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و شرکتهای دانش بنیان تبدیل شود تا حاصل زحمت دانشگاهها تنها در پایان
نامهها و تزهای دکترا خاک نخورد و به کمک صنعت بیاید تا شاهد پویایی و
شکوفایی آن باشیم.
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معاون اول رئیس جمهوری:

مشتریان جدیدی برای فروش نفت ایران یافتهایم

معاون اول رئیس جمهوری گفت :مشتریان جدیدی
برای فروش نفت یافتهایم ،ضمن اینکه با خریداران
سنتی نیز برای یافتن راهکارهای جدید همکاری در
حال مذاکره هستیم .به گزارش شانا ،اسحاق
جهانگیری ،روز یکشنبه ( ۲۲مهرماه) در همایش روز
جهانی استاندارد ،به اعمال تحریمهای آمریکا علیه
ایران اشاره کرد و گفت :هرچند برخی خریداران نفت
ایران ،در ماههای اخیر و پیش از فرا رسیدن ۱۳آبانماه
زمان اعمال تحریمها ،خرید خود را متوقف کردند ،اما
تبیابیم.وی
توانستیممشتریانتازهایبرایفروشنف 
افزود :از سوی دیگر ،با مشتریان سنتی نیز مذاکره
کردیم تا راهکارهایی را برای همکاری بیابیم ،این
موضوع عجیبی نیست که کشورهایی که تحریم
میشوند،بهدنبالراهکارهاییبرایدورزدنتحریمها
باشند .معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد:
آمریکاییها باید بدانند کشوری که مورد تحریم قرار

میگیرد ،راهکارهایی را پیدا میکند که بتواند در این
مسیر موفق شود .جهانگیری به افزایش قیمت نفت
در بازارهای جهانی اشاره و عنوان کرد :از جمله
اتفاقهایی که آمریکا انتظار آن را نداشت ،افزایش
قیمت نفت بود ،رئیس جمهوری آمریکا فکر میکند
سعودیها و دیگر کشورها قادرند با جایگزینی نفت
ایران ،نگذارند بهای نفت افزایش یابد ،اما میبینید با
اینکه هنوز به موعد اعمال تحریمها نرسیدهایم ،نفت
ایران به بشکهای باالی ۸۰دالر رسیده است ،یعنی اگر
نصفنفتگذشتهراصادرکنیم،بههمانمیزاندرآمد
خواهیم داشت .وی ادامه داد :آمریکاییها با اینکه ادعا
کردهاند میخواهند صادرات نفت ایران را به صفر
برسانند ،نمیتوانند این کار را انجام دهند ،زیرا
روشهای مختلفی برای این کار پیدا شده است و
فعاالنبخشخصوصیوشرکتهایداخلیبهمیدان
آمدهاند .معاون اول رئیس جمهوری گفت :پول نفت

را از روشهای مختلف دریافت کردهایم ،البته صادرات
نیز افزایش مییابد ،این در حالی است که مردم به
کاالهایداخلیگرایشبیشتریپیدامیکنند.معاون
اولرئیسجمهوریگفت:نفتکاالییراهبردیاست

کهدنیانمیتواندازآنبینیازباشدوهمانکشورهایی
که خرید نفت از ایران را صفر کردند ،به دنبال
راهکارهایی هستند که به طور غیرمستقیم نفت ما را
بخرند.

تدوین۱۲بستهحمایتیبرایمقابلهباتحریمهایآمریکا
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،جزئیات شیوه تنظیم
 ۱۲بسته برای خنثیسازی و تقلیل تحریمهای
آمریکا را تشریح کرد.
محمدباقر نوبخت ،عصر روز شنبه ( ۲۱مهرماه) در
نشست رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس
شورای اسالمی ،با بیان اینکه دولت  ۱۲بسته
حمایتی را برای غلبه بر تحریمهای آمریکا طراحی
کردهاست،گفت:اینموارددرسازمانبرنامهوبودجه
به دقت بررسی شد که تحریمهای آمریکا در چه
حوزههایی اعمال میشود.
وی افزود :در مرحله نخست بررسی کردیم هر یک از
دستگاههای موجود و وزارتخانهها ممکن است با این

تحریمها در کوتاهمدت و میانمدت چه آسیبهایی
ببینند و برای مقابله با آن چه برنامهای داشته باشند
که در بستههای طراحی شده تکلیف دستگاهها و
وزارتخانهها مشخص شد .رئیس سازمان برنامه و
بودجه تصریح کرد :همچنین بررسی کردیم این
تحریمها چقدر بر بودجه و منابع آن اثر میگذارد و ما
چه منابعی را تا پایان امسال و سال آینده در بودجه
خواهیم داشت ،یعنی در حالتهای مختلف بررسی
کردیم .با احتساب فروش همین دو میلیون و ۴۱۰
هزار بشکه نفت که در بودجه آمده است چه درآمدی
خواهیم داشت و اگر فروش نفت به یک میلیون و
 ۹۰۰هزار ،یک میلیون و  ۵۰۰هزار یا یک میلیون

عربستان توان جایگزینی نفت ایران را ندارد
ت نفت در بازارهای
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :نوسانهای اخیر قیم 
جهانی نشان دهنده این است که عربستان توان تولید و عرضه نفت بیش از رقم کنونی را ندارد.
علی بختیار اظهار کرد :تنوعی که در بحث فروش و نوع کیفیت نفت سبک ،سنگین و فوق سنگین
ایران وجود دارد ،در نفت عربستان وجود ندارد .وی افزود :قیمت نفت خام در بازارهای جهانی با
 ۲۰دالر افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال ،هماکنون در سطوح باالی  ۸۰دالر برای هر بشکه
معامله میشود و برآوردهای موسسههای بینالمللی
انرژی ،بانکها و کارشناسان و تحلیلگران حوزه
انرژی حاکی از آن است که قیمت نفت افزایش
یابد و حتی آنها نفت  ۱۰۰دالری را دور از انتظار
نمیدانند .این عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :نوسانهای قیمت نفت
خام در بازارهای جهانی نشان میدهد که عربستان
و دیگر تولیدکنندگانی که مدعی افزایش تولید
هستند ،توان تولید و عرضه نفت بیش از ارقام کنونی
را ندارند.
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بشکهتقلیلیابدبهچهترتیببایدعملکنیم.دراین
باره در بستههای طراحی شده مشخص کردیم با این
حالتها ،باید مصارف کشور چگونه تنظیم شود.
وی افزود :بررسی کردیم برای حالتی که در تحریمها
نوسان نرخ ارز ادامه یابد ،در زمینه سیاستهای مالی
چگونه عمل کنیم تا آثار این تحریمها در معیشت
مردم تقلیل یابد که در بسته طراحی شده برای این
بخش پیشبینیهای الزم صورت گرفت.

نوک تحریمهای جدید آمریکا نفت است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز
در این نشست با بیان اینکه یکی از ابعاد جدید

تحریمها ایجاد جنگ روانی و تنوع این جنگ است،
گفت :باید در موضوع ارز و مسائل اقتصادی ثباتی
ایجاد شود تا سازمان برنامه و بودجه به دنبال اجرای
تصمیمهاباشد.
فریدونحسنوندافزود:نوکتحریمهایجدیدآمریکا
نفت است که باید نقش کمیسیونهای تخصصی
مجلس بهویژه کمیسیون انرژی برای خنثی سازی
این تحریمها دیده شود.
وی با بیان اینکه کمیسیونهای تخصصی مجلس
شورای اسالمی و دولت باید کنار یکدیگر قرار گیرند،
تصریحکرد:مصوباتشورایعالیهماهنگیاقتصادی
قوای سهگانه باید اطالعرسانی شود.

توقف صادرات نفت ایران آرزویی دست نیافتنی است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که توقف صادرات نفت ایران هیچگاه محقق نمیشود،
گفت :بیشک به صفر رساندن صادرات نفت ایران برای رئیس جمهوری آمریکا آرزویی
دستنیافتنی است .بهرام قاسمی ،روز دوشنبه ( ۲۳مهرماه) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران،
به موضوع تحریم نفت ایران و تالشهای آمریکا برای توقف و به صفر رساندن صادرات نفت ایران
اشاره کرد و گفت :بیشک ایاالت متحده آمریکا به چنین هدفی نمیرسد ،ما نیز سازوکارهای
الزم را برای تداوم صادرات نفت طراحی کردهایم.
وی افزود :صادرات نفت ما ادامه خواهد یافت و این موضوع توسط
وزارت نفت و دیگر سازمانهای ذیربط پیگیری میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :درباره صادرات نفت و
چگونگی فروش آن و همچنین مقاصد صادرات بنا به دالیلی از
جمله سوءاستفادههای آمریکا نمیتوانم اظهارنظری داشته
باشم ،اما سرانجام این وزارت نفت است که آن هم در
صورت صالحدید و مالحظات خاص خود میتواند
درباره آمارها و کشورهای مقصد ،نظر خود را بیان
کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد:

ایران در جایگاه دوم ارزان فروشی بنزین
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران گفت :اگر بنزین
را با دالر  ۱۲هزار تومانی محاسبه کنیم ،قیمت هر لیتر بنزین هفت
سنت میشود که در جهان فقط ونزوئال با فروش هر لیتر بنزین به
قیمت سه سنت ،بنزینی ارزانتر از ایران دارد .به گزارش ایرنا ،مسعود
خوانساری ،روز سهشنبه ( ۲۴مهرماه) در نشست هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران ،با اشاره به اینکه روزانه  ۹۰میلیون لیتر بنزین
در کشور مصرف میشود ،افزود :دهک نخست جامعه ۲۵ ،درصد بیش
از دهک دهم ،بنزین مصرف میکند که عادالنه نیست .وی تحریمها

را فرصتی برای قطع وابستگی بودجه به نفت دانست و گفت:
کشورهای همسایه ایران در مجموع  ۵۷۰میلیارد دالر واردات دارند
که سهم ما از این رقم تنها صادرات  ۱۸میلیارد دالر است ،در حالی
که ظرفیت صادراتی ما بسیار باالست .رئیس اتاق بازرگانی تهران
خواستار تعامل بیشتر بخش خصوصی با دولت شد و از اعضا خواست
پیشنهادها و راهکارهای عملی خود را برای حل مشکالت اقتصادی
ارائه دهند .وی همچنین پیشنهاد داد دولت به جای پرداخت یارانه
بنزین به خودروها ،به افراد یارانه بدهد و قیمت بنزین را آزاد کند.

بررسی احیای کارت هوشمند سوخت در مجلس
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی گفت :این کمیسیون یکشنبه هفته
آینده ( 29مهرماه) موضوع فعالسازی دوباره
کارت هوشمند سوخت ،کاهش مصرف و
بهینهسازی مصرف سوخت را بررسی میکند.
فریدون حسنوند افزود :قرار است در این
نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت
هوشمند سوخت ،راهکارهای مقابله با قاچاق
سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در
جامعه نیز بررسیشود .وی در ادامه با اشاره
به اختالف قیمت بنزین در داخل و کشورهای
همسایه افزود :با توجه به تفاوت قیمت داخلی
بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای
همسایه ،استفاده دوباره از کارت هوشمند
سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف
بنزین را نیز مهار میکند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه درباره موضوع احیای
کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک
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با دستور وزیر نفت انجام شد

چین در ماه
سپتامبرنفتبیشتریخرید

واردات نفت چین در ماه سپتامبر امسال به باالترین
حد در چهار ماه اخیر رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن ،واردات نفت خام
چین در ماه سپتامبر به باالترین حد از ماه مه امسال
تاکنون رسید ،زیرا پاالیشگران مستقل تالش کردند
پیش از فرا رسیدن زمستان ،ذخیرهسازیهای خود را
افزایش دهند.
طبق اعالم اداره کل گمرک چین ،مجموع واردات نفت
چین در ماه سپتامبر به  ۳۷میلیون و  ۱۲۰هزار تن،
معادل روزانه  ۹میلیون و  ۵۰هزار بشکه رسید ،در حالی
که این رقم در ماه پیش از آن  ۹میلیون و  ۴۰هزار بشکه
در روز بود.
مجموع واردات نفت چین در  ۹ماهه سال  ۲۰۱۸میالدی
با  ۶درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۷میالدی به ۳۳۶
میلیون تن ،معادل  ۸میلیون و  ۹۸۰هزار بشکه در روز
رسید.

درخواست ژاپن از آمریکا برای
معافیتازتحریمها

مسئوالن دولتی و رؤسای کمیسیونها بحث
و بررسی شد ،تصریح کرد :کمیسیون انرژی
مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود
در هفته آینده را به موضوع فعالسازی کارت
هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث

کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.
حسنوند با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی
برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده
است ،گفت :مباحث افزایش قیمت شایعهای
بیش نیست.

امیدواریهندبهدریافتمعافیتازتحریمهایضدایرانی
یک شرکت هندی ابراز امیدواری کرد
که این کشور بتواند تا پایان ماه جاری
میالدی ،از تحریمهای آمریکا ضد ایران
معافیتدریافتکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو،
شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگلور
روز سهشنبه ( ۲۴مهرماه) اعالم کرد که

قیمتسبدنفتی اوپککمتر از ۸۰دالرباقیماند

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز دوشنبه ( ۲۳مهر ماه)
اندکی کاهش یافت و کمتر از ۸۰دالر برای هر بشکه باقی ماند .به گزارش دبیرخانه اوپک،
قیمتسبدنفتیاوپکدیروزبه ۷۹دالرو ۳۱سنترسید،درحالیکهقیمتاینشاخص
در روز پیش از آن ۷۹دالر و ۳۶سنت بود .سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی
در ۱۵کشور عضو این سازمان است .همچنین روز دوشنبه ( ۲۳مهر ماه) قیمت شاخص
نفت خام برنت به ۸۰دالر و ۷۸سنت و قیمت شاخص نفت خام دبلیو تی آی آمریکا به
 ۷۱دالر و  ۷۸سنت رسید.

انتظار دارد هند در ماه اکتبر امسال ،از
تحریمهای آمریکا ضد صادرات نفت
ایران معاف شود .ام ونکاتش ،مدیرعامل
شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگلور،
همچنین اعالم کرد این شرکت هم
اکنون بخشی از پول نفت ایران را با
روپیه هند پرداخت کرده است.

وزیر دارایی ژاپن از وزیر خزانهداری آمریکا خواست
که ژاپن از تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت ایران،
معاف شود.
به گزارش خبرگزاری کیودو ،تارو آسو ،وزیر دارایی
ژاپن ،از استیون منوچین ،وزیر خزانهداری آمریکا،
خواست که تضمین کند شرکتهای ژاپنی از
تحریمهای آمریکا ضد ایران ،آسیبی نمیبینند.
وی اعالم کرد در گفتوگو با منوچین ابراز امیدواری
کرده است به نگرانیهای ژاپن توجه شود.
در گذشته ،شرکتهای ژاپنی در صورت کاهش واردات
از ایران ،میتوانستند از تحریمها معاف شوند و آسو
امیدوار است در تحریمهای کنونی نیز این امکان فراهم
شود.

قیمت نفت خام سنگین ایران از
 ۸۰دالر فراتر رفت

قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به پنجم
اکتبر (جمعه۱۳ ،مهرماه) نسبت به هفته گذشته ۲ ،دالر
و  ۹سنت افزایش یافت و از  ۸۰دالر برای هر بشکه
فراتر رفت.
قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی
به پنجم اکتبر ۸۰ ،دالر و  ۸۶سنت برای هر بشکه
معامله شد .این رقم هفته گذشته ۷۸ ،دالر و  ۷۷سنت
برای هر بشکه بود.
قیمت نفت خام سنگین ایران همچنین نسبت به مدت
مشابه پارسال ۲۷ ،دالر و  ۵۹سنت برای هر بشکه
افزایش نشان میدهد.
افزایش قیمت نفت سبب شده است درآمدهای نفتی
ایران با افزایش همراه شود .رئیس سازمان برنامه و
بودجه بهتازگی اعالم کرد که نرخ تحقق درآمدهای
نفتی  ۱۶درصد بیشتر از پیشبینیها بوده و نسبت به
پارسال  ۶۱درصد افزایش یافته است.
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رویـداد
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معرفی  7طرح فناوری نو در دومین رویداد استارتآپ دمو صنعت گاز

توصیه وزیر نفت به ترامپ:

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،گفت :بدون شک ،قاچاق سوخت از
جایگاههای عرضه و نازلها انجام نمیشود و رقم ۴۰
میلیون لیتر روزانه قاچاق که برخی رسانهها مطرح
میکنند ،تخیلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،سیدمحمدرضا
موسویخواه ،شامگاه دوشنبه ( ۲۳مهرماه) در ارتباط
تلفنی با برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم
سیما با موضوع قاچاق سوخت با تاکید بر اینکه
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نقش پررنگی در
مبارزه با قاچاق سوخت دارد ،افزود :رقم  ۴۰میلیون
لیتر روزانه قاچاق سوخت که برخی رسانهها مطرح
میکنند ،تخیلی بوده و اعداد و آماری که مطرح
میشود ،تقریبی و برآوردی است .وی تاکید کرد:
قاچاق سوخت بدون شک از جایگاههای عرضه و
نازلها انجام نمیشود.

برای تعادل بازار نفت دست از تحریم بردارید

از ذخیرهسازیهای خود استفاده میکند .وزیر نفت با بیان اینکه ترامپ
فکر میکند میتواند با گردن کلفتی قیمت نفت را کاهش دهد ،تصریح
کرد :بازار هماکنون ملتهب و به شدت نگران است و نگرانی بازار برای
این روزها نیست ،بلکه برای آینده است؛ کشورهای تولیدکننده نفت
یکی پس از دیگری تحریم میشوند ،اما این شرایط تا چه زمانی میتواند
ادامه یابد؟ آینده بازار چه خواهد شد؟ وی با تاکید بر اینکه بازار ،یک
سازوکارهوشمندومبتنیبرشخصنیست،گفت:ترامپنتوانستهبازار
را قانع کند ،به همین دلیل بازار مدام دچار مشکل میشود؛ ما هم جزء
بازار هستیم .زنگنه درباره «احیای کارت هوشمند سوخت» که پرسش
یکیازخبرنگارانبود،گفت:کارتهوشمندسوخت،موضوعیپیچیده
است؛ سهمیهبندی یکی از روشهایی است که فواید و مشکالتی دارد،
این موضوع در دولت در حال بررسی است تا ببینیم به چه تصمیمی
میرسیم .وزیر نفت درباره مذاکرات نفتی با اروپا نیز گفت :این موضوع
در حال پیگیری است و زمانی که به نتیجه رسید ،اعالم خواهد شد؛
بارها اعالم کردهایم که درباره تحریم ،اطالعاتی به آمریکا نمیدهیم.

جمعآوری گازهای مشعل

وزیرنفتباتاکیدبراینکهتولیدکنندگاننفت،تواناییتولیدنفتبیشتر
را ندارند به ترامپ توصیه کرد برای خارج شدن بازار از حالت بیتعادلی،
دست از تحریم بردارد .بیژن زنگنه صبح روز سهشنبه ( ۲۴مهرماه) در
حاشیه چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در جمع
خبرنگاران درباره محور مذاکرات شامگاه دوشنبه ( ۲۳مهرماه) با
الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه در مسکو اظهار کرد :مسائل
عمومیبازار نفت و شرایط تحریم ،محور گفتوگوهای این دیدار بوده

است .وی درباره دخالت آمریکا در بازار نفت ،با بیان این که آمریکاییها
شرایطی را به بازار نفت تحمیل میکنند ،در واقع سوزنی به خودشان
میزنند و بعد ناله میکنند و میگویند بیایید مشکل ما را حل کنید،
تصریح کرد :باید به آنها گفت الزم نیست به خودتان سوزن بزنید؛
تحریمها را بردارید تا قیمتها درست و بازار از حالت بیتعادلی خارج
شود .زنگنه با تاکید بر اینکه کمبود عرضه در بازار وجود دارد ،افزود:
هیچکدامازتولیدکنندگان،توانتولیدنفتبیشترندارندوعربستاننیز

وزیر نفت همچنین درباره جمعآوری گازهای مشعل (فلر) توضیح داد:
هماکنون در حال ساخت کارخانه  NGL۳۱۰۰در ایالم هستیم که
گازهای این منطقه را جمعآوری میکند .کارخانه NGL۳۲۰۰نیز در
غرب کارون برای جمعآوری گازهای این منطقه در حال ساخت است.
این دو طرح برای پتروشیمیمارون ،بندر امام و بیدبلند است که آخرین
مراحل ساخت را طی میکنند ،همچنین یک کارخانه NGLدیگر در
خارک در حال تکمیل است که گازهای همراه نفت برخی میدانهای
فالت قاره در غرب خلیج فارس را جمعآوری میکند .زنگنه گفت :با
تکمیل این طرحها ،در منطقه خوزستان و گچساران دیگر گاز همراه
نخواهیم داشت.

همسو با اجرای مسئولیت اجتماعی وزارت نفت صورت گرفت

یک باب مدرسه دخترانه مقطع ابتدایی در منطقه2
هزار واحدی نفت منطقه سپیدار اهواز افتتاح شد.
عبدالحمیدامامی،مدیرنظارتبرطرحهایعمرانی
مناطق نفت خیز با اعالم این خبر به «مشعل»
گفت :پروژه ساخت مدرسه ابتدايي  12كالسه با
مساحت  3600متر مربع در مجموعه مسکونی
 2000واحدی نفت اهواز به پایان رسید .وی افزود:
این مدرسه دخترانه با هزینهای افزون بر 34میلیارد
ریال در مقطع ابتدایی با  2300مترمربع زيربنا و
 1900مترمربع محوطه سازي ساخته شده است.
مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفت خیز
با اشاره به اینکه ساخت این مدرسه جز تعهدهای
سال  96بوده که تما میهزینه ساخت از سوی این
مدیریت تامین شده است ،ادامه داد :با ساخت این
مدرسه ،کمبود فضای آموزشی منطقه سپیدار در
مقطع ابتدایی دخترانه برطرف شد .به گفته وی ،این
مدرسه اولین مدرسه کامال هوشمند در سطح
استان خوزستان است که همه کالسها مجهز به
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افتتاح مدرسه هوشمند در اهواز

ویدئو پروژکتور  ،سیستم خنککننده  ،سالن
ورزشی مجزا و تجهیزات روز است .امامیدرباره
نامگذاری این مدرسه گفت :نام مدرسه براساس
توافق سازمان نوسازی مدارس کل کشور با مدیریت

نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز به نام
«محمدطاها اقدامی» کودک  4ساله ای که در
حادثه تروریستی مراسم رژه اهواز  31شهریورماه
به شهادت رسید ،نامگذاری شد .وی در پایان گفت:

در مجموعه  2000واحدي مسكن كاركنان نفت
اهواز  6باب مدرسه و  2باب مسجد جانمايي شده
كه در مرحله نخست ،يك باب مسجد و  3باب
مدرسه به همراه يك سالن ورزشي چند منظوره در
حال احداث است و براي ساخت آنها در مجموع
بالغ بر  125ميليارد ريال از محل اعتبارات طرح
كمك به عمران مناطق نفتخيز اختصاص يافته
است .آیین افتتاح این مدرسه روز سهشنبه (24
مهرماه) با حضور غالمرضا شریعتی استاندار
خوزستان  ،مهراله رخشانیمهر ،معاون عمرانی
وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی
کل کشور ،همایون یوسفی ،نماینده مردم اهواز در
مجلس شورای اسالمی ،رضوان حکیمزاده ،معاون
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ،محمدرضا سیفی،
رئیس آموزش و پرورش عشایر کشور ،نماینده
مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق
نفتخیز ،جمعی از مسئوالن استانی و پدر این
شهید برگزار شد.

قاچاقسوختازجایگاههایعرضهونازلهاانجامنمیشود

دومین رویداد استارتآپ دمو صنعت گاز که هفته آینده
برگزار میشود ،فرصتی است برای معرفی هفت طرح جدید
که از میان  23طرح ارسالی به دبیرخانه این رویداد ،انتخاب
شدهاند.
سعید پاکسرشت ،مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز
ایران ،روز شنبه ( 21مهرماه) در نشستی مطبوعاتی ،درباره
برگزاری نشست فنبازار تخصصی صنعت گاز و رویداد
استارتآپ دمو گفت :دومین رویداد استارتآپ دمو گاز،
روز شنبه ( 28مهرماه) در شرکت ملی گاز ایران برگزار
خواهد شد.
وی افزود :فن بازار تخصصی صنعت گاز از ابتدای سال ۹۶
با همکاری فنبازار ملی و پارک فناوری پردیس کار خود را
آغاز کرده است و رویکردی جدید و تعاملی نوین با
ذینفعان حوزه فناوری به شمار میآید.
پاک سرشت با بیان اینکه فن بازار تخصصی صنعت گاز،
تجربهای جدید است ،ادامه داد :نخستین فن بازار تخصصی
صنعت گاز ،اردیبهشت ماه امسال در حاشیه نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی برگزار شد که در
آن از تجربههای عرضهکنندگان ،متقاضیان و دیگر
ذینفعان و متولیان صنعت گاز و فناوریهای مربوط به آن
مطلع شدیم.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ،درباره
برگزاری دومین رویداد استارتآپ دمو صنعت گاز اظهار
کرد :پس از فراخوانی که انجام شد ۳۲ ،طرح مربوط به
صنعت گاز به دبیرخانه این رویداد ارائه و پس از بررسیهای
اولیه ۲۳ ،عنوان به کمیته داوری ارجاع شد که سرانجام،
 ۱۷طرح دارای حداقل شرایط ورود به رقابت انتخاب شدند.
وی ادامه داد :در میان آنها  ۱۴شرکت دانشبنیان و سه
شرکت غیر دانشبنیان وجود دارند که از بین آنها ،هفته
آینده ( 28مهرماه)  ۶یا  ۷طرح عرضه میشوند تا صنعت
گاز را به سوی قراردادی بین صاحب طرح و مجموعه
سرمایهگذار پیش ببرند.
پاک سرشت نخستین رویداد استارتآپ دمو صنعت گاز
را دارای هفت عنوان منتخب اعالم کرد که چهار مورد به
مرحله عقد قرارداد رسیده است و ادامه داد :با آنکه
شرکتهای دانشبنیان بهطور معمول با پشتوانه دانشگاهی
همراه هستند .،در مسیر برقراری همکاری بین
عرضهکنندگان و متقاضیان با مشکالتی روبهرو شدهایم که
مهمترین آن ،ریسک استفاده از محصوالت جدید
شرکتهای نوآورانه است و برای کاهش ریسک و رفع
نگرانیها باید راهی برای اطمینان از ثمربخش بودن
محصوالت بیابیم.

وزارت نفت در دومین جایگاه پاسخگوترین دستگاه اجرایی
وزارت نفت شهریورماه امسال ،در حوزه پاسخگویی سریع،
صریح و اقناعی به شائبهها و انتقادهای رسانهای در جایگاه دوم
قرار گرفت.
پیرو آییننامه روشنگری رسانهای و مصوبه شورای اطالعرسانی
دولت مبنی بر پاسخگویی سریع ،صریح و اقناعی به شائبهها و
انتقادهای رسانهای و براساس ارسال نتایج اقدا مهای
پاسخگویی و روشنگری به دبیرخانه شورای اطالعرسانی
دولت ،وزارت نفت شهریورماه امسال ،رتبه دوم فعالترین
دستگاه اجرایی را به خود اختصاص داد.
وزارتخانههای امور خارجه ،امور اقتصادی و دارایی ،جهاد
کشاورزی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ترتیب پس
از وزارت نفت در جایگاههای بعدی قرار گرفتند و وزارت

صنعت ،معدن و تجارت نیز توانست در جایگاه نخست
فعالترین دستگاههای اجرایی مبنی بر پاسخگویی سریع،
صریح و اقناعی به شائبهها و انتقادهای رسانهای قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران یادآور شد :از سال  ۸۶تاکنون کارت سوخت
فعال و کنار گذاشته نشده است ،همچنین پس از
تکنرخی شدن سوخت در سال  ۹۴قیمت بنزین
یکسان و  ۱۰۰۰تومان شد .تکنرخی شدن بنزین
این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده بود که استفاده
کردن یا نکردن از کارت سوخت تفاوتی ندارد .در این
حال ،عده زیادی هنگام مراجعه به جایگاههای عرضه
سوخت اعالم میکردند کارت خود را جا گذاشتهاند
یا گم کردهاند ،از این رو کارتهای هوشمند سوخت
مردم را کاهش و کارتهای هوشمند سوخت
جایگاهداران را افزایش دادیم .موسویخواه تصریح
کرد :بین  ۳تا  ۵میلیون نفر ممکن است کارت
سوخت خود را در دست نداشته باشند ،از این رو
برای آنهایی که رمز کارت خود را فراموش کردهاند،
تمهیداتی داریم.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی:

تولیدبنزینپاالیشگاهستارهخلیجفارسبهروزانه۴۰میلیونلیترمیرسد

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران گفت :تولید بنزین
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس با پایان فاز سوم تا
پایان امسال به روزانه ۴۰میلیون لیتر میرسد.
علیرضا صادقآبادی افزود :فاز سوم این پاالیشگاه
از آذرماه آماده راهاندازی خواهد بود و پس از فاصله
یکتا ۲ماه،تولیدآنتثبیتخواهدشد.ویاظهار
کرد :از حدود  ۴۵روز گذشته ،مقدار تولید بنزین
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به روزانه ۳۰میلیون
لیتر رسیده است .معاون وزیر نفت در امور پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به این که
میزان گوگرد بنزین تولیدی در پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس کمتر از  ۵/۰پیپیام است ،تصریح
کرد:کیفیتبنزینتولیدیاینپاالیشگاهبهلحاظ
میزان گوگرد آن که یکی از مهمترین پارامترهای
آلودهکنندههواست،مطابقاستانداردیورو ۵است.

صادقآبادی با اشاره به این که با تولید روزانه ۳۰
میلیون لیتر بنزین در این پاالیشگاه ،روزانه ۹۷
میلیون لیتر بنزین در کشور تولید شده است،
گفت :با اتمام فاز سوم و افزایش تولید روزانه بنزین
پاالیشگاهستارهخلیجفارسبه ۴۰میلیونلیترتا
پایان سال ،تولید بنزین کشور به حدود روزانه۱۰۷
میلیون لیتر افزایش مییابد .وی افزود :هماکنون
موازنه تولید و مصرف بنزین در کشور مثبت است
و بهتدریج و با بهرهبرداری از فاز سوم پاالیشگاه و
افزایش میزان ذخایر راهبردی ،امکان صادرات این
محصول در کشور محقق میشود .صادقآبادی
همچنیندربارهمقدارتولیدنفتگازاینپاالیشگاه
گفت :هم اکنون بهطور میانگین روزانه ۷میلیون
لیتر نفت گاز در این پاالیشگاه تولید میشود که
در آینده نزدیک و با راهاندازی فاز سوم آن ،به روزانه
 ۱۰تا ۱۲میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
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بامشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی

کنگره نفت و نیرو به ایستگاه چهارم رسید
مشعل:چهارمینکنگرهراهبردیونمایشگاهنفتونیروروزسه
شنبه ( 24مهرماه) با حضور بیژن زنگنه ،وزیر نفت و مدیران
ارشد صنعت نفت و بخش خصوصی با مشارکت بیش از ۳۰۰
شرکتکنندهخارجی 4هزار شرکتکنندهداخلیازحوزههای
نفت و نیرو در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد .کنگره
نفت و نیرو به عنوان بزرگترین گردهمایی و هماندیشی که در
آن دستدرکاران ،نخبگان و متخصصان حرفهای داخلی و
خارجی از بخشهای دولتی ،عمومی و خصوصی دور هم جمع
میشوند ،برای چهارمین دوره متوالی برگزار شد .در این دوره از
کنگره ۶،نشست تخصصی شامل نقش CSRدر تغییر فضای
کسبوکار شرکتهای فعال در حوزه صنعت ،بررسی
پارادایمهای جدید در باالدستی صنعت نفت و گاز ،راهبردهای
پیشنهادیبرایاصالحسیاستهاوساختارومقرراتبازاربرق
ایران،آخرینپیشرفتهایمدیریتپروژهدرصنعتنفتوگاز،
هلدینگداریدرصنعتپتروشیمی؛نگاهیبرالزامهاوچالشها
و آسیبشناسی توسعه متکی بر صندوقهای بازنشستگی،
دورنمای تولید و مصرف گاز و ارتباط آن با شدت مصرف انرژی
وتخصیص گازمازاد برگزار شد ،ضمن اینکه در کنار این کنگره،
نمایشگاه جانبی از شرکتهای داخلی و خارجی ،گوشه ای از
توانمندیهایخودرابهنمایشگذاشتندووزیرنفتنیزبابازدید
از این نمایشگاه در جریان توانمندیهای صنعت نفت در
حوزههای مختلف نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی قرار گرفت.
امنیت عرضه حتی برای یک روز از سوی ایران به خطر نیفتاده
بیژن زنگنه ،وزیر نفت در آیین افتتاحیه این کنگره با بیان اینکه
ایران همواره در طول تاریخ بیش از یکصد ساله صنعت نفت ،امنیت
عرضه را برای بازار جهانی نفت تضمین کرده و حتی یک روز هم
نبوده است که از سوی ایران امنیت عرضه به خطر بیفتد ،تصریح
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کرد :در بازار بهصورت مرتب شاهد تغییرات مهم هستیم.
وی افزود :آمریکا،بازار را با تناقض روبهرو کرده است؛ از یک سو
آقای ترامپ و دوستانشان نمیخواهند قیمت نفت به دلیل مصارف
داخلی باال برود (البته چین و اروپا هم بهدلیل فشار اقتصادی مایل
نیستند قیمت باال برود) و از سوی دیگر به کشورهای بزرگ
تولیدکننده نفت مانند ایران ،ونزوئال و روسیه هجوم میآورد و آنها
را به گونههای مختلف تحریم میکند .زنگنه با تاکید بر اینکه بازار
نفت هوشمند است و این اتفاقها (تحریم تولیدکنندگان نفت) روی
قیمت تاثیر میگذارد ،یادآور شد :در زمان حضور رئیس جمهور در
نیویورک ،ترامپ در سخنرانی خود اعالم کرد که اوپک باید قیمتها
را کاهش دهد .من به آقای روحانی یادداشتی نوشتم و ذکر کردم
که در سخنرانی خود اعالم کنید آمریکا مسئول قیمتهاست و برای
کاهش قیمت باید تحریمها را بردارد ،البته آقای مکرون پیش از
آقای رئیس جمهوری ،این موضوع را در سخنرانی خود در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد.
افسوس میخورم
وزیر نفت ادامه داد :ایران هیچگاه دنبال قیمت بیربط و باال نبوده
و نیست و همیشه معتقدیم قیمت منصفانه به نفع تولید و
مصرفکننده است؛ هم جریان رشد اقتصاد جهانی را که موتور
تقاضای کنونی و آینده نفت است ،فعال نگه میدارد و هم منابع
کافی برای تولیدکننده ایجاد میکند تا بتواند به موقع سرمایهگذاری
کند.
زنگنه خطاب به برخی تولیدکنندگان نفت گفت :به واقع من
افسوس میخورم که این همه توهین به ملتها و دولتهای منطقه
میشود و به آنان گفته میشود «شما  ۲هفته هم بدون حمایت ما
سر پا نیستید».
وزیر نفت اعالم کرد :درباره کارهایی که قرار است در دوره تحریم

انجام شود ،کلمهای حرف نمیزنم بسیاری تالش دارند در این
شرایط از ما اطالعات بگیرند ،اما ما سعی میکنیم از این شرایط
خطیر با تدبیر عبور کنیم و انشاءاهلل بتوانیم زیان این شرایط را برای
ملت خود به حداقل برسانیم؛ من نمیگویم این شرایط زیان ندارد،
اما وظیفه ما بهعنوان مدیران عالی کشور این است که این زیانها
را به حداقل برسانیم.

با «تشرتراپی» نمیتوانیم از این شرایط عبور کنیم

وزیر نفت با تاکید بر اینکه نباید شرایط سخت و پیچیده را انکار
کرد ،گفت :باید با فکر و اندیشه در همه زمینهها ،چه سیاست داخلی
و چه سیاست خارجی ،دست به دست هم دهیم و مشکالت را حل
کنیم .اگرچه برخی با اندیشه بد هستند ،اما اگر میخواهیم از شرایط
سخت عبور کنیم ،با زور بازو و «تشرتراپی» امکانپذیر نیست ،فقط
با عقل و تدبیر و دوری از احساسات میتوانیم از این شرایط بگذریم.

نفت بیشتر از پول به فناوری و مدیریت نیاز دارد

وزیر نفت با اشاره به عدم تمایل برخی شرکتهای خارجی برای
سرمایه گذاری و همکاری با ایران در شرایط تحریم گفت :البته این
بدان معنا نیست که ما نمیتوانیم در صنعت نفت کاری انجام دهیم؛
همیشه گفتهام ،صنعت نفت ایران بیشتر از پول به فناوری و مدیریت
نیاز دارد ،پول را میتوان از بازار داخل تامین کرد ،وضع ساخت
تجهیزات صنعت نفت نیز نسبت به  ۱۰سال پیش فرق کرده است.
زنگنه با بیان این که باید از ذکر کلیات عبور کنیم و وارد جزئیات
راهکارهای تامین سرمایه و وصول آن شویم ،افزود :عرضه نفت در
بورس ،مصداق این مورد است ،اینکه نفت خام را در بورس عرضه
کنیم ،حرف خوبی است ،اما صدها مسئله کوچک دارد که باید حل
شود تا کسی که در این رقابت شرکت میکند ،بداند در یک رقابت
بدون ابهام و منصفانه شرکت کرده است .باید به جزء جزء سوالها

جواب داده شود تا بتوان اوراقی را در بورس عرضه کرد ،این موارد
بهانهگیری نیست ،بلکه باید تکلیف مردم روشن شود.

