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طی بازدیدی که از ایستگاه سراجه ،جهت
نصب ومونتاژ توربوکمپرسورها با حضور
کارشناسان شرکت Sumy Frunzeداشتیم
 ،مشاهده کردیم که 95درصد نصب و مونتاژ
واحد 1ایستگاه سراجه به اتمام رسیده است.
کلیه دستگاه ها شامل اتاق توربین،اتاق کمپرسور،اتاق
اطفاء حریق،اتاق مخزن روغن توربین،اتاق مخزن
روغن کمپرسور،اتوماتیک یونیت بزرگ،اتوماتیک
یونیت کوچک و دستگاه های جانبی توربین
force fan and air ductکه برای خنک کردن
توربین استفاده میشود suction chamber
 &expansion &silencerکه filter house
روی آن نصب میگردد .اگزوز توربین که شامل
 ,section Diffuser, Silencer, Adapterو
Exhaust pipeو کالهک()Hoodنصب و مونتاژ

گردیده است .اتاق کمپرسور شامل گیربکس
کمپرسورHPC,LPCآن و لوله های ورودی و
خروجی LPCو HPCنصب و مونتاژ گردیده
است .تعداد 3دستگاه سیستمcompressor lub
 oil coolerروی استراکچر و تعداد  30دستگاه
الکتروفن برای خنک کردن روغن هر 3دستگاه
خنک کننده نصب و مونتاژ شده است و سینی
کابل برای  cable connectionفن ها برای
اتاق اتوماتیک یونیت انجام شده است .اتاق مخزن
روغن توربین و سیستم خنک کننده آن و سیستم
کمکی خنک کننده روغن توربین و تعداد  8دستگاه
الکتروفن برای خنک کنندگی نصب و مونتاژ شده
است .المپهای ضد انفجار در اتاق توربین ،کمپرسور،
اتاق مخزن روغن،اتاق اطفاء حریق نصب و cable
connectionآنها انجام شده و لوله های  co2از

اتاق اطفاء حریق به داخل اتاق توربین و کمپرسور
انجام شده است.
والو سوخت توربین( )Fuel Control Valveنصب
شده است.کلیه  ،cable connاز اتاق کمپرسور و
توربین به داخل اتوماتیک یونیت بزرگ و کوچک
مونتاژ شده است.
الزم به ذکر است که بعضی از دستگاه های جانبی
توربوکمپرسور به سایت ارسال نشده است و هنوز
مونتاژ نگردیده که شامل :
 filterhouse, gas flow meterوfire and
 gas detector sensorsاست.
در پایان اعالم میگردد که به علت اتمام ماموریت
کارشناسان شرکت ،Sumyکار نصب و مونتاژ تا
ماموریت بعدی امکان پذیر نیست.

به نام خداوند جان و خرد

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشهای برون آی ای کوکب هدایت

اخبار داخلی شرکت پاالیش سبز3.....................................................................
عید رمضان آمد و
ماه رمضان رفت

گزارشی از جلسه PIMدر کارخانه 4...................................................MAN

درود بر فطر فطرت ،سالم بر فطر ذکر و گفتگویی با سرکار خانم غنچه سرپرست بخش ژئوفیزیک5..........................

نیایش تا  ...رمضانی دیگر  ...و شب قدر
و روزهای روزهای دیگر ،که زنده باشد و
رخت به عالمی دیگر کشیده باشد ،خدا
بهتر میداند.
عید ،میعادی در زمان است و فطر
میثاقی با فطرت!
چرا که رمضان دعوتی است به بازیافتن
خود گمشده.
ندایی است برای توجه به خدای فراموش
شده.
ضیافتی است برای تناول از مانده تقوا
و پایان این میهمانی خدایی عید قبول
است.
عید توفیق بر طاعت و اطاعت عید توبه
و تهذیب نفس ،عید ذکرهای شبانه،
عید کنترل خواستهها ،عید محرومان و
گرسنگان.
فطر سپاس نعمتی است که در رمضان
نازل شده است.
عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و
بجاست .مهر قبولی انفاقهای به قصد
قربت است.
پایاننامه دوره ایثار و گذشت است.

کارایی مهندس ارزش در پروژه های 7...................................................EPC
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شرح کار توربین9................................................................................................
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دانستنیهای نفت و گاز ایران و جهان11............................................................
نوستالژی نفت در متون و اسناد تاریخی11.......................................................
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اخبار کوتاه نفت و گاز ایران و جهان14...........................................................
گزارش تصویری16.............................................................................................
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گزارش واحدها

گزارشی کوتاه از فعالیتهای
واحد پایپینگ
-1پیگیری مناقصات  680شاخه لوله

سازندگان و تامین شیرآالت کنترلی از شرکت
صدرا

-2دریافت لیست اقالم لوله مورد نیاز پروژه 2
ایستگاه شرکت ایتوک و تهیه و ارسال پیشنهادات
فنی و مالی به شرکت ایتوک ایران

-7پیگیری ورود شرکت  flow streamبه لیست
سازندگانمجازPOGC

-3تهیه اسناد ارزیابی مناقصه خرید  9قلم لوله و
ارسال آن به کارفرما

-8پیگیری دریافت مدارک مناقصه شیرآالت
کنترلی(فاز)12

-4تکمیل اسناد ارزیابی و رفع ابهام مناقصه خرید
لوله های گاز ترش و ارسال آن به کارفرما

-9دریافت اسناد مناقصه و تهیه اسناد ارزیابی اولیه
مناقصه خرید ورق

-5تهیه اسناد ارزیابی مناقصه خرید 13قلم لوله

-10ارسال RFQو پیگیری جهت تهیه پیشنهادات
فنی و مالی مناقصه خرید ورقهای استیل شرکت
پشتیبانی کاالی نفت تهران

-6جلسه با شرکت صدرا و پیگیری ورود به لیست

مهندس احسان محمودی -رئیس واحد پایپینگ

برگزاری مسابقات دوستانه فوتسال
پاالیش سبز
دور جدید خدمات رفاهی به پرسنل شرکت با برگزاری مسابقات فوتسال
آغاز شد.با پیگیری های انجام شده سه تیم از کارمندان شرکت هر هفته
با حضور در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران(بولینگ عبده) بازی
های دوستانه را انجام می دهند.این مسابقات پنجشنبه ها از ساعت 12
تا  13:30برگزار می شود و امید است که به ایجاد نشاط و افزایش روحیه
همدلی در پرسنل بیانجامد.بدیهی است که پیشنهادات دیگر در این حوزه
مورد استقبال قرار خواهد گرفت
علی دریا کناری -کارشناس برنامه ریزی

تسلیت

ضایعه اندوه بار را به شما و خانواده محترمتان تسلیت میگوییم
از طرف مدیریت و پرسنل شرکت پاالیش سبز
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سرکار خانم ایوبی

انا هلل و انا الیه راجعون

3

گزارش بازدید

گزارشی از
برگزاری جلسهPIM
در محل کارخانه
MAN
درتاریخ28مردادلغایت 31مردادجلسهPIM(PreInspection
)Meetingبا حضور شرکت مهندسی و توسعه نفت(آقایان
بالری  ،قیسی،ناصری)
شرکت نفت و گاز پارس(دکتر محالتی،وفادار) ،شرکت
پاالیش سبز(آقایان مفتاح پور،نوری)،بازرسی شخص ثالث
و شرکتMANبرگزار شد.
این جلسه در خصوص کلیه موارد مربوط به تولید لوله 32
اینچ گاز ترش بود.بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع به
اتفاق حاضرین انجام شد و پس از بررسی مدارک فنی ،بحث
مورد تایید اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
از اول شهریور ماه تولید لوله توسط شرکت MANآغاز
گردید.مقدار ورق موجود در کارخانه 10000تن است.در
خصوص تست های مربوطه جهت هر آزمایش چندین نمونه
آماده شده و با نظارت نفرات حاضر مورد آزمایش قرار گرفت
که کلیه آنها رضایتبخش و مورد قبول واقع گردید
در حال حاضر تولیدات شرکت MANدر کشور هند همچنان
ادامه دارد.

