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اخبار
 59درصد مخازن سدها خالي است

حجم ورودي آب به ســدهاي کشــور از
ابتداي سال آبي تا پايان هفته سوم آذر ،با
 22درصد کاهش نســبت به مدت مشابه
سال گذشته که  4ميليارد و  350ميليون
مترمکعب بود ،به  3ميليارد و  390ميليون
مترمکعب رسيده اســت و در حال حاضر
59درصد مخازن ســدها خالي اســت.به
گزارش ايرنا ،پاييز کمبارش امسال باعث
کاهش  22درصدي حجــم ورود آب به
ســدهاي کشور شــد.با توجه به کاهش
و پراکندگي بارشهاي پائيزي در ســال
جــاري،اکنون  41درصــد حجم مخازن
ن خالي
سدهاي کشــور پر و  59درصد آ 
است.همچنين از مجموع  176سد بزرگ
کشــور ،حجم مخازن  97سد کمتر از 40
درصد 20 ،ســد بين  40تا  50درصد26 ،
سد بين  50تا  70درصد 23 ،سد بين 70
تا  90درصد پر است.براساس اين گزارش،
حجم مخازن  10ســد شــامل سدهاي
سورال ،گاوشان ،رودبال داراب و بافت نيز
بين  90تا  100درصد پر است.
کاهش  89درصدي سرانه منابع آب
تجديدپذير در ايران

معاون بهرهبرداري شــرکت مهندسي آب
و فاضالب کشور گفت :ســرانه منابع آب
تجديدپذير ايران در سال  ۱۳۰۰به ازاي هر
نفر معادل  ۱۳هزار مترمکعب بود.اين درحالي
است که در ســال آبي  ۹۵-۹۶اين عدد با
کاهش  89درصدي مواجه شده و به ۱۴۰۰
مترمکعب کاهش يافته اســت.به گزارش
ايسنا ،شــاهين پاکروح با بيان اين مطلب
گفت :شــرايط منابع آبي در کشور معقول
نيست به طوري که بيش از  ۸۰درصد منابع
در اختيار در داخل کشور استفاده ميشود که
اگر با همين روش پيش برويم ،بحران آب
بسيار جديتر خواهد شد.وي ادامه داد :علي
رغم اينکه در زمينه سرانه منابع آب ،کمترين
ميزان را به نســبت کشورهاي ديگر داريم،
ســرانه مصرف آب نيز غيرمنطقي است به
طوري که ايــران  ۱۵۰-۱۶۰ليتر به ازاي
هر نفر در شــبان ه روز سرانه مصرف دارد و
بايد گفت که اگر با اين روند ادامه دهيم ،با
چالشهاي اساسي مواجه خواهيم شد.