بهرهبرداری از  ۳فاز پارس جنوبی تا پایان امسال

وزیر نفت درباره وضع میدان گازی پارس جنوبی گفت :تا پایان
امسال سه فاز جدید از این میدان هر کدام با ظرفیت یک میلیارد
فوت مکعب ( ۸۰میلیون مترمکعب گاز ترش) وارد مدار خواهد شد
و به این ترتیب  ۲۴فاز متعارف پارس جنوبی تکمیل میشود.
وی با بیان این که برای تحرک در اقتصاد باید جریان توسعه را در
صنعت نفت زنده نگ ه داریم ،گفت :همسو با این موضوع ،مناقصه
طرحهای EPCو  EPDکه در قالب بستههای  ۶میلیارد دالر
تعریف شده ،برگزار و به مرحله اجرا نزدیک میشود؛ این سرمایه
(حدود  ۶میلیارد دالر) باید از داخل تامین شود.
وزیر نفت در ادامه به ساخت پاالیشگاه میعانات گازی سیراف اشاره
کرد و با بیان این که ظرفیت این پاالیشگاه ابتدا  ۴۸۰هزار بشکه (۸
واحد  ۶۰هزار بشکهای) بود ،اظهار کرد ۲ :پاالیشگاه این مجموعه
براساس تصمیمهای اتخاذ شده بهعنوان فاز جدید پاالیشگاه خلیج
فارس در نظر گرفته شد و سرمایه  ۶واحد باقی مانده که هر کدام
 ۶۰هزار بشکه ظرفیت دارند ،از طریق منابع داخلی تامین میشود.
ارز مورد نیاز این مجموعه هم از طریق منابع داخلی شرکت ملی
نفت تامین خواهد شد؛ بهطور کلی تکمیل این پاالیشگاه به ۲
میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر سرمایه نیاز دارد.

منع فروش بنزین دیگر تهدید ایران نیست

وزیر نفت با بیان این که «تولید» در بخشهای مختلف صنعت نفت
در وضع خوبی قرار دارد ،به ثبت رکورد تولید بنزین در کشور اشاره
کرد و گفت :میزان تولید بنزین از  ۵۲میلیون لیتر در سال  ۹۱در
شهریورماه امسال به  ۹۰میلیون لیتر رسیده که هیچگاه در تاریخ
صنعت نفت چنین رقمی ثبت نشده است .افزایش تولید بنزین،

ایران را در وضعیتی قرار داد که ترامپ در تحریمهای خود از منع
فروش بنزین به ایران هیچ حرفی نزد و در واقع این سالح ،کارایی
خود را از دست داده است.

کنگرهای بدون کمک و توصیههای دولتی

رکنالدین جوادی ،معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع
هیدروکربوری و رئیس شورای سیاستگذاری کنگره راهبردی نفت
و نیرو در توضیحاتی اعالم کرد که توسعه فضای کسب و کار مبتنی
بر تقویت ظرفیتهای داخلی اصلیترین محور چهارمین کنگره نفت
و نیرو بوده است و افزود :انتخاب این محور ،حاصل ارزیابی شرایط
کشور ،بحثهای کنگره پیشین و نشستهای متعدد یک سال اخیر
باشگاه نفت و نیرو بوده و این کنگره با مشارکت و همدلی همه
عالقهمندان توانسته است روی پای خود بایستد و هیچ کمکی را از
نهادهای دولتی و توصیهای دریافت نکرده است .در عین حال باشگاه
نفت و نیرو بهعنوان یک باشگاه مردمنهاد با جذب حداکثر مشارکت
تالش میکند نتایج بهتری را ارائه دهد.

آغاز فرایند عرضه نفت خام در بورس انرژی

در ادامه مراسم افتتاحیه علی کاردر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران از کلید خوردن فرآیند عرضه نفت خام در بورس انرژی از 6
آبان سال جاری خبر داد و در توضیح این اتفاق گفت :مقدمات الزم
برای عرضه نفت خام در بورس انرژی فراهم شده و شرط شرکت
در معامله ،تنها پرداخت معادل ریالی  ۱۰درصد ارزش سفارش به
صورت نقدی پیش از آغاز عرضه است.
او در ادامه گفت :تسویه معامله به صورت  ۲۰درصد ریالی (نقدی)
و  ۸۰درصد ارزی (اعتباری) خواهد بود و قیمت پایه براساس
قیمتهای معامالتی امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران به میزان
 ۷۹دالر و  ۱۵سنت در اطالعیه عرضه اعالم شده و قیمت نهایی
فروش براساس نوسان قیمت نفت خام تا زمان تحویل ،تعدیل

میشود و مبنای محاسبه قرار میگیرد.
معاون وزیر نفت ،سود معامله نفت خام در بورس را معقول عنوان
کرد و گفت :الگوهای سفتهبازی شاید در کوتاهمدت سودآوری خوبی
داشته باشد ،اما در بلندمدت نمیتواند به عنوان یک راهکار
سرمایهگذاری استفاده شود .کسانی که برای خرید نفت خام به
میدان بورس انرژی میآیند ،در کنار کسب سود که البته انتظار
منطقی و عاقالنهای است ،منافع کشور را نیز مدنظر قرار دهند.

عرضه  ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق منفعت در یک ماه
آینده

کاردر در ادامه به تمهیدات شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت
بدهیها اشاره کرد و گفت :در بخشهایی که رقم بدهیها بزرگ
نیست ،سازوکارهایی برای پرداخت بدهیها تعریف کردهایم و در
باقی موارد ،شرکت ملی نفت ایران به منظور پرداخت بدهیهای
حال شده به پیمانکاران ،اوراق بهادار (تعهدنامه) ۲ساله منتشر و به
پیمانکاران ارائه میکند که پیمانکاران میتوانند از این اوراق بهادار
به عنوان ضمانتنامه قابل قبول در مناقصات و قراردادهای شرکت
ملی نفت هم استفاده کنند ،همچنین خریداران نفت و فرآوردههای
نفتی میتوانند این اوراق را به عنوان ضمانت خرید اعتباری به
شرکت ملی نفت ارائه دهند.
وی در ادامه به تشریح اقدامهای انجام شده در بخش اجرای
بستههای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت پرداخت و با
اشاره به امضای یک قرارداد ،برگزاری هشت مناقصه و آماده شدن
اسناد مناقصه باقیمانده ،اعالم کرد :در اجرای این طرح ،برای
نخستین بار در صنعت نفت ،فهرستی از اقالمی که باید از داخل
کشور خریداری و تامین شود ،آماده شد و البته تمهیداتی نیز در
نظر گرفتهایم که پیمانکاران برای تامین کاالهایی که در داخل
موجود نیست نیز ،با مشکل روبهرو نشوند.
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کاردر با اشاره به راهکارهای تامین منابع مالی برای اجرای این
بستهها گفت :با همکاری بورس ،الگوی عرضه اوراق منفعت را
طراحی و مجوزهای الزم را دریافت کردهایم که این اوراق با نرخ ۱۹
درصد عرضه خواهد شد .به این منظور در یک ماه آینده افزون بر
 ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق منفعت منتشر و عرضه میشود و به جز
اوراق منفعت ،بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز طرح ،از محل
عواید ناشی از تولید اضافی میدانها تامین خواهد شد.

قرارداد توسعه میدان کرنج امضا میشود

کاردر در ادامه این سخنان خبر خوبی درباره مذاکرات قراردادهای
جدید نفتی داد و گفت :برای سه میدان در حال مذاکرهایم،
همچنین با خروج توتال از طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی،
اطالعات مهندسی ،نقشهها و ...در اختیار شاخه بینالمللی شرکت
ملی نفت چین ( )CNPCIقرار گرفته است .همچنین توافقنامهای
که بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
برای توسعه میدان کرنج امضا شده بود ،بهزودی نهایی و قرارداد آن
امضا میشود.

محمدحسین عادلی ،دبیرکل پیشین
مجمع کشورهای صادرکننده گاز هم در
حاشیه این کنگره در سخنانی تاکید کرد
که گاز در آینده به بازیگر بزرگ دنیای
انرژی بدل میشود و میتواند زمینه
قدرتهای راهبردی را برای ایران فراهم
کند و زمان آن رسیده که به صادرات گاز و
بهویژه  ،LNGنگاهی نو بیندازیم و
سرمایهگذاری الزم را در این زمینه داشته
باشیم
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین اعالم کرد که در مسیر
برونسپاری فعالیتها میتوان به واگذاری بهرهبرداری میدان
آزادگان ،واگذاری تلمبهخانه غرب کارون ،امضای قرارداد احداث
مخازن ذخیرهسازی نفت خام بندر جاسک ( )BOTو واگذاری
تکمیل پروژه  NGLخارک اشاره کرد.

3ال ان جی بازیگر جدید بازار انرژی خواهد بود

محمدحسین عادلی ،دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده
گاز هم در حاشیه این کنگره در سخنانی تاکید کرد که گاز در آینده
به بازیگر بزرگ دنیای انرژی بدل میشود و میتواند زمینه
قدرتهای راهبردی را برای ایران فراهم کند و زمان آن رسیده که
به صادرات گاز و بهویژه  ،LNGنگاهی نو بیندازیم و سرمایهگذاری
الزم را در این زمینه داشته باشیم .دبیرکل سابق مجمع کشورهای
صادرکننده گاز ( )GECFبا بیان اینکه گاز در آینده به اندازه نفت
و شاید بیشتر از آن زمینه قدرتهای راهبردی را برای کشور فراهم
میکند ،اظهار کرد :همانطور که نفت کاالیی مرغوب در حوزه
انرژی است ،گاز و بهویژه الانجی نیز به بازیگران بزرگ دنیای انرژی
تبدیل خواهند شد .وی با تاکید بر اینکه ایران میتواند با توجه به
ذخایر گازی اثبات شده خود ،به تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی مایع
شده (الانجی) در دنیا تبدیل شود ،تصریح کرد :معتقدم بدون
اینکه نفت را کنار بگذاریم ،به موازات آن باید با توجه به شرایط
بازار جهانی گاز ،هرچه بیشتر به مبحث گاز طبیعی و الانجی
بپردازیم .در ادامه روز اول این کنگره دو نشست تخصصی «نقش
مسئولیتهای اجتماعی در تغییر فضای کسبوکار شرکتهای
فعال در حوزه صنعت» و «بررسی پارادایمهای جدید در باالدستی
صنعت نفت و گاز» برگزار شد.

گاهی مسائل اجتماعی به اهرم فشار پروژهها تبدیل میشوند

در ادامه ،امیر طالبیان ،مشاور اجتماعی وزیر نفت به عنوان رئیس
این نشست تخصصی گفت :شرکتهای نفتی در زمان آغاز پروژهها
باید همه جوانب اجتماعی طرح را بررسی و موانع را رفع کنند ،زیرا
مسئولیت اجتماعی رکن جداییناپذیر اجرای مطلوب طرحهای

صنعتی است .او یادآور شد :شرکتهای نفتی باید در زمان آغاز هر
طرحی ،ریسکهای اجتماعی ،حوزههای اثرگذاری ذینفعان و
تاثیرگذاران در پروژه و چالشهایی مثل آلودگی زیست محیطی و
محدودیتهای زندگی مردم پس از آغاز پروژه را بررسی کنند ،زیرا
گاهی این مسائل به اهرم فشار برای توقف یا تاخیر در پروژه تبدیل
میشوند .مشاور اجتماعی وزیر نفت با بیان اینکه شرکتها باید در
محدوده عملیاتی خود به ارزیابی نیازها و زمینههای مسئولیت
اجتماعی بپردازند ،اظهار کرد :فرآیند بلوغ و پیشروی در اجرای
مسئولیت اجتماعی باید لحاظ شود و شرکتها ضمن تالش برای
سودآوری و تولید ثروت ،به زندگی و جان انسانها نیز اهمیت دهند.
طالبیان با تاکید بر اینکه توجه به مسئولیت اجتماعی و ایجاد و
اجرای قوانین مربوط به آن ،به صرفهجویی ،منافع مادی و کاهش
هزینههای حاشیهای برای شرکتها منجر میشود ،ادامه داد :نگاه
به مسئولیت اجتماعی در هر یک از کشورهای بزرگ دنیا متفاوت
است؛ به هر حال در حوزه مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت
جهان ،استانداردهایی تعریف شده که اجرای آنها الزامی است.
وی افزود :ایزو  ۲۶۰۰۰و سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
(اوییسیدی) ،مقتضیاتی برای مسئولیتهای اجتماعی تعیین
کردهاند ،اما واقعیت این است که هر شرکت مقتضیات و شرایط
خاص خود را دارد و حتی این مقتضیات در طول زمان برای همان
شرکت متفاوت خواهد بود.

تغییر رویکردها درباره مسئولیت اجتماعی اولویت دارد

در ادامه محمدرضا مهدیزاده ،رئیس طرح و برنامهریزی نیروی
انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به
نمونههای آسیبآفرین صنعت در محیطزیست نظیر تخریبهای
ناشی از احداث سد گتوند یا جمع شدن پسابهای نفتی در
گودالهایی مجزا در خاک گفت :بسیاری از این موارد مثل
گودالهای پساب نفتی در خاک جمعآوری شده ،اما مسئله مهم
تغییر رویکردها درباره این آسیبها به محیط انسانی و محیط زیست
است .وی با تاکید بر اینکه تکنولوژیستها باید با توجه به مسائل
انسانی و محیطزیستی ،برنامهریزیهای صنعتی را اجرایی کنند،

تصریح کرد :دو گفتمان رایج و نوظهور درباره اجرای مسئولیت
اجتماعی وجود دارد .در گفتمان رایج ،مسئولیت اجتماعی محور
تولید آگاهی در سطح مدیریتی و جدا از بخشهای دیگر است که
شرکتها به شکل ضمیمهای آن را اجرا میکنند .رئیس طرح و
برنامهریزی نیروی انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی با اشاره به اینکه در گفتمان نوظهور ،خدمات جامعهمحور،
محیطزیستمحور و چندرشتهای در ارتباط با دیگر دستگاههای
اجرایی به صورت یکپارچه اجرا میشود ،ادامه داد :ابرپروژهها ،باید
ابتدا گفتمان اجتماعی و فرهنگی را به چالش بکشند و برای حفظ
صنعت و کسبوکار مسئوالنه و پایدار ،سه محور انسان ،فرآیندها و
فناوری را مدنظر قرار دهند .رئیس طرح و برنامهریزی نیروی انسانی
شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد :مسئولیت
اجتماعی عزیمت از خود به دیگری است ،صنعت نیز اگر با
سیاستگذاری و گزارشگیری هوشمندانه و صحیح از جامعه هدف
همراه شود ،موفق خواهد بود.

سودآوری شرکتها در گرو اجرای مسئولیتهای اجتماعی

طاهره خارستانی ،مدرس حوزه مدیریت پایدار و مسئوالنه سازمان
از دیگر سخنرانان این نشست با بیان اینکه نظام راهبردی سازمان
باید سه مسئله مهم محیطزیست ،حقوق بشر و عملیات منصفانه
را مدنظر داشته باشد ،گفت :طرحریزی باید بر مبنای دریافت
اطالعات و تکمیل همیاریها ،بررسی آثار فعالیت صنعتی بر جامعه
محلی ،تغییرات اجتماعی و اقلیمی ،ارزیابی ریسک تغییرات اقلیمی،
تاثیر بر اکوسیستم و تاسیسات صنعتی و سرانجام بررسی انتظارات
ذینفعان انجام شود.
خارستانی تاکید کرد :افزایش سودآوری شرکتها با بهرهگیری
مبتنی بر مسائل زیست محیطی ،شناسایی رویههای ناکارآمدی و
اتالف انرژی و کاهش اختالف با ذینفعان محلی محقق میشود.

شرکتهای داخلی در پارس جنوبی موفق بودند

در نشست تخصصی دوم ،موضوع بررسی پارادایمهای جدید در
باالدستی صنعت نفت و گاز مطرح شد و غالمرضا منوچهری ،معاون

امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
سخنانی تاکید کرد که نوع قراردادها و همکاریهای بینالمللی از
الزامهای رشد و توسعه شرکتهای داخلی هستند که باید به آنها
توجه شود .وی افزود :اعتقاد داریم صنایع باالدستی نفت ایران
ظرفیت عمدهای دارند ،به گونهای که با توجه به این تواناییها
میتوانیم تولید خود را افزایش دهیم؛ البته در ایران و در بخش
مهندسی نفت تواناییهای زیادی وجود دارد که میتوانند
پروژههای زیادی را پیش ببرند و توسعه دهند.
او با تاکید بر اینکه میتوانیم به شرکتهای داخلی اتکا کنیم ،گفت:
شرکتهای داخلی توسعه میدانهای پارس جنوبی را در دست
گرفتند که موفقیتهایی نیز بهدست آمد.
معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به
الگوی جدید قراردادهای نفتی اشاره و عنوان کرد :شرکت
توسعهدهنده در این الگوی قراردادی مالک نفت یا تاسیسات نفتی
نیست و به عنوان بهرهبردار تنها  ۲۰سال در میدان نفتی مورد نظر
حضور دارد و این فرآیند بیشک برای شرکتهای جوان ما مفید
بوده و میتوانند از تجربههای آنها استفاده کنند و به شرکتهای
بزرگ نفتی تبدیل شوند .امیدواریم همکاریهای خارجی و روابط
بانکی گسترده شوند تا بتوانیم از منافع این قراردادها بهرهمند
شویم.
وی ادامه داد :بدون شک شرکتهای نفتی که با ایران فعالیتهای
خود را ادامه دهند ،در آینده فرصتهای بهتری نسبت به
شرکتهایی دارند که بهواسطه تحریم ایران را ترک میکنند ،زیرا
معتقدم این تحریمها همیشه پابرجا نخواهد بود.

گامهای مفید ایران در زمینه افزایش تولید نفت

مهمان دیگر نشست تخصصی ازامات ایسماگیلوف ،معاون
مدیرعامل شرکت زاروبژنفت بود که بر لزوم تسهیل قوانین
سختگیرانه و بهکارگیری الگوهای قراردادی جذاب تاکید کرد و
گفت :ایران گامهای مفیدی در زمینه افزایش تولید نفت برداشته
است و برای جذب سرمایهگذار در صنایع نفت و گاز ،باید مسئله
مالیاتها ،برخی تصمیمگیریها و قوانین تغییر کنند.

وی تصریح کرد :چالشهای مربوط به جذب سرمای ه در کوتاه مدت
است و باید راهکارهایی برای برطرف کردن آن یافت.
در همین حال ،محمد ایروانی ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
گروه انرژی دانا نیز در این نشست گفت :باید ظرفیتها در حوزه
تولید و اکتشاف نفت و گاز افزایش یابد ،انرژی دانا نیز دارای چنین
ظرفیتی است .وی تاکید کرد :با سرمایهگذاریهای مناسب
میتوانیم ظرفیت تولید نفت خود را بهبود و سهم خود را در سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) افزایش دهیم.
در ادامه این نشست تخصصی ،بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت
مهندسی و ساختمان نفت (اویک) ،عنوان کرد :شرکتهای داخلی
فعال در صنایع نفت و گاز باید تواناییهای خود را در همه زمینهها
و به ویژه مدیریت پروژه تقویت کنند.
وی افزود :در شرکتهای ایرانی بحث فناوریسازی بهویژه در حوزه
دیجیتال آغاز شده است که باید برای تقویت آن تالش کرد.
پرویز راحت ،مدیرعامل گروه توسعه انرژی تدبیر نیز در این نشست
به موارد کاربردی امکان فعالیت موثر شرکتهای داخلی در بخش
نفت و گاز پرداخت.

معاون امور توسعه و مهندسی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به
الگوی جدید قراردادهای نفتی اشاره و
عنوان کرد :شرکت توسعهدهنده در
این الگوی قراردادی مالک نفت یا
تاسیسات نفتی نیست و به عنوان
بهرهبردار تنها  ۲۰سال در میدان نفتی
مورد نظر حضور دارد و این فرآیند
بیشک برای شرکتهای جوان ما مفید
بوده و میتوانند از تجربههای آنها
استفاده کنند و به شرکتهای بزرگ
نفتی تبدیل شوند
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بلوغ فناوری در

ساختداخل
با حمایت وزارت نفت

پروژههای  10گروه ساخت داخل به مانند طفلی است که دوران رشد خود را طی میکند تا به بلوغ برسد .طرحی که با باور
حمایت از سازندگان داخلی نوشته و اجرایی شد تا ارتباط دانشگاهها و مراکز علمی و فناوری شکل تازهای به خود بگیرد
و حلقه مفقوده تجاریسازی به زنجیره محکمی میان صنعت ،دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان تبدیل شود تا حاصل
زحمت دانشگاهها تنها در پایان نامهها و تزهای دکترا خاک نخورد و به کمک صنعت بیاید تا شاهد پویایی و شکوفایی آن
باشیم .سیاستی که در قالب مگاپروژههای  10گروه خانواده کاالیی با تاکید مقام معظم رهبری در سال  93و تدبیر مهندس
زنگنه در دولت یازدهم با تاسی از شعار سال و به عنوان اولویت صنعت نفت انتخاب شد و حال پس از گذشت حدود چهار
سال به گفته حبیباهلل بیطرف ،معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت پیشرفت این طرح بزرگ ملی را باید در
بخشهای مختلف از جمله برگزاری مناقصات ،انعقاد قراردادها ،ساخت و تحویل تجهیزات و ممنوعیت واردات کاال جستجو
کرد که آمارها حاکی از این است که در برگزاری مناقصات  70درصد ،در بخش قراردادها بیش از  50درصد ،در زمینه ساخت
کاال  40درصد و در بخش تحویل کاال  15درصد شاهد رشد و پیشرفت بودهایم .همچنین از ابتدای اجرای طرح تا کنون
واردات نزدیک به  500قلم کاالی خارجی داراي مشابه داخلی ممنوع اعالم شده است .بنابراین این طفل نوپا در مسیر
تثبیت و توسعه گام برمیدارد تا سازندگان داخلی به برندهای بینالمللی تبدیل و صنعت نفت روزی از کاالها و تجهیزات
خارجی خودکفا شود.

داخل
ساخت
سالمت
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فنکاوی
مدیرکلنظامتأمینوتجاریسازیوزارتنفتتأکیدکرد:

در ساختداخلبایدملیشود
مشعل اکرم برنجی سوابق تاریخی نشان میدهد ،انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت ،بویژه در بخش باالدستی شامل اکتشاف،
حفاری ،توسعه و تولید ،همواره مورد توجه جدی مقامات نفتی کشور و قانونگذار بوده و وزارت نفت تاکنون فعالیتهای بسیاری در بخشهای
عملیاتی در این چارچوب انجام داده که از آن جمله میتوان به تشکیل حلقههای خودکفایی ،تشکیل کمیتههای تخصصی ستاد حمایت از
نوبه خود تاثیر بسزایی در توانمند کردن سازندگان داخل
ساخت داخل ،تشکیل واحدهای پژوهش ساخت داخل و  ...اشاره کرد که هرکدام به 
و کاهش وابستگی به خارج در این حوزه داشتهاند .در چند سال اخیر ،یعنی از سال  93سیاست ساخت  10گروه خانواده کاالیی ،به منظور
تأمین بهموقع نیازهای عملیاتی شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت به کاال و تجهیزات برای حمایت از سازندگان داخلی و خودکفایی
صنعتی به عنوان اولویت وزارت نفت مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفت که برای بررسی این فرایند با پرویز سنگین ،مدیرکل نظام تامین و
تجاریسازی وزارت نفت به گفتوگو نشستیم تا از ابعاد گوناگون ،این سیاست را مورد بررسی قرار دهیم.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

حمایت از ساخت  10گروه کاالی راهبردی و پرمصرف
صنعت نفت از چه زمانی به عنوان اولویت در وزارت نفت
پیگیریشد؟
ابالغیه وزیر نفت درباره حمایت از ساخت  10گروه کاالی
راهبردی و پرمصرف صنعت نفت در سال  1393صادر شد؛
منتهی سابقه حمایت صنعت نفت از ساخت داخل به
دورههای قبل وزارت مهندس زنگنه باز میگردد ،به طوری
که اگر به سابقه ایشان در دورههای وزارتشان نگاه کنید،
خواهید دید که شرکتهاي بزرگ مپنا OTC،و پتروپارس
نتیجه باور ایشان به ساخت داخل بود که در کشور بنا
گذاشته شد و در حال حاضر جزء شرکتهای موفق صنعتی
درداخلكشورهستندوبهیکبرندمعتبردرصنعتتبدیل
شدهاند.
مهندس زنگنه در سال  92نیز با همین اعتقاد و نگرش ،بار
دیگر سکان وزارت نفت را به دست گرفت و همان اقدامهای
قبلی پيگيري و قرار شد از  10خانواده کاالیی حمایت جدی
شود تا هم نیازهای وزارت نفت با خودکفایی در ساخت این
قطعات تامین شود ،هم توانمندی ساخت داخل ارتقا پیدا
کند و هم مدل جدیدی برای حمایت از ساخت داخل و
شرکتهای ایرانی از درون وزارت نفت شکل بگیرد.
در شروع فعاليتها ،گروههاي کاالیی شامل  99خانواده بود
که با ارزیابیها ،نیازسنجی و توجه به توانمندی سازندگان
داخل  10گروه کاالیی اولويت دار انتخاب شدند.
پس از ارزیابیهای انجام شده چه کاالهایی جزء این 10
گروه خانواده کاال قرار گرفت؟
این  ۱۰گروه کاال شامل ساخت تجهیزات سرچاهی و رشته
تکمیلی درونچاهی ،پمپهای درون چاهی ،انواع متههای
حفاری (صخرهای ،الماسی ،مغزهگیری) ،انواع شیرهای
کنترلی ،ایمنی و تجهیزات جانبی ،انواع لولهها (لولههای
جداری بدون درز از  3.8تا  ١٣اینچ ،لولههای جداری با درز
از  ٢٠تا  ٣٠اینچ ،لولههای مغزی ،لولههای حفاری و لولههای
جریانی بدون درز باالی ٦اینچ) ،الکتروموتورهای ضد انفجار
و دور متغیر ،ماشینهای دوار (توربین ،کمپرسور و پمپها
شامل پمپهای گریز از مرکز) ،فوالدهای آلیاژی
 ،CRYOGENICابزارهای اندازهگیری حفاری و ساخت
پیگهای هوشمند است.
با ابالغیه وزیر نفت ،سیاست و اولویت حمایت از
سازندگان داخل چگونه در وزارت نفت پیگیری شد؟
راهبری پروژه بومیسازی  ۱۰گروه کاالیی به معاونت
مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت سپرده شد .این
معاونت با راهبری و نظارت عالیه بر مگا پروژه ساخت ۱۰گروه
خانواده کاالیی ،حمایت از ایجاد نهاد صدور گواهینامه
کیفیت سازندگان ،برقراری فرایند شناسایی اقالم با کاربری
دوگانه و راهبری فرایند خرید کاال در زنجیره تأمین با
راهاندازی سامانه یکپارچه تأمین الکترونیکی کاال ،در مسیر
ارتقای توانمندیهاي سازندگان داخلی و رونق کسب
وکارهای ظرفیتهای داخلی گامهای بلندی برداشت.
مگاپروژه 10گروه خانواده کاالیی از چه طریق و با چه نوع
قراردادهایی پیگیری شد؟
تالش برای به کارگیری حداکثری ظرفیتهای داخلی در
معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت با هدف
حمایت از کاالی ایرانی ،برنامهریزی و در اداره کل نظام تامين
و تجاري سازي فناوري براساس اهداف مورد نظر اجرایی
شد.
در این میان ،تقویت توان مدیریت شرکتهای ایرانی در
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قالب قراردادهای جدید نفتی ،الزام به بهرهگیری حداکثری
از کاالها و خدمات ایرانی در اجرای قراردادها و برنامهریزی
برای تقویت و به کارگیری حداکثری ظرفیتهای داخلی
 GCو  ،EPCارتقای سطح فناوری در سطح کارفرمایی و
مشارکت شرکتهای داخلی در تامین نیازهای کاالیی و
خدماتی دیگر طرحها ،از جمله برنامههای اجرایی در این
اداره كل بود که به مرحله اجرا رسید.
همچنین این اقدام به سایر پروژهها تسری پیدا کرد تا جایی
که بتازگی در پروژههای  EPCو  EPDکه پروژههای ارتقا
و نگهداشت سطح تولید است ،وارد شده و از قرارداد خريد
و سفارش کاال به پروژهها تسری پیدا کرده است و عم ً
ال در
پروژههای تعریف شده 80 ،درصد کاال از طریق سازندگان
داخلی و از اجناس و کاالهای ایرانی تامین خواهد شد .انجام
پروژهها با اعتبار 7.3ميليارد دالر از سوی شركت ملي نفت
ايران در حال برگزاري مناقصات است.
کیفیتکاالیساختداخلازچهطریقیموردتاییدقرار
میگیرد؟
براي تأیید كيفيت محصوالت توليدي سازندگان داخلي،
وزارت نفت از چند سال قبل ،چارچوبهای فنی کار را با
تدوین و انتشار صدها استاندارد فنی در زمینههای كاال،
تجهيزات و خدمات مهندسي تعيين و ابالغ کرده بود و با
تدوین و ابالغ دستورعملهای مورد نیاز در امور مهندسی
از سوی اداره كل نظام فنی و اجرایی و ارزشيابي طرحها مانند
انتشار اسناد همسان قراردادی ،ضوابط فني ،تعيين
صالحيت مهندسان مشاور و پیمانکاران تخصصي،
زيرساختهاي الزم را براي توليد محصول استاندارد و ارائه
خدمات فني استاندارد فراهم کرد.
همچنین برای حمایت از سازندگان داخل ،موضوع صدور
گواهينامههای کیفیت با عنوان IPIبا کمک انجمن نفت در
حال پیگیری است که تاکنون بیش از  5شرکت گواهینامه
انطباق را دریافت کردهاند و به دنبال اخذ تاییدیههای
خارجی CBبرایگواهینامههایانطباقانجمننفتهستیم
که سازندگان داخل با دریافت این گواهينامهها ،در بازارهای
جهانی امکان حضور و فعالیت پیدا کنند.
سامانهتامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت ()EPبا چه
هدفی راهاندازی شد؟
چندساليبودكهنیازبهراهاندازیسامانهتامینالکترونیکی
کاالیصنعتنفتبرایپشتیبانیازفعالیتهایحوزهتامین
کاال به صورت متمركز احساس میشد .در اين زمینه سامانه
تامین الكترونيكي کاال با هدف اصلي شفافيت معامالت و
حمایت از ساخت داخل طراحي و شروع به پيادهسازي شد
تا جایی که امروز میتوان اذعان کرد ،تقریبا غالب حالتهای
خرید برای وزارت نفت را پوشش میدهد و انجام کار در بستر
الکترونیکی را فراهم کرده است.
در واقع وزارت نفت با تكميل و انتشار
وندورلیست سازندگان و تامینکنندگان
معتبر و همچنين پيادهسازي سامانه
تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت،
حمایت عملي خود را از ساخت داخل
انجام داده و امروز تا حد قابل قبولي
اطمینان حاصل كرده که
صنعتنفتباصنعتگرانو
سازندگان در يك زنجیره
هماهنگی و پویایی قرار
گرفتهاند.
چه استانداردهایی

وزارت نفت با تكميل و انتشار وندورلیست سازندگان و تامینکنندگان معتبر و همچنين پيادهسازي سامانه
تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت ،حمایت عملي خود را از ساخت داخل انجام داده و امروز تا حد قابل
قبولي اطمینان حاصل كرده که صنعت نفت با صنعتگران و سازندگان در يك زنجیره هماهنگی و پویایی قرار
گرفتهاند

برای این  10گروه خانواده کاالیی و از سوی چه نهادی پیش
بینی شده است؟
همانطوركهميدانيد،همزمانباپيشبينيسازوكارهايالزم
براي صدور گواهینامه کیفیت ،بحث استانداردسازی نیز در
صنعت نفت با نگاه ملی در دست پیگیری قرار گرفت ،به
طوری که بر اساس بند (الف) ماده ۳قانون وظایف و اختیارات
وزارت نفت که وزارت نفت را مکلف به تعیین ،بازنگری و
نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت کرده
است ،تفاهمنامهای با سازمان ملی استاندارد در اردیبهشت
سال ۹۴منعقد شد که مطابق این تفاهمنامه ،استانداردهای
مورد نياز از سوی وزارت نفت تدوين ميشود.
از سال  96کار تعیین استانداردهای  ۱۰گروه کاالهای
پرمصرف صنعت نفت از سوی اداره کل نظام فني و اجرايي
و ارزشيابي طرحهای وزارت نفت در کمیتههای تخصصی به
انجام رسید .دركنار اين كار ،بازنگری و روزآمد کردن دوباره
IPSهایقدیمیصنعتنفتباشیوهنامهمصوبجدیدبرای
تدوین استانداردها نيز آغاز شد و قدیمیترینIPSها مورد
بازنگری قرار گرفت.
روال كار به این ترتيب است كه پس از تدوين يا بازنگري
استانداردها در كميتههاي تخصصي استاندارد ،بايد در
صنعت نفت (استانداردهای  ) APIاز سوی سازمان ملی
استاندارد ملی منتشر شود تا به این ترتیب ،ذینفعان
استاندارد در صنعت نفت ایران چه در بخش حاکمیتی و چه
در بخشهای غیردولتی ،به طور یکپارچه از این استانداردها
استفاده کنند.
ممیزیها از سوی چه نهادی انجام میشود؟
در مورد 10گروه خانواده کاالیی ،به مدلی دست پیدا کردهایم
که در مرحله انتخاب اولیه سازندگان داخلي ،ممیزیها از
سوی دانشگاه صنعتی شریف انجام شد و براساس یافتهها،
نقشه راهی تنظیم و شرکتها وارد ليست كوتاه شدند و پس
از طي شدن فرايند مناقصات و انتخاب سازندگان واجد
شرايط ساخت داخل ،قراردادها امضا شد.
در دوره اجراي قراردادها و فرايند ساخت محصول هم از
سوی اداره كل نظام تامين و تجاري سازي فناوري با همکاری
دانشكده فني دانشگاه تهران نظارت فناورانه را اعمال
میکنیم تا از پیاده سازی نقشه راه مطمئن شويم و اگر
سازندگان در پياده سازي فرايند توسعه فناوری مشکل
داشته باشند ،به آنها کمک و مشاوره داده شود.
فعالیت ديگري که با دانشگاه تهران در حال مذاكره هستيم،
بحث فن کاوی است که امیدواریم بزودی اجرایی و کار ملی
روی آن انجام شود؛ چرا که غیر از وزارت نفت ،وزارت صمت،
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوری و چند نهاد دیگر
در آن دخیل هستند که روی ارتقای فناوری در سطح ملی
و سایر بخشها فعالیت خواهند کرد و یک نقشه راه کلی
ترسیم خواهد شد .ما در وزارت نفت برنامههای خودمان را
داریم؛ ولی فکر میکنیم که وزارت نفت ،جدا از وزارت صمت
و سایر بخشهای مسئول نیست و سعی میکنیم از طريق
استفاده از بحثهای داده کاوی و فن کاوی به فناوريهايي
دست يابيم که مشکل ما را حل کند و تالش كنيم در افقی
 10تا  25ساله ،نیازهای فناورانهمان را مشخص و نقشه
راهمان را برایش ترسیم کنیم که به آن برسیم .یعنی کاری
اصولی و سیستماتیک كه به طور مثال  10گروه دوم
کاالیی از خروجي آن بیرون بیاید و صرف ًا تشخیص
پروسه دلفی نباشد و یک کار فناورانه و علمی
خاص روی آن انجام گیرد که مشکل ما را به طور
اساسی در بخش نیازهای فناورانه کشور و وزارت
نفت حل کند.
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وزارت نفت در این طرح ،تا چه اندازه از شرکتهای
دانشبنیان حمایت کرده است؟
در بين سازندگان  10گروه کاالیی ،شرکتهای دانش بنیان
هم همکاری دارند .عالوه بر آن تالش ميكنيم براي
قر ا ر گير ي شر كتها ي د ا نش بنيا ن د ر لیست
تامینكنندگان و سازندگان و ارزيابي صالحیت آنها از
معيارهاي خاص استفاده كنيم .در حال حاضر شرکتهای
دانش بنیان را به طور موقت با یکسری تضامین وارد
لیستهای تامین کنندگان و سازندگان خودمان میکنیم
و بعد با معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوری و
نهادهایی که در حوزه شرکتهای دانش بنیان مسئول
هستند ،به دنبال یکی کردن معیارهای ارزیابی از طریق
همکا ر ی با شر کتها ی د ا نش بنیا ن هستیم تا
وندورلیستهای ما برای آنها هم قابل استفاده باشد.
بنابراین وزارت نفت به ضرورت این موضوع پی برده که
معیارهای ارزیابی شركتهاي دانش بنيان را یکسان کنیم
تا شرکتها یک بار از سمت ما و یک بار از سوی ارگانهای
دیگر مورد ارزیابی قرار نگیرند؛ چرا که این کار جز
خستگی ،هدر رفت انرژی و سرمایه شرکتها حاصلی
ندارد .پس سعی میکنیم با یکسان سازی و یکنواختسازی
معیارهای ارزیابی ،طی یکسال آینده به این اهداف
برسیم.
در حال حاضر چند شرکت در زمینه  10قلم کاال قرارداد
امضا كردهاند؟
از ابتدای سال  93تاکنون نزدیک به  14شرکت،
تاییدیههاي الزم را دریافت کردهاند و نزديك به 52
قرارداد امضا شده است که برای اجرای درست نقشه راه،
رعایت استانداردها ،بلوغ فناورانه و مدیریت فناوری ،در
مجموع  25درصد از مبلغ قراردادها نگه داشته میشود
که برای تایید و نظارت فناورانه با دانشگاه تهران قرارداد
امضا شد و در حال حاضر این دانشگاه نقش ناظر فناورانه
را در این قراردادها به عهده دارد.
برای رعایت استانداردها و تحقق توسعه فناوری ،صرفا
امضای قرارداد كافي نیست و الزم است قبل و بعد از امضاي
قراردادها ،این نظارتها وجود داشته باشد تا مطمئن شویم
که نقشه راهی که به قرارداد پیوست شده ،درست پياده
میشود .برخی اوقات سازندگان هم به کمک نیاز دارند که
دانشگاه تهران و سایر مراکز فناوری و دانشگاهها به آنها
کمک میکنند تا به سطح قابل قبول و مورد تایید ما از
لحاظ فناورانه برسند.
میزان اعتبار تخصیصی به این طرح چه میزان بوده
است؟
از ابتدای سال  93تا کنون بیش از 1.2
میلیارد دالر برای قراردادهای ساخت 10
گروه كااليي ،تامین اعتبار شده که قسمت
اعظم آن به تامین و ساخت لولههای
 CRAو مابقی به سایر قراردادهای ساخت
کاال و تجهيزات اختصاص یافته است.
چند درصد به بومی سازی تجهیزات و تاسیسات در
نفت دست پیدا کردهایم؟
هدف اوليه در  10گروه كااليي ،دستيابي به حداقل 60درصد
ساخت داخل بوده است .براساس برآوردهاي اخير كه براي
اجراي قراردادهای  EPDو  EPCانجام شده و باتوجه به
لیست سازندهها و تامین کنندههاي موجود در وندورلیست
به طور تقريبي ميتوان گفت كه بيش از  80درصد نیاز
صنعت نفت را میتوان از داخل تهیه کرد .البته کمیتههای
تخصصی كه در زمان تحریم شکل گرفت و تاکنون هم
فعالیت دارند ،از برخی جهات میگویند تا  90درصد

16

داخل
ساخت داخل
ساخت

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

«قطعات مورد نیاز» صنعت نفت داخلی سازی شده؛ ولی
از نظر تجهیزات باید بررسی بیشتری صورت گیرد.
واردات چند قلم کاال تا به حال ممنوع اعالم شده است؟
ممنوعیت واردات کاالهای خارجی كه مشابه داخلی دارند،
از سوی دستگاههاي دولتي ،فرايندي دارد که از سوی
وزارت صمت مدیریت میشود و طبق مصوبه هیئت دولت،
وزارت نفت هم عضوي ازاین شوراست.
این شورا در زمانهای مختلف و طی برگزاری جلساتی ،در
مورد کاالها تصمیمگیری ،رای گیری و
لیست نهایی را تایید و امضا میکند که
لیست جدید در پایان هر سال در
صورت تصویب هیئت دولت ابالغ
میشود.
از ابتدای سال  93تاکنون
واردات نزدیک به  500قلم
کاالی خارجی داراي مشابه
داخلی ،ممنوع اعالم شده
است که طبق ابالغیه وزیر
نفت ،شناسایی و حمایت از
این روند همچنان ادامه دارد
و نظا ر ت کا فی ر و ی
شرکتها صورت میگیرد تا
شرکتها موظف به رعایت
ا ستا ند ا ر د ها و ا ر تقا ی
کیفیت باشند.
این رویکرد با توجه به
الزامهای اقتصاد مقاومتی و
نامگذاری امسال به عنوان
سال حمایت از کاالی
ایرانی ،از سوی وزير نفت
تقويت شده تا جایی که پس
از تدوین طرح نگهداشت و
افزایش تولید نفت مشتمل
بر  ۳۴بسته کاری ،با هدف
استفاده حداکثری از توان
پيما نكا ر ا ن ا ير ا ني و
تجهیزات ساخت داخل،
فــهـرســت بـلـنـدی

از ابتدای سال  93تا کنون بیش از
 1.2میلیارد دالر برای قراردادهای
ساخت  10گروه كااليي ،تامین اعتبار
شده که قسمت اعظم آن به
تامین و ساخت لولههای CRA
و مابقی به سایر قراردادهای
ساخت کاال و تجهيزات اختصاص
یافته است

(وندورلیست) از تجهیزات
مورد نیاز طرحها که به طور
کا مل د ر د ا خل تو لید
میشود ،تهیه و سپس با
تاکید وزیر نفت ،مقرر شد
این فهرست بلند ،به کل
وزارت نفت تعمیم یابد.
نتیجه این رویکرد ،استخراج

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

فهرست  ۸۴قلم کاال بود که طی آن خرید تجهیزات
سرچاهی و تاج چاه ،پکیج نمکزدایی ،انواع ضدخوردگی،
کاتالیست بازیابی گوگرد ،تابلوی کنترل سرچاهی و  ...مورد
نیاز صنعت نفت که دارای تولید مشابه داخلی هستند ،از
سال  97ممنوع و به شركتهاي اصلي و تابعه و همچنين
پیمانکاران اعالم شد که مجاز به خرید انواع خارجی این
تعداد قلم کاال ،حتی از تامینکنندگان داخلی نیستند و
صرف ًا این تجهیزات باید از تولیدات

داخل کشور تامین شود .کاالهای ممنوعالخرید از خارج
در پایان هر سال در صورت تصویب هیئت دولت ابالغ
میشوند؛ اما از آنجا که اکنون طرحهای نگهداشت و
افزایش تولید نفت در دستور کار و مناقصههای آن در حال
برگزاری است ،وزارت نفت نمیخواست فرصت را برای
الزامی کردن هر چه بیشتر استفاده از کاالهای ساخت
داخل از دست بدهد ،بنابراین تا پایان سال منتظر نماند و
فهرست کاالهای ممنوعالخرید را اعالم کرد ،از این رو

مطابق ابالغیه ،هماکنون خرید کاالها و تجهیزات خارجی
یاد شده در فهرست ،از سوی شرکتهای اصلی و تابع و
پیمانکاران طرف قرارداد با وزارت نفت ممنوع اعالم شده،
اما بدیهی است که در صورت تصویب هیئت دولت ،کاالهای
این فهرست به فهرست کاالهای ممنوعالخرید خارجي
داراي مشابه داخلي نیز اضافه میشوند.
بحث اشتغالزایی در این طرح چه جایگاهی دارد؟
یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست  10قلم گروه کاالیی
صنعت نفت ،اشتغالزایی بوده که وزیر نفت هم بارها و بارها
بر این نکته تاکید کردهاند .درخصوص پروژههایی که از
طریق قراردادهای  EPDو EPCاجرا میشود هم هدف
اصلی اشتغالزایی است.
اجرای این سیاست در وزارت نفت تا چه
اندازه از خروج ارز جلوگیری کرده است؟
نزدیک به  60درصد یک پروژه را کاال
به خود اختصاص میدهد ،بنابراین با
محاسبه  60درصد از پروژه 7.3
میلیارد دالری شرکت ملی نفت،
میزان جلوگیری از خروج ارز
حدود  4.5ميليارد دالر مي
شود.
و ز ا ر ت نفت بر ا ی
دسترسی سازندگان داخلی
توانمند به بازارهای جهانی و
تجاری سازی برند کاالی
داخلی چه اقدامهایی انجام
داده است؟
برای دستیابی به بازارهای
جهانی ،جلساتی با نهادهاي
ذ يربط برگزار کردیم و
پیشنهادهایی به آنها ارائه
دادیم که در حال حاضر
استفاده از توانمندی داخلی و
صادرات به کشورهای منطقه
از جمله عراق و سوریه در
دست پیگیری است.

