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تا پایان امسال و با بهره برداری از سکوهای باقی مانده 
پارس جنوبی که به فازهای 13، 14 و 22 تا 24 مربوط 
می شود، ظرفیت برداشت روزانه گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی از 630 میلیون مترمکعب کنونی به 680 
میلیون مترمکعب می رسد، علی آفریده، مدیر برنامه ریزی 
و کنترل طرح های شرکت نفت وگاز پارس می گوید: تا 
پایان امسال با نصب و راه اندازی 5 سکوی باقی مانده 
پارس جنوبی، پرونده بخش سکوها و خطو لوله دریایی 
پارس جنوبی بسته می شود. او معتقد است که سازندگان 
ایرانی با اجرای طرح های مختلف پارس جنوبی نشان داده 
اند که هم اکنون به یک »برند« تبدیل شده اند.  محمد 

مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با بیان 
اینکه فعالیت های توسعه ای پارس جنوبی در سه طرح 13، 
14 و 22 تا 24 با اتکا به قابلیت ها و ظرفیت های شرکت های 
داخلی انجام می شود بر ضرورت تمرکز برداشت گاز از 
میدان پارس جنوبی به دلیل مشترک بودن آن تاکید کرده 
است.  علی آفریده، مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های 
شرکت نفت وگاز پارس با بیان این که هر فاز پارس جنوبی 
دارای چهار سکو است، گفته است: از میان این 12 سکو، 
2 سکو از سوی شرکت ایزوایکو در یارد بندرعباس و 10 
سکوی دیگر در یارد شرکت صدرا باید ساخته، نصب و 

راه اندازی می شد.

سازندگان ایرانی  در پارس جنوبی »برند« شده اند

ما همه 
باهم در این 
برد شریک 

هستیم
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رئیس سازمان برنامه و بودجه::

کشور از عوارض واردات بنزین نجات یافت
 رئیس دفتر رئیس جمهوری:

 مصرف باالی بنزین ایران را به واردکننده این
فراورده تبدیل می کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اگر بنزین را ۵۰ سنت 
بفروشیم، درآمد حاصل از آن را به حساب مردم واریز می کنیم، اما 
دیگر واردکننده نخواهیم بود. به این ترتیب کشور را از عوارض 

واردات بنزین نجات داده ایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت، شامگاه شنبه 
)دوم آذرماه( با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، با بیان 
اینکه مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۸۹ میلیون لیتر است، 
گفت: روزانه حدود ۶۳ میلیون لیتر به صورت سهمیه ای با نرخ هزار 
و ۵۰۰ تومان عرضه می شود، آنچه باقی می ماند و با نرخ ۳ هزار 

تومان آزاد عرضه می شود ۲۵ میلیون لیتر است که با اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت می توانیم روزانه ۶ میلیون لیتر 

صرفه جویی کنیم.
وی افزود: هم اکنون مصرف بنزین در کشور به صورت تصاعدی رو 
به افزایش است. در سال ۹۵ مصرف روزانه بنزین ۷۴ میلیون لیتر 
بود که در سال ۹۶ به ۷۷ میلیون لیتر افزایش یافت، سال ۹۷ نیز 
به ۸۸ میلیون لیتر و امسال به بیش از ۹۰ میلیون لیتر رسیده است 
که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به ۹۶ میلیون لیتر 

برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: مردم باید بدانند که 
انگیزه دولت از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، جبران کسری 
بودجه نبود، زیرا رئیس جمهوری به این شرط طرح را پذیرفت که 

ریالی از درآمد طرح به بودجه واریز نشود.
نوبخت عنوان کرد: اگر با همین روند افزایش مصرف روزانه بنزین 
پیش برویم، سال ۱۴۰۰ به واردکننده بنزین تبدیل می شویم. آن 
زمان دولت فعلی به پایان کار خود رسیده، اما دولت بعدی هم 

برادران ما هستند و نباید کار را برایشان سخت کنیم.
وی ادامه داد: دشمن خبیث ما، بعد از سال ۱۴۰۰ اجازه واردات 

بنزین به ما نمی دهد. تصور کنید اگر دشمنان ما به همین شدت 
که گوشت و دارو را تحریم کرده اند، بنزین را نیز تحریم می کردند، 

چه اتفاقی رخ می داد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اگر بنزین را ۵۰ سنت 
بفروشیم، درآمد حاصله را به حساب مردم واریز می کنیم؛ اما دیگر 
واردکننده نخواهیم بود. به این ترتیب کشور را از عوارض واردات 
بنزین نجات داده ایم. نوبخت افزود: آنچه همسو با افزایش نرخ 
سوخت در کشور عملی شد، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود. 
در ضمن به قدر کافی هم رسانه ها از جمله رسانه ملی از ضرورت و 
چگونگی افزایش نرخ بنزین صحبت کردند. ضمن اینکه طرح دوباره 
در برنامه ششم توسعه تکرار شد و طی آن نمایندگان مردم به دولت 
اجازه دادند قانون هدفمندی را در سال های برنامه ششم توسعه 
اجرایی کنند. وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در دو نوبت و در 
سال های ۹۳ و ۹۴ افزایش قیمت ها را انجام داد. دولت قبل نرخ 
بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و دولت ما این رقم را یک بار 

به ۷۰۰ و سپس به هزار تومان افزایش داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی دولت قبلی نرخ بنزین 
را از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان رساند، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
نصیب دولت شد که باید در سیستم هدفمندی یارانه ها توزیع 
می کرد؛ طبق قانون، ۵۰ درصد این رقم باید میان مردم توزیع 
می شد، ۳۰ درصد به کار و اشتغال اختصاص می یافت و ۲۰ درصد 
نصیب خزانه دولت می شد، اما دولت نهم و دهم هر سال ۱۲ هزار 
میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کرد. به این ۳۰ هزار میلیارد 
تومان افزود و حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه میان 
مردم تقسیم کرد، به این ترتیب ما هم فکر کردیم باید ساالنه ۱۲ 

هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداریم و به مردم بدهیم.
نوبخت عنوان کرد: پس از دومین مرحله افزایش نرخ بنزین به 
هزارتومان در سال ۹۵، مجلس در سال ۹۶ اجازه افزایش دوباره 
بنزین را به دولت نداد. سال ۹۷ هم وضع و اوضاع واردات و صادرات 
و تامین کاالهای ضروری با مشکالت و ناهماهنگی هایی همراه بود، 

چنین شد که امسال را برای اصالح قیمت مناسب دیدیم.

پنجمین نشست  سران جی یی سی اف در 
»گینه استوایی« برگزار شد 

گاز  پنجمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده 
)جی یی سی اف( ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ میالدی )۸ آذرماه( در ماالبو، 
پایتخت گینه استوایی برگزار شد. ریاست این نشست با کشور میزبان 
است. نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز هر دو سال 
یک بار در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. آخرین و چهارمین 
دوره نشست سران جی یی سی اف آذرماه سال ۹۶ بود که در سانتاکروز 
بولیوی برگزار شد. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بیانیه 
پایانی نشست سران در بولیوی )سانتاکروز( بر اهمیت گاز طبیعی در 
سبد انرژی جهان تاکید و تحریم های یکجانبه آمریکا علیه اعضای این 
سازمان را محکوم و همچنین عزم خود را بر تالش مشترک برای 
تثبیت گاز به عنوان سوخت و خوراک مطلوب جزم کردند. کشورهای 
الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، جمهوری اسالمی ایران، لیبی، 
نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات و ونزوئال، ۱۲ عضو اصلی 
جی یی سی اف هستند و آنگوال، جمهوری آذربایجان، عراق، قزاقستان، 
نروژ، عمان و پرو، به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز شرکت می کنند. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ 
درصد از سهم انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی 
مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند. پیش از برگزاری پنجمین 
 نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روز جمعه
 )۸ آذرماه( دومین سمینار بین المللی و نشست فوق العاده وزیران عضو 
جی یی سی اف برای آماده سازی پیش نویس نهایی بیانیه اجالس سران 

۶ و ۷ آذرماه برگزار شد.

