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 اختصاص بیش از 180 میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان جم 
سمیه راهپیما  بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ در شهرستان جم واقع شده وهمسو با 
اهداف مسؤولیت اجتماعی، افزون برکارکنان، به بومیان ساکن دراین منطقه نیز خدمات درمانی  ارائه 
می کند. خارگ در فاصله 265 کیلو متری استان بوشهر قرار دارد و با بیش از70 هزارسکنه، ازشرق و 
شمال شرق به استان فارس، از جنوب به عسلویه، از جنوب  غرب به شهرستان کنگان و از شمال 
و شمال غرب نیز به ترتیب به شهرستان های دشتی و دیر محدود می شود.  بوشهر، به دلیل 
اختصاص70 درصد درآمد ارزی کشور وتولید 75 درصد انرژی، یکی از مهم ترین مناطق 
کشور به شمار می رود و ارائه خدمات بهداشتی-درمانی به سکنه بومی این منطقه 

ح توسعه  طر
فاز ۱۱ پارس 

جنوبی در 
آینده نزدیک به 

مراحل نهایی 
می رسد

بازگشت 
بسکتبال پاالیش 

نفت آبادان به 
 روزهای اوج

رئیس جمهوری:

 

نفت و گاز گچساران با 
دومی به کار خود 

پایان داد
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در دیدار رؤسای کارگروه مشترک ایران و 
عراق تأکید شد: 

استفاده از توان شرکت های دانش بنیان 
ایرانی در صنعت نفت عراق 

رئیس کارگروه مشترک وزارت نفت ایران و عراق با حضور در 
دفتر نمایندگی وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران در بغداد، 
بر حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در پروژه های نفتی 
عراق و استفاده از آنها در میدان های نفت و گاز و مجتمع های 
پاالیشی عراق تأکید کرد. به گزارش دفتر نمایندگی وزارت 
نفت ایران در بغداد، باسم محمد خضیر، رئیس کارگروه 
مشترک وزارت نفت ایران و عراق به همراه برخی اعضای این 
کارگروه با حضور در دفتر نمایندگی وزارت نفت جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد، آغاز به کار این دفتر را تبریک گفت و 
درباره بعضی از مسائل مهم دو طرف گفت وگو شد. مهمانان 
دفتر وزارت نفت ایران در بغداد به نمایندگی از حیان 
عبدالغنی، وزیر نفت عراق ضمن انتقال پیام تبریک وی، در 
دیدار با سیدعباس بهشتی، نماینده وزیر نفت ایران در امور 
عراق، بر ضرورت پیشبرد پرونده میدان های مشترک نفتی 
تأکید کردند و مقرر شد نشست کارگروه تخصصی میدان های 

مشترک در سریع ترین زمان ممکن در تهران برگزار شود.
حضور  درباره  را  خود  دیدگاه های  همچنین  طرف  دو 
شرکت های نفتی ایران در پروژه های عراق و استفاده از دانش 
ایرانی در میدان های نفت و گاز و مجتمع های پاالیشگاهی 
عراق مطرح و بر ضرورت ایجاد امکان حضور پررنگ تر 
شرکت های ایرانی در این کشور تأکید کردند. بر پایه این 
گزارش، بهشتی در نشستی جداگانه با مدیران بعضی از 
شرکت های پیشتاز ایرانی پیرامون وضع این شرکت ها در 
عراق و حوزه های ممکن برای تقویت و توسعه همکاری ها 
گفت وگو کرد. در این نشست بهشتی بر حمایت همه جانبه 
این دفتر از همه شرکت های فعال در حوزه پروژه های وزارت 
نفت عراق تأکید کرد، همچنین مقرر شد ارتباط بین دفتر و 
این شرکت ها فعال تر و گام های الزم برای حل مشکالت این 
شرکت ها در دوایر وزارت نفت عراق از کانال کارگروه مشترک 

نفتی ایران و عراق برداشته شود.

تثبیت تولید نفت عراق در 
دسامبر ۲۰۲۲

داده های شرکت دولتی نفت سومو نشان می دهد تولید نفت 
خام عراق مطابق با سهمیه این کشور در قالب توافق نامه 
اوپک پالس بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده های 
شرکت دولتی بازاریابی نفت خام عراق )سومو( حکایت از آن 
دارد که عراق در ماه دسامبر روزانه 4 میلیون و 430 هزار 
بشکه نفت خام تولید کرد که نسبت به ماه پیش ثابت بوده 
است. بر اساس ارقام ارائه شده، تولید نفت خام عراق در ماه 
دسامبر همچنان مطابق با سهمیه این کشور در توافق نامه 
کشورهای  سازمان  عضو  تولیدکنندگان  عرضه  کاهش 
صادرکننده نفت )اوپک( و غیراوپک موسوم به اوپک پالس 
بود. داده های سومو نشان می دهد با افزایش صادرات نفت 
خام از میدان های اقلیم کردستان عراق با کاهش فعالیت 

پاالیشگاه ها جبران شد.

طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در آینده نزدیک به مراحل 
نهایی می رسد

رئیس جمهوری گفت: عملیات تکمیلی فاز 11 
ازسوی  کار  ترک  از  پس  جنوبی  پارس 
شرکت های خارجی با قوت ادامه یافت و در 
نهایی می رسد.  به مراحل  آینده نزدیک 
سیدابراهیم رئیسی در نشست عصر روز 

یکشنبه )25 دی ماه( هیئت دولت با اشاره به 
افزایش برودت هوا و مصرف گاز در کشور، 
ضمن قدردانی از اقدام های دستگاه های 
ذی ربط برای تأمین گاز مصرفی خانه های مردم 
و واحدهای اداری و تجاری، بر اهمیت مدیریت 

مصرف تأکید کرد. وی با بیان اینکه تکمیل فاز 
گذشته  سال های  در  جنوبی  پارس   11
می توانست در رفع ناترازی گازی نقش مؤثری 
داشته باشد، افزود: پس از ترک کار ازسوی 
شرکت های خارجی، عملیات تکمیل این فاز با 

قوت ادامه یافته و در آینده نزدیک به مراحل 
نهایی خواهد رسید. رئیس جمهوری در این 
نشست ضرورت تبیین و اطالع رسانی از 
برنامه ها و اقدام های امیدآفرین دولت و 

دستگاه های اجرایی را مورد تأکید قرار داد.

بین الملل

رئیس جمهوری در بازدیدی سرزده از ستاد شرکت ملی گاز ایران 
از تالش ها و زحمات وزیر نفت و مسئوالن این شرکت برای مدیریت 
صحیح توزیع گاز با توجه به شرایط خاص آب و هوایی پیش آمده 
در کشور قدردانی کرد. سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه، )25 
دی ماه( با حضور از پیش اعالم نشده در محل ساختمان ستاد 
شرکت ملی گاز ایران، ضمن حضور در مدیریت دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران از نزدیک در جریان وضع توزیع گاز در سراسر کشور 
و اقدام ها برای پایداری این شبکه قرار گرفت. وی سپس در نشست 
ویژه کارگروه تأمین پایدار سوخت زمستانی شرکت و از تالش ها و 
زحمات وزیر نفت و مسئوالن شرکت ملی گاز که با توجه به شرایط 
خاص آب و هوایی پیش آمده در کشور برای مدیریت صحیح توزیع 
گاز تالش زیادی کرده اند، قدردانی کرد. رئیس جمهوری وجه مکمل 
تالش های مسئوالن اداره گاز را مصرف صحیح گاز از سوی مردم 
اعالم کرد و گفت: اصالح الگوهای مصرف نیاز به فرهنگ سازی دارد 
که مسئولیت اصلی در این زمینه به عهده رسانه ملی، اصحاب رسانه 
و تریبون داران است. رئیسی با بیان اینکه در وضع خاص آب و 

هوایی پیش آمده با تالش های مسئوالن اداره گاز و البته همراهی و 
همکاری متعهدانه مردم قطعی گسترده گاز نداشتیم و فقط در نقاط 
محدودی متأسفانه گاز قطع شد، درباره مدیریت اعمال شده تصریح 
کرد: تعطیلی اداره ها و سازمان ها راهکار مناسبی نیست، اما امروز 
موضوع اهم رساندن سوخت به منازل مردم است و بعد به واحدهای 
تجاری و اداری. وی با تأکید بر ضرورت مدیریت جدی مصرف و 
مواجهه با مشترکان پرمصرف در بخش خانگی، تجاری و اداری به  
نحو مقتضی افزود: در موضوع مشترکان پرمصرف نظارت بر مصرف 
سازمان های دولتی اولویت بیشتری دارد. رئیس جمهوری حضور و 
اقدام به موقع در کنار پیش بینی صحیح و اتخاذ سیاست های 
پیشگیرانه را از دیگر الزام های مدیریت صحیح دانست و اظهار کرد: 
موضوع ذخیره سازی گاز و نفت از مسائل بسیار مهم به ویژه برای 
شرایط بحرانی و غیرقابل پیش بینی است که متأسفانه در مقطعی 
مورد بی توجهی قرار گرفته و شرکت ذخیره سازی گاز منحل شده 
است. وزارت نفت پس از پایان شرایط ویژه کنونی باید این موضوع 

را مورد توجه جدی قرار دهد.

 قدردانی رییس جمهوری از وزارت نفت برای مدیریت صحیح 
گازرسانی

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:در بازدید سرزده از ستاد شرکت ملی گاز صورت گرفت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اجرای قانون هوای پاک شتاب می گیرد، گفت: در الیحه بودجه 
سال آینده با توجه به تأکید رئیس جمهوری، 20 درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا 
اختصاص یافته است. علی سالجقه در آستانه هفته هوای پاک با اشاره به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 
اظهار کرد: قانون هوای پاک به عنوان مهم ترین سند باالدستی در حوزه کاهش آلودگی هوا مشتمل بر 34 ماده 
بوده و در آن وظایف و تکالیفی برای 23 دستگاه تعریف شده است. وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست ناظر 
بر حسن اجرای این قانون است و بر این اساس، سامانه نظارتی قانون هوای پاک را در دولت سیزدهم راه اندازی 
کرده است. به زودی اطالعات سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک از طریق پورتال سازمان حفاظت محیط 
زیست در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: همچنین 
صندوق ملی محیط زیست وظیفه ارائه وام و اعطای تسهیالت به مجریان قانون هوای پاک، صنایع و شهرداری ها 
برای خرید و نوسازی تجهیزات مورد نیازشان را به عهده دارد. از جمله اقدام های مؤثر این صندوق در یک سال 
گذشته، اعطای وام 50 میلیون تومانی برای نوسازی 600 تاکسی فرسوده شهر تبریز بوده که این طرح به صورت 
آزمایشی در حال اجراست. سالجقه ادامه داد: اجرای قانون هوای پاک یک موضوع فرابخشی است و دستگاه های 
مختلف هریک به فراخور شرح وظایف خود، مسئولیت هایی به عهده دارند. برای نمونه، شهرداری ها در نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی و خودروسازان در ساخت خودرو با بنزین استاندارد، تسهیل سازی استفاده از خودروهای 
هیبریدی و برقی، تعویض به موقع کاتالیست تاکسی ها و... باید به وظایف خود عمل کنند. وی تأکید کرد: با آغاز 
فصل زمستان به دلیل وقوع پدیده وارونگی دما و استمرار شرایط پایداری هوا، تاثیر مخرب آالینده های هوا بیشتر 
نمایان می شود، بنابراین در این ایام باید اقدام هایی نظیر تشدید رعایت مصوبات قانون هوای پاک و آیین نامه های 

اجرایی آن توسط تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی، تشدید برخورد با انواع وسیله نقلیه دودزا و فاقد معاینه 
فنی خودرو در شهرها، تعطیلی کامل واحدهای سنگ شکن و سنگ کوبی پیرامون شهرهای آلوده، توقف 
فعالیت های عمرانی همراه با آلودگی نظیر خاک برداری و خاک ریزی، جلوگیری از سوزاندن هرگونه پسماند اعم از 
خانگی، صنعتی و کاه و کلش و بقایای گیاهی به جای مانده از برداشت محصوالت کشاورزی انجام شود. رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست کلید اصلی کاهش آلودگی هوا را مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی 
عنوان کرد و گفت: از آنجا که راه حل اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی 
است، نام گذاری روز هوای پاک از گذشته تاکنون عامل مهمی در ایجاد مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی 
برای مقابله با آلودگی هوا بوده است. سالجقه با اشاره به شعار هفته هوای پاک با عنوان تحقق هوای پاک، حقوق 
عامه، اراده ملی اظهار کرد: همسو با این مناسبت ملی، برنامه های مختلف عملیاتی، آموزشی، فرهنگی و ترویجی 
از سوی اعضای کارگروه ملی اجرای قانون هوای پاک که مشتمل بر تمامی دستگاه های اجرایی اصلی و فرعی است 
با رویکرد آگاه سازی و جلب مشارکت شهروندان و دستگاه های اجرایی تدارک دیده شده است. وی افزود: بازدید 
از آزمایشگاه های معین و مرجع سازمان حفاظت محیط زیست، گشایش یکی از پروژه های کیفی سازی سوخت 
کشور در اصفهان و امضای قرارداد سرمایه گذاری ارزی صندوق ملی محیط زیست با شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت وزارت نفت، از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: برای گسترش اقتصاد سبز توجه به مواردی چون توسعه صنایع کم کربن، راه اندازی بورس تجارت کربن، 
گسترش انرژی های پاک، مدیریت پسماندها، اصالح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی، توسعه حمل ونقل 

سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و ترویج استفاده از حمل ونقل عمومی به ویژه در کالن شهرها الزامی است.

اجرای قانون هوای پاک شتاب می گیرد

  معاون اول رئیس جمهوری:

اجرای توافق های ایران و روسیه برای توسعه 
میدان های نفت و گاز ضروری است

معاون اول رئیس جمهوری گفت: اجرایی شدن توافق ها و مشارکت ایران و 
روسیه در توسعه میدان های نفت و گاز، موضوعی مهم و ضروری است که 
باید به طور جدی دنبال شود. محمد مخبر در دیدار با ایگور لویتین، دستیار 
ویژه رئیس جمهوری روسیه، استمرار دیدارها و افزایش هماهنگی های 
تهران - مسکو را گامی در پیشبرد برنامه های مشترک دو کشور برشمرد و 
گفت: دیدارهای میان مقام های دو کشور می تواند به اجرای هرچه سریع تر 

توافق ها میان دو طرف منجر شود.
وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجرای پروژه کریدور شمال - جنوب 
اظهار امیدواری کرد که با مشارکت جدی دو طرف شاهد تسریع در اجرای 
این پروژه مهم و اثرگذار باشیم. معاون اول رئیس جمهوری ظرفیت های 
گسترده و فرصت های استثنایی سواحل مکران را یادآور شد و تصریح کرد: 
ایران از حضور و مشارکت شرکت های روسی برای ایجاد و تکمیل 

زیرساخت ها در حوزه حمل ونقل و ترانزیت استقبال می کند. مخبر رفع 
مسائل و موانع بانکی را گامی برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری 
دانست و گفت: توافق های خوبی در این زمینه بین دو کشور امضا شده است 
و باید در اجرایی شدن کامل این توافق تسریع شود. ایگور لویتین، دستیار 
ویژه رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار، تعامالت گسترده میان دو 
کشور را راهگشا و موثر در تحقق اهداف مشترک توصیف و اظهار کرد: در 
این سفر از پروژه راه آهن رشت - آستارا و بندر کاسپین بازدید خواهم کرد 
تا تصویر دقیقی از روند اجرای پروژه داشته باشم. در این دیدار که جواد 
اوجی، وزیر نفت و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بزرگ ترین 
شرکت حمل ونقل و لجستیک روسیه و نماینده شرکت گازپروم نیز حضور 
داشتند، وضع پروژه های مشترک و زمینه های همکاری بین دو کشور 

بررسی شد.

رئیس جمهوری:
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مشعل     زمستان امسال رنگ و بویی دیگر داشت؛ پس از سال ها و با ورود چند سامانه 
بارشی ماندگار و گسترده در 27 استان کشور، دمای هوا در بسیاری از مناطق به زیر 
صفر و در استان های شمال غربی و شرقی، به منفی 28 درجه سانتی گراد هم رسید. 
این موضوع از نظر فراگیری و ماندگاری سرما، در10سال گذشته بی  سابقه گزارش شده 
است. با کاهش دما در شمار زیادی از استان ها، مصرف گاز نیز رشدی فزاینده یافت و 

رکوردهایی تازه هم ثبت شد.

زمستان امسال، مصرف گاز بخش خانگی درحالی بر مدار 700 میلیون مترمکعب بود که این 
میزان درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 150 میلیون مترمکعبی را که معادل تولید 

5 فاز پارس جنوبی است، تجربه کرد.
 مصرف گاز بخش خانگی دی ماه پارسال، فقط چهار روز به بیش از 600 میلیون متر مکعب 
رسید، اما امسال 25 روز در این شرایط قرار داشتیم. از سوی دیگر، تداوم افزایش مصرف 
طی چند روز شرایطی را فراهم کردکه در سرشاخه ها و انتهای خطوط استان های خراسان های 
رضوی، شمالی و جنوبی، همچنین گلستان و مازندران، با افت فشار گاز درشبکه مواجه 

شدیم. 
همزمان بارشد فزاینده مصرف گاز بخش خانگی، صادرات )سوآپ(گاز ترکمنستان نیز از 22 
دی ماه قطع شد؛ با این حال، با اعمال تغییراتی درخطوط انتقال گاز و استفاده حداکثری از 

ظرفیت تولید درجنوب، استمرار درگازرسانی کشور حفظ شد. 
شرکت ملی گاز از مدت ها قبل با اجرای پروژه های توسعه ای درخطوط انتقال گاز، راه اندازی 
ایستگاه های جدید و یدک تقویت فشارگاز، انجام تعمیرات اساسی، تعمیرات اضطراری و 
تغییرات بنیادی در مانورشبکه، شرایط را برای عبور بدون دغدغه از زمستان فراهم کرده 

بود.
ازسوی دیگر نیز این شرکت در قالب طرح های بهینه سازی و مدیریت مصرف، طرح پایش 
دمای ادارات را از ابتدای آذرماه کلید زد؛ به طوری که از ابتدای اجرای آن تاکنون، با پایش 
دمای ادارات دربیش از 131هزار مورد، 13 هزار مورد آن به دریافت اخطار و حدود دو هزار 

مورد نیز به قطع جریان گاز منجر شد.
در حالی که مصرف گاز رکوردهایی جدید ثبت می کرد، کارکنان صنعت نفت در گوشه و کنار 
ایران زمین حماسه آفریدند و در دست دست هم دادند و در روزهای سخت؛ سرسخت بودند. 
کارکنان صنعت نفت در چهار شرکت اصلی، همچون دوندگان در دوی امدادی عمل کردند؛ 
مقدار برداشت گازترش به رکورد روزانه 990 میلیون مترمکعب از میدان های مشترک و 
مستقل گازی و گاز همراه واحدهای ان جی ال رسید؛ تامین سوخت مایع نیروگاه ها و صنایع 
افزایش یافت؛ صنعت پتروشیمی تعمیرات اساسی را در فصل سرد برنامه ریزی و در تحویل 
مواد اولیه تولید گازوییل و بنزین نقش اساسی ایفا کرد و کارکنان شرکت ملی گاز ایران نیز 

از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، پای کار آمدند. 

آماده باش 100 درصدی برای گذر از سردترین روزهای سال

در همین حال جواد اوجی، وزیر نفت ظهر روز جمعه )23 دی ماه( در کارگروه هماهنگی و 
تأمین پایدار سوخت زمستانی سال 1401 با بیان اینکه روزانه 989 میلیون متر مکعب گاز 
خام از میدان های مستقل گازی و مشترک در حال تولید است، گفت: این مقدار گاز در 21 
پاالیشگاه گازی کشور تا این لحظه بدون هیچ مشکلی در حال فرآورش است، ضمن آنکه 
گاز شیرین تولیدی از پاالیشگاه ها با استفاده از ایستگاه های تقویت فشار و خطوط فشار 

قوی از جنوب کشور به نقاط مصرف ارسال می شود.
وی با تأکید بر اینکه تدابیر الزم در زمینه مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده، نیروگاه ها و 
پتروشیمی ها از مدت ها قبل اندیشیده شده است، گفت: کارکنان صنعت نفت به صورت 
شبانه روزی درآماده باش کامل هستند تا مشکلی در روند عرضه و تقاضای سوخت پیش 

نیاید.
وی با بیان اینکه پنجشنبه)22 دی ماه( شاید سردترین شب امسال بود و مصرف در بخش 
خانگی از 685 میلیون مترمکعب در روز گذشت، اظهار کرد: این مقدار گاز، معادل حدود 

چهار میلیون بشکه نفت خام است.
وزیر نفت درباره سرمای منفی 28 درجه سانتی گراد در شهرستان فریمان واقع در جنوب 
استان خراسان رضوی گفت: وضع سرمای هوا در استان های غربی و شمال غربی نیز به همین 

اندازه بوده است.

رکورد 990 میلیون مترمکعبی در برداشت گاز

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اعالم اینکه مقدار برداشت گاز ترش به رکورد روزانه 
990 میلیون مترمکعب از میدان های مشترک و مستقل گازی و گاز همراه واحدهای ان جی ال 
رسیده است، گفت: امسال مدیریت خوبی برای پایداری شبکه داشته ایم و همه واحدهای 
تقویت فشار، کارخانه های گاز و گاز مایع، واحدها و سکوها در عسلویه و نفت فالت قاره و 

همه چاه های گازی عملیاتی هستند.

کارکنان صنعت گاز در منفی 28 درجه جانانه پای 

کار آمدند

وزیر نفت : از مردم بابت مصرف بهینه و صرفه جویی 
در گاز قدردانی می کنم
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 محسن خجسته مهر با اشاره به مدیریت خوبی که در زمینه 
مخازن ذخیره  سازی انجام شده است، اظهار کرد: حدود 
18میلیون مترمکعب از »شوریجه بی« در شمال شرق کشور 
مربوط به میدان خانگیران دریافت می کنیم و این دریافت 
به دلیل این است که هم زمان حدود 20 حلقه چاه را برای 
مدیریت بهتر از پیش آماده کرده بودیم و اکنون در سقف 
تولید گاز هستیم و در چند سال گذشته چنین رکوردی 

نداشته ایم.
وی با اعالم اینکه روزانه 705 میلیون مترمکعب تنها از پارس 
جنوبی و 200میلیون مترمکعب از تاسیسات شرکت نفت 
مناطق مرکزی برداشت می شود، گفت: برای جبران و تأمین 
پایدار گاز درمناطق نفت خیز جنوب، از کارخانه ان جی ال 
1000حدود 9 میلیون مترمکعب گاز تأمین شده است و 
چاه های تازه ای که از میدان آغار عملیاتی شدند، کمک کردند 

تا پایداری متفاوتی را ارائه کنیم.
خجسته مهر همچنین درباره تأمین گاز از میدان سراجه قم 
که باحداکثر تولید فعال است، گفت: گازی که هم اکنون تأمین 
می شود، حاصل ذخیره  سازی هشت ماه اول سال بوده است؛ 
اکنون مشکلی در تأمین گاز نداریم و از این بابت الزم است از 
همه کارگران و پیمانکاران و کارکنان در بخش های فراساحلی 

و خشکی تشکر کنیم.

تاسیسات گازرسانی در عملیات حداکثری

مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز نیز با تاکید بر اینکه 
طی فصول گرم سال تعمیرات اساسی در پاالیشگاه ها، 
ایستگاه های تقویت فشار و خطوط لوله گاز کشور به موقع 
انجام شده است، گفت: تأسیسات گازرسانی در کشور با 
حداکثر ظرفیت بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند.

چگنی در نشست کارگروه هماهنگی و تأمین پایدار سوخت 
زمستانی سال 1401 با بیان اینکه از یک ماه پیش با تشکیل 
کارگروه های ویژه مقابله با بحران، برنامه ریزی الزم را برای 
حفظ استمرار گازرسانی درکشور انجام داده ایم، اظهارکرد: 
نشست های کارگروه ویژه مقابله بابحران، هر روز رأس ساعت 
7 صبح در مراکز همه استان ها تشکیل و صورت جلسه های 
آن به تهران ارسال می شد تا تمهیدهای الزم برای این روزها 

اندیشیده شود.