از ابتدای سال  93تا کنون نزدیک به 14
شرکت ،تاییدیههاي الزم را دریافت
کردهاند و نزديك به  52قرارداد امضا شده
است

هدف اوليه در  10گروه كااليي،
دستيابي به حداقل 60درصد
ساخت داخل بوده است .براساس
برآوردهاي اخير كه براي اجراي
قراردادهای  EPDو  EPCانجام
شده و باتوجه به لیست
سازندهها و تامین کنندههاي
موجود در وندورلیست به طور
تقريبي ميتوان گفت كه بيش از
 80درصد نیاز صنعت نفت را
میتوان از داخل تهیه کرد

از جمله پیشنهادهاي ارائه
شده ،برپایی نمایشگاه دائمی
برای نشان دادن توانمندی
داخلی جمهوری اسالمی ایران،

حمایت از ثبت شرکتهای ایرانی در خارج از کشور،
تشکیل کنسرسیومهای مختلف چه از لحاظ پیمانکاری و
چه از لحاظ ساخت تجهیزات با برخی کشورهای منطقه،
پیگیری ضمانت نامههای دولتی برای سازندگان داخلی،
تبادل وندورلیستها ،مبادله کاال و خدمات با ارزهای ملی
دو طرف ،تاسیس دفاتر مستقل تجاری و اقتصادی در
شهرهای مهم کشورهای منطقه با هدف شناسایی
فرصتها ،جذب سرمایه و تبادل اطالعات پروژهها و
مناقصههای بینالمللی برای شرکتها و سازندگان داخلی
که با نهادهاي ذيربط در دست پیگیری است.
اولویت امسال وزارت نفت نوسازی و بازسازی تجهیزات
و تاسیسات اعالم شده است .سازندگان داخل تا چه اندازه
از توانمندسازی الزم برای حضور در این بازار برخوردارند؟
به نظر من به طور خاص شرکتهای ایرانی چه در بخش
تعمیرات ،تامین قطعات و تجهیزات و مدیریت کار قابلیت
بسیار باالیی دارند که صنعت نفت با استفاده از توانمندی
داخلی میتواند به اهداف نوسازی تاسیسات و تجهیزات
در سطح زیادی دست یابد؛ البته نه به صورت  100در صد؛
اما در جاهایی که نیاز به انتقال تکنولوژی دارد ،میتواند
راهکارهایش را از طریق مشاورههای خارجی و اتکا به توان
شرکتهای خصوصی پیدا کند.
محدودیت منابع مالی تا چه اندازه اجرای این طرح را
تحتالشعاع قرار داده است؟
در  10گروه خانواده کاالیی بیشتر یا تمام منابع از سوی
شرکت ملی نفت ایران تامین شد .در بخشهای دیگر از
طریق فاینانس و صندوق توسعه ملی ،تامین اعتبار صورت
گرفت .در هر صورت وزارت نفت با توجه به امکانات موجود،
پروژه تعریف کرده و اگر قادر به تامین بودجه اش نبود،
پروژه تعریف نمیشد ،بنابراین وقتی قراردادهای  EPDو
 EPCعم ً
ال وارد فاز اجرا شده و بزودی به مناقصه میرود،
یعنی از نظر تامین منابع مشکلی وجود ندارد.
با توجه به بحث تحریمها آیا وزارت نفت تمهیداتی برای
حمایت از سازندگان داخل اندیشیده است؟
در بحث تحریم ،معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري
وزارت نفت و اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری
از  2سال قبل با توجه به بحثهای رفع تحریم ،مسئول
کانال خرید برجام در وزارت نفت شد و سعي كرد با
مانیتورینگ و پایش ،لیستهای تحریمی را که كاربرد
احتمالي در كشور بخصوص در وزارت نفت داشت به وزارت
امور خارجه منعكس کند .همچنین با توجه به مدل کلی
تحریمها و تمهیدات ما در مقابل تحریمها ،در جلسات
متعدد به ارائه پیشنهاد و نظرات مشورتی
درباره اهداف تحریمها و نحوه تقابل با آن
پرداخت.
چشمانداز بلوغ فناوری و شرایط ورود
سازندگان داخلی به بازارهای جهانی را چگونه
ارزیابی میکنید؟
سازندگان ایرانی پیش از این هم وارد بازارهای منطقهای و
بینالمللی شدهاند .در حال حاضر حداقل  5شرکت موفق
نظیر مپنا ،وتکو ،پمپ ایران و  ...در منطقه و بازارهای
بینالمللی حضور موفق دارند که وزارت نفت تا جای ممکن
از آنها حمایت کرده است؛ البته معتقدم که توانمندی
ساخت داخل اگر به صادرات منتهی نشود ،به هدفمان به
طور کامل نرسیدهایم ،بنابراین هدف ما توسعه صادرات،
تجهيزات و خدمات ايراني به منطقه و خارج بوده و خواهد
بود.
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صنعتگاز؛خودکفاترازهمیشه
مشعل :صنعت گاز که با گذر از نیم قرن فعالیت ،اکنون به بلوغ رسیده ،با بهره گیری از
ظرفیتهای داخلی توانسته است در مسیر خودکفایی گام بردارد و با تکمیل این فرآیند هم
اکنون وارد مسیر خوداتکایی شود.پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه
جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقای جایگاه جهانی کشور،
افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت ،خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه نخست
معاون وزیر نفت در این باره میگوید :حمایت از ساخت داخل
در شرکت ملی گاز ایران از سالها پیش آغاز شده؛ شاید
نزدیک به  30سال پیش و به همین علت است که اکنون
نزدیک به  100درصد اقالم این صنعت در ایران تولید میشود.
به گفته حمیدرضا عراقی ،هم اکنون در حوزه تامین تجهیزات
بخش پاالیشگاهی تا  ۷۰درصد و در بخش گازرسانی بیش از
 ۹۸درصد به خودکفایی رسیدهایم.
اعتمادبهسازندگانداخل
وی با بیان اینکه با پنج شاخص ،حمایت از ساخت داخل کامل
میشود،میگوید:حمایتازساختداخلتنهاتولیدآنکاالنیست،
بلکهحمایتازساختآننیزمطرحاست؛بههمیندلیلهمیشهبر
این باورم که خوداتکایی ،مهمتر از خودکفایی است.از سوی دیگر،
افزون بر مطابق استاندارد بودن کاال و تجهیز تولیدی ،زمان تحویل
کاال نیز بسیار مهم است .معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه
خوداتکایی ،مهمترین اصل در این زمینه است ،تاکید میکند :باید
قدرت انتخاب داشته باشیم و خود تصمیم بگیریم ،در این صورت با
اطمینانبهسازندهداخلی،میتوانیمبگوییمتنهاساختقطعهکافی
نیستوبایدبتوانیدتجهیزاتراساختهونگرانآیندهنباشید.مابه
سازندگان داخلی در زمینه ساخت تجهیزات صنعت گاز اطمینان
داریم.
اولخوداتکاییبعدخودکفایی
سرپرست امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران نیز
میگوید:حمایتازساختداخلدرشرکتملیگازایرانازسالها
پیشآغازشدهوازهمانزمانهماینبحثهامطرحبودکهبتوانیم
تجهیزات و کاالهای مورد نیاز خود را در داخل کشور بسازیم.به
گفته حمید نجفی ،آن زمان تدارکات و عملیات کاال از طریق
مدیریت بازرگانی و به طور متمرکز در تهران انجام میشد و اداره
خودکفایی ،بخشی از این مدیریت بود ،البته بدون خوداتکایی
نمیتوان خودکفا شد ،زیرا اصطالح خوداتکایی تمام زمینههای
فرهنگی،نظامی،سیاسیواقتصادیرادربرمیگیرد،درحالیکه
خودکفایی تنها ناظر بر جنبههای مادی است و یا به تعبیر دیگر،
خودکفاییفقطازمنظراقتصادیقابلتوجهاست.سرپرستامور
تخصصیبازرگانیشرکتملیگازایرانبابیاناینکهپیشازاین،
ساخت کاال باید براساس شرایط و الزامهای تعریف شده انجام
میشد،میگوید:کاالیتولیدداخلبایدمطابقبااستانداردساخته
میشد.کارخانهبایدچارچوبمشخصیمیداشتکهبراساسآن،
بگوییماینتولیدکنندهموفقبودهیاخیر،نکتهبسیارمهمیکههم
اکنون نیز بیش از سایر موارد مورد توجه قرار میگیرد .بسیاری از
شرکتهاییکههماکنونبهشرکتیبزرگبدلشدهاندوکاالهای
اختصاصیصنعتگازراتولیدمیکنند،ازهمانزمانرشدکردند.
درواقع،بهدلیلاینکهکارمتمرکزبود،بسیاربهترانجاممیشد.اما
پسازآنکهدرشرکتملیگازایرانرفرم(اصالحات)انجاموهمه
شرکتها مستقل و جدا شدند ،در مقطعی ،واحد خودکفایی کاال
نیز در ستاد شرکت ملی گاز ایران حذف شد ،اما پس از مدتی
دریافتندکهوجودچنینواحدیدرستاد،میتوانددستدرکاران
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اقتصاد دانشبنیان در منطقه ،افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه در
اقالم وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی
تامین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص ،دو بند از
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی است که با سال «حمایت از
کاالی ایرانی» ،همسویی کامل دارد.

را به گونهای متمرکز و هماهنگ سازد که از هر جهت بهتر خواهد
بود.از سوی دیگر ،اعمال تحریمها ،لزوم فعالیت متمرکز چنین
واحدی را پررنگتر کرد .در حقیقت ،مدیریت بازرگانی به امور
تخصصی بازرگانی تبدیل شد و ادارهای به نام خودکفایی کاال که
دارای سه بخش برق ،مخابرات و ابزار دقیق ،مکانیک و بخش
شیمیاییاست،دراینامورمجدداشکلگرفت.سهبخشیکهدر
شرکتگازفعالاست؛یعنیبخشگازرسانی،انتقالگازوتولیدکه
در پاالیشگاهها است ،هرچند که بیشترین کاری که انجام شده و
نزدیک به  100درصد اقالم آن در ایران تولید میشود ،در بخش
گازرسانیاست.درواقع،ایجادساختاریمنسجمباتوجهبهوظایف
سازمانی ،توجه به درآمدها و هزینهها ،همچنین تربیت نیروی
انسانیمتخصصدرچندسالاخیرباعثپیشرفتچشمگیراین
شرکت در زمینه خودکفایی در بخشهای مختلف پاالیشگاهی،
انتقال گاز و گازرسانی و منجر به آن شده که هم اکنون ،در حوزه
تأمین تجهیزات بخش پاالیشگاهی تا  ۷۰درصد و در بخش
گازرسانیبیشاز ۹۸درصدبهخودکفاییمیرسیم.

بررسیتولیداتداخلیبا 5شاخص
نجفیتاکیدمیکند:ازنظرما،حمایتازساختداخلباپنجشاخص
کیفیتکاال،زمانتحویل،قیمت،قطعاتیدکیوخدماتپسازفروش
کاملمیشودچراکهحمایتازساختداخلفقطتولیدآنکاالنیست،
بلکه حمایت از تداوم ساخت آن نیز مطرح و به همین دلیل است که
من همیشه بر این باورم که خوداتکایی مهمتر از خودکفایی است.به
عنوانمثال،کنتوردرایرانساختهمیشودوآنبخشیکهقراراست
کنتور را هوشمند کند نیز در ایران ساخته میشود ،اما ما هنوز آن را
بهعنوانکاالندیدهایم.امورتخصصیبازرگانیدرموردتدوینقرارداد
درکنارمتقاضیاصلی(مدیریتگازرسانی)است.درگروههایکاالیی
مانند بخش لوله و اتصاالت ،لوازم جوشکاری ،شیرآالت،
توربوکمپرسورها،موادپوششی،تجهیزاتپاالیشگاهیوابزاردقیق،
ما فهرست خود را در 20گروه کاالیی با هدف حمایت از کاالی ایرانی،
بههمراهنمایندهتاماالختیاربرایوزارتنفتارسالکردهایمتابررسی
و در صورتی که در حدکاالهای ممنوعالورود باشد ،به فهرست این
کاالهاکهخارجینیزهستند،اضافهشود.

داخلیسازیتجهیزاتشیرینسازیگاز
سرپرست امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره
به داخلی سازی تجهیزات پاالیشگاههای گاز میگوید :در بخش
پاالیشگاهی تقریبا درصد باالیی از تجهیزات مربوط به
شیرینسازی و نمزدایی و جداکنندهها و کمپرسورهای هوا و
گاز و همچنین قطعات یدکی مربوط به آنها در داخل کشور
ساخته و امکان ساخت مابقی نیز قطعا میسر است .در بخش
انتقال گاز نیز ،مهمترین دستاورد ما ساخت توربوکمپرسور
گازی و نیز قطعات حساس تجهیزات دوار مانند روتور ،پره انواع
توربینها ،اسکرابرها و کولرهای هوایی است .در بخش مواد
شیمیایی نیز میتوان گفت که موارد مورد نیاز صنعت گاز که از
مصرف بسیار باال و قیمت گزافی برخوردارند ،مانند آنتیفومهای
مواد شوینده توربینها ،کربناکتیو ،مولکوالرسیوها و
کاتالیستها در داخل کشور ساخته شده و در این موارد به
خودکفایی بسیار نزدیک شدهایم.

زمانتحویلکاالبسیارمهماست
نجفی تاکید میکند :پرسشی که اینجا مطرح میشود ،بیشتر به نحوه
انجام کار سازندگان داخلی و ارائه محصول نهایی بهویژه از منظر
«زمانی» است .بارها بر این نکته تاکید داشتهایم که تحویل
تجهیزات و یا کاالی مورد نظر در زمان مناسب ،قابل قبول
است .حمایت از ساخت داخل فقط تولید آن کاال نیست.
سازنده ،کاالیی را برای نخستین بار در ایران تولید میکند؛
اگرشرکتسازندهشرکتقویومعتبریباشد،ممکناست
چندان به حمایت نیاز نداشته باشد ،اما اگر شرکتی
کوچک مثال با ذهنیت دو جوان خالق باشد ،نیاز
به حمایت مالی و معنوی دارد تا بتواند شکل
بگیرد و روی پای خود بایستد .باید حمایت
خود را به سمت شرکتهای ضعیفتر ببریم
کهازنظرفنیوکارشناسیبینظیروبهنوعی
دانشبنیانمحسوبمیشوند.سرپرستامور
تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران
میگوید:بایدزمانتحویلکاالمناسبباشد
کهبهاعتمادمابهآنشرکتخدشهای
وارد نشود و به یکباره نبینیم که
شرکت خارجی زودتر از او
کاالی خود را عرضه کرده
است.

خودکفایی 100درصدی در حوزه گازرسانی
در بخش گازرسانی نیز با تکمیل فرآیند ساخت کنتورهای گاز
آلتراسونیک که در آینده بسیار نزدیک شاهد آن خواهیم بود،
میتوان به جرات گفت که در این بخش  100در صد به خودکفایی
خواهیمرسید.

کاهشانحصاردرعرضه
نجفی در ادامه به اشاره به کاهش انحصار در تولید و عرضه کاالهای
موردنیازصنعتگازمیگوید:زمانیکهکاالییراازشرکتیمیخریم،
تامین قطعات یدکی آن تا دو سال بر عهده آن شرکت است .مرحله
بعدآنکهبایدقیمتمناسبارائهدهند؛اگرشرکتیدرایرانانحصارا
به تولید کاالیی پرداخت و تصور کرد که چون سازنده فقط اوست ،در
نتیجهبایدانحصارابهخاطرحمایتازساختداخل،ازاوخریدکنیم
وقیمتهاراخیلیباالبرد،قطعابایددراینزمینهتجدیدنظریکنیم.
از طرفی ،اینکه چه کسی از این شرکتها حمایت کند ،بسیار مهم
است.نهاینکهشرکتهاحمایتنشوند.ایندرستنیست،امابرخی
شرکتها خارج از شرایط تعیینشده وندورلیست وزارت نفت
هستند،یعنینامآنهابایددرسامانهالکترونیکیتامینکاالیوزارت
نفتثبتشدهباشد.بسیاریازاینشرکتهاشرایطکافیبرایثبت
درفهرستمنابعراندارند(مانندپروانهبهرهبرداری)وباآنکهتوانایی
دارند،امانمیتواننددراینسامانهثبتنامکنند،زیرابهتجاریسازی
(تولیدانبوه)نرسیدهاند.
دستیابیبهدانشفنی،برگبرندهشرکتهایسازنده
سرپرست امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره
به فعالیت شرکتهای دانش بنیان میگوید :شرایط شرکتهای
دانشبنیان کامال متفاوت است .در واقع ،برای
شناسایی شرکتها و محصوالت
دانشبنیان و اینکه کدام شرکت و
محصول نیاز به حمایت
بیشتری دارد،
خصی
شا
تعیین شد ه
است .راهی

که ما آن را تجربه کردهایم ،شناسایی شرکتهای خوب خارجی
و ایجاد ارتباط با شرکتهای داخلی خوب و البته دانشبنیا 
ن
است .این شرکتها وقتی نزد ما میآیند ،باید مورد جدیدی برای
ارائه داشته باشند ،ما هم به این شرکت خارجی کمک میکنیم
تا با یک شرکت ایرانی شریک (جوینت) شود تا هم فناوری این
کار وارد ایران شده و هم در ایران برای این کار سرمایهگذاری
شود .این جوینت باید  100درصد وجود داشته باشد .در واقع ،آن
را تشدید میکنیم؛ چراکه طبیعی است شرکتهای معتبر وارد
بازار جدید نشده و ریسک آن را قبول نکنند ،اما ترغیب به این
همکاری از طرف ما انجام میشود و میتوانم اعالم کنم که 100
درصد آنهایی که آمدند ،راغب به این همکاری هستند ،به شرطی
که بازار برای آنها خوب و جذاب باشد .پس ،یکی از کارهای ما
این است که در انتقال فناوری پیشقدم باشیم؛ چراکه هم اکنون
دیگر فناوری کپی را نمیخرند و ما حتی اگر بخواهیم با مهندسی
معکوس نیز به فناوری مربوطه دست پیدا کنیم ،باید با مفاهیم
مهندسی آن آشنا باشیم .تاکید روی خوداتکایی در همین
جاست که ما باید قدرت انتخاب داشته باشیم و خود تصمیم
بگیریم ،در این صورت با اطمینان به سازنده داخلی ،میتوانیم
بگوییم تنها ساخت قطعه کافی نیست و اکنون باید بتوانید کل
تجهیزات را ساخته و نگران آینده
نبا شید  .ا ین

بحث به ویژه در بخش پاالیشگاهی بیشتر خود را نشان میدهد.
اصوال بحث انتقال فناوری ،بسیار مهم است و باید به آن توجه
ویژه شود .همیشه به دنبال سرمایهگذار برای پروژههای بزرگ
خود بودهایم اما در عین حال ،تالش کردیم این سرمایه و یا انتقال
فناوری را با ایجاد ارتباط شرکتهای خارجی با تولیدکنندگان
ایرانی فراهم کنیم .بسیاری از شرکتها در برهههای مختلف
زمانی به ایران آمدند ،کار کردند و حتی تولیدات خود را به اروپا
نیز صادر میکنند ،هرچند ممکن است چندان محسوس نبوده
باشد .در واقع ،ممکن است نتوانیم میزان انتقال سرمای ه و فناوری
که از حضور این شرکتها به دست میآید ،به عدد و رقم بگوییم
و به نظر کوچک آیند اما قطعا برآیند خوبی در مجموع خواهند
داشت .بسیاری از کاالهایی را که تا پیش از این ،از خارج وارد
میکردیم ،با همکاری مهندسان ایرانی در داخل کشور میتوانیم
تولید کنیم .به نظرم ،نتوانستیم حجم کارهایی را که انجام دادیم
بیان کنیم ،اما موفق شدیم در نهان به چیزهای بسیار ارزشمندی
دست پیدا کنیم .ما تصور میکنیم کارها در حال انجام شدن
است ،زیر پوست شهر و هیاهویی که بیرون هست ،این کارها را
انجام دادیم و امیدواریم که هرسال بهتر از سال گذشته ،بتوانیم
آن را به انجام برسانیم .اما در عین حال ،باید دقت کنیم در دامها
نیفتیم؛ مثال برای کمک به تولید داخل ،بخشی را متوقف نکنیم
و بعد ببینیم که چه اشتباهی کردهایم .ما بهرهبردار هستیم و
عملیات نباید متوقف شود .برای تجلی اقتصاد مقاومتی ،باید
اقتصاد کشور از سوی همه حمایت شود .ترغیب تولیدکنندگان
و سازندگان ایرانی به ساخت کاالهای با کیفیت باال و
قیمت مناسب و معرفی آنان به مجریان طرح و
متقاضیان کاال و تقویت بنیه مالی آنان از
طریق خریدهای مستمر ،تفسیری
کامل از حمایت از کاالی ایرانی
است.

نجفی :از نظر ما ،حمایت از ساخت داخل با پنج شاخص
کیفیت کاال ،زمان تحویل ،قیمت ،قطعات یدکی و خدمات
پس از فروش کامل میشود چراکه حمایت از ساخت داخل
فقط تولید آن کاال نیست ،بلکه حمایت از تداوم ساخت آن
نیز مطرح و به همین دلیل است که من همیشه بر این باورم
که خوداتکایی مهمتر از خودکفایی است

19

ساخت داخل

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

پتروشیمی

 ۲۳۵F۶و ۲۳۵F۷-LLرا به دست آورده و تولیداین
محصوالت رادرانحصاردارد.
 ۱۳گریدراهبردی وجدیدکه به تولیدانبوه رسیده،
عبارتنداز :گرید ،۳۵۵۰۴-MDگرید،۳۵۱۰-MDگرید
 ،۳۵۲۰-MDگرید ،۲۳۵F۶-LLگرید،۲۳۵F۷-LL
گرید ،۱۸XF۵-LL-HPگرید،۱۸XF۵-LL-HP
گرید ،۳۸۵۰۴-MDگرید ،۵۲۵۰۲-CCگرید-CC
 ،۵۲۵۰۲SUگرید ،۵۲۵۰۱-CCگرید ۵۰۰۰S-HDو
گرید.PP EP۳۱۳۰UV
به گفته سید حسین میرافضلی ،مدیرعامل
پتروشیمی جم ،باتولیداین محصوالت ،تا  50میلیون
دالرارزش افزوده ایجادمیشود؛ البته درصورتی که
پایین دست این گریدها توسعه یابد ،تا  100میلیون
دالرارزش افزوده ایجاد خواهدشد.
بساق زاده نیز در این زمینه توضیح میدهد :تالش
میشود بتوانیم در خطوط تولیدی ،تنوع گرید داشته
باشیم .با توضیحات مدیرطرحهای شرکت ملی صنایع
پتروشیمی مسیرهای مهمی در این راه دنبال شده است.
او به عنوان نمونه به تولید واحد پلی اتیلن سنگین اشاره
میکند که میتواند  20تا  30گرید مختلف را تولید کند.
بساقزاده میگوید :شرکتهای داخلی سعی کردند
با تغییراتی که در پروسس انجام میدهند ،گریدهای
متنوعتری تولید کنند .برای تولید لولههای فشار باال
مشکل داشتیم که خوشبختانه پتروشیمیهای جم،
شازند و امیرکبیر آن را تولید کردند .سعی شرکتها این
است که در زمینه تنوع گرید محصوالت پتروشیمی
فعالیت بیشتری داشته باشند.

و حمایت از ساخت داخل

مشعل « :ساخت داخل»؛ عنوانی مهم که در سالهای اخیر از حاشیه و پستوی کارخانهها خارج شد ،خودی نشان
داد و نقشی محوری یافت .می توان گفت آن بیم و گریزهای سالیان دور ،با اعتماد به داخل فرو ریخت تا داخلیها هم
پر و بالی بگیرند و نفسی تازه کنند.روایت سازندگان داخل در صنعت نفت ایران خاص و نمونه است؛ چه آنکه داخلیهای
این حوزه مهم و راهبردی در سالهای اخیر ،بخشنامهای را با امضای وزیر دیدند که توجه به آنها را مورد تاکید
قرار داده بود .براساس این بخشنامه ،حمایت ازساخت  10گروه کاالی راهبردی و پرمصرف صنعت نفت در وزارت
نفت مورد پیگیری قرار گرفت که صنعت پتروشیمی هم از آن مستثنا نبود.راه دنبال شده از سوی وزارت نفت
برای اثبات این مهم بود که ارتقای توان داخلی و تکیه به تولیدات داخل ،از فاکتورهای توسعه صنعتی و اقتصادی
در هر کشوری است.مطابق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،در زمینه ضرورت بحث ساخت داخل
تجهیزات در صنعت نفت ،به طور متوسط ،بین  50تا  60درصد از هزینههای یک پروژه ،به خرید
تجهیزات مورد نیاز آن پروژه مربوط است .از این رو به نظر میرسد ،این حجم از بازار میتواند فرصت
مناسبی را برای انتقال فناوری و تقویت ساخت داخل تجهیزات و کاالهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی ،با
استفاده از اهرم خرید فراهم آورد.

کاتالیستهای بومی
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براساس اعالم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،این
شرکت در مسیر بخشنامه وزیر نفت ،اقدامهایی انجام
داده که از جمله آن میتوان به تهیه لیست اقالم
راهبردی و تحریمی صنایع پتروشیمی از سوی مهندسی
طرحها و امور مهندسی تولید و ارائه به کمیته اقالم
راهبردی در صنعت نفت ،تهیه لیست اقالم یا نیازسنجی
اقالمی که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد،
از سوی امور مهندسی تولید ،نیازسنجی پتروشیمیهای
تولیدی و ارسال به مدیریت طرحها و همچنین تهیه
لیست سازندگان ،مشاوران و پیمانکاران (اعم از داخلی
و خارجی) با محوریت شرکت مدیریت توسعه و با
عضویت نمایندگان مدیریت کنترل تولید ،مدیریت
طرحها ،کاالی پتروشیمی ،اسپک و ابالغ به تمامی
مجتمعها اشاره کرد.
به این موارد باید اقدام مهم تر دیگری را هم افزود که
ممنوعیت خرید کاالی خارجی در صورت داشتن مشابه
داخلی است که این مهم از طریق دستورعملهای
موجود در پتروشیمی (کمیتههای خودکفایی
شرکتهای زیرمجموعه) پیگیری میشود.
راه مهم دیگری که در این مسیر دنبال شده ،در
اختیار قراردادن امکانات ویژه به شرکتهای داخلی در
زمینههای ساخت و تعمیرات است که با ایجاد 23
دستگاه سوله فرعی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه
به منظور پشتیبانی از شرکتهای سازنده و تعمیراتی با
توجه به نیاز مجتمعها (ازسوی امور مهندسی تولید)
طی شده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور حرکت بهتر
در این مسیر ،پیشنهادهایی ارائه کرده که از آن جمله
میتوان به شناسایی نیاز بازار آینده (برای  5سال) و
تجمیع نیازها به منظور برنامهریزی برای ساخت داخل
با رویکرد پشتیبانی از پروژهها و بومی سازی فناوری
ساخت و تولید در داخل ،اعمال و مشخص کردن ضرایب
ترجیحی برای کاالهای ساخت داخل (در قانون آمده؛

ولی محدوده آن مشخص نیست) ،مجبور کردن
شرکتهای خارجی به همکاری با شرکتهای داخلی
برای انتقال دانش فنی (از طریق اهرم خرید) ،ایجاد
صندوق ارتقای توان ساخت داخل با هدف کمک به
سازندگان داخلی به خصوص شرکتهای دانش بنیان،
ارائه معافیتها ،تشویقها و تخفیفهای مالیاتی ،دادن
وامهای بانکی با سود متعارف و ...برای ایجاد انگیزه در
جهت سرمایهگذاریهای الزم (ایجاد نظام حمایتی)
اشاره کرد.
تعیین میزان پیش پرداختها و نوع ضمانت نامهها
براساس توانمندیهای فنی و بازرگانی سازندگان داخلی
(استفاده از سفته یا چک به جای ضمانت نامه و ،)...رفع
موانع گمرکی به منظور تسریع در ترخیص مواد اولیه و
تأمین به موقع مواد اولیه ساخت برای سازندگان داخلی
(به منظور جلوگیری از تأخیر در برنامه زمانبندی) ،ترک
تشریفات مناقصات در اقالمی که برای اولین بار در داخل
کشور اقدام به ساخت آنها شده ،انعقاد قراردادهای بلند
مدت درباره اقالمی که برای اولین بار در کشور ساخته
میشود (با در نظر گرفتن ساز و کارهای خاص و صالح و
صرفه شرکتهای تابعه) و کاهش هزینههای ساخت و
در نتیجه کاهش قیمت تمام شده از دیگر پیشنهادهای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف حمایت هر چه
بیشتر از ساخت داخل است.
رتبهبندی مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران داخلی
(از نظر مالی ،فنی و ظرفیت کاری) ،ایجاد بستری مناسب
به منظور تجاری کردن محصوالت ساخت داخل برای
صادرات آن (با هدف حضور در نمایشگا ههای
بینالمللی) ،سیاستگذاری ،حمایت و هدایت سازندگان
داخلی در ایجاد  joint ventureبا برنامه مشخص برای
شناسایی ظرفیتهای خالی و در کنار هم قراردادن آنها
(تهیه نقشه راه) ،معرفی مراجعی برای صدور مجوز و
استاندارد به منظور حمایت از تولیدات ساخت داخل (با
هدف ارتقای کیفیت) و پشتیبانی مالی برای قراردادهای

ساخت داخل از طریق دادن یک سیستم برای بیمه
کردن قرارداد سازندگان از دیگر مواردی است که در
این حوزه مورد پیشنهاد قرار گرفته است.
اعمال درصد نرخ تورم بر اساس اعالم بانک مرکزی
در قراردادهایی که بیش از یکسال به طول میانجامد
(برای جلوگیری از ضرر و زیان سازندگان داخلی)،
اصالح و تغییر قراردادهای  EPCدر خصوص استفاده
از ظرفیت بیشتر سازندگان داخلی در پروژهها (استفاده
بیش از  51درصدی سازندگان داخلی) ،پرداخت به موقع
به سازندگان داخلی برای جلوگیری از ورشکستگی آنها،
ارتقای نظام پولی ،بانکی و بیمهای و رفع مشکالت مالی
مشاوران ،پیمانکاران و سازندگان داخلی با هدف
تسهیل در روندهای فعلی صدور ضمانتنامه و بیمه نامه
و تقویت و توسعه بخش طراحی مهندسی مشاوران،
پیمانکاران و سازندگان ،بخصوص شرکتهای دانش
بنیان را هم باید به موارد مذکور اضافه کرد.

جایگاه پتروشیمی در ساخت داخل

اگر بخواهیم صنعت پتروشیمی را براساس شعار
حمایت از کاالی ایرانی سال  97و همچنین بخشنامه
بیژن زنگنه مبنی بر حمایت ازساخت  10گروه کاالی
استراتژیک و پرمصرف صنعت نفت مورد ارزیابی قرار
دهیم ،راه امیدوارکنندهای طی شده است .این را
میتوان از توضیحات علی محمد بساقزاده ،مدیر
طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی دریافت.
نکته حائز اهمیت در سخنان بساق زاده طی گفتوگو
با «مشعل» توجه به خودکفایی در چند بخش مهم
صنعت پتروشیمی است که از جمله آن میتوان به
ضرورت توجه به سازندگان داخلی و توجه به ساخت
داخل در کاتالیستها و الیسنسها اشاره کرد.
او میگوید :وزارت نفت با توجه به نیاز ساخت داخل،
 10گروه پرمصرف ساخت داخل صنعت نفت را مشخص
کرد و کمیتههایی تعیین شد تا از این طریق ارزیابی

بهتری درزمینه ساخت داخل و همچنین معیاری مناسب
برای تاییدیه شرکتهای داخلی داشته باشیم که شرکت
ملی صنایع پتروشیمی هم در این کمیته حضور داشته
است.

خودکفایی در کاالهای ساخت داخل

حال ممکن است این سوال مطرح شود که در حال
حاضر ،چه میزان از کاالهای مورد نیاز در صنعت
پتروشیمی ساخت داخل است .بساق زاده در این زمینه
آمار مشخصی ارائه نمیکند؛ اما اسامی برخی کاالهای
مورد نیاز در صنعت پتروشیمی را مورد اشاره قرار
میدهد که در آن به خودکفایی رسیده ایم.
او میگوید :اکنون بسیاری از ورقهای مورد نیاز
صنعت پتروشیمی و لولههای مورد نیاز ،در داخل ساخته
میشود و میتوان گفت که بیش از  90درصد مخازن
تانکها و حدود  30تا  40درصد از ماشینها در داخل
ساخته میشود.
مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم
میکند که با توجه به برنامهریزی انجام شده ،سعی بر
این است که با پشتیبانی فنی و مالی میان وزارت نفت،
بانکها ،سازندگان و دستگاههای مورد نیاز برای ساخت
داخل ،این روند را به شکل بهتری هدایت کنیم.