بايد منتظر تمام شدن نفت چاه براي خاموش شدن آتش بود؟

عصرايرانيان-گروه انرژي :هفتم آبان ماه امســال،
دکل  ٩٥فتــح شــرکت ملي حفاري کــه روي چاه
 ١٤٧رگ سفيد مشغول فعاليت بود ،دچار حريق شد؛
حادثهاي که به منظــور مهار آن در کوتاهترين زمان
ممکــن ،عمليات مهار فوران چــاه از دو روش مهار
فوران از ســطح ( )Top Killو مهار فوران از عمق
( )Bottom Killبه طور موازي در دستور کار قرار
دارد ولي هنوز آتش مهيب آن خاموش نشــده است.
اين در حالي است که پس از يازده حمله به چاه 147
براي مهار آتش و شکســت يازده باره آن؛ خبرهايي
از نااميدي تيم مديريت مهارکننــده آتش چاه 147
ميدان رگ ســفيد به گوش ميرسد که موجب شده
اســت کارگاه عمليات مهار چاه رگ سفيد از دوشنبه
 27آذرمــاه به حالت نيمه تعطيــل درآيد.به گزارش
فــارس ،پس از يازده حمله به چــاه  147براي مهار
آتش و شکســت يازده باره آن؛ خبرهايي از نااميدي
تيم مديريت مهارکننده آتــش چاه  147ميدان رگ
سفيد به گوش ميرسد که موجب شده است کارگاه
عمليات مهار چاه رگ ســفيد از دوشنبه  27آذر ماه
به حالت نيمه تعطيل دربيايد.يک منبع آگاه روز ســه
شــنبه در همين رابطه گفت :طي دو روز گذشته دو
عمليات براي کشــتن چاه از سطح انجام شد که هر
دو عمليات در همان لحظات نخست شکست خورد.
وي ادامه داد :نکته تاسف انگيز در اين عمليات ،چپ
شدن بومها و اتي واگنها بود که هم اکنون کارکنان
در حال پاکسازي آثار به جامانده از اين اتفاق هستند و
به دستور مديريت اصلي اين عمليات و با نظارت جدي
حراست ،هيچ عکس و فيلمياز اتفاقات رخ داده ثبت
نشده است.اين منبع آگاه ادامه داد :در حال حاضر تعداد
کمياز کارکنان مناطق نفتخيز جنوب براي پاکسازي
منطقــه حضور دارنــد و مابقي براي اســتراحت به
شهرهاي خود بازگشته و چاه همچنان شعله ور است.
اين منبع آگاه تصريح کرد :اين در حالي است که طبق
روال عادي ،پس از هر عمليات ناموفق مهار ،کارگران
دوباره بر روي دستگاهها و استينگر مستقر ميشوند و
فعاليتهايي همچون جوشکاري و يا اصالحات الزم
را انجام ميدهند ،اما پــس از آخرين عمليات انجام
گرفته اين تالشگران در محل کار خود مستقر نشدند.
وي با اشاره به اينکه از سوي ديگر ،مديران مستقر بر
روي اين چاه عمليات جديدي را در دست اقدام ندارند
ادامه داد :ظاهرا تصميم گرفته شده است کنترل چاه

مديرعامل شــرکت ملي مناطق نفتخيز
جنــوب از امضاي قرارداد طرح توســعه
ميدان نفتي کرنج تا يک ماه آينده و طرح
توسعه ميدان نفتي شــادگان تا پيش از
پايان امسال خبر داد .به گزارش تسنيم،
بيژن عالــي پور با بيان اينکه شــرکت

 147رگ سفيد به صورت  Bottom Killصورت
گيرد که به گفته مسئوالن حاضر در منطقه ،چاه 147
از اين روش تا ده روز ديگر مهار ميشــود.اين منبع
آگاه خاطرنشان کرد :محاســبات اشتباه در طراحي
و وزن اســتينگر و مختصات اتي واگن از يک سو و
اشتباهات مکرر در تزريق سيال از سوي ديگر ،نقش
اصلي را در شکست عملياتها داشته است به طوري
که اتي واگنها در جريان اين عملياتها آسيب جدي
ديده و استينگرها هم غيرقابل استفاده شدهاند.اين چاه
 50روز اســت که در آتش شعله ور است و حدود 50
ميليون دالر از منابع کشور را سوزانده است.در حالي
که جمعي از متخصصان صنعت حفاري رسما به وزير
نفت اعالم کرده بودند آماده مهار اين چاه هستند ولي
ظاهرا به داليل سياســي اين اتفاق رخ نداده است.
پيگيريها حاکي است اگر تا  10روز آينده آتش چاه
مهار نشود احتمال ورود خارجيها براي مهار اين چاه
دور از ذهن نيست در صورتي که متخصصان شرکت
ملي حفاري در گذشته سابقه مهار آتش چاههاي نفت
کويت و چاههاي آتش گرفته نفت و گاز در دوران دفاع
مقدس را در کارنامــه کاري خود دارند .اين در حالي
است که در پي مصاحبه اخير پونده نژادان ،مدير سابق
 HSEشرکت ملي حفاري با عنوان «مهارکنندگان
آتش چاه رگ ســفيد انگار بهجز شعل ه منقل ،آتش
بــزرگ نديدهاند» روابط عموميشــرکت ملي نفت
ايران توضيحاتي را نســبت به اين مصاحبه ارســال

امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي کرنج تا يک ماه آينده

ملي مناطق نفتخيز جنوب از پيمانکاران
مشــتاق مشارکت و ســرمايه گذاري در
اجراي پروژههاي باالدستي صنعت نفت
همراه با تأمين منابع مالي براي همکاري
دعوت کرده اســت ،گفت :فعاليتهاي
مناطق نفتخيز جنوب در اين زمينه به 2