     

 توجه اوپک به وضع شکننده اقتصاد جهان 
رئیس آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که اوپک باید با توجه به وضع 
شکننده اقتصاد جهانی، تصمیم درست را بگیرد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز از اسلو، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی، روز 
)سه شنبه ۵ آذرماه( اعالم کرد: وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( که قرار است هفته آینده برای حضور در صدو 
هفتاد و هفتمین نشست عادی خود در وین گردهم بیایند، باید تصمیم 
درستی را برای اقتصاد جهانی بگیرند که اکنون بسیار شکننده است.

وی گفت: تصمیم گیری با کشورهای عضو اوپک است؛ اما آنچه من 
می بینم، این است که در نتیجه افزایش چشمگیر )تولید نفت( 
غیراوپک، فشار زیادی روی اوپک و روسیه وجود دارد. رئیس آژانس 
بین المللی انرژی افزود: نفت زیادی در بازار خواهد بود؛ امیدوارم آنها 
تصمیمی درست برای خودشان و برای اقتصاد جهانی که همچنان 
بسیار شکننده است، اتخاذ کنند. بیرول همچنین پیش بینی کرد، رشد 
تولید نفت شیل در آمریکا نسبت به سطح انفجاری گذشته، آهسته تر 
شود و دلیل آن، فشارهای مالی بر بعضی از شرکت های تولیدکننده 

نفت شیل است، نه محدودیت ذخایر نفت شیل این کشور.

بین الملل

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه 
مدیریت مصرف و پرداخت یارانه به حدود ۶۰ 
میلیون نفر عایدی دولت از طرح اصالح قیمت 
بنزین بوده است، گفت: با توجه به اینکه قیمت 
بنزین ارزان بود و مصرف آن بسرعت باال 
می رفت، دوباره می رسیدیم به جایی که 

واردکننده بنزین شویم
به گزارش ایرنا، محمود واعظی در حاشیه 
نشست هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
اقدام های رسانه ای درباره سهمیه بندی بنزین 
گفت: مسؤولیت کل امور از مدت ها پیش در 
این باره به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشور داده شد و وی کمیته های مختلفی در 
این وزارتخانه ایجاد کرد و در تقسیم بندی که 
در گذشته اعالم و امروز نیز در دولت اعالم 
شد، کمیته ای که مسؤولیت تبلیغات را داشته، 
صداوسیما بوده و اعالم کرد پیوست رسانه ای 

هم داشته است. وی افزود: اینکه صداوسیما 
نمی توانسته موضوعی را که محرمانه اعالم 
شده، به گونه ای تبلیغ کند که معلوم شود برای 
مثال قرار است شامگاه پنجشنبه )۲۳ آبان ماه( 
این اتفاق بیفتد، کار درستی است. صداوسیما 
مسؤولیت این کمیته را داشته و به نحو احسن 
هم قبل از اعالم و هم تا االن خیلی خوب عمل 

کرده است.
واعظی اظهار کرد: از طرف دیگر، با توجه به 
گرانی هایی که بتازگی اتفاق افتاده بود، اقشار 
گسترده ای از کشور تحت فشار بودند. مجبور 
بودیم از کسانی که بنزین بیشتری استفاده 
می کنند، بگیریم و به کسانی بدهیم که یا به 
هیچ وجه از بنزین استفاده نمی کنند یا کمتر 
استفاده می کنند. بنابراین مدیریت مصرف و 
پرداخت یارانه به حدود ۶۰ میلیون نفر، 

عایدی دولت از این برنامه بوده است.
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رینگ داخلی بورس انرژی، امروز میزبان عرضه نفتای سبک پاالیش نفت 
بندرعباس و نفتای سبک شرکت پاالیش نفت تهران خواهد بود. به گزارش بورس 

انرژی، رینگ داخلی این بورس، روز سه شنبه )۵ آذرماه( شاهد عرضه کاالهای 
آیزوریسایکل، حالل ۴۰۰، حالل ۴۰۲، حالل ۴۰۶، حالل ۴۱۰، حالل ۵۰۲ و 
حالل ۵۰۳ پاالیش نفت اصفهان، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن 
مایع پتروشیمی تبریز، پنتان پالس پتروشیمی پارس، متانول پتروشیمی زاگرس، 
متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه، میعانات گازی پتروشیمی 
رازی، آیزوریسایکل و نفتای سبک پاالیش نفت بندرعباس و نفتای سبک پاالیش 
نفت تهران است و بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱، بنزین اکتان ۹۵، سوخت 
هوایی و گازوییل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل 
عرضه می شود. روز دوشنبه )۴ آذرماه( کاالهای اکستراکت نفت سپاهان، حالل 
۴۰۲ پاالیش نفت تبریز، سی اس او پاالیش نفت شازند و قطران ذوب آهن اصفهان 
در رینگ داخلی و نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. در این روز بیش از ۳.۹۳۷ 
تن فراورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۷۴ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال در 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

عرضه نفتای سبک پاالیشگاه تهران در بورس انرژی 
زمینه های گسترش همکاری های دوجانبه پژوهشگاه صنعت نفت و شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان در نشست مشترک مدیران این دو مجموعه بررسی شد. جعفر قیصری، رئیس شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان در تشریح فعالیت های این مرکز علمی اظهار کرد: شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان ۵۰۰ شرکت فناورمحور و دانش بنیان دارد که ۲۰۰ شرکت از میان این 
شرکت ها رشد یافته اند و فعالیت های صادراتی را در دستور کار خود دارند؛ فناوری  این نوع 
شرکت ها صنعتی است. وی به دسته دوم شرکت های فناورمحور و دانش بنیان اشاره و تصریح 
کرد: حدود ۲۰۰ شرکت دیگر در مرحله رشد است که به پارک های علم و فناوری ملحق 

می شوند و دسته سوم نیز ۱۰۰ مجموعه نوپاست که دارای رشد مقدماتی هستند.
رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تبدیل شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ و 
گسترده را از اهداف این شهرک برشمرد و گفت: در این زمینه همواره از متخصصان با تجربه 
بهره مند شده ایم و با توجه به سیاست های اتخاذشده تصمیم بر آن است که در مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری از افراد جوان استفاده شود. قیصری آموزش مدیران جوان مراکز رشد 
را از ماموریت های این شهرک تحقیقاتی برشمرد و افزود: همه محققان این مجموعه آمادگی 
انتقال تجارب خود را به دیگر مراکز دارند و ما می توانیم در ایجاد مراکز رشد و نوآوری و 

پارک های علم و فناوری به پژوهشگاه صنعت نفت کمک کنیم. رئیس شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان تاکید کرد: افزون بر ارائه خدمات متعدد در زمینه تجاری سازی فناوری، آماده همکاری 
با  دیگر شرکت ها و سازمان ها در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی، کاتالیست ها و فیلترها هستیم.

