ویژه که فاطمه)س( سفارش کرده بود، مگذار آنها که بر من ستم 
راندند و حق مرا گرفتند، بر من نماز بگزارند که آنها دشمن خدا و رسولند و 
هم اصرار او که قبرش مخفی بماند، خود بیان این خواسته است که نشانه ای 
از مظلومیت ابدی او در جامعه باقی باشد. او می خواست دشمنان دوست نما 
معرفی و ابهام ها از بعضی اذهان دیر فهم زدوده شوند و دریابند که فاطمه)س( 

چگونه می اندیشید. 

برگزاری نخستین نشست شورای 
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شرکت ملي 
نفت ایران 
زشکاران  ور
برتر خودرا 
خت شنا

برگزاری مسابقات، بدون محدودیت ها 

 شنا
مسابقات شنا با حضور بیش از 100 ورزشکار در ۶ ماده 
کرال سینه، کرال پشت، پروانه و قورباغه، 50 در 4 متر 
آزاد و 50 در 4 متر مختلط برگزار شد که بعد از مسابقاتي 
سخت و نفس گیر، در مجموع تیم پایانه هاي نفتي ایران 
موفق شد با کسب 41۷ امتیاز اول شود، تیم ستاد تهران 
با کسب 394 امتیاز به مقام دوم رسید و تیم فالت قاره 
با کسب 383 امتیاز به مقامي بهتر از سومي دست پیدا 

نکرد.
 

دو و میداني
مسابقات دوومیداني در 5 ماده ۶0 متر، 200 متر، 800 متر، 
پرتاب وزنه و پرش طول با حضور بیش از ۷0 ورزشکار در 
رده هاي سني مختلف برگزار شد که در نهایت و در 
مجموع 5 ماده، تیم منطقه ویژه با کسب 1۷2 امتیاز اول 
شد، تیم ستاد تهران با کسب 1۶5 امتیاز به مقام دوم 
رسید و تیم فالت قاره با کسب 55 امتیاز بر سکوي سوم 

ایستاد.
 

تیراندازي
مسابقات تیراندازي در دو بخش تپانچه و تنفگ بادي با 
تیراندازي نفت  50 ورزشکار در سالن  از  حضور بیش 
محمودآباد برگزار شد که در پایان و در مجموع دو رشته 
تفنگ بادي و تپانچه تیم نفت مناطق مرکزي با کسب 30۶8 
امتیاز اول شد، تیم منطقه ویژه با کسب 2323 امتیاز به مقام 
دوم دست پیدا کرد و تیم نفت و گاز پارس هم با کسب 2305 

امتیاز بر سکوي سوم ایستاد.

 بدمینتون
مسابقات بدمینتون به صورت تیمي و انفرادي با حضور 20 
ورزشکار در سالن چند منظوره مجتمع نفت محمودآباد 
برگزار شد که بازیکنان تیم نفت فالت قاره با درخشش در 
این مسابقات مدال ها ومقام هاي اول تا سوم را از آن خود 
کردند. همانطور که گفتیم، در بخش انفرادي قاسم مقتدر، 
 هادي شهبازي، وحید اسفندي و محسن سپهر نیا، همگي از 
تیم فالت قاره، مدال هاي اول، دوم و سوم را به طور مشترک 
کسب کردند. در بخش تیمي هم نفت فالت قاره اول شد، تیم 
ستاد تهران به مقام دوم رسید و پایانه هاي نفتي برسکوي 

سوم ایستاد.
 

شطرنج
مسابقات شطرنج با حضور 20 ورزشکار به صورت تیمي و 
انفرادي برگزار شد که در پایان، تیم نفت و گاز پارس با 
کسب 19 امتیاز اول شد، تیم نفت مناطق مرکزي با کسب 
1۶ امتیاز به مقام دوم رسید و دو تیم نفت فالت قاره و 
پایانه هاي نفتي ایران با کسب 13/5 امتیاز مشترکا سوم 
شدند. در بخش انفرادي هم سیاوش خزایي و اسماعیل 
حامدي از تیم نفت و گاز پارس اول و دوم شدند. مرتضي 
یشینجي از نفت مناطق مرکزي هم به مقام سوم دست 

پیدا کرد.
 