عصر ايرانيان -سمنان :دو پروژه اصالح
شــبکههاي فشار متوسط و فشار ضعيف
هوايي در ورودي درجزين و بلوار بســيج
مهديشهر به اجرا در آمد .مدير توزيع برق
شهرستان مهديشــهر با اعالم اين خبر
گفت :اصالح و جابه جايي دو هزار و 139
متر شبکه فشــار متوسط و فشار ضعيف
هوايي بلوار بسيج مهديشهر و همچنين
بهينه سازي دو ايستگاه هوايي توزيع برق
به انجام رسيده اســت .مهندس حسين
حافظي افزود :پروژه بهســازي شــبکه
فشار ضعيف و فشار متوسط ورودي شهر
درجزين به مقدار يــک هزار و  263متر
عملياتي شده اســت .وي اظهار داشت:
اعتباري قريــب دو ميليارد و  21ميليون
ريال براي اين دو پروژه برقي هزينه شده
است .وي يادآور شد :جمع آوري پايههاي
فرسوده ،کاهش خاموشيهاي ناخواسته
و گذرا ،پايداري شــبکه ،افزايش رضايت
مشترکان ،کاهش تلفات فني و جلوگيري
از قطع درختان ،از اهــداف اين پروژهها
محسوب ميشود.
از دستکاري کنتور و رگوالتور گاز تا
احتمال بروز حوادث جبران ناپذير

صابر ابراهيم باي  -خراســان رضوي:

رئيس بهره برداري گاز مرکز استان گفت:
دستکاري خودسرانه کنتور و رگوالتور گاز
حتي با نيتخير زمينه ســاز بروز حوادث
جبران ناپذير مالي و جاني اســت .سعيد
نقي زاده کاشــاني با اشاره به حساسيت
باالي تجهيزات گازرســاني اظهار کرد:
مشترکين گراميگاز طبيعي هرگز مبادرت
به دستکاري خودسرانه کنتور و رگوالتور
نکنند .وي با بيان اين مطلب که کنتور و
رگوالتور گاز نصب شده در هر ساختمان
از ظرفيت معيني برخوردار اســت افزود:
چنانچه مشترکين گراميقصد توسعه و يا
تغيير لوله کشي داخلي را دارند حتم ًا اين
موضوع را با شرکت گاز در ميان بگذاريد
تا در صــورت نياز به تعويض رگوالتور و
کنتور ،اقدام شــود .نقــي زاده ادامه داد:
رگوالتور و کنتور گاز بايد توسط شرکت
گاز و با رعايت تمامينکات ايمني و فني
و در محل مناســب نصب شــود .رئيس
بهره برداري گاز مرکز استان هشدار داد:
رگوالتــور گاز مجهز به سيســتم ايمني
خاصي است که در صورت بروز نقص در
سيستم لوله کشي شهر ،به طور اتوماتيک
جريــان گاز را قطع ميکنــد تا مصرف
کنندگان در معرض هيچگونه مشــکلي
قرار نگيرند.

بخش «ميدان محور» و «عمليات محور»
تفکيک ميشود.مديرعامل شرکت ملي
مناطق نفتخيز جنــوب از امضاي قرارداد
طرح توســعه ميدان نفتي کرنج تا يک
ماه آينــده و طرح توســعه ميدان نفتي
شــادگان تا پيش از پايان امسال خبر داد

و گفت :اين شرکت با توسعه  27مخزن
در چارچوب مدل جديد قراردادي عمليات
محــور ( )Job Basedو قراردادهــاي
 EPCFو  EPDFدر طــول  2ســال
و با ســرمايهگذاري بيش از  4.37ميليارد
دالر 340 ،هزار بشکه به توليد نفت مناطق

ميافزايد.به گفته وي ،فعاليتهاي «ميدان
محور» مربوط به توسعه چهار ميدان کرنج،
پارسي ،رگ سفيد و شادگان براساس مدل
جديد قراردادهاي مناطق نفتخيز است و از
اين ميان تکليف  2ميدان کرنج و شادگان
به زودي مشخص ميشود.

رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار «عصر ایرانیان» تاکید کرد

نجات اقتصاد ایران در گرو رشد صادرات است

عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي :سيد عبد الوهاب سهلآبادي در
نشست خبري با اصحاب رســانه با بيان اينكه افتتاح اولين مرکز رشد
بينالمللي صادرات در استان اصفهان باعث ايجاد انگيزه تشکيل چنين
ش همه اعضاي
مراکزي در ساير استانها خواهد شد ،اظهار داشت :تال 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني پيشــرفت و بهبود وضعيت اقتصادي و
صنعتي استان و كشور اســت و در همين راستا برنامهها و فعاليتهاي
داخلي و بينالمللي زيادي به انجام رسيده است.سهل آبادي گفت:نجات
اقتصاد ايران در گرو رشد صادرات است و توليدي که صادراتمحور نباشد
نتيجه بخش نخواهد بود و يکي از مسائلي که ميتواند در پيشبرد صادرات
نقش داشته باشد ،مرکز رشد بينالمللي صادرات است.سهلآبادي با اشاره
به پيگيري طرح تاسيس مركز رشد صادرات در کميسيون تجارت اتاق
بازرگانــي اصفهان ،بيان کرد :راهاندازي ايــن مرکز در اصفهان ،باعث
شکلگيري چنين مراکزي در ساير استانها خواهد شد و تشکيل مرکز
رشــد و ايجاد مجموعهاي از فعاليتهاي متشــكل توليدي و صادراتي
در کنــار هم به صادرات کمک فراواني خواهد کرد.رئيس اتاق بازرگاني
اصفهان با توجه به عدم موفقيت برخي از شــرکتهاي مديريتي در امر

صادرات اظهار داشت :عليرغم وجود جوانهاي اليق و فارغالتحصيالن
عالقمند به صادرات ،برخي شركتها به علت فقدان مجموعه رهبري
مجرب در صادرات محصوالت خود به موفقيت دست نيافتند.رئيس اتاق
بازرگاني اصفهان با بيان اين که استان اصفهان ،اولين استاني است که با
سوريه ارتباط بازرگاني و تجاري برقرار کرد ،گفت :اميد است اتاق اصفهان

در هشت ماهه اول سال جاري اتفاق افتاد

 161قلم ساخت بار نخست در شركت پااليش نفت اصفهان

عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي:

واحد تحقيق و ساخت تداركات و امور
كاالي شركت پااليش نفت اصفهان
از ابتداي سال جاري تا آبان ماه موفق
به ســاخت  161قلم براي نخستين
بار با تيراژ 136ر 8عدد شــده اســت.
رئيس پشتيباني ساخت داخل شركت
پااليش نفت اصفهــان افزود :در اين
مدت اقالم ســاخته شــده  260قلم با تيراژ 450ر33
عدد بوده و ميزان صرفه جوئي اين توليدات برابر حدود
000ر000ر000ر 120ريال برآورد شــده است.محمد
علــي صفري همچنين به اقالميكــه از فرآيند خريد
از منابــع خارجي حذف و براي نخســتين بار از طريق
منابع داخلي ساخته شده اشــاره كرد و تعداي از مهم
ترينها را برشمرد :انواع ميكانيكال سيلهاي تلمبههاي
واحــد بنزين ســازي ،انــواع پروانههــاي تلمبههاي
واحــد بنزين ســازي ،ولوهاي كمپرســورهاي بنزين

با توانمنديهاي توليدي زيادي که دارد ،بتواند موفقترين استان در ارتباط
اقتصادي با اين كشور باشد.رئيس اتاق بازرگاني اصفهان درباره واردات
بيرويه كاالهاي مشابه خارجي ،واردات اين کاالها را مشکل بسيار بزرگ
اصحاب توليد دانست و گفت :با وجود لوازم خانگي ايراني با کيفيت خوب،
لوازم خانگي خارجي بسياري در فروشگاهها وجود دارد .به طوريکه در
استانهاي اصفهان ،مرکزي و آذربايجان شرقي ،بهترين برندهاي داخلي
لوازم خانگي وجود دارد اما متاسفانه از کاالهاي خارجي استقبال بيشتري
ميشود.سهلآبادي براي رفع اين معضل ،دو راه فرهنگ سازي و کمک
کردن به شــبکه توليد را پيشنهاد داد و افزود :نقش صدا و سيما و ديگر
رسانهها و حتي فروشندگان در اين زمينه بسيار حائز اهميت است و طبق
فرمايش معظم رهبري ،پشتيباني و حمايت از توليدات ايراني به پيشرفت
کشور كمك خواهد كرد.وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما؛ نقش کيفيت
كاال را در انتخاب محصوالت ايراني موثر دانست و گفت :توليدکنندگان با
توليد اجناس با کيفيت ،ميتوانند اعتماد مردم را براي خريد کاالي ايراني
جلب کنند هر چند بسياري توليدات ايراني در حال حاضر نيز از کيفيت
خوبي برخوردار هستند.