نشست  بررسی زمینه های همکاری پژوهشگاه نفت و شهرک علمی اصفهان 

باحضور مدیران ارشد برگزار شددر رینگ داخلی انجام شد



با  ایران گفت:  گاز  مدیرعامل شرکت ملی 
۴ میلیارد دالری در  سرمایه گذاری حدود 
پروژه های گازرسانی شهری و روستایی در 
سال های گذشته و در ازای آن صادرات سوخت 
مایع، حدود ۹ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در 
بخش گاز محقق شده است. حسن منتظرتربتی 
این مهم را که از آغاز استفاده از بند »ق« و در 
طول سال های گذشته رخ داده است، یک مسأله 
برد - برد اعالم کرد و افزود: زمانی که ما به یک 
نیروگاه، صنعت یا مشترک خانگی، گاز می دهیم، 
ارزش گاز در داخل کشور حدود ۲۰ سنت است. 
در صورتی که چنانچه فراورده های آن مثل نفت 
سفید، گازوییل و ... را که از همین جایگزینی 
ایجاد می شود، با ارزش تقریبی ۵۰ سنت صادر 
کنیم، ۳۰ سنت اختالف قیمت به نفع اقتصاد 
کشور خواهیم داشت که این همان موتور محرکه 

اقتصاد کشور محسوب می شود.
وی تاکید کرد: به این ترتیب، ما هر توسعه ای که 
در بخش گاز ایجاد می کنیم، چه در بخش صنایع 
و چه در بخش خانگی، سبب صرفه جویی در 
مصرف سوخت مایع و سرانجام صادرات آن 

می شود که سود دو طرفه برای ما دارد.
تربتی تصریح کرد: از یک طرف، استفاده از گاز 

طبیعی و عدم استفاده از سوخت مایع، هوای 
پاک تر و سالم تری را برای ما به ارمغان می آورد 
و از سوی دیگر صرفه جویی ارزی را برای کشور 

در پی خواهد داشت.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه در واقع 
توسعه گازرسانی سبب صرفه جویی شده و ما این 
صرفه جویی را به عنوان منبع توسعه ای شبکه گاز 
خود استفاده می کنیم، گفت: شاید همین توانایی 
صنعت نفت و گاز و نیز پیشرو بودن آن به عنوان 
نخستین منبع درآمدی اقتصاد ایران، سبب شده 
انتظار  همگان از این صنعت بسیار باال رود و در 

عین حال، مسؤولیت ما را سنگین تر کند.
تربتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
افتاده و  اتفاق خوبی که در کشور  داشت: 
اقتصادی هم است، اینکه بر اساس محاسباتی 
که انجام دادیم و اقتصادی بودن آن را دریافتیم، 
تصمیم گرفتیم به تمام روستاهای باالی ۲۰ 
خانوار و نیز به تمام شهرها گاز طبیعی برسانیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۲۸ 
هزار روستا به شبکه گاز متصل شده اند، گفت: 
این در حالی است که متعهد شده ایم سالی ۳ 
هزار تا ۳ هزار و ۱۰۰ روستای دیگر را به شبکه 

سراسری گاز وصل  کنیم. 

                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

وزیر نفت در حکمی علی بیاتی را به عنوان مدیر مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت منصوب کرد.
در حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت به علی بیاتی آمده است:

»با عنایت به تعهد و سوابق حرفه ای جنابعالی، به استناد شیوه نامه ابالغی به شماره ۲/۲۰-۲۲۱۴۲۱ 
تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۲، بدینوسیله به عنوان مدیر مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت منصوب می شوید 

تا مطابق ضوابط مقرر در شیوه نامه یادشده به انجام وظیفه بپردازید.
با توجه به ضرورت توجه هرچه بیشتر به شایستگی و صالحیت حرفه ای در انتصابات، شناسایی 
استعدادها و نیروهای جوان و نخبه و فراهم آوردن زمینه به کارگیری آنها، این مرکز می تواند در آینده 

صنعت نفت نقشی تعیین کننده ایفا کند.
تثبیت فرآیندهای تعریف شده برای شناسایی نیروهای مستعد و توانمند در گروه های شغلی اولویت دار 
تعیین شده، به خصوص گروه های مدیریت عامل و مدیریت پروژه از طریق فرآیندهای ارزیابی روزآمد 
و معتبر، برنامه ریزی برای افزایش تعداد افراد دارای گواهینامه صالحیت حرفه ای از اهم اولویت های 

کاری مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت است.
در ارتقای کیفیت افراد منتخب نیز توجه به تک تک افراد و استفاده از روش های نوین همچون مدیر 

راهنما، کارورزی و شیوه های آموزشی متنوع، متفاوت و جذاب از جمله الزامات راهبردی است.
امید است که با استفاده از زیرساخت هایی که تاکنون برای این مرکز فراهم شده و نیز با همکاری 

صمیمانه همه اجزای صنعت نفت، بتوانید منشأ خدمات ویژه در پیشبرد این ماموریت مهم باشید.
از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق مسالت می کند.«

اخبار بین الملل
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شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در تازه ترین اطالعیه خود 
اخبار بعضی از رسانه ها مبنی بر افزایش مصرف بنزین پس از اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت را رد و اعالم کرد: روند مصرف بنزین کشور در 
روزهای اخیر کاهشی بوده و میانگین آن از زمان اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت به روزانه ۷۹ میلیون لیتر رسیده است. در متن این 
اطالعیه آمده است: »به اطالع می رساند میانگین مصرف بنزین کشور 
از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در روز جمعه )۲۴ آبان ( تا 
پایان روز یکشنبه، سوم آذرماه، حدود ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده، در 
حالی که میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز 
پنجشنبه )۲۳ آبان ( )پیش از اجرای این طرح( حدود ۹۸ میلیون لیتر 
در روز بوده است. به  این وسیله شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران با توجه به آمارهای غیررسمی که در بعضی از رسانه های منتشر 
شده است، ضمن رد آمارهای یادشده، میانگین مقدار مصرف بنزین 