آمادگي جسماني
مسابقات آمادگي جسماني در ۶ ماده و با حضور بیش از 
50 ورزشکار در سالن چند منظوره مجتمع ورزشي_ 
آموزشي نفت محمود آباد برگزار شد که در پایان، تیم نفت 

و گاز پارس با کسب 3500 امتیاز اول شد، تیم منطقه ویژه 
با کسب 2080 امتیاز به مقام دوم رسید و تیم نفت مناطق 

مرکزي با کسب 20۷0 امتیاز بر سکوي سوم ایستاد.

 تنیس روي میز
مسابقات تنیس روي میز با حضور 30 ورزشکار به صورت 
تیمي و انفرادي در سالن تنیس روي میز مجتمع ورزشي_ 
آموزشي نفت محمود آباد برگزار شد که در پایان و در 
بخش تیمي، تیم نفت مناطق مرکزي اول شد، تیم نفت و 
گاز پارس دوم شد و تیم پایانه هاي نفتي به مقام سوم دست 

پیدا کرد.
 

فوتسال
مسابقات فوتسال با حضور بیش از 90 ورزشکار در قالب ۷ 
تیم در دو گروه سه تیمي و 4 تیمي به صورت دوره اي و 
حذفي در سالن فوتسال مجتمع ورزشي_ آموزشي نفت 
محمودآباد برگزار شد که در پایان تیم نفت و گاز پارس 
موفق شد به مقام اول دست پیدا کند. تیم نفت فالت قاره 
دوم شد و تیم نفت مناطق مرکزي بر سکوي سوم ایستاد.

 
 والیبال

مسابقات والیبال با حضور 105 ورزشکار در قالب ۷ تیم و در 
دو گروه 3 تیمي و 4 تیمي به صورت دوره اي و حذفي در سالن 
والیبال مجتمع ورزشي_ آموزشي نفت محمود آباد برگزار شد 
که در پایان، تیم پایانه هاي نفتي به مقام اول رسید، تیم نفت 

فالت قاره دوم و تیم نفت و گاز پارس سوم شد.

مسابقات ورزشي کارکنان مرد 44 سال و کمتر شرکت ملي نفت ایران، 
به میزباني امور ورزش و تربیت بدني شرکت ملي نفت ایران، با معرفي 

نفرات برتر به کار خود پایان داد.
مسابقات ورزشي سراسري کارکنان مرد 44 سال و کمتر شرکت ملي 
نفت ایران در منطقه شمال، باحضور ۷00 ورزشکار کادر فني وعوامل 
اجرایي، درقالب 10 شرکت تابعه و فرعي در10 رشته ورزشي دوومیداني، 
تنیس روي میز، شنا، بدمینتون، والیبال، فوتسال، تیراندازي، شطرنج، 
آمادگي جسماني و تنیس خاکي در مجتمع ورزشي _ آموزشي محمود 

آباد برگزار شد.
 به علت نبود زمین مناسب برای رشته تنیس خاکي قرار است، 

مسابقات این رشته ورزشی دي ماه 1401 در تهران برگزار شود.
به این ترتیب، ورزشکاران 10شرکت پایانه هاي نفتي ایران، نفت مناطق 
مرکزي، نفت و گاز پارس، منطقه ویژه اقتصادي انژي پارس جنوبي، 
ستاد تهران، مدیریت اکتشاف، نفت قالت قاره، شرکت نفت خزر، 
بهداشت و درمان و بهینه سازي مصرف سوخت از تاریخ 20 تا 2۶ آذر 

1401 در 9 رشته ورزشي با هم به رقابت پرداختند.

نایب قهرمانی همکارنفتی در مسابقات  
سراسری کارکنان شرکت ملی نفت

محمدرضا ناراضی از همکاران اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در مسابقات سراسری 
ورزش کارکنان شرکت ملی نفت ایران در رشته دو و میدانی به مقام نایب قهرمانی دست 
یافت . نشریه مشعل ضمن تبریک به این همکار گرامی، برای ایشان آرزوی موفقیت و 

سالمت  می کند.