به خاطر تالشهای کارکنان در جریان زلزله غرب کشور انجام گرفت

ســازي ،پرههاي كولرهــاي هوائي،
ياتاقان مخصوص و جديد كمپرســور
 251-Cدر واحد آيزوماكس ،اورفيس
فلنجهاي ابزاردقيق ،نشــان دهندهها
چمبرها بــراي اولين بــار ،رينگهاي
پيســتونهاي كمپرســورهاي بنزين
ســازي PISTON & RIDER
 ،RINGدر دســت ساخت بودن دو نوع منيفولد ابزار
دقيق ،در دســت ســاخت بودن كارتهاي الكترونيكي
ابزاردقيق و دســتگاه آنااليــزر و كابل تخصصي ابزار
دقيق ،در دست ساخت بودن رگالتور هواي ابزاردقيق
( مشــابه كاالي آمريكايي ) و ساخت انواع ترموول در
كالسهاي مختلف.وي با بيان اينكه در حال حاضر با
بيش از  500شركت سازنده داخلي ارتباط داريم ،اظهار
داشــت  :تا كنون با اين روش كارهاي بســيار مهم و
ارزشمندي صورت گرفته كه حتي با نمونههاي خارجي
قابل رقابت و معتبرتر از آنها هستند.

تقدير وزير نيرو از مديريت آب و فاضالب استان ايالم

عصر ايرانيــان ايــام-آذر يعقوبيان :دکتر
رضا اردکانيان وزير نيرو با ارســال نامهاي از
تالشهاي مديريت و کارکنان شــرکت آب و
فاضالب اســتان ايالم در جريان زلزله غرب
کشور تقدير نمود.در متن اين تقدير نامه آمده
است :وقوع حادثه تلخ وتاسف بار زلزله ،عالوه
بر آســيب جدي به جمع زيادي از هموطنان
در اســتانهاي غربي کشور ،موجب وارد آمدن
خســارتهاي گســتردهاي به زيرساختهاي
صنعت آب و برق ايــن مناطق گرديد و روند
خدمترســاني را با وقفه مواجــه نمود.با اين
حال با تالش و همت ستودني شما همکاران
ارزشمند و ساعي ،بخش عمدهاي از مشکالت
در ســاعات اوليه رخداد زلزله برطرف گرديد و
کوششها براي دستيابي به وضعيت عادي و
پايدار همچنان ادامه دارد .اينجانب از يکايک
شــما عزيزان که عزم خود را جزم نموده و به

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خبر داد

 ۱۴۳ميليارد تومان تسهيالت به  ۱۳۴واحد توليدي استان اردبيل پرداخت شد

عصر ايرانيان اردبيل-پروين حسيني :رئيس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان اردبيل گفت۱۴۳ :
ميليارد تومان تســهيالت بــه  ۱۳۴واحد توليدي
ارائه شد.ســيد حامد عاملي در جلسهاي مشترک با
کارکنان سازمان صنعت و معدن استان اردبيل اظهار
داشت :طرح رونق توليد استان اردبيل به عنوان يکي
از مهمترين طرحهايي اســت که به منظور تحقق
سياســتهاي اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال در

ســالي که مزين به همين نام است مورد توجه قرار
گرفته اســت.وي با اشــاره به اين که در اين طرح
 143ميليارد تومان تسهيالت به  134واحد توليدي
ارائه شــد افزود :خوشبختانه خروجيهاي اين طرح
در رشــد و توسعه استان حائز اهميت بسيار است و
تاکنون توانســته در راهاندازي طرحها و واحدهاي
راکد و نيمهراکد نقش موثر اساســي و داشته باشد.
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبيل

آخرين شهر استان يزد
به شبکه سراسري گاز وصل شد

شهر بهاباد در اســتان يزد که تنها شهر
بدون گاز اين اســتان بود ،با بهره برداري
خط لوله انتقال گاز بافق-بهاباد ،به شبکه
سراسري گاز کشور متصل شد.به گزارش
تسنيم ،روز سه شنبه با حضور حميدرضا
عراقي مديرعامل شرکت ملي گاز ايران
و جمعي از مقامات و مسئوالن محلي از
پروژه خط لوله  70کيلومتري انتقال گاز
بافق-بهاباد بهرهبرداري شد.بهره برداري
از اين پروژه شهر بهاباد با جمعيت بالغ بر
 9هزار و  203نفر به شبکه سراسري گاز
کشــور وصل شد و به اين ترتيب آخرين
شهر بدون گاز استان يزد نيز از نعمت گاز
طبيعي برخوردار شد.طبق اعالم مسئوالن
هزينه اجراي اين پروژه  120ميليارد تومان
بــوده ،کلنگ آغاز عمليــات اجرايي آن
شهريورماه سال گذشته به زمين خورده و
طبق وعده مسئوالن در سال گذشته مقرر
شــده بود تا پيش از زمستان امسال اين
پروژه به بهرهبرداري برسد که هم اکنون
شــاهد تحقق اين وعده و بهرهبرداري از
اين پروژه در استان يزد هستيم.
توافق کاهش توليد نفت در سال
 ۲۰۱۹نيز تمديد ميشود

نايب رئيس شرکت رزنفت روسيه گفت:
توافــق جهاني کاهش توليد نفت ممکن
است بعد از ســال  ۲۰۱۸نيز تمديد شود.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز ،پاول
فــدوروف ،نايب رئيس شــرکت رزنفت
روسيه گفت :توافق جهاني کاهش توليد
نفت ممکن اســت بعد از سال  2018نيز
تمديد شود.سازمان کشورهاي صادرکننده
نفت (اوپک) و متحدانش ازجمله روسيه،
ماه گذشته ميالدي توافق کاهش توليد
را تــا پايان ســال  2018تمديد کردند و
گزينه امکان بازنگــري در توافق در ماه
ژوئن را نيــز به توافــق افزودند.فدروف
گفــت« :به طــور کلي...توافق اوپک به
وضوح بــر هدفگذاريهاي کوتاه مدت
ما تاثيــر خواهد گذاشــت ،ضمن اينکه
من امــکان تمديد مجدد توافــق را رد
نميکنم».فــدروف همچنين گفت :کل
سرمايهگذاريهاي شــرکت رزنفت ،که
بزرگترين توليدکننده نفت روسيه محسوب
ميشود ،در سال  590 ،2018ميليارد روبل
(معادل  16.2ميليارد دالر) خواهد بود و در
سال  2019اين رقم به باالي يک تريليون
روبل خواهد رسيد.البته اين رقمها بدون
احتساب سهام شرکت رزنفت در سرمايه
گذاريهاي مشترک است.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
بهرهبرداري از دو پروژه بهينه سازي
شبکههاي توزيع برق در مهديشهر