کشور را در روز سوم آذرماه، ۷۵ میلیون لیتر اعالم می کند.«  

 
 برگزاری مراسم گرامیداشت 

هفته بسیج در وزارت نفت
لید: مراسم گرامیداشت هفته بسیج، همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس 
سازمان بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی)ره( در محوطه اصلی 
وزارت نفت برگزار شد.  صبح روز چهارشنبه )۶ آذرماه( فرماندهان و 
بسیجیان صنعت نفت به مناسب هفته بسیج، مراسم ویژه ای را برگزار 
کردند. در این مراسم پس از صبحگاه و نواختن سرودهای انقالبی و 
نظامی، محمد علی فالح مهرجردی، فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت با 
تبریک هفته بسیج و چهلمین سالگرد تاسیس سازمان بسیج مستضعفان 
گفت: بسیجیان از آغاز انقالب تاکنون چهار دهه فداکاری و ایثار داشته اند 
و این نهضت همچنان ادامه دارد. وی افزود: صنعت نفت در شرایط جنگ 
و پس از آن، شرایط خاص و سخت اقتصادی، با نگاه و تفکر بسیجی، 
روحیه ایثار و شهادت طلبی از گذرگاه های سخت عبور کرده است.  فالح 
مهرجردی گفت: امروز شجره طیبه بسیج مانند درختی تنومند است 
که با ورزش بادها و توفان های شرق و غرب کمترین لرزشی به خودش 
راه نمی دهد. باید بتوانیم همین نگاه، تفکر و روحیه ای را که یادگار هشت 
سال دفاع مقدس بوده و سینه به سینه به ما رسیده است، به نسل های 
آینده منتقل کنیم.  فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت در ادامه افزود: 
بسیجیان باید کمک حال سیستم اجرایی باشند و با خلوص نیت و 
فداکاری، این حرکت عظیم را یاری کنند، زیرا بزرگترین جبهه، جبهه 
اقتصادی است و گمنام ترین سربازان آن، بسیجیان شاغل در وزارت نفت 
هستند. در ادامه کریم زمانی، مدیرکل حوزه وزارتی نیز در سخنانی از 
تالش های بسیجیان صنعت نفت تقدیر کرد و گفت: حفظ و حراست از 
ارزش ها و دستاورهای انقالب اسالمی و دفاع از کشور در دوران جنگ 
و اقدام های امنیتی در برابر هجمه های دشمنان، از وظایف بسیج در ۴۰ 
سال گذشته بوده است. خدمات بسیج به این موارد محدود نبوده و این 
شجره طیبه در همه اموری که کشور به کمک نیاز داشته، برای حفظ 
شان انقالب اسالمی، خدمات بی دریغش را ارائه کرده است. زمانی افزود: 
روز بسیج برای همه ما عزیز است و باید در این شرایط سخت اقتصادی 
که برای همه پیش آمده، سعی کنیم برای اینکه غمی از دلی بزداییم و 
اخمی از چهره ای باز کنیم و باری از دوش هموطنی برداریم، همدالنه 
تالشی مضاعف داشته باشیم.  در پایان این مراسم که با حضور 
شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت؛ حسین 
حاج حسینی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت و حمیدرضا قریشی، 
فرمانده بسیح ادارات و وزارتخانه ها برگزار شد، از بسیجیان نمونه صنعت 

نفت نیز تقدیر به عمل آمد. 

اطالعیه شماره ۷ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
 میانگین مصرف بنزین کل کشور به 

وزانه ۷۹ میلیون لیتر رسید ر
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  حفر ۱۳۸ حلقه چاه  
 افزایش تولید گاز در خانگیران اکتشافی در مناطق خشکی و دریایی

رئیس هیات  مدیره شرکت ملی حفاری ایران 
از حفر ۱۳۸ حلقه چاه  اکتشافی در مناطق 
خشکی و دریایی کشور پس از انقالب اسالمی 
خبر داد و گفت: این شرکت در کشف بیش از 
۱۵ مخزن نفتی و گازی نقش تاثیرگذاری ایفا 
کرده است. سیدعبداهلل موسوی با بیان اینکه 
در چهار دهه گذشته ۱۱۲ حلقه چاه توصیفی 
حفر و تکمیل شده است، اظهار کرد: متراژ 
حفاری مجموع چاه های اکتشافی و توصیفی 
۸۷۸ هزار و ۲۳۷ متر ثبت شده که ۴۸۲ هزار 
و ۱۰ متر مربوط به چاه های اکتشافی و ۳۹۶ 

هزار و ۲۲۷ متر چاه های توصیفی است.
وی افزود: در حفاری چاه های اکتشافی افزون 
شرکت،  ناوگان  حفاری  دستگاه   ۲۰ بر 
دستگاه های ۴۸، فوق سنگین ۶۰ )پیروزی(، 
۴۳، ۴۱ و ۶۷ فتح و دستگاه حفاری دریایی 
شهید رجایی رکورددار حفاری این چاه ها 

بودند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، نقش 
محوری این شرکت در کشف میدان نفتی 
آزادگان را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: 
شرکت ملی حفاری در کشف میدان های 
گازی پارس جنوبی، وراوی، شانول، خشت، 
کیش و میدان های نفتی رامین، منصورآباد، 

سوسنگرد، پایدار غرب، کوه موند، جفیر، 
حسینیه و ... در همکاری مستمر با مدیریت 
اکتشاف و شرکت های ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و نفت فالت قاره نقش اساسی داشته 

است.
موسوی تصریح کرد: ارائه عملیات حفاری و 
خدمات جانبی از سوی شرکت ملی حفاری 
با به کارگیری دستگاه حفاری ۳۳ فتح به 
کشف میدان گازی ارم در استان فارس 
نفتی  مخزن  کشف  همچنین  و  انجامید 
نام آوران در گستره عملیاتی شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب با به کارگیری سه 
دستگاه حفاری این شرکت انجام شد که در 
ردیف میدان های بزرگ کشف شده اخیر در 

کشور قرار دارند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
نقش آفرینی این شرکت در حفر چاه های 
اکتشافی و توصیفی در حالی است که این 
سازمان با برخورداری از بیش از ۷۰ دستگاه 
حفاری خشکی و دریایی و امکانات و تجهیزات 
خدمات یکپارچه فنی و مهندسی، بخش 
عمده ای از عملیات حفاری چاه های توسعه ای 
و تعمیری تکمیلی را به صنعت نفت کشور 

ارائه می دهد.

 معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد:

صرفه جویی ارزی ۹ میلیارد دالری 
با صادرات سوخت مایع

 از سوی وزیر نفت انجام شد

انتصاب مدیر مرکز توسعه 
مدیریت در صنعت نفت 

تولید روزانه گاز منطقه عملیاتی خانگیران در حوزه 
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، با انجام 
عملیات اصالحی حدود یک میلیون مترمکعب افزایش 

یافت.
محمدرضا سلطانی، مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت 
انجام پنج مورد عملیات  با  اظهار کرد:  و گاز شرق 
مسدودسازی قسمت آبده پنج حلقه چاه، سه مورد 
اسیدکاری چاه ها و مشبک کاری دو حلقه چاه به وسیله لوله 

مغزی سیار، تولید گاز منطقه خانگیران افزایش یافت.
وی به برنامه شرکت نفت و گاز شرق برای تولید مستمر و 
پایدار گاز در فصل زمستان اشاره و تصریح کرد: برای تولید 
مستمر و پایدار گاز در فصل زمستان، اقدام هایی از قبیل 
نصب تفکیک گرهای سرچاهی دو حلقه چاه، نظارت بر 
تعمیر و تکمیل سه حلقه چاه خانگیران و برنامه ریزی و 
نظارت بر آماده سازی محوطه دو حلقه چاه برای استقرار 

دکل حفاری انجام شده است.
سلطانی افزود: طراحی و نصب شعله پوش جدید در 
گودال های سوخت که سبب کاهش قابل مالحظه مصرف 
آلودگی های  ز  ا جلوگیری  و  پایلوت  سوخت  گاز 
زیست محیطی می شود، تهیه گزارش اطالعات و عملکرد 
مخزن و به روزآوری تاریخچه تولید و اجرای مدل مخزن 
شبیه ساز از دیگر فعالیت های انجام شده در این زمینه است، 
همچنین آنالیز نتایج شاخص بهره دهی چاه ها و نمودار نگار 

تولید، انجام ۵۰ مورد آزمایش های ممیزی فشارشکن و 
انجام پنج مورد آزمایش شاخص بهره دهی/ تزریق پذیری، 