شماره-3نیمه دوم شهریور1389

مهندس مفتاح پور -کارشناس پایپینگ
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ایست بازرسی

گفت و گوی دوستانه با مدیر واحد ژئوفیزیک شرکت

غنچه:رضایت داشتن از زندگی بزرگترین آرزوی من است

لطف بفرمایید خودتان را کامل تر از آنچه در ذهن داریم معرفی
کنید.

دوستی و رفاقت شما با کدام یک از همکاران شرکت ،فراتر از محیط
کاری است؟

نازنین غنچه  ،متولد 28فروردین ماه  1358از تهران هستم .تحصیالتم را در
رشته ی فیزیک در دانشگاه علوم و تحقیقات آغاز نمودم و پس از اخذ مدرک
کارشناسی به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی ژئوفیزیک
اقدام کردم.

با خانم روحی پور  ،خانم ایوبی و خانم روشن قیاس

فعالیت های جانبی خود را اعم از فرهنگی،هنری  ،ورزشی و...بیان
کنید.
به ورزش ایروبیک خیلی عالقه مندم و به طور مستمر آن را ادامه می دهم،
همچنین شنا را به طور حرفه ای دنبال می کنم.به طور کلی بعد از یک روز
سخت کاری و فعالیت در شرکت به ورزش رو می آورم تا انرژی از دست رفته
ام را بازیابم.از جمله فعالیت های جانبی دیگری که انجام می دهم تقویت زبان
انگلیسی و به دنبال آن زبان فرانسوی است.

بخش ژئوفیزیک را به اجمال معرفی کنید و وظایف و فعالیت های آن
را بیان بفرمایید.
رشته ژئوفیزیک یک رشته اکتشافی است که بر اساس شاخه های مختلف این
رشته  ،به روش های متفاوتی انجام می شود.واحد ژئوفیزیک شرکت پاالیش
سبز دربخش لرزه نگاری فعالیت دارد.لرزه نگاری شامل  3بخش برداشت
،پردازش و تفسیر داده هاست ؛ که بعد از تفسیر داده ها به محل و اندازه
تقریبی مخزن نفت می رسیم

نحوه ورود شما به شرکت پاالیش سبز به چه شکل بوده است؟
بعد از فارغ التحصیل شدن به طور جدی دنبال کار نبودم.روزی همسرم در
روزنامه آگهی شرکت را مشاهده کرد بعد از تماس با آنها متوجه شدم که به
مدرک کارشناسی ارشد ژئوفیزیک برای رتبه بندی نیاز دارند.بعد از مشورت
با خانواده ام تصمیم گرفتم که این کار رو نکنم.بعد با شرکت پاالیش سبز
تماس گرفتم و آنها گفتند برای استخدام شما را در نظر خواهیم گرفت.بعد از
گذشت یک ماه با بنده تماس گرفتند و من برای مصاحبه به پاالیش سبز رفتم
و از30دی ماه  1386در دفتر عطار ،کارم را به عنوان کارشناس ژئوفیزیک آغاز
نمودم.از سال گذشته به دفتر نفت آمدم و یک سال و نیم است که به عنوان
سرپرست بخش ژئوفیزیک کارم را دنبال می کنم.
چه سوابق اجرایی و کاری در این سال ها داشته اید و در حال حاضر
در چه سمتی مشغول به فعالیت هستید؟
کارم را با پاالیش سبز شروع کردم اما قبل از آن به طور پراکنده تدریس
خصوصی در زمینه فیزیک و ریاضی انجام می دادم.

از لحاظ شخصیتی انسانی هستم که سعی می کنم خاطرات بد را از ذهنم دور
کنم و اصال به آن فکر نکنم .بودن در کنار دوستان خوبم لحظات خاطره انگیزی
را در این شرکت برای من به همراه داشته است.
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بهترین و بدترین خاطره ای که از حضور در پاالیش سبز دارید؟
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برنامه های شرکت در بخش ژئوفیزیک به چه ترتیب است و چشم
انداز بخش ژئوفیزیک را در آینده چگونه می بینید؟
در  2سال گذشته در بخش ژئوفیزیک مشغول به انجام پروژه لرزه نگاری
آزادگان شمالی بودیم که این پروژه در تیر ماه  1389با پایان یافتن بخش دو
بعدی به اتمام رسید.مهم ترین برنامه ای که در آینده پیش رو داریم راه اندازی
واحد پردازش و شرکت در مناقصات جدید است.
چه پیشنهاداتی برای حضور قوی تر شرکت در عرصه های ملی و بین
المللی دارید؟
کار لرزه نگاری تخصصی و بسیار گسترده است.امیدوارم شرکت با بهره گیری
از مدیران متخصص و با تجربه در این زمینه برای حضور هر چه قوی تر و
پر رنگ تر در پروژه های ملی گام بردارد.همچنین پاالیش سبز می تواند با
مشارکت کاری با شرکت های با تجربه و فعال داخلی و خارجی حضور پر رنگ
تری در پروژه های ملی داشته باشد.

اگر مایل هستید ،بزرگترین آرزویی که به آن رسیده اید،مهم ترین
آرزویی که به آن نرسیده اید و بزرگترین آرزویی که برای آینده خود
ترسیم کرده اید را برای ما بیان کنید؟
آرامش و رضایت در زندگی بزرگترین آرزویی است که هر کسی آن را در سر
میپروراند و نهایت تالش من در زندگی رسیدن به این آرامش است.به نظر
من این بهترین موهبت است که مقام و ثروت نمیتواند ضامن رسیدن به آن
باشند.
با تشکر از وقتی که به ما دادید ،حرف ناگفته ای اگر هست ،خوشحال
می شویم که به عنوان جمع بندی گپ و گفتمان بیان بفرمایید.
دوستی و همکاری بین پرسنل شرکت باعث یکپارچگی و پیشرفت شرکت در
رسیدن به اهدافش خواهد شد.امیدوارم با تقویت دوستی ها محیطی گرم و
صمیمانه ایجاد کنیم.