کرد که متن اين توضيحات به شــرح زير است :در
مصاحبه مذکور که در گفتگو با يکي از مديران سابق
 HSEشرکت ملي حفاري ايران منعکس شده است،
تمرکز اصلي بــر ناتواني فني و عدم کارايي مطلوب
تيم حاضر در محل فوران چاه  ۱۴۷رگ ســفيد بوده
اســت و بارها به اين نکته اشاره شده که در صورت
بهرهگيــري از تيميحرفهايتر ،اطفاي اين حريق در
زماني کوتاهتر ميسر بود ،در اين رابطه متذکر ميگردد
که تيم مهارکننده فوران چاه  ۱۴۷رگ سفيد ترکيبي
از بهترين و باتجربهترين کارشناســان و مهندسان
شــرکتهاي ملي حفاري و مناطق نفتخيز جنوب
بودهانــد که هر يک بهتنهايي مهار چاههاي مختلف
نفت و گاز را در کارنامه خود دارند.بهعنوان نمونه تيم
ت ملي حفاري ايران که برخي از
راهبر اجرايي در شرک 
معاونان مديريت عامل اين شرکت را شامل ميشوند،
هريک بهتنهايي تجربه مهار  ۵تا  ۷فوران را در کارنامه
خود دارند.بنابراين نتيجه ميشود ،اصرار مصاحبهشونده
به ناکارآمدي و بيتجربگي تيم مستقر در محل فوران
چاه گوياي اين واقعيت است که وي در زمان خدمت
در سمت مديريت  HSEشرکت ملي حفاري ايران،
ضمن ناآشنايي با پيچيدگي و مخاطرات عمليات مهار
فوران چاه ،شناخت کافي از نيروهاي باتجربه شاغل در
اين شرکت نيز نداشته و در نشر اين مصاحبه تنها به
حدسيات خود از ناکارآمدي تيم مذکور (و نه شناخت
دقيق افراد) اکتفا کرده است.در بخش ديگري از اين

مصاحبه بر خطاي انســاني در عمليات و محاسبات
تأکيد شده است ،در پاســخ به اين ادعا بايد گفت با
مرور فرآيند اطفاي حريق چاههاي مختلف و گاز در
ايران نظير نفت شهر ،کنگان و چاه اهواز  ،۵۰مشخص
ميشود که در تمامياين فرآيندها ،عمليات مهار فوران،
به صورت چندوجهي بوده و مهار هر چاه با شيوه کام ً
ال
متفاوت انجام شــده است.در مورد اين عمليات نيز با
توجه به ماهيت متفــاوت فوران چاه و بينظير بودن
شرايط دشــوار انساني با وجود تأکيد بر اطفا از عمق
( ،)Bottom Killبــه دليل طوالني بودن انجام
اين عمليات ،گزينه اطفا از ســطح ( )Top Killنيز
پيشبيني شد که با در نظر گرفتن شرايط ايمني کامل
انجام شود ،بنابراين بسيار غيرمنصفانه است که خطاي
انساني در محاسبات و ناکارآمدي تيم حاضر در محل
را بهعنوان تنها عامل طوالني شــدن عمليات مهار
پيچيده فوران چاه  ۱۴۷رگ سفيد مؤثر دانست.متذکر
ميگــردد که پرواز هليکوپتر و هواپيماها از تهران به
محل حادثه نيز که در اين مصاحب ه بهناحق به منزله
ي افراد منصوب شده
ترديد مديران ارشد براي شايستگ 
در عمليات مهار اين فوران عنوان شده است ،برخالف
اظهارات مصاحبهشــونده تنها به دليل اهميت انجام
اين عمليات براي وزير نفت و مديران ارشــد صنعت
نفت و لزوم نظارت همهجانبه براي جبران کاستيهاي
احتمالي و روند انجام کار ،انجام ميشود و بسيار دور از
منطق است که اين موضوع را به بياعتمادي مديران
از تيم مستقر در منطقه مربوط دانست.ذکر نکات زير
درباره توضيحات شــرکت ملي نفت ضروري است:
همانطور که در خبرها آمده است هم اکنون کار اطفاي
آتش چاه  147به صورت نيمه تعطيل درآمده که نشان
ميدهد پس از يازده بار شکست در عمليات مهار چاه
اين تيم توانايي مهار چاه  147ميدان رگ ســفيد را
نداشته اند.همچنين بنابر آنچه در رسانهها منتشر شده
است ادوات و تجهيزات مورد استفاده در اين عمليات
نيز آسيب ديده و خسارتهاي ديگري را به بار آورده
است و در همين رابطه يک منبع آگاه خطاهاي انساني
و ضعف در انجام عمليات مهــار آتش را تائيد کرده
اند.آنچه که به نظر ميرســد بعد از گذشت  50روز از
عمليات مهار و وعده مسئوالن صنعت نفت براي مهار
اين آتش طي  50روز متاسفانه هنوز اين چاه خاموش
نشــده و ميليونها دالر از سرمايه ملي دودشده و به
هوا ميرود.