نتایج کلي مسابقات  

نشریه کارکنان صنعت نفت ایرانمشعل شماره 1091 

www.mashal.ir

 در روز پایاني مسابقات، مراسم اختتامیه باحضور فریبرز 
فرشاد، مدیرتوسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ایران و 
رئیس کمیته تشکیالتي مسابقات؛  هادي افشار، رئیس امور 
ورزش و تربیت بدني شرکت ملي نفت ایران و رئیس ستاد 
برگزاري مسابقات؛ ایرج ایري، رئیس ورزش همگاني امور 
ورزش و تربیت بدني شرکت ملي نفت ایران و سرپرست کل 
برگزاري مسابقات؛ عباس بزمي، معاون امور ورزش و تربیت 
بدني اداره کل سالمت و تربیت بدني وزارت نفت و بهروز 
قمري نژاد، معاون امور پشتیباني توسعه منابع انساني شرکت 

ملي نفت ایران برگزار شد.
دراین مراسم، ایرج ایري درباره نحوه برگزاري مسابقات و 
تیم هاي برتر صحبت کرد و گفت: سعي کردیم مسابقات را به 
بهترین شکل برگزار کنیم. بعد از چند سال وقفه در برگزاري 
مسابقات به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت ها، توانستیم با 
مساعدت مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و همچنین 
آقاي قنبرزاده در اداره کل سالمت و تربیت بدني وزارت نفت، 
این مسابقات را بدون محدودیت و ممنوعیت، تدوین آیین 

نامه ها و بخشنامه هاي جدید برگزار کنیم. 
وی افزود: این مسابقات به منظور شناسایي نفرات برتر برای 
حضور درمسابقات المپیاد سراسری وزارت نفت برگزار شد 
و در همین خصوص، بیش از ۷00 نفر از ورزشکاران، کادرفني 
و عوامل اجرایي در آن حضور داشتند که در 9 رشته با هم به 
رقابت پرداختند. رشته تنیس خاکي هم قراراست دي امسال 
در تهران برگزارشود. مهم ترین هدف از برگزاري این 
مسابقات، افزایش فضای همدلی و رفاقت بود؛ چون در کنار 

رقابت، رفاقت ها شکل می گیرد.
ایری تصریح کرد:  امیدوارم در المپیاد سراسري وزارت نفت، 

پرچم شرکت ملي نفت را باال نگه داریم.

نگاه تخصصی به ورزش
در ادامه این مراسم هادی افشار ، رئیس امور ورزش و تربیت 
بدنی شرکت ملی نفت ایران گفت:  کارکردن در حوزه ورزش، 
کاری خدماتي است و خوشبختانه با رویکردی جدید که در 
دولت ایجاد شده است، همچنین تغییر نگرش درمدیران 
ارشد شرکت ملي نفت ایران و نگاه ویژه   مدیر توسعه منابع 
انساني شرکت ملي نفت ایران به این حوزه، خوشحال 
هستیم که دیگرمشکل بودجه نداریم و ورزش حال خوبي 

دارد.
وی تصریح کرد:  خوشبختانه در ورزش، یک نگاه تخصصي 
وجود دارد که با شعار تولید و توسعه پایدار به اقتصاد نفت و 
کشور کمک می کند و این نگاه همه ورزشکاران را دور هم 

جمع کرده است.
 تجربه 32 ساله در ورزش و در رشته تکواندو به من ثابت 

کرده که ورزش، هیچ وقت از عمر انسان کم نمي کند؛ ما فقط 
به دنبال سالمت هستیم.