تولید گریدهای بومی

مسیر دیگری که در صنعت پتروشیمی با هدف
خودکفایی طی شده است ،تولید گریدهای بومی است.
به تازگی خبر رسید که پتروشیمی جم موفق به
انحصارزدایی ازپنج گرید پروپیلن و پلیاتیلن شدکه
پیش ازاین در انحصار  ۲کشور آمریکا و ایتالیا بود.
پتروشیمی جم  ۱۳گرید مهم درحوزه الفینها
وپلیاتیلنها را به تولید انبوه رساند و بر این اساس این
شرکت ،سومین شرکت درجهان است که دانش تولید
-LL ،۳۵۲۰ -MD ،۳۵۱۰ -MD ،۳۵۵۰۴ -MD

دایره فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای
دستیابی به خودکفایی به میزانی گسترده است که اقدام
در زمینههای مختلف آن میتواند ارزش افزوده زیادی
را برای کشور ایجاد کند .افزون بر موارد مذکور ،میتوان
به نیاز مهم صنعت پتروشیمی در زمینه کاتالیستها
اشاره کرد که اگر چه اقدامهایی در این زمینه انجام
شده؛ اما به گفته بساقزاده راه زیادی در پیش داریم.
او میگوید :سعی بر این شده تا در زمینه ساخت
کاتالیستها به مرور به سمت بومی شدن حرکت کنیم
و با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری و مصوبات هیئت
دولت ،در واردات کاالها باید مطمئن شویم که اگر آن
کاال در داخل ساخته میشود ،از واردات آن ممانعت
شود .این مساله باعث شده شرکتهای داخلی بیمه
شوند و بتوانند سرمایهگذاری بهتری داشته باشند.
در همین زمینه علی پژوهان ،مدیرعامل شرکت
پژوهش و فناوری پتروشیمی هم خبر داده است که
امسال ساخت واحدتولیدی  ۵کاتالیست مصرفی
پتروشیمی آغازمیشود.
تمرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی در زمینه
کاتالیست فرایندهای پتروشیمی شامل هفت فرایند
امتی پی ،ام تی او ،پلی اتیلن ،پلی پروپیلن ،آمونیاک،
متانول و الفین است که در برنامه امسال و سال آینده
قرار دارد .در برخی از این فرایندها به فناوری رسیده و
براساس برنامه ،بهبود آنها در دستور کار قرار دارد و در
برخی هم براساس برنامه ،بنا داریم به دانش فنی تولید
محصوالت آنها دست یابیم.

بومیسازی الیسنس واحدهای پتروشیمی

اگر بخواهیم بدانیم اکنون چه میزان از
الیسنسهای واحدهای پتروشیمی از خارج وارد
میشود ،بساق زاده در پاسخ به آن میگوید 85 :تا
 90درصد الیسنسهای واحدهای پتروشیمی را از
خارج وارد میکنیم .با این حال خبر خوش او این
است که با اقدامهایی که از جمله در پژوهش و
فناوری صورت گرفته ،قرار شده الیسنسهای ایرانی
را تقویت کنیم.
نمونههای زیادی از الیسنسها از سوی بساقزاده
مورد اشاره قرار میگیرد که در ایران بومی سازی
شده است .از جمله آمونیاک که در فاز  3پتروشیمی
رازی هم مورد استفاده قرار گرفت و به بهرهبرداری
رسید.
الیسنس واحد پلی اتیلن سنگین از دیگر مواردی
است که قبال از الیسنسورها خریداری میشد و برای
اولین بار این الیسنس در ایران بومی شده است.
پتروشیمی بوشهر از طرحهایی است که در لیست
افتتاحهای آتی صنعت پتروشیمی قرار دارد و از این
الیسنس استفاده میکند .پتروشیمی ماهان شیمی
زاگرس در اسالم آباد غرب نیز از الیسنس واحد پلی
اتیلن سنگین استفاده خواهد کرد.
الیسنس پروپیلن و پلی پروپیلن را هم باید به
این موارد اضافه کرد که تجاری سازی شده است.

اگر بخواهیم صنعت پتروشیمی را براساس شعار حمایت از کاالی
ایرانی سال  97و همچنین بخشنامه وزیر نفت مبنی بر حمایت
ازساخت  10گروه کاالی استراتژیک و پرمصرف صنعت نفت مورد
ارزیابی قرار دهیم ،راه امیدوارکنندهای طی شده است
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داخل
ساخت
سالمت

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

در

ریشهقطور خطوطلوله

ساختداخل

سعید محمدبیگی-گذشت بیش ازچهار دهه از انقالب اسالمی و تهدیدهای مبتنی برتحریمهای اقتصادی ،همه بخشهای
کشورازجمله نفت و صنایع جانبی آن را بر آن داشت تا توانمندسازی ،خوداتکایی ،کاهش ودربرخی موارد قطع وابستگی را در
دستور کار قرار دهند.این مهم با شدت یافتن دامنه تحریمها به ویژه درسالهای اخیر ،بنابرتاکیدهای مقام معظم رهبری در
خصوصمقاومسازیاقتصادواقتصادمقاومتی،بانگاهیویژهترپیگیریوبرایداخلیسازیاقالمموردنیاز،حسابیجدابازشد.
دربخشهای مختلف صنعت نفت ازجمله خطوط لوله ومخابرات نفت که جا به جایی حجم عظیمی ازنفت خام و فرآوردههای
نفتی رابه عهده دارد ،چنین حساب ویژه ای بازشده است؛حسابی که سابقه آن به سالهای پس ازجنگ تحمیلی و به دهه70
بازمیگردد .ابوالقاسمزمانی،مدیرکاالیشرکتخطوطلولهومخابراتنفتایران،کسیاستکهمیتوانستشرحیبرفعالیتها
ودستاوردهایاینشرکتدرحوزهساختداخلداشتهباشد.زمانی 55و33سالسابقهخدمترادربخشهایمختلفصنعت
نفتازجملهشرکتکاالینفتتهراندارد.اوباتکیهبرتجاربپیشینخود،یکسالیمیشودکهعهدهدارمسئولیتدرمدیریت
کاالی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران است.
«خطوط لوله ومخابرات نفت از شرکتهای پیشرو درساخت داخل به شمار
میآید» این را ابوالقاسم زمانی مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایرانکهبخشهایمختلفدراینحوزهراتجربهودرآنکارکردهاست،میگوید
و ادامه میدهد :ساخت داخل یابه عبارتی بومی سازی درشرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران ،ریشه دار است به این معنا که داخلی سازی درآن از زمانی
که ساختارمدیریتی داشته (سال )1372پا گرفته ونهال آن روزها ،امروز به
درختی ریشه دار بدل شده است .وی به سوابق شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران اشاره و تصریح میکند :این شرکت یکی از نخستین شرکتهای
زیرمجموعه وزارت نفت است که با ایجاد واحد خودکفایی ،به ساخت قطعات
وحمایت ازسازندگان داخلی پرداخته است واین مهم را میتوان دلیلی بر ریشه
داربودنشرکتخطوطلولهومخابراتنفتایراندرحوزهساختداخلعنوان
کرد .به اعتقاد زمانی ،در دو دهه گذشته اتفاقهای خوبی درحوزه داخلی سازی
رخ داده و تحول بزرگی درساخت بسیاری ازاقالم وقطعات ایجاد شده و ازآنجا
کهسازندگانوتولیدکنندگانداخلیپاسخخوبیبهتقاضاهایمادادهاند،نیاز
به شرکت و کشورهای سازنده خارجی ،به شدت کاهش یافته است.
مدیرکاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برای صحه گذاشتن بر
توانمندی سازندگان و تولید کنندگان داخلی ،به موارد زیادی از جمله داخلی
سازی برخی مواد شیمیایی مانند برخی روان کنندههای سیاالت ،انواع فیلتر و
بازدارندههای خوردگی لولههای انتقال نفت و فرآوردههای نفتی ،همچنین
مکانیکال سیلها(قطعات صنعتی که مانع از نشت مایعات وگازها به بیرون از
سیستمهای دربرگیرنده آنها میشود)اشاره میکند ومی گوید :همه این
اتفاقهای خوب از سالها پیش در خطوط لوله ومخابرات نفت ایران ،عینیت
یافته است و همچنان نیز ادامه دارد.

فرآیند سفارش گذاری تامین کاال در داخل

فرآیند سفارش گذاری کاالدرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران نیز
موضوعی است که زمانی درباره آن توضیح مفصلی میدهد و میگوید :اساس
کارشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درحوزه تامین کاال به این شکل
استکهدروهلهنخستازسویبخشهایمتقاضیاعالمنیازمیشود.عموما
دودستهتقاضابهاینمدیریتاعالممیشود؛تقاضاهاییکهسیستمبهوسیله
سامانه تعریف شده درآن اعالم میکند که موجود قطعه یا کاالی در انباربه
حداقل رسیده است وباید به جایگزینی وتامین آن اقدام شود.دراین زمان اداره
عملیات بادریافت تقاضاازبخشهای مختلف و انتقال آن به بخش بررسی
وصدورتقاضای مدیریت کاال ،سفارش گذاری وفعالیتهای مربوط به آن را
براساساعالمسیستم(نوعتقاضا،تعدادو )..انجاممیدهد.بخشدیگرتقاضاها
درقالبپروژههاانجاممیشود؛بهاینمعناکهباتعریفهرپروژه،مجریفهرستی
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از اقالم مورد نیازرا به مدیریت کاال اعالم میکند واین درخواست به وسیله اداره
عملیاتکاالکهعهدهداربخشانبارهاست،بررسیوبهتامینآنهااقداممیشود.
اگرموارد درخواستی درانبارموجود و امکان ساخت آن نیز درداخل نباشد ،طی
فرایندیبهتامینآنازخارجاقدامخواهدشد.نکتهدیگراینکهپیشازسفارش
گذارینهایی،تاییدنهاییهمازبخشهایدرخواستکنندهگرفتهمیشودتا
درصورت افزایش یا کاهش تقاضا ،منطبق با آن عمل شود .برای مثال ،گاه
قراراست تعمیراتی انجام شود وبرای انجام این عملیات ،نیاز به تعداد قطعات
بیشتریاست؛حتیممکناستقطعهایازدورخارجشدهباشدونیازبهخرید
دوباره آن نباشد .این بازنگری و تایید نهایی کمک میکند تاخرید منطبق
برفعالیتی که انجام میشود ،صورت گیرد .متصدی انبار با اعالم موجودی به
مدیریت کاال ،این مدیریت را برای تامین کاالهای مورد مطلع و فرآیند سفارش
گذاری آن ازداخل یا خارج (در صورت نبود مشابه درداخل)آغاز میشود .دراین
حالت ،انبارهمیشه پاسخ گوی نیازها خواهد بود .زمانی میگوید :با توجه به
گستردگی فعالیت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،تنوع درسفارش
گذاریاقالمآننیزگستردهاست.مکانیک،ابزاردقیق،مخابرات،موادشیمیایی،
برق ،اقالم عمومی (ترکیبی از همه موارد یاد شده) وکاالهای خاص(های تک)
مجموعهای را تشکیل میدهند که مدیریت کاالی شرکت خطوط لوله
ومخابراتنفتایرانتامیناقالممرتبطبهآنهارابهعهدهدارد .ویادامهمیدهد:
سفارش گذاری کاالها شامل دو بخش داخلی و خارجی است که به
زیربخشهایی مانند اقالم عمومی ،مکانیک و ابزاردقیق و مخابرات تقسیم
میشوند .مهندسی وساخت نیز یکی دیگراز زیربخشهای مدیریت کاالی
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران که یک بخش آن عهده دارپیگیری
ساخت بار اولی در داخل است .بعد از این که ساخت به نتیجه نهایی میرسد،
دیگر آن قلم کاال از چرخه تامین ازخارج بیرون میآید و درتقاضاهای بعدی در
فهرست خریدهای داخلی قرار میگیرد .مدیرکاالی شرکت خطوط لوله
ومخابراتنفتایرانبایادآوریاینکهساختداخلدراینشرکتسالهاپیش
نهادینه شده است ،ادامه میدهد :در بیش از دو دهه ،گامهای بسیار بزرگی در
جهتداخلیسازیهمسوباسیاستهایاقتصادیمقاممعظمرهبری،برداشته
شده است .برای مثال اقالم مکانیکی پرمصرف که عمدتا به قطعات توربینها
مربوطمیشود،همچنینبرخیولوها،فیلترها،روانکنندههایسیاالتنفتی
مواردیهستندکهدرصنعتخطلولهداخلیسازیشدهاند.برایتحققهدف
ترسیم شده درشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ساخت داخل) شمار
زیادی سازنده ،شناساییوحمایتوپشتیبانیهادراینزمینه منجربهاین شد
که تعمیر وساخت قطعات توربینها و ولوها از طریق آنها انجام وخرید خارجی
آنها متوقف شود .انقالب ساخت داخل دراین شرکت که ازسالهاپیش شروع
شده با گذشت زمان ،رشد فزاینده ای داشته است که همچنان ادامه دارد و این

از همت و اراده سازندگان ایرانی حکایت دارد .زمانی با اشاره به روند تاریخی
ساختداخلدرشرکتخطوطلولهومخابراتنفتایرانادامهمیدهد:دردهه
نخست (ازسال 72با تغییر ساختارمدیریتی و تبدیل شدن به شرکت تا سال
)82قطعاتمتعددیدرحوزهخطلولهداخلیسازیشد؛بهطوریکهساخت
 506قلم کاال مشتمل بر15هزار و 138قطعه در قالب 90سفارش ،در داخل
انجام شد .از سال  84تا  96ساخت داخل در شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران ،گسترش یافت و شمار اقالم ساخت داخل به دو هزارقلم افزایش ،به
دو هزار و  506مورد رسید که  54هزار و  448قطعه را شامل میشود .ارزش
ریالی این فعالیتهای ساخت داخل بیش از 66میلیارد تومان و صرفه جویی
ارزی آنها نیز  56میلیون دالر برآورد شده است؛ یعنی قرار بود اقالم مورد نیاز
ازخارج وارد کنیم که میبایست 56میلیوندالر بیشتر هزینه میکردیم.

کاهش وابستگی به شرکت های خارجی

زمانی میگوید :با توجه به تعداد وتنوع توربین مورد استفاده درحوزه خطوط
لولهومخابراتنفتایران،دربخشتعمیراتآنهاتقریباوابستگیبهخارجوجود
ندارد و در صورت نیاز به قطعه ،تالش شده است که این مهم در داخل و با اتکا
بهتوانمندینیروهایمتخصصایرانیانجامشود.خوشبختانهبهجزیکیدو
نوع توربین که دورباالیی دارند ،آن هم دربخش «محور» که قطعات آنها
ازحساسیت باالیی برخودار است ،وابستگی به بیرون از مرزها وجود ندارد .وی
میگوید:مکانیکالسیلها(قطعاتصنعتیکهمانعازنشتمایعاتوگازهابه
بیرونازسیستمهایدربرگیرندهمیشود)کهموردمصرفآنهادرپمپاست،
هم اکنون به دست توانمند سازندگان ایرانی تولید میشود در حالی که پیش
تر از شرکتهای خارجی خریداری و تامین میشد .همچنین بسیاری از انواع
فیلترهای مورد استفاده در توربینها ساخت داخل شدهاند و برای تامین آنها
نیازی به خرید خارجی نیست .در بخش مواد شیمیایی مانند بازدارندههای
خوردگی لولههای انتقال نفت و فرآوردههای نفتی نیزاتفاقهای خوبی افتاده
وبا تولید آنها در داخل ،وابستگی به خارج نیزمنتفی شده است.حتی یکی از
مواد بازدارندگی خوردگی (او سی آی)158که در بخشهای مختلف صنعت
نفت کاربرد دارد ،باهمکاری یک شرکت دانش بنیان ساخته وبه نام شرکت
خطوط لوله ومخابرات نفت ایران ثبت شده است .روانکنندهها (دی آرای)
نیزکه حرکت سیال درون لوله را تسهیل میکنند ،قسم دیگری از مواد
شیمیاییاستکهبههمتسازندگانوتولیدکنندگانایرانی،خریدخارجی
آن قطع شده است وهم اکنون در داخل کشور تولید میشود14 .هزار
کیلومترخط لوله با قطرهای مختلف( 8اینچ تا 30اینچ) در کشور ،سیاالت
نفتی را دریافت و ارسال میکنند وعمده آنها ساخت داخل شده اند .انواع
شیرآالت(بین راهی ،ورودی ،خروجی و  )...که در حوزه خطوط لوله استفاده

میشود ،داخلی سازی شده است .کاترها که برش لوله به وسیله آنها انجام
میشود،ساختداخلشدهاستیعنینیازبهآننیستکهبرایبرشلولهها،
وارداتانجامشود.دستگاههاتتپیاجوشکاریگرمکهبهوسیلهآنانشعاب
گیریازخطوطلولهانجاممیشودبرایاطمینانبیشترازکارآییآندرشرایط
تست قراردارد اما تعمیرات آن داخلیسازی شده است .مدیرکاالی شرکت
خطوط لوله ومخابرات نفت ایران براین اعتقاد است که بخش عمده فرآیند
ساختداخلمربوطبهبخشتعمیراتاستوادامهمیدهد:برایمثالوقتی
توربینی تعمیر ودر خالل این عملیات ،نیاز به قطعهای میشود ،خود به خود
فرآیند داخلی سازی شکل میگیرد وبرهمین اساس تالش میشود با تکیه
برتوان و تخصص سازندگان داخلی ،این قطعه تعمیر یا بازسازی شود .وی با
تاکید براین که درمجموع اقالم زیادی درشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران است که با پشتیبانیهایی که شده است ،داخلی سازی شدهاند ونیازی
به واردات آن ازخارج نیست ،میگوید :همین موضوع موجب شده است تا
اقتصاد مقاومتی به شکلی عیان خود را در صنعت خطوط انتقال نشان دهد
وبه همت وخواست سازندگان ایرانی ،سد انحصار به ویژه در شرایط کنونی که
تحریمهایظالمانهبیشترشدهاست،بیشازپیششکستهشود.زمانیاینرا
هممیگویدکهباتوجهبهتنوعتوربیندرشرکتخطوطلولهومخابراتنفت
ایران،ظرف12سالیعنیازسال 84تاسالگذشته 91،دستگاهتوربینبدون
حضورافراد خارجی و تنها به پشتوانه حمایت از سازندگان ایرانی ،تعمیر و
راهاندازی شده است و ادامه میدهد :برای تعمیراین تعداد توربین 84میلیارد
تومان هزینه شده وصرفه جویی حاصل این تعمیرات در داخل 70میلیون
دالربوده است .وی میگوید :ازسال گذشته تاکنون نیزتعمیرات 29دستگاه
انواع توربین در دستورکارقرار گرفته که تعمیرات شماری ازآنها پایان یافته و
برخی نیزدر دست انجام است .تعمیرات این تعداد توربین نیزبا صرفهجویی
ارزی قابل توجهی درحد 20میلیون دالر(با توجه به نوسانات ارزی شاید هم
بیشتر)همراهاست.

گام دیگر برای داخلی سازی

مدیرکاالی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران ساخت داخل را فعالیتی
پویا و غیرقابل توقف میداند و ادامه میدهد :برای گسترش این فعالیت ،گام
دیگریبرداشتهشدهوآنشناساییمجدد 200قلمقطعهموردنیازبرایداخلی
سازی دراین صنعت است .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که امکان
ساخت 137قلم ازاین تعداد در داخل کشور وجود دارد .درباره 63قلم دیگر نیز
بهتازگینمایشگاهیباحضورسازندگانوتولیدکنندگانایراندرانبارریبرگزار
شد.ایننمایشگاهبااینهدفبرگزارشدکهسازندگانبیشتریدرعرصهساخت
داخل حضور یابند و با بهرهگیری از توان سازندگان ایرانی ،قطعات بیشتری

ازقطعات شناسایی شده ،در داخل
کشور ساخته شود .درفرآیند ساخت داخل
بهوسیلهسازندگانایرانیهمتالشمیشودبهگونهای
عمل شود که سازندگان برای داخلی سازی یک یا چند قطعه به صورت
کنسرسیومی عمل کنند ،زیرا در این صورت برخی سازندگان که از پشتوانه
مالی قویتری برخوردارند میتوانند با شرکتهای کم بنیهتر به لحاظ مالی اما
مستعدبهلحاظکاریشریکخوبیبرایهمباشندوباهمکارییکدیگرضمن
ایجادیکفضایرقابتیسازندهبارقبایخودوافزایشتوانسرمایهایومهارتی،
همچنین کاهش هزینهها ،به نیازداخلی نیز پاسخی مطلوب دهند .زمانی
میگوید:اعتقادمنایناستکهبایدازسازندگانداخلیحمایتبیشتریشود
وآنهارابهمسیریباکمترینپیچوخمبرایساختداخلهدایتکرد.سازندگان
نیزباید روز به روزبرتوان علمی وفنی خود بیفزایند و با بهبود کیفیت ساخت،
درچرخه رقابت باقی بمانند .وی با اشاره به نشست اخیری که با حضور بیش از
 30شرکتفعالدرحوزهساختملزوماتنفتیازجملهخطوطلولهومخابرات
نفت ایران برگزار شد ،میگوید :برگزاری این نشست با این هدف بوده است که
آمادگی و حمایت دوباره خود رابرای تعامل هرچه بیشتربا سازندگان داخلی
اعالمکنیموازآنهابخواهیمبهویژهدرشرایطکنونی،مشارکتوحضوربیشتری
در حوزه ساخت داخل داشته باشند .زمانی ادامه داد :البته دراین نشست
نمایندگانبرخیشرکتهایحاضردرجلسهدیدگاههاییرادرجهتسهولت
بخشیحضورهرچهبیشترشرکتهایسازندهوفعالیتآنهادرحوزهساخت
داخل مطرح کردند که قابل تامل بود.

اعتماد به سازندگان ایرانی

کهتوانساختدرآنهاوجودندارد،امااینگونهنیستوسازندههایایرانینشان
داده اند که میتوانند درهمه عرصهها حضوری فعال داشته باشند .اگربتوان
بخشهایی را که بانوسان وریسک قیمتی همراه است ،از سازنده دور و او را به
ارتقای فناوری درساخت متمرکز کرد ،حوزه ساخت داخل شکو فاتر و پویاتر
خواهد شد .دربازدید ازکارخانهها و شرکتهای سازنده این نکته ملموس است
که افرادی باذهنهایی خالق واشتیاقی باال ،فعالیت علمی و پژوهشی انجام
میدهند .قابلیتهای فراوانی درتولید کنندگان داخلی وجود دارد که بسیار
ارزشمندوباورپذیراست؛بهگونهایکهحمایتازآنهاکمکبسزاییبرایعمران
وآبادی کشور است.

کاهش خریدهای خارجی

مدیرکاالی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران به کاهش خریدهای
خارجیبااتکابهتوانمندیوقابلیتهایسازندگانوتولیدکنندگانایرانیاشاره
و تصریح میکند :آمارها نشان میدهند خریدهای خارجی در12سال گذشته
بسیارکاهش یافته است .او با نگاهی به آمارها ادامه میدهد :دربرخی مقاطع
زمانی ،شاید اختالف ریالی خرید داخلی باخرید خارجی زیاد به نظرآید .برای
مثالسالگذشته133سفارشخریدداخلیبهارزش 334میلیاردریالوهمان
سال در بخش خارجی 50سفارش به ارزش 436میلیارد ریال صادرشده است.
دلیلایناختالفریالی،مربوطبهضرورتتامینقطعاتیاستکههنوزامکان
ساختآنفراهمنیست.

استفادهاز  فرصتها

حرفهای مدیرکاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفتایراندربارهاعتمادبهسازندگانوتولیدکنندگان
زمانی،شرایطکنونیایجادشدهبهواسطهتشدیدتحریمها
ایرانی شنیدنی است .او میگوید :با تالش و
راتهدیدنمیداندومیگوید:شرایطپیشآمده،فرصتهایی
خودباوری که از سالها پیش درمجموعه سـاز
راایجادکردهاستتاسازندگانوتولیدکنندگانایرانی،قابلیت
نـدگانداخلیشکلگرفتهشدهاست،دست
و توانمندیهای خود رابیش از پیش باور کنند .در شرکت خطوط
کم درحوزه خط لوله ،تقریبا هیچ قطعهای
لوله این اتفاق رخ داده است و همانطور که پیش تر به آن اشاره
نیست که سازندگان ایرانی توان ساخت
شد،پیشازتحریمهابهسراغساختداخلرفت.هماکنوننیز
آن را نداشته باشند .البته گاه برخی
این رویه با جدیتی بیشتر از گذشته ادامه دارد وتالش میکند
عوامل مانند نوسانهای قیمتی،
که با تعامل با سازندگان وتولید کنندگان داخلی ،همچنین
ممکن است سبب شود شماری
بهرهگیری از دانش شرکتهای دانش بنیان،
از سازندگان درچرخه ساخت
نیازهایاینبخشازصنعتنفترابرطرفسازد.
حضور نداشته باشند واین
احساس را به وجود آورد
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مگاپروژ ه  10گروه خانواده کاالیی با
پیگیریها و حمایتهای مستمر وزارت نفت یک به
یک در حال تکمیل است و نشان از این دارد که
ارتباط صنعت با دانشگاه از سوی وزارت نفت در این
دوره جدی گرفته شده و مراکز علمی و دانشگاهی
به مسئولیت خطیر تولید دانش فنی برای رفع نیاز
صنعت روی آوردهاند که دستاورد این آگاهی را
میتوان در پروژههای  10گانه ساخت داخل
وزارت نفت با حضور دانشگاهها و
شرکتهای دانش بنیان
به وضوح دید.

حفاری

باهدفاجرای مگاپروژ ه 10گروهخانوادهکاالیی

  هدایتگرهایمته

بومی سازی شد
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د ا نشگا ه
صنعتی
امیرکبیر ،یکی از
مراکز دانشگاهی فعال
است که سالیان سال با
وزارت نفت ارتباط علمی دارد،
اما این بار به عنوان تولیدکننده علم
و دانش فنی ،با ورود به عرصه ساخت
داخل و با استفاده از برترین تکنولوژیهای
روز دنیا ،موفق به طراحی و ساخت ابزار
اندازهگیری درون چاهی شده که به عنوان
اختراع به ثبت رسیده است.
مراسم رونمایی از ابزارهای اندازهگیری
درون چاهی  MWDو GYROروز یکشنبه
 22مهر  97با حضور حبیباهلل بیطرف،
معاون وزیر نفت در امور مهندسی ،پژوهش
و فناوری؛ حسین آفریده ،رئیس دانشکده
مهندسی انرژی و فیزیک؛ وحید اسماعیلی،
مدیرعامل شرکت دانشبنیان کنترل فرایند
امیرکبیر؛ پرویز سنگین ،مدیرکل نظام
تامین و تجاریسازی وزارت نفت؛ رامین
قلمبر دزفولی ،مدیر پشتیبانی ساخت و
تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران ،جمعی
از مدیران وزارت نفت ،علی وحدت ،مدیر
عامل صندوق حمایت از تحقیق و توسعه
صنایع الکترونیک وزارت صنعت و معدن،
استادان و دانشجویان در دانشکده مهندسی
انرژی و فیزیک برگزار شد.

حمایت وزارت نفت از دانش فنی
تا تولید

حبیباهلل بیطرف ،معاون پژوهش و فناوری
وزیر نفت در این مراسم با تاکید بر اینکه از
فناوریهایی که ایرانی هستند و دانش فنی
آنها به دست آمده تا رسیدن به تولید
حمایت میکنیم ،گفت :اگر تولید فناوری و
ساخت تجهیزات بر اساس قرارداد خرید
باشد ،مورد حمایت وزارت نفت قرار خواهد
گرفت.
او با بیان اینکه در وزارت نفت ،قرارداد خرید
از شرکت دانشبنیان منعقد میشود ،اضافه
کرد :در واقع شرکتها از طریق قراردادها
شناخته میشوند و در اولویت وزارت نفت

فرستنده درون چاهی «استرینگ» حفاری
در این دانشگاه یادآور شد :این بخش به
کمک پالسر ،عمل انتقال اطالعات درون چاه
روی سطح را انجام میدهد که این امر از
طریق گل حفاری صورت میگیرد.آفریده با
بیان اینکه پالسر این دستگاه از نوع مثبت
بوده و کامال با نمونه مشابه شرکت آمریکایی
 sondexهمسان است ،خاطر نشان کرد :در
این بخش ،پالسر منفی و  APCبا یکدیگر
ادغام شده و از این طریق تمامی
شبیهسا زهای انتقال حرارت و سیال با
استفاده از نرمافزار  CFDکه در این شرکت
تولید شده است ،انجام میشود .همچنین
آزمایشهای بسیاری روی مواد مصرفی
عملیات حرارتی انجام شده ،به طوری که
انتظار متقاضی از ما این بود که سختی مواد
در حدود  26راکول باشد ،در حالی که
دانشگاه به حدود  42راکول رسیده که تست
آن نیز در آزمایشگاه مورد اعتماد صنعت،
یعنی آزمایشگاه رازی صورت گرفته است.
رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این
دستگاهها حاصل چند رساله کارشناسی
ارشد است ،ادامه داد :این دستگا هها
میتوانند اطالعات کد شده که روی مته
حفاری وجود دارند را به باالی زمین ارسال
کنند و این کدها از طریق فرایندهایی،
رمزگشایی و در کامپیوتر نمایش داده شوند.

قرار میگیرند.
وی بر لزوم استفاده
بهینه از ظرفیتهای
دانشگاهی تاکید کرد و
گفت :حوزه کاری معاونت
مهندسی و پژوهشی وزارت نفت،
پژوهش و فناوری است .به این منظور
فعالیتهای مرتبط با حوزه نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی در دانشگاهها مورد
استقبال این معاونت بوده و همواره در تالش
برای هماهنگیهای الزم به منظور
بهر همندی از ظرفیتهای دانشگاهی
هستیم.

طراحی و ساخت ابزار  MWDو
GYRO

همچنین حسین آفریده ،رئیس دانشکده
مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی
امیرکبیر گفت :این ابزارها ،در نهایت سرعت
و دقت ساخته شدهاند .وی افزود :ابزارهای
طراحی شده ،دستاورد تیم کارشناسان
خبره دانشکده و ارائه چند پایان نامه
کارشناسی ارشد است که به عنوان اختراع
به ثبت رسیده است.
رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد :کار
ساخت این ابزارها از سال  96با دریافت
اولین پیش پرداخت از سوی شرکت ملی
نفت آغاز و آماده تحویل شده است که در
این راه از حمایت جدی صندوق حمایت از
تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک وزارت
صنعت و معدن برخوردار بودیم .آفریده با
اشاره به ساخت  SEA- MWDکه در قالب
 ۱۰گروه کاالیی اولویتدار صنعت نفت و
گاز است ،گفت :سیستم آشکارساز
( GAMMA MWDگاما  )MWDگامای
طبیعی الیههای سازند را انداز هگیری
میکند و بسیار پیشرفتهتر از سیستمهای
موجود در بازار است ،به گونهای که در
مقایسه با سیستم  Geolinkدارای کارایی
بهتر و در بایاس کمتر ،سیگنال با وضوح
بهتری ارائه میدهد.
به گفته وی ،دقت ابزار ساخته شده کامال
قابل رقابت با نمونههای آمریکایی است و در
تستهای میدانی مشخص شد که میزان
مصرف برق از مشابه خارجی آن نیز کمتر
است.آفریده افزود :فقط قسمت ارزی این
سیستم از نظر آشکارسازی برای هر واحد
حدود  40هزار دالر است که به صورت
 MOGبه میزان  10عدد ،آن هم با واسطه از
انگلستان به دو کشور دیگر و سپس به ایران
میرسید .وی با اشاره به ساخت ابزار

 GYROجایگزین مناسب برای MWD

وزارت نفت
فناور یهای ایرانی
را تا زمان تولید
مورد حمایت قرار
می دهد و شرایط را
برای تجاری سازی با
خرید کاالهای
ساخت داخل
فراهم خواهد کرد

رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد :اگر چه
امروزه تالشهای بسیار زیادی برای بهبود
عملکرد  MWDانجام شده است ،اما شرایطی
وجود دارد که سبب میشود اندازهگیریهای
دستگاه ،همراه با خطای غیرقابل حذف باشد.
وی افزود :این خطاها شامل تغییرات در
شدت میدان مغناطیسی زمین ،زاویه dip
 angleو آثار مغناطیسی استرینگ حفاری
است.
ابزارهای  GYROدر شرایط خاص
جا یگز ینی بر ا ی M WDها هستند ،
بهطوریکه نه تنها هیچکدام از مشکالت را
نخواهند داشت ،بلکه دقتی باالتر نسبت به
MWDهای کالسیک دارند.
آفریده افزود :سوند اندازهگیری ابزار GYRO
کامال ساخته شده و در کارگاه ،تست
روسطحی انجام شده است.
به گفته وی ،انجام آزمایشهای میدانی
نیازمند  ،Cable headسنترآالیزر ،کابل،
فالسک و ابزار تله متری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در ادامه به میزان بدهی و وام دریافتی برای
پیشبرد قراردادها اشاره کرد و افزود :برای
انجام پروژههای  MWDو  GYROمبلغ ۳
میلیارد ریال از صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری و  ۴میلیارد و  ۴۰۰میلیون
ریال از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
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صنایع الکترونیک ،تسهیالت دریافت شده
است .وی در پایان گفت :شرکت کنترل
فرایند امیرکبیر در ساخت سامانههای
گوناگون حفاری مشغول تحقیق است،
بنابراین آمادگی طراحی و ساخت
سامانههای LWD Resistivity ، NMR
 loggig، Plugو  PLTپیشرفته ()NMR-PLT
را دارد.

طراحی  6دستگاه در حوزه حفاری

وحید اسماعیلی ،مدیرعامل شرکت
دانشبنیان کنترل فرایند امیرکبیر با بیان
اینکه در مطالعات انجام شده در این شرکت،
موفق به طراحی و ساخت  3ست دستگاه
در حوزه حفاری نفت شدیم ،خاطرنشان
کرد :این  3ست ،شامل  6دستگاه میشود،
ضمن آنکه این دستگاهها جزء  10قلم
کاالی راهبردی وزارت نفت به شمار میرود.
وی اضافه کرد :دستگاهی که ساختیم ،به
عنوان ابزاری است که در پشت مته حفاری
نصب میشود و مته حفاری را برای ورود به
عمق زمین هدایت میکند.اسماعیلی با
تاکید بر اینکه این ابزارها به گونهای طراحی
شدهاند که میتوانند مته را به سمت هدف
هدایت کنند ،یادآور شد :در سال 93
مناقصهای برگزار شد که ما با
برگزاری آن ،توانستیم امتیاز
باالیی کسب کنیم؛ چراکه
قیمت د ستگا هها ی ما
پایینتر و با کیفیت باالتر بوده
است.
مجری طرح در عین حال با تاکید بر
اینکه در قرارداد نهایی در زمینه ارائه
ضمانتنامه دچار مشکل شدیم ،افزود :برای
رفع این چالش از صندوق حمایت از صنایع
الکترونیک (صحا) ضمانتنامه اخذ و با
شرکت پشتیبانی ساخت و کاالی وزارت
نفت قرارداد خرید منعقد کردیم.وی با بیان
اینکه در حال حاضر ،نمونه اولیه دستگاه را
ساختیم ،خاطرنشان کرد :شرکت ملی
حفاری نفت به عنوان متقاضی این دستگاه،
قرار است بعد از تولید ،از آن در استخراج
نفت استفاده کند.این محقق با اشاره به
کاربردهای این فناوری ادامه داد :این
دستگاهها در دکل و پشت موتور حفاری،
بسته و بعد به داخل چاه فرستاده میشود و
از این طریق میتوانیم مته را از طریق این
ابزار کنترل کنیم؛ چراکه این مته از طریق
ابزارهای جانبی آن حرکت میکند.وی
افزود :بعد از اعمال تحریمها ،این ابزارها از
انگلیس به ایران وارد نمیشد ،از این رو این
نوع سیستمها را از کشور چین وارد
میکردیم؛ ولی اکنون با تولید این دستگاه،
بخش صنعت میتواند از مزایای این دستگاه
بومی بهرهبرداری کند.اسماعیلی با اشاره به
اجرای تستهای میدانی افزود :تستهای
میدانی این دستگاهها ،در چاههای نفت
تحت اختیار شرکت ملی حفاری ایران
اجرایی شد.
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بهداشتودرمانصنعتنفت

رفع موانع معاینات دوره ای کارکنان
پیمانکاری و قراردادی
معاونطبصنعتیوبهداشتصنعتنفتتهرانگفت:بامجوز
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وهماهنگی در وزارت
نفت ،موانع انجام معاینات استخدامی دوره ای طب کارکارکنان
پیمانکاری و قرارداد مدت موقت صنعت نفت رفع شد .افشین
بلوری افزود :دریافت این مجوزپنج ساله ،شرایط اجرای طب
صنعتی ومعاینات دوره ای رابرای کارکنانی که رسمی نیستند
وبیمه تامین اجتماعی دارند و تابع قوانین کارهستند ،تسهیل
میکند .بلوری با اشاره به تغییرساختارپرسنلی و استخدامی
صنعت نفت درسالهای اخیر و نقش قابل مالحظه کارکنان
پیمانکاری و قراردادی در نفت ،تسهیل شرایط معاینات دورهای
این گروه ازکارکنان را ضروری برشمرد .معاون طب صنعتی
وبهداشت صنعت نفت تهران یادآورشد :براساس ضوابط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،همه مراکز تخصصی که
درآنها معاینات دورهای انجام میشود ،باید مجوزمعاونت درمان
بهداشت ودرمان رادریافت کنند .بلوری تصریح کرد :باوجود
پیش بینی افزایش تعداد مراجعین قراردادی و پیمانکاری برای
معاینات دوره ای و طب صنعتی ،هیچ اختاللی درروند اجرا
ایجاد نمیشود.