اخبار

با اشــاره به اين که  410ميليارد ريال تســهيالت
به واحدهاي نيمهفعال ارائه شــد بيان کرد :بررسي
مشــکالت طرحهاي راکد و نيمهراکد و اقدام براي
رفع آنها نيز از ديگر دستاوردهاي مهم اجراي اين
طرح است که تاکنون با وضعيت مناسبي پيش رفته
و تالش بر اين اســت که از اين پس نيز به همين
منوال ادامه يابد و هدف بر اين است که بتوانيم اين
واحدها را به بانکهاي عامل معرفي کنيم.

پرداخت حق بیمه سربازی
در ایران به صورت قسطی

مدت خدمت سربازي مشــمولين تامين
اجتماعــي درزمره ســابقه بيمــهاي آنها
محسوب ميشود .ايرج کوچکي نژاد معاون
بيمهاي تامين اجتماعي استان گيالن با بيان
اين خبر اظهارداشت  :بيمه شدگان تامين
اجتماعي که حداقل داراي دو سال سابقه
نزد سازمان باشــند ميتوانند با مراجعه به
شعب و طرح درخواست نسبت به پرداخت
حق بيمه سهم خود  ،مربوط به دوره خدمت
نظام وظيفه اقدام نمايند تا اين برهه در زمره
سوابق بيمهاي آنها محسوب گردد  .معاون
بيمهاي تامين اجتماعي گيالن با اشــاره
به اينکه مدت خدمت ســربازي براساس
گواهي رسميو ايام مندرج درکارت پايان
خدمــت افــراد مبناي محاســبه و لحاظ
درسوابق ميباشد افزود  :بمنظور رفاه حال
بيمه شدگان تمهيداتي درخصوص امکان
پرداخت اقســاطي مبالغ تعيين شده بابت
قدرسهم بيمه شــدگان اتخاذ گرديده که
بــا توجه به رقم تعيين شــده  ،متقاضيان
ميتواند حداکثر در  ١٢قســط آنرا بپردازد.
کوچکي نژاد مبناي محاسبه حق بيمه دوره
خدمت ســربازي بمنظور پرداخت ازسوي
بيمه شدگان را متوسط دوسال آخرحقوق
و دستمزد برشــمرده وخاطر نشان ساخت
اين مــدت پس ازپرداخت کامل حق بيمه
بالفاصله درســوابق بيمهاي افراد اعمال
ميگردد .
سايپاديزل در مسير افزايش توليد و
صادرات قرار ميگيرد

وظيفــه حياتي و مقدس خــود در قبال مردم
شريف و مصيبت ديده عمل کرده و ميکنيد،
صميمانه سپاسگزاري مينمايم و تاکيد ميکنم
من و ســاير همکاران در وزارت نيرو همچنان
پشتيبان و ياور شما در راستاي رفع مشکالت
و خدمترساني مطلوب و هر چه بهتر به مردم
مصيبت ديده مناطق زلزله زده هستيم.

مديرعامل گروه خودروســازي ســايپا در
مراسم معارفه مديرعامل جديد سايپاديزل
گفت :ســايپاديزل در مسير افزايش توليد،
تنوع محصول و صادرات قرار ميگيرد .به
گزارش ســايپا نيوز؛ مهندس جهرودي در
مراســم توديع مديرعامل پيشين و معارفه
مديرعامل جديد ســايپاديزل با قدرداني از
تالشهاي رسول محمدصادقي ،اظهار کرد:
با حضور مهندس نوري در کنار مديران و
کارکنان شرکت سايپاديزل ،شاهد روزهاي
طاليي اين شرکت خواهيم بود .وي خاطر
نشان کرد :با تفکر جديد و اصالح ساختار
مالي و تنوع محصول از جمله کاميونت و
اتوبوس در کنار توليد محصول برندي مانند
ولوو ،ميتوان سايپاديزل را دوباره احيا کرد.
جهــرودي يادآور شــد :راحتترين کار در
شــرايط فعلي واگذاري شرکتهاي زيان
ده است ولي ايمان دارم با پتانسيل و تواني
که در سطوح مديران مياني و کارشناسان
سايپاديزل وجود دارد ،اين شرکت ريشه دار
جايگاه واقعي خود را پيدا خواهد کرد.