افشار با قدردانی از مسؤوالن برگزاری مسابقات گفت:  هر 
وقت به مناطق عملیاتي سفر مي کنم، ازمسؤوالن آنجا 
می خواهم که به ورزش نگاه ویژه اي داشته باشند. ورزش باید 
»سالمت محور« باشد. براي همین امیدوارم به عنوان یک 
رکن در حوزه سالمت به آن توجه ویژه شود وما به عنوان 
جلوگیري  و  شغلي  بیماري هاي  از  پیشگیري  عامالن 
ازافسردگي هاي اجتماعي که متاسفانه این روزها در بسیاري 
ازشرکت هاي فرعي، بویژه درمناطق عملیاتي دیده می شود، 

بتوانیم در این زمینه اقدام های مناسبی انجام دهیم. 

 ورزش کردن تشکر ازخداوند است
در ادامه مراسم، فریبرز فرشاد گفت:  ابتدا یک توصیه دارم؛ 
اینکه ورزش را اصال دست کم نگیرید. به اعتقاد من، ورزش 
نوعي عبادت است. ورزش کردن، تشکر کردن از خالق است 
که ما را به سطحي از ظرفیت هاي جسماني رسانده که بتوانیم 
فعالیت هایي را انجام دهیم؛ فعالیت هایي که ما را آماده 
می کند براي صحنه هاي اصلي تالش، براي کارهایي که مربوط 
به جامعه است، فعالیت هاي اجتماعي وکارهایي که به 

حوزه هاي شخصی خودمان مربوط می شود.
وی تصریح کرد:  من طی این چند سال که درحوزه منابع 
انساني در خدمت همکاران هستم، تالش کرده ام در 
جمع هاي ورزشي حضور داشته باشم و از این جمع های 
ورزشي، انرژي گرفته ام. براي همین خواهش می کنم این 
انرژي را به محل کار و زندگي خود انتقال دهید که اگر این 

کار را نکنید، در واقع زکات ورزش را نداده اید. 
فرشاد، با قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات درهمه سطوح 
افزود:  ازمقام عالي وزارت، مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران 
که انصافا هرجا که بحث منافع کارکنان مطرح می شود، با 
تعصب ورود و سعي می کنند این منافع به حداکثر برسد، 
همچنین از همکارانم در ستاد وزارتخانه ازجمله آقای 
قنبرزاده و همکارانشان که در شوراي عالي ورزش حمایت 
ویژه اي از شرکت ملي نفت ایران داشته اند، آقای  هادي افشار 
که تالش ارزشمندي براي پیشرفت ورزش همکاران دارند و 
از آقای قمري نژاد که در این مدت همکاري خوبي با حوزه 
ورزش داشته اند و نیازهای ورزش را با خوشرویي و گشاده 

دستي انجام داده اند، تشکر می کنم.
 وی گفت:  تشکر اصلي از شما ورزشکاران و همکاران عزیز 
است که با وجود مشکالت در محیط کار ومحیط شخصي، 
اهتمام کردید و این جمع را شکل دادید که اگر این اهتمام 
نبود، جمع خوب شکل نمي گرفت.از شما استدعا دارم 

همکاران خود را به ورزش تشویق کنید. 
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 تیم فوتبال صنعت نفت آبادان موفق شد بعد از تعطیالت 53 روزه 
لیگ، شروع خوبی با سرمربی برزیلی خود داشته باشد تا به بقا در 

لیگ برتر امیدوار شود. 
این تیم از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران به 

قائم شهر رفته بود تا مقابل نساجی قرار بگیرد. 
شاگردان ادسوند تاوارس، بعد ازهفته ها ناکامی در قائم شهر دست 
به کار بزرگی زدند و موفق شدند تیم فوتبال نساجی قائم شهر را 
در ورزشگاه وطنی این شهر با نتیجه 2 برصفر شکست دهند تا با 

یک پله صعود در جدول، به روزهای آینده امیدوار باشند.
در این دیدار مهم، امید خالدی دردقیقه 4۷ و میثم تهیدست در 