پخشفرآوردههاینفتیمنطقههمدان

پخشفرآوردههاینفتیمنطقهچابهار

100میلیون لیتر صرفهجویی بنزین
با مصرف سی ان جی

اقدامهای کنترلی جلوگیری ازقاچاق
فرآوردههای نفتی

بامصرف 78میلیون مترمکعب سیا نجی درمنطقه
همدان ،درمصرف  100میلیون لیتر بنزین در  6ماه نخست
امسال ،صرفهجویی شده است .مدیرشرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه همدان گفت :ازابتدای امسال تا
پایان شهریورماه ،مصرف بنزین درمقایسه با مدت مشابه
سال قبل  1.5درصد کاهش یافته است .امین روستایی با
بیان این که هم اکنون  42جایگاه عرضه سی ان جی در
استان همدان فعال است ،افزود :این جایگاهها بدون وقفه
و به نحوی مطلوب به مراجعان خدماترسانی میکنند.
وی ناحیه مرکزی منطقه همدان را بیشترین مصرف کننده
سی ان جی عنوان واظهار کرد :دراین ناحیه بامصرف 22.8
میلیون مترمکعب گاز در مصرف  30میلیون لیتر بنزین
صرفهجویی شده است .روستایی بابیان این که مصرف
سیان جی در سالم سازی محیط زیست از سویی و کاهش
مصرف بنزین ازسوی دیگر تاثیر بسزایی دارد ،گرایش به
دوچرخ ه سواری ،پیادهروی و استفاده حداکثری از وسایل
ل ونقل عمومی را راهکاری دیگر برای بهبود محیط
حم 
زیست و حفظ سالمت افراد جامعه عنوان کرد.

مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار
گفت :بهمنظور جلوگیری ازقاچاق فرآوردههای نفتی،
اقدامهای کنترلی با جدیت در منطقه چابهار درحال
اجراست.
مصطفی نخعی بااشاره به همکاری دستگاههای اجرایی و
نظارتی استان سیستان و بلوچستان در شناسایی ،کشف
وضبط محمولههای قاچاق فرآوردههای نفتی گفت :اعمال
کنترل و نظارت دقیق بر تامین و توزیع فرآوردههای نفتی
با توجه به شرایط حساس نقاط مرزی در مقطع کنونی،
یکی از اصلیترین وظایف برای حفظ و صیانت
ازسرمایههای ملی است.
وی افزود :با توجه به شرایط خاص این استان و همجواری
با کشور پاکستان ،همچنین اختالف نرخ فرآورده در مرزها
و تفاوت نرخ رسمی فروش در جایگاههای عرضه سوخت
با نرخ قاچاق در بیرون از محیط مجاری عرضه منطقه ،الزم
است دستگاههای نظارتی و اجرایی ضمن توجه به همه
زنجیر ههای قاچاق ،با همه توان مانع سوءاستفاده
سودجویان در این زمینه شوند.

گازاستانسیستانوبلوچستان

برگزاری آزمون نهایی نخستین المپیاد بهرهبرداران

آزموننهایینخستینالمپیادبهرهبردارانشرکتانتقالگازدرمجتمع
تأسیسات تقویت فشار گاز نیزار (قم) با حضور  ۸۴بهرهبردار منتخب
برگزار شد .این آزمون در دو روز ( نهم و دهم مهرماه) به میزبانی منطقه
 3عملیات انتقال گاز درمجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز نیزار (قم)
برگزار شد .درآزمون نهایی نخستین المپیاد بهرهبرداران شرکت انتقال
گاز 84بهرهبردار،منتخباز10منطقهعملیاتانتقالگازکشوردرقالب
 14تیمبهرقابتپرداختند.سعیدتوکلی،مدیرعاملشرکتانتقالگاز
دربارهبرگزاریاینآزمونبااشارهبهسهم 56درصدیتجهیزاتونیروی
انسانی در بهرهوری ،گفت :با بررسیهای انجام شده درشرکت ملی گاز،

عوامل موثر بهرهوری مرتبط با تجهیزات 43،درصد و مرتبط با نیروی
انسانی13،درصد تعیین شده است .وی با بیان اینکه ارتباط درست،
موثرومعنادارمیانبهرهورانوتجهیزاتسببکاهشتعمیراتخواهد
شد ،اظهارکرد :این ارتباط صحیح به معنای بهرهوری وصرفهجویی
والزمهبرقراریآن،بررسیبنیهعلمی،فنیوعملیاتیبهرهبرداراناست.
به گفته وی ،ایده برگزاری المپیاد بهرهبرداران ازابتدای سال گذشته با
توجه به همین هدف مطرح و اقدامهای اولیه برگزاری آن انجام شد.
مدیرعاملشرکتانتقالگازبرگزاریالمپیادبهرهبردارانرانخستینقدم
اثربخشبرایارتقایعلمی،فنیوعملیاتیبهرهبردارانبرشمرد.

خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهاصفهان

تعمیر اساسی الکتروموتور مرکز انتقال نفت شهید بهشتی

یکدستگاهالکتروموتور105کیلوواتدرمرکزانتقالنفتشهیدبهشتی
اصفهانتعمیراساسیشد.ناصرحقیقی،مهندسنگهداریوتعمیرات
واحد برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان با بیان
این که این عملیات تعمیری روی بوستر پمپ شماره  2مرکز انتقال
نفتوتأسیساتشهیدبهشتیاصفهانخط 18اینچانجامشدهاست،
افزود :الکتروموتورهای بوستر پمپها ،فشار ورودی پمپهای اصلی را
تأمین میکنند .وی تعویض بلبرینگهای الکتروموتور ،شستوشوی

سیمپیچودیگرقطعاتالکتروموتور،همچنینتعمیرترمینالباکس
راازفعالیتهایانجامشدهعنوانواظهارکرد:الکتروموتورمزبوربانصب
درمحل مورد نظر ،هم اکنون در مدار بهرهبرداری قرار دارد .به گفته
حقیقی ،تعمیراساسی الکتروموتورمرکز انتقال نفت شهید بهشتی
اصفهانباتالشمتخصصانبرقوهمکاریواحدمکانیکخطوطلوله
و مخابرات نفت منطقه اصفهان وصرف 64نفر-ساعت کارانجام شده
است.

خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهشمالشرق

پخشفرآوردههاینفتیایالم

ساخت روتور وقطعات یدکی پمپ  518با مهندسی معکوس

الکترونیکی شدن درخواست نفت سفید

نسخه جدید سامانه مدیریت درخواست فرآوردههای نفتی باهدف
ارائه خدمات مطلوب به خانوارهای نفت سفید سوزفاقد گازطبیعی
درایالم به بهرهبرداری رسید .معاون مدیرشرکت ملی پخش
فرآوردههاینفتیمنطقهایالمدرنخستیننشستهماهنگیتوزیع
نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی با بیان این که توزیع نفت
سفیدخانوارهایفاقدگازطبیعیامسالازطریقپرداختالکترونیکی
انجام میشود ،افزود :این مهم باهماهنگی شرکت گاز و سازمان
تعاونی روستایی استان ایالم ،اجرایی شده است .پرویزایدون بامهم
پخشفرآوردههاینفتیمنطقهاهواز

سازماندهی سوخترسانی به زائران
اربعین حسینی

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاهوازگفت:همه
امکانات الزم برای سوخترسانی به زائران اربعین حسینی در
مسیرهای منتهی به پایانه مرزی چزابه سازماندهی شده است.
نعمتاهللنجفیدرنشستستاداستقبالاززائراناربعینحسینی
افزود:برنامهجامعسوخترسانی(نفتگازوبنزین)وپذیراییزائران
اربعین حسینی (ع) تدوین شده است و طبق برنامه زمانبندی،
سوخت مورد نیاز زائران تامین و ذخیرهسازی میشود .وی با اشاره
به استقرارشبانه روزی دوجایگاه سیار در مرز چزابه افزود :یکی از
این جایگاهها ،بنزین ودیگری نفتگاز عرضه خواهد کرد .نجفی
همچنین گفت :ذخیره سازی مناسب و کافی نیز در جایگاههای
عرضهسوختمسیرهایپلزالبیدروبه،حسینیه،شوشدانیال،
سیدعباس والهائی تامسیرهای فکه به چزابه و اهوازبه سوسنگرد
و بستان ،پیشبینی شده است و هیچ نگرانی از این بابت وجود
ندارد .پایانه مرزی چزابه در 110کیلومتری شمال غرب اهواز و
پایانه مرزی شلمچه در 16کیلومتری غرب خرمشهر ،دو کانون
اصلی تردد زائران اربعین در سالهای گذشته بوده است.

26

شرکتانتقالگازایران

برشمردننسخهجدیدسامانهمدیریتدرخواستفرآوردههاینفتی
باهدف جلوگیری از ثبت تکراری خانوارهای نفت سفیدسوز
اظهارکرد :درنسخه جدید سامانه مدیریت درخواست فرآوردههای
نفتی ،امکان استفاده از یک کدپستی برای دو خانوار وجود ندارد.
ایدون ،یکی دیگرازمزیتهای مهم نسخه جدید سامانه مدیریت
درخواست فرآوردههای نفتی راتایید خانوارها ازسوی شرکت
گازعنوانوتاکیدکرد:اینتاییدبهمنزلهنداشتناشتراکگازطبیعی
واحقاق حق خانوارهای نفت سفیدسوز است.
پاالیشگاهفجرجم

آمادگی تولید حداکثری گاز در زمستان

مدیرعاملشرکتپاالیشگازفجرجمگفت:درپیانجامموفقیتآمیز
تعمیرات اساسی ،این پاالیشگاه ،آماده تولید حداکثری گازطبیعی
برای فصل زمستان است .عبدالصمد نجفی افزود :ایمنسازی
بخشهای مهم وحساس این پاالیشگاه ،با هدف تولید پایدار گاز در
زمستان در دستور کار قرار گرفته است .وی گفت :تعمیر و تعویض
عایقسهنقطهازخطسایتکنگاننیزباهدفدریافتوتولیدپایدار
گاز در فصل زمستان انجام خواهد شد .مدیرعامل شرکت پاالیش
گازفجرجمتصریحکرد:تعمیراتعمومی 240مترمربعسندبالست
خط لوله 48اینچ گاز ورودی کنگان باهدف جلوگیری ازپیشرفت
خوردگی درخطوط لوله نیز دردستورکار قرار دارد.

پاالیشگاهشهیدهاشمینژاد

ساخت و نصب دستگاه سامانه
کنترل گسترده

مدیرعاملپاالیشگاهگازشهیدهاشمینژادازساختونصبسامانه
کنترلگستردهپاالیشگاههاشمینژادخبرداد.سیدمجیدمنبتی
با اشاره به منویات رهبری درحوزه اقتصاد مقاومتی ،افزود:
سامانههایکنترلگسترده،یکیازاجزایمهمواساسیدربخش
اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق است که دانش فنی ساخت آ ن به
ی و فناوری باال ،در اختیار معدودی از کشورهای
لحاظ پیچیدگ 
دنیا قرار دارد .وی تصریح کرد :این سامانه کنترلی ،منطبق
بامعتبرترین استانداردهای کنترلی اروپا طراحی ،تولید و
بومیسازیشدهوازقابلیتهایبیشترینسبتبهنمونهخارجی
خود برخوردار است .مدیرعامل پاالیشگاه گازشهیدهاشمینژاد
تاکید کرد :طراحی ،ساخت و عملیاتی شدن این سامانه با هدف
تحققشعارحمایتازتولیدداخل،تحققاقتصادمقاومتیوپاسخ
گویی به نیازهای اساسی صنعت نفت ،گاز و دیگر بخشها ،انجام
شدهاست.منبتیافزود:اینسامانهتوانستهاستبابهبودعملکرد
در فرآیند تصفیه و پاالیش گاز ،مانع خروج مقادیر زیادی ارز
ازکشور شود.
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روتور وقطعات یدکی پمپ  518مرکز انتقال نفت امام تقی به روش
مهندسی معکوس ساخته شد .منطقه شمالشرق به واسطه
بهرهمندی از توان متخصصان داخلی موفق به ساخت روتور و قطعات
یدکی پمپ  518مرکز انتقال نفت امام تقی به روش مهندسی
معکوس شد .مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال
شرق گفت :این پمپ با اتکا به توان متخصصان داخلی وکمک
متخصصان واحد مکانیک این منطقه عملیاتی با  70درصد کمتر
ازقیمت نمونه اصلی آن ساخته شده است .رضاجبارزاده افزود :این
پمپساختهشدهبهروشمهندسیمعکوس،آزمایشهایمختلفی
خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهشمال

ساخت
حوضچه تبخیری در ورسک

رئیس تعمیرات ونگهداری ساختمان وتاسیسات شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال باتاکید براهمیت
پیشگیری ازآلودگی محیط زیست ،ازساخت حوضچه
تبخیری در فشارشکن ورسک خبر داد .قاسم نصیری افزود:
این تاسیسات با هدف دریافت آبهای آلوده به مواد نفتی از
دستگاه  owsو جداسازی مواد نفتی ساخته شده است.
وی مدت زمان این عملیات را  4ماه اعالم و اظهار کرد:
ساخت این حوضچه تبخیری با نظارت مستقیم دو نفر از
کارشناسان واحد تعمیرات و نگهداری ساختمان منطقه
انجام شده است.
نصیری با بیان این که مساحت این سازه 160مترمربع است،
تصریح کرد :حوضچه مزبور به منظورایمنی و پیشگیری
ازسقوط افراد یا اجسام ،به حفاظ نردهای فلزی مجهز شده
است.

را با موفقیت گذرانده و هم اکنون تحویل بهرهبرداران مرکز انتقال نفت
امام تقی شده است .وي باورجوانان متخصص ،حمایت ازکاالی ایرانی
وتالش نیروهای متعهد این منطقه راسه ضلع مثلث این موفقیت
برشمرد .جبارزاده همچنین ساخت دستگاه پروور پرتابل به منظور
پرووینگ سیستمهای میترینگ ،تغییر کاربری و بازطراحی پروور
10اینچ ،ساخت پکیج و پرتابل مسترپروور–میتر ،اویل کولر توربین
گازی ،یاتاقانهای قسمت گرم و سرد توربین گازی ،البیرسنت
سیلهاراازدیگردستاوردهایمتخصصانداخلیمنطقهشمالشرق
برشمرد.
خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهغرب

تغییر مسیر در خط انتقال نفت
پایطاق-کرمانشاه

عملیاتاجراییپروژهتغییرمسیرخطلولهانتقالنفتخامپایطاق-
کرمانشاه به طول دو هزار متر پایان یافت .مدیرشرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت منطقه غرب ،هدف از اجرای این پروژه را افزایش
ضریب ایمنی خط و پایداری عملیات انتقال مواد نفتی برشمرد
وافزود :پروژه مزبوربه دلیل احداث یادمان شهدای مرصاد ،روی خط
لوله  8اینچ یاد شده و حریم آن اجرا شده است .حقیقیان گفت:
باتوجهبهسختگذروکوهستانیبودنمسیرتعیینشدهبرایخط
لوله جدید ،آماده سازی وتسطیح مسیر با استفاده از تجهیزات
وماشین آالت راه سازی منطقه با نظارت واحد ترابری انجام شده
است .بهزاد خدادوست ،رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات خط
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب نیز با بیان این که
تغییرمسیرخطلولهپایطاق–کرمانشاه،حدفاصلکیلومتر192تا
194انجام شده است ،گفت :این پروژه اواخر اسفند سال گذشته
در دستورکار قرارگرفته وهم اکنون به پایان سیده است.

بهره مندی روستاهای ایرانشهر از
نعمت گاز

سرپرست شرکت گازاستان سیستان وبلوچستان از گازرسانی به
 10روستای محدوده شهر ایرانشهر تا پایان امسال خبر داد.
رضاپنجابی گفت :مطابق وعده شرکت ملی گاز به دولت مبنی بر
گازرسانی به 10روستا درهر روز ،شرکت گازاستان سیستان و
بلوچستاننیزشاملاینوعده،البتهدرمقیاسکوچکترشدهاست.
وی با بیان این که هنوز تعداد زیادی ازشهرها و روستاهای استان
سیستانوبلوچستانازگازطبیعیبیبهرهاند،افزود:هدفو تالش
ما این است که هرچه سریعتر بتوانیم این سوخت پاک وایمن را به
هموطنانسیستانیوبلوچخودعرضهکنیم .پنجابیتصریحکرد:
پیرو سیاستهای کالن شرکت ملی گاز ایران ،امسال 10روستای
محدوده شهر ایرانشهر به شبکه گاز متصل میشوند .وی درباره
تامیناعتبارگازرسانیبهاینروستاهاگفت 10:روستایموردنظربا
تکیه بربند «ق» تبصره  2قانون بودجه سال  1393گازرسانی
خواهند شد .سرپرست شرکت گازاستان سیستان وبلوچستان به
فعالیتهایگازرسانیشهریوروستاییدرجنوبشرقکشوراشاره
وتصریح کرد :تاکنون دو شهرزاهدان وایرانشهرگازرسانی شدهاند
وهفت درصدخانوارشهری استان زیر پوشش گاز قرار گرفتهاند .وی
همچنینشمارروستاهایبهرهمندازگازطبیعیدراستانسیستان
و بلوچستان را چهار مورد اعالم و اظهار کرد :این روستاها دراطراف
شهر ستان ایرانشهر واقع شده اند .پنجابی گفت :هم اکنون
22هزارمشترک شهری و 500مشترک روستایی زیرپوشش
خدمات گازرسانی قرار دارند .وی گازرسانی به بخش نیروگاهی را
نیزمهم برشمرد وافزود :گازرسانی هماکنون سه نیروگاه بخار
ایرانشهر ،سیکل ترکیبی بمپور و نیروگاه گازی زاهدان بامصرف
روزانه چهارمیلیون و 500هزارمترمکعب گازطبیعی در مدار قرار
دارند .سرپرست شرکت گازاستان سیستان بلوچستان گفت:
دربخش صنعت ،هنوز گازرسانی انجام نشده است.
گازاستانمرکزی

مصرف  90میلیون مترمکعب
سی ان جی در  6ماه

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت :در نیمه نخست
امسال ،بیش از  90میلیون مترمکعب گاز به جایگاههای
عرضه سوخت این استان تحویل و مصرف شده است.
محمدرضا سمیعی با بیان این که این مقدار سی ان جی
جایگزین حدود  90میلیون لیتر بنزین شده است ،تصریح
کرد :بدیهی است ،این میزان مصرف سی ان جی تاثیر
بسزایی کاهش آلودگی هوای داشته است .وی درباره
فعالیت  65جایگاه عرضه سی ان جی در استان مرکزی
تصریح کرد :از این تعداد 18باب دراراک و 47باب دیگر
نیز ،در دیگر نقاط استان مرکزی قرار دارند .مدیرعامل
شرکت گازاستان مرکزی ادامه داد :این استان در زمره
مناطقی است که مشکل خاصی در زمینه توزیع و تحویل
گازبه خودروها ندارد و دسترسی به سیانجی به سهولت
در آن امکانپذیر است.

27

بـاشگاه خبر

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

شرکتملینفتایران

انتصاب در شرکت ملی نفت

باحکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،تالین منصوریان،
سرپرست مدیریت سرمایهگذاری و کسبوکار این شرکت
شد .درحکم علی کاردر خطاب به تالین منصوریان آمده
است :نظر به تعهد ،انگیزه و دانش سرکار ،بهموجب این حکم
بهعنوان سرپرست مدیریت سرمایهگذاری و کسبوکار
شرکت ملی نفت ایران منصوب میشوید.
دراین حکم ضمن آرزوی موفقیت برای سرپرست مدیریت
سرمایهگذاری و کسب و کارشرکت ملی نفت ایران در
امورمحوله و همراهی کارمندان خدوم صنعت نفت درانجام
آن به جذب سرمای ه خارجی و داخلی در قالب سرمایهگذاری
مستقیم ،مشارکتEPCF ،و ،EPDFشناسایی فرصتهای
یهای شرکت و طراحی
افزایش ارزشآفرینی فعالیتها ودارای 
و ارائه پیشنهادهای تجاری مناسب ،ایجاد نظام ریسک،
همچنین شناسایی فرصتهای افزایش ارز شآفرینی
یهای شرکت و طراحی و ارائه پیشنهادهای
فعالیتها و دارای 
تجاری مناسب ،تاکید شده است.
ارائه پیشنهاد و کمک به اصالح مدل کسبوکار بخشهای
مختلف زنجیره ارزش ،طراحی وبهینهسازی مدلهای
تجاری مناسب بهمنظور برونسپاری فعالیتهای شرکت
ملی نفت ایران به بخش خصوصی ،همچنین ارائه مدلهای
تامین منابع مالی الزم برای سرمایهگذاری مورد نیاز در
سالهای آتی ،دیگر موارد تاکیدی درحکم انتصاب تالین
منصوریان است.
وزارتنفت

انتصاب در ستاد وزارت نفت
با حکم معاون برنامه ریزی ونظارت برمنابع هیدروکربوری
وزیر نفت ،حامدهاشمی مالیری ،مدیرکل فناوری واطالعات
وتوسعه دولت الکترونیک این وزارتخانه شد.
درحکم محمد مهدی رحمتی خطاب بههاشمی آمده است:
با عنایت به دانش ،تعهد ،تخصص وتجارب جنابعالی ،به
موجب این حکم به عنوان مدیرکل فناوری واطالعات
وتوسعه دولت الکترونیک منصوب میشوید.
بسترسازی الزم در راستای مدیریت تغییرات تکنولوژی،
تنظیم سیاستها ویکپارچگی درحوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات ،بازنگری وتدوین نقشه راه ،استراتژیها وبرنامههای
کالن و راهبردی فاوا و نظارت بر اجرای آنها در وزارت نفت
و شرکتهای تابعه ،همچنین تدوین مدل مرجع معماری
سازمانی مطابق سیاستهای کالن وزارت نفت ،از جمله
مواردی است که در حکم معاون برنامهریزی بر آن تاکید
شده است .همچنین شناسایی الزامات قانونی ،مقرراتی و
آییننامهای درحوزه فناوری وزارت نفت ،ایجاد
زیرساختهای الزم جهت تدوین ،برنامهریزی ،مدیریت،
کنترل و ارزیابی طرحهای فاوا و تسهیل دسترسی به
اطالعات برای سطوح مختلف داخل وخارج سازمان،
دیگرموارد تاکیدی درحکم انتصابهاشمی مالیری است.
درحکم معاون برنامهریزی ونظارت برمنابع هیدروکربوری
وزیرنفت ،برهدفمند سازی ،ایجاد وحدت رویه درکلیه
اقدامات و فعالیتهای مرتبط با مدیریت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،همچنین تدوین نقشه راه و برنامه منسجم و
مصوب برای تحقق و توسعه دولت الکترونیک در صنعت نفت
نیز تاکید شده است.
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نفتوگازمسجدسلیمان

نفتوگازکارون

نفتوگازپارس

ب سفید
راهاندازی جاده میانبر دسترسی به واحد بهرهبرداری ل 

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفتوگاز مسجدسلیمان ازافتتاح
جاده میانبر واحد بهرهبرداری لب سفید خبر داد .قباد ناصری
گفت :با احداث این جاده به طول 1800متر ،مسیر دسترسی به
واحدبهرهبرداریلبسفیدنسبتبهجادهپیشینچهارکیلومتر
کوتاهتر شده است .وی بابیان این که بهسازی و بازسازی جاده
مزبور از شهریور سال پیش در دستورکار مدیریت مهندسی و
ساختمان این شرکت قرارگرفته است ،هدف از بازسازی این جاده
را ایمن سازی و تسهیل در رفت و آمد عنوان کرد .به گفته وی،
بهسازی و بازسازی جاده میان بر لب سفید در مدت زمان 10ماه
و صرف اعتبارهفت میلیارد و 500میلیون ریال انجام شده است.
ناصریگفت:باتوجهبهمحدودیتهایوجودخطوطلولهجریانی
نفتدرباالدستوپرتگاههایپاییندستمسیر،عرضکلیجاده
هفت متر(با لحاظ کردن دوشانه خاکی درطرفین) وعرض مفید
آسفالت آن نیز5.5متر در نظر گرفته شده است .وی تصریح کرد:
احداث 500متردیوارحائل سنگی با ارتفاع متوسط دو تا پنج متر

در دو طرف مسیر ،تعریض و احداث دو دستگاه پل کالورتی،
احداث دو دستگاه آبنما ،احداث یک دستگاه پل به طول 12
متر وعرض دهانه سه متر واحداث 300متر کانال سنگی برای
هدایت آبهای سطحی درحاشیه جاده ،از جمله اقدامهای انجام
شده در این پروژه است .به گفته وی احداث یک دستگاه پل
دودهانه به عرض هر دهانه 6متر واقع در رودخانه فصلی انتهای
مسیر ،احداث یک دستگاه پل باعرض دهانه دو متر
و20هزارمترمکعب عملیات خاکبرداری و روسازی راه از دیگر
اقدامهای انجام شده در قالب پروژه بهسازی و بازسازی جاده میان
بر لب سفید است .ناصری کاهش استهالک ماشینآالت و
تصادفهای ناشی از تردد در مسیر غیرمهندسی و پرپیچ وخم
قبلی ،کاهش فرسایش عوارض جغرافیایی و کمک به حفظ
محیط زیست منطقه ،همچنین ایمنسازی خطوط انتقال نفت
و اشتغا لزایی برای اهالی منطقه را از مهمترین اهداف اجرای این
پروژه برشمرد.

نفتوگازگچساران

تکمیل  ۲سد سیالبگیر درسایت اختر پارس جنوبی

ت وگازشرکت نفت و گاز
سرپرست طرحهای پشتیبانی نف 
پارس ،ازتکمیل دوسد سیالبگیردرباالدست پاالیشگاه
فازهای 13و 22تا24پارس جنوبی (سایت اختر) خبر داد.
سیدمحیالدین جعفری با اشاره به بارندگیهای سیالبی
این منطقه در پاییز و زمستان ،هدف ازاحداث این سدهای
تاخیری را کنترل و هدایت سیالبها ،همچنین جلوگیری
از ایجاد خسارت درفازهای دردست ساخت عنوان کرد.
جعفری با بیان اینکه ساخت سدهای تاخیری سایت اختر
از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفت وگاز پارس
واگذارشده است ،افزود :با توجه به اهمیت جلوگیری از
ایجاد خسارت در این فازها ،ساخت سدهای شماره 1و2
دردستور کارقرارگرفت واجرای آن باتوجه به تجربیات قبلی،
به طرحهای پشتیبانی نفت و گاز پارس واگذار شد.
به گفته سرپرست طرحهای پشتیبانی نفت وگاز شرکت
نفت و گاز پارس ،عملیات اجرایی این دوسد موسوم به

دی 1-و دی–  2بابرگزاری مناقصه درپاییز1393وانتخاب
پیمانکارآغاز وبه منظورپیشگیری از ورود سیالب به احداث
سدهای مقیاس کوچک وموقت که بخشی از بدنه سد اصلی
است( ،کادفرم  1و  )2منجر شد.
وی با تاکید براین که با احداث این کافردمها ،با وقوع
سیالب در پاییز و زمستان  94آسیبی به طرح توسعه
فاز13واردنشد ،افزود :در ادامه فعالیتهای اجرایی مربوط،
ساخت بدنه اصلی سدها نیز انجام و همزمان سامانه دفع
سیالب (شامل کانالهای پاییندست این سدها) نیز تکمیل
شده است.
به گفته جعفری ،مسئولیت عملیات ساخت سه سد دیگر،
از شمار سدهای تاخیری سایت اختر ،تکمیل سامانه کنترل
سیالب و سد باالدست طرح توسعه فاز  14پارس جنوبی
واقع درسایت تمبک ،سال گذشته به سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس واگذار شده است.

شرکتملیحفاریایران

ضخامتسنجی  ۱۶هزار نقطه خطوط لوله در گچساران
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران از انجام
بیش از  16هزار نقطه ضخامتسنجی خطوط لوله در 6ماه
نخست امسال خبر داد.
هوشنگ صیدالی گفت :عملیات مزبور به وسیله اداره بازرسی
فنی و خوردگی فلزات این شرکت در نقاط مستعد خوردگی
سامانههای لولهکشی تاسیسات این حوزه عملیاتی انجام شده
است.
وی ادامه داد :وجود دهها کارخانه ،تأسیسات وهزاران
کیلومترانواع خطوط لوله جریانی نفت و گاز ،همچنین
گستردگی وسختگذربودن منطقه ،اهمیت کارکارکنان
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران را بهخوبی نشان
میدهد.
وی با بیان این که بازرسیهای دورهای طبق روال معمول
انجام میشود ،انجام  360مورد نظارت بر تعمیرات اساسی
تجهیزات ایستگا ههای تقویت فشار گاز شماره  1و 2
گچساران ،بازرسی کارخانههای نمکزدایی گچساران2وبینک
وتفکیکگرهای سرچاهی ،همچنین بیش از1100مورد

بازرسیهای کارشناسی ،حسب درخواست ادارات عملیاتی
شرکت ،از جمله فعالیتهای حوزه بازرسی در نیمه نخست
امسال است.
به گفته صیدالی ،بررسی وضع خوردگی و نظارت بر
ایمنسازی خطوط لوله ورودی و خروجی مجتمع گاز و
گازمایع  900و بخشی از خطوط لوله درون تلمبهخانه حیاتی
گوره ،از مهمترین پروژههای مدیریت فنی است که با توجه
به بررسیهای انجام شده ،تعمیر وایمنسازی شده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت وگازگچساران ،تمیزکاری
و رنگآمیزی تأسیسات نفت و گاز را فعالیتی مهم به منظور
زیباسازی و جلوگیری از بروزخوردگی برشمرد و افزود :نظارت
برتمیزکاری و رنگآمیزی تلمبهخانه گوره ،واحد بهرهبرداری
ی حکیمه1و گچساران ،فعالیتی ستودنی است.
بیب 
صیدالی انجام بازرسیها را مهم خواند وافزود :نقش بازرسیها
و نظارت مستمر برسامانههای پایش و کنترل خوردگی مانند
ضخامتسنجی ادوات و تأسیسات ،مهمترین اقدام بازدارنده
دربروزنشتی ،رخداد حوادث خسا رتهای جانی و مالی است.
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اجرای  952عملیات فنی در شرکت ملی حفاری ایران
مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران از انجام952
عملیات فنی تخصصی ناوگان خدمات فنی حفاری این شرکت
در6ماه نخست امسال در میدانهای نفت و گاز خبر داد .جهانگیر
شجاعی بااشاره به اینکه شرکت ملی حفاری در زمینه انجام
خدماتفنی،دستگاههاوتجهیزاتروزآمدیدراختیاردارد،گفت:
به همت کارکنان بخش خدمات فنی ،خدمات مورد
نیازکارفرمایان با تالش مستمری تامین شده است .وی افزود:
خدمات فنی وتخصصی حفاری ،به مجموع عملیات تخصصی و
مکمل حفاری باهدف تثبیت ،شتاببخشی ،بهینهسازی ونهایی
سازی فرآیندهای حفاری و تعمیرچاههای نفت و گازاطالق
میشود.
شجاعی گفت :خدمات لولهگذاری چاه و نصب آویزهآستری،
ن چاهی ،حفاری زیرفشار تعادل مخزن
آزمایش درون و برو 
وحفاری با هوا ،همچنین خدمات لوله مغزی سیار ،ازجمله
فعالیتهای بخش خدمات فنی و تخصصی حفاری است.
مدیرخدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران افزود :از
مجموع خدمات ارائه شده182 ،عملیات در بخش خدمات لوله

مغزی سیار 329 ،عملیات دربخش خدمات الیهآزمایی47 ،
عملیات دربخش آزمایش سطحی چاه313 ،عملیات در بخش
خدمات لولهگذاری چاه ،همچنین  47عملیات دربخش رانش
ونصبآویزهآستری19،عملیاتدربخشحفاریزیرفشارتعادل
مخزن و15عملیات در بخش حفاری با هواست .وی تاکید کرد:
هر یک ازاین خدمات فنی ،جایگاهی ویژه درزنجیره فرآیندهای
حفاری و تعمیرچاههای نفت و گاز دارند .وی گفت :تالش براین
است که باآموزش وبهکارگیری استعدادهای موجود ،همراه
بااصالح ساختار وچابکسازی سازمان ،درجهت پاسخ گویی به
همه نیازهای عملیاتی کارفرمایان داخلی گام برداریم.
مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران به گسترش
فعالیتهادربخشهایبازرسیهایدورهای،تعمیراتپیشگیرانه،
اتفاقیوتعمیراتاساسیبرنامهریزیشدهتجهیزاتخدماتفنی
حفاری وکاهش انتظارهای عملیاتی درکناربرنامههای نوسازی
ناوگان اشاره وتصریح کرد :حفظ و توسعه جایگاه ممتاز ارائه
خدمات فنی حفاری در صنایع نفت و گاز کشور همچنان در
دستور کار این مدیریت قرار دارد.

ت کمپ
نوسازی شبکه مخابرات کری 

کابلهای اصلی شبکه مخابرات منطقه کریت کمپ به همت
کارشناسان مخابرات شرکت نفت و گاز کارون ،تعویض و نوسازی شد.
رئیس مخابرات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون گفت :بخش
ت کمپ به صورت شبکه،
عمده زیرساخت ارتباط داخلی ناحیه کری 
مبتنی بر دوکابل اصلی به نامهای کابل ( )Aو کابل ( )Cهرکدام با
ظرفیت 100زوجودرمجموعبهطول 9هزارمتراست.سیدعبدالنبی
فواضلی افزود :این کابلها وظیفه انتقال خطوط تلفن به واحدهای
تکمپازجمله
عملیاتیوخدماتیمستقردرمجموعهصنعتیکری 
کارخانههای گاز و گاز مایع  700و  ،800پاالیشگاه شیرینسازی
( ،)GTPترابری سنگین ،جایگاه سوخترسانی شهید الماسی و
آتشنشانی را به عهده دارند .وی تصریح کرد :کابل ( )Aبر اثرعوامل
طبیعی (فرسایش و رطوبت) و گاهی عوامل انسانی ،دچارآسیبهای
قابل توجهی میشود که این آسیبها ،تغییر پارامترهای موثر در
خطوط کابل و درنتیجه کاهش کیفیت و ایجاد محدودیتهای
ظرفیتی در این زمینه را به دنبال دارد .رئیس مخابرات شرکت نفت و
گاز کارون گفت :سود و صرفه اقتصادی این اقدام ،بااحتساب کاهش
هزینههایعملیاتیروزمرهوحذفهزینههایمربوطبهبرونسپاری،
 1.5میلیارد ریال برآورد میشود.
نفتوگازغرب

آغاز فعالیت کامیون چاهپیمایی

مدیرعاملشرکتبهرهبردارینفتوگازغربازانجامنخستینعملیات
درو ن چاهی درچاه شماره 22چشمه خوش باکامیون چاهپیمایی
شرکتخبرداد.سعیدناصریپورگفت:اینکامیونچاهپیمایی،تولید
داخل ومطابق با استانداردهای جهانی است .وی مجهز بودن به سامانه
جدیدومنحصربهفردوینچپایلوتراکهبراینخستینباردرعملیات
چاهپیماییبهکارفتهاست،ازجملهویژگیهایکامیونمزبوربرشمرد.
ناصری پور بابیان این که توانایی انجام عملیاتهای سبک وسنگین
درو نچاهیازدیگرویژگیهایکامیونچاهپیماییاست،تصریحکرد:
بااندکیتغییرات،میتوانازاینکامیونبهعنوانکامیوننمودارگیری
استفادهکرد.ویبااشارهبهقابلیتاستفادهاینخودرودرشرایطسخت
آب و هوایی و جادههای سختگذر تصریح کرد :با راهاندازی کامیون
چا هپیمایی و بینیازی به شرکتهای پیمانکار ،ساالنه
حدود50میلیاردریال برای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب،
صرفهجوییرقممیخورد .کامیونهاینمودارگیریوچاهپیماییبرای
دریافت اطالعات خاص از مخازن نفت و گاز کاربرد دارد وکارشناسان
براساس این اطالعات ،برای برداشت صحیح و مطلوب ازمخزن
برنامهریزیمیکنند.
نفتوگازشرق

تعمیراتاساسیچاههاوتاسیساتگازی
تعمیرات اساسی چاهها و تاسیسات گازی شرکت بهره برداری نفت و
گاز شرق با هدف افزایش اطمینان برای تولید پایدار فصل سرد سال
به پایان رسید .احمد رجبی ،سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز
شرق گفت :این عملیات ،تعمیرات تاسیسات29حلقه چاه گازترش،
 21حلقه چاه گازشیرین ،همچنین پنج مرکز جمعآوری گازترش
وشیرین و تاسیسات مرکز اندازهگیری خانگیران را شامل میشود .وی
فرایند این عملیات تعمیری را  46هزار و 600نفر ساعت اعالم کرد.
رجبی با اشاره به افزایش فعالیتهای تعمیراتی تصریح کرد :حجم
فعالیتهای صورت گرفته درحوزه تعمیرات اساسی ،امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل با توجه به افزایش تعداد درخواست کار40 ،
درصد افزایش داشته است.
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نگاهيبهتاريخچهوشكلگيريسازمانصندوقهايبازنشستگي،پساندازورفاهكاركنانصنعتنفت

سر آغاز یک صندوق

موزه پمپ بنزين «ريف»

يادگاری از دهههای  50و 60

صندوقهاي بازنشستگي ،پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ،از جمله تشكيالت مهم و باسابقه در صنعت
نفت است كه تاريخچه آن به فعاليتهاي صنفي براي احقاق حقوق كارگران برمیگردد.آنچه در پي ميآيد،
خالصهاي است از تاريخچه و شكل گيري اين صندوقها كه به قلم منصور دهدشتيان ،پيشكسوت نفتي و
رئيس پيشين صندوقهاي بازنشستگي به نگارش درآمده است.دهدشتيان در سال  ،1333به عنوان
كارمند حسابداري پااليشگاه آبادان به استخدام صنعت نفت درآمد .وي در سال  ،1337با اجراي طرح
بازنشستگي كارمندان صنعت نفت ،جزو اولين کسانی بود كه به اين سازمان تازه تاسيس منتقل شد و به
مدت دو سال ،عضو كميسیوني بود كه اطالعاتي را در مورد سوابق خدمت كارمندان نفت جمعآوري ميكرد.
اين اطالعات ،از پروندههاي پرسنلي و حقوقي تمامی كارمندان صنعت نفت که براي تشكيل پرونده عضويت
در صندوق بازنشستگي ضروري بود جمعآوری می شد و دهدشتيان طي اين مدت به همراه هیئت مذكور،
به تمامی مراكز صنعت نفت در تهران ،آبادان ،مسجد سليمان ،اهواز ،آغاجاري ،ماهشهر ،گچساران ،هفتكل،
نفت سفيد ،خارك ،كرمانشاه و ساير نقاط فعاليت صنعت نفت ،سفر مي كرد.او همچنین وظايف ديگري از
جمله مسئوليت تسویه حساب با كارمندان بازنشسته و مستعفا ،رياست حسابداري بازنشستگي و پس
انداز ،كارشناس سرمايه گذاري ،مسئوليت امور مالي صندوقها و در نهايت تصدي رياست سازمان
صندوقها را نیز بر عهده داشت.دهدشتيان در سال  1362با استفاده از طرح صندوق اماني براي كارمندان
زير  50سال ،بازنشسته شد .مطلب زير را با هم مي خوانيم:
كارگران صنعت نفت در جنوب كه بخش عمده نيروي
كار اين صنعت را تشكيل ميدادند ،تا قبل از سال 1325
از بسياري مزاياي شغلي مانند تعطيالت آخر هفته،
ساعات كاري مشخص روزانه و هفتگي و ..محروم بودند.
اينها مزايايي بود كه بعدها با تالش كارگران و به موجب
قانون مصوب كار به دست آمد.