تبریک

از طرف مدیریت و پرسنل شرکت پاالیش سبز
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سرکار خانم کرمی؛جناب آقای مفتاح پور
امروز برگی جدید از دفتر زندگیتان ورق خورده است.در جاده ی جدید زندگی گام هایی
بردارید که فردایی روشن تر از امروز را برای شما به ارمغان آورد.خوشبختی و سربلندی
شما زوج جوان را از یگانه ایزد هستی خواهان هستیم.
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مقاله

كارايي مهندسي ارزش در پروژه هايEPC
اهمیت و ضرورت بکارگیری مهندسی ارزش
در پروژه هایEPC

 -3ريسك گريزي و عدم تمايل به خالقيت
مقاومت دست اندركاران پروژه هاي مختلف در برابر
ايده هاي جديد به علت طراحي مجدد ،مشكالت
اجرائي ايده هاي جديد ،اولويت دادن روشهاي تجربه
شده بر ايده هاي جديد و ريسك دار مهمترين تأثير
را در تشديد اثرات عامل ريسك گريزي دارند.
 -4شناخت ناكافي و درك ناصحيح از مفهوم
مهندسي ارزش
عدم آشنائي مديران ارشد پروژه ها با تكنيك مهندسي
ارزش و عدم احساس نياز دست اندركاران ،ذينفعان
و كارفرمايان در پروژه ها به اين روش و برداشت
ناصحيح از آن به عنوان يكي از وظايف مهندسين
مشاور در هنگام طراحي از عوامل اين بخش است.
 -5كمبود نيروي انساني متخصص در زمينه
مهندسي ارزش
هر پروژه استراتژي خاص خود را دارد و تعداد نيروي
متخصصي كه در تيم پروژه باشند و اعضاي تيم را
بطور مناسب در طول مراحل اجراي اين تكنيك
رهبري كنند ،در كشور انگشت شمار هستند.
 -6فقدان فرهنگ و انگيزه كار گروهي
فقر فرهنگي كار تيمي بين دست اندركاران پروژه ها
و فقدان ارتباط الزم هنگام طراحي و اجرا بين اعضاي
تيم و تقسيم قدرت تصميم گيري بين بعضي از اعضا،
مواردي هستند كه موفقيت تيمي را تهديد ميكنند.
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مهندسي ارزش روشي است سيستماتيك كه هدف
آن بهينه سازي شاخص ارزش يك پروژه است.در
پروژه هايEPCپيمانكاردر مرحله مناقصه و زمان
عقد قرارداد مهندسي ،پايه پيشنهادي خود را بعنوان
مبناي كار ارائه داده است و چون در اين مرحله
اطالعات دقيقي در دسترس ندارد و اين اطالعات در
طول مطالعات حاصل مي شود و پيمانكاران در زمان
مناقصه امكان هزينه بيش از حد را ندارند ،لذا عمدتاً
طرح هاي پايه تا حدودي دست باال در نظر گرفته در مهندسي ارزش صرفاً هدف كاهش هزينه نيست
مي شوند .از ويژگي هاي پروژه هايEPCمي توان بلكه هدف جامعتر ،افزايش ارزش را پيگيري مي كند.
به كمبود زمان ،كمبود اطالعات ،كمبود ايده ،پيش هزينه يكي ازعوامل موثر بر ارزش يك پروژه است و
فرض هاي منفي در جهت پوشش دادن احتماالت ،عوامل ديگري از جمله زمان ،كاركرد و كيفيت نيز بر
چند مفهومي بودن طراحي و تخمين باالتر از حد نياز آن تاثيرگذار هستند .دستيابي به ارزش باال با افزايش
اشاره كرد .لذا با توجه به اين محدوديت ها و كمبود كاركردهاي پروژه ،كاهش هزينه هاي پروژه ،دستيابي
تجربه و ضعف در روابط انساني ضرورت استفاده از توأمان به افزايش كارايي و يا كاهش هزينه شكل مي
مهندسي ارزش در پروژه هاي EPCاحساس مي گيرد .نگرش مهندسي ارزش به هزينه ها مقطعي و
شود،اما چون ماهيت تغييرات در مراحل طراحي كوتاه مدت نبوده بلكه اين روش هزينه هاي دوره عمر
اوليه ،طراحي نهائي و اجرا يكسان است و قيمت پروژه را نيز مورد بررسي قرار مي دهد .اين هزينه ها
ثابت درنظر گرفته ميشود ،معموالً كارفرما با هر نوع شامل هزينه هاي دوره ساخت و ارزش حال تمام
تغييري در مشخصات طرح مخالفت مي كند و معتقد هزينه هاي محتمل در حين استفاده از تسهيالت
است که در زمان مناقصه هزينه طرح را باال پرداخت ايجاد شده مي باشد .از اين رو آنچه در اين روش
كرده است در حاليكه گاهي اوقات تغييرات اندك در مطرح مي شود ،ديد واقعي تر از هزينه هاي پروژه
يك طرح مي تواند باعث سود كلي و جلوگيري از است و ما را به سمت گزينه هايي كه در آينده نيز
اتالف سرمايه ملي شود.مطالعات مهندسي ارزش يك هزينه هاي كمتري ايجاد مي كند ،سوق مي دهد.
تالش چند رشته اي است و شامل گردآوري و تشكيل
يك گروه از افراد است كه با اطمينان بتوان گفت در
كنار هم مي توانند تمامي زمينه هاي پروژه را مورد
بررسي و بازبيني قراردهند .اين افراد همانند يك گروه موانع بهره گیری از مهندسی ارزش در پروژه هایEPC
با هدايت و رهبري يك تسهيل گر مهندسي ارزش
عمل مي كنند .وظيفه تسهيل گر هدايت افراد در  -1عدم فرهنگ و انگيزه الزم براي صرفه جوئي
قالب برنامه كاري مهندسي ارزش است .هر متخصص و بهره برداري بهينه از منابع
زمينه هاي مرتبط با خود را در پروژه بررسي كرده
نظر مي دهد .تخصص هاي بكار رفته در يك پروژه نبود فرهنگ و انگيزه الزم براي صرفه جوئي در اموال
گوناگون هستند ولي عموماً همپوشاني هايي دارند عمومي ،كم اهميت بودن انجام بهتر كارها بعنوان يك
و تغييرات در يك زمينه ممكن است اثراتي روي وظيفه اعتقادي و ملي ،برتري منافع شخصي بر رونق
زمينه هاي ديگر پروژه داشته باشد.استفاده از روش اقتصادي جامعه در فرهنگ عامه و نبود نظام پاداش
مهندسي ارزش موجب مي شود اين تاثيرات در حين به صرفه جوئي هاي انجام شده مؤثرترين عامل به
كار ديده شوند و هر تخصص جداگانه عمل نكند.
حساب ميرود.
از سوي ديگر گاهي برخي از ايده هاي اوليه و نظرهاي
اصالحي ازسوي كساني مطرح مي شود كه در رشته
مورد نظر متخصص نيستند .اين نظرها در قالب يك
گروه محك مي خورند و تبديل به راه حل هاي
جامعي مي گردند .به اين طريق ظرفيت هاي فكري
پروژه با بكارگيري ايده هاي مختلف و نگرش هاي غير
يكسان افزايش مي يابد.

 -2كمبود قوانين و مقررات الزم و مناسب
كمبود قوانين و مقررات كشوري جهت جلوگيري
از نوسانات قيمت در بازار عامل دوم به حساب می
آید بطوريكه مث ً
ال در يك پروژه پيمانكار طبق پيروي
از قوانين مشخص اقتصادي و با درنظر گرفتن يك
ضريب حاشيه اطمينان ،اقدام به برآورد قيمت ميكند
درحاليكه ممكن است پيش بيني او هرگز به وقوع
نپيوندد.
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آشنایی با شرکت ها

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
سابقه اكتشاف نفت در مناطق نفت خيز جنوب
ايران به سال  1287خورشيدي ( 1908ميالدي)
برميگردد ،در اين سال در پي تالش چندساله
حفاران و كاوشگران نفت در مناطق شمالغرب و
جنوب كشور ،اولين چاه خاورميانه با توليد اقتصادي،
در ميدان نفتون مسجدسليمان حفر و در عمق 338
متري به نفت رسيد.
بهرهبرداري از اين چاه كه با توليد  500بشكه در
روز عم ً
ال از سال  1290خورشيدي آغاز شد ،سرآغاز
فعاليت صنعت نفت ايران محسوب ميشود.
پس از پيدايش نفت در مسجدسليمان ،عمليات
كاوش براي كشف مخازن ديگر ادامه يافت و
درپي آن حوزههاي نفت خيز هفتگل (،)1306
آغاجاري( ،)1315اهواز( ،)1337بينك (،)1328
بيبيحكيمه ( ،)1340مارون و كرنج ()1342
و پازسي و رگسفيد ( )1343كشف و مورد
بهرهبرداري قرار گرفت.