دقیقه۷5 برای صنعت نفت آبادان گلزنی کردند.
صنعت نفت که در این دیدار 3 بازیکن به نام های طالب ریکانی، 
حسن بیت سعید و شیردین بابایف را به دلیل مصدومیت دراختیار 
نداشت، یک نیمه را برابر نساجی بدون گل سپری کرد؛ اما در نیمه 
دوم زردپوشان آبادانی با ارائه یک بازی هوشمندانه، موفق به زدن 
2 گل به میزبان شمالی شدند. ابتدا امید خالدی، دروازه نساجی را 

گشود و سپس میثم تهیدست برای نفت گلزنی کرد تا زردپوشان 
آبادانی در اولین مسابقه رسمی با هدایت تاوارس برزیلی صاحب 

یک برد ارزشمند شوند.
صنعت نفت که تنها یک بار در هفته سوم لیگ امسال توانسته بود 
تیم هوادار تهران را شکست دهد، عصر امروز دومین پیروزی فصل 

را جشن گرفت تا با امیدواری بیشتری لیگ را ادامه دهد.

هدایت تیم فوتبال امید نفت مسجدسلیمان به یک سرمربی جدید 
سپرده شد. تیم فوتبال امید نفت مسجدسلیمان، لیگ برتر امیددر 
فصل جاری را با هدایت مسعود قنبری به عنوان سرمربی شروع کرد؛ 
اما پس از گذشت 10 هفته از این رقابت ها مسؤوالن باشگاه به دلیل 

کسب نتایج ضعیف، در راس کادرفنی خود دست به تغییر زدند.
بر همین اساس، قنبری به صورت توافقی از تیم جدا و فرزاد بهزادی به 

عنوان سرمربی جدید جایگزین وی شد.
مسؤوالن باشگاه با ایجاد چنین تغییری در راس کادرفنی امیدوارند 
که در ادامه مسابقات با شرایط بهتری حاضر شوند و از قعر جدول فاصله 
بگیرند. تیم فوتبال امید نفت مسجد سلیمان در حال حاضر با هشت 

امتیاز در رده پانزدهم جدول 1۷ تیمی قرار دارد.

تیم شنا  مناطق نفت خیز جنوب برای اولین بار، مقام قهرمانی 
مسابقات شنا کارگران کشور را به دست آورد.

ساسان کریمی، رئیس انجمن شنا هیأت ورزشی کارگری 
خوزستان گفت: مسابقات شنا کارگری کشور از 22 آذر به مدت 
دو روز در اهواز برگزار شد. وی با بیان اینکه در این مدت، 
ورزشکاران 15 استان  باهم به رقابت پرداختند، افزود: مسابقات 
در ۶ رده سنی و در 8 ماده برگزار شد که در پایان، تیم مناطق 
نفت خیزجنوب با 14 طال، 5 نقره و 2 برنز به قهرمانی رسید. کریمی 
گفت: تهران مقام دوم را کسب کرد واستان های خراسان رضوی 
و مرکزی نیز به صورت مشترک سوم شدند. همچنین تیم استخر 
آزادی اهواز، نماینده دوم استان خوزستان، اگرچه روی سکو 
نرفت؛ اما موفق به کسب 4 طال، 8 نقره و 4 برنز شد.  درپایان این 
مسابقات، با حضورمدیران ورزشی مناطق نفت خیز جنوب، 
ارسالن غمگین، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان؛ 

بیژن شفیع خراسانی، معاون پشتیبانی فدراسیون کارگری؛ حمید 
غفاری، رئیس هیأت ورزشی کارگری خوزستان و پیشکسوتان 
ورزش استان، از خانواده شهیدان علی هاشمی، منوچهر 

حاجی پور، ابوالقاسم امیرخانی و حمید تقوی فر تجلیل شد.