نخستین قانون کار

اين در شرايطي بود كه مشابه این مزايا در بسياري از
كشورهاي صنعتي وجود داشت و كارگران از آنها
برخوردار بودند .كارگران نفت در جنوب ،براي به دست
آوردن اين مزايا ،اعتصاب گستردهاي را در سال  1325در
سراسر مناطق نفتخيز و عمدتا در پااليشگاه آبادان به
راه انداختند .اين تالشها پس از مقاومت طوالني ،به
برخي موفقيتها منجر شد.
تا اين زمان ،ايران فاقد قانون كار بود؛ اما پس از اين اقدام
كارگران نفت ،نخستين قانون كار در زمان حكومت قوام
السلطنه تدوين و به اجرا گذاشته شد .الزم به ذكر است،
اين اقدام از سوی كارگران صنعت نفت انجام شد و
كارمندان در آن دخالتي نداشتند.

صندوق ،پس از ملی شدن نفت

پس از انجام اصالحات مورد درخواست كارگران ،موضوع
تشكيل صندوق بازنشستگي براي كارمندان صنعت نفت
نيز مطرح شد كه به تشكيل نخستين صندوق بازنشستگي
كارمندان از دي ماه ( 1326ابتداي سال  )1948ميالدي
از سوي شركت نفت سابق انجامید.
پيش از به وجود آمدن نخستين مقررات بازنشستگي
كارمندان صنعت نفت ،كارمندان از دريافت مستمري
ماهانه بازنشستگي در پايان خدمت يا از كار افتادگي
محروم بودند و تنها صندوقي به نام صندوق اندوخته
احتياطي ( )Provident Fundوجود داشت كه
مانند صندوق پسانداز بود و تمامی كارمندان مشمول آن
میشدند.مزايايي كه نخستين آيين نامه و صندوق
بازنشستگي نفت براي كارمنداني كه بازنشسته مي شدند،
در نظر گرفته بود ،چندان رضايت خاطر كارمندان را
فراهم نميساخت .با اين وجود به عنوان نخستين طرح
صندوق بازنشستگي كارمندان صنعت نفت درخور توجه
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بود.پس از ملي شدن صنعت نفت در سال ،1332
آييننامه جامعتري تدوين و پس از تصويب در شوراي
عالي نفت ،از سوی شركت ملي نفت ايران در زمان رياست
هیئت مديره مرحوم بيات به اجرا گذاشته شد.
پس از شروع فعاليت كنسرسيوم نفت ،با توجه به اين كه
مدت قرارداد كنسرسيوم محدود بود و شركاي تشكيل
دهنده صندوق كنسرسيوم ميخواستند در محدوده
زماني قرارداد ،تعهدات خود ،از جمله تعهدات مربوط به
صندوق بازنشستگي كارمندان و سهم هر شركت تشكيل
دهنده كنسرسيوم مشخص باشد ،مذاكرات و توافقهايي
بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تشكيل دهنده
كنسرسيوم انجام شد.اين مذاكرات در حالي صورت
میگرفت كه كارمندان صنعت نفت ،براي بهبود مزاياي
بازنشستگي و شرايط بازنشسته شدن ،تالش ميكردند.
از اين رو اصالحات قابل مالحظهاي در مقررات آييننامه
بازنشستگي كارمندان صورت گرفت و عالوه بر آن نسبت
به تشكيل صندوق پسانداز كارمندان صنعت نفت با
مشاركت كارمندان و كارفرما اقدام شد .اين تصميمها پس
از تصويب ،از خرداد سال ( 1337ژوئن  )1958به اجرا
درآمد.به اين ترتيب ،جامعيت ضوابط بازنشستگي
كارمندان صنعت نفت ،عمال از این تاريخ (خرداد )1337
شروع شد و با تشكيل سازمان صندوقهاي بازنشستگي
و پسانداز آغاز به كار كرد.به موجب مقررات جديد
بازنشستگي در مورد كارمندان ،از تاريخ تشكيل
كنسرسيوم ،به نسبت زماني كه كارمند براي يك شركت
خدمت ميكرد ،انجام تعهدات به عهده آن شركت بود.
تاييد سوابق شغلي اعم از زمان مربوط به شركت نفت
سابق و دوره اي از تاريخ ملي شدن نفت تا تشكيل
كنسرسيوم ،بر عهده شركت ملي نفت ايران قرار داشت.
اين مقررات در زمان رياست هیئت مديره مرحوم انتظامي
به تصويب رسيد و اجرایی شد .این صندوق تنها به
كارمندان صنعت نفت اختصاص دارد و كارگران مشمول
قانون كار بودند؛ اما چنانچه كارمندي داراي سابقه خدمت
كارگري ،پيش از ارتقا به كارمندي بود ،اين سابقه جزو
خدمت وي براي بازنشستگي محسوب مي شد.
ضوابط اجرايي و مقررات مصوب سال  ،1337در حال
حاضر نيز بر اساس و بنياد سازمان صندو قهاي
بازنشستگي و پسانداز و رفاه كارمندان صنعت نفت است

كه البته بعدها حسب ضرورت ،اصالحاتي در ضوابط
اجرايي آن صورت گرفت و به مورد اجرا گذاشته شد.
براي مثال ،در حال حاضر ،متوسط حقوق  24ماه آخر
خدمت ،مبناي محاسبه مستمري ماهانه بازنشستگي قرار
ميگيرد که قبال اين گونه نبود يا در مورد صندوق
پس انداز ،در گذشته هر ماه معادل نصف پرداختي كارمند
از سوی كارفرما در صندوق به حساب كارمند واريز
ميشد ،ولي در حال حاضر سهم پرداختي كارمند و
كارفرما برابر است .به عبارتي همان مقدار كه از سوی
كارمند به حساب صندوق واريز ميشود ،از سوی كارفرما
نيز ماهانه به صندوق پسانداز واريز ميشود.

وضعيت سازماني

فعاليت صندوق بازنشستگي در آغاز به كار اين تشكيالت،
يعني سال  1326خورشيدي ( 1948ميالدي) بسيار
محدود بود و چند كارمند در حسابداري پااليشگاه آبادان،
وظيفه نگهداري حسابهاي صندوق بازنشستگي و
پسانداز را عهدهدار بودند.از سال  1337با تشكيل
صندوق مالي صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز،
بالفاصله پس از تصويب مقررات اجرايي ،هیئتي از سوی
شركت ملي نفت ايران و با همكاري شركتهاي
كنسرسيوم براي رسيدگي به سوابق شغلي كارمندان
تشكيل شد .اين هیئت كه مركب از چهار نفر بود ،از سوی
شركت ملي نفت ايران و شركتهاي مذكور ،مامور تهيه
پروندههاي اطالعات مربوط به سوابق خدمت كارمندان
در سراسر مناطق صنعت نفت شد .تهيه اين اطالعات
حدود دو سال تمام طول كشيد و از سال  1339سازمان
جديد صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز در تهران
شروع به كار كرد.محل استقرار سازمان ،ابتدا در ساختمان
هیئت مديره شركت ملي نفت ايران در خيابان فرانسه بود
و پس از يك سال به ساختماني در خيابان شيراز (حافظ)
منتقل شد و در سال  1341به ساختمان مركزي شركت
ملي نفت ايران ،طبقه چهارم و بعدا در سال  1354در
ساختماني مستقل در خيابان طالقاني كنوني روبهروي
ساختمان اداره مركزي و پس از آن به ساختمان ديگري
در خيابان حافظ انتقال يافت.از لحاظ سازماني ،صندوق
بازنشستگي اوليه كارمندان صنعت نفت ،زيرمجموعه امور
مالي شركت بود ،ولي در سال  1337به سازماني مستقل
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تبديل شد و زير نظر هیئت امناي صندوق (هیئت مديره
شركت ملي نفت ايران) قرار گرفت.معموال يكي از اعضاي
هیئت مديره به عنوان نماينده امنا ،سرپرستي عاليه
فعاليت صندوقها را عهده دار بود كه اين سمت از سال
 1337به عهده آقاخان بختيار و پس از آن مجيد ديبا و
مدت كوتاهي نيز به عهده سيد صالح بنافتي بوده است.از
نظر اجرايي نيز امور مالي صندوقها در سازمان صندوقها
و امور اداري آن در واحد امور بازنشستگي قرار داشت كه
وظيفه اين واحد ،تطبيق وضع كارمندان با مفاد آیيننامه
بازنشستگي بود.از چند سال پيش ،هر دو بخش مديريت
صندوقها در سازمان صندوقهاي بازنشستگي و پسانداز
و رفاه كاركنان ادغام شد و هم اکنون زير نظر هیئت
رئيسه صندوقها اداره مي شود كه در راس آن هیئت
رئيسه قرار دارد.

موزه پمپ بنزين «ريف» ،موزه كوچكي
است در شهر وودلند در شمال كاليفرنيا
كه به نمايش جايگاههاي سوخت قديمي،
پمپهاي بنزين ،خودروها و ساير
تجهيز ا ت مر بو ط به ا تو مبيل و
سوخت گيري در دهههاي  50و 60
ميالدي و قبل از آن اختصاص دارد.
اين موزه در فضايي به مساحت تقريبي
 1200متر مربع در سال  2000ميالدي از
سوی فردي به نام «مارك ريف»
بنيانگذاري شده است« .ريف» كه از چند
دهه قبل ،پمپهاي بنزين قديمي را
جمعآوري ميكرده ،اين مجموعه را در
ملك شخصي خود به عنوان اداي ديني به
فرهنگ اتومبيل سواري در دهههاي
پيشين و برانگيختن حس نوستالژي
طرفداران آن روزگار بنا كرده است.
عالوه بر پمپهاي بنزين قديمي،
تصاويري از گذشته ،ظروف ،وسايل و
تجهيزاتي كه در جايگا ههاي سوخت

قديمي مورد استفاده قرار ميگرفته و
عالیم و تابلوهاي متعلق به گذشته ،در اين
موزه به نمايش گذاشته شدهاند.
رستوران ،بوفه و فضاهاي سبز براي
استراحت از جمله امكاناتي است كه در
موزه پمپ بنزين ريف ،براي بازديد
كنندگان تدارك ديده شده است.
در تجهيز اين مكانها تالش شده تا
حد ممكن ،وسايل و ابزارهاي سنتي و
قديمي مورد استفاده قرار گيرد.
بازسازي صحنه تصادف يك خودروی
قديمي و سقوط يك هواپيما ،در موزه
«ریف» از جمله تدابيري است كه براي
جذ ب بيشتر با ز د يد كنند گا ن و
گردشگراني كه به ايالت كاليفرنيا مي آيند،
انديشيده شده است.
يك وانت شورولت ساخت سال 1956
كه «ريف» مي گويد آن را سالها پيش ،از
يك تعميرگاه تنها به مبلغ  700دالر
خريداري و سپس بازسازي كرده ،از جمله

خودروهايي است كه در اين موزه به
نمايش گذاشته شده است؛ هر چند
ديگران نيز مي توانند در روزهايي خاص
خودروهاي قديمي خود را به محل موزه
بیاورند و در فضايي متعلق به گذشته در
كنار خودروهاي شان عكس يادگاري
بگيرند.
این موزه طی سال براي بازديد
كنندگان برنامههای جنبی نیز برگزار
ميكند ،از جمله نمايشگاه ساالنه خودرو
و نمايش فيلم در سالن نمايشي به نام یولو
كه به ياد سينمايي كه در سال  1958در
وودلند در آتش سوخت ،به این عنوان
نامگذاري شده است.
موزه پمپ بنزين «ريف» ساالنه هزاران
گردشگر را كه برای سفر به كاليفرنياي
شمالي مي آيند ،به سوی خود جذب
ميكند و درصدد است با توسعه بیشتر بر
جذابيتهاي خود براي بازديدكنندگان
بيفزايد.

توسعه صندوقها و تاسيس صندوق
پسانداز كارگران

با توسعه سازمان صندو قها كه دليل آن گسترش
فعاليتهای آنها بود ،وظايف ديگري از جمله صندوق
پسانداز كارگران هم به وظايف صندوقها اضافه شد .اين
مورد در وظايف مرتبط با قانون كار ديده نشده است و
منحصر به صنعت نفت بود.
بنا به تصميم هیئت مديره شركت ملي نفت ايران براي
كارگران نيز صندوق پساندازي تاسيس شد كه هر ماه
كارگران و كارفرماي مربوطه ،وجوهي به حساب پسانداز
كارگران واريز ميكردند.
وظيفه نگهداري حسابها و مديريت صندوق پس انداز
كارگران نيز به سازمان صندوقهاي بازنشستگي و پس
انداز كارمندان واگذار شد.

خالصه نمودار كلي

امور مالي صندوقها ،شامل حسابداري بازنشستگي و پس
انداز كارمندان .حسابداري پسانداز كارگران ،حسابداري
مالي و دفتر اداري كل صندوقها.
امور وام كاركنان شامل اداره وام كارمندان ،اداره وام
كارگران.واحدهاي ستادي شامل امور ارزيابي ،امور
حقوقي ،امور سرمايهگذاري و ساير واحدهاي مرتبط با
فعاليت صندوقها.

موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران
واقع در تقاطع خيابان سعدي و
انقالب ،به زودي روي مردم گشوده
مي شود .این پمپ بنزين از جمله
جايگاههاي قديمي در تهران است كه
از سوی شركت نفت انگليس و
ايران در دوران پهلوي اول ساخته
شد و بناي آن از معماري ويژه اي
برخوردار است.
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امر به معروف و نهى از منكر در نهضت امام حسين (ع)

یکی از بخشهای برجسته زندگی امام سجاد(ع)
خطبه او در شام نزد مردم و یزید بود که یزیدیان
را رسوا کرد و پیام خون شهیدان را در دیار شام
به ثمر نشاند و موجب تحولی شگرف شد ،مسجد
اموی شام پر از جمعیت بود .امام سجاد (ع)را به
آن مسجد آورده بودند تا عظمت یزید را بنگرد.
یزید حضور داشت و به خطیب مزدور خود گفت:
بر باالی منبر برو و آنچه خواستی ،نسبت به امام
علی (ع) و امام حسین(ع) بدگویی کن و از
ناسزاگویی به آنها کم نگذار .خطیب باالی منبر
رفت و آنچه توان داشت در حضور مردم و امام
سجاد (ع) از امام علی (ع) و امام حسین (ع)
بدگویی و معاویه و یزید را ستایش کرد .امام
سجاد(ع)در همان پایین منبر فریاد زد :وای بر تو
ای سخنران! خشنودی مخلوق را به خشم خالق
خریدی ،پس جایگاهت را آتش دوزخ فرا گرفت».
سپس امام سجاد (ع)به یزید فرمود« :ای یزید! به
من اجازه بده تا باالی این چوبها بروم و سخنانی
بگویم که در آن خشنودی خدا باشد و برای
حاضران موجب اجر وپاداش شود».یزید این
تقاضا را رد کرد ،اما حاضران گفتند :اجازه بده او
باالی منبر رود ،شایدما از او چیزی بشنویم .یزید
گفت:
«اگر او باالی منبر رود ،فرود نمیآید مگر اینکه
من و دودمان ابوسفیان را به افتضاح و رسوایی
بکشاند».
شخصی گفت :ای امیرمومنان! هر چه این شخص
(بیمار و شکست خورده) بگوید چنان اهمیت
ندارد ،بگذار برود و سخنی بگوید .یزید به او گفت:
«این شخص (اشاره به امام سجاد(ع)) از خاندانی
است که علم و کمال را با تمام وجود به کام خود
آوردهاند( ».مانند پرندهای که دانه به دهان
جوجهاش میگذارد ،پیامبر (ص) ،علم و کمال را
در کام آنها نهاده و شیره جان آنها کرده است).
مردم همواره از یزید تقاضا میکردند که اجازه
دهد تا اینکه ناگزیر یزید اجازه داد و امام پس از
حمد و ثنا فرمود:
«ای مردم! به ما شش چیز داده شد و به هفت چیز،
ما بر دیگران برتری داده شدیم ،اما آن شش ،به ما
علم ،حلم ،جوانمردی( ،بخشش) ،فصاحت،
شجاعت و دوستی در دل مومنان داده شد و اما
آن هفت چیز که ما به آن برتری داده شدیم
عبارت است از اینکه :پیامبر برگزیده حضرت
محمد(ص) از ما است و صدیق
(نخستین کسی که به او
ایمان آورد یعنی علی
(ع)) از ما است ،جعفر
طیار از ما است ،شیر خدا و
شیر رسول خدا (ص)

خطبهقهرمانانهدرشام

(حضرت حمزه) از ما است و از ماست دو سبط
پیامبر (ص) در این امت (حسن و حسین
علیهماالسالم)هرکسکهمراشناختکهشناخت
و هر کس که نشناخت ،او را به حسب و نسبم خبر
میدهم« .ای مردم! من پسر مکه و منی هستم .من
فرزند زمزم و صفا هستم .من پسر آن کسی هستم
که حجراالسود را در میان عبای خود نهاد و به
جای گذاشت .من پسر بهترین انسانها هستم که
لباس احرام پوشید .من پسر بهترین انسانها
هستم که کفش پوشید و (برای طواف) پابرهنه
شد .من پسر بهترین انسانها هستم که طواف کرد
و سعی صفا و مروه نمود .من پسر بهترین کسی
هستم که حج را بجا آورد و لبیک گفت .من پسر
آن کسی هستم که از مکه به مسجد اقصی
سیر داده شد .من پسر آن کسی هستم

که (در شب معراج) به سدره المنتهی رسید .من
پسر آن کسی هستم که آنقدر به خدا نزدیک و
نزدیکتر شد ،تا آنکه فاصله او (با قرب مخصوص
خدا) به اندازه دو کمان یا نزدیکتر بود .من پسر آن
کسی هستم که فرشتگان آسمان به او اقتدا کرده
و نماز خواندند .من پسر آن کسی هستم که خدای
بزرگ به او وحی کرد آنچه را که وحی کرد .من پسر
محمد برگزیده خدا هستم».
«من فرزند علی مرتضی علیه السالم هستم .پسر
کسی هستم که سران مشرک را کوبید تا گفتند:
معبودی جز خدای یکتا نیست .من پسر کسی
هستم که در پیشاپیش رسول خدا صلی اهلل علیه
و آله با دو شمشیر با دشمن میجنگید و با دو نیزه
نبرد میکرد و دوبار هجرت کرد .من پسر کسی
هستم که دوبار بیعت کرد و در جنگ بدر و حنین
با دشمن جنگید و به اندازه یک
چشم برهم زدن کافر نشد .من
پسر صالح مومنان و وارث
پیامبران و نابود کننده
ملحدان و پیشوای مسلمانان
و مایه روشنی چشم

مجاهدان و زینت پرستش کنندگان خدا و سرور
مناجاتکنندگان بسیار گریه کننده درگاه خدا با
استقامتترین استقامتکنندگان و بهترین
برخاستگان برای عبادت ،از آل یاسین (رسول
پروردگار جهانیان) هستم .آن کس که با خارج
شدگان از دین جنگید و با بیعت شکنان و یاغیان
نبرد و با دشمنان ناصبی جهاد کرد .من پسر کسی
هستم که سر افرازترین فرد قریش و نخستین
مومن و تصدیق کننده خدا و رسولش و پیشتاز
پیشگامان و کوبنده ،متجاوزان و نابودکننده
مشرکان و تیری از تیرهای خدا بر منافقان و زبان
شناخت عابدان و حامی دین خدا و ولی امر خدا و
باغ حکمت الهی و مخزن علم خداست.آن کس که
جوانمرد ،بخشنده ،زیبا ،هوشمند ،پاک ،از
سرزمین حجاز ،مرضی خدا ،پیشگام ،پیشوای
بلند همت ،صابر ،بسیار روزه گیرنده ،تهذیب
شده ،بسیار عبادت کننده ،قطع کننده پشتهای
مشرکان و پراکنده کننده حزبهای کافر ،از
همگان پرجراتتر و قویدلتر و با

صالبتتر و خللناپذیرتر در برابر کافران .شیر
دالور ،آن کس که در جنگها هنگام به هم خوردن
نیزهها و نزدیک شدن پیشتازان جنگ ،کافران را
مانند خرد کردن سنگ آسیا ،خرد میکرد و
میکوبید و مانند طوفان توفنده و درهم کوبنده،
که خار و خاشاک را زیر و رو میکرد و دشمنان را
درهم میریخت .آن کس که شیر حجاز و یکه
سوار عراق ،سردار مکه ،مدینه ،خیف ،منی ،عقبه،
بدر و احد بود .آن کس که یکه تاز بیعت (تحت
شجره رضوان) و هجرت و آقای عرب و پهلوان
جنگ و وارث مشعر و عرفات و پدر دو نبیرهی
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ،حسن و حسین
(علیهماالسالم) بود و این شخص جدم علی بن
ابیطالب علیه السالم است».
پس از شناساندن جد بزرگوارش رسول خدا (ص)
و جد ارجمندش علی (ع) به معرفی پدرش امام
حسین (ع) پرداخت و چنین فرمود:
«من فرزند فاطمه زهرایم .فرزند

صفحهای برای گسترش و ترویج فرهنگ ،آداب و اندیشه دینی
ستاد اقامه نماز وزارت نفت

تهیه و تنظیم:

خدیجه کبرایم .فرزند کسی هستم که از روی ظلم
کشتهشد.پسرکسیهستمکهسرشازقفابریده
شد .من پسر تشنه کامی هستم که با لب تشنه به
شهادت رسید .پسر کسی هستم که پیکرش در
زمین کربال افتاده .پسر کسی هستم که عمامه و
عبایش ربوده شد»...
امام سجاد (ع) همچنان گفت و گفت .مردم زار زار
میگریستند و صدای گریه و ناله بلند شد .یزید
ترسید که فتنه و آشوب به پا شود؛ به موذن فرمان
داد :اذان را بگو .موذن گفت:
اهلل اکبر اهلل اکبر
امام سجاد (ع) فرمود« :هیچ چیز بزرگتر از خدا
نیست».
موذن گفت :اشهد ان ال اله اال اهلل .امام سجاد (ع)
فرمود« :مو و پوست و گوشت و خونم به یکتایی
خدا گواهی دهد ».موذن گفت :اشهد ان محمدا ً
رسول اهلل امام سجاد علیه السالم به موذن فرمود:
تو را به حق محمد صلی اهلل علیه و آله ساکت باش،
تا من سخنی بگویم .سپس از باالی منبر متوجه
یزیدشد و فرمود:
«ای یزید! محمد صلی اهلل علیه و آله جد من است
یا جد تو؟! اگر میگویی جد تو است ،دروغ
میگویی و کفر میورزی و اگر اعتقاد داری که او
جد من است ،پس چرا عترت و خاندان او را
کشتی؟ چرا پدرم را کشتی و حرم او و مرا اسیر
کردی؟! این سخن را گفت و دست به گریبان برد
و جامه خود را چاک زد و گریه کرد .سپس خطاب
به مردم فرمود :ای مردم! آیا در میان شما کسی
هست که جد و پدرش ،رسول خدا صلی اهلل علیه
و آله باشد؟!»
صدای شیون و گریه از مجلس برخاست .آنگاه
فرمود :به خدا سوگند در جهان جز من کسی
نیست که جدش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
باشد.پس چرا این شخص (یزید) پدر مرا کشت و
ما را مانند رومیان اسیر کرد .ای یزید ،این کارها را
میکنی و باز میگویی محمد صلی اهلل علیه و آله
رسول خداست؟ و رو به قبله میایستی ،وای بر تو
که در روز قیامت جدم و پدرم طرف دعوای تو
هستند .یزید فریاد زد :ای موذن! اقامه بگو!هیاهو
و صدای اعتراض از مجلس برخاست ،بعضی با یزید
نماز خواندند و بعضی دیگر نماز نخوانده و پراکنده
شدند .خطبه امام سجاد (ع) و حضرت
زینب (س) در شام موجب شد که وضع
شام دگرگون شود و یزید دستور داد
سرهای شهدا را جمع کنند و محترمانه به
قصر بیاورند .او اظهار پشیمانی میکرد و
همه گناهان را به ابن زیاد نسبت میداد و
او را لعنت میکرد.

كالم امام حسين (ع)
غفلتازگناه

ون ِم ّم ْن يَ َخ ُ
ِم َويَ ْا َم ُن
إِيّاك ا َ ْن ت َُك َ
اف َع َلى ال ْ ِع َبا ِد م ْ
ِن ُذن ُوبِه ْ
ِن َذن ْ ِبهِ
ال ْ ُعقُوب َ َةم ْ

امام حسين (ع) فرمود« :مبادا از كسانى باشى كه از گناه
ديگران بيمناك هستند و از كيفر گناه خود آسوده
خاطر»
تحف العقول ،ص۲۷۳

همراه با شهيدان كربال
سعد بن حرث خزاعى
يكي از شهداي كربال با اصلیت ايراني است و شمارى از
عالمان متأخر ،در شرح حال او به عنوان صحابى امام
حسين(ع) و شهيد كربال ،اين گونه آوردهاند :سعد بن
حرث خزاعى محضر رسول خدا (ص) را درك كرده بود.

اميرالمؤمنين(ع)اورابهرياستشرطه(شهربانى)كوفه
و زمانى به استاندارى آذربايجان منصوب فرمود.
پس از شهادت آن حضرت «سعد» از ياران امام حسن
(ع) و امام حسين (ع) شد .با آغاز نهضت حسينى ،با آن
حضرت به مكه و از آنجا به كربال آمد و در پيكار روز
عاشورا به شهادت رسيد.

ایام حسینی
سخنان امام(ع) با اهل بيت و اصحابش
شب عاشورا امام حسين(ع) اصحاب و اهل بيت خود را
جمعکردندوكلماتىرابهآنانفرمودند.خالصهكلمات
حضرت اين بود كه من بيعت خود را از شما برداشتم و
شمارابهاختيارخودگذاشتمتابههرجاكهمىخواهيد
كوچ كنيد .پس از فرمايشات حضرت ،اهل بيت(عليهم
السالم)واصحابایشانكلماتىدروفادارىوجاننثارى
خود به آن حضرت ادا کردند.
سخنان زينب كبرى(ع) با امام حسين(ع)
دهر ا ُ ٍّف لك
در شب عاشورا زينب كبرى(ع) اشعار «يا ُ
من خليل  »...را از زبان برادرش امام حسين(ع) شنيد و
هنگامى كه متوجه شد فردا روز شهادت حضرت است،
فرمود« :اى كاش مرگ مرا نابود ساخته بود و اين روز را
نديده بودم» .سپس سيلى به صورت زد و بيهوش شد.

امام(ع) خواهر عزيز و مكرمه خود را به هوش آوردند و
مطالبىفرمودند.
شهادت امام حسين(ع)
در روز عاشورا سال 61هـ كه روز شنبه يا دوشنبه بوده،
آقا و مواليمان حضرت اباعبداهلل الحسين(ع) در 58
سالگى بعد از نماز ظهر ،مظلومانه و با حالت تشنگى و
گرسنگىدرزمينكربالبهشهادترسيدند.اينروز،روز
باريدنخونازآسمانوروزىاستكهشهادتاهلبيت
و اصحاب امام حسين(ع) در آن به وقوع پيوسته است.
چهارهزارملكدراينروزبهزمينكربالبراىنصرتآن
حضرت آمدند و چون اجازه نيافتند تا ظهور حضرت
مهدى(ع)گريهكناننزدقبرآنحضرتماندگارشدند.
در اين روزتركخوردنو آشاميدنبخصوص از غذاهاى
لذيذمناسباست.

احكام ويژه محرم
سوال :آيا نماز جماعت اول وقت مهمتر است يا ادامه
عزادارى امام حسين (ع)؟
پاسخ :نماز جماعت مقدم است؛ همانطورى كه
امام حسين (ع) در روز عاشورا هنگام ظهر نماز را
اقامه كردند؛ از اين رو بايد پيروان اهل
بيت در همه

حاالتسعىكنندتاآنجاكهممكناست،نمازهارا
اول وقت و به جماعت بخوانند؛ چون هدف عمده
از مجاهدتها و زحمات و حتى شهادت ائمه
معصومين(ع)وفرزندانواصحابآنان،اقامهدين
بوده كه در رأس آنها بعد از معرفت خدا ،نماز
است.

وداع ،سراج
صدای گرم و تنور سراج ،برای عاشورا آلبوم وداع
را اجرا کرد؛ آلبومی که سید محمد میرزمانی آهنگسازی
آن را انجام داده است .این اثر سراج شامل دو بخش است
که هر بخش از هشت قطعه تشکیل شده است .قطعات این
آلبوم موسیقایی با شعرهایی از غالمرضا کافی ،علیرضا قزوه،
ابراهیم درویش و عمان سامانی تولید شده است .وداع در ژانر
موسیقی ایرانی تولید شده و از ترکیب سازهای کالسیک و سنتی
ایرانی بهره برده است و بر نوعی ارکستراسیون متکی است.
از نوازندگان مطرح سازهای ایرانی آلبوم ودواع میتوان به
بهزاد فروهری(نی) ،کوروش بابایی(کمانچه) ،مجید
اخشابی(سنتور) ،جمال جهانشاه(عود) و مسعود
حبیبی(دف) اشاره کرد.

فرهنگ و هنر

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

آلبومهای موسیقی که شعر و آهنگشان بر مدار محرم و عاشورا میگردد

لحن عزا ،نغمه ماتم
از همان روزی که بالل بر بلندای مسجد مدینه النبی ،نخستین بانگ اذان را به گوش اهل ایمان
رساند ،دین و موسیقی پیوندی ناگسستنی در اسالم پیدا کردند .قرائت قرآن ،ادعیه و مناجاتهای
روح بخش ،کمتر گوشی را نوازش نداده است .نوحهها ،مدایح و چاووشیها تاریخ دینی ما را با موسیقی
آمیختهاند .اهل نغمه و لحن و آوا در خدمت به آیین مان سنگ تمام گذاشته اند و در بسیاری از موارد
جهانیان را به حیرت واداشته اند .حیرت از تنیدگی عمیق دین و هنر و خدمت اهل هنر به کیش و آئین
مسلمانی .عزای حسینی نیز هیچگاه بدون لحن و نوا نبوده است ،چه آنکه نه تنها موسیقی ،معماری،
هنرهای تجسمی ،خوشنویسی و بسیاری هنرهای دیگر در برابر عظمت محرم و عاشورا همیشه
خاضعانه و خاشعانه ،خدمتگزار بودهاند .در این نوشتار نگاهی داریم به برخی آلبومهای موسیقی که
هنر را در مسیر کربال قراردادهاند و نت به نت ،از فرهنگ محرم گفتهاند.

اهل ماتم ،شریفیان

ساقی سرمست ،کریم خانی
آمدم ای شاه  ...را که درباره امام رضا(ع) خواند ،نامش
سر زبان ایرانی افتاد .خواننده و مداحی که با صدایی گیرا،
دل عاشقان اهل بیت را به لرزه در میآورد .آلبوم ساقی
سرمست کریم خانی با آهنگسازی آریا عظیمینژاد در سال
 91به بازار عرضه شد .قطعات این آلبوم را بیشتر شبکههای
تلویزیونی در ایام محرم و صفر پخش میکنند .هر دوازده
قطعه این آلبوم ،در نوعی فضای فیوژن از نظر آهنگسازی
و سنتی از نظر آواز قرار گرفته؛ فضایی که مالحت
خاصی به قطعات داده است و آنها را شنیدنی
میکند.

خروش بحر ،افتخاری
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خروش بحر با صدای خواننده پر کار این روزهای
موسیقی ایرانی؛ علیرضا افتخاری اجرا شده و فردین کریم
خاوری آن را آهنگسازی کرده است .کریم خاوری درباره اثر
نوشته است« :بخوان به یاد گل سرخ» آنچه که در یوم محرم ۶۱
ه.ق گذشت حماسه ای بی نظیر از تاریخ بشر بود که سرشار از
پیامهای فرهنگی ،اعتقادی ،سیاسی و اجتماعی است .در این
اثر سعی داشتم قسمتی هرچند کوچک از بعد حماسی و
معنوی آن را با زبان نغمه و نوا بیان کنم.».اشعار این آلبوم
موسیقی از سعدی ،محتشم کاشانی و مهجور اصفهانی
است .اشعاری که در  5قطعه و در دستگاههای
شور ،چهارگاه و افشاری و دشتی اجرا
شده اند.

موسیقی بوشهر ،از قدیمیترین ،متفاوتترین و
خاصترین موسیقیهای نواحی کشورمان است که با
استفاده از تنوع سازها ،ریتمها و همگونی نواها در همه
جای ایران مورد توجه قرار میگیرد .این موسیقی از خصلت
عاشورایی برخوردار است و بخشی از آن به عزای محرم
اختصاص دارد .محسن شریفیان در آلبوم اهل ماتم تالش دارد
تا بخشهایی از تاریخ موسیقی بوشهر را در تلفیق با نواهایی
عاشورایی به گوش عالقهمندان برساند .در این آلبوم نقش
سنج و دمام که از مشهورترین آیینهای منطقه است،
بهعنوان مقدمه و پیشدرآمدی بر شور آیین
عزاداری حسینی برجسته است.

«اپرای عاشورا» از موسیقی حجیم و ماندگاری بر خوردار
است؛ البته این اپرا عروسکی است و شاید برخی از مخاطبان
اپرای عروسکی موالنا و موسیقیها و آوازهای دوئل واراش را
شنیده باشند .اپرای عاشورا کار بهروز غریبپور است .موسیقی
اپرای عاشورا ،در قالب یک لوح فشرده و با خوانندگی محمد
معتمدی ،مهدی امامی ،محمدرضا صادقی ،علی خدایی ،مصطفی
محمودی ،فرشاد فوالدوند ،عامر شادمان ،مهدی جاور ،بهار موحد،
کیوان فرزین و حسین مومن ثانی ضبط سال  1387منتشر شده
است .اجرای هوشمندانه و قدرتمند محمد معتمدی در نقش
حر ،مهدی امامی در نقش عباس و محمدرضا صادقی در
نقش شمر در کنار آهنگسازی بهزاد عبدی واقعا
شنیدنی است.

آواز سبز ،نوری
آلبوم «آواز سبز» به همت احمدرضا نوری پژوهش و
گردآوری شده است .این آلبوم در حقیقت اثری تحقیقاتی
است در مضمون عاشورا که بر اساس و پایه موسیقی اصیل
ایرانی تهیه شده است .از نکات برجسته این آلبوم میتوان به
حضور اساتید شبیهخوانی ایران در آوازسبز اشاره کرد .آواز سبز
قطعات «کعبه جانان» از مجلس امام حسین (ع)« ،نازنین
مهتاب»« ،بزم آشوب» و «نغمه عشاق» از مجلس حضرت
عباس (ع)« ،چشم تر» از مجلس علی اکبر (ع)« ،ساقی
نامه» از مجلس حر و «ای مونس جان» از مجلس
حضرت مسلم ،به ارادتمندان موسیقی مذهبی
پیشکش شده است.

نفیر ،سادات رضوی
آلبوم «نفیر» بازخوانی نوحههای عاشورایی دهه  40و
 50شمسی است .نوحههایی که کم کم با حسرت از آنها و
فاخر بودنشان یاد میکنیم .این نوحهها را محمد احمدیان
خوانده بود .نوحههایی که بر اساس موسیقی دستگاهی و مقامی
ایرانی ساخته شدهاند .آلبوم نفیر تالش کرده است تا با
ریتمهای عاشورایی فضای این بازخوانی را نیز در حال و هوای
محرم نگاه دارد .صدای سید علی سادات رضوی این
بازخوانیها را انجام داده است و آهنگهای این مجموعه
را محسن جلیلی و امین شیرازی در ده قطعه
ساخته و تنظیم کردهاند.

اپرای عاشورا ،غریب پور

نی نوا ،علیزاده
خیلی بعید است نی نوای علیزاده را نشنیده باشید؛
اثری که ضمن اینکه از ارکستراسیون غربی بهره برده ،اما
تک نوازی نی اش در دستگاه نوا و با اجرای جمشید عندلیبی
یکی از بهترین تک نوازیهای نی ایرانی است .علیزاده چنانکه
در مصاحبه ای گفته این اثر را با الهام از دستههای عزاداری و
نغمهها و نواهای عزای عاشورایی سالهای کودکیاش ساخته
است .این آلبوم یک اثر بی کالم است ،اما نوای نی چنان به
گوش مخاطب میرسد که انگار یک دنیا حرف دارد .نی
نوا یکی از مصادیق بشنو از نی موالناست .سازی که
این بار در غم و ماتم حسین(ع) شکایت
میکند.

خسوف ،شریفیان

گلچین ،اصفهانی

«خسوف» نام آلبوم دیگری است که در حال و هوای محرم
و عاشورا ساخته شده است .این آلبوم موسیقی را محمدسعید
شریفیان آهنگسازی کرده است و ارکستر سمفونیک تهران با
همکاری نوازندگان و خوانندگانی از ارکستر کرایوای رومانی آن را
اجرا کردهاند .فضای این اثر ،بیشتر به موسیقی کالسیک غربی
نزدیک است و در عین حال تمهایی از موسیقی عاشورایی را به گوش
مخاطباش میرساند .از قطعات این آلبوم میتوان به مقدمه،
حرکت کاروان به سوی مکه ،طواف کعبه ،حرکت کاروان به سوی
کربال ،تاسوعا ،شب عاشورا ،روز عاشورا و عصر عاشورا با
تکخوانی اسحاق انور اشاره کرد .تک خوانی که
موسیقی سنتی ایرانی را نیز در آلبوم خسوف،
برجسته میکند.