آماده باش کامل در پارس جنوبی 

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز با اشاره به آمادگی 
100 درصدی پاالیشگاه های پارس جنوبی برای تولید پایدار 
گاز گفت: با تالش و اقدام های شاخص، روزانه 570 میلیون 
مترمکعب گاز از پاالیشگاه های پارس جنوبی فر آورش 

می شود. پاالیشگاه های سیزده گانه مجتمع پارس جنوبی با 
حداکثر ظرفیت و با شرایط ایمن و پایدار، در سخت ترین 

شرایط عملیاتی در حال تولید پایدار گاز هستند.
احمد باهوش افزود: تمام واحدهای عملیاتی مستقر در پارس 
جنوبی در دریا و خشکی و در یکی از بزرگ ترین مراکز 
استخراج و فرآورش گاز )مجتمع گاز پارس جنوبی( خالصانه 
و جهادگونه برای تأمین رفاه، عزت و سربلندی مردم 

کشورمان بی وقفه و به صورت شبانه روزی در تالشند.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: با تکیه بر 
توان و دانش بومی فرزندان ایران اسالمی، روزانه 570 میلیون 
مترمکعب گاز از سراسر پاالیشگاه های این مجموعه فرآورش 
می شود و اکنون پاالیشگاه های سیزده گانه مجتمع برای 
تأمین گاز مورد نیاز کشور در شرایط بسیار مطلوب قرار دارد. 
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد: از ابتدای فصل 
زمستان امسال )یکم دی ماه( تا پایان روز بیست وسوم دی ماه، 
بیش از 15 میلیارد مترمکعب گاز به خط لوله سراسری تزریق 
شده که این حجم تولید و تزریق گاز به خط سراسری نسبت 

به مدت مشابه پارسال بیش از 5 درصد افزایش یافته است.
باهوش با بیان اینکه کارکنان پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس 
جنوبی همه توان خود را برای انتقال پایدار گاز به خط 
سراسری کشور به کار بسته اند، تأکید کرد: با توجه به افزایش 
مقدار مصرف گاز در این روزها، همه واحدها با حداکثر آمادگی 
و استفاده 100 درصدی از قطعات و تجهیزات باکیفیت ایرانی، 
با پایداری در تأمین گاز در تالشند هیچ  خللی در تأمین و 

تزریق گاز مورد نیاز مردم نداشته باشیم.

افزایش تولید گاز در پاالیشگاه  هاشمی نژاد

مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید  هاشمی نژاد از افزایش تولید 
گاز در این پاالیشگاه با وجود ماندگاری هوای سرد خبر داد.

گاز  پاالیش  شرکت  کارکنان  گفت:  فیضی  یحیی 
شهید هاشمی نژاد در هفته گذشته به صورت 24 ساعته در 
دمای هوای منفی 20 درجه مشغول کار بودند تا بتوانند گاز را 
به طور مداوم و پیوسته به هموطنان در شمال شرق کشور 

برسانند.
وی افزود: تاکنون هم تولید پایداری داشتیم و در روزهای 
اخیر با ابتکاراتی که انجام شد، توانستیم حتی 3 میلیون 

مترمکعب در روز به تولید پاالیشگاه اضافه کنیم. 
مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تأکید کرد: در این 
پاالیشگاه روزانه 2 هزار و 100 نفر مشغول کارند و با توجه به 
شرایط خاصی که بر اثر سرمای هوا در کشور به وجود آمد، 

اکنون به صورت 24 ساعته مشغول به کار هستند. 
فیضی همچنین با بیان اینکه سرمای هوا در منطقه خانگیران 
ماندگار شده است، اظهار کرد: تأسیسات گازی در محیط باز 
قرار دارند، با وجود این ماندگاری هوای سرد، تأسیسات گازی 
به صورت مداوم برای نگهداشت، آماده به کار بودن و تولید گاز، 

پایش می شوند که سبب تولید مداوم در روزهای اخیر شده 
است.

حضور میدانی وزیر نفت در خراسان رضوی

در همین حال و با افت فشار شبکه گاز مناطقی از شمال شرق 
کشور، وزیر نفت صبح روز یکشنبه )25 دی ماه(، برای بررسی 
میدانی شبکه شمال شرق کشور و راهکارهای جلوگیری از افت 
فشار گاز و اطمینان از تداوم پایداری کامل شبکه گاز شرق 

کشور به مشهد مقدس سفر کرد.
بررسی مسائل و چالش های احتمالی شبکه شمال شرق کشور، 
در نظر گرفتن راهکارهای الزم برای مقابله با چالش های احتمالی 
با توجه به احتمال محدودیت در گستره گازرسانی و افت فشار 

در این منطقه، از اهداف این سفر به شمار می آید.
جواد اوجی در جریان سفر به استان خراسان رضوی و شهر 
تربت جام گفت: در این سفر روند گازرسانی در خراسان رضوی 
بررسی شد و اکنون خوشبختانه شبکه گاز در سراسر کشور 
پایدار است. تنها 17 هزار مشترک در شهرستان تربت جام از 
نعمت گاز بی بهره شدند که کارکنان شرکت های گاز و پاالیش 

و پخش در تالش برای خدمت رسانی هستند.
وی ادامه داد: از شنبه)24 دی ماه( هم در این شهر توزیع نفت 
سفید و کپسول گاز به صورت رایگان آغاز شده است و نزدیک 
به 17 هزار بخاری برقی و نفتی نیز از سوی شرکت استان 

خراسان رضوی گاز توزیع می شود.
وزیر نفت تأکید کرد: در این سفر همچنین دستور تقویت انتقال 
گاز تربت جام از شهر فریمان یا مشهد را صادر کردم که سال 

آینده این مشکل رخ ندهد، زیرا این شهر در سرشاخه خطوط 
لوله انتقال گاز است.

اوجی با اشاره به گازرسانی به حدود 36 هزار و 365 روستا و 
هزار و 224 شهر و نزدیک به 480 کیلومتر خط انتقال گاز در 
کشور تصریح کرد: این شبکه ای بی نظیر در دنیاست و مصرف 
و توزیع گاز در این چند روز هم باتوجه به سرمای شدید 

مدیریت شد.

قدردانی وزیر از مردم

وزیر نفت با قدردانی از مردم به دلیل مصرف بهینه گاز و 
صرفه جویی که روزانه 2 میلیون مترمکعب به شبکه گاز کمک 
شد، گفت: میانگین دمای 20 استان منفی 10 درجه بوده است.

اوجی اظهار کرد: اکنون گاز خانگی کشورهای  ترکمنستان، 
قزاقستان و ازبکستان هم قطع شده است و ترکمنستان سوآپ 
گاز را از روز پنجشنبه )22 دی ماه( به ایران قطع کرد که ما 
به سرعت آرایش شبکه را تغییر دادیم و هیچ جا جز جنوب 

خراسان رضوی قطع گاز نداشتیم.
وی گفت: در هر سه استان خراسان و استان های گلستان و 
مازندران به سرعت ستاد مدیریت سوخت و بحران تشکیل و با 
همکاری مطلوب استانداران کشور و کارکنان صنعت نفت و گاز 

شرایط مدیریت شد تا مردم دچار چالش نشوند.
وزیر نفت تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، پیش بینی 
مصرف روزانه گاز در خراسان رضوی بیش از 64 میلیون 
مترمکعب بود و با همکاری مردم در این استان، به طور میانگین 

2 میلیون مترمکعب صرفه جویی شد که ستودنی است.
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 وی ادامه داد: طبق تصمیم های گرفته شده برای حل مشکل 
گاز جنوب خراسان رضوی توافق شد شرکت های ملی گاز و 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی برای احداث خط لوله 
نظر  از  مربوطه  استان های  تا  شود  تسریع  »تابش« 
فرآورده های نفتی در سال های آینده مشکلی نداشته باشند.
اوجی گفت: احداث خط لوله گاز به استان خراسان رضوی 
تقویت خواهد شد و در موضوع تولید گاز و مدیریت مصرف 

تصمیم های مطلوبی گرفته شده است.
وزیر نفت گفت: خوشبختانه امسال مشوق های خوبی در 
دولت مصوب شد که هر مشترک که مصرف گاز خود را یک 
درصد کاهش دهد، 3 درصد تخفیف بگیرد و از سوی دیگر، 
مشترکانی که خارج از الگو مصرف می کنند، اخطار بگیرند 
و حتی گازشان قطع و در قبوض نیز جرایمی برایشان اعمال 

شود.
احداث خط لوله کمکی تقویت فشار گاز تربت جام

وزیر نفت همچنین در نشست ستاد مدیریت بحران 
شهرستان تربت جام که به  منظور بررسی میدانی وضع شبکه 
گاز شمال شرق کشور تشکیل شده بود، گفت: براساس 
برنامه ریزی، احداث خط لوله گاز کمکی برای تقویت فشار 
گاز تربت جام و توابع آن را در دستور کار قرار می دهیم تا 
سال آینده افت فشار گاز برای هموطنان در این منطقه ایجاد 
نشود. با همه این احوال از مردمی که احیاناً به دلیل افت فشار 
گاز در این منطقه به زحمت افتاده اند، عذرخواهی می کنیم.

وزیر نفت با بیان اینکه قرار شد نزدیک به 17 هزار بخاری در 
تربت  جام با هزینه  وزارت نفت طی امروز و فردا توزیع شود، 
اظهار کرد: افزون  بر این، وزارت نفت تقبل کرد که قبض برق 
دی ماه عزیزانی را که در منطقه تربت  جام دچار مشکل شدند 

و گاز منزلشان قطع شده، پرداخت کند.
اوجی با تأکید بر پایداری شبکه گاز در سراسر کشور افزود: 
دغدغه ما تربت جام بود که با تدابیر اندیشیده شده و بازدید 
میدانی که امروز انجام شد، مشکالت را در کوتاه مدت رفع 
خواهیم کرد و برای بلندمدت هم برنامه ریزی کرده ایم که 
یک خط 10 اینچ به طول 65 کیلومتر از سمت مشهد یا 
صالح آباد کشیده شود که سال آینده مردم تربت  جام مشکل 
امسال را نداشته باشند. جواد اوجی با اشاره به گستره بیش 
از 480 هزار کیلومتری شبکه توزیع گاز کشور اظهار کرد: 
هم اکنون تولید گاز در بیشینه ترین حالت ممکن قرار دارد و 
پاالیشگاه ها و خطوط انتقال گاز به طور کامل و با حداکثر 
ظرفیت در حال فعالیت هستند تا گاز به همه نقاط کشور 
برسد. وی با اشاره به قرار گرفتن شهرستان تربت جام در 
انتهای شبکه گازرسانی کشور و ایجاد مشکل افت فشار در 
این شهرستان تصریح کرد: هم اکنون به صورت لکه ای برخی 
مناطق و روستاهای این شهرستان با محدودیت افت فشار 
گاز روبه رو هستند که با تالش همکاران ما در شرکت ملی 
گاز ایران به سرعت گاز این مناطق وصل خواهد شد و این 

مناطق دوباره به شبکه گاز می پیوندند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه ما ابتدای آغاز به کار دولت 

سیزدهم اعالم کردیم که کشور با 250 میلیون مترمکعب 
کسری گاز روبه روست، اظهار کرد: با توجه به افزایش مصارف 
در کشور، این کسری گاز امسال تشدید شده است، به همین 
اساسی  تعمیرات  جمله  از  الزم  تدابیر  همه  ما  دلیل 
پاالیشگاه ها، تولید حداکثری گاز از پارس جنوبی و دیگر 
میدان های گازی، ذخیره سازی و تحویل سوخت مایع به 
و  گاز  انتقال  آماده سازی شبکه  و صنایع،  نیروگاه ها 
ایستگاه های تقویت فشار را انجام داده ایم تا امسال زمستان 
این تأسیسات بتوانند حداکثر گاز تولیدی را به نقاط مصرف 

خود برسانند.
اوجی با بیان اینکه همچنین با توجه به سرمای شدید و 
پایدار، ذخایر سوخت مایع همچون نفت سفید و ال پی جی 
را در پنج استان یادشده که احتمال افت فشار گاز را 
می دادیم، ذخیره سازی کرده ایم، گفت: هم اکنون توزیع نفت 
سفید و گاز مایع )ل پی جی( در این مناطق را آغاز کرده ایم و 
افزون بر آن تعداد قابل توجهی بخاری نفتی و برقی را از پیش 
خریداری و در این مناطق همچون تربت جام با کمک 

فرمانداری این شهرستان توزیع کرده ایم.
وزیر نفت اظهار کرد: همه تالشمان را به کمک کارکنان خدوم 
صنعت نفت از سکوهای پارس جنوبی تا خطوط انتقال گاز و 
تأمین کنندگان فرآورده های نفتی به کار می گیریم که امنیت 

انرژی مردم حفظ شود.
ثبت دمای منفی 28 درجه در فریمان

وزیر نفت در نشست ستاد مدیریت بحران شهر فریمان 
میزاعالم کرد که وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران از 
موضوع احتمال افت فشار گاز در شمال شرق کشور در پی 
کاهش دما، غافل نبودند و از پیش تدابیری اندیشیده شده 

بود.
جواد اوجی به دمای منفی 28 درجه فریمان در شمال شرق 
کشور و منفی 26 درجه سراب در شمال غرب کشور اشاره 
و اظهار کرد: خوشبختانه تأمین سوخت و گاز پایدار بوده 
است و از همه همکارانم درصنعت نفت و مسئوالن استانی 

قدردانی می کنم و به همه عزیزان خسته نباشید می گویم.
وی با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست سرمای 
کم سابقه به صورت مداوم با استانداری خراسان رضوی در 
ارتباط بودیم و این شرایط مدیریت شد، افزود: سرمای 
کم سابقه امسال، مصارف بیش از اندازه و قطع صادرات گاز 
ترکمنستان به ایران به دلیل اشکاالتی که در خطوط انتقال، 
شبکه و ایستگاه های این کشور به وجود آمد، دغدغه ای برای 
مشترکان انتهای شبکه از جمله جنوب استان خراسان 
رضوی ایجاد کرد. وزیر نفت ادامه داد: با درایت همکارانم در 
صنعت نفت، مسئوالن استان و حمایت و همکاری مردم و 
شکل گیری پویش مردمی خراسان رضوی، مصرف گاز که 
در این استان روزانه 62 تا 64 میلیون مترمکعب بود، با 
کاهش دما انتظار داشتیم افزایش یابد، اما افزایش نیافت و 
نشان داد مردم پای کار آمدند و خادمان خود را در صنعت 
نفت کشور برای تأمین سوخت کشور کمک کردند. وی 

تصریح کرد: وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران از این موضوع غافل نبودند و از پیش تدابیری 
اندیشیده شده بود و ذخیره مطلوبی از نفت  سفید و گاز مایع به عنوان سوخت دوم، همچنین بخاری 
نفتی و برقی انجام شده بود. وزیر نفت با بیان اینکه پیش از انقالب با وجود میدان های نفتی و گازی 
و حدود 5 تا 6 میلیون بشکه تولید نفت کشور، تنها پنج شهر و یک روستا از نعمت گاز برخوردار 
بودند، ادامه داد: امروز ضریب گازرسانی خانگی شهری به حدود 96 درصد و ضریب گازرسانی 
روستایی به نزدیک 86 درصد رسیده است و نزدیک به 36 هزار و 365 روستا و بالغ بر 1224 شهر 
در کشور از نعمت گاز برخوردارند. اوجی تصریح کرد: 438 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در کشور 
وجود دارد که در دنیا بی نظیر است و مابقی روستاها نیز در دستور کار هستند تا همه روستاها از این 
نعمت برخوردار شوند. وی در پایان بیان کرد: در مورد فریمان نیز حدود 7 تا 10 میلیارد تومان از سوی 

وزارت نفت همسو با مسئولیت های اجتماعی در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت.

شکسته شدن رکورد صرفه جویی مصرف گاز در خراسان رضوی 

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی هم با قدردانی از مشارکت مردم در پویش »هر خانه یک 
اتاق گرم«گفت: درحالی  که باکاهش هفت درجه ای دمای هوا روبه رو بودیم، مصرف گاز استان از 61 
میلیون مترمکعب در روز 21 دی ماه به 57 میلیون مترمکعب در 24 ساعت گذشته)22 دی ماه( رسید. 
حسن افتخاری با بیان اینکه مقدار گاز صرفه جویی شده با همراهی مردم در سردترین شب سال 

معادل گاز مورد نیاز 300 هزار خانوار است، افزود: مطابق شاخص های مصرف انرژی، کاهش هفت 
درجه ای دما باید سبب افزایش مصرف گاز شود، اما با مشارکت مردم در پویش »هر خانه یک اتاق 
گرم« صرفه جویی قابل مالحظه ای در مصرف گاز استان انجام شد. وی با اشاره به قطع سوآپ گاز 
ترکمنستان به ایران به دلیل گستردگی شدید سرما در منطقه گفت: در این شرایط، راهکار فوری، 
صرفه جویی بخش خانگی در مصرف گاز است. افتخاری با بیان اینکه شهر مشهد یک میلیون و 400 
هزار مشترک گاز دارد، تصریح کرد: نقش همراهی مردم مشهد در پایداری شبکه گازرسانی مهم و 

حیاتی است.

قدردانی رئیس جمهوری از تالش های وزارت نفت 

رئیس جمهوری دربازدیدی سرزده از ستاد شرکت ملی گاز ایران از تالش ها و زحمات وزیر نفت و 
مسئوالن این شرکت برای مدیریت صحیح توزیع گاز با توجه به شرایط خاص آب و هوایی پیش آمده 
در کشور قدردانی کرد. سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه )25 دی ماه( با حضور از پیش اعالم نشده 
در محل ساختمان ستاد شرکت ملی گاز ایران، ضمن حضور در مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران از نزدیک در جریان وضع توزیع گاز در سراسر کشور و اقدام ها برای پایداری این شبکه قرار 
گرفت. وی سپس در نشست ویژه کارگروه تأمین پایدار سوخت زمستانی شرکت ملی گاز ایران از 
تالش ها و زحمات وزیر نفت و مسئوالن شرکت ملی گاز ایران که با توجه به شرایط خاص آب و هوایی 
پیش آمده در کشور، برای مدیریت صحیح توزیع گاز تالش زیادی کرده اند، قدردانی کرد. 

رئیس جمهوری وجه مکمل تالش های مسئوالن اداره گاز را مصرف صحیح گاز از سوی مردم اعالم 
کرد و گفت: اصالح الگوهای مصرف نیاز به فرهنگ سازی دارد که مسئولیت اصلی در این زمینه به عهده 
رسانه ملی، رسانه ها و تریبون داران است. رئیسی با بیان اینکه در وضع خاص آب و هوایی پیش آمده 
با تالش های مسئوالن اداره گاز و البته همراهی و همکاری متعهدانه مردم قطع گسترده گاز نداشتیم 
و فقط در نقاط محدودی متأسفانه گاز قطع شد، درباره مدیریت اعمال شده تصریح کرد: تعطیلی 
اداره ها و سازمان ها راهکار مناسبی نیست، اما امروز موضوع اهم رساندن سوخت به منازل مردم است 
و بعد به واحدهای تجاری و اداری. وی با تأکید بر ضرورت مدیریت جدی مصرف و مواجهه با مشترکان 
پرمصرف در بخش های خانگی، تجاری و اداری به  نحو مقتضی افزود: در موضوع مشترکان پرمصرف، 
نظارت بر مصرف سازمان های دولتی اولویت بیشتری دارد. رئیس جمهوری حضور و اقدام به موقع در 
کنار پیش بینی صحیح و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه را از دیگر الزام های مدیریت صحیح خواند و 
اظهار کرد: موضوع ذخیره سازی گاز و نفت از مسائل بسیار مهم به ویژه برای شرایط بحرانی و غیرقابل 
پیش بینی است که متأسفانه در مقطعی مورد بی توجهی قرار گرفته و شرکت ذخیره سازی گاز منحل 
شده است. وزارت نفت پس از پایان شرایط ویژه کنونی باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهد. 
هنوز روزهای سرد زمستان به پایان نرسیده است و از آنجا که احتمال ورود موج دیگری ازسرما به 
کشور وجود دارد، الزم است در سایه تالش همه دستگاه های ذی ربط برای تامین انرژی کشور، 
همدلی ها از سوی مردم نیز ادامه یابد تا شرایط سخت بحرانی رقم نخورد و افزون برگرمایش خانه ها، 
چرخ های صنایع نیز به گردش معمول خود با هدف رونق بخشی هرچه بیشتر به اقتصاد کشور ادامه 

دهند.
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درکشور  انرژی  بهینه  مصرف  مدیریت  لزوم 
موضوعی ضروری است و طبیعتا تحقق این مهم با 
همراهی ومشارکت آحاد مردم و به موازات آن 
ن  ال مسئو ی  سو ز ا مقتضی  ی  م ها ا قد ا
ودست اندرکاران مربوطه به بار می نشیند.  شدت 
مصرف انرژی در کشور باالست و درگیرشدن با 
بحران انرژی چندان دور از ذهن نیست وبایدهرچه 

سریع تر تدابیر الزم اتخاذ شود. 
این مطلب بخشی ازاظهارات علی اکبر نژادعلی، 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران است که اخیرا در نشست ستاد مدیریت 
مقابله با بحران سوخت مطرح شد.  وی با ابراز 
نگرانی از روند میزان مصرف سوخت در کشور، 
خواستار پیگیری جدی مدیریت مصرف بهینه 

انرژی شد. 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
تشکیل ستاد مدیریت مقابله با بحران سوخت به 
صورت شبانه روزی درحال پایش و ارزیابی روند 
میزان تامین و توزیع سوخت کشور به ویژه در نقاط 
سردسیر با توجه به پایداری کاهش دما و افت فشار 
گازاست. همزمان با ورود جبهه هوای سرد به کشور 
و با توجه به شرایط کاهش دمای پایدار و لزوم 
مدیریت مصرف گازطبیعی، این ستاد شکل گرفت 
وهم  اکنون کارکنان و مدیران مناطق سی وهفت 
گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

برای تامین سوخت مناسب فعال هستند.  
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نشستی 
به صورت ویدئو کنفرانس با روسای برخی مناطق 
سی وهفت گانه خود در زمینه بررسی آخرین وضع 
شرایط آب وهوایی وچگونگی تامین وتوزیع سوخت 
مورد نیاز مردم برگزارکرد و اطالعات الزم درباره کم 
و کیف فعالیت های انجام شده ازسوی هریک از 

مناطق را دریافت کرد. 

پخش وارد میدان شد 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران در نشست ستاد مدیریت مقابله با بحران 
سوخت با اشاره به اینکه یک میلیارد و 200 میلیون 
لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به سال گذشته 
به نیروگاه های کشور تحویل داده شد، گفت: با توجه 
به برودت هوا و تامین انرژی پایدار، شرکت ملی 
پخش وارد میدان شد و با وجود ذخیره سازی های 
منظم در انبارهای نفت و نیروگاه های کشور، مسئله 
تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها با کمترین چالش 

ممکن انجام شد. 
نژادعلی افزود: دو میلیارد و 300 میلیون لیتر میزان 
سوختی که در نیروگاه های کشور به مصرف رسید، 
بیشتر از سال گذشته بود و در حال حاضر تقریبا 
رقمی معادل 14 میلیارد لیتر سوخت در نیروگاه های 
کشور به مصرف رسیده و این درحالی است که از 
ابتدای امسال تاکنون 14. 5 میلیارد لیتر سوخت 
ازسوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به این 
بخش تحویل داده شده است.  وی به افزایش 10 
درصدی تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها اشاره 
مایع در  اینکه مصرف سوخت  بیان  با  و  کرد 
نیروگاه ها نسبت به پارسال 20 درصد افزایش 
داشته است، گفت: سرمای کم سابقه در قسمت 

شمالی کشور و همچنین برودت دمای منفی 28 
درجه سانتی گراد سبب شد در برخی نقاط کشور 
میزان مصرف گاز مایع فراتر رود و فشار در نقاط 
انتهایی مسیر خط لوله گازرسانی افت شدید پیدا 
کند و بیم آن می رفت که سوخت پایدار گاز مایع در 
نقاط سردسیر با مشکل روبه رو شود که خوشبختانه 
با پیش بینی ها این مسئله اتفاق نیفتاد و ما توانستیم 
سوخت مایع مورد نیاز را به صورت مناسب تامین 

کنیم.  
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران گفت: سوخت مناسب و کافی در اختیار تمامی 
فروشندگان فعال در زمینه عرضه نفت سفید قرار 
گرفت و کلیه نقاط کشور و به ویژه مناطق شمالی به 
کپسول های گاز مایع به میزان الزم مجهز شدند، 
همچنین درارتباط با سوخت رسانی به اصناف، 
صنایع، مرغداری ها و نانوایی ها پیش بینی های الزم 
انجام شده و سوخت مورد نیاز در اختیار این 
بخش ها قرار گرفته است و با توجه به پایش میدانی 
همکاران ما تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود سوخت 

در این بخش ها اعالم نشده است. 