پوالد مرد نفتی یک طال و یک نقره کسب کرد 
رضا دهدار، وزنه بردار تیم ملی حفاری اهواز با کسب دو مدال طال و نقره، به مقام نایب 

قهرمانی مسابقات جهانی وزنه برداری در کلمبیا دست یافت.
102 کیلوگرم وزنه برداری مردان  رقابت دسته 
قهرمانی جهان در بوگوتای کلمبیا برگزار شد و رضا 
رقابت  به  دیگر  وزنه بردار   10 به همراه  دهدار 
پرداختند و در پایان، ایران در این وزن صاحب یک 

طال و یک نقره شد. 
رضا دهدار، رکورد 1۷۷ یک ضرب، 213 دوضرب و 
مجموع 390 کیلوگرم را ثبت کرد و به مقام نایب 
قهرمانی رسید و طالی یک ضرب و نقره دوضرب را 

برای ایران گرفت.
این تنها طالی ایران در این دوره از رقابت ها بود. 
پیش از این، کیانوش رستمی صاحب یک نقره 

درحرکت یک ضرب دسته 89 کیلوگرم شده بود.
دسته 102 کیلوگرم، المپیکی است، از این رو دهدار 

وارد رنکینگ المپیک پاریس می شود. 
دهدار پیش از این در قهرمانی جهان 2019 سوم شده بود که اکنون در کلمبیا ارتقای 

جایگاه یافته است.
مدال طالی دهدار، تنها مدال وزنه برداری ایران در قهرمانی جهان کلمبیاست.

 عملکرد نماینده ایران درمسابقات 
وزنه برداری جهان 

دهدار درحرکت یک ضرب سه حرکت صحیح به 
ثبت رساند و با مهار صحیح وزنه های 1۶8، 1۷3 و 
1۷۷ کیلوگرمی صاحب مدال طال شد، آن هم در 
شرایطی که فارس الباخ، وزنه بردار مشهور قطری و 
دارنده طالی المپیک توکیو نیز حضور داشت و نقره 

گرفت.
دهدار در دوضرب وزنه های 210 و 211 کیلوگرمی را 
از دست داد و در شرایطی که در حال از دست دادن 
شانس مدال در این حرکت و مجموع قرار داشت؛ در 
تالش سوم وزنه 213 کیلوگرمی را مهار کرد و در رده 

چهارم ایستاد.
دهدار درمجموع نیز رکورد 390 کیلوگرم را ازخود 

برجا گذاشت و به مقام نایب قهرمانی رسید و یک طال و یک نقره برای ایران گرفت.

 برد برزیلی صنعت نقت با تاوارس

  سرمربی جدید در تیم فوتبال امید
 نفت  مسجدسلیمان

قهرمانی مناطق نفت خیز جنوب 
در مسابقات شنا کارگری کشور

 وزنه بردار ملی پوش نفتی درباره اینکه در دو ضرب موفق 
نبوده، گفت: در دو ضرب نیز می توانستم بهتر کار کنم و 
وزنه ای بهتر از 213 کیلوگرم بزنم و انتظارم ازخودم بیشتر 
بود؛ اما حتمًا درمسابقات آینده جبران خواهم کرد. 
مسابقات کلمبیا، اولین مسابقات گرینشی المپیک بود و 
واقعًا سطح باالیی داشت و تمام ابرقدرت های دنیا آمده 
بودند، بویژه در دسته 102کیلوگرم که یک دسته المپیکی 
است و سطح آن بسیار باال بود. خدا را شکر می کنم که به 
مدال مجموع رسیدم و می توانم با کسب سهمیه المپیک، 
وارد رنکینگ المپیک پاریس شوم. امیدوارم دراین 
مسابقات بتوانم قهرمان شوم و مدال طالی المپیک را 

کسب کنم.
این قهرمان جهان، با تاکید براینکه هیچ کسی 

فکر نمی کرد مدال کسب کنم؛ اما واقعًا 
برای چنین روزی و چنین مدال هایی 
تمرین کرده بودم، گفت: از خودم 
انتظار کسب مدال را داشتم وباید 
درهمین جا ازمجموعه فدراسیون، 
بویژه سجاد انوشیروانی، سرپرست 

فدراسیون و نیزباشگاه ملی حفاری و 
مربی خوبم رامهرمزی تشکر ویژه داشته 
باشم. دراین مدت کم وشرایط اقتصادی و نبود 
بودجه، بسیارحمایت شدیم تا تیم به مسابقات 
کلمبیا اعزام شود.این مسابقات برای من 
خیلی مهم بود و فکر  می کنم هزینه اعزام تیم 
فدراسیون  سال  یک  بودجه  ندازه  ا به 
به  وزنه برداری شد. به هرحال اعزام تیم 
آمریکای جنوبی بسیار سخت است و حتی 