اگر دو دهه صدای محمد اصفهانی را به عقب برگردانیم،
به آلبوم عاشورایی گلچین میرسیم .آلبومی با نغمههای
دینی که شامل  9قطعه به مناسبتهای مختلف نظیر شب قدر،
شهادت امام علی(ع) ،امام حسین(ع) و سوگواری برای حضرت
ابوالفضل(ع) و حضرت علیاصغر میشود .آهنگسازان به نامی
چون فریدون شهبازیان ،علی بکان ،مجید اخشابی ،محمد
میرزمانی و شهریار فریوسفی قطعات «گلچین» را ساختهاند.
اشعار این آلبوم از حافظ ،قیصر امینپور ،سپیده کاشانی،
فریدون مشیری ،حسان ،احمد عزیزی و سهیل محمودی
هستند .آواز محمد اصفهانی در آلبوم گلچین ،آواز
سنتی ایرانی بوده ،اما موسیقی آن به فضای
موسیقی پاپ نزدیک شده است.
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رو در رو
با

چقدرترسوهراسهایدنیایدرونوبیرونذهنتانرامیشناسید؟

فوبیا

مشعل :بسیاری از ما در زندگی روزمره یا در جریان برنامههای غیرمنتظره و هیجانی مثل سفر ،در معرض انواع ترس و
هیجان منفی قرار می گیریم .ترس به عنوان یکی از احساسات انسانی ،حالتی طبیعی و پذیرفته شده است و معموال در
واکنش به خطراتی عینی و واقعی بروز داده می شود؛ اما بسیاری از ما با شرایطی متفاوت از احساس ترس مواجه هستیم
که عامل بیرونی و واقعی ندارند و در نتیجه شرایط درونی ،عصبی و ذهنی فرد نشان داده میدهد و در علوم روانشناسی
جدید به این نوع از شرایط روحی «فوبیا» می گویند .از این منظر باید بین ترس و فوبیا تفاوت قائل شد و البته نباید نسبت
به شناسایی هر یک از ترسها و فوبیاهای خودمان بیتوجه و یا به عکس بیش از اندازه نگران باشیم .فوبیا نوعی واکنش
ترس گونهشدید و غیرمنطقی است که فرد معموال برای مواجهه با آن موقعیت ،حالت یا مکان ترس شدیدی دارد و از آن
دوری می کند .این احساس معموال حاصل تجربیات قبلی فرد است که شرایط روانی منفی را ایجاد کرده و فرد نمیخواهد
دوباره در آن موقعیت قرار گیرد .معموال افراد در کودکی ،در ارتباط با والدین و اعضای خانواده و در موقعیتهایی که
امکان تغییر در آن نداشتهاند ،در شرایطی ناراحت کننده و اجباری قرار گرفتهاند و در نتیجه شرایط محیطی این هراس
با آنها باقی مانده است؛ البته برخی محققان تاثیرات بیولوژیکی و ارثی را در داشتن فوبیا بیتاثیر نمیدانند .این احساس
هراس میتواند در برخی افراد از رفتارها ،صداها ،اشیاء و جانوران یا موقعیتهای مکانی باشد .در بسیاری از موارد شما
یا هر فرد دیگری ،تا در موقعیت آن ترس قرار نگیرید ،متوجه نمیشوید که چنین هراسی در شما وجود دارد یا نه و تنها
در زمان تماس یا نزدیک بودن به منبع آن هراس ،حالتان دگرگون میشود .به عنوان نمونه ممکن است تصور کنید از
فضاهای تاریک و تنگ هراس ندارید؛ اما در جریان سفر یا بازدید از یک شهر زیرزمینی تاریخی و در حالی که در داالنهای
تنگ و نمناک آن به توضیحات راهنمای تور گوش میدهید ،یکباره حجمی از ترس همراه با تپش قلب و تنگی نفس به
شما حمله کند .گاهی احساس هراس و ناراحتی کم و زود گذر است و گاهی ماندگار و البته آزاردهنده که ممکن است
متناسب با شدت هراس ،فرد دچار تهوع ،غش ،بیهوشی ،ناتوانی یا حتی فلج مقطعی و دائم یا احساس تنفر و انرژی منفی
از افراد و مکانها شود .درست به همین دلیل است که فرد با اطالع از هراس یا فوبیای خود تالش میکند در آن موقعیت
کمتر قرار گیرد و شاید به همین دلیل از بسیاری از موقعیتهای کاری ،اجتماعی و اقتصادی دور بماند .الزم است انواع
فوبیا و دالیل آن را مرور کنیم تا بیشتر با آنها آشنا شوید؛ اما خوب است بدانید که صدها نوع از فوبیا تاکنون در جوامع
انسانی شناسایی شده و ممکن است هر روز به تعداد و تنوع آنها افزوده شود .با این وجود ،کارشناسان این حوزه سه نوع
فوبیا را دستهبندی کردهاند که شامل «آگورافوبیا» ترس شدید از اماکن عمومی« ،سوشیال فوبیا» ترس ناشی از ایجاد
هرگونه روابط اجتماعی و «فوبیای خاص» که ترس شدید از شرایط و یا اجسام خاص می شود .در این مطلب تعدادی از
معروفترین فوبیاها را معرفی میکنیم و بهتر است شما هم یکبار دیگر آنها را ارزیابی کنید و اگر احساس می کنید ممکن
است یکی از آنها را داشته باشید ،بدون استرس نسبت به درمان آن اقدام کنید.

فوقخجالتیبودن

آنچه در این نوع فوبیا مورد نظر است ،خجالتی بودن عادی و همیشگی بسیاری از کودکان و نوجوانان
و حتی بزرگساالن نیست ،بلکه منظور خجالتی بودن همراه با نوعی اضطراب شدید است و فرد مرتب
از خود میپرسد که رفتار ،حرف زدن ،غذا خوردن یا هر کار دیگری که در جمع انجام میدهد ،چه معنی
میدهد و اینکه دیگران متوجه تغییر رفتار و اضطراب او میشوند یا نه؟ در این حالت ممکن است فرد
در رفتار عادی یا حرف زدن خود دچار مشکل شود .در این مدل از فوبیا هم ارتباطات اجتماعی فرد به
حداقل ممکن میرسد.
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ترساز اماکنعمومی

در این نوع ترس ،فرد از اینکه در یک مکان عمومی با حضور تعدادی از مردم بماند،
هراس دارد و گمان میکند نمیتواند در مواقع ضروری از میان مردم فرار کند .معموال
افرادی که دچار این نوع فوبیا هستند ،روابط اجتماعیشان به حداقل ممکن میرسد
و ممکن است اصال از خانه بیرون نیایند.

ترساز فضاهایتنگ

در این نوع فوبیا ،فرد از ماندن در فضاهای تنگ و محصور بشدت هراس دارد
و در جریان عبور از تونل یا راهروی تنگ یا آسانسورها بشدت مضطرب
میشود .فرد در این حالت ،فقط به اینکه ممکن است در این جای تنگ و تاریک
گیر بیفتد یا خفه شود ،فکر می کند ،حالش تغییر کرده و سعی می کند هر چه
زودتر خود را از آن وضعیت خالص کند.

ترساز حیوانات

ترس از حیوانات ،یکی از معروفترین هراسهاست که البته بسته به نوع هراس و نوع
حیوان ،متفاوت است .برخیها ،از حیوانات اهلی مثل گربه هم میترسند و برخی فوبیای
حشراتی مثل سوسک ،عنکبوت ،زنبور و  ...دارند .در بیشتر موارد ،این نوع فوبیا که در
کودکی ایجاد شده ،در بزرگسالی از بین میرود یا کاهش مییابد ،اما در نوع حاد آن
ممکن است فرد در بزرگسالی هم این هراس را با خود داشته باشد و از این حیوانات به
شکلی افراطی دوری کند.

ترساز ارتفاع

این فوبیا هم از آن ترسهایی است که معموال از کودکی با فرد همراه می شود و فرد به
شکلی افراطی از ارتفاع در هر سطحی ترس دارد و در زمان عبور از سطحی بلند یا باال
رفتن از طبقه و پله یا هر جایی که از سطح فاصله داشته باشد ،بشدت میترسد و معموال
در این شرایط کنترل خود را از دست می دهد و ممکن است نتواند به مسیر رفت یا
برگشت خود ادامه دهد؛ البته فوبیای پرواز هم نزدیک به این فوبیاست که فرد از پرواز با هواپیما یا
هر وسیله هوایی دیگر ترس شدید دارد و حتی اگر در یک فیلم ،پرواز هواپیما را نشان دهد ،حال
او دگرگون می شود.

ترساز حفرههاینامتقارن

این هراس از حفرههای غیرمعمول ،بسیار فوبیای رایجی است .فرد معموال با دیدن تصاویر
یا اجسامی که حفره هایی نابرابر و نامتقارن دارند ،احساس تهوع یا لرزش در اندام خود
پیدا میکند و حال عمومی او به هم میریزد .بسیاری از روانشناسان این نوع از فوبیا را به
عنوان یک عارضه و بیماری قبول ندارند؛ اما واقعیت این است که تعداد زیادی از مردم
روی کره زمین به این نوع فوبیا گرفتار هستند.

با فوبیا رو به ر رو شوید

از آنجا که فوبیا با مقوله مهم آرامش درونی انسان و ترسهایش ارتباط دارد ،هر جسم ،شیء ،موقعیت
و حالتی میتواند برای هر فردی هراس انگیز باشد .چه اینکه در لیست فوبیاها از قورباغه هراسی و
مورچه هراسی تا نورهراسی و قبر هراسی وجود دارد و تعداد آن می تواند بسیار بیشتر و بیشتر شود.
در عین حال ممکن است دیگران فوبیایی را که شما گرفتارش هستید ،درک نکنند و ترس از گربه یا
سوسک برایشان بیمعنی باشد .در نتیجه نمی توان درباره این نوع از بیماری (اگر بتوان نامش را
بیماری گذاشت) با قطعیت صحبت کرد .درباره درمان فوبیا راه های گوناگونی پیشنهاد میدهند؛ اما
ریشه همه این درمانها ،آرامش درونی و ذهنی درباره آن پدیده است .در واقع الزم است که فرد
حساسیتهایدرونیراکهدرنتیجهاینهراسخدشهدارشده،کمکندوبااعتمادبهنفسباآنمواجه
شود .در بسیاری از موارد غلبه نکردن بر فوبیا برای فرد خسارت کوتاه مدت یا بلند مدت به همراه دارد.
به عنوان نمونه ،ترس از ارتفاع یا پرواز کردن حتما فرصتهای سفر را برای او محدود میکند ،بنابراین
ضروری است که با این فوبیا مقابله کند ،اما برخی فوبیاها مثل مرگ هراسی ،موضوعی نیست که در
زندگی روزمره تاثیر چندانی بگذارد .عالوه بر اینها میتوان به دالیل و نحوه شروع یا افزایش فوبیا
بیشتر فکر کرد و درباره ریشه این هراس و چگونگی مقابله با آن اندیشید ،ضمن اینکه انسانهای
زیادی روی کره زمین زندگی میکنند که به نوعی دچار فوبیا هستند ،از این رو افراد مبتال نباید به
خاطر این شرایط خاص ،دچار استرس و نگرانی یا شرمندگی شوند.
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رعایتکنید
تاسرمانخورید

فصل سرماخوردگی از راه رسیده و بسیاری از ما به دنبال یافتن روشهای درمانی به منظور پیشگیری از
ابتال به این ویروسها هستیم.هیچ چیز بدتر از آبریزش بینی ،سرد و گرم شدن بدن ،گلودرد ،سردرد ،حس
نکردن طعم مواد غذایی و تنگی نفس در اثر سرماخوردگی نیست .همه این موارد دست در دست هم به مختل
شدن زندگی عادی فرد دامن میزنند و بدن را تا جای ممکن ضعیف و بی انرژی میکنند .به همین خاطر،
برای اینکه بهترین روشها برای دور ماندن از ویروسهای آنفوالنزا و سرماخوردگی را پیدا کنید ،پیشنهاد
میکنیم ادامه مطلب را از نظر بگذرانید که به چند روش برای مقابله با این بیماریها اشاره شده است.
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به سر و صورت خود زیاد
دست نزنید

تحقیقاتی که در سال  ۲۰۱۳میالدی
صورت گرفت ،نشان میدهد کسانی که
چشمها و بینی خود را لمس میکنند۴۱ ،
درصد بیشتر از بقیه افراد ویروسهای هوا را
جذب و پراکنده میکنند.

مایعات بنوشید

آب سیستم بدن شما را شستوشو
میدهد و سبب خروج سموم از بدن شما
میشود .یک فرد بالغ سالم به طور متوسط
روزانه  8لیوان مایعات نیاز دارد.

از اوکالیپتوس بهره
بگیرید

در یکی از تحقیقات اخیر مشخص شده
که اوکالیپتول که در گیاه اوکالیپتوس به
وفور یافت میشود ،در کاهش نشانههای
سرماخوردگی بسیار موثر است .گفته میشود
این عنصر به کاهش التهاب و تورم کمک میکند و
موجب گشاد شدن نایچهها در ریهها و در نتیجه جریان بهتر هوا میشود.
افرادی که از برونشیت حاد رنج میبرند ،میتوانند با مصرف  ۲۰۰میلی
گرم اکالیپتول پیش از هر وعده غذایی ،نشانههای این بیماری را تا ۲۲
درصد افزایش دهند.

دستهای خود را زیاد
بشویید

آب و صابون بهترین محلول برای از
بین بردن ویروسهای روی پوست هستند.
پس از شستن دستها حتما آنها را به خوبی
کنید ،زیرا دستهای خیس خیلی بیشتر و راحت تر
خشک
میتوانند میکروب و آلودگی را منتشر کنند.

از هوای آزاد استفاده
کنید

اکثریت افراد در زمانی که هوا سرد
است ،در خانه و محوطههای بسته میمانند،
بنابراین میکروبهای بیشتری در اتاقهای
خشک و شلوغ در حال گردش است.
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مجراهای بینی خود را در سرما
بپوشانید

مویچههای موجود در حفر ههای بینی و
سینوسها در دور کردن و از بین بردن عوامل بیماری
زا بسیار موثر است .هنگامی که این مویچهها در
معرض هوای گرم قرار میگیرند ،حرکاتشان تندتر
میشود ،اما در هوای سرد ،به طور ضعیف تری حرکت
کرده و در نتیجه در پاکسازی عوامل بیماری زا کندتر رفتار
میکنند؛ از این رو وقتی برای مدت طوالنی در معرض هوای سرد تنفس
میکنید ،امکان جذب ویروسهای آنفوالنزا زیاد میشود.

از سونا استفاده کنید

وقتی به سونا میروید ،هوایی که استنشاق
میکنید ،باالتر از  80درجه است و این درجه حرارت
سبب از بین رفتن ویرو سهای سرماخوردگی
میشود.

هوای خانه را مرطوب نگه
دارید

گرم نگه داشتن راه تنفس برای پیشگیری از
سرماخوردگی به تنهایی کافی نیست .بینی فردی که
دچار بیماری شده است ،باید مرطوب باشد .اگر حفرههای
بینی خشک شود ،عناصر طبیعی آنتی باکتریال نمیتوانند به
درستی وظایف خود را به انجام برسانند؛ از این رو الزم است رطوبت خانه را بین ۳۰
تا 32درجه نگه دارید.

خوب و کافی بخوابید

محققان فنالندی ثابت کردهاند که خواب کمتر
از  ۴ساعت در شبانهروز میتواند روی ژنهای فرد
تاثیر بگذارد و روند سیستم ایمنی بدن او را تغییر و
احتمال ابتال به بیماریها را در وی افزایش دهد؛ از این
الزم است همه تمهیدات الزم برای داشتن خواب بهتر را
رو
انجام داده و پیش از نیمه شب به خواب بروید.

غرغره کردن نمک

این کار باعث مرطوب شدن گلو و بهبود موقت
میشود .این کار را با استفاده از یک قاشق چایخوری
نمک داخل یک استکان آب ولرم و روزانه حدود  4بار
انجام دهید.

خوراکیهای ضدسرماخوردگی

تمام این خوراکی ها کنار هم میتوانند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به بیماریهای ویروسی و
میکروبی شوند .همیشه با نزدیک شدن فصل پاییز ،آمار ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا هم افزایش مییابد و یکی از بهترین
راههای پیشگیری و درمان این بیماریهای فصلی و ویروسی ،استفاده از خوراکیهای مختلف است.از این رو ،به معرفی بهترین
مواد غذایی میپردازیم که در پیشگیری و بهبود سرماخوردگی توصیه میشوند.

سیر خام

سیر خام حاوی ترکیبانی به نام«آلیون» و «آلیسین» است .این -2ترکیب ،ترکیبات ضدویروسی بسیار
قوی محسوب میشوند که میتوانند جلوی ابتال به بیماریهای ویروسی و مسری فصلی مانند سرماخوردگی
را بگیرند .محققان بر این باورند اگر ویروس سرماخوردگی وارد بدن افرادی شود که عادت به مصرف سیر
خام دارند ،قبل از فعالیت از بین خواهد رفت و دیگر فرد را به سرماخوردگی دچار نخواهدکرد .برای دست
یافتن به خواص ضدویروسی سیر ،باید آن را به صورت له یا رنده شده مصرف کنید و از قورت دادن سیر به
صورت درسته بپرهیزید.

پیاز خام

پیاز خام هم مانند سیر خام ،حاوی آلیون و آلیسین است و حجم باالیی از ویتامین  Cرا به عنوان یکی از
قویترین آنتی اکسیدانها در خود جای داده است .تمام این ترکیبات کنار هم میتوانند باعث تقویت سیستم
ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به بیماریهای ویروسی و میکروبی شوند .بهتر است افرادی که نمیخواهند
سرما بخورند ،وعدههای اصلی غذایی خود را با پیاز خام همراه کنند.

ادویهها

ادویههای مختلفی مانند زردچوبه ،دارچین و پودر گل میخک حاوی حجم بسیار باالیی از انواع آنتی
اکسیدانها هستند؛ از این رو ،میتوانند سبب بهبود عملکرد سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتال به بیماریهای
ویروسی مانند سرماخوردگی شوند .برای بهره بردن بیشتر از خواص ادویهها ،بهتر است آنها را  10دقیقه
پیش از پایان زمان پخت به ظرف غذای خود بیفزایید.

سوپ مرغ

سوپ مرغ ،از آن گروه غذاهایی است که مصرف آن ،هم برای پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی توصیه
میشود و هم برای درمان آن .سوپ مرغی که حاوی گوشت مرغ ،ادویهها ،هویج ،پیاز و سیر باشد ،عالوه بر
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن باعث افزایش رطوبت و دمانی حلق و بینی هم میشود .از آنجا که ویروسهای
سرماخوردگی همیشه دنبال مخاط سرد و خشک برای نفوذ به بدن هستند ،گرم و مرطوب شدن فضای حلق
و بینی میتواند ویروسهای سرماخوردگی را از بدن دور کند .مصرف سوپ مرغ در دوران سرماخوردگی هم
میتواند با کاهش التهابهای داخلی ،عالئم و عوارض ناشی از سرماخوردگی را کاهش دهد.

مرکبات

مرکبات هم مانند سوپ مرغ ،نقشی دوطرفه در درمان و پیشگیری از سرماخوردگی دارند .مرکباتی مانند
پرتقال ،نارنج ،نارنگی یا لیموهای ترش و شیرین ،سرشار از ویتامین  Cهستند؛ به همین دلیل هم مصرف
روزانه آنها میتواند تا  23درصد ابتال به سرماخوردگی را و عوارض ناشی از این بیماری ویروسی را کاهش
دهد .کلم بروکلی ،سیب زمینی شیرین ،سبزیهای برگ سبز تیره و گوجه فرنگی تازه هم تقریبا به اندازه
مرکبات ویتامین  Cدارند و میتوانند در درمان و پیشگیری از سرماخوردگی موثر باشند.

گوشت قرمز

اگر یکی از اعضای خانوادهتان سرما خورده است ،حتما حداقل روزی  23گرم گوشت قرمز را در برنامه غذایی
سایر اعضای خانواده بگنجانید .گوشت قرمز ،سرشار از ماده معدنی روی است .از این رو ،میتواند با کمک به تولید
گلبولهای سفید خونی ،باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن شود و جلوی ابتال به برخی از بیماریهای
ویروسی مانند سرماخوردگی را بگیرد.
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ورزشی

هت تریک در قهرمانی

پارسجنوبیبر بامفوتبالساحلیایران

تیم فوتبال پارس جنوبی برای سومین بار پیاپی ،عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برترفوتبال ساحلی
باشگاههای ایران را به خود اختصاص داد.ساحلی بازان پارس جنوبی که یک هفته زودتر از پایان
مسابقات ،قهرمانی خود را مسجل کرده بودند ،در هفته بیست و دوم و پایانی این رقابتها به سمنان
رفتند و با پیروزی در دیداری تشریفاتی ،جشن قهرمانی برپا کردند.شاگردان علی نادری که حاال تیم

پارس جنوبی بازهم قهرمان شد .از این قهرمانی برایمان بگویید؟
تکرار قهرمانی و در واقع دفاع از عنوان قهرمانی ،خیلی سختتر از قهرمانی
برای بار نخست است .همه برای متوقف کردن شما به زمین میآیند و
نمیخواهند شما نتیجه بگیرید .از سوی دیگر ،داشتن چند ملی پوش مزید
بر علت میشود و این تمایز ،کار شما را سختتر میکند؛ چون همه انتظار
قهرمانی دارند .تیمهای رقیب با انگیزه مضاعف مقابل ما قرار میگرفتند و
از تمام توانشان استفاده میکردند تا ما را شکست دهند؛ ولی خدا را شکر
ما توانستیم با پشت سر گذاشتن تمام رقبا دوباره قهرمان شویم.
این فصل را بد شروع کردید .آیا این موضوع باعث نشد که فکر کنید
قهرمان نمیشوید و فصل بدی را پیش رو دارید؟
متاسفانه این فصل را خیلی بد شروع کردیم و درواقع شروع خوبی نبود.
ما در هفته نخست در بندر گز بازی داشتیم .آنجا هواداران ،خیلی خوب
تیمشان را تشویق میکنند و باید بگویم بازی مقابل هواداران انها خیلی
سخت است و بیشتر تیمها در این شهر با مشکل روبهرو میشوند .دیگر
اینکه تیم هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکرده و باید هفته اول در این شهر
مسابقه دهد که همه این مسائل باعث شد با شکست کار را شروع
کنیم؛ ولی رفته رفته روی غلتک افتادیم و خودمان را پیدا
کردیم و به همان تیم همیشگی تبدیل شدیم .دیدید که
یک هفته زودتر قهرمان شدیم و در هفته آخر در
دیداری تشریفاتی ،به میدان رفتیم و بعد هم
جشن قهرمانی بر پا کردیم.
ملیپوشان و با تجربههای تیم ،چقدر
در این برگشت سهیم بودند؟
باید بگویم که با اتکا به تجربه
باالی ملیپوشان و درایتی که در
زمین داشتند و نیز با پیاده
کردن برنامههای تاکتیکی
کادر فنی ،تیم موفق شد
آرام آرام به خودش بیاید
و در جدول به جایگاه
خود برسد.
هدفگذاری از ابتدای
فصل چه بود؟
هد فگذ ا ر ی ما ا ز
ابتدای فصل ،با توجه به
امکانات سخت افزاری و
نرم افزاری که داشتیم،
دفاع از عنوان قهرمانی
بود .با اتکا به بومیگرایی

بالمنازع در فوتبال ساحلی ایران هستند ،در هفته پایانی به مصاف تیم شهرداری سمنان رفتند و موفق
شدند در دیداری سخت و نفس گیر و با نتیجه نزدیک  5بر  4حریف سرسخت خود را شکست دهند و
با پیروزی در روز آخر ،جشن قهرمانی برپا کنند.تیم فوتبال پارس جنوبی با این پیروزی موفق شد
هجدهمین پیروزی خود را جشن بگیرد و با  56امتیاز و زدن  114گل که در نوع خود یک رکورد به حساب

و جوانگرایی و نیز امکانات و ملیپوشانی که در اختیار داشتیم ،به قهرمانی
فکر میکردیم .شما اگر به قهرمانی فکر نکنید ،نتیجه نمیگیرید .ما در این
فصل به سمت جوانان بوشهری که دریایی از استعداد هستند ،رفتیم و خدا
را شکر با آنها موفق شدیم نتایجی در خور شان نام نفت و پارس جنوبی
کسب کنیم و با قهرمانی ،فصل را به پایان ببریم؛ البته باز هم تاکید میکنم
که کار خیلی سخت بود؛ اما با توکل به خدا و نیز حمایتهای مدیران
توانستیم قهرمان شویم.
از کارکنان نفت یا فرزندان آنها بازیکنی در تیم بود؟
از کارکنان که نه ،اما از فرزندان نفتی در تیمهای جوانان و امید و در واقع
پایهها بهره میبریم .اتفاقا باید بگویم که بازیکنان خوبی هم هستند و آینده
خوبی در انتظار آنهاست.
پس با توجه به گفته شما فرزندان نفتی استعداد خوبی در فوتبال ساحلی
دارند؟
بله ،دقیقا همینطور است؛ البته باید بگویم آنها نه تنها فرزندان نفتی
هستند؛ بلکه از جوانان بومی هم به شمار میآیند .سال قبل ما چند فرزند
نفتی داشتیم که از بازیکنان اصلی تیمهای جوانان و امیدها بودند و در
مسابقات شرکت میکردند .به جرات میتوانم بگویم که فرزندان نفتی ،یک
استعداد ذاتی در فوتبال ساحلی دارند که باید آنها را پرورش داد و در ادامه
به بهترین شکل از آنها استفاده کرد.
در این مدت چند ملی پوش به تیم ملی تحویل دادید؟
ما  4بازیکن به تیم ملی بزرگساالن تحویل دادهایم .در ردههای پایه و
جوانان و امید هم همیشه بین  7تا  8بازیکن به صورت متغیر در اردوهای
م که اتفاقا مد نظر تیم ملی بزرگساالن هم هستند.
تیم ملی داشتهای 
آیا از این جوانان در تیم اصلی هم برای لیگ برتر استفاده کردهاید؟
ما چند بازیکن  18تا  19ساله داریم که هم در تیمهای پایه بازی میکنند و
هم به ما در تیم بزرگساالن کمک میکنند .اتفاقا در بازی آخر که بیشتر
جنبه تشریفاتی داشت ،بیشتر بازیکنانی که به میدان رفتند ،بازیکنان تیم
امید وجوانان بودند که موفق شدند در پیروزی تیم نقش به سزایی داشته
باشند .اعتماد به جوانان ،همیشه جواب مثبت میدهد و خدا را شکر ما هم
از این اعتماد ،جواب مثبت گرفتیم و سعی داریم در ادامه با همین روند،
یک تیم بومی کامل داشته باشیم و از ساختههای خودمان در لیگ برتر
استفاده کنیم.
دیگر با تیم ملی همکاری ندارید؟
از زمانی که به پارس جنوبی آمدم ،با تیم ملی همکاری ندارم .در یک برهه،
مربی تیم ملی (ب) بودم ،همچنین در تیم ملی اصلی به عنوان مربی کار
کردم؛ اما االن فقط در خدمت پارس جنوبی هستم.

حفظقهرمانیسختترازقهرمانیبود

مشعل  -مدافع کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی و بازیکن سابق پارس جنوبی ،حاال به عنوان
سرمربی در این تیم افتخارآفرینی میکند.علی نادری ،سرمربی تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی  ۱۲سال
عضو تیم ملی و همچنین کاپیتان این تیم بود .او بعد ازدوران بازیگری به مدت دو سال و نیم به عنوان سرمربی
تیم ملی (ب) کارش را به نحو احسن انجام داد و همچنین از نظر اخالقی و تجربه هم زبانزد است .بر این اساس،
کمیته فنی فدراسیون فوتبال و فوتبال ساحلی مقرر کرد تا وی به عنوان مربی تیم ملی بزرگساالن به فعالیتش

در این تیم ادامه بدهد.حاال این مدافع سابق و مربی تیم ملی به عنوان سرمربی ،هدایت تیم فوتبال پارس
جنوبی را به عهده دارد و موفق شده با این تیم هم افتخارآفرینی کند تا کارنامهاش پررنگتر از قبل شود.
نادری ،یکی از بهترین شاگردان «مندز» مدرس فیفا در ایران بود و همچنین مدرک سطح (یک) فوتبال ساحلی
 AFCرا دارد .قطعا آینده درخشانی در انتظار نادری است و شاهد درخشش او در کسوت مربیگری خواهیم
بود.با سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی گفتوگویی داشتیم که با هم میخوانیم.

میآید و با اختالف  3امتیاز نسبت به تیم دوم جدول ،قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران شود.تیم
فوتبال پارس جنوبی با قهرمانی در این فصل ،ششمین قهرمانی خود و سومین قهرمانی پی درپی را
جشن گرفت و به اصطالح موفق شد در قهرمانی ،هت تریک کند.پارس جنوبی ،پرافتخارترین تیم فوتبال
ساحلی ایران است که بیشترین ملیپوش را نیز به خود اختصاص داده است.

اگر دوباره پیشنهاد همکاری با تیم ملی مطرح شود ،چه میکنید؟
مطمئنا خوشحال میشوم که بتوانم به تیم ملی کشورم کمک کنم؛ اما االن
چنین پیشنهادی نیست و حتی حرفی هم زده نشده و من با قدرت در کنار
پارس جنوبی خواهم بود.
کار در تیم ملی راحتتر است یا باشگاه؟
مربیگری ،سختیهای خاص خودش را دارد ،با این تفاوت که شما گاهی در
باشگاه مشغول فعالیت هستید و گاهی هم در تیم ملی .تیم ملی شرایط
خودش را دارد و شما در بیشتر ماههای سال ،بازی بازیکنان را تماشا
میکنید تا بهترینها را انتخاب کنید .سپس به صورت مقطعی در اردو حاضر
میشوید و در نهایت در یک تورنمنت شرکت میکنید تا نتیجه کار خود را
ببینید و باید خیلی دقیق کار کنید و جای اشتباه هم ندارید ،چون همان
نتیجه ،کارنامه شما میشود ،اما در باشگاه ،شما یک فصل کامل در کنار تیم
هستید و اگر جایی اشتباه کنید ،این اشتباه هفته بعد قابل جبران است و
در واقع این شانس را دارید که هر هفته تیمتان را بهتر روانه مسابقات کنید.
با زهم تاکید میکنم ،در هر دو جا کار کردن سخت است و همه از شما انتظار
دارند که بهترین نتیجه را بگیرید.
برنامه آینده شما چیست؟
فعال که در کنار تیم پارس جنوبی هستم و قرار است روند مثبت را با
سرمایهگذاری و حمایت از جوانان بومی ادامه دهیم که خوشبختانه مدیران
باشگاه هم از این روند حمایت میکنند و پشتیبان تیم هستند.
و صحبت پایانی؟
فصل سختی را گذرانیدم .با شکست شروع و با پیروزی و قهرمانی تمام
کردیم .در این راه سخت ،مدیران بخوبی از ما حمایت کردند که باید تشکر
ویژهای از مهندس یوسفی ،مدیر منطقه ،جناب رضاییان ،مدیر عامل باشگاه
و جناب جهانی ،عضو هیات مدیره داشته باشم که در طول فصل با
حمایتهای خود به ما دلگرمی دادند و نقش به سزایی در این قهرمانی
داشتند؛ البته در این میان جناب فرید ،سرپرست تیم هم خیلی زحمت
کشیدند و از ارکان قهرمانی و موفقیت تیم بودند که جا دارد از او هم تشکر
ویژهای کنم .فوتبال ساحلی در بوشهر طرفداران زیادی دارد و معدن
استعداد است .من فکر میکنم با سرمایهگذاری در این منطقه میتوانیم
سالهای سال ،فوتبال ساحلی را در ایران و پارس جنوبی بیمه کنیم.

قهرمانیلیگبرتررابه
همکارانسازمانمنطقه
ویژهتقدیممیکنیم

سر پر ست تیم
فوتبال ساحلی پارس
جنوبی عقیده دارد،
این قهرمانی در سایه
همدلی و تالش و
پشتکا ر به د ست
آ مد ه ا ست  .ا کبر
فرید ،سرپرست تیم
فوتبال ساحلی پارس جنوبی با اشاره به دیدار آخر
این تیم در سمنان گفت :آخرین بازی ما در هفته
بیست ودوم در مقابل تیم خوب شهرداری سمنان
برگزار شد که با توجه به برد هفته قبل از آن مقابل
شهرداری بندرعباس در بوشهر که قهرمانی ما
مسجل شده بود ،با خاطری آسوده به میدان رفتیم.
در این بازی از چند بازیکن امید استفاده کردیم که
جواب اعتماد کادر فنی را هم دادند و آینده روشنی
رابرای آنها پیشبینی میکنیم .او در ادامه با اشاره
به برگزاری منظم بازیها گفت :اولین بار لیگ برتر
فوتبال ساحلی زیر نظرسازمان لیگ برگزارشد که
از برنامهریزی و نظم خوبی برخوردار بود ودر بازی
آخر هم درمراسم خوبی ،جام قهرمانی اهدا شد.
فرید با اشاره به قهرمانیهای متعدد پارس جنوبی
در فوتبال ساحلی گفت :ما ششمین قهرمانی را در
سمنان جشن گرفتیم و به قولی هت تریک کردیم؛
چرا که این سومین قهرمانی پشت سر هم ما بود که
با کمک همه هواداران و تالش بازیکنان و کادر فنی
به دست آمد .از مدیر عامل باشگاه جناب رضاییان
و همکاران در سازمان منطقه ویژه که همیشه
دغدغه این تیم را دارند ،تشکر میکنم و این کاپ
قهرمانی را به همکاران تقدیم میکنیم.

ورزش نفت
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02
بانوانملیحفاریقهرماننیمفصل
لیگبرترفوتسال
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری ،با شکست دیگر نماینده
نفتی حاضر در رقابتهای لیگ برترفوتسال بانوان باشگاههای
ایران ،قهرمان نیم فصل این رقابتها شد.دیدار تیمهای فوتسال
بانوان ملی حفاری اهواز و پاالیش نفت آبادان در هفته پایانی
نیم فصل نخست این رقابتها در سالن نفت اهواز برگزار شد که
تیم فوتسال ملی حفاری اهواز با ارائه یک بازی برتر ،جذاب و
دیدنی با نتیجه  4بر  2پیروز این دیدار تماشایی شد.در این دیدار

که با حضور پرشور تماشاگران خوزستانی برگزار شد ،تیم ملی
حفاری اهواز از همان ابتدا توپ و میدان را بخوبی در دست
گرفت و توانست سه بار دروازه نفت آبادان را باز کند.تیم پاالیش
نفت که نمیخواست نیمه اول را با اختالف سه گل به پایان
برساند ،در  2دقیقه مانده به پایان نیمه اول ،یکی از سه گل
خورده را جبران کرد .نفتیها در ابتدای نیمه دوم بازی ،دومین
گل خود را به ثمر رساندند تا نتیجه بازی سه بر  2به سود حفاری

نیم فصل دوم جبران می کنیم
سرمربی تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان بعد از
شکست در دربی نفتیها در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ
برتر فوتسال بانوان گفت :بازی را خوب شروع نکردیم ،اما در
نیمه دوم به بازی برگشتیم و پرس شدید در دستور کارمان بود،
بازیکنانم از جان و دل مایه گذاشتند و
عملکرد خوبی داشتند؛ ولی در نهایت در
عین شایستگی بازی را واگذار کردیم.

42

خدیجه پوربهبهانی پس از شکست  ۲بر  ۴تیمش برابر ملی حفاری
گفت :بازی پایاپایی بود ،هر چند بازنده بازی بودیم؛ ولی بازیکنانم
تقریبا آن برنامههایی را که داشتیم ،در زمین اجرا کردند ،البته
گاهی اشتباههای فردی باعث میشد گلهایی را بپذیریم ،حتی
ن و این که کمی
گل چهارم حفاری بر اثر اشتباه فردی دروازهبا 
بین او و دفاعمان ناهماهنگی ایجاد شد ،رقم خورد .به هر حال
بازنده بودیم و این شکست را میپذیریم .در نیمه دوم پرس شدید
در دستور کارمان بود که بازیکنانم از جان و دل مایه گذاشتند و
عملکرد خوبی در این بازی داشتند.سرمربی تیم فوتسال بانوان
پاالیش نفت آبادان با اشاره به جایگاهشان در جدول و اینکه
مستحق قرار گرفتن در میان مدعیان هستند ،گفت:
اگر حفاری را در دربی شکست میدادیم ،جزو
سه تیم باالیی جدول قرار میگرفتیم .تیم
من استحقاق این را دارد تا در میان
تیمهای باالی جدول و کورس
قهرمانی باشد.پوربهبهانی در خصوص
ادامه کار در نیم فصل دوم گفت :با
باشگاه صحبت کردهایم که برای نیمفصل
دوم بتوانیم یک بازیکن جذب کنیم تا از
ضربات آخر بهرهمند شویم .موقعیتهای
زیادی در بازیهای مختلف نصیب ما میشود؛
ولی با توجه به این که بازیکنانم در هیجان
و استرس قرار میگیرند ،ضربات آخر را به
خوبی نمیزنند .بهبهانی با بیان اینکه
هنوز امید به قهرمانی دارند ،گفت:
امیدوارم در نیمفصل دوم ،باشگاه شرایط
جذب یک بازیکن را فراهم کند تا در
نیمفصل بتوانیم تیم را ب ه روزتر کنیم
و جسورانهتر برای قرار گرفتن بین
چهار تیم اول بجنگیم؛ چرا که
هنوز شانس قهرمانی داریم.

شود.شاگردان زیور بابایی در تیم ملی حفاری اهواز در اواخر
بازی ،چهارمین گل را به ثمر رساندند تا این دیدار نزدیک و
حساس که دربی نفتیها به شمار میرفت ،با نتیجه  4بر  2به
سود آنها رقم بخورد و جشن قهرمانی نیم فصل را بگیرند.در این
دیدار ،فرشته خسروی  2گل و سحر پاپی و فاطمه پاپی برای
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری گلزنی کردند ،همچنین کمالی
و زرین  2گل تیم پاالیش نفت آبادان را به ثمر رساندند.

تا قهرمانی راه زیادی داریم

سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری با بیان این که
نیمفصل نخست لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاههای ایران با
قهرمانی آنها به پایان رسیده؛ اما راه بسیاری تا پایان مسابقات
و قهرمانی دارند ،گفت :قطعا بازیها در نیمفصل دوم خیلی
سختتر خواهد شد؛ زیرا تیمها بهتر از نیمفصلی که گذشت،
کار خواهند کرد .زیور بابایی پس از پیروزی چهار بر  2تیمش
برابر پاالیش نفت آبادان در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ
برتر فوتسال بانوان گفت :از دختران حفاری به خاطر بازی خوبی
که در دربی نفتیها به نمایش گذاشتند ،قدردانی میکنم.
بازیکنانم آنچه را در طول تمرینها از آنها خواسته بودیم ،انجام
دادند .همچنین به تیم آبادان که خوب بازی کرد ،تبریک
میگویم .همیشه بازیهای پاالیش نفت آبادان و ملی حفاری
اهواز با توجه به دربی بودن ،حساسیتهای خاص خود را دارد.
او در ادامه در خصوص وضعیت تیمش و اینکه آیا از روند تیم
راضی است؟ گفت :البته یکسری ایرادها و اشکالهایی وجود
دارد که باید آنها را برطرف کنیم .پس از استراحتی که به دلیل
اتمام نیمفصل اول خواهیم داشت ،باید روی نقاط ضعف کار
کنیم .سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری درباره قهرمانی
در پایان نیم فصل نخست گفت :نیمفصل نخست ،به خیر
گذشت و قهرمان شدیم؛ ولی راه بسیاری تا پایان مسابقات داریم
و مهم قهرمانی در پایان فصل است .قطعا بازیها در نیمفصل
دوم خیلی سختتر خواهد شد ،زیرا تیمها بهتر از نیمفصلی که
گذشت ،کار خواهند کرد .اولین بازی ما در نیمفصل دوم با مس
رفسنجان است که باید بگویم این تیم نسبت به نیمفصل اول
خیلی بهتر شده و مطمئنم در نیمفصل
دوم براحتی نمیتوانیم نتایج را
کسب کنیم .باید تالشمان را دو
چندان کنیم تا بتوانیم به پلیآف
برسیم و انشاءاهلل اگر خدا
خواست ،قهرمانی را به دست
آوریم.