برنامه ریزی شده و پایان یافته است.
مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، استفاده 
از فناوری های جدید مانند تزریق ژل پلیمری برای کنترل 
آب چاه های آبده، فناوری Seal Maker برای رفع نشتی 
 Down hole در رشته تکمیلی و تاج چاه ها و فناوری
video برای بررسی مانع در چاه را به عنوان راهکار رفع 

مشکل  برخی چاه ها عنوان کرد.
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مهدی مهرابی -  ایران یکي از عظیم ترین شبکه هاي انتقال گاز دنیا را در اختیار دارد؛ 
شبکه اي که با انتقال پاک، پایدار، ایمن و بهره ورگاز، این انرژي خدادادي را همچون خون در 

رگ هاي ایران جاري می کند و ثبات، آسایش و آرامش را براي مصرف کنندگان خانگي و 
صنعتي به ارمغان می آورد.   مدیریت و بهره برداري از این شبکه گسترده به عهده شرکت 

انتقال گاز ایران است و کارکنان این مجموعه با درک رسالت عظیمي که بر دوش دارند، در 
قالب مناطق ده گانه شرکت، در بیرون از دروازه شهرها در مناطق کوهستاني و بیاباني، در 

سرما، گرما و گمنامي می کوشند تا جریان مستمر انتقال گاز در کشوري که تامین 
اساسي ترین نیازهاي مردم به گاز وابسته است، دچار وقفه نشود. وقوع سیل مهیب در 

فروردین ماه سال جاري به مثابه آزموني حساس و سرنوشت ساز براي کارکنان انتقال گاز 
ایران بود که سکان داران امنیت انرژي توانستند با تکیه بر مسؤولیت پذیري بر مشکالت 

غلبه کنند و در نوروز 98 سزاوارانه فاتح یک عملیات دشوار شوند. با توجه به در پیش بودن 
فصل سرما به سراغ سعید توکلي، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران رفتیم تا از آمادگي 

مناطق ده گانه شرکت تحت مسؤولیتش براي پایداري شبکه گاز کشور در فصل سرما بگوید.

سکان داران 
امنیت  انرژی

آمادگی100درصدی شرکت انتقال برای ورود به فصل زمستان
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  با توجه به در پیش بودن فصل سرما لطفا از میزان آمادگي شرکت انتقال گاز ایران براي پایدارسازي شبکه 
انتقال گاز در زمستان و تمهیدات انجام شده در این زمینه نظیر تغییر آرایش خطوط و تعمیرات اساسي بگویید؟

شرکت انتقال گاز ایران امسال نیز همچون سال هاي گذشته در سایه تعمیرات اساسي و دیگر اقدام های تعمیراتي 
با آمادگي کامل قدم به فصل سرما می گذارد. ما عالوه بر انجام تعمیراتي که از سال گذشته تعریف شده بود، برخي 

اقدام های تعمیراتي دیگر را که بنا به دالیل پیش بیني نشده بود )وقوع سیل در ابتداي سال 98(، به صورت 
اضطراري به انجام رساندیم. سرانجام با همت، تالش و پیگیري تمامي دست درکاران به ویژه همکاران خوبم در 

مناطق عملیات انتقال گاز، همه برنامه ها به موقع انجام شد و اکنون آمادگي کامل براي ورود به زمستان حاصل 
شده است. افزون بر 305 توربوکمپرسور، 84 ایستگاه تقویت فشارگاز و37 هزار و 169 کیلومتر خط لوله در 

بهترین شکل ممکن مهیا شده اند تا ظرفیت تعریف شده را انتقال داده و زمستاني آرام و بدون دغدغه را براي 
هموطنان در گوشه و کنار کشور فراهم کنند. افزایش قابل توجه حجم تعمیرات اساسي به لحاظ کمیت و کیفیت 

با سال هاي گذشته قابل قیاس نیست. امسال نه تنها تمامي تاثیرات ناشي از تشدید تحریم ها با تکیه بر توان 
متخصصان مستعد داخلي، شرکت هاي دانش بنیان و بخش خصوصي خنثي شدو برنامه هاي تعمیراتي به ثمر 

نشست، بلکه حتي تعمیراتي که در برنامه درازمدت شرکت بود، نیز به اتمام رسید و ناوگان انتقال گاز براي ورود 
به فصل زمستان مهیا و تجهیز شده است. 

 در سال هاي گذشته ایجاد برخي تغییرات در آرایش خطوط و برنامه ریزي توربین ها بنا به اقتضائات و 
محدودیت هاي فصل زمستان اعمال شده بود. آیا امسال هم شاهد انجام چنین تغییراتي خواهیم بود؟

همچون سال های گذشته پس از اتمام فصل زمستان، مدیریت دیسپچینگ و مدیریت برنامه ریزي شرکت ملي 
گاز ایران بررسي هاي جامعي را با تکیه بر اطالعات و وضعیت موجود شبکه انجام می دهند و نتیجه این ارزیابي ها 

مشخص خواهد کرد که کدام نقاط شبکه )خطوط لوله و یا ایستگاه هاي تقویت فشار( ممکن است در سال هاي 
آتي دچار مشکل شوند. امسال نیز برنامه هاي تعریف شده از سوي مبادي ذیربط در دستور کار شرکت انتقال 

گاز ایران قرار گرفت و ارتباطات مدنظر و تغییرات الزم در در شبکه گاز و خطوط لوله کشور اعمال شد. انجام 
برخي تغییرات در مناطق 10 و 1 و مناطق باال و میان دست همه ماجرا نبود. در خطوط در حال بهره برداري در 

غرب کشور و خطوطي که به تازگي گاز در آنها تزریق شده است نیز، ارتباطات معناداري برقرار شد که تاثیرات 
موثري در پایداري کل شبکه گاز کشور خواهد داشت.

 فصل جدید خودکفایي در شرکت انتقال گاز ایران آغاز شده است که رهاوردهایش یکي پس از دیگري به 
ثمر می نشیند و همگان را به آینده این صنعت راهبردي امیدوار می کند. چشم انداز و نقشه راهي 

که براي خودکفایي ترسیم کرده اید و دستاوردهاي حاصل از آن را چگونه 
می بینید؟

واقعیت آن است که تحقق خودکفایي، نیازمند برنامه بلندمدت، کالن نگر و 
راهبردي است. آشنایي با ظرفیت هاي گوناگون محیط صنعت، آگاهي از 

توانمندي هاي داخلي، همچنین شناسایي تاسیسات و تجهیزاتي که امکان 
تامین آنها از طریق بخش خصوصي میسر است، سبب می شود خودکفایي را 

در مسیري روشن به پیش ببریم و از اقدام های نمایشي و غیرپایدار اجتناب 
کنیم. با همین راهبرد، شرکت انتقال گاز ایران از 2 سال پیش برنامه اي مدون 

را تدوین کرد و بر اساس آن کارگروه هاي خوداتکایي شکل گرفت که با 
شناسایي تجهیزات، اقالم و قطعات راهبردي و بررسي توانمندي هاي 

شرکت هاي سازنده، دستاوردهاي ارزشمندي را در مسیر تحقق هدف رونق 
تولید عملیاتي کرد؛ به گونه اي که اکنون درصد زیادي از کاالهاي مورد نیاز 

شرکت، قابلیت تولید و ساخت در داخل کشور را دارد.