شنیده ام که از وزارت ورزش نیز به فدراسیون گفته بودند 
تیمی اعزام نشود و مسابقات دیگری جایگزین شود؛ چون 
هزینه سفر بسیار باالست. به هرحال با کسب مدال موجب 

اعتماد جامعه ورزش کشور شدیم.
حضور  و  آینده اش  برنامه  درخصوص  دهدار 

درمسابقات آسیایی گفت: من هم تمام تالشم 
را می کنم درقهرمانی آسیا که اردیبهشت 

سال 1402 در کره جنوبی برگزار می شود 
و مهم تر از آن در بازی های آسیایی 
رکورد  و  کنم  کسب  بهتری  نتیجه 

 390 از  مجموعم بیشتر 

کیلوگرم شود. 
دهدار در مورد رقابت های لیگ برتر و تیم حفاری گفت: 
خدا را شکر مسابقات لیگ را خوب شروع کردیم و 
امیدوارم در ادامه رقابت ها، با زدن وزنه های بیشتر بتوانیم 

قهرمان لیگ برتر شویم.
پوال مرد نفتی با بیان اینکه من از راه خیلی دور و یک 
شهر کوچک به اسم رامهرمز در کلمبیا موفق به 
مدال آوری شدم، گفت: شهر ما هیچ امکاناتی 
ندارد؛ اما خطاب به جوانانی که در ورزش و راه و 
و دلسرد می شوند،  ناامید  زندگی شان  مسیر 
می گویم که من بدون هیچ امکاناتی به این سطح 
رسیده ام و بابت آن خدا را شکر می کنم. کسی فکر 
نمی کرد یک روز ورزشکاری از رامهرمز به مدال 
جهانی برسد؛ اما این اتفاق رقم خورد. فقط 
کافی است که بخواهیم و تالش کنیم. 
مهم نیست که کجای این دنیا 
هستیم و با چه امکاناتی 
 . می کنیم ین  تمر
رامهرمز، استعدادهای 
فراوانی در رشته های 
من  و  رد  دا مختلف 
دوست دارم، حداقل 
امیدی برای نوجوانان و 
بویژه  نی،  یرا ا نان  جوا
رامهرمزی ها باشم تا در 
دلسرد  این مسیر  ادامه 
نشوند و بتوانند به موفقیت 

برسند.

دهدار:

در وزنه برداری قهرمانی جهان  

پوالد مرد نفتی و نایب قهرمان دسته 102 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی جهان گفت: به ذهن هیچ کسی خطور نمی کرد که در یک ضرب 
به مدال طال برسم. رضا دهدار، وزنه بردار ملی پوش نفتی درخصوص 
کسب یک مدال طال ویک نقره در جهانی کلمبیا اظهار کرد: هیچ کس 
فکر نمی کرد که من در کلمبیا مدال بگیرم؛ اما خدا را شکر توانستم به 
این مهم دست پیدا کنم؛ البته اگر کسی هم فکر می کرد که من به مدال 
برسم، به ذهن هیچ کسی خطور نمی کرد که دریک ضرب به مدال طال 
برسم.  او درخصوص مسابقات جهانی و کسب مدال طال در یک ضرب 
نیز گفت: در دسته 102 کیلوگرم که یک دسته المپیکی است، با کمک 
خدا به مدال رسیدم؛ دریک ضرب وزنه بسیارخوبی زدم و انتظار ثبت 
1۷۷ کیلوگرم را داشتم؛ اما فکر نمی کردم با چنین وزنه ای مدال طال به 
دست بیاورم و پیش از این احساس می کردم شاید وزنه 1۷۷ کیلوگرمی 

مدال نقره یا برنز باشد.

حاال نوبت قهرمانی در المپیک است