ناترازی گاز    و    افزایش مصرف بنزین

نژادعلی به مصرف روزانه 23. 5 میلیون مترمکعب 
سی ان جی و 110 میلیون لیتر بنزین در کشور اشاره 
کرد و گفت: برخی جایگاه های عرضه سی ان جی به 
دلیل ناترازی گاز و افزایش مصرف در بخش خانگی 
از مدار خارج شدند و این مسئله میزان مصرف 
بنزین را حدود 7 میلیون لیتر افزایش داد؛ با وجود 
این بنزین کافی در اختیار تمام جایگاه های عرضه 
سوخت قرار داده شده و همینطور انبارهای نفت هم 
به میزان مناسب ذخیره سازی بنزین صورت گرفته 
است تا این سوخت به صورت پایدار در اختیار بخش 

حمل ونقل کشور قرار داده شود. 
وی اظهار کرد: الزم است در وهله نخست از آحاد 
ملت ایران باالخص هموطنان خطه شمالی کشور 
تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم.  صبوری 
هموطنان ما در روزهای گذشته به دلیل برودت هوا 
و مشکالتی که در این زمینه ایجاد شد، ستودنی 
است و ما توانستیم با حمایت و همدلی آنان سوخت 
پایدار و مورد نیاز را تامین و توزیع کنیم، باید 

قدردان این ملت بود. 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران ادامه داد: متاسفانه کشور ما با آنکه بزرگ ترین 
دارنده منبع انرژی در دنیاست، اما شدت مصرف 
سوخت باالیی دارد که اگر به درستی مدیریت 
نشود، در آینده با بحران جدی انرژی روبه رو خواهد 
شد.  الزم است مدیریت مصرف انرژی به شیوه ای 
کارآمد و اصولی ازسوی مدیران و به ویژه مردم 
ایران اعمال شود.  وی ادامه داد: البته اقدام های الزم 
در این خصوص انجام نشده و میزان مصرف انرژی 
در کشور ما عدد قابل توجهی است.  مسبوق به 
سابقه نیست که میزان مصرف بنزین حداقل در 
ماه های سرد سال روند فزاینده ای داشته باشد که 
این اتفاق امسال به طرز بی سابقه ای حادث شده و 
ما با افزایش مصرف بنزین در کشور مواجه هستیم 
که امیدوارم مردم عزیز ما در این زمینه مراعات های 

الزم را به خرج دهند. 

در نشست ستاد بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مطرح شد

پخش فرآورده های نفتی

مشعل   سرمای اخیری که تقریبا 17استان کشوررادرگیرخود کرد، 
حکم آزمونی دوسویه را داشت که یک سوی آن مسئوالن بخش تامین 

انرژی کشور  و  سوی دیگرش مردم بودند. 
دمای هوا دربسیاری ازاستان ها به چندین درجه زیرصفر رسید و در 
نقاط برف گیر،  28 درجه منهای صفر نیز تجربه شد، اما آنچه دراین 
میان مشهود بود، تالش گسترده ای بود که ازسوی بخش تامین و توزیع 
مواد سوختی انجام شد و مردمی که همیشه نشان دادند در چنین 

شرایطی رفتاری همدالنه دارند. 
در دوره سرمایی که تقریبا ازسرگذشته است، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، به عنوان متولی تامین وتوزیع کننده انواع 
فرآرده نفتی ازجمله نفت سفید،گاز مایع )ال پی جی( بازوی جدی برای 
شرکت ملی گاز ایران بود و با تالشی  بی وقفه وهمچون سال های قبل 
قوی پای کار آمد تا با توزیع مواد سوختی، گذر از این دوره را تسهیل 
کند؛ موضوعی که علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران درنشست ستاد بحران مقابله با بحران شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ارتباط ویدئوکنفرانسی با مناطق 

سی وهفت گانه این شرکت برآن تاکید داشت.  
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 ملت حامی دولت

نژادعلی با بیان اینکه در دی ماه امسال 118 میلیون 
لیتر مصرف بنزین را به صورت روزانه تجربه 
کردیم، افزود: میانگین مصرف بنزین در کشور از 
ابتدای سال تا امروز معادل 103 میلیون لیتر یعنی 
تقریبا چیزی معادل 15 میلیون لیتر بیشتر از 
میانگین مصرف بوده که بخشی از آن مربوط به 

تعطیلی جایگاه های سی ان جی است. 
وی با بیان اینکه باید تراز بین تولید و مصرف بنزین 
به صورت پایدار حفظ و نگهداری شود، افزود: در 
سال 85 کشور ما میزان 29 میلیون لیتر روزانه 
واردات بنزین داشت که در سال 97 توانستیم در 
زمینه تولید بنزین به مرز خودکفایی برسیم، اما 
امروز باز ناترازی میان تولید و مصرف بنزین به 
حدی است که در آینده واردات این محصول 
راهبردی چندان دور از ذهن نیست و الزم است 
مردم عزیز ما مثل همیشه در این زمینه حامی و 

پشتیبان ما باشند. 

تاب آوری مناسب انبارها

تورج امانی، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی 
میزان  ز  ا نشست  ین  ا در  چالوس  منطقه 
ذخیره سازی سوخت کافی در انبارهای این منطقه 
خبر داد و گفت: با اتخاذ تدابیر الزم سوخت مورد 
نیاز مناطق روستایی به موقع به فروشندگی ها 
حمل شد، ضمن آنکه بر اساس پیش بینی های الزم 
برای تامین گاز مایع و نفت گاز بخش نیروگاهی هم 
برنامه ریزی های به موقع انجام و سوخت مورد نیاز 
این بخش هم بدون هیچ گونه وقفه ای تامین شده 
است.  وی افزود: تاب آوری مناسبی در انبارها 
وجود دارد و تیم مدیریت بحران منطقه همسو با 
مدیریت بحران ستاد در میدان حضور داشته و 
شرایط را به صورت لحظه ای پایش و رصد می کنند. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چالوس با بیان اینکه یک میلیون و 122 هزار لیتر 
در دی ماه نفت گاز به اصناف تحویل داده شده 
است، گفت: با توجه به افت فشار گاز، اما قطع گاز 
در بخش خانگی صورت نگرفت و این در حالی 
است که کاهش مصرف سی ان جی در جایگاه ها 
سبب شد میزان مصرف بنزین بین 10 تا 12 درصد 

افزایش یابد. 
تامین سوخت پایدار نیروگاهی

علی اصغر اصغری، مدیر شرکت پخش فرآورده های 
سرمای  گفت:  رضوی  خراسان  منطقه  نفتی 
بی سابقه با ماندگاری طوالنی را در چند روز اخیر 
تجربه کردیم.  با توجه به دستورالعمل های مختلف 
ستاد شرکت پخش تمهیدات الزم در سطح استان 
اندیشیده شد.   وی ادامه داد: ما از 20 دی ماه حدود 
4 میلیون و 500 هزار لیتر نفت سفید به نقاط هدف 
تا  ارسال کردیم  و فروشندگی های روستایی 
ذخیره سازی مطمئنی داشته باشیم، همچنین یک 
هزار و 100 تن گازمایع هم ذخیره سازی شد تا در 

مواقع بحرانی به مشکل حادی برخورد نکنیم. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه 17 هزار خانوار در 

شهرستان تربت جام با قطع گاز مواجه شدند، 
افزود: همکاران ما برای انتقال نفت سفید و گاز 
مایع در آماده باش کامل بودند و با توجه به 
ذخیره سازی 700 هزار لیتر سوخت در این منطقه، 
350 هزار لیتر نفت سفید و 90 تن گاز مایع توزیع 
شد.  در نیشابور، طرقبه و شاندیز هم اقدام های 
درخور توجهی صورت گرفت و 30 هزار تن نفت 

سفید در نیشابور توزیع شد. 
اصغری با بیان اینکه در روزهای سرد، 140 باب 
جایگاه های سی ان جی تقریبا غیرفعال شدند، 
تصریح کرد: برای رفع این مشکل ناگزیر شدیم 
بنزین را جایگزین سی ان جی کنیم و این مسئله 2 
میلیون لیتر به مصرف بنزین منطقه اضافه کرد که 

25 درصد رشد مصرف را نشان می دهد. 
وی افزود: با توجه به پایداری مناسبی که در بخش 
خانگی از لحاظ مصرف گاز طبیعی ایجاد شده 
است، تمام توان خود را به کار گرفتیم تا سوخت 
نیروگاهی به موقع و با کمترین چالش ممکن تامین 

شود. 

7 اولویت برای خراسان شمالی

سیدرضا احمدنیا، مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان شمالی نیز در این نشست با 
اشاره به اینکه با هشدار برای ناترازی گاز در 
خراسان شمالی 7 اولویت در نظر گرفته شد، گفت: 
در مناطق سخت گذر نیز توزیع نفت سفید انجام 
شد.  وی ادامه داد: بیش از یک میلیون لیتر نفت 
سفید منتقل شده است.  در یک هفته اخیر تحویل 
سوخت مایع به نیروگاه بیشتر بوده و 550 هزار 

لیتر سوخت هم به اصناف تحویل شده است. 
هیچ  زمانی  بازه  این  در  کرد:  تأکید  احمدنیا 
جایگاهی تعطیل نشد و 60 درصد به مصرف بنزین 

هم اضافه شد. 

توزیع 370 هزار لیتر نفت گاز 

پخش  ملی  مدیر شرکت  عابدانی،  محمدرضا 
فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: 
20 درصد مصرف بنزین در این منطقه افزایش پیدا 
کرد، با این حال جایگاه های بنزین فعال بود و 
ازدحامی را شاهد نبودیم.  وی افزود: 1. 5 میلیون 
لیتر نفت سفید ارسال و در گاز مایع نیز برای 
مدیریت بحران 200 تن گاز مایع توزیع کردیم و به 
دست مصرف کننده رساندیم.  عابدانی تأکید کرد: 
در این مدت 370 هزار لیتر نفتگاز به اصناف توزیع 

کردیم و اکنون مشکل خاصی وجود ندارد. 

تامین سوخت دوم اصناف

پخش  کت  شر یر  مد  ، ی حمد ا م محمد  غال
فرآورده های نفتی منطقه سبزوار نیز با اشاره به 
سرمای هوا گفت: سوخت دوم اصناف پیش از قطع 
گاز تامین شد؛ همچنین فروشندگی استانی را 
تکمیل موجودی کردیم و موجودی انبار شرایط 

مطلوبی دارد. 
وی ادامه داد: در 4 نقطه سبزوار قطع گاز داشتیم 
که 538 هزار لیتر نفت سفید توزیع شد.  احمدی 

تاکید کرد: گاز مایع به اصناف و خانوارها توزیع شد و 
موجودی اکنون در انبارها خوب است و با غیرفعال شدن 
جایگاه های عرضه سی ان جی، یک میلیون افزایش 
مصرف بنزین داشتیم و اکنون فشار گاز مناسب است. 

افزایش مصرف بنزین

جواد بلندی، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه تربت حیدریه با اشاره به تعامل با شرکت گاز 
گفت: یک میلیون لیتر نفت سفید و 570 تن گاز مایع 
با اشاره به  این منطقه توزیع شده است.  وی  در 
فعال سازی فروشندگی های قدیم که غیرفعال شده بود، 
افزود: 33 جایگاه سی ان جی تعطیل شده بود، مصرف 
بنزین 7 درصد افزایش پیدا کرد.  وی تاکید کرد: 5. 5 
میلیون لیتر نفت سفید با 215 دستگاه نفتکش از این 

منطقه به مناطق همجوار ارسال شد. 

رکوردشکنی برداشت سوخت

سبحان رجب پور، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت: با توجه به حرکت مسافران به این 
منطقه مصرف بنزین در ساری افزایش پیدا کرد و 67 
درصد افزایش برداشت از انبار نفت داشتیم که هم برای 

تامین بنزین و هم سوخت نیروگاه ها بوده است.  وی 
ادامه داد: برای همه اصناف سوخت جایگزین را تامین 
کردیم و در هیچ کدام از اصناف حساس مانند نانوایی ها 
و مرغداری ها سوخت قطع نشد، اما پیش بینی سوخت 
دوم انجام شده است.  رجب پور افزود: تعداد خانوار 
محدودی گازشان قطع شد که با هماهنگی اولیه، نفت 

سفید و گاز مایع توزیع شد. 

تأمین سوخت با خط لوله

مجتبی شکوری، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن با اشاره به اینکه افت فشار در گیالن روی 
گاز خانوار تأثیرگذار نبوده است، گفت: با هماهنگی با 
شرکت گاز لیست روستاها و مناطقی را که احتمال 

قطعی گاز وجود داشت، شناسایی کردیم.  وی ادامه داد: 
100 جایگاه عرضه سی ان جی در استان داریم که 
غیرفعال شدند و مصرف بنزین را 12 درصد افزایش داد 

که بدون مشکل تأمین شد. 

جهادی کار کردیم

جعفر ساالری نسب، مدیر عملیات شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در جریان بازدید از انبار نفت 
کن اعالم کرد: با ورود جبهه هوای سرد به داخل کشور، 
با افت فشار گاز روبه رو بودیم که با هر میزان کاهش دما، 
معادل 25 میلیون مترمکعب افزایش مصرف گاز در 
کشور را خواهیم داشت و برای جبران این کمبود ناگزیر 

باید از سبد سوخت نیروگاه ها برداشت کنیم. 

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در این برهه از زمان جهادی کار کرد و سوخت بدون 

وقفه در اختیار همه بخش ها قرار گرفت. 
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اشاره به افزایش 1. 8 میلیارد لیتر سوخت 
نیروگاهی اظهار کرد: از سال گذشته تا به امروز، 12 
میلیارد و 500 میلیون لیتر سوخت مایع در اختیار 
نیروگاه ها قرار گرفته و این در حالی است که از ابتدای 
امسال تاکنون میزان سوخت مایع تحویلی به نیروگاه ها 
رقمی معادل 14 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب بوده 

است. 
ساالری نسب تصریح کرد: مصرف گاز در داخل کشور به 
رقم بی سابقه 685 میلیون مترمکعب رسید و به ناچار 

مجبور به کاهش میزان گاز مورد نیاز نیروگاه ها شدیم 
و با توزیع نفت سفید و گازمایع کمبود گاز نیروگاه ها را 
به نوعی جبران کردیم.  همچنین 8 میلیون و 600 هزار 

لیتر نفت سفید نیز در منازل توزیع کردیم. 
وی بیان کرد: خواهش ما از مردم عزیز این است تا در 
مصرف انرژی صرفه جویی الزم را اعمال کنند.  به خاطر 
تامین گاز بخش خانگی چند جایگاه سی ان جی قطع شد 
و این مسئله فشار مضاعفی را به شرکت پخش متحمل 
کرد و ما مجبور شدیم میزان مصرف بنزینمان را در 

استان های شمالی تا 20 درصد افزایش دهیم. 
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اعالم کرد: ما در تهران مازوت مصرف نمی کنیم و 
مازوت در نقاطی مصرف می شود که با شهرها فاصله 
دارد و مقدارش با توجه به میزان مصرف گاز و گازوئیل 
محدودتر است و درصد باالتری گازوئیل استفاده 

می شود. 
ساالری نسب با بیان اینکه اکنون کیفیت گازوئیل یورو 
است و در پاالیشگاه ها گازوئیل با استاندارد یورو تولید 
می شود، افزود: بنزین تولید شده نیز استانداردهای 
الزم را دارد و سازمان ملی استاندارد با نمونه گیری 

می تواند این استاندارد را تائید کند. 
وی عنوان کرد: برای هر نفتکش پیش از خروج از انبار 
نفت گواهی کیفیت صادر می شود و اگر منافات داشته 

باشد، از خروج آن جلوگیری خواهد شد.

قمی معادل از ابتدای امسال تاکنون میزان سوخت مایع تحویلی به نیروگاه ها ر

 
میلیون

 300                                                       14 
مترمکعب بوده است  
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 شرکت نفت و گاز پارس به عنوان متولی توسعه پارس 
جنوبی، همچنین میدان های دیگر از جمله بالل، کیش، 
فرزاد و... برنامه هایی را در دستور کار دارد و قرارداد 
واگذاری توسعه میدان بالل با هدف برداشت روزانه 500 
میلیون فوت مکعب گاز و 15 هزار بشکه میعانات گازی در 
سال 1398 به شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد که پس 
از دریافت مجوزهای الزم و امضای قرارداد توسعه با 
شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی طرح، فرآیند 
توسعه آن در سال 1400 وارد مرحله اجرایی شد.  میدان 
گازی بالل در محدوده 30 کیلومتری جنوب شرقی میدان 
پارس جنوبی، روی خط مرزی مشترک ایران و قطر واقع 
شده است.  کشف مخازن نفتي این میدان به سال 1346 
شمسي باز مي گردد که در نهایت توسعه الیه هاي نفتي 
میدان بالل در اواخر دهه هفتاد شمسی در قالب قرارداد 
بیع متقابل با شرکت توتال فرانسه انجام و در سال 1381 

تولید نفت از این میدان آغاز شد. 

ضرورتی مهم

با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز کشور، ضرورت 

افزایش تولید اهمیت زیادی دارد و صرف اتکا به میدان 
مشترک پارس جنوبی کفایت نمی کند و ایران در 
سال های آینده برداشت گاز از میدان های گازی واقع 
در خلیج فارس را با اجرای طرح های توسعه ای افزایش 
می دهد که توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میدان های 

کیش، بالل و فرزاد از مهم ترین این طرح هاست. 
وجود گاز در الیه هاي گازي میدان بالل در سال 1383 
شمسي و پس از حفر اولین چاه اکتشافی گازی از سوی 

مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران اثبات شد. 
حجم تقریبي گاز درجاي میدان حدود 3 تریلیون فوت 
مکعب و حجم میعانات درجای اثبات شده آن بیش از 

100 میلیون بشکه پیش بیني شده است. 

برنامه توسعه ای بالل

برنامه توسعه الیه هاي گازي میدان بالل در چارچوب 
طرح جامع توسعه بخش شرقي میدان گازي پارس 
جنوبي در سال 1397 شمسی تعریف و مقدمات شروع 
اجرایی فعالیت های آن در سال 1399 شمسی آغاز شد. 
هدف از اجرای این طرح، انتقال گاز و میعانات تولیدي 
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مشعل  رویکرد مهم دولت سیزدهم در اولویت بخشی به توسعه میدان های مشترک نفت و گاز کشور 
با خبر خوش روشن شدن مشعل دکل حفاری میدان گازی بالل در هفته اخیر و ایام ناترازی تولید و 

مصرف گاز در سرمای بی سابقه کشورهمراه بود. 
محمدحسین متجلی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، شعله ور شدن مشعل دکل حفاری این 
میدان را در شرایطی که کشور با چالش تأمین انرژی در فصول سرد سال روبه روست، نویدبخش 
برنامه ریزی و تالش همه جانبه شرکت ملی نفت ایران برای جبران ناترازی گاز از طریق توسعه 
میدان های گازی جدید از جمله میدان گازی بالل دانسته و گفته است: هم زمان با حفاری یک حلقه 
چاه توصیفی - اکتشافی در این میدان، برگزاری مناقصات فعالیت های باقی مانده طرح مشتمل بر 

حفاری و تکمیل 8 حلقه چاه توسعه ای دیگر در حال اجراست.

خبری خوش که در دوره ناترازی تولید و مصرف گاز آمد

به ترتیب به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب و 15 هزار بشکه 
و سپس انتقال آن از طریق خط لوله به پاالیشگاه های پارس جنوبي 

است. 
از جمله اهداف طرح حفاري یک حلقه چاه توصیفي – اکتشافي با 
هدف ارزیابي اکتشافي، توصیف و تولید از الیه هاي گازي، حفر یک 
حلقه چاه Learning و 6 حلقه چاه توسعه اي )در مجموع 8 حلقه 
چاه تولیدي( به منظور تولید و انتقال گاز ترش و میعانات تولیدي 
این میدان به پاالیشگاه هاي پارس جنوبی به میزان روزانه 500 

میلیون فوت مکعب گاز و 15 هزار بشکه میعانات گازی است. 
تاسیسات فراساحلی در این طرح مشتمل بر احداث و نصب جاکت 
سرچاهی، احداث و نصب عرشه با ظرفیت 500 میلیون فوت مکعب 
گاز غنی در روز، احداث یک رشته خط لوله دریایي جهت انتقال 
روزانه 500 میلیون فوت مکعب سیال سه فازي و نصب کابل فیبر 

نوري است. 
تحقق افزایش تولید گاز طی یک دوره هشت ساله به روزانه 1. 5 
میلیون مترمکعب و رسیدن تولید نفت به رقم 5 میلیون و 700 هزار 
بشکه از برنامه های وزارت نفت بوده که از ابتدای دولت سیزدهم 

برای اجرای آن اقدام های شاخصی انجام شد. 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که از رسیدن گاز به سطح چاه 
توصیفی - اکتشافی میدان مشترک گازی بالل و روشن شدن مشعل 

دکل حفاری این طرح خبر داده است، حفاری چاه توصیفی - 
اکتشافی میدان گازی بالل را نخستین گام در فرآیند توسعه هرچه 
هدفمندتر و اصولی تر این میدان مشترک برشمرده و گفته است: 
حفاری این حلقه چاه با هدف ارزیابی اکتشافی، توصیف و تولید از 
الیه های گازی، از اواسط تیرماه امسال با استقرار دکل در موقعیت 
میدان آغاز شد. در ادامه عملیات ارزیابی الیه های گازی میدان بالل، 
سحرگاه روز یکشنبه، 25 دی ماه، گاز نخستین الیه مخزنی میدان 
به سطح رسید و به این ترتیب مشعل دکل حفاری این میدان شعله ور 

شد. 
احسان محمدی، مجری طرح توسعه میدان گازی بالل نیز درباره 
اقدام های برای توسعه این طرح گفته است: قرارداد ساخت جکت 
سرچاهی این میدان نیز به پیمانکار ایرانی واگذار شده و در یارد 
شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در حال انجام است. برگزاری 
مناقصات ساخت و نصب سکوی بهره برداری با ظرفیت تولید روزانه 
500 میلیون فوت مکعب گاز غنی و احداث یک رشته خط لوله به 
طول 150 کیلومتر برای انتقال سیال سه فازی به پاالیشگاه های پارس 
جنوبی به  همراه نصب کابل فیبر نوری، با اولویت در حال اجراست و 
پیش بینی می شود تا پیش از پایان امسال پیمانکاران مربوطه 
مشخص شوند و فرآیند واگذاری فعالیت های این بخش در سه  ماه 

ابتدایی سال آینده نهایی شود. 

تعهد دولت برای خود

آنچه مشخص است، تکمیل و توسعه میدان های مشترک نفت و گاز 
را می توان از اولویت های مهم دولت سیزدهم دانست که برنامه 
ویژه ای برای آن تدارک دیده شده است تا هر چه بیشتر در مسیر 
حفظ منافع ملی ایران گام برداشته شود. منافعی که هر کدام از 
دولت ها وظیفه صیانت از آنها را در تولید، توسعه و نگهداشت 
عهده دار هستند. طبق اعالم جواد اوجی، وزیر نفت، تکمیل توسعه 
میدان های مشترک از اهم واجبات است و میدان های مشترکی که 
تا امروز به سراغ آنها نرفته اند، در دولت سیزدهم تعیین تکلیف 
می شوند. در این زمینه نیز برنامه مدونی برای تکمیل توسعه 
میدان های مشترک داریم. گستردگی میدان های نفت و گاز در ایران 
باعث شده تا برخی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک 
باشد و نیمی از میدان در طرف ایران و نیمی دیگر در طرف کشور 
همسایه قرار بگیرد. ایران در تمام سال های پس از انقالب غیر از 
دوران جنگ، هر سال کشف جدیدي داشته و در این مدت در 
مجموع 73 میدان مشتمل بر 36 میدان نفتي و 37 میدان گازي 
کشف شده که از این میان، بخش زیادی میدان مرزي و مشترک 
بوده اند و با اعالم خبری جدید از میدان گازی بالل پس از سال ها 

می توان امیدوار به تعیین تکلیف تمامی میدان ها بود.

سحرگاه روز یکشنبه،

دی ماه
 گاز نخستین الیه مخزنی میدان به 
سطح رسید و به این ترتیب مشعل 

دکل حفاری این میدان 
شعله ور شد
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مشعل  این روزها وقتی سخن ازافزایش تولید وصادرات نفت خام به میان می آید، به این مهم می رسیم که بخش قابل توجه این فرآیند ازمنطقه عملیاتی سیری به عنوان یکی از مناطق تولید نفت خام کشور 
تامین می شود. نفت تولیدی این منطقه عملیاتی ازسکوهای نصر و ایالم در میانه های خلیج فارس به کارخانه بهره برداری خشکی در جزیره سیری می رسد و با تالش شبانه روزی کارکنان این کارخانه پس از 
فراورش، برای صادرات ارسال می شود. زنجیره ای بهم پیوسته ازخلیج فارس و سکوهای نفتی تا اسکله صادراتی که عهده دار این ماموریت مهم هستند.  خبرنگار »مشعل« در سفر به جزیره سیری، به منظورتهیه 
گزارش از فعالیت های کارخانه بهره برداری خشکی منطقه سیری و اسکله صادراتی آن که درمساحتی قابل توجه در جزیره سیری واقع شده است، سری به این کارخانه و اسکله صادراتی آن زد و ضمن دیدن واحدهای 

مختلف آن با علیرضا علیخانی ها، مدیرمنطقه عملیاتی سیری وبرخی کارکنان آن گفت وگو کرد.