  به طرح ریزي و اجراي برنامه راهبردي براي داخلي سازي کاالها اشاره 
کردید. آیا قطب بندي مناطق مختلف براساس توانایي شان در این برنامه لحاظ 

شده است تا هر منطقه بتواند روي موضوع های تخصصي کار و تمرکز کند و 
داخلي سازي را هدفمندتر به پیش ببرد؟

به یقین خوداتکایي نیازمند طرح آمایش سرزمین است و مناطقي که در 
موضوع های خاصي همچون ابزاردقیق، شیرهاي خودکار، مکانیک، برق و دیگر 

کاالها تخصص، تجربه و مهارت دارند، به عنوان قطب داخلي سازي آن تجهیز 
انتخاب می شوند تا فرایند موردنظر آسان تر، تخصصي تر و متناسب با شرایط 

اقلیمي، آمایشي و ظرفیت هاي صنعتي هر منطقه دنبال شود.هم اکنون 10 منطقه 
عملیاتي انتقال گاز در حال داخلي سازي و خلق دستاوردهاي جدید با همکاران 

مستعد بخش خصوصي هستند که این مهم سبب ایجاد اشتغال، رونق تولید و 
تقویت ظرفیت هاي صنعتي در گستره کشور شده است. برپایي نمایشگاه دائمي 

خوداتکایي و خودکفایي در مناطق ده گانه، یکي دیگر از اقدام های است که در 
زمینه حمایت از داخلي سازي تجهیزات انجام شد. اولین نمایشگاه در منطقه 2 

عملیات برگزار شده و سپس در مناطق 3، 4 عملیات و دیگر مناطق ادامه 

یافته است. این نمایشگاه در دو بخش شکل گرفته است. بخش اول اقالم، تجهیزات 
و قطعات ساخته شده شرکت هاي داخلي را به معرض نمایش می گذارد و بخش دوم 
نیز، نیازمندي هاي صنعت انتقال گاز به صورت دقیق و همراه با شناسنامه هاي 
فني را به همکاران بخش خصوصي ارائه مي کند تا آنان با درک و تصویري بهتر 

از نیازهای مورد نظر ما براي دستیابي به دانش فني مورد نیاز تالش کنند. 

  در زمینه مدیریت دانش نیز، برنامه هاي متعددي را در دست اجرا 
دارید. دراین خصوص توضیح دهید؟

دانش غیر صریح یا ضمنی که در فکر، اندیشه و ذهن و اصطالحا 
از  امروزه یکي  انباشته مي شود،  کارکنان سازمان ها  »سینه 
گرانبهاترین دارایي هاي غیرملموس هر مجموعه اي به شمار 
می آید و شرکت ها براي استخراج و بهره برداري از این گنجینه 
ارزشمند و غیرقابل جایگزیني، برنامه هاي متعددي را اجرا 
می کنند. با توجه به ماهیت شرکت انتقال گاز ایران که 
مجموعه ای بهره بردار به شمار مي آید، الزم است این دانش 
ناب که طي سال هاي طوالني در ذهن همکاران رسوخ 
یافته، مستند و گردآوري کند و همراه با جدایي افراد 
از سازمان خارج نشود. رویکرد مدیریت دانش از 
ابتداي سال 98 سرلوحه برنامه ها قرار گرفته و در 
حال عملیاتي شدن است. الزم است عنوان کنم 
که مدیریت دانش یک فرایند مستمر است و 
و  خلق  همیشگي  ن  یا جر با  م  همگا
آفرینندگي دانش، تخصص و مهارت هاي 
اکنون  هم  داشت.  خواهد  تداوم  نو 
ماحصل تجارب و ریزه کاري هاي فني 
همکاران درباره توربین هاي زیمنس 
در قالب یک کتاب گردآوري شده 
که آماده انتشار است.با فراگیر 
به  ضمني  دانش هاي  شدن 
تصریحی همکاران، شرایطي 
در مناطق ده گانه فراهم 
ین  ا که  د  می شو
فکري  سرمایه هاي 
به  ن  را همکا بین 
اشتراک گذاشته 
شود و به خوبی 
مورد استفاده 

قرار گیرد.

  

چندي پیش یک هیئت عراقي از برخي تاسیسات شرکت انتقال بازدید کرد و 
آموزش هاي الزم نیز براي اعضاي آن ارائه شد. آیا برنامه اي مدون براي صدور خدمات 

فني، مهندسي، بهره برداري و آموزشي به کشورهاي منطقه در نظر دارید؟
با توجه ضوابط و مقررات باالدستي حاکم بر مجموعه هاي دولتي، در حال حاضر امکان 
ارایه خدمات برون مرزي فراهم نیست مگر اینکه اصالحاتي در قوانین یاد شده انجام 
شود. با وجود این، مانعي براي تبادل اطالعات و تسهیم دانش با کشورهاي همسایه 
نیست، از این رو گروهي از کارشناسان نفت و گاز عراق پس از طي مراحل قانوني در 
اصفهان حضور یافتند و عالوه بر فراگیري تئوري مباحث، به صورت عملي نیز از 

سوي همکاران تاسیسات دهق، انجام تعمیرات اساسي توربین را نیز آموختند.

  برپایه گزارش دیسپچینگ شرکت ملي گاز ایران، شرکت انتقال گاز ایران به 
قابلیت اطمینان 100درصدي دست یافته است. لطفا توضیح دهید که دستیابي به 

این موفقیت چگونه محقق شده است؟
اطمینان 100 درصد به شرایطي اطالق می شود که تجهیز به پایداري واقعي رسیده 
باشد و از آغاز تا پایان فرایند را بدون بروز وقفه کار کند تا هدف غایي محقق شود. 
همچنان که برخي خودروها قادرند از مبدا تا مقصد را بدون بروز کوچک ترین مشکل 
طي کنند، دستیابي به اطمینان 100 در صدي از این نظر ارزشمند است که تجهیزات 
شبکه انتقال، گوناگوني و تعدد بسیار باالیي دارند و مهم تر آنکه این مهم در زمان 
پیک مصرف و در دي ماه حاصل شده است. کسب این دستاورد نشان از آمادگي، 
تخصص و دانش همکاران ما است که در طول برنامه تعمیراتي به نحوي کار را پیش 

می برند که تجهیزات در مواقع موردنیاز، پاسخگویي نیازهاي صنعت باشند.
 

  برون سپاري از جمله برنامه هاي کالن وزارت نفت است و تاکنون راهبري چند 
ایستگاه تقویت فشار در قالب قرارداد BOT به بخش خصوصي واگذار شده است. 
لطفا درباره برنامه هاي شرکت در این زمینه و به ویژه فعالیت هاي آموزشي و نظارتي 

توضیح دهید؟
شرکت انتقال گاز ایران با نگاهي راهبردي، یک برنامه 10 ساله را براي برون سپاري 
فعالیت هاي شرکت تدوین کرده است. در این برنامه، متناسب با خروج نیروي انساني 
و افزایش تجهیزات و تاسیسات در شبکه، برون سپاري نیز به تدریج تحقق می یابد. 
بحث واگذاري راهبري تجهیزات شرکت به بخش خصوصي موضوعي بسیار حساس 
و نیازمند بررسي هاي هاي جامع نگر است که باید تاثیرات آن بر منابع انساني و 
شرایط اجتماعي به دقت ارزیابي شود تا برون سپاري با موفقیت کامل اجرا شود.بر 
 O&M همین مبنا شرکت انتقال گاز ایران اولین پروژه برون سپاري خود را در قالب
که مورد تاکید وزیرنفت است در تاسیسات صفاشهر 4 کلید زد و از مرداد 98 راهبري 
این مجموعه بر عهده پیمانکار قرار گرفته است.بحث تحویل و تحول تجهیز در ابتدا 
و انتهاي فرایند برون سپاري بسیار حائز اهمیت است چرا که مالک پس از واگذاري 
بهره برداری و تعمیرات به پیمانکار، باید هنگام تحویل مجدد از آمادگي و سالمت 
آن اطمینان حاصل کند. به این منظور ضروري است که مالک در بهره برداری ، نظارت 
عالیه داشته باشد که براي رسیدن به این مهم این مکانیزم نظارتي تعریف شده و 

نیازمند تمرین و پیگیري هاي بیشتر است.