مجموعه اين ميدانها با تمامي تاسيسات ،كارخانجات
و خطوط لوله مورد نياز توليد ،فرآورش و انتقال نفت
به پااليشگاههاي داخلي و پايانههاي صادراتي نفت
خام ،هم اكنون بخش عمدهاي از مناطق نفت خيز
جنوب را تشكيل ميدهد.
تا قبل از دهه  50فعاليتهاي مربوط به اكتشاف و
توليد در شركت سهامي اكتشاف و استخراج متمركز
بود و مركز عمليات اين شركت كه مسئوليت
برنامهريزي ،تهيه منابع مالي ،نحوه برداشت از مخازن
و همچنين توسعه ميدانها و تاسيسات فني را به
عهده داشت ،در مسجدسليمان مستقر بود.
در آغاز دهه  50به دليل شتاب گرفتن روند
فعاليتهاي توليد نفت و گاز و عمليات اكتشاف و
حفاري« ،شركت خاص خدمات نفت ايران»(اسكو)
به عنوان شركت پيمانكار طرف قرارداد شركت
ملي نفت ايران ،تشكيل و انجام تمامي فعاليتهاي
اكتشافي ،برنامهريزي و اجراي عمليات حفاري،

نصب و راهاندازي تاسيسات و خطوط لوله ،مطالعه
ميدانها و تهيه طرح پيشنهادي برنامههاي توسعه و
ازدياد ظرفيت برداشت و نيز برآورد بودجههاي ارزي
و ريالي را به عهده گرفت.
در كنار اين شركت ،شركت عمليات غير صنعتي نيز
تمامي فعاليتهاي غير صنعتي را از وظايف اصلي
توليد در مراحل مختلف تفكيك  ،عهدهدار شد .با
پيروزي انقالب اسالمي و خلع يد از پيمانكاران خارجي
مجموعه عمليات اكتشاف ،حفاري و بهرهبرداري به
كاركنان و مديران ايران محول شد .همچنين مراكز
راهبردي فعاليتهاي پشتيباني نيز كه اين زمان در
آبادان مستقربود ،به اهواز منتقل گرديد.
در گذر اين تغيير ،توليد بيش از  85درصد نفت
و صددرصد گاز و مايعات گازي ،خوراك رساني به
پااليشگاهها و شركت ملي گاز ايران و همچنين
تامين خوراك هيدروكربوري مجتمعهاي پتروشيمي
به مديريت مناطق نفت خيز واگذار شد.

تاسيسات

تا سال 1357

بعد ازسال 1357

تعداد ميدانهاي نفتي توليدي

24

42

تعداد كل چاه ها

1397

2450

نسبت چاه هاي توليدي به كل چاهها

× 20/4

×49/9

تعداد چاه هاي فعال و توليدي

354

1352

تعدادواحدهايبهرهبرداري/تاسيسات توليدي

44

60

تعداد كارخانههاي نمك زدائي

3

16

تعداد تلمبهخانهها نفت

6

6

تعداد واحدهاي جمعآوري و تقويت فشارگاز

-

36

تعداد ايستگاههاي تزريق گاز

-

11

تعداد كارخانجات گاز و گاز مايع

9

16

پااليشگاههاي گاز مايع

1

2

تعدادپااليشگاههايدريافتكنندهنفت مناطق

5

8
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مناطق نفت خيز جنوب پس از پيروزي انقالب اسالمي،
با وقوع جنگ تحميلي ،قدم به ميدان آزموني بزرگ نهاد،
وجود تاسيساتي پراكنده و بيدفاع كه براي فعاليت در
زمان صلح طراحي و ساخته شده بودند ،واقع شدن
تاسيسات و مبادي صادراتي درميانه يا خطوط مقدم
جنگ و يا حداكثر در فاصله كمي از جبههها ،بزودي
تاسيسات و بندرگاههاي نفتي اين شركت را به عنوان
اهدافي بزرگ و استراتژيك براي حمله هوايي و زميني

دشمن مبدل ساخت كه دراين راه حماسه  8سال
جنگ تاسيسات و استمرار توليد و صادرات نفت در
زير بمباران وحشيانه دشمن ،نام مناطق نفت خيز
جنوب ايران را جاودانه ساخته است .نگاهي گذرا
به افزايش واحدهاي بهرهبرداري ،كارخانههاي گاز
و گاز مايع ،كارخانههاي نمكزدايي  ،پااليشگاههاي
گاز مايع و به ويژه واحدهاي جمعآوري ،تقويت و
تزريق گاز به عنوان پروژههاي تازه و بدون سابقه

قبلي و در راس آنها ميدانهاي نفتي و چاههاي توليدي،
مخصوصا مقايسه نسبت چاههاي در مدار راس توليد
به كل چاهها در دو مقطع قبل و بعد از انقالب  ،اين
حقيقت را نشان ميهد كه مناطق نفت خيز جنوب
نه تنها قادر به اجراي برنامههاي فني-تخصصي است
بلكه در امر تصحيح و توسعه اين برنامهها نيز با
نگرشي ارزشي و متناسب با افزايش نيازهاي مملكتي
در مقطع بعد از انقالب ،بسيار موفق بوده است.
منبع www.nisoc.ir :
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آموزشی

شرح کار توربین

نحوه کار یک توربین گازی به این صورت است
که ابتدا هوای تازه از طریق کانال ورودی،وارد
توربین شده و سپس هوای ورودی به کمک یک
کمپرسور محوری فشرده میشود.پس از آن به هوای
فشرده شده سوخت گاز تزریق گردیده و میسوزد
و طی این فرآیند سطح انرژی آن افزایش می یابد.
سپس سوخت محترق شده که دما و فشار باالیی
دارد به یک توربین انبساطی یا EXPANSION
 TURBINEهدایت میشود و در آنجا گاز به
انرژی مکانیکی تبدیل شده و باعث چرخش محور
توربین میشود.
تبادل انرژی در توربین واقع در دو مرحله اتفاق می
افتد .در نازل ورودی توربین گاز داغ منبسط میشود و
بخشی از انرژی حرارتی آن به انرژی جنبشی تبدیل

میشود ،سپس در قسمت پره های توربین  ،انرژی
جنبشی به پره های در حال چرخش منتقل شده
و به گاز تبدیل میشود به طور معمول بیش از
50درصد گازی که توسط توربین تولید میشود و
صرف چرخاندن کمپرسور محوری میگردد.
توربین گازی ماشینی است که با هوای محیط کار
میکند در نتیجه با تغییر عوامل موثر بر شدت جریان
هوای ورودی عملکرد توربین نیز تغییر میکند.لذا در
طراحی  ،شرایط مرجع برای متغیرهای توربین فشار
14.7psiو دمای  59درجه فارنهایت در نظر گرفته
(
)
میشود.
طبق پارامترهای مربوطه به راندمان توربین دمای
محیط  ،روی شدت جریان هوای ورودی تاثیر
گذاشته و در نتیجه پارامترهای مختلف توربین و

بازده آنها از جمله توان خروجی  ،مصرف انرژی
حرارتی  ،جریان خروجی اگزوز و شدت انتقال
حرارت را تحت تاثیر قرار میدهد.
در صورتیکه از سوختی با ارزش حرارتی کمتر
استفاده شود به دلیل افزایش مصرف سوخت و هوا
میزان شدت جریان جرمی توربین افزایش می یابد
و در نتیجه احتمال نزدیک شدن نسبت به تراکم
کمپرسور به محدوده سرج( )surgeزیاد میشود.این
به آن معناست که برای کار کردن توربین حجم زیاد
سوخت نیاز است در نتیجه افزایش حجم سوخت
باعث میشود که فشار خروجی کمپرسور به عقب
رانده شود و نهایتا در کمپرسور یک جریان برگشتی
ایجاد شود.