گزارشی از فعالیت های کارخانه نفت و اسکله صادراتی در یکی از مناطق عملیاتی فالت قاره

 72 درحدود  سیری  جزیره   
ایران  ساحلی  خط  کیلومتری 
درجنوب بندر لنگه و 40 کیلومتری غرب 
جزیره ابوموسی واقع شده است. جزیره 
ابوموسی که در واقع سیری بخشی ازآن 
محسوب می شود، 46 کیلومتر با آن فاصله دارد. 
جزایر فارو، تنب کوچک و بزرگ، همچنین جزیره 
کیش، ازدیگر همسایه های جزیره سیری هستند که 
فارو نزدیک ترین آن و کیش نیز بین سیری و قشم 

قرارگرفته است. 
این جزیره نزدیک به مرز امارات است و 78 کیلومتر با 
بندرلنگه فاصله دارد و سرزمین اصلی و مادری آن به شمار 

می رود. 
با اکتشاف نفت در خلیج فارس و فعال شدن شرکت نفتی سوفیران 
دراین جزیره، نخستین بار استخراج نفت در این منطقه نفتی درسال 

1355 آغاز شد. 
میدان هایی که درجزیره سیری، برداشت نفت از آنها انجام می شود، شامل 
میدان های اسفند، الوند، میدان مشترک نصرت و میدان های نفتی سیوند و 
دناست. میدان اسفند در18 کیلومتری جنوب شرقی جزیره قرار دارد وپنج 
سکوی دریایی شامل سه سکوی چاه، یک سکوی بهره برداری و یک سکوی مشعل 
است. از سال 80 برداشت نفت از این میدان و سکوهای آن شروع شده است. سکوی 
نصر از قبل از انقالب با کنسرسیوم ایران و شرکت فرانسوی سوفیران به اجرا می رسد 

و پس از آن با تولد شرکت نفت فالت قاره ایران در اختیار این شرکت قرار می گیرد. 

عشقی که در واژه نمی گنجد 

همه اینها را علیخانی ها، مدیرمنطقه عملیاتی سیری، درمدت زمان 
کوتاهی که شایدبه سه دقیقه نرسید، گفت، اماهمین زمان کوتاه 
سرشار بود از بی شمار واژگانی که درباره هریک از آنها شاید الزم 
باشد مدت های طوالنی اندیشه کنیم تا دریابیم سیری کجاست و چه 

فعالیت های بزرگی در آن انجام می شود. 
علیخانی ها همچنین با اشاره به مشخصات فنی کارخانه بهره برداری 
خشکی ادامه می دهد: کارخانه نصر با100 هزار بشکه ظرفیت فرایندی 
وکارخانه ایالم با 50 هزار بشکه ظرفیت فراورشی است و در کنار آن 
تزریق آب به میادین هم در دستور کار قرار دارد. افزون بر آن برای هر دو مخزن تزریق آب در 

دستور کار است. 
مدیرمنطقه عملیاتی سیری درجمله پایانی برای معرفی این منطقه عملیاتی وفعالیت هایی که 
در آن به مدد همکارانش انجام می شود با بیان این که نفت خام، پس ازفراورش، به مخازن 
ذخیره سازی منتقل و آماده صادرات می شود، تاکید می کند: همه این فرآیند که تنها درچند 
جمله به آنها اشاره شد، نمی تواند بیانگر تالشی باشد که همکاران در این منطقه دور ازمرکز با 
رطوبت باال به ویژه در فصول گرم همراه انجام می دهند، این عشق به کار است که شرایط را قابل 

تحمل می کند. 
 محمدرضا مشایخی نیز که معاونت کارخانه بهره برداری خشکی 
منطقه سیری را عهده دار است، دراین گفت وگو شرکت دارد. او 
ازفارغ التحصیالن مهندسی شیمی و از بدو استخدام در سال 1385 

در این کارخانه نفت مشغول فعالیت شده است. 
مشایخی می گوید: دراین کارخانه 6 مخزن ذخیره سازی مشتمل بر 
سه مخزن ذخیره سازی یک میلیون بشکه ای و سه مخزن 500 هزار 

بشکه ای وجود دارد که پس از اعالم امور بین الملل صادرمی شود. 
او با اشاره به اینکه کارکنان شبانه روز تالش می کنند تا چرخه تولید در این بخش از کشور استمرار 
داشته باشد، می افزاید: ماموریت ما این است که نفت ورودی از سکوهای ایالم و نصر را فراورش 

و آماده صادرات کنیم. 
به گفته او، نفت ورودی ازسکوهای مورد اشاره به کارخانه های فرآورش نفت خام در جزیره سیری 
می آید و طی چند مرحله پس از جداسازی آب، نمک و گاز راهی مخازن ذخیره سازی و در نهایت 
از طریق اسکله صادراتی، صادر می شود که ظرفیت ذخیره سازی نفت درمنطقه حدود چهارونیم 
میلیون بشکه است. همچنین بخش زیادی از گاز دریافتی ازسکوها به عنوان گاز مصرفی 
نیروگاه ها و تاسیسات منطقه، واحدهای آب سازی، توربو پمپ ها هیترها و آشپزخانه استفاده 

می شود. افزون بر آن گاز نیروگاه کیش هم از این منطقه تامین می شود. 
مشایخی ادامه می دهد درکارخانه بهره برداری خشکی منطقه سیری حدود 40 نفر با میانگین 
سنی 31 سال مشغول کار هستند و با توجه به نوع کار اقماری از شهرهای مختلف بجنورد، تهران، 

بوشهر، شیراز و . . . نیروی انسانی وجود دارد. 

مرغوب ترین نفت های دنیا در سیری
مشایخی نکته مهمی را بیان می کند. او می گوید شاید برخی از این موضوع مطلع نباشند که 
کاهش تکلیفی و رکود صادرات انگیزه ما) کارکنان( را هم متاثر می کند و رونق آن حال ما را هم 
خوب می کند. افزون بر آن باید بدانیم که منطقه عملیاتی سیری یکی از بهترین نفت های دنیا را 

دارد که میزان گاز کم و گاز همراه آن هم شیرین است. 
مشایخی اشاره می کند: نفت پس از فرآورش با خط لوله 48 اینچ در مسافت 2 کیلومتری برای 

صادرات ارسال و برخالف منطقه عملیاتی خارگ ازطریق پمپ به کشتی تحویل می شود. 
اوبا اشاره به اینکه اوضاع صادرات خوب است، یادآور می شود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 

دغدغه های نفت روی آب و کاهش تکلیفی کم شد. 
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سختی های اقماری

او در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره به سختی کار اقماری، به موارد مختلفی از دوری خانواده و مشکالت در رفت 
و آمد اشاره می کند. اعتقاد او این است که کار اقماری در دوره مجردی مناسب است و پس از ازدواج گذران کار به این شکل، 
سخت و این مهم پس از فرزنددار شدن، بسیار سخت تر هم می شود، اما در نهایت هم ما و هم خانواده و فرزندان سعی 
می کنیم به تمام سختی ها عادت کنیم.  مشایخی بابیان اینکه در سیری دسترسی بسیارمحدود است، توضیح می دهد: 
جزیره سیری درمقایسه با سایر مناطق عملیاتی فاصله زیادی تا سرزمین مادری دارد. در خارگ و الوان، فاصله تا سرزمین 
مادری کم است در نتیجه ارتباط آسان و محکم و پایدارتر است. راه های ارتباطی خارگ با استان بوشهر حدود یک ساعت 

و قایق های تندرو در آن در حال تردد است. 

اقماری ها گذرعمر را متوجه نمی شوند

علیرضا خواجه پور که ازمهندسان اتاق کنترل کارخانه است، به این جمع اضافه می شود. 
او42 ساله، اهل شهرستان گناوه اما ساکن شیراز، متاهل و با 14 سال سابقه کار درصنعت نفت، 
هم اکنون در منطقه عملیاتی سیری مشغول به کار است و حضور در پروژه های نفتی سکوی 

ابوذر فاز 4 و 5 پتروشیمی خارگ و ... را در کارنامه کاری خود دارد. 
وقتی از او می خواهم کار اقماری را در یک جمله توصیف کند، می گوید: اقماری را نمی شود تعریف 
کرد؛ همراه خود سختی و دوری دارد. گذشت عمر را در اقماری نمی شود متوجه شد یک باره 
متوجه می شویم 10 سال از عمرمان از زندگی و کار گذشته است، فرزندان ما بزرگ شده اند و اصال 
این بزرگ شدن را ندیده ایم. گذر عمر برای ما کارکنان اقماری از نیروهای ستادی سخت تر است. 
ما اگر چه با تعصب کارمان را انجام می دهیم، اما در منطقه دنبال شمارش روزها هستیم تا به خانه برسیم. افزون بر مواردی 
که به آن اشاره کردم، در نوع کار اقماری فاصله میان فرزندان با پدر بیشتر است. از نظر روحی به آنها هم فشار وارد می شود. 

کمبود نیروی انسانی را رفع کنیم
ازجمله دغدغه های او به عنوان یکی از مهندسان شاغل درمنطقه عملیاتی سیری و کارخانه ای که نفت را برای مراحل نهایی 
صادرات آماده می کنند، کمبود نیروی انسانی است که در این باره می گوید: این مساله کار ما را بیشتر و سخت تر کرده است. 
تعداد نفرات واحد از زمان استخدام تاکنون روند کاهشی داشته است. این در حالی است که به دلیل قدمت کارخانه میزان 

کار عملیاتی بیشتر و شرایط سخت تر شده است. 
موضوع کمبود نیروی انسانی مورد اشاره مدیر منطقه عملیاتی سیری هم قرار گرفته است که در این باره با اشاره به اینکه 
آخرین گروه که به صورت کلی استخدام شده سال 1391 بوده است، می گوید: اگر چه قرار است استخدام جدیدی صورت 
بگیرد، اما فاصله ایجاد شده برای انتقال تجربه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. به عنوان نمونه، در منطقه عملیاتی سیری 
معموال ساالنه به طور میانگین 25 تا 40 نفر بازنشسته می شوند؛ بنابراین در مدت زمان 10 سال، جمعیتی مشتمل بر 300 نفر 
از کارکنان کاهش یافته است. تعداد نیروهای جزیره سیری اکنون 1600 نفر است که اگر به 10 سال قبل بازگردیم، 300 نفر 
جدا شدند و نفراتی اضافه نشدند. در این مسیر آنچه بر آن تاکید دارم، انتقال تجربه ای است که صورت نگرفته و باید آن را 

یک نقطه ضعف دانست. 

اقماری بودن هم قسمت ما بوده است

علی اکبر جاللوند، مسئول بخش بهره برداری، فارغ التحصیل مهندسی نفت و متولد 51 است 
که از طریق آزمون استخدامی سال 1371 در همین کارخانه مشغول فعالیت شده است. او نیز به 

جمع همکارانش اضافه می شود و حرف هایی می زند. 
جاللوند با اشاره به قدمت کارخانه نصر که کلنگ آن حوالی سال های 48 زده شده است، می گوید: 

از نسل اول کارکنان همگی بازنشسته شدند و معدود نفرات باقی مانده اند. 
صحبت از کار اقماری و سختی آن که می شود، می گوید: قسمت ما کار اقماری بوده است. 

 نه عید، نه تولد و نه فاتحه خوانی داریم. همین االن که با شما صحبت می کنم، یکی از همکاران 
من تنهایی در زیرزمین به تنهایی مشغول عزاداری تک نفره برای تک دایی خود است و امکان 
رفتن و رسیدن به مراسم او را ندارد. با این همه مشکالت و سختی خیلی کم پیش می آید که ما اقماری ها را درک کنند و 
سختی کارمان را متوجه شوند. فرزند یکی از همکاران ما فوت شد و 72 ساعت در سردخانه ماند تا پدرش بتواند به او برسد. 

کار اقماری سخت است و به تمامی همکاران خود خدا قوت می گویم. به کارکنان خود خدا قوت می گویم. 

     صادرات بی وقفه نفت خام

اسکله بارگیری منطقه عملیاتی سیری، بخش دیگری از این منطقه است که همانطور که از نامش پیداست، در آن عملیات 
بارگیری انجام می شود.  در این اسکله عملیات بارگیری نفت خام درحال بارگیری برای صادرات است. در واقع جزیره سیری 

ازجمله مناطق عملیاتی است که از ابتدای تولید نفت خام تا انتهای فراورش ذخیره و صادرات نفت خام انجام می شود. 
علیخانی ها، مدیر منطقه عملیاتی سیری که در این مسیر همراهی مان می کند، می گوید: به لحاظ مرغوبیت صادرات با وجود 

تحریم وقفه ای در صادرات انجام نشده است. 
دراین اسکله صادراتی طی سه سال گذشته پروژه تعویض و نوسازی بازوهای صادراتی 

انجام شده است. 
جعفرتنها هم که مسئول اداره بندر جزیره سیری است، 

توضیح کوتاهی درباره کار در اسکله می دهد و 
می گوید: مشغول بارگیری نفت خام هستیم. کشتی 

را با سه یدک کش به سمت اسکله هدایت 
می کنیم و پس از پهلوگیری بازوهای بارگیری 

را به آن متصل می کنیم و بارگیری انجام 
می شود؛ این عملیات دو تا سه روز به طول 

می انجامد. 

حس خوب دیده شدن در کنار اهداف مورد انتظار

سفربه منطقه عملیاتی سیری، چند نکته مثبت داشت؛ 
نخست آن که این بخش از کشور و ظرفیت های آن 

تاحدی معرفی شد. همچنین از مجموع صحبت های 
علیخانی ها، مشایخی و ... این طور بر می آمد که 

افزون بر تولید و صادرات بی وقفه کنونی درمنطقه 
عملیاتی سیری، در آینده شاهد افزایش تولید 

دراین جزیره خواهیم بود واین مهم دیگر 
نکته ای مثبت به شمار می آید، اما دراین 

نقطه ازکشور با آب و هوایی گرم و 
مرطوب، شماری از انسان های عاشق 

به کشور در بخش های مختلف از 
جمله نفت، مشغول به کارهستند 

و برای آبادانی و پیشرفت 
تالش  شبانه روز  کشور، 

نیز  نها  آ  . می کنند
خوشحال بودند از این 

حضور؛ برای این که 
حس خوبی از دیده 

نها  آ ر د ن  شد
ایجاد شده بد و 

مهم تر  این 
ازهمه بود. 

منطقه عملیاتی سیری یکی از بهترین نفت های دنیا را دارد که میزان گاز کم و 

گاز همراه آن هم شیرین است. شاید برخی از این موضوع مطلع نباشند که 

کاهش تکلیفی و رکود صادرات، انگیزه کارکنان را هم متاثر می کند و رونق آن 

حالشان را هم خوب می کند
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معصومه اصغری   می گویند" شما فصل خوبی آمدید و روزهای سختمان را نمی بینید، بعضی روزها اینجا در آشپزخانه از شدت 
گرما و تنگی نفس بی هوش می شویم". گروهی از کارکنان کمتر دیده شده منطقه عملیاتی سیری هستند که کارشان هیچ 
وقت توقف ندارد و به قول خودشان تنها بخش جزیره هستند که هیچ وقت"شات دان "ندارند. یکی از آشپزها می گوید: "نه 
آشپزخانه و امکاناتش، نه ساعت کاریمان ، نه میزان کار و نسبتش با حقوقمان، نه محل خوابمان؛ هیچکدام آن طورکه باید 

نیستند و باید با شرایط حداقلی وحتی کمتر از آن کار کنیم و آخرش همه مشکالت سر کیفیت غذا خراب می شود". 
تهیه مواد غذایی با مواد تازه به ویژه درسکوهای نفتی که کیلومترها ازخشکی فاصله دارند، بسیار مهم است. مهم از این جهت 
که به نظر می رسد غذا، آن هم تهیه شده از مواد اولیه تازه، در این گونه محیط ها،در عین  حال که تامین کننده انرژی بدن است، 
نوعی تفریح و سرگمی نشاط آور نیز به شمار می آید. اما روی دیگر سکه نیز افرادی هستند که این فضای پر نشاط را ایجاد می 
کنند، اما خود، پشت صحنه اند.کسانی مثل سرآشپز، آشپز و کارکنان خدماتی این محیط گرم و طاقت فرسا که ساعات زیادی 
را صرف تهیه و طبخ غذایی می کنند تا همکارانشان از آن لذت ببرند.خبرنگار "مشعل" درسفر به منطقه عملیاتی سیری شرکت 
نفت فالت قاره  و در گفت و گو با محمد دریان، مسئول نظارت بر رستوران های منطقه عملیاتی سیری، همچنین برخی کارکنان 

منطقه عملیاتی جزیره سیری را دورترین نقطه از سرزمین مادری و 
یکی محروم ترین مناطق عملیاتی صنعت نفت دیدیم؛ سرزمینی که 
نه تنها آب و هوا و جغرافیا به او سخت گرفته ، بلکه از سال های اولی 
که برای برداشت نفت و تاسیسات مرتبط آن پیش بینی شده تا 
امروز، کمتر مورد توجه مدیران صنعت نفت بوده و محرومیت  در 
جای جای جزیره به خصوص در امکانات رفاهی کارکنان و به خصوص 
رستوران و امکانات آشپزخانه و غذای کارکنان فراوان به چشم 
می آید. سه وعده صبحانه و ناهار و شام برای کارکنانی که از 6 صبح 
تا 6 عصر مشغول کاری سخت و طاقت فرسا آن هم دور از خانواده 
و جامعه پیرامونی و در آب و هوایی سخت هستند ، یکی از مهم ترین 
موضوعات است. غذا برای کارکنان نفت ، دلخوشی و نوعی تسکین 

است که می تواند همچون شمشیری دولبه هم آنها را آرام و راضی 
کند ، هم ناراضی و دلخور! حاال اگر نیروی کار آشپزخانه جزیره ای 
دور و گرم و خشک با امکاناتی محدود و غذایی نه چندان مطلوب 

باشی چه می شود ؟  

ضرورت توجه به روزآمدی تجهیزات آشپزخانه  

محمد دریان، مسئول نظارت بر رستوران های منطقه عملیاتی 
سیری، کسی است که در مدت حضور مان در جزیره ، نوبت کاری اش 
بود. او به عنوان مسئول باالسری همه آنچه در رستوران ها اتفاق 
می افتد، از شرایط موجود در آشپزخانه ، نحوه عملکرد پیمانکار، 

تامین مواد غذایی و مهم تر و از همه اینها کمبود نیروی انسانی، نبود 
امکانات آشپزخانه و زیرساخت های اجرایی در جزیره، چندان راضی 
نیست.  او می گوید : رستوران ها پیش تر، شرایط بهتری داشتند و 
نیروی کار آنها هم رسمی بودند، اما از نیمه دهه 80 برون سپاری شد. 
ابتدا قراردادهای پیمانکاران سه ساله بود و حاال قراردادها یک ساله 
هستند.کل نیروهای ما برای پوشش سه سکوی نفتی نصر، مبارک 
و ایالم ، 6 رستوران و 5 وعده غذا در شبانه روز ، فقط 158 نفر است 
که نصف این تعداد هر دو هفته در شیفت کاری هستند.  دریان ادامه 
می دهد: 158 نفری که به عنوان نیروهای آشپزخانه معرفی شده اند 
شامل سرآشپز تا ظرف شور و آبدارچی ها می شود، اما افراد دیگری 
به عنوان نیروی آشپزخانه معرفی شده اند که جزو کارکنان این 

بخش نیستند.وی با اعالم اینکه در حال حاضر روزانه 1000 تا 1050 
پرس غذا در شبانه روز آماده می شود ، گفت: عالوه بر غذا میان 
وعده هایی مثل "کافی تایم" داریم و هر هفته شارژ هفتگی شامل 
بیسکویت، آب معدنی، آب میوه ، شیر و میوه برای کارکنان تهیه 
تامین می شود. مسئول نظارت بر رستوران های منطقه عملیاتی 
سیری به دایره گسترده مسئولیت های این بخش نیز اشاره کرد و 
گفت: افزون بر تامین و انتقال مواد غذایی از بندر چارک به جزیره ، 
باید هر هفته و یا هر دو هفته یکبار، مواد غذایی را برای سکوهای 
نفتی بفرستیم. پیمانکار باید این انتقال را انجام دهد اما حتما باید 
در این مسیر، نظارت داشته باشیم. در عین حال ممکن است در این 
روند محدودیت و کمبودهایی وجود داشته باشد و مجبور شویم 

خودمان اقدام و جبران کنیم تا مشکلی در جزیره ایجاد نشود. 

در تابستان کارکنان آشپزخانه از گرما بیهوش می شوند

دریان با اشاره به حاضر بودن مسئول تغذیه برای کنترل کیفیت مواد 
غذایی و غذای تهیه شده ، گفت:  آشپزخانه و امکانات آن کامال 
سنتی است و این موضوع محدودیت و مشکالت زیادی برای ما ایجاد 
کرده است. می توانم بگویم آشپزهای ما فقط اجاق و دیگ دارند و 
باید با همین چند وسیله، این میزان غذا را در شرایط سخت اینجا 
آماده کنند. در حال حاضر نیاز به یخ ساز ، یخچال ایستاده ، کباب پز، 
فر، ماشین ظرف شویی ، سردخانه و مهمتر از همه دستگاه های 

خنک کننده برای سالن آشپزخانه داریم. 

نگاهی نزدیک تر به کمبود امکانات در آشپزخانه های منطقه عملیاتی سیری 
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 او با تاکید بر اینکه تجهیزات آشپزخانه برای حداقل 20 سال قبل است ، گفت: چند ماه 
قبل چند دستگاه پخت برنج گرفتیم که همین چند مورد دمای محیط آشپزخانه را کمی 
پایین آورد. برای همین خریدهای محدود بارها درخواست دادیم و و پروسه خرید و تامین 
این تجهیزات هم حداقل یک سال طول می کشد. مهم ترین خواسته کارکنان آشپزخانه 
در حال حاضر چیلر و خنک کننده برای سالن کار است چون تابستان کار واقعا سخت 

است و روزانه سه – چهار نفر از نیروهای آشپزخانه گرمازده می شوند.  
مسئول نظارت بر رستوران های منطقه عملیاتی سیری به ساعت کاری نیروها که بدون 
تعطیلی هر روز از 6 صبح تا 9 شب به صورت شیفتی فعال هستند ، اشاره کرد و گفت: 
نیروهای شب کار هم از 6 و نیم می آیند تا 6 صبح فعال هستند و غذا نوبت کارها را آماده 

می کنند. 
دریان با تاکید بر اینکه غذا تنها تفریح کارکنان است، به یکی از چالش های آنها یعنی 
تفاوت سلیقه و طبع غذایی کارکنان اقماری اشاره می کند و می گوید: ذائقه کارکنان 
متفاوت است و امکان جوابگویی به همه آنها نیست. کارکنان اقماری از همه جای ایران 
هستند و ما هم متاسفانه با توجه به شرایط فقط یک مدل غذا داریم و هنوز راهکاری برای 
رضایت همه پیدا نکرده ایم. برای مدتی انواع خورشت ها را اضافه کردیم اما باز هم 
اعتراض بود؛ شمالی ها قلیه دوست ندارند، جنوبی ها خورشت بامیه دوست ندارند. حتی 
در مورد شوری و بی نمکی و تندی غذا هم اختالف وجود دارد. در واقع دوری خانواده و 
شرایط اقتصادی ، شرایط سخت محیط کار و استراحت و محدودیت های جزیره و ... روی 

رضایت از غذا تاثیر دارد و کارکنان اعتراضشان را روی غذا خالی می شود. 

16 نیرو برای 6 رستوران !

مسئول نظارت بر رستوران های منطقه عملیاتی سیری با بیان اینکه تعهدات پیمانکار و 
اجرای درست آن هم مسئله مهمی است و اگر نتواند تامین کند، ما مجبوریم جبران کنیم، 
اظهار می کند: مثال در دروان کرونا پروتئین کمیاب و مرغ قاچاق می شد و پیمانکار نمی  
توانست تامین کند و یا در چند سال با گرانی و تغییر قیمت ها پیمانکار جنسی که گران 
شده را نمی آورد و در نتیجه بخش نظارت زیر سوال می رود؛ یعنی ما از همه طرف از 

کارکنان تا کارفرما زیر سوال می رویم.  
دریان با اعالم این که بزرگ ترین قرارداد منطقه، قرارداد آشپزخانه است، اما فقط دو نفر 
ناظر داریم، ادامه می دهد: در کنار کمبود نیروی انسانی، هر کدام از کارکنان که بازنشسته 
می شوند، کسی هم جایگزین نمی شود و تازه تعدادی از نفرات هم به جای آشپزخانه در 
جای دیگری مشغول کارند و در شرایط معمول حدود 16 نفر از سرآشپز تا سالن کار و 

کارگر در هر شیفت کاری این  6 رستوران هستند و این یک مسئله جدی است. 
او همچنین درباره شرایط سخت کاری و بیماری های جسمی و خستگی بسیار نیروهای 
شاغل در آشپزخانه گفت: کارکنان آشپزخانه وقتی برای ورزش و استراحت و اوقات 
فراغت ندارند و حتی برخی از آنها چون وقتی ندارند، در همان کمپ اسفند )کمپ قدیمی 
و محرومی در ضلع ... جزیره ( اقامت دارند تا زمان کمتری برای رفت و آمدشان صرف 

شود. آنها حتی جمعه ها و روزهای تعطیل و مراسم ها هم مشغول کارند.