 شرکت انتقال گاز ایران افزون بر موضوع بهره برداري، در حوزه احداث تاسیسات 
هم ورود می کند؟

ماموریت اصلي شرکت انتقال گاز ایران خود به مثابه اجراي یک پروژه بسیار عظیم 
است. این پروژه در واقع فرایند نگهداري و تعمیر 37 هزار و 169 کیلومتر خط لوله، 
84 ایستگاه تقویت فشار، 304 توربوکمپرسور و همه تجهیزات جانبي است؛ از این 
رو شرکت انتقال گاز ایران براي ایفاي رسالت خود که همان انتقال پاک، پایدار، 
ایمن و بهره ور گاز است، بهتر است روي ماموریت اصلي اش تمرکز کند و از 
تجهیزاتي که از جمله سرمایه هاي ملي ایران به شمار مي آید، به بهترین نحو 

بهره برداری کند.

  در ابتداي سال جاري شاهد وقوع سیل در برخي استان ها بودیم که 
برخي مناطق و شبکه انتقال را نیز تحت تاثیر قرار داد. عملکرد شرکت 
انتقال گاز ایران را در مدیریت تاثیرات مخرب این رخداد طبیعي 

چگونه ارزیابي می کنید؟
به اعتقاد بنده، رهبري هر شرکت باید به هر نوع بحران یا تهدیدي 
که خارج از کنترل و اراده سازمان است، به چشم فرصت نگاه 
کنند. معتقدم که شرکت ملي گاز ایران از این حادثه سربلند 
بیرون آمد و دلیل آن را مدیریت یکپارچه، همدلي و هم 

افزایي موجود در این شرکت می دانم. همه دیدیم که همکاران خوب، متعهد، 
متخصص و دلسوز سازمان در گوشه و کنار کشور اجازه ندادند که شریان حیاتي 
انرژي گاز متوقف و زندگي مردم در ایام نوروز با مشکل مواجه شود. با اینکه کل 
کشور در حال و هواي تعطیالت نوروزي بود، اما همکاران شرکت انتقال گاز ایران که 
به راستي سربازان گمنام صنعت گاز هستند، شبانه روزي تالش کردند و چابکي و 
پاسخگویي خود را در شرایط اضطراري به بهترین نحو ممکن به نمایش گذاشتند. 
با اینکه در اثر سیل، برخي لوله ها نمایان شده بود و تخریب برخي ابنیه ها به مرحله 
بحراني رسیده بود، همکاران شرکت بالفاصله در جبهه هاي کاري متعدد حضور 
یافتند و اجازه ندادند حتي یک مورد آتش سوزي نیز در شبکه اتفاق بیفتد. فراموش 
نکنیم که هنگام وقوع سیل و آب گرفتگي شدید در محوطه برخي تاسیسات، امکان 
دسترسي به تجهیزات بسیار محدود شده بود که همکاران ما با تالش مضاعف و 

انجام بررسي هاي فني موفق به حفظ پایداري شبکه شدند.

  به نظر می رسد سیل نوروز 98 سبب هوشیارتر شدن شرکت انتقال گاز ایران 
نسبت به ترمیم برخي نقاط آسیب پذیر و پایدار شدن حداکثري شبکه شده است. 

در این خصوص توضیح دهید؟
به اعتقاد بنده آسیب هاي وارد شده به شبکه، سبب ایجاد بهبود از دو منظر شد. 
نخست آنکه بررسي مجدد کل شبکه و نقاط حادثه خیز آن در دستور کار قرار گرفت 
و دوم آنکه تجربیات و نقطه نظرات همکاران دست درکار در مهار آسیب های سیل 
در قالب کتاب منتشر و فرصت هاي بهبود بسیاري در بخش هاي مختلف شناسایي 
و اجرا شد. افزون بر این موارد، تعمیر، ترمیم و بازسازي بخش هایي که در جریان 
سیل دچار مشکل شده بودند نیز، تا قبل از آبان ماه به اتمام رسید و شبکه به صورت 

کامال مطمئن و پایدار مهیاي ورود به فصل سرد سال شد.

 پیش بیني ها از افزایش تولید از میدان گازي پارس جنوبي حکایت دارد.شبکه تا 
چه اندازه آمادگي هاي الزم را براي افزایش ظرفیت انتقال گاز کسب کرده است؟

انعطاف الزم براي پاسخگویي به نیازهاي آتي شبکه در تجهیزات شرکت انتقال گاز 
ایران ایجاد و پیش بیني شده است.در سایه انجام بررسي هاي دقیق فني، تخصصي 
و با نگاهي منطقي به ریسک هاي موجود، در برخي ایستگاه هاي تقویت فشار و 
کمپرسورها از ظرفیت اسمي عبور و شرایط را براي استفاده بهینه تر از تجهیزات 
موجود مهیا کرده ایم.الزم است عنوان کنم که امسال افزون بر همه اقدام های 
تعمیراتي، بخش زیادي از خطوطي که به تازگي تزریق گاز شده اند نیز به پایداري 
شبکه کمک می کنند و ما نیز امیدواریم در زمستان رکوردی جدید برجاي بگذاریم. 
در نگاه شرکت انتقال گاز ایران هیچ رکوردي باالتر از این نیست که همه گاز تولیدي 
به صورت مویرگي در کل شبکه توزیع شود و به نقاط دورافتاده کشور انتقال پیدا 

کند. 

  تحویل و تحول پروژه هاي خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار چه وضعیتي 
دارد؟

رویکرد جدید شرکت انتقال گاز ایران در زمینه تحویل و تحول پروژه ها براساس 
دستورعملي است که سال گذشته از سوي هیئت مدیره شرکت ملي گاز ایران به 
تصویب رسید و ابالغ شد. اخیرا در نشستي مشترک با همکاران شرکت مهندسي و 
توسعه گاز ایران، موضوع های مورد نظر بررسي شد که امیدواریم بحث و تبادل نظر 

بین مجري و بهره بردار به تسهیل فرایندها و بهره وري بیشتر پروژه ها منجر شود.

 به جز دیسپچینگ ملي گاز که با بررسي شبکه، نقاط ضعف و قوت را گزارش 
مي دهد، آیا شرکت انتقال گاز ایران نیز برنامه اي براي آنالیز وضعیت شبکه دارد؟

شرکت انتقال گاز ایران در مناطق مختلف، وضعیت شبکه را رصد و پایش می کند. 
در همه مناطق عملیاتي، وضعیت شبکه خطوط و مصرف کنندگان از سوي IOC و 
مناطق بررسي و پس از شناسایي نقاط داراي مشکل در مناطق ده گانه و اخذ تاییدیه 
از سوي دیسپچینگ، نسبت به برنامه ریزي ملزومات اقدام و برخي مشکالت از 

طریق تغییرات آرایشي مقطعي برطرف می شود.