-1پره های متغیر داخلی

1-Variable geometry inlet guide vane
-2کمپرسور فشار پایین

)2-Low pressure compressor(LPC
-3کمپرسور فشار باال

)3-High pressure compressor(HPC
-4محفظه احتراق

)4-Combustion chamber(CC

)5-High pressure turbine(HPT

-8دستگاه فرعی گیربکس

-6توربین فشار پایین

-9استارتر برقی

)6-Low pressure turbine(LPT

-10شاسی

8-Auxiliary drive gearbox
9-Electric starter
10-Frame
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-5توربین فشار باال

-7توربین قدرت

)7-Power turbine(PT
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روز شمار صنعت نفت

 16مرداد  :1331درخواست پرداخت طلب
ايران از انگليس
 19مرداد : 1346كشف نفت در ميدان نوروز
 22مرداد  : 1375امضاي قرارداد صدور گاز
ايران به تركيه
 24مرداد  : 1344احداث خط لوله نفتشهر
به كرمانشاه
 29مرداد  :1330شكست مذاكرات هيات
استوكس
 1شهريور  : 1372افتتاح پااليشگاه اراك
 9شهريور : 1333امضاي قرارداد استعماري
كنسرسيوم ميان دولت زاهدي و  8شركت
بزرگ نفتي بين المللي

شکست استوکس در برابر مصدق

شركت پااليش نفت شازند اراك از شركت هاي فرعي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي
ايران است  .اين مجموعه اولين پااليشگاه ساخته شده پس از انقالب اسالمي و بزرگترين پااليشگاه تك
واحدي كشور است كه در1شهریور  1372با ظرفيت  150هزار بشكه در روز راه اندازي شد  .اين پااليشگاه
بدون هيچگونه سرمايه گذاري با بهينه سازي فرآيند هاي توليد هم اكنون با ظرفيت ميانگين 175هزار
بشكه در روز بيش از  11درصد از فرآورده هاي سوختي مورد نياز كشور را تأمين نموده و اولين توليد
كننده بنزين بدون سرب در كشور است  .شركت پااليش نفت شازند اراك پيشتاز شركت هاي پااليش
نفت كشوردراخذ گواهينامه هاي ايزو  9002در سال(, )1378گواهينامه ايزو  14001در سال ( )1379و
گواهينامه OHSAS 18001در سال (  )1380بوده است  ,و نيز از سال  1383داراي گواهينامه IMS
درحد استانداردهاي جهاني است .همچنين اقداماتي در جهت پياده سازي  MISو نظام تحول اداري
صورت گرفته است .
خوراك نفت خام اين شركت توسط خط جنوب شمال نفت خام و از ميدان اهواز آسماري تأمين ميشود.
همچنين محصوالت توليدي توسط خط لوله  ،راه آهن و مخزن دارهاي شركت ملي پخش فرآورده در سراسر
كشور توزيع مي گردد  .اين شركت عالوه بر نيازهاي منطقه ،بخشي از خوراك مجتمع پتروشيمي اراك را
نيز تأمين مي نمايد وهمچنين به لحاظ بهره گيري از واحد تبديل كاتاليستي با تكنولوژي احياي مداوم ضمن
توليد بنزين بدون سرب مقادير زيادي پالت فرميت را به منظور تأمين بنزين بدون سرب به شركت پااليش
نفت تهران ارسال مي نمايد .

پانزدهمین سال امضای قرارداد صدور گاز
ایران به ترکیه
تنها صادرات موجود گاز طبيعي كشور جمهوري اسالمي ايران از طريق خط لوله ,به كشور تركيه است.
در سال  1375بر طبق توافقات بين كشورهاي ايران و تركيه ,قرارداد  23سالهاي براي صادرات گاز ايران
به تركيه امضا رسيد كه براساس آن قرار شدکه صادرات گاز ایران به تركيه در سال  2007به ميزان ساالنه
 10ميليارد متر مكعب برسد .براساس اين توافق ،در مجموع طي  23سال 228،ميليارد متر مكعب گاز به
تركيه صادر خواهد شد .اين پروژ ه از سال  1380آغاز شده است كه به داليل فني و مشكالت اقتصادي
تركيه ,چند بار با وقفه مواجه شده است .الزم به ذكر است ،در سال  ،2002تنها حدود  670ميليون متر
مكعب گاز از طريق خط لوله به كشور تركيه صادر شده است.
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سر ريچارد استوكس  ،يكي از نخبگان ثروتمند
بریتانيا كه هيچ تجربه اي در خاور ميانه نداشت به ايران
آمد  .استوكس دستور داشت كه به دكتر مصدق بگويد
كه شركت نفت ،اصل تعلق نفت به ايران را مي پذيرد
و اكنون مايل است كه منافع خود را بر پايه  50-50با
ايران تقسيم كند  ،اما انگليسي ها بايد كنترل حفاري
 ،پااليش وعمليات صدور نفت را همچنان در دست
داشته باشند .
مصدق هم اعالم كرد كه عالقه مند است فقط درباره 3
نكته مذاكره كند -1 :ادامه فروش نفت ایران به بريتانيا
براي رفع نيازهاي داخلي آن  – 2انتقال تكنسينهاي
انگليس به شركت تازه تاسیس ملي نفت ايران -3
مقدار غرامتي كه ايران بايد براي دارايي هاي ملي شده
شركت نفت انگليس و ايران پرداخت كند .
استوكس و مصدق چندين بار با هم مالقات داشتند اما
استوكس با شكست مواجه شد.
در نهایت  31مرداد  ،انگليسي ها يك رشته مجازات
اقتصادي عليه ايران به اجرا نهادند
روز بعد استوكس تهران را ترك كرد .

اول شهریور؛هفدهمین سالگرد تاسیس پاالیشگاه
شازند اراک
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آیا میدانید...