امکان تهیه غذای رژیمی برای همه کارکنان وجود ندارد

سامان اسکندری،کارشناس تغذیه رستوران های جزیره سیری نیز درباره اعتراض هایی 
که به چربی غذا و نگرانی هایی که کارکنان در مورد سالمت و کلسترول و چاقی خودشان 
دارند ، به مشعل می گوید: چیزی به عنوان غذای رژیمی برای همه کارکنان وجود ندارد 
وتنها برای کارکنانی که بیماری خاص دارند، 50 پرس غذای رژیمی هر روز تهیه می شود. 
در عین حال امکانات و تجهیزاتی مثل "گاز و فر"مورد نیاز برای تهیه غذای رژیمی نداریم 
و موضوعاتی همچون میزان چربی غذا هم  مقوله ای نیست که در این شرایط چندان قابل 
کنترل باشد.   او با بیان اینکه کارکنان در مورد برند محصوالت حساس هستند و اگر معتبر 
و معروف نباشد، حرف و حدیث زیاد می شود، گفت: محصوالتی که تهیه می شود، سیب 

سالمت دارند و ما سعی می کنیم سالمت آنها حفظ شود. 

بدون استراحت، از یک شیفت به شیفت دیگر 

وحید صالحی، سرآشپز آشپزخانه رستوران پاسارگاد که از 15سال قبل در جزیره است 
نیز می گوید: مهم ترین مسئله برای ما کمبود تجهیزات و قدیمی بودن آنهاست و این 
موارد مستقیما روی زمان کمتر کار و خستگی  و کیفیت بیشتر کار و غذا ، تاثیر می گذارد. 

او می افزاید: تجهیزات کامال سنتی و محدود به یک دیگ و اجاق، فر، چرخ 
گوشت، دستگاه خرد کن  و ماشین ظرفشویی است.خنک کننده برای سالن 
نداریم و گرمای تابستان قابل تحمل نیست. تعداد نیروها هم کم است و اگر یکی 

از نفرات کم یا مریض شود، جایگزینی برای او وجود ندارد.
صالحی به وضعیت محل اقامت شان هم اشاره می کند و می گوید: کمپی که ما 
در آن حضور داریم، مناسب نیست ولی چون فقط می خواهیم نزدیک آشپزخانه 
باشد، مجبوریم همان جا بمانیم. چون زمان استراحتمان کم است. اتاق هایمان 

سه - چهار نفره است و امکانات مناسبی ندارند 
او با بیان اینکه چیزی به اسم استراحت و ورزش و اوقات فراغت نداریم و از یک 
شیفت به شیفت دیگر می رویم، ادامه می دهد:  پا درد یا دیسک کمر 
بیماری های شایع در این شغل است که غالب مااز آن بی بهره نیستیم. همه ما 
پیمانکار هستیم و تازه از سال گذشته که حقوق ها یکسان سازی شد، 
دریافتی هایمان کمی افزایش یافته است.  علی گودرزی هم که آشپز همین 
آشپزخانه است و از این که شغلشان جزو شغل های سخت و زیان آور محسوب 
می شود و می توانند با 20 سال کار بازنشسته شوند، اما پیمانکار زیر این بار مالی 
نمی رود و پرداخت این بیمه را قبول نمی کند، اظهار نارضایتی می کند و 
می گوید:  به ما می گویند طرف حساب شما پیمانکار است و اگر شکایتی دارید، 
به او مربوط می شود. ما خودمان راضی هستیم حق بیمه از ما کسر و سختی کار 

اعمال شود، اما باز هم اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. 

ورزش ، اوقات فراغت یا استراحت مثل بقیه کارکنان نداریم 

برزو نظرپور، یکی از نیروهای آشپزخانه و سالن است که از سال 83 در جزیره 
است و محاسن سفید و صورت خسته اش گویای روزگاری است که بر او گذشته 
است. پیمانکار اقماری جزیره است و از ساعت 6 تا 12 و نیم و بعد 3 بعد از ظهر 
تا 9 شب را در آشپزخانه و سالن می گذراند. او چندان اهل صحبت و گالیه 
نیست ، فقط می گوید: روز تعطیل و جمعه نداریم، آشپزخانه خیلی گرم است  
فیض اهلل ماهوری، سرمهماندار رستوران پاسارگاد یا همان صدخوابه است. او 
هم از سال 83 درجزیره است و در نوبت صبح و عصر به طورکامل در آشپزخانه 
و سالن حضور دارد و یکی از مهم ترین خواسته هایش کم شدن فشار کار و 
داشتن فرصت استراحت بین ساعت کاری و داشتن اوقات فراغت مثل دیگر 
کارکنان است.  معین انتظامی، سالن کار رستوران پاسارگار است. او از 7 سال 
قبل به جزیره آمده و می گوید تابستان از آشپزخانه آتش بلند می شود و واقعا 
طاقت فرساست. او می گوید: ما در سالن هستیم و اینجا اسپیلت ها روشن 
هستند، اما همکارانمان واقعا کارشان سخت است. 12 ساعت در روز کار 
می کنیم، اما زمان استراحتمان واقعا کافی نیست و اگر تعداد نیروها بیشتر شود، 

نیروها می توانند حداقل دوساعت بیشتر در هر روز استراحت کنند و بازدهی 
کارشان هم بیشتر می شود.  شجاع لطیفی ، مهماندار رستوران پاسارگاد است 
و از 8 سال قبل در این شغل است. او به ساعت کاری فشرده اشاره می کند و 
می گوید:  همه کارکنان بعد از ساعت 6 عصر دیگر برای خودشان هستند و 
می توانند بخوابند، ورزش کنند،  تلوزیون ببینند و یا برای ماهیگیری و شنا 

بروند ولی ما فرصتی برای استراحت و ورزش و استخر و امورات دیگر نداریم.

شکایتی نداریم، اما کاش تجهیزاتمان نوسازی شود

اما یک درجه سخت تر از شرایط نیروهای آشپزخانه های جزیر سیری هم وجود 
دارد و آن هم نیروهای آشپزخانه های سکوهای نفتی است.سکوهای نصر ، ایالم 
و مبارک سکوهای نفتی منطقه عملیاتی سیری هستند که هر کدام سکوهای 
فرعی هم دارند. کار نیروهای خدماتی به این ترتیب است که برخی از 4 صبح 
برای سرو صبحانه می آیند و 7 صبح به استراحت می روند. برخی نیز از 6 صبح 
می آیند تا 12 ظهر برای ناهار و دوباره از ساعت 5  تا 11 برای شام و این شیفت 
بدون توقف و به نوبت ادامه می یابد. آشپز هم از 6 صبح تا 12 و از 3 تا 9 شب 
فعال است.  سیروس نجفی، آشپز سکوی نصر است. او از 15 سال قبل روی این 
محیط محدود و آهنی شاغل و هر روز کارش پخت و پز است. او به همراه یک 

آشپز ، دو نیروی خدماتی سالن دار)گارسن(، یک ظرف شور و یک قناد، 
آشپزخانه سکوی نصر را می گردانند و طبق برنامه غذایی جزیره برای کارکنان 
سکوی نصر و سکوهای فرعی غذا آماده می کنند و یا با شناور برایشان ارسال 
می کنند.  نجفی می گوید: غذای سکوهای فرعی را بالفاصله بعد از سرو غذای 
کارکنان سکوی اصلی ، در ظروف یکبار مصرف آماده و ارسال می کنیم. اما آنجا 
امکان و فضایی برای گرم کردن ندارند و باید همینطور توی همین ظروف و یا 
سرد شده بخورند. می گوید همه کارکنان پیمانکار هستند و با شناور تردد 
می کنند و اگر دریاخرابی باشد یا نفر مقابلشان نیاید ، تا سه هفته یا یک ماه هم 
می مانند. آشپز آشپزخانه سکوی نصر خالصانه شکایتی از آنچه موجود است 
ندارد و می گوید کارگری همین است و ما هم قبول کرده ایم، اما ایکاش 
تجهیزاتمان نوسازی شود؛ هم شرایط بهداشتی ایمنی بهتری داریم و هم 
سالمت کارکنان بیشتر رعایت می شود.  به یادحرف های فیض اهلل ماهوری، 
سرمهماندار رستوران پاسارگاد می افتم که می گفت: تعطیل و جمعه نداریم و 

آشپزخانه خیلی گرم است«.
حرف او دراین آشپزخانه، شاید حرف همکاران دیگر با شرایط مشابه باشد.

حرف هایی که درآنها انتظار و توقع چندانی نیست.بی تردید ماهوری وهمکاران 
او به دنبال این هستند که با ایجاد شرایط بهتر،خدمات بهتری به همکاران خود 

ارائه دهند.
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توسعه فاز 2منطقه ماهشهر، ازجمله موضوعات مهم منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر است که پیام بزرگر، سکاندار این 
مجموعه، باجدیت پی گیر آن است. این طرح باحمایت شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، وزیر نفت و پشتیبانی مقام های محلی 

استان خوزستان با جدیت در حال پیگیری است. 

حداقل دو سرمایه گذار در نوبت بررسی برای هر زمین

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با 
بیان اینکه مراحل ابتدایی طرح فاز 2 که شامل انتخاب و تملک 
زمین بوده، در حال پیگیری است، افزود: مطالعات اولیه طرح از 
سال 1395 شروع شده و در این مدت پیگیری های آن فراز و 
نشیب زیادی داشته و بسیاری از استعالم های کمیسیون واگذاری 
زمین را هم گرفته بودند که به دلیل برخی مسائل متأسفانه این 
طرح باجدیت دنبال نشده بود؛ اما هم اکنون باتوجه به 
حمایت هایی که از سوی نمایندگان مجلس در منطقه وجود دارد، 

مصمم به اجرایی شدن آن هستیم. 
برزگر به پیگیری هایی که در این دوره و با شروع دولت جدید آغاز 
شده، اشاره کرد و گفت: هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی، فاز توسعه منطقه را با جدیت دنبال 
می کنند. برای پرهیز از دوباره کاری، پیگیری هایی را که از قبل 
شروع شده بود، با دقت بیشتر و کمک گرفتن از کارشناسان 
سازمان، همچنین تکیه بر دانشی که در این زمینه وجود دارد، 
دنبال کرده ایم. اجرایی شدن فاز جدید، اتفاق بزرگی است که در 
صورت عملیاتی شدن آن برای سالیان طوالنی، اشتغال و 
سرمایه گذاری را برای منطقه رقم خواهد زد و مهم تر اینکه از خام 
فروشی و واردات برخی محصوالت پتروشیمی جلوگیری خواهد 
شد. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره 
به تجربه ای که صنعت نفت و پتروشیمی در منطقه ویژه طی 20 
سال گذشته به دست آورده است، گفت: »در حال حاضر کمتر 
از20 هکتار از زمین های منطقه ویژه خالی است و برای هر زمین 
قابل فعالیت حداقل دو سرمایه گذار در نوبت بررسی است. « از 
سوی دیگر با توجه به سود پایداری که صنعت پتروشیمی دارد، 
برخی از هلدینگ های بزرگ و زیرمجموعه های آنها برای حضور 
و سرمایه گذاری در فاز دوم و زمین های باقیمانده در منطقه پای 

کار هستند. 

   امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم فاز 2 وارد مرحله 
اجرایی شود 

برزگر با تأکید بر اینکه پایین دست و باالدست صنعت پتروشیمی 
در منطقه چندان قابل انفکاک از هم نیستند، افزود: باید 
سرمایه گذاری اصلی در باالدست پتروشیمی انجام شود و خوراک 
و زیرساخت ها به وجود بیاید تا در پایین دست زمینه های 
اشتغالزایی و تأمین نیاز داخلی فراهم شود. ایده آل ما این است 
که باالدست و پایین دست پتروشیمی در منطقه به شکلی 
هماهنگ و با توالی زمانی مناسب پیش برود و در منطقه جدید 
حتماً این موضوع مدنظر است و مطالعات خوبی هم در این زمینه 
انجام شده است. او افزود: در این مطالعات، طرح توجیهی و 
طرح های پیشنهادی آن، فرصت های سرمایه گذاری و منابع فعلی 
برای تأمین خوراک را آماده کرده ایم. در این مطالعات وضعیت 
فعلی و پیش روی صنایع باالدست، میان دست و پایین دست 
پتروشیمی کل کشور در حال بررسی است تا میزان مازاد و نیاز 
محصوالت مختلف را بررسی کنیم و همزمان وضعیت بازارهای 
جهانی و بین المللی را هم در نظر داریم.  مدیرعامل سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی با اعالم اینکه پیگیری های فاز جدید 
منطقه ویژه به ترتیب شامل مرحله تملک زمین، ارائه طرح 
توجیهی، طرح جامع و اخذ مصوبه ها در شورای اقتصاد، شورای 
عالی مناطق آزاد و بعد هم اخذ مصوبه هیأت دولت می شود، 
افزود: معموال این فرایند حدود دو سال طول می کشد؛ اما 
می خواهیم این فرایند تسریع یابد و امیدواریم تا پایان همین 

دولت، فاز دوم وارد مرحله اجرایی شود. برزگر با بیان اینکه منطقه 
ویژه در دو دهه اخیر تجربه خوبی در مسیر توسعه کسب کرده و 
ظرفیت ها و زیرساخت هایی همچون راه آهن، جاده های 
دسترسی، فرودگاه و سایر تأسیسات آماده شده که در اجرای 
فاز جدید روند کار را تسهیل می کند، افزود: از سال 1376 تا 
ابتدای 1401 حدود 19 میلیارد دالر سرمایه گذاری اجرا شده که 
حدود یک میلیارد دالر آن به آماده سازی زیرساخت ها مربوط 

بوده است.
  114 شرکت مختلف در منطقه فعالند که 21 شرکت در حوزه 
باالدست و میان دست و مابقی در حوزه های پایین دست 
شیمیایی و غیر شیمیایی، خدماتی و محیط زیستی فعال هستند. 

 
39 پروژه مختلف در منطقه ویژه در حال اجراست

او با اعالم اینکه 39 پروژه مختلف در حوزه باالدست، پایین دست 
و میان دست در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال اجرا 
هستند، گفت: میزان تولیدات قبلی 25. 7 میلیون تن در سال 
بود و با اجرای کامل این 39 طرح در حال اجرا، حدود 6. 5 میلیون 
تن به ظرفیت تولید منطقه اضافه می شود. سرمایه گذاری 
پیش بینی شده برای این 39 طرح حدود 5 میلیارد دالر است و 

تکمیل زنجیره ارزش در اولویت این پروژه ها قرار دارد. 
 برزگر با بیان اینکه در فاز جدید و زمین های باقیمانده منطقه در 
مجموع کمتر از20 هکتار زمین و 14 فرصت سرمایه گذاری در 
بخش صنایع پایین دستی وجود دارد، گفت: بسته های پیش بینی 
شده برای این حدود 14 بسته سرمایه گذاری به غیر از 39 پروژه 
درحال تدوین است، ضمن اینکه زمینه را برای ورود شرکت های 
دانش بنیان فراهم کرده ایم و هر کدام از سرمایه گذاران بخواهند 
سرمایه گذاری فوری داشته باشند، در کمتر از یک ماه می توانند 

شروع کنند.
 او افزود: البته تعدادی طرح از گذشته شروع شده بود؛ اما درطول 
سالیان متوالی در کمتر از 25 درصد پیشرفت باقی مانده که 
پیگیری هایی صورت گرفته تا بسرعت شروع به کار کنند و در 
غیر این صورت، قراردادشان فسخ شود. اولویت ما احیای این 
پروژه هاست؛ اما در صورت نبود شرایط، فسخ قرارداد و 
بازپس گیری زمین انجام خواهد شد تا فرصت در اختیار سایر 

متقاضیان سرمایه گذاری قرار گیرد. 
برزگر با تأکید بر اینکه واحد و کمیته سرمایه گذاری منطقه ویژه 
کامال واضح، شفاف و هدفمند در حال پیگیری برنامه ها و پروژه ها 
هستند، افزود: هر دو هفته یکبار جلسه کمیته سرمایه گذاری 
برای زمین های باقیمانده برگزار می شود. در این مدت همچنین 
نشست های خوبی با پارک های علم و فناوری استان خوزستان 
و پردیس علم و فناوری داشته ایم و در مرحله اول تالش می کنیم 
تا شرکت های شتاب دهنده را حمایت کرده و در قالب کارخانه 

نوآوری وارد منطقه کنیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اظهار 

اینکه در مرحله اول به دنبال حل مسائل اصلی موجود در منطقه 
و شرکت ها بوده و در مراحل بعد می خواهیم دانش فنی و 
تکنولوژی های نو بخصوص در صنایع پایین دستی وارد منطقه 
شود، گفت: حمایت از صنایع داخلی و ساخت بار اول به طور جدی 
دنبال می شود و تالش می کنیم از همه ظرفیت های داخلی 

استفاده کنیم. 
لیستی از نیازهای فناورانه و دانش بنیان احصا شده و ما به دنبال 
ایجاد نمایشگاهی دائمی با حضور شرکت های دانش بنیان در 
منطقه هستیم تا توانمندی های آنها را به شرکت ها ارائه کنیم و 
همزمان به عنوان همراه، شریک و ذینفع در منطقه حضور داشته 

باشند. 

بودجه 400 میلیارد تومانی برای پروژه های مسؤولیت 
اجتماعی 

برزگر همچنین به سهم قابل توجه منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی در حوزه مسؤولیت اجتماعی و رفع برخی نیازهای 
مردم ساکن در این منطقه و شهرهای اطراف اشاره کرد و گفت: 
صنعت پتروشیمی در مسیر اجرای سیاست های وزارت نفت در 
حوزه مسؤولیت اجتماعی پیشتاز است و منطقه ویژه هم سهم 
قابل توجهی در اجرای این سیاست ها داشته است. بتازگی هم 
این سیاست ها با اصالحاتی همر اه بوده است؛ البته من سعی کردم 
با اصالحات جزئی میزان بهره مندی مردم منطقه از این خدمات 
بیشتر شود. او با اعالم اینکه درسال 1400  بیش از 340 میلیارد 
تومان در بخش مسؤولیت های اجتماعی شرکت های پتروشیمی 
منطقه که جزو شورای راهبردی مسؤولیت اجتماعی هستند، 
برنامه تعریف شده، افزود: رقم اولیه 286 میلیارد تومان بود؛ اما 
به دلیل کرونا و مسائل دیگر این رقم افزایش یافت و به 340 
میلیارد تومان رسید و در سال 1401 هم بودجه 400 میلیارد تومانی 
را شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب کرده تا هلدینگ ها و 
شرکت های پتروشیمی پرداخت کنند و آنها پذیرفته اند و البته 
تا 50 درصد هم قابل افزایش است. او افزود: پروژه های مرتبط با 
حوزه مسؤولیت اجتماعی بیشتر به سمت پروژه های زیرساختی 
در منطقه رفته و تالش می شود تا از کارهایی که اثرات دراز مدت 
ندارند، پرهیز شود؛ البته مشکالت منطقه زیاد است و در گذشته 
هم نگاه های فروانگارانه ای وجود داشته و برنامه های کالن کمتر 
دیده شده و هنوز کار زیادی برای انجام وجود دارد. امیدواریم با 
انجام پروژه های مناسب در حوزه مسؤولیت های اجتماعی و ایجاد 
شفافیت با اطالع رسانی مناسب به مردم منطقه، بتوانیم 
رضایتمندی آنها را افزایش دهیم. منطقه ویژه به همت مدیران، 
کارکنان و کارگران خود مفتخر است که پرچم اقتدار صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران را در جنوب استان خوزستان همواره 
برافراشته نگه دارد و همواره موجب عزت، افتخار و سربلندی 

مردم ایران اسالمی بوده است. 

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر:

 114شرکت مختلف در منطقه فعالند 
که 21 شرکت در حوزه باالدست و میان 

دست و مابقی در حوز ه های 
پایین دست شیمیایی و غیر 

شیمیایی، خدماتی و محیط زیستی 
منطقه ویژه پتروشیمی  فعال 

هستند

مشعل    منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، پس از 
دو دهه فعالیت، به یکی از بزرگترین  هاب های اقتصادی 
کشور تبدیل شده است. ماهشهر به سبب حضور صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع میانی و پایین دستی دیگر، 
جریانی از توسعه و اشتغال را در خود جای داده که هر روز 
بزرگتر و ارزنده تر می شود. این منطقه نمونه ای از همنشینی 
مثبت صنعت نفت و مردم است و در نتیجه این همسایگی، 
تحوالت مهم و بزرگی برای ساکنان، کارکنان و خانواده آنها 
رقم خورده است. پیام برزگر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در گفت وگو با»مشعل« به 
تشریح آخرین تحوالت و برنامه های پیش روی این منطقه 
از جمله توسعه فاز 2 این منطقه عملیاتی پرداخته است.     



www.mashal.ir
بهداشت و درمان
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  در ابتدا بفرمایید که بهداشت و درمان 
صنعت نفت بوشهر و خارگ، چه خدمات درمانی 
را به شهرستان هایی مثل عسلویه، کنگان و فارس 

ارائه می کند؟ 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت درجنوب استان 
بوشهرتنهاست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
حضوری پررنگ در زمینه تامین تجهیزات و ارائه خدمات 
درمانی ندارد. در این بخش از کشور، به لحاظ امکانات بهداشتی 
کمبودهایی وجود دارد که می طلبد مسؤوالن نگاه ویژه ای به رفع 

آنها داشته باشند. 
باتوجه به موقعیت راهبردی بوشهرو خارگ، باید همه حواس پنجگانه 
مسؤوالن به این منطقه باشد؛ زیرا امنیت وسالمت، دو رکن مهمی 
هستند که افزایش رضایت مردم را در پی دارد.  بودجه نیزموضوع مهم 
دیگری است که اگربه موقع دراختیار قرارنگیرد، اجرای طرح ها، خرید 
تجهیزات ومراحل نصب و راه اندازی را به تاخیر وتعویق می اندازد. بنابراین 
درموضوع بودجه، تصویب به معنای انجام کار نیست؛ بلکه تخصیص به موقع آن 
از ضرورت هاست. برای مثال، دستگاه سی تی اسکن خریداری شده درسال 
گذشته، به دلیل در اختیار نداشتن بودجه ازسویی، همچنین پایین بودن قیمت 
پیمان و بی عالقگی پیمانکار برای نصب با قیمت های مصوب نفت از سوی دیگر با 

تاخیری یکساله در نصب مواجه شد. 

   خواسته های بومیان منطقه از بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ 
چیست؟ 

خواسته مردم، حضورپزشک متخصص در منطقه است. پزشکانی که هم اکنون 
درمنطقه فعالیت می کنند، حضورشان بیشتر به دلیل احساس مسؤولیتشان است. 
پزشک متخصص وحضورآن درچنین مناطقی، موضوع بسیار مهمی به شمار 
می رود؛ اما از آنجا که با وجود افزایش های تورمی، افزایشی برای دریافت حق 
درمان )ویزیت( آنها لحاظ نشده، نمی توان انتظار داشت که پزشکان متخصص 

حاضر به کار دراین منطقه باشند. 
دراین بخش، مواردی مثل پرواز و اسکان پزشکان در زمان حضورشان درمنطقه 

وجود دارد که نیازمند حل و فصل است. 

  بیمارستان های توحید جم وخارگ، چه تعداد کارکنان وخانواده های آنها را 
زیرپوشش قرار داده است؟

 بیمارستان توحید جم برای حدود 10 تا 12 هزار نیروی رسمی و خانواده های آنها 
طراحی شده است؛ اما به دلیل نداشتن بیمارستانی دیگر درمنطقه و همسو با 
اهداف مسؤولیت اجتماعی، به تمام بومیان، افزون بر200 هزارنفرخدمات ارائه 
می کند. همچنین بیمارستان خارگ برای خدمات رسانی به حدود چهارهزارنفر 

طراحی شده؛ اما به 20 هزار بومی منطقه نیزخدمات درمانی ارائه می کند. 
این مجموعه در قالب مسؤولیت های اجتماعی بهداشت و درمان، عادالنه ترین 
بخشی است که می تواند هزینه کند؛ زیرا بسیاری از افراد را تحت پوشش قرارداده 
استان فارس  بوشهر و جنوب  استان  استان هرمزگان، جنوب  به غرب  و 
خدمات رسانی می کند.  کنگان، بزرگترین شهر نزدیک به جم است و دانشگاه 
علوم پزشکی درآنجا خدمات درمانی ارائه می دهد؛ اما مردم برای دریافت خدمات 

بهتر، به بیمارستان توحید جم مراجعه می کنند. 
 