قهرمانی بانوان کاراته کا نفت امیدیه

تیم کاراته بانوان باشگاه نفت امیدیه در
مسابقات قهرمانی استان خوزستان به مقام
قهرمانی دست پیدا کرد.بانوان کاراته کا نفت
امیدیه که در مسابقات استانی ،سبک شیتوریو کوبه
اوزاکا شرکت کرده بودند ،موفق شدند با
پشت سر گذاشتن رقبایشان و با کسب
مدالهای رنگا رنگ در اوزان مختلف در دو
بخش کاتا و کومیته به قهرمانی برسند .بانوان کاراته کا نفت
امیدیه با کسب  ۱۰مدال طال ۱۷ ،مدال نقره و  ۱۳مدال برنز
(انفرادی) در دو بخش کاتا و کومیته قهرمان شدند .مریم لرکی
به عنوان سرمربی و میترا جعفری به عنوان سرپرست ،این تیم را
همراهیکردند.

04

درخشش تنیس بازان نفت امیدیه در
مسابقات چهارجانبه ماهشهر

یک دوره مسابقات چهار جانبه تنیس روی
میز در دو رده سنی بین تیمهای نفت امیدیه
و پتروشیمی اروند به میزبانی ماهشهر برگزار
شد که نفت امیدیه با دو تیم بزرگساالن نفت
و کارکنان نفت وپتروشیمی اروند با دو تیم
بزرگساالن و کارکنان به مصاف هم رفتند .در
این مسابقات ،تیم بزرگساالن نفت امیدیه در
رده تیمی با اقتدار به مقام اول دست یافت و

سه نفر از فرزندان دختر نونهال و نوجوان تنيس باز نفتي کارکنان
مناطق نفتخیز جنوب ،با انتخاب در جشنواره استعداديابي تنیس روی
میز به اردوی تيم ملي دعوت شدند.
اسطوره موسوی از اهواز ،ثنا
ناركي و ثمينا ناركي از
گچساران که در جشنواره
استعداديابي تنيس روي ميز
شرکت کرده بودند ،با درخشش
در این مسابقات و كسب
عناوین قهرمانی در رده انفرادي
اين مسابقات ،جواز حضور در
تيم ملي را كسب كردند.
مسا بقا ت ا ستعد ا د يا بي
تنيس روي ميز کشور برای
حضور در تیم ملی در رده سنی
نونهاالن و نوجوانان به ميزباني
استان فارس برگزار شد.

گروه کوهنوردی مدیریت اکتشاف ،با
لجاجت تمام این بار متشکل از  9نفر از
همنوردان پرتالش ،توانست به قل ه لجوج لجور
صعود کند.کوه لجور در شمال شهرستان
شازند و در مجاورت روستای اسکان قرارگرفته
و ارتفاع آن  2623متراست .این کوه دیوارهای
با ارتفاع تقریبی  ۳۵۰متر دارد که به سومین
دیواره ایران شهرت یافته است .سنگهای کوه
لجور غالبا ازجنس سنگ خاراست ،ب ه طوری
که مسیرصعود به قله این کوه را با دشواری
همراه میسازد.حدس و باور محلی و غیرعلمی
درباره واژه لجور این است که ازترکیب «لج +
ور» ساخته شده که «لج» به معنی ستیزه
کردن وستیزندگی وپسوند «ور» نیز به معنی
دارندگی است و درصورت ترکیب دو واژه معنای لجوجی و
ستیزنده میدهد .بنابرگمانها ،این کوه به خاطر داشتن مسیرهای
سخت گذر و اغلب دشوار آن ،به این نام لقب گرفته است.
کوهنوردان اکتشاف  8صبح ،صعود خود را شروع کردند و بعد از
 2ساعت کوهپیمایی به پناهگاه اول رسیدند .بعد از استراحتی

قهرمانی فرزندان نفتی در تنیس روی میز

01

تیم کارکنان نفت امیدیه هم سوم شد.
همچنین مسابقات انفرادی با شرکت 20
بازیکن انجام شد که فینال این مسابقات کامال
امیدیهای بود .پژمان کریمی ،اول نوید شریفی
دوم و امین بنی سعید سوم شدند .این تیم با
مربیگری امین بنی سعید و به سرپرستی
حمید نصیری به این مقامها دست یافت.
همچنین به تیم اول هدایایی اهدا شد.

صعود اکتشافی ها به قله لجور

فرزندان دختر مناطق نفتخیز
جنوب ،مسافران تيم ملي

فرزندان تنیسور همکار نفتی با درخشش در مسابقات تور
جوانان تنیس روی میز استان خوزستان ،مقامهای اول تا سوم را
به خود اختصاص دادند .علیرضا بابادی وند فرزند مهرداد بابادیوند
از کارکنان امور ورزش مناطق نفتخیز جنوب ،اشکان ادهمی،
فرزند صادق ادهمی از اداره کاال مناطق نفتخیز جنوب و سامان
زلکینژاد از فرزندان کارکنان اداره بهداشت و درمان شرکت ملی
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03

کوتاه ،دوباره مسیر را در پیش گرفتند و در نهایت پس از
کوهپیمایی سنگین ،مهیج و متفاوتتر ،ساعت 13به قله صعود
کردند.همنوردان این صعود عبارتند بودند از :میرعلی واعظی
(سرپرست) ،محمود مسعودی ،محمد حسن علیئی ،توحیدلو،
مریم امیری ،سمیه شمس ،زهرا بیاض ،فائزه موسوی خواه و مریم
موسوی خواه ،به همراه حامد پاکپور ،راهنمای گروه.

05

نفت اهواز با درخشش در مسابقات تنیس روی میز جوانان
خوزستان موفق شدند با پشت سر گذاشتن رقبایشان به ترتیب
عناوین اول تا سوم این مسابقات را به خود اختصاص دهند.
مسابقات تور جوانان پینگ پنگ خوزستان با شرکت ۳۳
بازیکن از شهرهای اهواز ،آبادان ،ماهشهر ،رامهرمز و شوش در
سالن نفت اهواز برگزارشد.

43

نفت و زندگی

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 895

یک طرفه پیش قاضی نروید
ض َّ
اج َتن ُِبوا َکثیرا ً م َِن َّ
الظ ِّن إ ِ َّن ب َ ْع َ
الظ ِّن إِث ٌْم َو ال
«یا أَی ُّ َها ال َّ َ
ذین آ َم ُنوا ْ
َ
ب أَ َح ُد ُک ْم أَ ْن یَ ْأ ُک َل ل َ ْح َم أَخی ِه َم ْیتاً
ً
ُ
حِ
َب ب َ ْعضُ ک ْم ب َ ْعضا أ یُ ُّ
ت ََج َّس ُسوا َو ال یَ ْغت ْ
َف َک ِر ْهت ُُمو ُه َو اتَّقُوا َّ
اللَ إ ِ َّن َّ
اب َرحیم»
اللَ تَ َّو ٌ
اى کسانى که ایمان آوردهاید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید ،چرا که
بعضى از گمانها گناه است و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید و
هیچیک از شما دیگرى را غیبت نکند .آیا کسى از شما دوست دارد که
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت
دارید .تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبهپذیر و مهربان است( .حجرات-
آیه )12
قرآن به عنوان کتاب راهنمای جامعه اسالمی و همه انسانها در آیات
متعددی از جمله این آیه ،در بیانی مستقیم و غیر مستقیم ما انسانها را از
حدس و گمان درباره دیگران و قضاوت درباره آنها منع کرده و تاکید دارد
که این رفتار ،ابتدا به خود فرد آسیب وارد میکند .قضاوت کردن به
بخشهای زیادی از زندگی روزمره ما رسوخ کرده و گاه حتی متوجه قضاوت
کردنمان نمیشویم و به خودمان این حق را میدهیم .چه زمانی که برای
خرید مایحتاج خانه در فروشگاهی هستیم و درباره فروشنده ،فروشگاه،
محصول و  ....شروع به قضاوت میکنیم و چه زمانی که همکار و
همکالسیمان در موقعیت و شرایط متفاوتی قرار دارد ،قضاوت کردنمان
شروع میشود .قضاوت به معنای داوری بین دو نفر یا به معنای انتخاب بین
دو موضوع یا انتخاب یک راه حل از بین راهحلهای متفاوت برای یک مشکل
بین فردی یا اجتماعی است و به طور معمول ،قضاوت از فرهنگ و آگاهی
فرد نسبت به موضوع مورد بحث ،تفکرات،اندیشهها و اعتقادات وی نشأت
میگیرد .قضاوت کردنمان در چند حالت شروع میشود :زمانی که رفتار و
وضعیت فردی برای شما قابل تحمل نیست ،به داشتههای دیگران حسادت
میکنید و حسادت ،شما را به قضاوت میکشاند یا موقعیت ،کار و داشتههایی
که شما میخواستهاید و فرد دیگری به دست آورده و شما از آن محروم
هستید ،شما را به قضاوت منفی میکشاند .در عین حال بسیاری از قضاوتها
در نتیجه کمبود اطالعات و تخصص نداشتن فرد در یک حوزه است و چه
بسا اگر فرد درباره آن شرایط اطالعات کامل داشته باشد ،بهتر بتواند خود
را جای آن فرد بگذارد .درست به همین دلیل است که بارها در بیان اصول
اخالقی توصیه میشود در اموری که حوزه تخصصی شما نیست یا اطالعات
کاملی ندارید ،دخالت نکنید تا به ورطه قضاوت اشتباه کشیده نشوید.
اگر بدانیم که قضاوت کردن ابتدا حال خودمان را بد و درونمان را به هم
میریزد و چهره بیرونی ما را برای مخاطبان و اطرافیانمان مخدوش میکند،
متوجه خواهیم شد که این رفتار در زندگی مخرب است و از آن پرهیز
خواهیم کرد؛ اما برای پرهیز از قضاوت الزم است که روی جنبههای آرامش

شاعرانهها

چه بشنویم؟

ایتکنوازنابغهنینوا،حسین
ای تـکـنـواز نـابـغه نـینـوا ،حـسیـن
ای از ازل نوشت سواد سرشت خویش
هـم جای فدای راه وفا کرده ،هم جـهان
حـتا کویر تف زده را اشک شسته بود
سوک تو کرد زلزله ،چندان که خواهرت
من زین عزا چگونه نگریم که در غمت
«آزاده بـاش بـاری اگـر دین نداشتی»
از بـعـد قـرنهـای فـراوان هـنوز هـم
تـو کشـتی نـجات و چـراغ هــدایـتی
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و کنترلهای درونی خود بیشتر کار و تمرکز کنیم.
اعتماد به نفس در زندگی ،کار ،روابط
اجتماعی و  ...کمک زیادی میکند تا دیگران
را قضاوت نکنیم و حداقل خیلی زود در دام
قضاوت اشتباه نیفتیم.
حتی اگر قضاوت میکنیم ،کار
را به غیبت ،تهمت و  ...نکشانیم و اگر هم
قضاوت کردیم ،با اشاره به مواردی باشد
که واقعا رخ داده و تا حد امکان در حضور
افراد یا مجموعههایی باشد که مورد قضاوت
قرار گرفتهاند.
گاهی قضاوتها ،بخصوص وقتی در میان
جمع بیان میشوند ،طرف قضاوت شده را تخریب
میکند و ممکن است زندگی فرد را دچار بحران کند .به همین دلیل
اگر قضاوتی هم صورت میگیرد و الزم به بیان ان است ،سعی کنیم آن را
ابتدا با خود فرد مطرح کنیم.
همانقدر که خود ابعاد درونی پیچیدهای داریم و اطرافیان و
مخاطبان از افکار و دالیل کارهای ما اطالعی ندارند ،ما هم از نیت و دالیل
کارهای افراد به طور کامل خبر نداریم و ممکن است در هر موضوعی به
قول معروف همه داستان را ندانیم ،به همین دلیل بهتر است برای
قضاوت ،عجله نکنیم و بگذاریم کمی زمانی بگذرد تا از گفته خود
پشیمان نشویم.
مستند به آن جمله معروف که «هر كس مؤمنى را به
گناهى سرزنش كند ،نميرد تا خودش آن گناه را مرتكب شود»
فراموش نکنید که منع کردن دیگران ،یکی از کارهای نکوهیده
است که در جریان قضاوت دچار آن میشویم .با این تفکر که کار
دنیا بر اساس بده و بستان میچرخد و ممکن است همان اتفاق،
روزی برای ما رخ دهد ،درباره دیگران قضاوت نکنیم تا دیگران
درباره ما قضاوت نکنند.
بهترین کار برای پرهیز از قضاوت این است که در
هر موردی که احتمال قضاوت وجود دارد ،قبل از هر چیز
ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم و بدانیم منفعت و ضرر هر
طرف بر سر چه بوده و آن وقت معنی رفتارها را بررسی کنیم.
اگر هم دسترسی به این اطالعات نداریم ،حداقل یک جانبه
به قاضی نرویم.

وی تکسوار واقعه کربال ،حسین
با سرنوشت غربت خود آشنا ،حسین
هم جان و هم جهان به وفایت فدا ،حسین
وقتی جهان گریست عزای تو را ،حسین
زینب فکند ولوله از «وا اخا» حسین
برخاست ناله از جگر سنگها ،حسین
زیباترین سفارش موالی ما ،حسین
ماراست رهشناسترین رهنما ،حسین
دریابمان در این شب تاریک ،یا حسین
حسین منزوی

کمی یا شاید بیشتر از کمی که عقب برویم و حافظه
شنیداری مان را واکاوی کنیم ،در حوالی میانه دهه  60تصنیف
بر «آستان جانان» را هنوز هم میتوانیم زمزمه کنیم .در همه
دیر مغان نیست چو من شیدایی ...خرقه جایی گرو و باده و
دفتر جایی ...ده ضربی خاصی در شور که فقط صدای شجریان
بود و سنتور مشکانیان و ضرب فرهنگ فر .آلبوم بر «آستان
جانان» هنوز هم شنیدنی است و به گواه بسیاری از
کارشناسان و منتقدان موسیقی ،یکی از برترین آلبومهای
موسیقی ایرانی محسوب میشود .در این زمانه پر هیاهو و
پرمشغله ،شنیدن این آلبوم شنیدنی را به شما پیشنهاد میکنیم.

چه بخوانیم؟

دوکتاب درباره امام حسین (ع)
این هفته به شما پیشنهاد میکنیم دو کتاب از
علی صفایی حایری را مطالعه کنید .کتابهایی که
هر دو ،درباره واقعه عاشورا نوشته شدهاند و مولف
آنها تالش داشته در هر یک ،مباحث مختلفی را
تحلیل و خواننده را از زوایای مختلفی با واقعه
عاشورا آشنا کند.

وارثان عاشورا

این کتاب مجموعهای
است از پنج مبحث در
زمینه اضطرار به دین و
حجت ،حق و شبهه،
احیای امر ،وارثان عاشورا
و اصحاب اباعبداهلل(ع).
ا ین کتا ب حا صل
سخنرانیهای استاد در
چند دهه محرم است که
به همت و قلم خود ایشان رقم زده شده است.
در مبحث اول ،نویسنده به بحث اضطرار به ولی
و انتظار از ولی و انتظار برای ولی پرداخته و با توجه
به آیاتی از سوره آل عمران ،فجر و تکاثر ،از
تمحیص ،بالء ،فتنه و اشتغال به نعمتها گفتوگو
کرده است.
در مبحث دوم؛ به تحلیلی از حق و شبهه
میپردازد تا در برخورد با شبهه ،فتنه ،وسوسه و
بدعت ،همراه نور ،هدایت ،بینات و فرقان ،بتوانیم
مسلط ،سالم و بهرهمند باشیم .نویسنده میکوشد
تا نشان دهد همراه این بینات و با دستیابی به یک
میزان مشخص و فرقان حاکم و با توجه به بیان
حضرت امیر(ع) در خطبه  ۱۸۲نهجالبالغه که از
حق و هدف ،طریق و راه ،قائد و رهبر و آداب و فقه
حرکت گفتوگو میکنند ،چطور میتوان از بند
شبهه رهید و زمینه فتنه را از بین برد یا ضعیف
کرد و از انحرافها و بدعتها رها شد.در مبحث
سوم ،به این نکته پرداخته شده که احیای امر اهل
بیت را چگونه و از کجا دنبال کنیم تا از کسانی
باشیم که به حیات قلبی رسیدهاند ،آن هم تا روزی

که تمامی دلها میمیرند .در این نوشته ،با توجه
به تمامی روایات احیای امر ،عوامل احیا و مراحل
پنج گانه آن سخن به میان آمده است .در مبحث
چهارم که عنوان کتاب هم از همین بحث گرفته
شده ،مولف توضیح میدهد که میراث حسین(ع)
که وارث آدم تا خاتم است ،به کسانی خواهد رسید
که از آگاهی و علم ،عبودیت و تقوا ،عبودیت و
صالح برخوردار باشند و اینها وارثان عاشورا
هستند .در مبحث پنجم ،به تحلیل ،تطبیق و
بررسی اوصاف و خصوصیات اصحاب اباعبداهلل(ع)
پرداخته میشود که چطور مسلم بن عقیل به
استقامت هانی بن عروه به حمیت و حمایت و حر
به محاسبه ،مقایسه ،انتخاب ،حریت و عبودیت و
زهیر به نجات ،فالح و سرداری و قیس بن مسهر
و عبداهلل بن یقطر به مقام سقایت ،رسالت و
شهادت و همچنین دیگر یاران به آن مقام وفا و
ادب و فداکاری و فوز رسیدند.

عاشورا

در این کتاب با توجه به
این نکته که زندگی،
صحنه پیکارها و میدان
مبارزههاست ،به اشکال
مختلف انگیزهها ،هدفها،
نیازها و سدها و مانعهای
جهاد و مبارزه میپردازد و
د ر نها یت با بر ر سی
تحلیلهای مختلف در
رابطه با قیام و حرکت امام حسین(ع) ،نویسنده
خود به تحلیلی از قیام اباعبداهلل(ع) میپردازد.از
این داستان خون تا به حال تحلیلهایی شده
است؛ تحلیلهایی نه چندان نزدیک و همدم ،بلکه
در برابر و مخالف با هم.
شهادت ،شفاعت ،امر به معروف ،جلوگیری از
ظلم ،انقالب و تشکیل حکومت.کتاب عاشورا بر
آن است تا فهم دورهای نزدیک و بزرگهای
فشرده را برای ما آسانتر کند.

داستانک

چــه ببینیم؟

بر آستان صدا و سنتور
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سری به جاده قدیم بزنید
در شب سال نو مینو به خانه باز نمی گردد ...این تک جمله،
تنها وصفی است که عوامل فیلم جاده قدیم درباره اش
نوشتهاند .پس از سال ها دوباره منیژه حکمت به فیلمسازی
روی آورده و جاده قدیم را ساخته است .فیلم زندان زنان این
کارگردان هنوز هم خاطره انگیز است و یادآور بیان معضالت
اجتماعی پیچیده ای است که در زمان خود در کانون توجه
منتقدان و روزنامه نگاران قرار گرفت .از بازیگران مطرح این
فیلم می توان به مهتاب کرامتی ،آتیال پسیانی ،لیلی رشیدی،
محمدرضا هدایتی و بهناز جعفری اشاره کرد .دیدن این فیلم
را به شما پیشنهاد می کنیم.

کریم اصلی خداست

تهی دست از کنار باغ کریم خان زند عبور میکرد .چشمش به شاه افتاد و با دست اشارهای به او کرد .کریم
درویشی 
خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند.
کریم خان گفت :این اشارههای تو برای چه بود؟
درویش گفت :نام من کریم است و نام تو هم کریم و خدا هم کریم .آن کریم به تو چقدر داده است و به من چه داده؟
کریم خان در حال کشیدن قلیان بود؛ گفت :چه میخواهی؟
درویش گفت :همین قلیان مرا بس است !چند روز بعد درویش قلیان را به بازار برد و بفروخت .خریدار قلیان کسی
نبود جز کسی که میخواست نزد کریم خان رفته و تحفه برای خان ببرد! پس جیب درویش را پر از سکه کرد و قلیان
را نزد کریم خان برد! روزگاری سپری شد .درویش جهت تشکر نزد خان رفت.
ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشارهای به کریم خان زند کرد و گفت :نه من کریمم نه تو؛ کریم فقط خداست
که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو هم سر جایش هست...
قصص و امثال کوتاه ایرانی
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نفت
خانواده
سالمت
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کـار و زندگی

مراقبپرینترمانباشیم
توصیههای عمومی

آموزشاستفادهدرستاز

پولتوجیبی

پرینترهای جوهرافشان

در صورتی که مدتی طوالنی از پرینتر استفاده نکنید ،از
بخش ( Test Print (Nozzle Checkنر م افزار پرینتر،

هر هفته یک تصوی ِر (ترجیحاً کوچک) پرینت بگیرید تا جوهر
کارتریج خشک نشود.
ن صورت
کارتریج تمام شده را فورا ً شارژ کنید ،در غیر ای 
یک نوار پارچهای خیس چند الیه را به پهنای  2و درازای 25
سانت با بدن ه کارتریج ( و نه هد آن) مماس کنید و داخل
کیس ه پالستیکی قرار دهید و با یک کِش ،محکم از رو ببندید
و تا زمان شارژ ،هفتهای یک بار این پارچه را خیس کنید تا
کارتریج خراب نشود.
کشیدن دو شاخه از پریز باعث میشود هد پرینتر بدرستی
در جای خود قرار نگیرد و دستگاه به صورت نادرست خاموش
شود .پرینتر را زیاد روشن و خاموش نکنید؛ چون هر بار برای
تمیز کردن هد ،کمی جوهر مصرف میکند.
استفاده زیاد از ابزار نر م افزاری برای رفع عیب و مث ً
ال تمیز
کردن هد ( )Head Cleanنیز مصرف جوهر را باال میبرد
و موجب سوختن هد دستگاه میشود.

پرینترهای لیزری رنگی

تا جایی که ممکن است از کاغذهای مخصوص این نوع
پرینتر استفاده کنید.
اگر از کاغذ سنگین استفاده میکنید ،آن را در «درایور»
تعریف کنید.
پهنای کاغذ با لب ه سینی مماس باشد.
هنگام استفاده مداوم ،در مدلهای کمقدرت ،حداکثر
 60و در مدلهای پرقدرت ،حداکثر  150برگ پرینت
بگیرید.
هنگام نظافت داخل پرینتر ،برق را قطع کنید و آن را با
پارچ ه بدون پرز و بدون استفاده از دمندههای هوا تمیز کنید.

آویزانکردنلباسها
آویختنصحیحلباسهایمهمانی
چون جنس لباسهای مهمانی ،معموال ظریف و حساس است ،باید از
شدار برای آویزان کردن آنها استفاده کرد .شما میتوانید
جالباسیهای روک 
اینقبیلچوبلباسیهارادرفروشگاههایمخصوصفروشحوله،روتختیو
ماننداینهاپیداکنید؛ولیبهجایآنکهبهدنبالاینمدلچوبلباسیبگردید
و احتماال مبلغ گزافی هم بپردازید ،از چوبلباسیهای معمولی چوبی بدون
میله استفاده کنید و آنها را با الیهای از ابر یا پشمشیشه و پارچه بپوشانید.

مواد الزم

نکته های تربیتی

هر نوع نان حجیم :یک عدد (ورقه ورقه)
روغن زیتون خالص :یکسوم پیمانه
سیر 2 :حبه
نمک ،فلفل و آویشن :به میزان الزم

روش تهیه

 – 1سیرها را
نصف کرده و روی
نانها بمالید تا عطر
سیر را به خود بگیرند.

 – 2روغن را با نمک ،فلفل و آویشن مخلوط کرده و با قلم
مو نان را به آن آغشته کنید.
 – 3فر را روی  180درجه سانتیگراد داغ کرده و نانها
را  8دقیقه در آن گریل کنید تا برشته شوند.

چوبلباسیمناسببرایلباسهایچندتکه

ژاکتها ،مانتوها و بلوزهای بافتنی نیز برای آویختهشدن ،به چوبلباسی
فر مدارنیازدارند،زیرااینقبیللباسهاباکوچکترینفشاری،فرمگرفته
وتغییرظاهرپیدامیکنند،بنابراینآنهارارویمیلهچوبیآویزانکنیدتا
شکللباسراحفظکند.

نکته

 – 1میتوانید روی نان ،سیر رنده شده بپاشید.
 – 2اگر سیر در دسترس نبود ،روی نانها پودر سیر
بپاشید و سپس روی آن روغن بمالید.
 – 3به جای روغن از کره آب کرده هم
میتوانید استفاده کنید.
 – 4نان سیر را با فلفل
دلمهاي قرمز کبابی،
سس گوجهفرنگی و
ژ ا مبو ن هم
میتوانید همراه
کنید.

ما همیشه فکر میکنیم باید قفسه لباسمان بزرگتر باشد
و هیچگاه فضای کافی برای لباسهایمان نداریم؛ اما نکته
اصلی اینجاست که ما چیدمان درست لباس را بلد
نیستیم و خیلی بد کمد لباسمان را میچینیم .به عنوان
مثال در بیشتر کشوها و قفسههای لباس ،لباسهایی
مچاله گذاشتهایم یا بسیاری از لباسها را به صورت
نامناسب به جارختی آویزان کرد هایم .اگر
میخواهید همیشه شیک پوش بوده و هنگام
خرید یا انتخاب لباست راحت باشید ،باید
قفسه لباس مرتب و منظمی داشته باشید تا
با اطالع کامل از آنچه که دارید ،تصمیم
بگیرید و هنگام مهمانی رفتن هم وقت
س کنید .در این
کمتری را صرف انتخاب لبا 
مطلب راههای مناسبی برای آویزان کردن
انواعلباسبیانمیکنیمکههمهعالقهمندان
ُمد و لباس ،دوست دارند این نکات را بدانند.

وقتیمیخواهیدکتتکیرابهچوبلباسیبیاویزید،بخصوصاگرازجنس
ضخیم و زمستانی باشد ،الزم نیست چوبلباسی میل هدار انتخاب کنید.
انتخابچوبلباسیهاییکهبهفرمشانههستند،برایایننوعلباسها
مناسب است .درضمن برای آویختن پالتوها نیز باید از این نوع
چوبلباسی استفاده کنید .این مدل چوبلباسیها در دو جنس
پالستیکیوچوبیتولیدمیشوندکهاگرمیخواهیدبرایپالتویتان
چوبلباسیانتخابکنید،نوعچوبیآنمحکمتراست.

نانسیـر
برای تهیه یک نان سیر خوشمزه باید از نانهاي حجیمی
استفاده کنید که مغز آن پس از خروج از فر ،ترد باشد و
طعم سیر و روغن زیتون را در آن بچشید .اگر روی نان
سیرتان پنیر میریزید ،بهتر است  3تا  4دقیقه آن را در
فر بپزید ،سپس خارج کرده و پنیر را روی آن بپاشید و تا
زمانی که پنیر طالیی شود ،در فر گریل کنید.

راچگونهبیاویزم؟

آویختنصحیحکت،پالتوومانتو

آشپزی

چگونه میتوانیم درست استفاده کردن از پول توجیبی را به فرزندان مان بیاموزیم؟
به معنای واضحتر ،پول توجیبی را زمانی برای کودک میتوان در نظر گرفت که او بفهمد پول
چیست .استفاده از پول ،یکی از رایجترین قراردادهایی است که در اجتماع وجود دارد و کودک
از یک زمان باید بفهمد کاری که انسانها انجام میدهند ،به پول تبدیل میشود و پول میتواند
به کاال بدل شود .هنگامی که او توانست نگهداری ،شمردن و حساب کردن پول را یاد بگیرد و
دست به انتخاب بزند ،یعنی بداند که با یک مقدار پول میتواند در یک فروشگاه ،از بین کاالهای
موجود یکی را انتخاب کند ،از آن زمان به بعد میتوانید پول توجیبی را برای او در نظر بگیرید.
در ایران به طور میانگین برای کودکان حدود سن دبستان میتوانیم پول توجیبی را در نظر
بگیریموبهآنهابگوییمکهبااینپولمیتوانندازبوفهایکهدرمدرسهوجوددارد،خریدکنند،
یعنی به آنها حق انتخاب بدهیم .به این ترتیب کودک میفهمد که با موجودی خود میتواند
چیزی را انتخاب و بابت آن پول پرداخت کند .پس مسئولیت پولی که در اختیار دارد ،با خود
اوست .کودکان همیشه میبینند و یاد میگیرند .پس برای یاد دادن مطلبی به آنها از کوچکی
شروع کنید .به عنوان مثال با همین پول توجیبی ،یاد دادن مهارتهای مالی را شروع کنید.
اجازهبدهیدفرزندانتانمسئولیتپولشانراخودشانبهعهدهبگیرند.
با فرزندان تان بازیِ خرید کردن انجام دهید .شما میتوانید خرید کردن را با پول واقعی یا دسته
چکها و کارتهای فرضی آغاز کنید .به آنها پول بدهید که به خرید بروند و هرچه میخواهند،
تهیهکنند.
در این بازی ،ابتدا به آنها پول درشت بدهید .وقتی در خرد کردن و خرج کردن و کاهش
و افزایش مهارت پیدا کردند ،آنها را با خود به خرید ببرید که این بازی را در دنیای واقعی
همتجربهکنند.
با پول خُ رد شروع کنید که بتوانند شمردن همه نوع پول را یاد بگیرند .هیچ وقت برای
ساندازکردندیرنیست.بهآنهایادبدهیدکهپولخُ ردهایخودرادرونقلکبیندازند
پ 
و خودتان نیز این کار را انجام دهید تا بچهها یاد بگیرند که چگونه پولشان را پسانداز کنند.
وقتیبافرزندتانبهخریدمیرویدواوبرایخریدیکبیسکویتخیلیپافشاریمیکند،
شمااولبهقیمتآننگاهکنیدوبهاوکمککنیدکهبفهمدآیامیتواندبیسکویتیبهتر
و با قیمت بهتر پیدا کند .با او صحبت کنید که آیا میتواند با باقیمانده پول ،بیسکویت دیگری
برای بعد بخرد یا این که باقیمانده پولش را نگه دارد تا در فرصت بهتری خرج کند .درباره ارزش
پولباکودکتانصحبتکنید.
اگرمیخواهیدپولیراپساندازکنید،آنرابافرزندخودشریکشویدوبهاونشاندهید
که چگونه پول خود را پس انداز میکنید .از حق انتخابهایی که در خانه دارید ،مثل
خرید خانه ،مسافرت رفتن و ...با فرزندان تان صحبت کنید.
به آنها مفهوم پول در آوردن را یاد بدهید .از زمانی که به قدر کافی بزرگ شدند تا بتوانند
کار کنند ،آنها را تشویق کنید که با کار کردن ،پول بیشتری در بیاورند .در ابتدا آنها را به
کارکردندرونخانوادهمحدودکنیدوباتفهیماینموضوعبهآنهایادبدهیدکهبدوندرخواست
پول ،در کارهای خانه به شما کمک کنند.
از گفتن کلمه «نه» نترسید .وقتی کودکتان از شما چیزی درخواست میکند که به
هر دلیل نمیخواهید به او جواب مثبت بدهید ،بدون هراس به او «نه» بگویید! البته
دلیل آن را هم بگویید .برای او تشریح کنید که چرا نمیتواند آن وسیله را داشته باشد .اگر آن
وسیله گران است یا این که شما پول کافی ندارید ،موضوع را به فرزندتان بگویید .کودکان
باید درک کنند که هر چیز را که دلشان بخواهد ،نمیتوانند داشته باشند .آنها را تشویق کنید
که به دنبال حراجیها بروند و تفریحاتی را پیدا کنند که در تعطیالت بتوانند به طور رایگان
از آنها استفاده کنند.
از زمان کودکی ،پسانداز کردن را به آنها آموزش دهید .اگر خواستند چیزی بخرند ،به
آنهاکمککنیدکههرهفتهمقداریازپولتوجیبیشانراکناربگذارندتابتوانندوسیله
مورد نیازشان را خودشان تهیهکنند.

پرینتر با دستگاههای کامپیوتری متفاوت است و باید
مراقبت خاصی از آن شود.
با استفاده از نکات گفته شده در دفترچ ه پرینتر ،نسبت
به نصب صحیح آن اقدام کنید.
برای انتخاب محل استقرار پرینتر ،امکان برخورد با سینی
پرینتر و شکسته شدن آن را در نظر بگیرید .اگر پرینتر دردار
است ،همیشه آن را ببندید.
پرینتر نباید در مجاورت گرما و در معرض نور آفتاب باشد،
ضمن اینکه پریز برق آن هم نباید مشترک و شُ ل باشد.
تا جایی که امکان دارد از قطعات و مواد مصرفی اصلی
پرینتر یا غیر اورجینال با کیفیت  Aاستفاده کنید ،از کاغذ
معیوب یا استفاده شده هم استفاده نکنید.
برای استفاده از نوع ملزومات مصرفی نظیر کاغذ ،از
نرمافزار پرینتر برای تعیین وزن و اندازه آن استفاده کنید.
برای تمیز کردن داخل و خارج پرینتر ،در بازه زمانی منظم
از دستمال بدون پُرز استفاده کنید و هیچ حاللی به کار نبرید.
فقط در هنگام نیاز ،کاغذها را در سینی پرینتر قرار دهید
تا مانع نفوذ گر د و غبار به داخل پرینتر شود.
برای جلوگیری از ایجاد بار الکتریکی ،کاغذها را قبل از
پرینت فوت نکنید!
کارتریج در دمای صفر تا  35درجه نگهداری شود.
بهتر است کارتریج به صورت افقی حمل شود.

لـباسهایم

آویختنصحیحدامن
دامن از جمله لباسهایی است که برای آویختن آن راههای مختلفی وجود دارد.
بهعنوان مثال اگر دو طرف کمر دامن شما دو بند حلقه مانند روبانی دوخته شده
است،میتوانیدهریکازبندهارابهگیرههایکوچکیکهمعموالدردوبازویاغلب
چوبلباسیهای پالستیکی و بعضی از انواع چوبی قرار دارد ،بیاویزید؛ ولی در این
حالت دامن به صورت صاف آویخته نخواهد شد؛ بنابراین برای این کار،
ب هستند.
چوبلباسیهای گیرهدار در هر شکل و مدلی که باشند ،بهترین انتخا 
به این ترتیب که روی میله پایینی اینگونه چوبلباسیها معموال دو گیره وجود
دارد که کمر دامن را محکم گرفته و آن را به همان حالت صاف آویزان میکند.

آویختنصحیحشالوروسری

آویزانکردن شال ،روسری و مقنعه برای تمام خانمها یک
معضل بزرگ است؛ اما برای این کار شما میتوانید از نصب
یکمیلهبهکمدلباستانکمکبگیریدوبهترتیبرنگ،آنها
راآویزانکنید.راهبهتر،استفادهازچوبلباسیهایچندمیله
است.

آویختنصحیحشلوار

ی ضخیم مانند جین ،کتان یا مخمل کبریتی را
شلوارهای پارچها 
کهبرایقرارگرفتنرویمیلهچوبلباسیبهگیرهیاکلیپسنیازی
ندارند،رویچوبلباسیهاییبامیلهگردضخیم بیاویزید.درضمن،
انتهای بازوهای طرفین میله که با زاویهای تندتر به میله وصل شده
نیزمانعازافتادنشلواررویزمینمیشود.چوبلباسیهاییکهفرم
کلیپس دارند و در واقع دو بازوی آنها با استفاده از فلزی روی هم به
صورت محکم قرار میگیرند،مخصوص آویختن شلوارهایی با
پارچههای نازک و ظریف هستند .معموال الیهای از ابر فشرده ،لبه
داخلی این بازو را میپوشاند تا روی پارچه فشار زیادی وارد نیاید و
به اصطالح جا نیندازد.

در کمد لبا سهایتان را باز کنید و با دقت به
چوبلباسیهای آویزانشده به میله اصلی کمد،
نگاهی بیندازید .آیا تنوعی در جنس و مدل آنها
میبینید یا اینکه همه لباسهایتان ،با هر نوع و فرمی
که هستند ،روی چوبلباسیهای فلزی و پالستیکی
ارزان قیمت که معموال همراه لباسهای خشکشویی
شده به مشتری داده میشوند ،آویزان شدهاند .به
احتمال زیاد اینطور نیست.در کمد همه ما انواع و
اقسام چوبلباسیها شامل فلزی بدون روکش ،فلزی
با روکش نازک ،پالستیکی ،چوبی و ترکیبی از چوب و
فلز یافت میشود که یا خودمان آنها را خریداری کردهایم
یا هنگام خرید لباس ،چوبلباسی مخصوص ،همراه آن
بوده است؛ ولی موضوع اینجاست که اغلب ما معموال موقع
آویزانکردن لباسها در کمد باوجود چوبلباسیهای
متنوع ،هر چوبلباسی خالی را که در دسترس است،
برداشته و لباس را روی آن آویزان میکنیم؛ آنوقت
اعتراض میکنیم که نمیدانیم چرا کت و دامن یا کت و
شلوار نوی ما بعد از مدتی آویزانبودن داخل کمد،
سرشانههایش بد فرم و چیندار شده و دیگر شکل اولیه
را ندارد .درصورتی که مقصر اصلی خودمان هستیم ،زیرا
انتخاب ما برای چوبلباسی مناسب ،درست نبوده است.
بله ،تعجب نکنید.لباسها گذشته از وزن ،جنس و میزان
استقامت چو بلباسی باتوجه به فرمشان باید با
چوبلباسی مناسبی بهمیله کمد آویخته شوند.درواقع
چوبلباسیها نه تنها ابزار آویزانکردن لباسها هستند؛
بلکه نقش محافظتکننده از فرم آنها را نیز برعهده دارند.

نکته های خانه داری
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