نوستالژی نفت در متون و اسناد تاریخی

سال1337نخستین سنگ بنای یک ساختمان
پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران با نام امور
پژوهش و آزمایشگاه هاگذاشته شد که مدتی بعد
به مرکز پژوهش و خدمات علمی وزارت نفت تغییر
نام داد و باالخره در سال  1368به عنوان نخستین
پژوهشگاه در کشور،از طرف وزارت فرهنگ و آموزش
عالی به رسمیت شناخته شد.
بنزین را نخستین بار در آلمان(بنزین)نامیدند.
اولین محموله نفت ایران در سال1912به خارج
از کشور صادر شد.
نخستین خط لوله به تدریج از آبادان به تهران
و از تهران به مشهد و رشت کشیده شد.
نفت برای اولین بار در سال1304شمسی به بازار
ایران عرضه شد.
تا سال1318که ورود نفت از خارج کشور قطع
شد مصرف نفت از 12400متر مکعب در سالهای
اولیه کشف نفت به 250هزار متر مکعب در سال
رسید.
یکی از نخستین پاالیشگاه های جهان در
پولشیتی،رومانی که در سال 1856ساخته شده در
فهرست آثار یونسکو ثبت شده است.این پاالیشگاه
هم اکنون یک موزه است.
پاالیشگاه های اولیه در ایالت متحده تنها نفت
سفید را پاالیش میکردند و مابقی محصوالت پاالیش
نشده به نزدیک ترین رودخانه تخلیه میشد.

می گویند نه ناکامی هیئت هلندی در پیدا کردن نفت تاثیری در روحیه
ماجراجویی دارسی داشت،نه شرح بسط دمورگان فرانسوی واقعا مجابش
کرد.دارسی دنبال گنج بود و ماجراجویی در صحرا و نه میانسالی مانعش
بود و نه خرج و مخارج.برای همین هم بود که وقتی دروموند ولف(وزیر
مختار سابق انگلیس در ایران)ترتیب مالقات او را با کتابچی خان معروف
داد،نه نگفت.آنتوان کتابچی مسئول امور گمرک ایران و به تمام معنا
داللی بود که برای پیدا کردن سرمایه گذار به پاریس رفته بود،دلیلش هم
ساده بود؛ایران فقیر بود.
مظفرالدین شاه میخواست برود فرگ لنگر بیندازد و امتیازهای قبلی
فروخته شده مثل امتیاز رویتربه مذاق خاندان شاهی خوش آمده بود.
این وسط آنتوان کتابچه رفت سراغ مردی به نام ادوارد کوت که
همدومورگان زمین شناس را میشناخت  ،هم منشی رویتر پدرزنش بود.
کوت هم کل ماجرای کشف نفت و امتیازهای چرب و چیلی را که ایرانی
ها میدادند  ،پرونده کرد و خالصه با دلبری هم دل وزیر مختار سابق
ایران را بدست آورد هم دل دارسی را.
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پس از نیمه دوم قرن بیستم در ایالت متحده
سازمان های محیط زیست قوانین بسیار محدود
کننده ای برای احداث پاالیشگاه های جدید (از نظر
آلودگی های آب و هوا)وضع نموده اند.این شرایط
احداث پاالیشگاه های جدید در آمریکا را بسیار
محدود و پرهزینه کرده است،به طوری که آخرین
پاالیشگاه نفت احداث شده در ایالت متحده مربوط
به سال 1976است.

23ربیع الثانی 1302هجری قمری،تلگراف
از بوشهر به تهران
<<از قراری که مذکور میشود معادن نفت واقعه قریب
به قریه دالکی من مضافات بوشهر که بندگان جناب
جاللتمآب اجل اکرم مخبرالدوله دام اقبال اهلل تعالی
به کمپانی تجاری هلندی واگذار و مقرر فرموده اند
بروند مشغول نفت گیری و روغن سازی بشوند.اکنون
در بوشهر تجار مزبور مشغول فراهم آوردن اسباب کار
عمله هستند  ،که امروز و فردا عزیمت به صوب مقصود
نمایند>>...
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زنگ فراغت

فرمول موفقیت در محیط کار

 - 1از رئیستان بخواهید که شما را برای پیشرفت
در کار راهنمایی کند و توصیه های او را به کار
گیرید.

حکایت
همین چند هفته پیش بود که یک ایرانی داخل بانکی
در منهتن نیویورک شد و یک شماره از دستگاه گرفت.
وقتی شماره اش از بلندگو اعالم شد پیش
کارشناس بانک رفت و گفت که برای مدت دو
هفته قصد سفر تجاری به اروپا را دارد و به همین
دلیل نیاز به وام فوری به مبلغ  5000دالر دارد.
کارشناس نگاهی به تیپ و لباس موجه مرد کرد و گفت
که برای اعطای وام نیاز به قدری وثیقه و گارانتی است
و مرد هم سریع دستش را توی جیبش برد و کلید
ماشین فراری جدیدش را که دقیقا جلوی در بانک
پارک کرده بود  ،به کارشناس داد و رئیس بانک
هم پس از تطابق مشخصات مالک خودرو باالخره
با وام موافقت کرد آن هم فقط برای دو هفته .
کارمند بانک هم سریع کلید ماشین گران قیمت
را گرفت وماشین به پارکینگ بانک در طبقه پائین
انتقال داده شد.
مرد بعد از دو هفته همان طور که قرار بود برگشت
 5000دالر 15.86 +دالر کارمزد وام را پرداخت کرد.
کارشناس رو به مرد کرد و از قول رئیس بانک گفت
« از اینکه بانک ما را انتخاب کردید متشکریم»
و ادامه داد ما چک کردیم و معلوم شد که شما
یک مولتی میلیونر هستید ولی من یک سوال
برایم باقی مانده که با این همه ثروت چرا به
خود زحمت دادید  5000دالر از ما وام بگیرید؟
مرد ایرانی نگاهی به کارشناس بیچاره کرد و گفت:
تو به من بگو کجای نیویورک میتوانم ماشین
 250.000دالری را برای  2هفته با اطمینان خاطر
فقط با  15.86دالر پارک کنم.
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 -2نسبت به سازمان و شغل خود تعهد کامل داشته
باشید  .افراد مسئولیت ناپذیر آینده خوبی ندارند.
 -3سرعت از ویژگی های دهه نود به بعد است.
هنگامی که موقعیت مناسب برایتان پیش می آید
به سرعت حرکت کنید.
 -4برای رسیدن به شغلی که طالب آن هستید
مهارت ها و دانش هایی را که الزم است مشخص
کنید و سپس تالش برای به دست آوردن آنها را
آغاز کنید.
 -5برای کار خود وقت زیادی صرف کنید .همکاران
با نفو ِذ شما همه را زیر نظر دارند.
« -6همه از همه چیز باخبرمی شوند ».هرگز
حرفی را که مایل نیستید کسی بداند به هیچ کس
نگویید.
 -7در محیط کار مانند بازیکن یک تیم عمل کنید
 .با همه همکاری کنید و کلیه همکاران را حمایت
کنید.
 -8به رئیس ،سازمان و همکارانتان وفادار باشید.
همیشه کسی دارد حرف های شما را می شنود.
 -9از کسانی که به شما کمک می کنند تشکر و
قدردانی کنید .همیشه این احساس قدردانی را در
برخوردهایتان داشته باشید.