  چگونه در ارائه خدمات درمانی میان کارکنان صنعت نفت و بومیان منطقه 
تعادل ایجاد می کنید؟

با آنکه بیمارستان توحیدجم برای خدمات رسانی به کارکنان صنعت نفت طراحی 
و ساخته شده؛ اما صنعت نفت به واسطه فعالیت صنایع نفتی متعدددراستان 
بوشهرخود را موظف به ارائه خدمات به مردم منطقه نیز کرده است، بنابراین هیچ 
تفاوتی میان کارکنان صنعت نفت و بومیان منطقه در ارائه خدمات درمانی 

-بهداشتی وجودندارد. 
در صف  بیمارستان  به  مراجعه  هنگام  به  نفت  کارکنان  اینکه  برای  البته 
انتظارقرارنگیرند، درمانگاه خانواده درشهرک جم وشهرک پردیس به پلی کلینیک 
تخصصی تبدیل شده تا فقط کارکنان صنعت نفت و خانواده هایشان از خدمات آن 

استفاده کنند. 
نکته دیگر درقالب مسؤولیت اجتماعی بهداشت ودرمان صنعت نفت، ارائه خدمات 

رایگان به بیماران بومی مراجعه کننده به بخش دیالیز و تاالسمی است. 

  همانطور که گفتید، جمعیت تحت پوشش بیمارستان توحید جم بیش از 
پیش بینی های صورت گرفته است. برای افزایش خدمات رسانی چه گام هایی از 

سوی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ در حال انجام است؟
بیمارستان توحید جم ازسال 1398 وارد فازتوسعه ای شده است. با توقف این مهم 
در گذشته، طرحی که می توانست با50 -60 میلیارد تومان به انجام برسد، اکنون 

باید برای آن بیش از 100 میلیارد تومان هزینه شود. 
  مهندس مشاور انتخاب که تا یک سال آینده وارد فاز بهره برداری خواهد شد. با 
اجرای این طرح، رستوران و اموراداری از ساختمان بیمارستان جدا و در ساختمان 
جدید مستقر می شوند. اتاق های خالی در داخل بیمارستان نیز به اتاق عمل و 

بخش های مختلف تبدیل خواهند شد. 
طی چند ماه گذشته بخش آی سی یو بزرگساالن و اطفال را با سه تخت راه اندازی 
و بخش بستری زنان ومردان را که درگذشته یکی بود، از هم تفکیک کرده ایم. یک 
دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان جم نصب شده که بهمن امسال راه اندازی 

خواهد شد. 
برای جزیره خارگ نیزاین دستگاه خریداری و نصب شده و از آنجا که بسیاری از 
اعزام ها درخارگ و جم به سی تی اسکن مربوط می شود، به حل این موضوع کمک 

بسزایی کرده است. 
بااجرای طرح توسعه در بیمارستان جم، می توان از اعزام بیماران به دلیل نداشتن 

NICU به بوشهر نیزجلوگیری کرد. 
درمانگاه خانواده تندگویان درشهرک شهید تندگویان را ازسطح یک به سطح دو 
ارتقا داده ایم و هم اکنون متخصصان داخلی، اطفال، زنان، سونوگرافی، کارشناس 
تغذیه، کارشناس روانشناسی و نمونه گیری آزمایشگاه به فعالیت در آن مشغولند. 

سمیه راهپیما  بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ در شهرستان جم واقع شده وهمسو با اهداف 
مسؤولیت اجتماعی، افزون برکارکنان، به بومیان ساکن دراین منطقه نیز خدمات درمانی  ارائه می کند. 
خارگ در فاصله 265 کیلو متری استان بوشهر قرار دارد و با بیش از70 هزارسکنه، ازشرق و شمال شرق به 
استان فارس، از جنوب به عسلویه، از جنوب  غرب به شهرستان کنگان و از شمال و شمال غرب نیز به ترتیب 
به شهرستان های دشتی و دیر محدود می شود.  بوشهر، به دلیل اختصاص70 درصد درآمد ارزی کشور 
وتولید 75 درصد انرژی، یکی از مهم ترین مناطق کشور به شمار می رود و ارائه خدمات بهداشتی-درمانی 
به سکنه بومی این منطقه ازجمله فعالیت هایی است که بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر به عنوان یکی 
از زیر بخش های خدمات رسان انجام می دهد.   به دلیل موقعیت راهبردی بوشهر و خارگ و همچنین خدماتی 
که بهداشت و درمان صنعت نفت در آن انجام می دهد، خبرنگار »مشعل« با دکتر سعیدگران پی، رئیس 

بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید. 

گفت وگو با رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ

 

 وزیر نفت در دولت سیزدهم کمک بسزایی به 
ح توسعه  بهداشت و درمان صنعت نفت کرده و طر
ی  بیمارستان توحید جم از چند ماه گذشته با اعتبار

افزون بر188 میلیارد تومان درحال انجام است

 اختصاص بیش از 180 میلیارد 
تومان برای توسعه بیمارستان جم
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مانند  دیگر  ازصنایع  شما  انتظار    
پتروشیمی و... که از سوی بهداشت و درمان 

خدمات دریافت می کنند، چیست؟ 
درمانگاه خانواده شهرک پردیس به کارکنان 
پتروشیمی اختصاص دارد و نزدیک به سه هزار و 300 
نفر از نیروهای رسمی و خانواده های آنها از ما خدمات 

درمانی دریافت می کنند.
 دراین میان نزدیک به سه هزار نیروی غیر رسمی صنعت 
پتروشیمی نیز در این منطقه فعالیت دارند. پتروشیمی ها 
فقط گیرنده خدمات درمانی هستند و هیچ کمکی به ما در 
مواردی مثل خرید تجهیزات نمی کنند. ازمسؤوالن این بخش 
برای ارائه خدمات درمانی بهتر به کارکنان شان انتظار می رود 
همکاری بیشتری با بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ 

داشته باشند. 

   برای افزایش کیفیت خدمات چه اقدامات دیگری از سوی بهداشت 
و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ صورت گرفته است؟

ازابتدای سال تاکنون 9 میلیارد و 300 میلیون تومان تجهیزات خریداری 
ونصب شده است. همچنین به منظورافزایش کیفیت خدمات، پزشکان 
فوق تخصص غدد، فوق تخصص گوارش و متخصص کلیه را برای ارائه 

خدمات در بیمارستان توحید جم به خدمت گرفته ایم.
 بخش دیالیز نیز حرف نخست را در کل منطقه می زند؛ چرا که یکی از 
بهترین های فوق تخصص  کلیه را در اختیار داریم و ازآنجا که اعزام های 
متعددی به بخش دندانپز شکی می شود، متخصص ریشه دندانپزشکی 

را جذب و برای این بخش دستگاه OPG تهیه کرده ایم. 
تاچندماه قبل برای انجام برخی اعمال جراحی، نیاز بود که بیمار به شیراز 
و بوشهر اعزام شود؛ اما برای رفع این مشکل، با تجهیزپزشکان، تعداد 
عمل های جراحی از سه نفر به 12 نفر درماه رسیده و تعداد اعزام ها 

نیزکاهش یافته است. 
با خرید و راه اندازی دستگاه CR برای انجام عمل جراحی ارتوپدی برای 
نخستین بارعمل جراحی تعویض مفصل ران را طی یک سال گذشته 
داشته ایم، در صورتی که در گذشته برای انجام این عمل، الزم بود بیمار 

را به شیراز اعزام کنیم. 
پیشتر تنها با چهارمتخصص داخلی، اطفال و جراحی زنان می توانستیم 

قرار داد ببندیم و به مابقی باید فرانشیز می پرداختیم؛ اما در دولت 
سیزدهم، این مشکل بر طرف شد و پزشکان براساس تعرفه خصوصی 
دستمزد می گیرند، ضمن آنکه این امکان وجود دارد که بتوانیم با بیش 

از 30 مرکز جدید درمانی قرارداد ببندیم. 

  عالوه بر مواردی که برای بهبود ارائه خدمات در بهداشت و درمان 
صنعت نفت منطقه بوشهر به آن اشاره کردید، چه گام های دیگری 

برداشته شده است؟
هر آن امکان ایجاد بحران در منطقه وجود دارد. از این رو طی7- 6 ماه 
اخیر مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات)EOC( را راه اندازی کرده ایم 
که با دستور سازمان پدافند غیر عامل، مسؤولیت آن به بهداشت و درمان 

صنعت نفت بوشهر و خارگ واگذار شده است. 
همچنین زمین موردنیازمرکزحوادث و فوریت های پزشکی )تروماسنتر( 
نیز مشخص و بودجه خرید آن تصویب شده است. ساخت مرکز درمرحله 
انتخاب مهندسان مشاور قرار دارد و برای آن سوله چند منظوره بحران 

در نظر گرفته شده که طی یک سال آینده نیز راه اندازی خواهد شد. 
در خصوص تامین آمبوالنس های دریایی وهوایی نیز تالش هایی در دولت 
سیزدهم شده است که تعدادی خریداری شود. اکنون 70 درصد 
آمبوالنس های منطقه از رده خارج هستند و تقریبا دو سالی می شود که 

هیچ آمبوالنس جدیدی وارد ناوگان این مجموعه نشده است. 
درباره تامین آمبوالنس های هوایی و دریایی بامنطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس نیز نشست هایی برگزار شده و تعامل خوبی با دیگرشرکت های 

فعال منطقه وجود دارد. 
 

  بزرگترین بیمارستان نزدیک به توحید جم، کنگان است که از آن به 
عنوان بیمارستان معین نام برده می شود. آیاخدماتی که دراین بیمارستان 

ارائه می شود، جوابگوی نیازهای مردم منطقه است؟
  بر اساس مصوبات کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور، از سال های گذشته بیمارستان کنگان، معین جنوب استان بوشهر 
بوده وبرهمین اساس، کمک های شرکت های نفتی همسو با مسؤولیت های 

اجتماعی به آن اختصاص یافته است.
 طی یک سال گذشته 20 اعزام به این بیمارستان داشته ایم؛ اما این 
بیمارستان امکانات زیادی ندارد و بیمار برای ادامه درمان باید به بوشهر 

اعزام شود. 

 دراین زمینه نیازمند همدلی وهمگامی بیشتر برای ترسیم برنامه ای جامع 
وکامل به منظور تقسیم وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور و وزارت نفت هستیم تا بتوان کمبودها را جبران کرد که صنایع 

پتروشیمی نیز باید به میدان بیاید. 

  شما عالوه بر مسؤولیت بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و 
خارگ، رئیس شورای راهبردی سالمت روان سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت نیزهستید. لطفا بفرمایید در این زمینه چه گام هایی برداشته 

شده است؟
در زمینه سالمت روان برنامه های عملیاتی داریم که درسال 1401 در 
سطح بهداشت و درمان صنعت نفت اجرا می شود، دراین میان مشکالتی 

هم وجود دارد که بزرگترین آن موازی کاری برخی مدیریت هاست. 
برای جلوگیری از این موازی کاری در جلسه 27 فروردین امسال شورای 
معاونین وزارت نفت بر اساس بند 13مصوب شد که همه مراکز روانشناسی 

ومشاوره، زیر نظر بهداشت و درمان صنعت نفت قرار بگیرند.
 به این معنا که ناظر و متولی فنی آن بهداشت و درمان است و خارج 
ازسازمان بهداشت و درمان، فعالیت در زمینه سالمت روان، غیرعلمی 

است. 
 هم اکنون سه آسیب اجتماعی شامل اعتیاد، طالق و روانشناس نما 
درکشور وجود دارد. افرادی که حرف های نادرست را به صورت درست 
بیان می کنند. هیچ کس در هیچ جایی از صنعت نفت تا زمانی که از شورای 
سالمت روان سازمان بهداشت و درمان مجوز دریافت نکند، نمی تواند 

مرکز روانشناسی راه اندازی کند. 

  در پایان اگر موضوعی باقی مانده که از این طریق می خواهید 
اطالع رسانی کنید، بفرمایید. 

شاید الزم باشد که به همکاران ما دربهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر 
و خارگ توجه بیشتری شود. سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
منطقه ای عملیاتی و در مسیر تولید است؛ اما کارکنان بهداشت ودرمان 
صنعت نفت بوشهر در رده خدماتی آن قرار گرفته اند و به نظر می آید باید 

اصالحی در این دسته بندی صورت گیرد. 
نیروهای ما نمی توانند به صورت اقماری کارکنند و75 درصد آنها از نظر 
ارتقای شغلی فریز مانده اند؛ اما به دلیل عالقه ای که به حرفه پزشکی و 

پرستاری دارند، با دل و جان ادامه فعالیت می دهند. 

 

ج هستند و تقریبا دو سالی می شود که هیچ آمبوالنس جدیدی   آمبوالنس های منطقه از رده خار
وارد ناوگان این مجموعه نشده است

 درصداکنون
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   شرکت ملی حفاری ایران

روزآمدسازی 
بزرگ ترین سایت 

بازسازی 
دستگاه های 

حفاری

 شرکت نفت و گاز گچساران 
ایمن سازی بیش از 7 کیلومتر 

خطوط جریانی گاز

گاز  و  نفت  بهره برداری  مدیرعامل شرکت 
گچساران از پروژه تعمیر و ایمن سازی بیش از 7 
کیلومتر خطوط جریانی گاز در این شرکت خبر 

داد.
مهرداد کاهکش با بیان اینکه این شرکت در میان 
شرکت های دیگر دارای ویژگی خاص است، گفت: 
با توجه به گستردگی خطوط لوله این شرکت در 
بودن مسیرهای  استان و سخت گذر  چهار 
دسترسی به تأسیسات، ایمن سازی خطوط لوله  
نفت و گاز از اولویت های اصلی این شرکت به شمار 

می رود.
وی تصریح کرد: اکنون پروژه خط لوله ۸ اینچ گاز 

به طول 7 هزار و ۱۰۰ متر در حال انجام است.
گاز  و  نفت  بهره برداری  مدیرعامل شرکت 
گچساران در تشریح این خبر اظهار کرد: این 
پروژه شامل خطوط ۸ اینچ چندراهه پازنان ۲ 
مربوط به پنج حلقه چاه گازی چندراهه ۲ پازنان 
۲ به طول 7 هزار و ۱۰۰ متر که عملیات های 
اجرایی شامل خاکبرداری از روی تمامی خطوط، 
نواربرداری و تمیزکاری و عملیات سند پالست، 
رنگ آمیزی با رنگ اپوکسی، عملیات برشکاری و 
تعویض نقاط معیوب در طول مسیر می شود، 
ساخت دوباره تکیه گاه مهارکننده روی چاها، 
عملیات خاک ریزی با خاک نرم و خاک معمولی 

روی تمامی خطوط در حال انجام است.
آزمون  عملیات  همزمان  گفت:  کاهکش 
هیدرواستاتیک تمامی خطوط، عملیات توپکرانی 
و اتصال نهایی و عملیاتی کردن دوباره خطوط به 
چاه ها و چندراهه ۲ پازنان ۲ نیز با سرعت و ایمنی 
کامل در حال تکمیل شدن است و در روزهای 

آینده عملیاتی می شود.

 پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
 افزایش روزانه 3 میلیون مترمکعب

 تولید گاز
مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از افزایش تولید گاز در این 

پاالیشگاه با وجود ماندگاری هوای سرد خبر داد.
یحیی فیضی گفت: کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در 
هفته گذشته به صورت ۲۴ ساعته در دمای هوای منفی ۲۰ درجه 
مشغول کار بودند تا بتوانند گاز را به طور مداوم و پیوسته به 
هموطنانمان در شمال شرق  کشور برسانند. وی افزود: تاکنون هم 
تولید پایداری داشتیم و در روزهای اخیر با ابتکاراتی که انجام شد، 
توانستیم حتی ۳ میلیون مترمکعب در روز به تولید پاالیشگاه اضافه 
کنیم. مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تأکید کرد: در این 
پاالیشگاه روزانه ۲ هزار و ۱۰۰ نفر مشغول کارند و با توجه به شرایط 
خاصی که بر اثر سرمای هوا در کشور به  وجود آمد، اکنون به صورت 
۲۴ ساعته مشغول به کار هستند. فیضی همچنین با بیان اینکه سرمای 
هوا در منطقه خانگیران ماندگار شده است، اظهار کرد: تأسیسات گازی 
در محیط باز قرار دارند، اما با وجود این ماندگاری هوای سرد، تأسیسات 
گازی به صورت مداوم برای نگهداشت، آماده به کار بودن و تولید گاز، 

پایش می شوند که سبب تولید مداوم در روزهای اخیر شده است.

  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

انتقال 2 میلیارد و 800 میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه ها
 مجتمع گاز پارس جنوبی  

تولید پایدار گاز در 13 پاالیشگاه  کشور
  صندوق های بازنشستگی صنعت نفت 

گازسوزی مشعل های ایالم پایان 
می یابد

 
رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت 
نفت گفت: روند رو به رشد پتروشیمی دهلران، ان جی ال 
۳۱۰۰، نیروگاه برق صبا و ایستگاه های تقویت فشار گاز 
این نوید را می دهد که در افق ۱۴۰۲ بعضی از این طرح ها 
به بهره برداری برسد. از این رو، صندوق نفت ضمن خلق 
منابع پایدار، با ایفای نقش خود در خاموش کردن 
مشعل های غرب کشور تا دو سال آینده، کار با اهمیتی 

برای پیشرفت کشور انجام خواهد داد.
عبدالحسین بیات در سی ونهمین نشست شورای عالی 
پروژه ها در جریان بازدید از طرح های گروه اقتصادی 
صندوق های بازنشستگی صنعت نفت در غرب کشور در 
دو بخش و در محل های پتروشیمی دهلران و پتروپاالیش 
دهلران گفت: پیشرفت  طرح های در حال اجرا از جمله 
پتروشیمی دهلران، پتروپاالیش دهلران، ایستگاه های 
تقویت فشار گاز و نیروگاه صبا دهلران مطابق با گزارش 

مدیران پروژه در نشست های شورای عالی پروژه است.
وی با بیان اینکه مقدار پیشرفت طرح های یاد شده 
محسوس، مطلوب و معنادار ارزیابی می شود، افزود: این 
روند توسعه سبب افزایش قابل  مالحظه اشتغال آفرینی در 
منطقه شده است و در فهرست خدمات ارزشمند نظام و 
صنعت نفت و مجموعه صندوق ها قرار دارد و شایسته است 
از مدیران و متخصصان و کارگران تشکر و قدردانی کنیم.

رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت 
نفت گفت: رابطه صنعت و محیط باید تضمین کننده رشد 
صنعتی و توسعه منطقه باشد، تأسیسات در حال ساخت، 
افزون بر جذب نیروی کار بومی، سبب می شود جوانان و 
نوجوانان منطقه افق آینده خود را در این قلمرو اقتصادی 
و اجتماعی به روشنی ترسیم کنند؛ از این رو تأکید می کنم 
چنانچه بیش از پیش بینی قانون، منطقه ظرفیت نیروی 
بومی مورد نیاز و متخصص را داشت، این جذب انجام شود.

بیات گفت: بعضی از طرح های نیمه کاره یا راکد مانده 
از گذشته اگر در موعد مقرر به بهره برداری می رسید 
هم اکنون از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای 
کشور نفع فراوانی داشت، اما در سال های گذشته به دالیل 
مختلف، اهتمام کافی و مؤثر نبوده است؛ اکنون کشور 
نیازمند آبادانی، درآمد و تحول اقتصادی است تا امید در 
الیه های مختلف جامعه تقویت شود، خوشبختانه 
حرکت های زیرساختی مؤثری ازسوی دولت سیزدهم 
شکل گرفته است؛ از این رو مجموعه گروه اقتصادی 
صندوق ها با شتاب بخشی به پروژه های خود که همه آنها 
ملی و منطقه ای هستند با رویکرد دولت سیزدهم در 

چارچوب ارزش های بنگاه اقتصادی، همراهی می کند.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران با اشاره به سوخت رسانی به نیروگاه های کشور 
گفت: در ۹ ماه امسال ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر 
سوخت به نیروگاه های کشور انتقال داده شده است.

ارسالن رحیمی با اشاره به روند سوخت رسانی به 
نیروگاه های کشور تصریح کرد: اکنون نیروگاه های 
متصل به شبکه خطوط لوله طبق برنامه تعریف شده 

سوخت مورد نیاز خود را دریافت می کنند.
رحیمی اظهار کرد: با کاهش شدید دما و با توجه 
به ناترازی گاز و نیاز مبرم نیروگاه ها برای تأمین 

خوراک، این امر با ارسال سوخت مایع به عنوان سوخت جایگزین به نیروگاه ها از 
بستر شبکه خطوط لوله در حال انجام است.

رحیمی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی شبکه خطوط لوله در روند انتقال سوخت 
و فرآورده های نفتی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۲ میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه های کشور از 
طریق خطوط لوله انتقال نفت تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۹ نیروگاه کشور به 
شبکه خطوط لوله متصل هستند، بیان کرد: از جمله 
برنامه هایی که به منظور گستردگی خطوط لوله انتقال 
با توجه به نقشی که این مجموعه در بهینه سازی 
مصرف انرژی و صرفه جویی در سوخت دارد، اتصال 
۹ نیروگاه دیگر به این شبکه در دستور کار قرار گرفته 

است.
به گفته رحیمی، این موضوع مستلزم تأمین حدود 
۵۹۰ میلیارد تومان اعتبار است که درصدد هستیم بر اساس اعتبارات محقق شده 

 و اولویت بندی های انجام شده این برنامه عملیاتی شود.
به گفته وی، به منظور اجرای این برنامه، آذرماه امسال نیروگاه شهید سلیمی 

نکا به شبکه خطوط متصل شده است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به آمادگی ۰۰۱ درصدی 
پاالیشگاه های پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز گفت: با تالش و اقدام های 
شاخص، روزانه ۰7۵ میلیون مترمکعب گاز از پاالیشگاه های پارس جنوبی 
فرآورش می شود. احمد باهوش اظهار کرد: پاالیشگاه های سیزده گانه مجتمع 
پارس جنوبی با حداکثر ظرفیت و با شرایط ایمن و پایدار، در سخت ترین شرایط 

عملیاتی در حال تولید پایدار گاز هستند.
وی افزود: تمام یگان ها و واحدهای عملیاتی مستقر در پارس جنوبی در دریا و 
خشکی و در یکی از بزرگ ترین مراکز استخراج و فرآورش گاز )مجتمع گازپارس 
جنوبی( خالصانه و جهادگونه برای تأمین رفاه، عزت و سربلندی مردم کشورمان 

بی وقفه و به صورت شبانه روزی در تالشند.

بومی سازی ۱۳۸۶ قطعه 
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد: با انجام اقدام های نوآور و خالقانه 
متخصصان و کارکنان کارگاه مرکزی این مجموعه، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه 

بیش از ۶۸۳۱ قطعه و تجهیزات در این کارگاه داخلی سازی شده است. باهوش 
در این باره گفت: باهدف تحقق برنامه های تعریف شده در سال »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« و تالش برای تولید پایدار گاز در فصل زمستان، کارکنان و 
متخصصان کارگاه مرکزی مجتمع هر روزه برای مهندسی معکوس و داخلی سازی 

قطعات و تجهیزات مورد نیاز در این مجموعه در تالشند.
وی ادامه داد: با تکیه بر دانش روز و با هدف بومی سازی قطعات و تجهیزات 
پاالیشگاهی با تالش متخصصان جوان کارگاه مرکزی مجتمع در ۹ ماه 
گذشته بیش از هزار و ۶۸۳ قطعه مورد نیاز پاالیشگاه های مجتمع درکارگاه 

مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی بومی سازی شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به پیاده سازی و اجرای دقیق مسائل 
ایمنی در کارگاه مرکزی این مجموعه تصریح کرد: دراجرای عملیات ساخت 
قطعات و تجهیزات داخلی مورد نیاز پاالیشگاه های مجتمع، از ابتدای امسال تا 
پایان آذرماه بیش از ۲۹ هزار و ۶۳۶ نفرساعت کار بدون حادثه ناتوان کننده در 

کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به برنامه های صنعت نفت در زمینه توسعه 
میدان های نفت و گاز و نقش محوری این شرکت در تحقق این موضوع گفت: 
فعالیت های بزرگ ترین سایت بازسازی دستگاه های حفاری در کشور شتاب می گیرد.