 -10شما با تبدیل شدن به یک عنصر با ارزش برای
رئیس و سازمانتان برای آینده کاری خود قدرت
ایجاد می کنید.
 -11هرچه کارتان را بهتر انجام دهید  ،قدرت و نفوذ
بیشتری پیدا خواهید کرد.
 -12در هر مرحله ای از کار که هستید از مشورت
رویگردان نباشید  .کسی را پیدا کنید که به شما
توصیه های مفید کند و راهنمایی تان نماید.
 -13احساسات خود را کنترل کنید .قبل از هر
واکنشی ،نفس عمیق بکشید و تا ده بشمارید.
قبل از آن که واکنش نشان دهید ،با سؤال کردن و
گوش دادن دقیق به پاسخ ها به حقایق پی ببرید.
 -14در گفتگو ،کسی که سؤال می کند کنترل را
در دست دارد  .برای اداره کردن یک بحث از دیگران
سؤال کنید.
 -15توانایی شما در حل مشکالت تأثیر به سزایی
در میزان پیشرفت شما در کار دارد.
 -16ذهن خالق داشته باشید .همیشه در پی یافتن
راه های سریع تر ،جدیدتر ،بهتر و مؤثرتر برای حل
مشکل یا انجام کار باشید.
 -17قبل از آن که واکنش نشان دهید ،با سؤال
کردن و گوش دادن دقیق به پاسخ ها به حقایق
پی ببرید.
 -18در مواردی که به تصمیم گیری و پاسخ سریع
نیاز است ،خودتان را تحت فشار قرار ندهید.
 -19تصمیم های عجوالنه تقریباً همیشه تصمیم
های نادرستی هستند .در تصمیم گیری عجله
نکنید.
 -20آمادگی  ،مشخصه افراد ماهر و تواناست .قبل از
هر گفتگوی مذاکره ای  ،خود را آماده کنید.
-21هرگز هنگامی که شغل یا حقوقی به شما
پیشنهاد می شود ،بالفاصله آن را نپذیرید .از
پیشنهاد کننده بخواهید که برای بررسی آن به شما
فرصت دهد.
 -22دقیقاً بدانید که برای دریافت اضافه حقوق چه
کارهایی باید انجام دهید.
 -23همیشه برای دور شدن از شرایطی که برایتان
غیر قابل قبول است آماده باشید  .این آخرین حربه
مذاکره است.
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اصول تغذیه مناسب در محیط کار
افراد شاغل حداقل يك سوم روز را در محيط كار

ميگذرانند و بطور معمول يك وعده غذايي و يك
ميان وعده خود را در محيط كار مصرف ميكنند.

نقش تغذيه مناسب در سالمت عمومي و بازده كاري
به اثبات رسيده است .تامين غذاي مغذي و سالم

سبب ارتقاء سالمت و افزايش بازده كاري كاركنان

ميشود.

اصول كلي تغذيه در محيط كار:
-1مصرف قندها و كربو هيدراتهاي ساده مثل قند
و شكر ،نانهاي سفيد و برنج سفيد در محيط كار
اگرچه در كوتاه مدت به باال رفتن قند خون كمك
ميكند ،ولي با تحريك ترشح انسولين ،ورود گلوكز به
سلول را تسريع كرده و در نهايت كاهش قند خون و
عوارض ناشي از آن مانند خستگي ،خواب آلودگي و
كاهش بازده كاري را بدنبال دارد.
-2نحوه تغذيه در محيط كار ميتواند به ايجاد استرس
هم كمك كند .استرس همراه با تغذيه نامناسب و
بي تحركي زمينه را براي ابتال به بيماريهاي مزمن
فراهم ميكند.
-3سطح هورمونهاي مولد استرس مانند كورتيزول با
مصرف غذاهاي چرب و هورمون آدرنالين در اثر مصرف
زياد قند و شكر و كافئين (در قهوه و نوشابههاي كوال)
در خون باال ميرود.

-4مصرف مداوم كربو هيدراتها و غالت همچون انواع
كيك ،كلوچه ،بيسكويت با توجه به كالري بااليي
كه دارند ميتواند سبب اضافه وزن و چاقي ،به ويژه
در افرادي كه فعاليت بدني كمي در محل كار دارند
شود.
-5با تغييرات جزئي از جمله كاهش مصرف قند و
كافئين (موجود در نوشابهها) مصرفي در محيط كار
و رعايت اصل تنوع در برنامه غذايي روزانه ميتوان به
حفظ تعادل قند خون و افزايش دريافت مواد مغذي
كمك كرد كه نتيجه آن عالوه بر حفظ سالمت و
كاهش عوامل خطر بيماريهاي مزمن ،افزايش كارايي
ط هاي كار است.
و بازده كاري كاركنان در محي 
براي داشتن تغذيه مناسب در محل كار:
-1با توجه به اينكه تداوم كار نشسته و بدون تحرك
ميتواند موجب اختالل در كاركرد دستگاه گوارش و
ايجاد يبوست شود .بهتر است از نان و غالت كامل
(سبوسدار) استفاده شود .بعنوان مثال بجاي مصرف
نانهاي تهيه شده از آرد سفيد (مثل نان لواش و
باگت) نان سنگك و يا نان جو مصرف شود.
-2در صورتي كه امكان انتخاب غذا در رستوران محل
كار وجود دارد ،از غذاهاي بخارپز ،آب پز و يا كبابي
بجاي غذاهاي چرب و سرخ شده استفاده شود.
-3بجاي گوشت قرمز ،غذاهايي كه با ماهي و يا مرغ
تهيه شدهاند مصرف شود و در صورتي كه امكان
انتخاب نيست ،تمام چربيهاي گوشت قرمز را قبل

از مصرف بايد جدا كرد.
-4بجاي نوشابههاي گازدار كه مقدار زيادي مواد قندي
و كافئين وارد بدن كرده و منجر به چاقي ميشوند .از
نوشيدنيهاي سالم تر مثل آب و دوغ كم نمك و بدون
گاز استفاده شود.
-5اگر در محيط كار غذاهايي مانند عدسي و يا خوراك
لوبيا سرو ميشود ،به خورشتهاي چرب و غذاهاي
سرخ شده ترجيح داده شود .غذاهايي كه با حبوبات
تهيه شدهاند (مثل عدسي و خوراك لوبيا) وقتي همراه
با نان مصرف شود نه تنها منبع خوب پروتئين هستند
بلكه به علت دارا بودن فيبر به سالمت بدن كمك
ميكنند .فيبر عالوه بر تنظيم حركات دستگاه گوارش،
جذب چربيها و مواد قندي را نيز كاهش ميدهد.
-6در ميان وعدهها ،بجاي مصرف مواد قندي ،شيريني
و يا بيسكويت ،بهتر است انواع سبزي و صيفيجات
مثل خيار ،كوچه فرنگي ،كاهو ،هويج ،ميوهها و يا
لقمههايي كه در منزل تهيه شدهاند مثل نان و پنير و
سبزي مصرف شود.
بخاطر داشته باشيد كه با پيروي از يك الگوي غذايي
سالم در محيط كار نه تنها از اضافه وزن و چاقي ،ابتال
به بيماريهاي قلبي عروقي ،ديابت و ساير بيماريها
پيشگيري كردهايد ،بلكه با بهبود عملكرد و افزايش
بازده كاري موجبات ارتقاء خود را در محيط كار نيز
فراهم ميكنيد.
منبعtebyan.net :

داستانک
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به الک پشتم قرقره ای بستم
و بدرقه اش کردم
در حالی که
سر نخ در دستم بود
و دلم بی قرار می تپید.
می خواست برود دنیا را ببیند:
شالیزارهای چین،
خانه های سنگی یمن،
مدرسه های باله روسیه
و بچه های سیاه پوست تانزانیا
که با پالستیک سوخته

و جسمی خسته
به خواب می روند.
گاهی که خوشحال است
نخ را سه بار می کشد
و من نفس راحتی می کشم
که هنوز چیزی برای خوشحالی مانده
اما اغلب
نخش می لرزد
و این یعنی
یا باد می وزد،
یا دارد اشک می ریزد.

من
می دانم
که در دشت های آفریقا،
نوار غزه،
عراق،
هندوستان
و اغلب جاهای دنیا
باد می وزد
وگرنه
مگر یک الک پشت
چقدر اشک برای ریختن دارد؟
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همسو با سیاست های اصل 44
عامری :ساخت همه انبارهای سوخت
شرکت ملی پخش به بخش خصوصی
واگذار شد

مدير عامل شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب در گفتوگو با فارس خبر داد:
تزريق روزانه  110ميليون متر مكعب گاز به
مخازن نفتي جنوب كشور

جذب  14ميليارد دالر براي توسعه ميادين
نفتي خليج فارس

شرکت ملی گاز ایران:
صادرات گاز ایران به ترکیه به درخواست
بوتاش متوقف شد

اوجي :ايران براي صادرات روزانه  60ميليون
متر مكعب گاز به اروپا آماده مي شود

فعالیت همزمان تاسیسات دریایی در  9فاز
پارس جنوبی

ساخت سیستم اعالم و اطفای حریق
توربینهای گازی در پاالیشگاه بندرعباس

درآمد  100ميليارد دالري كشور پس از اتمام
فازهاي پارس جنوبي

احداث نخستين خط انتقال برق HDVC
كشور كليد خورد

دستگاه «قفل شونده چاههاي باز نفتي»
طراحي و ساخته شد

میرکاظمی :درآمد ساالنه پارس جنوبي به
بيش از  100ميليارد دالر مي رسد ؛ تمام پروژه
هاي صنعت نفت تا پايان امسال فعال مي شود

با تالش شرکت ملی حفاری ایران انجام
میشود:
حفاری همزمان دو حلقه چاه در میدان
نفتی یادآوران
با ساخت كاتاليست هاي مورد نيازصنعت
نفت؛ ايران به جمع كشورهاي دارنده
دانش فني تبديل گاز به بنزين پيوست
اختيار انجام سرمايه گذاري مشترك با
كشورهاي خارجي به وزير نفت واگذار شد
صدور مجوز ترانزيت گاز ايران به سوريه از
سوي دولت عراق
آمادگی ایران برای دریافت گاز ترکمنستان از
طریق فاز دوم خط لوله وارداتی
پیشرفت فازهای  17و  18پارس جنوبی به نیمه
رسید
تخصیص یک میلیارد دالر اعتبار به فازهای 17
و  18پارس جنوبی
با شرکت در یک دوره تخصصی صورت گرفت؛
اخذ مدرک بین المللی  IWCFتوسط هفت نفر
از کارکنان حفاری شمال

رايزني هاي تهران ـ بغداد و دمشق راه هاي
انتقال گاز ايران به اروپا از مسير عراق و
سوریه را بررسی میکنند
مدیر هماهنگی ،بازاریابی و امور بین الملل
شرکت حفاری شمال خبر داد؛
سهم  21درصدی حفاری شمال در بازارهای
داخلی؛عدم تاثير تحریم ها بر تعهدات
شرکت حفاری شمال
ایران جزء  8کشور سازنده نیروگاه گازی جهان
صالحی خبر داد:
تامین سوخت راکتور تهران در یکسال
وزیر نفت خبر داد:
توافق برای فروش گاز طبیعی ایران به
بحرین

واگذاري فاز دوم خط لوله صلح به خاتم
االنبياء

ساخت تجهیزات مورد نیاز در عملیات صادرات
و بارگیری نفت خام در کشور
 4فاز پارس جنوبي تا پايان سال آينده راه
اندازي مي شود
فروش کامل اوراق مشارکت ریالی پارس
جنوبی در یک روز
 1000میلیارد تومان دیگر از اوراق مشارکت
ریالی منتشر می شود
موضعگيري يك مقام كميته يهوديان آمريكا
نشان داد:
عصبانيت صهيونيستها از پايبندي سوئيس
به قرارداد گازي با ايران
تا پایان شهریور محقق میشود
آمادگی ایران برای دریافت گاز ترکمنستان از
طریق فاز دوم خط لوله وارداتی
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مدیر بورس کاالی شرکت کارگزاری نهایت گر
عنوان کرد:
شرکت های پتروشیمی از اجرای طرح یارانه ها
ضربه خواهند خورد

فعالیت حفاری شمال در پارس جنوبی با 2
دکل ادامه مییابد

دفتر مركزي شركت پايانه ها و مخازن
پتروشيمي از پايتخت به عسلويه منتقل شد
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بهره برداری از فاز نخست
توسعه میدان نفتی هنگام
بانک برکلی پیش بینی کرد
قیمت  92دالری نفت در سال 2011
کوتاهی در عملیات تعمیر و نگهداری سکوی
بی.پی در خلیج مکزیک
سيمان كاري چاه نفت در خليج مكزيك
موفقيت آميز بوده است
كويت گازوييل و سوخت جت به مصر صادر مي
كند
ترکیه :عملیات اکتشاف نفت در دریای سیاه
بی نتیجه بود
انفجار در مسیر خط لوله نفتی عراق-ترکیه

با گذشت بیش از  4ماه از فاجعه نشت نفت
آمریکا انجام شد:
کشف اشتباه مهندسان بی.پی در ماجرای
نشت نفت خلیج مکزیک
سرمایه گذاری  16میلیارد دالری نروژ در
توسعه میدان های دریای شمال
سود  9،6میلیارد دالری پتروچاینا در نیمه
نخست امسال
برنامه نیجریه برای کاهش صادرات نفت خام
در ماه اکتبر
انصراف دولت از خرید سهام چهارمین
تولیدکننده نفت هند

از سرگیری فعالیت پاالیشگاه نفت بایجی
عراق

آغاز حفاری چاه های جدید میدان نفتی هلفایا
عراق از ماه سپتامبر

برای سال  2010میالدی پیش بینی شد
سرمایه گذاری  435میلیارد دالری برای تولید
و اکتشاف نفت در جهان

تأثیر منفی سیل پاکستان بر برنامه های
پاالیشی

تاثیر تعلیق حفاری در خلیج مکزیک بر 23
هزار کارگر نفتی آمریکا
جی.پی مورگان پیش بینی کرد
قیمت  75دالری نفت خام برای سه ماه سوم
2010
ضربه اي ديگر بر نابوكو! دولت عراق قرارداد با
شركت آلماني را غيرقانوني دانست

در سفر رسمی یانوکوویچ به آلمان مطرح شد:
دعوت اوکراین از آلمان برای حضور در نوسازی
شبکه ترانزیت گاز

درآمدهای نفتی اکوادور  74درصد افزایش
یافت
RWEبا کردستان عراق توافقنامه گازی امضا
کرد
تحریم دو شرکت صهیونیستی از سوی صندوق
نفت نروژ
تالش کانادا برای تعیین مرزها در منطقه نفت
خیز قطبی
حمالت خرابکارانه عامل اصلی نشت نفت در
نیجریه
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تکمیل خط لوله نفت یک میلیارد دالری
نیجریه در آینده ای نزدیک

خسارت  59میلیون دالری منع حفاری در
خلیج مکزیک برای بی.اچ.پی
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گزارش تصویری

بازدید کارشناسان پاالیش سبز از کارخانهMAN

انتقال لوله های شرکت  welspunبه سفارش پاالیش سبز از بندر امام به بندر خرمشهر
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پایان عملیات نصب و مونتاژ توربوکمپرسور
ایستگاه سراجه

شروع عملیات نصب و مونتاژ توربو کمپرسورهای ایستگاه
سراجه با نظارت پاالیش سبز
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