حمیدرضا گلپایگانی در بازدید از این سایت واقع در منطقه ِسِدین)حومه اهواز( درباره 
شتاب  بخشی به این مرکز گفت: روزآمدسازی و آماده به کار کردن دکل های حفاری 
وتجهیزات ومتعلقات مربوط به آنها، در پی تأکید و اهتمام وزارت نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران برای پاسخگویی به اجرای برنامه های حفاری در موقعیت مناطق 
نفت خیز خشکی و دریایی کشور، در دستور کار قرار گرفته است و با جدیت دنبال 

می شود.
وی گفت: بازسازی و نوسازی و تعمیرات اساسی )اورهال( تجهیزات از ارکان اصلی 
عملیات حفاری است که باید با هم افزایی و همیاری مستمر و بیش از پیش مدیریت های 
بازسازی و ارتقای دستگاه ها و تجهیزات حفاری و نگهداری و تعمیرات )نت( و دیگر 

بخش های مرتبط به نحو مطلوب حاصل می شود. 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه همه دستگاه های حفاری ناوگان 
شرکت نیاز به  روزآمدسازی دارند، اظهار کرد: در این ارتباط نیاز به برنامه ریزی ، جدول 
زمان بندی و هماهنگی بخش های عملیاتی و پشتیبانی و کار جهادی است تا پس از 
بررسی کارشناسی و بازرسی فنی و نیازسنجی دستگاه حفاری در موقعیت استقرار و 
تهیه گزارش مستدل، نسبت به تدارک کاال و قطعات و تجهیزات اقدام و به محض انتقال 
دکل به سایت، مراحل بازسازی در کارگاه های فنی آغاز و بدون وقفه و در نزدیک ترین 
زمان ممکن در چارچوب استانداردهای تعریف  شده انجام و دستگاه برای استقرار در 

موقعیت های عملیاتی آماده شود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین در نشست با اعضای شورای اسالمی 
روستای ِسِدین درباره تأمین نیازهای این روستا در چارچوب مسئولیت  اجتماعی بحث 

و تبادل  نظر کرد.

در این نشست گلپایگانی با اشاره به مشارکت شرکت ملی حفاری ایران در ایفای 
مسئولیت های اجتماعی گفت: به مدیریت های شرکت و پیمانکاران طرف قرارداد تأکید 
شده است که در زمینه تأمین نیروی انسانی به طور حتم از مردم جوامع مناطق پیرامونی 
نظیر روستای ِسِدین که همجوار تأسیسات و کارگاه های شرکت واقع است، بهره  بگیرند.

قراردادهای مستمرغیرپروژه ای سامان دهی می شود
عبدالرحمان نساج، مدیرمنابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران نیز از سامان دهی 
قراردادهای مستمر غیرپروژه ای این شرکت خبر داد اظهار کرد: برای این منظور طی 
۱۰ ماه گذشته در کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است، کار کارشناسی 
درحوزه های مهندسی ساختار و بهره وری، امورقراردادها و منابع انسانی در ارتباط با ۸۱ 
پیمان نیروی انسانی با حدود ۹ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی ارکان ثالث شاغل در دیگر 

مدیریت های عملیاتی و ستادی، انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از رفع مشکل تولید کارت های سوخت 
خبر داد و گفت: تا پایان دی، تولید همه 
۹۰۰هزار درخواست باقی مانده کارت های 

سوخت انجام می شود.
علی اکبر نژادعلی با بیان وارداتی بودن 
»چیپست« موجود در بدنه کارت های سوخت 
اظهار کرد: انحصار تولید این بخش از بدنه 
کارت سوخت، در اختیار چند کشور محدود 
است و شرکت های واردکننده آنها نیز به 
مشکل برخوردند؛ به همین علت، تولید 
کارت های سوخت با تأخیر همراه شد. فریمی 
که چیپست روی آن سوار می شود، در 
کارگاه های داخلی تولید و پس از تبدیل به 
کارت های خام، شخصی سازی کارت ها انجام 

می شود.
وی ادامه داد: امسال حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ 

هزار درخواست صدور کارت سوخت داشتیم 
که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار عدد مربوط 
به خودروهای نوشماره و ۲ میلیون بقیه مربوط 
به کارت های هوشمند سوخت المثنی بود. 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با تأکید بر اینکه اکنون مشکل تأمین 
کارت های خام رفع شده و روند تولید کارت 
هوشمند سوخت، به روند عادی خود بازگشته 
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار  از  است، گفت: 
درخواست ثبت  شده، تولید ۹۰۰ هزار کارت 
سوخت باقی مانده است که امیدواریم تا پایان 

دی ماه، تولید آنها نیز انجام شود.
نژادعلی ادامه داد: کارت هایی که تاکنون تولید 
شده اند به نشانی افراد ارسال می شوند، اما در 
این فرآیند نیز مشکالتی مانند وجود نشانی 
اشتباه در مرحله صدور سند خودرو وجود دارد. 
باجه های معطله پست  به  این کارت ها 

بازمی گردند و هموطنان می توانند با مراجعه به 
سامانه epolice.ir یا post.ir متوجه شوند 
کارتشان در چه مرحله ای قرار دارد. وی بیان 
کرد: گاهی کارکنان پست تا دو مرحله به منزل 
متقاضی دریافت کارت سوخت مراجعه 
می کنند، اما مالک کارت سوخت حضور ندارد 
که باز هم کارت به باجه های معطله پست 

ارجاع داده می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی درباره علت بومی سازی نشدن مجموعه 
تراشه های موجود در بدنه کارت های سوخت 
توضیح داد: یک موضوع  فناوری تخصصی 
است و امیدواریم با همراهی شرکت های 
دانش بنیان داخلی بتوانیم این فرآیند را نیز 
بومی سازی کنیم، این شرکت ها در گذشته نیز 
بسیاری از تجهیزات مربوط به سامانه هوشمند 

سوخت را بومی کرده اند.

   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

صدور 900 هزار درخواست  کارت سوخت تا پایان دی ماه
   پاالیشگاه دوازدهم پارس جنوبی  

 پاکسازی مناطق کوهستانی تنگه بنو
 از توابع سیراف

کارکنان پاالیشگاه دوازدهم مجتمع 
با حفاظت  پارس جنوبی همسو  گاز 
محیط زیست، مناطق کوهستانی تنگه بنو 
)شنویی( از توابع شهر تاریخی سیراف را 
پاکسازی کردند.حبیب اهلل رئوف، رئیس 
اچ اس ای پاالیشگاه دوازدهم مجتمع گاز 
و  ن  کنا ر کا گفت:  جنوبی  پارس 
متخصصان پاالیشگاه دوازدهم با هدف 
ترویج و اشاعه فرهنگ حفاظت محیط 
محیط زیست  حفظ  به ویژه  زیست، 
کوهستانی،  مناطق پیرامونی تنگه بنو از 
توابع شهر تاریخی سیراف را پاکسازی 
کردند.  وی محیط زیست را بستری 
مناسب برای توسعه پایدار خواند و با 
حفاظت  فرهنگ  ترویج  بر  تأکید 
محیط زیست در جامعه افزود: بدون 
حفاظت از محیط زیست و طبیعت ادامه 
زندگی برای بشر امکانپذیر نیست و 

کارکنان این پاالیشگاه برای گسترش این 
فرهنگ اقدام های شایسته ای پیاده سازی 
کرده اند.  رئیس اچ اس ای پاالیشگاه 
پارس جنوبی  گاز  مجتمع  دوازدهم 
تصریح کرد: پاکسازی سواحل، برگزاری 
کالس های آموزشی محیط زیستی در 
مدارس شهرستان های همجوار، نصب 
تابلوهای تبلیغاتی در حوزه محیط زیست 
و برگزاری اردوهای فرهنگی از اقدام های 
شاخص کارکنان پاالیشگاه دوازدهم 
حفاظت  فرهنگ  ترویج  با  همسو 

محیط زیست در سال ۱۴۰۱ است. 
رئوف ادامه داد: بدون تردید برای 
دستیابی به توسعه پایدار، باید توجه 
جدی به حفظ و حراست از محیط زیست 
داشته باشیم و امید داریم با برنامه ریزی 
دقیق و منظم بتوانیم دستاوردهای خوبی 

در این حوزه داشته باشیم.
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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

حکمت های علوی؛ عوارض بدگمانى
 امام علی )ع( فرموده اند: َشرُّ النَّاِس َمْن ال یَِثُق بِأََحٍد لُِسوءِ َظنِِّه َوال یَِثُق بِِه أََحٌد 
لُِسوِء فِْعلِِه؛ بدترین مردم کسی است که به خاطر بدگمانی خود، به هیچ کس 
اطمینان نمی کند و هیچ کس هم به خاطر بدرفتاری او، به وی اطمینان نمی کند. 

)غررالحکم ج۴ ص۱7۸(

شرح حدیث
اعتماد، برترین دارایی فرد و جامعه است؛ اما افراد بدبین، از این سرمایه محرومند 

و چه فقری باالتر از این؟
سوءظن سبب می شود که هر سخن، هر کار و هر رفتاری از سوی دیگران را به 

بدترین شکل آن تعبیر کنیم و محمل خوب و مثبتی برای آنها نیابیم.
از نگاه فرد بدگمان، همه دروغ می گویند، ریا می کنند، صداقت ندارند و در فکر 
فریبند. پس به سخن هیچ کس نمی توان اعتماد کرد و به قول و قرار هیچ کس 

نمی توان دل بست. این دیدگاه، جهنمی را برای بدبینان پدید می آورد؛ چرا که 
نتیجه این سوءظن و بی اعتمادی به همه، آن می شود که فرد بد بین از چشم و دل 
دیگران می افتد و دیگران هم به او بی اعتماد و بی اعتقاد می شوند و این پیامد، تلخ تر 

و دشوارتر از اولی است.
حسن ظن، رفتار ما را با دیگران در بستری سالم، مطلوب و پرامید قرار می دهد؛ 
اما سوءظن، این رفتار را نسنجیده، مغرورانه، خودخواهانه و تحقیرآمیز می سازد و 

در نتیجه فرد فرصت ارتباط با دیگران را از دست می دهد.
سوء ظن، اطمینان نداشتن به دیگران و در نتیجه مورد اعتماد دیگران نبودن، 
موجب گسستن همه پیوندهای اجتماعی و سست شدن رابطه ها می شود. پس 
دلیل اینکه موالیمان، بدبینان را بدترین مردم می شمارد، با این عوارض و آفاتی که 

گفته شد، امری روشن است.
بدبین نباشیم، تا به ما با چشم بدبینی ننگرند.

پیام تبریک میالد حضرت زهرا )س( و  بزرگداشت 
مقام زن 

 مهدی علی مددی، رئیس شورای 
عالی فرهنگی وزارت نفت به مناسبت 
زادروز والدت حضرت فاطمه زهرا 
)س( و بزرگداشت مقام زنان و مادران 
صنعت نفت، پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:
 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالروز  لثانی،  جمادی ا بیستم 
والدت منظومه فضایل و ارزش های 
انسانی، اسوه تقوی و معنویت، زهرای 
کبری  صدیقه  حضرت  مرضیه 
فاطمه الزهرا )س(، یادآور جایگاه رفیع 
و مرتبه واالی مقام زن و مادر در 

فرهنگ اسالمی است.
 حضرت زهرا )س(، الگوی جامعی 

تمام هویت های  تنها  نه  است که 
کمالی یک زن، بلکه جمیع فضایل 
متصور برای یک انسان کامل، در 
ایشان خالصه شده است. بی تردید 
انتخاب میالد حضرت زهرا )س(، به 
عنوان روز زن، اوج تکریم و بزرگداشت 
مقام زنان و مادران را به تصویر کشیده 
و  ال  ا و شتی  ا گد ر بز ؛ ست ا
مسؤولیت آفرین که شأن و جایگاه 
آرمانی زنان جامعه را به افق های دور 

و ابدی پیوند می زند.
یکی از مهم ترین دستاوردها و 
جمهوری  مقدس  نظام  افتخارات 
اسالمی ایران، هویت بخشی به زنان 
است که توانسته اند با یاری از خداوند 
بلند مرتبه و با اتکا به نفس با حفظ 

عفاف و حجاب، در عرصه های مختلف 
بدرخشند. صنعت نفت نیز همیشه از 
وجود بانوان فرهیخته بهره برده و 
گستردگی صنعت نفت و تنوع مشاغل 
آن، این امکان را ایجاد می کند که با 
شناسایی استعدادها و قابلیت های 
زنان موفق و به کارگیری آنها از این 
بیشتر  هرچه  پتانسیل،  و  فرصت 

استفاده شود.
میالد  رسیدن  ا فر نب  ینجا ا  
باسعادت حضرت فاطمه )س(، روز 
مادر و بزرگداشت مقام زن را به بانوان 
سرزمین ایران، بویژه بانوان صنعت 
نفت تبریک و شادباش گفته و از 
و  منان سعادت  و  بزرگ  خداوند 
توفیقات روز افزون همه را خواستارم.

عطر ماندگار: از بیانات رهبر معظم انقالب

 ایام ماه مبارک رجب است. اولین 
چیزی که در این ایام و بعد در ایام ماه 
مبارک شعبان، باالخره در پله  سوم و 
باالتر در ماه مبارک رمضان باید مورد 
توجه یکایک ما قرار بگیرد - هر جا 
و زدودن  اصالح خود   - هستیم 
غفلت ها و ظلمت ها از دل خود باید 
باشد؛ اصل این است. همه  این ماجراها 
و کشمکش هایی که در زندگی بشر، 
در بعثت انبیا، در مبارزات اجتماعی و 
سیاسی و نظامی  که پیغمبران الهی با 
رنج ها،   – داشتند  دشمنان خدا 
پیروزی ها،  شادی ها،  محنت ها، 
شکست ها، همه و همه - مقدمه  این 
است که انسان بتواند در هنگام عبور 
از این مرزی که ناگزیر باید از آن عبور 
کرد - یعنی مرز زندگی مادی و حیات 
اخروی و دائمی - شادمان باشد، 
خرسند باشد، حسرت زده نباشد؛ همه  
حرف ها برای این است. اگر گفته اند 
اگر  باشید،  داشته  خوب  اخالق 
گفته اند عمل به این مقررات داشته 
باشید، اگر گفته اند مبارزه کنید، اگر 
گفته اند عبادت کنید، همه برای این 
است که این ماده خامی را که به ما 
سپرده شده است، به کیفیت مطلوب 
و محصول بهینه برسانیم و از این 

دروازه خارج کنیم؛ برای این است که 
این صفحه  سفیدی که به ما سپرده اند 
تا آن را با اعمال خود منقش کنیم، با 
نقش زیبایی، نقش مطلوبی از آب 
دربیاوریم و روی دست بگیریم و 
برویم. همه چیز آنجاست، سرنوشت 
آنجاست؛ اینها مقدمه است. در این 
اردوگاهی که ما امروز در آن مشغول 

تمرین هستیم، برای اینکه تا یک 
جایی این تمرین به کار ما بیاید، باید 
سعی مان بر این باشد که در این 
اردوگاه از حداکثر فرصت ها استفاده 
کنیم و نگذاریم غنیمتی از دست 
برود، سرمایه ای سوخت و سوز بشود 
و چیزی در مقابل آن عاید نشود.              

)1393/02/10(

 اولین چیزی که باید در ماه رجب مورد 
توجه قرار گیرد

اخبار

 ماه رجب، ماه پرخیر و برکتی است که با انجام چند عمل، مجوز ورود به بهشت برای 
کسی که خودسازی کرده باشد، صادر و درهای رحمت و بخشش الهی به روی تمامی 
بندگان باز می شود. در روایات آمده است که هر کسی سه روز از این ماه )پنج شنبه، جمعه 
و شنبه( را روزه بگیرد، ثواب بیشتری برایش دارد. رجب، ماهی است که مناسبت های 
برجسته ای مانند لیله الرغائب، میالد امیرالمؤمنین)ع( و شکافته شدن کعبه و مبعث رسول 
خاتم)ص( در آن واقع شده و اعمال ویژه ای مانند اعتکاف و ادعیه خاصی برای استفاده 
از فرصت های این ماه و همچنین اعمال مستحب فراوانی ازجمله نمازها، دعاها و روزه 
برای این ماه عزیز سفارش شده است. در حدیث قدسی آمده است: ماه رجب را ریسمانی 

بین خودم و بندگان مقرر کردم و هر کسی به آن چنگ بزند، به وصال من می رسد.

اعمال و فضایل ماه رجب
 
ماه

فضیلت و برتری ماه رجب
رسول خدا)ص(، ماه رجب را »ماه أَصّب« نام نهاده؛ چراکه در این ماه، درهای رحمت خداوند 
بر روی بندگان شایسته  وی باز می شود. از این ماه به عنوان ماه عبادت و خودسازی یاد می شود که 

در این قسمت به چند مورد آن می پردازیم.
در احادیث آمده است: نهری در بهشت برین جاری است که آبش از شیر سفیدتر و مزه اش از 
عسل شیرین تر است. هر کس فقط یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، از آن خواهد نوشید، اسم 

این نهر »رجب« است.
رسول خدا)ص( فرموده اند: اگر کسی به هر علتی نتوانست در این ماه روزه بگیرد، با خواندن 
روزانه  این تسبیحات )۱۰۰ مرتبه در روز( می تواند ثواب روزه گرفتن را کسب کند: »ُسْبحانَ اهللِ 
َة َوُهَو لَُه  الَْجلیِل، ُسْبحاَن َمْن ال یَْنَبِغی الَتّْسبیُح ااِلَّ لَُه، ُسْبحاَن االَْعِزّ االْْکَرِم، ُسْبحاَن َمْن لَِبَس الِْعَزّ
اَْهٌل« پاک و منزه است خدای بزرگ، پاک و منزه است آن که تنزیه و تسبیح جز برای او شایسته 
نیست، پاک و منزه است خدای برتر و کریم تر، پاک و منزه است آنکه لباس عزت در بر دارد و 

شایسته آن است.

اعمال ماه رجب
اعمال ماه رجب به دو صورت است: یک بخش از اعمال که مشترک بین همه روزهاست و می توان 
در طول ماه رجب آن را انجام داد و از ثواب آن بهره مند شد، بخش دیگر مخصوص شب های خاصی 

از این ماه شریف است که باید در همان موقع انجام شود.

اعمال مشترک ماه رجب
اعمالی که در اینجا نوشته  شده، مختص به روز خاصی نیست؛ بلکه در تمامی روزهای ماه رجب 

از اهمیت باالیی برخوردار است، از جمله:
در تمام ماه رجب، این دعا را بخوانید: یا َمْن یَْملُِک َحوائَِج الّسآئِلیَن، ویَْعلَُم َضمیَر الّصاِمتیَن، لُِکِلّ 
َمْسَئلَة؛ ِمْنَک َسْمٌع حاِضٌر َوَجواٌب َعتیٌد، اللُّهَمّ َو َمواعیُدَک الّصاِدَقُة و اَیادیَک الفاِضلَُة، َو َرْحَمُتَک 
نْیا َواالِْخَرةِ، اِنََّک َعلی ُکِلّ  د َوآِل محمد و اَْن تَْقِضَی َحوائِجی لِلُدّ الواِسَعُة َفاَْسَئُلَک اَْن تَُصلَِّی َعلی ُمَحَمّ

َشْیء َقدیٌر.

همچنین پیامبر)ص( فرموده اند: هر شخصی در ماه رجب ۱۰۰ مرتبه بگوید: »أَْسَتْغِفُر اهللَّ الَِّذی 
ال إلَه إاِلّ ُهَو، َوْحَدُه ال َشِریَک لَُه َو أَتُوُب إِلَْیِه« و در آخر صدقه ای کنار بگذارد، خداوند مغفرت و 
رحمت در کارش نصیبش می کند و هر کسی ۴۰۰ مرتبه آن را بگوید، فضیلت شهدا را دارد و نیز 
فرموده اند: هر کسی در این ماه ۱۰۰۰ مرتبه »ال اِلَه ااِلَّ اهلّل« بگوید، حسنات و ثواب فراوانی از سوی 

خداوند برای او نوشته می شود.
در یکی از روایات نقل شده است: هر کسی در ماه رجب، در زمان صبح 7۰ مرتبه و شب 7۰ 
مرتبه بگوید: »اَْسَتْغِفُر اهللَّ َو أَتُوُب اِلَْیِه« و بعد از آن دستان خود را بلند کرده و بگوید: »أَللُّهَمّ اْغِفْر 
« چنانچه در همان ماه رجب بمیرد، رضایت و خشنودی خداوند از آن او خواهد بود. لی َو تُْب َعلََیّ
در روایت دیگر نقل شده است: هر که در طول این ماه ۱۰۰۰ مرتبه بگوید: »اَْسَتْغِفُر اهللَّ َذاالَْجالِل 
نُوِب َواالْثاِم« خداوند رحمان و رحیم آمرزشش را به او ارزانی خواهد داشت. َو االْْکراِم ِمْن َجمیِع الُذّ
سیدبن طاووس در »اقبال«، فضیلت زیادی برای خواندن سوره توحید در این ماه نقل کرده است.

از رسول خدا)ص( در روایتی آمده است: هر که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد و چهار رکعت 
نماز بخواند )هر دو رکعت با یک سالم( و در رکعت اول ۱۰۰ مرتبه »آیه الکرسی« و در رکعت دوم 
۲۰۰ مرتبه سوره »توحید« را بخواند، قبل از اینکه بمیرد، خود را در بهشت نظاره می کند یا حتی 

کسی دیگر جای او را در بهشت می بیند و برای او تعریف می کند.

لیله الرغائب )شب آرزوها(
اولین شب جمعه ماه رجب را شب آرزوها یا لیله الرغائب نامیده اند که فضیلت های زیادی برای 
آن در روایات آمده است. آنچنان که روایت داریم در این شب، درهای رحمت الهی به روی زمینیان 
بازشده و عرشیان هم خود را به بزم دعا و نیایش زمینیان، رسانده و در آن حضور پیدا می کنند تا 
سهمی از این برکت ببرند. در روایتی که از رسول خدا درباره فضیلت این ماه بیان  شده، آمده است: 

»از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید که فرشتگان آن را »لیله الرغائب« نامیدند.«
از سوی رسول خدا)ص( اعمالی برای آن شب به این کیفیت بیان شده که روز پنج شنبه اول ماه 
را روزه  بگیرید و به محض رسیدن شب جمعه، میان نماز مغرب و عشا، ۱۲ رکعت نماز بگذارید )هر 
دو رکعت به یک سالم( و در هر رکعت آن، یک  مرتبه سوره »حمد«، سه مرتبه سوره »قدر« و ۱۲ 
ِبِیّ  د الَنّ مرتبه سوره »توحید« بخوانید. پس از اتمام نماز هم 7۰ مرتبه بگویید: »أللُّهَمّ َصِلّ َعلی ُمَحَمّ
وِح« سپس  وٌس َرُبّ الَْمالئَِکِة َو الُرّ ِیّ َو َعلی آلِِه« آنگاه به سجده بروید و 7۰ بار بگویید: »ُسُبّوٌح ُقُدّ االِْمّ
سر از سجده بردارید و 7۰ بار بگویید: »َرِبّ اْغِفْر َو اْرَحْم َو تَجاَوْز َعّما تَْعلَُم، إِنََّک أنَْت الَعلُِیّ االْْعَظُم« 
وِح« آنگاه حاجتتان  وٌس َرُبّ الَْمالئَِکِة َو الُرّ بار دیگر به سجده بروید و 7۰ مرتبه بگویید: »ُسُبّوٌح ُقُدّ

را بخواهید که برآورده خواهد شد، ان شاءاهلل.

اعمال خاص شب اول ماه رجب
اول: از رسول خدا)ص( نقل  شده است: هنگامی که هالل ماه رجب را رؤیت می کنید، این دعا را 
«: خدایا  َوَجَلّ الَمِة َو االْْسالِم، َربّی َو َربَُّک اهللُ َعَزّ بخوانید:» اَللُّهَمّ اَِهلَُّه َعلَْینا بِاالْْمِن َو االْیماِن، َو الَسّ
این ماه را بر ما نو کن به امنیت و ایمان و سالمت و دین اسالم. پروردگار من و پروردگار تو )ای ماه( 
خدای عزوجل است. همچنین نقل شده است که حضرت رسول )ص( هرگاه هالل ماه رجب را 
یاِم  ِّْغنا َشْهَر َرَمضاَن، َو اَِعّنا َعلَی الِصّ می دیدند، می فرمودند:» اَللُّهَمّ بارِْک لَنا فی َرَجب َو َشْعباَن، َو بَل

نا ِمْنُه الُْجوَع َو الَْعَطَش« َو الِْقیاِم، َو ِحْفِظ اللِّساِن، َو َغِضّ الَْبَصِر، َو ال تَْجَعْل َحَظّ
دوم: غسل کردن

سوم: در این شب، بر خواندن زیارت امام حسین)ع( تاکید فراوانی شده است.
چهارم: پس از نماز مغرب،۲۰ رکعت نماز خوانده شود )هر دو رکعت به یک سالم، در هر رکعت 
یک بار سوره »حمد« و یک بار سوره »توحید«(. رسول خدا صدر پاداش این عمل فرموده اند: هر 
کس چنین کند، به خدا سوگند خودش، خانواده اش، مالش و فرزندانش محفوظ بمانند و از عذاب 

قبر پناه داده شود و در قیامت به  سرعت از صراط عبور خواهد کرد.
پنجم: پس از نماز عشاء، دو رکعت نماز بجا آورده شود، در رکعت اول، یک بار سوره »حمد« و 
سوره »انشراح« و سه مرتبه سوره »توحید« و در رکعت دوم، سوره های »حمد«، »انشراح«، 
»توحید« و معوذتین و سوره های ناس و فلق را یک بار و پس از سالم ۳۰ مرتبه گفته شود: »ال اله 

االّ اهلل« و ۳۰ مرتبه »صلوات« فرستاده شود.
ششم: ۳۰ رکعت نماز خوانده شود. )هر دو رکعت به یک سالم و در هر رکعت یک  مرتبه حمد، 

یک  مرتبه کافرون و سه مرتبه اخالص(
هفتم: احیای شب اول ماه

هشتم: خواندن دعایی که از امام جواد)ع( نقل شده است. مستحب است در اولین شب رجب، 
انسان با این کلمات، دعا کند: »اَللُّهَمّ اِنّی اَْسَئُلَک بِاَنََّک َملیٌک، َواَنََّک َعلی ُکِلّ َشْیء ُمْقَتِدٌر، َواَنََّک ما 
ُد  ْحَمِة، َصلَّی اهللُ َعلَْیِه َوآلِِه، یا ُمَحَمّ د نَِبِیّ الَرّ ُه اِلَْیَک بَِنِبِیَّک ُمَحَمّ تَشآُء ِمْن أَْمر یَُکوَن، اَللُّهَمّ اِنّی اَتََوَجّ

ُه بَِک اِلَی اهللِ َربَِّک َوَربِّی لُِیْنِجَح بَِک َطلَِبتی« یا َرُسوَل اهللِ، اِنّی اَتََوَجّ
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 با صدرنشینی در لیگ برتر تکواندو

  باشگاه فرهنگی- ورزشی شرکت ملی حفاری 
ایران، جلسه ای با حضور سید ساالر محمدنیا، 
مدیرعامل باشگاه ملی حفاری و سرهنگ اسکندر عیسی وند، 
سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیل رانی برگزار کرد. در 
پایان این جلسه مقرر شد، باشگاه ملی حفاری ایران و این 
هیات در زمینه های مختلف با یکدیگر تعامل و همکاری داشته 
باشند. باشگاه فرهنگی_ ورزشی شرکت ملی حفاری ایران که 
همواره برنامه های فرهنگی_ ورزشی متنوعی در مناسبت ها و 
اعیاد مختلف مذهبی برگزار کرده است، در نظر دارد در دهه مبارک فجر، 
برنامه های جدید و جذابی برای واحدهای ستادی، کارگاه ها، دکل ها و 
شهرک های مسکونی شرکت ملی حفاری برگزارکند. در همین خصوص، امور 
ورزش طبق توافق و تعامل صورت گرفته با هیات موتورسواری و اتومبیل رانی، 
یک رالی شهری خانوادگی بر پایه نقشه خوانی و مسیریابی با رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی در جشن پیروزی انقالب شکوهمند ایران اسالمی برگزار 
می کند که در پایان، نفرات برتر بر اساس اکتساب کمترین امتیاز منفی، 
برگزیده می شوند و جوایز ویژه ای به رسم یادبود به آنها اهدا خواهد شد. این 
رالی خانوادگی با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و ترافیک و نقشه خوانی برگزار 
می شود و یک برنامه خانوادگی و مهیج است که جزییات و قوانین آن متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در پایان هفته سیزدهم 
و پایانی نیم فصل اول رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال 
باشگاه های ایران، با کسب نتیجه تساوی متوقف شد تا با کسب 

عنوان رتبه دوم، به کار خود پایان داده باشد.
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هفته سیزدهم لیگ دسته دوم 
در خانه و در ورزشگاه شهدای نفت گچساران، میزبان تیم 

صدرنشین شهید قندی یزد بود. شاگردان داریوش یزدی برای 
صدرنشینی و قهرمانی در نیم فصل اول باید با پیروزی مقابل 
حریف یزدی خود از میدان خارج می شدند. برای همین بازی 
را از همان ابتدا هجومی در خانه شروع کردند و توسط سعید 

کریمی هم به گل برتری رسیدند؛ اما در ادامه روی یک 
غافلگیری دروازه شان باز شد تا در پایان نیمه اول با 
تساوی به رختکن بروند. در نیمه دوم حمالت تیم 
نفت و گاز گچساران ثمری نداشت تا نتیجه این 

دیدار مهم با تساوی یک بریک به پایان برسد. 
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با این تساوی در 
جدول رده بندی گروه )ب( 27 امتیازی شد تا با 
اختالف یک امتیاز نسبت به تیم شهید قندی یزد، 
در رتبه دوم قرار بگیرد.  شایان ذکر است، در 
پایان رقابت های لیگ دسته دوم، سه تیم به لیگ 
دسته یک صعود می کنند که بر این اساس دو 
تیم اول هر گروه به صورت مستقیم به لیگ 
دسته یک صعود خواهند کرد و تیم های دوم 

هر گروه در بازی پلی آف، سهمیه تیم سوم 
را مشخص می کنند. از آنجا که نفت و 

گاز گچساران برای صعود مستقیم 

باید به مقام اول برسد، در نیم فصل دوم برای قهرمانی و صعود، رقابت 
سختی با تیم شهید قندی یزد دارد.

رالی خانوادگی به مناسبت دهه مبارک فجر 

نفت و گاز گچساران با دومی به کار خود پایان داد
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با  ایران  باشگاه های  تکواندو  برتر  لیگ   
برگزاری 12 دیدار و تداوم صدرنشینی تیم 
پاالیش نفت آبادان در خانه تکواندو پیگیری 

شد.
برتر جوانان و بزرگساالن تکواندو   لیگ 
فارس(  خلیج  )جام  ایران،  باشگاه های 
عبداهلل  حرم  مدافع  شهید  گرامیداشت 
اسکندری، با برگزاری 12 دیدار از هفته های 
هشتم و نهم در خانه تکواندو پیگیری شد که 
با پیروزی های پی درپی تیم پاالیش نفت 
آبادان و ادامه صدرنشینی این تیم همراه بود.
از هفته هشتم و نهم رقابت های لیگ برتر 
تکواندو 10 بازی در خانه تکواندو برگزار شد 
که در مهم ترین دیدار، تیم پاالیش نفت 
آبادان در پیکار با مس کرمان صاحب برتری 

شد.
 شاگردان روح اهلل گودرزی در تیم پاالیش 
نفت آبادان در یک رقابت جذاب و تماشایی 5 
بر 3 مقابل مس کرمان پیروز از میدان خارج 
شدند و در ادامه هم از هفته نهم توانستند 

برابر دانشگاه آزاد به برتری 6 بر2 برسند تا 
صدر جدول را در فاصله دو هفته تا پایان 
بازی ها و  با اختالف سه امتیاز نسبت به 
تیم های دوم و سوم، در اختیار داشته باشند.

شایان ذکر است، در این دوره از رقابت ها 
تیم های دانشگاه آزاد اسالمی، یزدان، نفت 
جنوبی،  زاگرس  باشگاه  مرکزی  مناطق 
شهرداری ورامین، باشگاه فرهنگی_ ورزشی 
مس سونگون ورزقان، باشگاه دمنده، شرکت 
پاالیش نفت آبادان، پاس، فرمانیه، سولدوز 
آذربایجان غربی، لوازم خانگی کن و باشگاه 
فرهنگی_ ورزشی صنعت مس کرمان حضور 

دارند. 
در جدول رده بندی تیم پاالیش نفت آبادان با 
27 امتیاز صدرنشین است. مس سونگون 
ورزقان با 24 امتیاز و تفاضل 24 در مکان دوم 
قرار دارد. شهرداری ورامین نیز با همین 
شرایط و تفاضل امتیاز فنی کمتر در جایگاه 
سوم جدول ایستاده است. با این وجود، 
تکلیف قهرمانی به بازی های هفته پایانی، 

بخصوص دیدار مهم شهرداری 
آبادان  نفت  پاالیش  و  ورامین 

کشیده شد. تیم پاالیش نفت آبادان با 
یک پیروزی دیگر می تواند قهرمان 

لیگ برتر تکواندو شود.
اما در پایان هفته هشتم 

یش  ال پا نهم  و 
نفتی ها 

چند 
ن  ا عنو
دیگر را 
به  هم 

خود اختصاص 
ین  ا به  دند.  دا

ترتیب که روح اهلل 
ن  ا عنو  ، ی ز ر د گو

برترین سرمربی هفته 
را به خود اختصاص داد و 

فرزان عاشورزاده هم برترین 
بازیکن هفته شد.

 پاالیش نفت آبادان یک قدم 
به قهرمانی نزدیک شد

در پایان نیم فصل اول لیگ دسته دوم فوتبال ایران

فروزان سلیمانی، سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی 
حفاری، به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران 
انتخاب شد. این سرمربی، سابقه قهرمانی در لیگ 
با ملی حفاری و آسیا با تیم ملی فوتسال زنان 

را در کارنامه دارد.
هفته گذشته با حکم مهدی تاج، 
فروزان  فوتبال،  فدراسیون  رئیس 
سلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتسال زنان ایران انتخاب شد. او مربی 

کهنه کار فوتسال زنان ایران، سابقه قهرمانی آسیا با تیم 
ملی فوتسال و همچنین قهرمانی در مسابقات کافا 2022 
را در کارنامه کاری اش دارد. سلیمانی که در این فصل در 
سوپر لیگ فوتسال زنان هدایت تیم ملی حفاری را 
عهده دار است، حال باید ملی پوشان فوتسال را برای 
قهرمانی مجدد در مسابقات کافا 2023 آماده کند. 
مسابقات فوتسال زنان قهرمانی آسیای مرکزی، 5 الی 
11 بهمن در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و 
فروزان سلیمانی و شاگردانش به نظر کار سختی برای 

دفاع از عنوان قهرمانی نخواهند داشت.سرمربی جدید 
تیم ملی فوتسال در خصوص اینکه این موضوع و هدایت 
دو تیم تداخل در کار او ایجاد نمی کند، گفت: با توجه به 
تعطیلی لیگ به دلیل مسابقات تیم ملی این دوشغله 
شدن مشکلی ایجاد نمی کند. بعد از پایان مسابقات تیم 
ملی دوباره در سوپر لیگ در خدمت تیم ملی حفاری 
خواهم بود. سلیمانی در ادامه در خصوص وضعیت تیم 
ملی برای مسابقاتی که در پیش دارد، گفت: با توجه به 
فرصت اندکی که داریم، سعی خواهیم کرد برترین ها را 

ن ما ز ر  د و  ت  عو د ملی  تیم  ی  و د ر ا  به 
 3 روزه ای که داریم، تمرینات هماهنگی و آماده سازی 
خود را برگزار کنیم. پس از مسابقات لیگ و از روز یکم 
بهمن ماه، 20 بازیکن جوان و باتجربه را به اردو دعوت 
کرده و درنهایت روز 4 بهمن ماه به ازبکستان اعزام 
می شویم. امسال ازبک ها میزبان تورنمنت 2023 کافا 
هستند. بدون شک تورنمنت بسیار خوبی برای محک 
خوردن بازیکنان خواهد بود؛ زیرا ازبکستان تیم محکم 

و خوبی دارد. 

آرزوی موفقیت رئیس فدراسیون تکواندو برای پاالیش نفت آبادان در لیگ برتر
  رئیس فدراسیون تکواندو می گوید: دوست دارد امسال و 
در مسابقات جاری لیگ برتر تکواندو، تیم پاالیش نفت آبادان 

قهرمان شود.
هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو در مجمع ساالنه 
هیات تکواندو که در استان خوزستان برگزار شد، با تعریف از 
تیم تکواندو پاالیش نفت آبادان به عنوان یک تیم شهرستانی 
که از بازیکنان بومی و شرکتی تشکیل شده، آرزوی قهرمانی 

کرد.
ساعی در ادمه برای تشویق و انگیزه دادن به تیم تکواندو 

پاالیش نفت آبادان گفت: در همین مجمع قول دادم اگر تیم 
پاالیش نفت آبادان در لیگ برتر قهرمان شود که تاکنون نیز 
قهرمان است، حتما از مربیان این تیم در تیم ملی استفاده 
خواهیم کرد. من خیلی دوست دارم تیم خوزستان قهرمان 
لیگ برتر شود و این را چون اکنون در این استان هستم 
نمی گویم؛ بلکه اعتقاد قلبی به این موضوع دارم؛ زیرا یک تیم 
استانی است؛ البته اگر تیمی لیاقت قهرمانی داشته باشد، حتما 
رقم می خورد. نکته دیگر در خصوص تیم آبادان که بازی های 
آن را نیز دیده ام، این است که از بازیکنانی استفاده می کند که 

خیلی صاحب نام نیستند؛ بلکه تکواندو کاران بومی و کارکنان 
و فرزندان شرکتی، بازیکنان این تیم را تشکیل می دهد. 
امیدوارم این روند در تیم پاالیش نفت ابادان ادامه دار باشد و 
خوزستانی های بیشتری را در سال های بعد در این تیم ببینیم.

وی در خصوص اینکه آیا خوزستان و نفت می توانند میزبان 
مسابقات بین المللی باشند؟ گفت: اگر زیرساخت آن فراهم 
شود، حتماً استقبال می کنیم. رئیس ورزش استان هم اعالم 
کرده که همکاری می کند و خواهان برگزاری اردوهای تیم ملی 

در استان است. ما هم از این موضوع استقبال می کنیم.

با حکم رئیس فدراسیون فوتبال

سرمربى ملى حفاری سرمربى تیم ملى فوتسال زنان شد

 برای نخستین بار باشگاه ورزشی شرکت ملی حفاری ایران برگزار می کند
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بازگشت بسکتبال پاالیش نفت آبادان به

تیم گلف ملی حفاری ایران در دربی نفتی ها 
موفق شد تیم گلف نفت مسجدسلیمان را 

شکست دهد. 
هفتم  هفته  در  اهواز  حفاری  ملی  تیم 
رقابت های لیگ برتر گلف  باشگاه های ایران، 
مهمان تیم نفت و گاز مسجدسلیمان بود که موفق شد در 
دیداری جذاب و تماشایی، این تیم را با نتیجه 4 بر 2 شکست 
نفت  کند.  صعود  رده بندی  جدول  دوم  رتبه  به  تا  دهد 

مسجدسلیمان هم در رتبه سوم قرار گرفت.
در این رقابت ها ۷ تیم حضور دارند که در یک گروه به رقابت 

بپردازند. 
 منطقه آزاد اروند، معراج مسجدسلیمان، هیأت گلف قم، کسری 

افق هندیجان،  ملی حفاری اهواز، نفت و گاز مسجدسلیمان و 
هیأت گلف اصفهان، تیم های حاضر در این رقابت ها هستند.

هیأت شنا بانوان شرکت پاالیش گاز ایالم، به همت امور 
ورزش و تربیت بدنی این شرکت، یک دوره مسابقات شنا به 
مناسبت روز زن در دو ماده شنا کرال سینه و شنا قورباغه 
در روز دوشنبه 2۶ دی ماه  در محل استخر پردیس بین 
بانوان ورزشکار شرکت پاالیش گاز ایالم برگزار کرد که در پایان، 
نفرات برتر مشخص شدند و به رسم یادبود به آنها جوایزی 

اهدا شد.
در ماده کرال سینه، سوگند قاسمی به مقام اول رسید. 
آرزو مرادی در رتبه دوم جای گرفت و زینب دالوند به مقام 
سوم بسنده کرد. در ماده  شنا قورباغه، خانم لیال اقراری به 
مقام اول دست پیدا کرد. باران تقوایی به مقام دوم رسید و زهرا 

فالح پور در سکوی سوم ایستاد.

 

در این مسابقات زهرا سالکی  به عنوان مربی شنا، طیبه ریکایی 
رئیس هیأت شنا بانوان و پریان عزیزی کارمند واحد امور ورزش، 

اعضای برگزارکننده این رقابت ها بودند. 

مسؤول ورزش شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 
ایران منطقه خوزستان از درخشش همکاران 
این منطقه در رشته های مختلف ورزشی و 
کسب مقام های برتر مسابقه های سراسری 
ورزش شرکت پاالیش و پخش از ابتداي سال تاکنون خبر 
داد.  احمدرضا احمدی با بیان اینکه از ابتداي سال تاکنون 
۷0 نفر از همکاران خانم و آقا به مسابقه های سراسری 
شرکت اعزام شدند، گفت: امسال با برنامه ریزی مشخص در 
دو شهر اهواز و اندیمشک و پس از عقد قرارداد با سالن های 
ورزشی و مربیان حرفه ای در رشته های مختلف اعم از آمادگی 
جسمانی، استخر، ژیمناستیک، والیبال و فوتسال شاهد حضور چشمگیر 
همکاران و ترویج فرهنگ ورزش با هدف شادابی و تندرستی بودیم که 
منجر به انتخاب 20 نفر از همکاران منطقه خوزستان برای شرکت 
درتیم های مختلف منتخب شرکت پاالیش وپخش شد.  وی در ادامه 
گفت: از ابتدای سال تشکیل و اعزام تیم والیبال بانوان برای نخستین بار 
در منطقه خوزستان و انتخاب ۷ نفربرای تیم متنخب پاالیش و پخش، 
اعزام تیم های شنا فرزندان زیر 2۶ سال بانوان و آقایان، اعزام تیم های 
فوتسال فرزندان و کارکنان زیر 2۶ و 44 سال، اعزام تیم تنیس روی میز 
زیر 44 سال، اعزام نفرات برای کوهنوردی، تیراندازی، شنا، فوتبال دستی 
و شطرنج جانبازان با موفقیت و کسب مقام های مختلف انجام شد، 
به طوری که در رشته های ورزشی فوتسال و شنا فرزندان آقا و خانم زیر 

2۶ سال مقام اول، فوتسال کارکنان زیر 44 سال مقام نخست، تیم تنیس 
روی میز کارکنان زیر 2۶ سال جایگاه اول و شنا فرزندان پسر زیر 2۶ سال 

سکوی سومی از سوی همکاران ورزشکار منطقه خوزستان کسب شد.

 درخشش همکاران خوزستانی 
در رشته های مختلف ورزشی 

حفاری برنده دربی نفتی ها در لیگ برتر گلف

 برگزاری مسابقات شنا بانوان در شرکت پاالیش گاز ایالم

تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان پس از پشت سر گذاشتن یک  فصل 
ناموفق در سال 1400 و صعود نکردن به مراحل پایانی در فصل جدید پوست 
 انداخته و حاال دوباره مانند سال های قبل در کورس مدعیان قهرمانی  

قرارگرفته است. 
از سال گذشته با رفتن حماد سامری که یک قهرمانی در لیگ برتر و یک 
مقام سومی در آسیا با پاالیش نفت آبادان کسب کرده بود، هدایت این تیم 
را علی توفیق، بازیکن آبادانی و اسبق تیم ملی بسکتبال ایران در 

رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران به عهده گرفت.
علی توفیق، متولد 1۳4۷ در آبادان و دارای مدرک دکترای مدیریت ورزش 
است که بیشتر دوره های تخصصی مربیگری بسکتبال و دوره های تخصصی 
مدیریت ورزش را گذرانده و مدرس فدراسیون بسکتبال و عضو سندیکای 
مربیان جهانی WABC و سندیکای ملی مربیان ایاالت متحده آمریکا 

NABC است.
علی، پسر مجید توفیق، نخستین آبادانی ملی پوش درتاریخ بسکتبال ایران 
و سر مربی تیم ملی در جام ملت های 19۸9 است که بیشترین آموزه ها و 

رهنمودهای بسکتبال را از پدر گرفته است.
علی توفیق، هدایت تیم هایی همچون پتروشیمی ماهشهر و دانشگاه آزاد 
اسالمی در لیگ برتر را در کارنامه خود دارد و طی سال های 1۳۶4 تا 1۳۸0 
در تمام رده های ملی )نوجوانان، جوانان، دانشجویان، بزرگساالن و نیروهای 

مسلح( به  عنوان بازیکن حضور داشته است.
کسب عنوان قهرمانی غرب آسیا با تیم ملی نوجوانان و جوانان به عنوان 
سرمربی و قهرمانی غرب آسیا با تیم ملی بزرگساالن به عنوان مربی، بخشی 
دیگر از افتخارات سرمربی جدید تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان است.

 BCI Edge توفیق همچنین مدتی را به عنوان کمک مربی تیم بسکتبال
در لیگ تابستانی آمریکا حضور داشته است.    

او با این کارنامه و رزومه خوب در فصل گذشته و اولین تجربه هدایت نفتی ها 
در لیگ برتر به عنوان سرمربی موفق نبود، اما این باعث نشد مدیران ورزش 
باشگاه پاالیش نفت آبادان به او اعتماد نکنند، چراکه در این فصل هم او 
هدایت تیم را به عهده گرفت و حاال می بینیم پاالیش نفت آبادان با حضور 
در رتبه چهارم و بازی های خوب دوباره به جمع مدعیان قهرمانی برگشته 
است. تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان از 19 بازی خود در فصل جدید 1۳ 
پیروزی و ۶ شکست در کارنامه دارد و با کسب ۳2 امتیاز در فاصله 4 
امتیازی صدرنشین و یک امتیازی تیم دوم قرار دارد. البته باید بگوییم تیم 
بسکتبال پاالیش نفت آبادان با امتیاز برابر با تیم کاله که در رتبه سوم است، 

به خاطر تفاضل گل کمتر در رده چهارم قرار دارد.
تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان بعد از چند پیروزی پی درپی این هفته 
این شانس را داشت که بتواند در بازی خانگی به رتبه دوم صعود کند، اما با 
اختالف یک پوئن بازی را با نتیجه ۸9 بر ۸۸ واگذار کرد تا در رتبه چهارم 
بماند، اما سرمربی این تیم عقیده دارد تیمش می تواند در بازی های 

باقیمانده با کسب چند پیروزی حتی به صدر جدول هم برسد. 
علی توفیق، سرمربی تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان  در خصوص وضعیت 
تیمش و روند صعودی  که دراین فصل داشتند، گفت: خدا را شکر تیم در 
هفته های اخیر روند صعودی را در پیش  گرفته و به نتایج قابل قبولی دست 

 یافته است.
وضعیت روحی و روانی تیم نسبت به گذشته خیلی بهتر است و برای همین 

چند پیروزی پیاپی کسب کردیم که به ما کمک کرد کمی 
وضعیت باخته ای نامعقول گذشته را پوشش دهیم و جایگاه 

خودمان را در جدول رده بندی بهتر کنیم.
سرمربی تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان  در ادامه با توجه 
به جایگاه تیمش در رتبه چهارم افزود: اعتقاد داریم جایگاه 
تیم پاالیش نفت به  هیچ وجه در جای فعلی جدول نیست و 
می تواند روند صعودی خود را ادامه دهد تا به ثبات بهتری 

برسد.
سرمربی تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان در ادامه  در 
خصوص وضعیت بازیکنان این تیم نیز اظهار کرد: وضعیت 
بازیکنان تیم مناسب است و تمرینات خوبی را پشت سر 
می گذاریم؛ برخی بازیکنان در طول بازی ها مصدوم می شوند 

که تیم خوب پزشکی ما سعی دارد این مصدومان را برای 
بازی های آینده درمان کند و بازیکنان با آمادگی در 

میدان حاضر شوند.
توفیق در خصوص اینکه  بازیکن مصدوم  دارند یا خیر، 
گفت: آسیب دیدگی در بسکتبال اجتناب ناپذیر است 
و نزدیک بودن زمانی و فشار بازی ها باعث خستگی 
و آسیب دیدگی بازیکنان خواهد شد و هرچند در 
بسیاری از تیم های لیگ بازیکنان خارجی کمک 
می کنند که فشار کمتری به سایر بازیکنان وارد 

شود.
توفیق همچنین در مورد اینکه بازیکن خارجی 
دارند یا خیر، تصریح کرد: متأسفانه ما بدون در 
اختیار داشتن بازیکن خارجی لیگ را دنبال 
می کنیم، با این حال تمام هدف ما این است که 
بهترین نتیجه را در این فصل برای مردم خوب 

آبادان به ارمغان آوریم.
سرمربی تیم پاالیش نفت آبادان در ادامه به 

نتیجه بازی با ذوب آهن و اینکه شانس دوم شدن 
را از دست دادند، افزود: بازی خوبی نبود ما 

می توانستیم برنده بازی با اختالف زیاد باشیم، ولی به 
اشتباهات خودمان باختیم.در نیمه دوم به خصوص در کوارتر 
سوم تمرکز کار در حمله را از دست دادیم و حریف از ضد 
حمالت استفاده کرد.در کوارتر چهارم کامالً برتر بودیم، ولی 

اشتباهات زیادی داشتیم، این بازی مهمی بود ولی مهم 
پلی آف است که باید در آن مرحله بدون اشتباه بازی کنیم.

توفیق در ادامه اظهار کرد: ما در این بازی دو بازیکن خود را به 
دلیل مصدومیت نداشتیم که غیبت آنها تأثیرگذار بود، چند 

بازیکن دیگر ما نیز در این هفته و در تمرین دچار مصدومیت شدند 
که با تالش بازیکنان به بازی رسیدند، ولی صددرصد آمادگی را 

نداشتند.
توفیق در پایان گفت: هنوز چند بازی باقی مانده و تیم من این ظرفیت 

را  دارد که حتی به صدر جدول و به قهرمانی برسد. البته کار سختی 
در پیش داریم، اما نشدنی نیست. 
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