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده بیان بفرمایید؟
شرکت انتقال گاز ایران در مقایسه با سال گذشته، عملکرد بسیار موفق تري از خود برجاي 
گذاشت، به این دلیل که عالوه بر برنامه هاي تعمیراتي روزمره، بخش بزرگي از انرژي و وقت 
نیروي انساني در 6 ماه نخست صرف بازسازي صدمات برجاي مانده از سیل بهاري شد. من 
به عملکرد شرکت در این مدت نمره بسیار خوب می دهم و می دانم که هنوز تا دستیابي به 

وضعیت ایده آل راهي طوالني در پیش داریم.

 امسال افزون بر همه 
اقدام های تعميراتي، بخش 

زيادي از خطوطي كه به تازگي 
تزريق گاز شده اند نيز به پايداري 

شبكه كمك می كنند و ما نيز 
اميدواريم در زمستان ركوردی 

جديد برجاي بگذاريم. در نگاه 
شركت انتقال گاز ايران هيچ 

ركوردي باالتر از اين نيست كه 
همه گاز توليدي به صورت مويرگي 

در كل شبكه توزيع شود و به نقاط 
دورافتاده كشور انتقال پيدا كند
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تولیدی شدن 2 سکوی فاز 14 تا دوماه دیگر
شرکت ایزوایکو امسال دو سکوی باقی مانده فاز 14 را 
نصب کرده است. سکوی 14B نیز که خردادماه امسال در 
موقعیت خود نصب شد، تا پایان آذرماه تولیدی شده و 14 
میلیون مترمکعب در روز به برداشت روزانه گاز از پارس 
جنوبی اضافه می کند.  آفریده با بیان این که هم اکنون 
سکوی 14B در بخش دریایی این طرح آماده تولید است، 
افزود: به دلیل آماده نبودن پاالیشگاه فاز 14، تصمیم 
گرفتیم تا از ظرفیت مازاد پاالیشگاه فاز 12 پارس جنوبی 
برای فراورش گاز استفاده کنیم، از این رو خط لوله 5 
کیلومتری به منظور اتصال به این پاالیشگاه احداث 
کردیم که به محض تکمیل این خط لوله، سکوی 14B نیز 
تولیدی می شود.  وی با بیان این که هم اکنون سه سکوی 
 14D فاز 14 نصب و راه اندازی شده است، افزود: سکوی
هم که هم اکنون در حال بارگیری و نصب است تا اواخر 
دیماه تولیدی می شود و برداشت روزانه گاز از این فاز نیز 
تا پایان امسال به 56 میلیون مترمکعب در روز خواهد 
رسید.  مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت 
وگاز پارس می گوید: البته هم اکنون در حال اجرای 
طرحی هستیم تا بتوانیم براساس آن پاالیشگاههای 
پارس جنوبی را به یکدیگر متصل کرده و از ظرفیت مازاد 

پاالیشگاهها در صورت لزوم استفاده کنیم. 

صدرا و ساخت 10 سکوی پارس جنوبی 
در کنار شرکت ایزوایکو، شرکت صدرا نیز مسئولیت 
ساخت 10 سکوی سه طرح 13، 14 و 22 تا 24 پارس جنوبی 
بر عهده داشت، اما این شرکت در سالهای اخیر با 
مشکالت فراوانی مواجه بود که سرانجام با پیگیری های 
شرکت نفت وگاز پارس و تدابیری که از سوی مسئوالن 

شرکت صدرا اندیشیده شد، این مشکالت حل شد.
آفریده با بیان این که از 10 سکویی که ساخت آنها به 
شرکت صدرا واگذار شده بود، هفت سکو نصب، راه اندازی 
شده و یا در حال راه اندازی است، گفته است: تنها سه 
سکوی دیگر باقی مانده که آنها نیز تا پایان امسال تولیدی 
می شوند.  وی با بیان این که ساخت و بهره برداری هر چهار 
سکوی فازهای 22 تا 24 به شرکت صدرا واگذار شده بود، 
افزود: از این تعداد 2 سکو تولیدی شده و 2 سکوی دیگر 

تا پایان آذرماه تولیدی خواهند شد. 

اتمام نصب و راه اندازی سکوهای فاز 13 تا دوماه دیگر
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های نفت وگاز پارس 
درباره نصب سکوهای فاز 13 پارس جنوبی نیز اظهارکرد: 
از چهار سکوی این فاز 2 سکو نصب و تولیدی شده است، 
براساس برنامه ریزی انجام شده دو سکوی باقی مانده نیز 

در صورت مساعد بودن شرایط جوی در دی ماه نصب و تا 
پایان بهمن ماه نیز تولیدی می شوند؛ به این ترتیب پرونده 

بخش دریایی این فاز در پایان سال 98 بسته می شود. 
وی درباره سکوی 13A افزود: این سکو به دلیل حادثه ای 
که چندسال گذشته برای آن رخ داد، دوباره ساخته شد، 
البته هنوز چاههای آن به دلیل مسائل بیمه ای که وجود 
دارد آماده نشده است؛ منتهی از آنجا که این سکو اقماری 
سکوی 13C است و هر دو با یک خط لوله به یکدیگر 
متصل هستند همزمان نصب می شوند، منتهی تنها یک 
سکو 14 میلیون مترمکعب گاز در روز تولید می کند و 
چاه های سکوی 13A در سال آینده تولیدی می شوند. به 
این ترتیب ظرفیت برداشت گاز این فاز نیز تا پایان امسال 

به 42 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. 

پرونده لوله های CRA هنوز باز است 
به نظر می رسد پرونده دریایی میدان گازی پارس جنوبی با 
اتمام طرح های توسعه ای این 5 طرح بسته شود، با این حال 
آفریده می گوید: هنوز این پرونده به دلیل بروز پاره ای 
مشکالت در دریافت لوله مغزی CRA )لوله مقاوم در برابر 
خوردگی( به طور کامل بسته نشده است. او در توضیح این 
مطلب می گوید: درست است که عملیات نصب و راه اندازی 
این سکوها تا پایان امسال به اتمام می رسد منتهی برای 
تولیدی شدن چاهها باید لوله های CRA درون آنها رانده 
شود. وی ادامه می دهد: باید به این موضوع توجه داشته 
باشید 120 حلقه چاه برای این سه طرح حفاری شده است، 
اما به دلیل این که پنج لوله CRA را هنوز دریافت نکرده ایم 
در نتیجه بنا داریم تا تولید را با 71 حلقه چاه ادامه دهیم، از 
این رو 49 چاه دیگر نیازمند دریافت لوله های CRA هستند 
که با اقداماتی که وزارت نفت برای داخلی سازی تولید این 
لوله ها انجام داده است؛ امیدواریم به زودی آنها را از سوی 
سازندگان داخلی دریافت کنیم.  گفتنی است، قرارداد 
ساخت 600 کیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز شرکت نفت 
وگاز پارس با کنسرسیوم شرکت های شرکت های توباچک 
)TUBACEX( اسپانیا و شرکت فوالد اصفهان در سال 1396 
منعقد شد. براساس این قرارداد عالوه بر تامین نیازهای 
صنعت نفت، دانش فنی تولید لوله های آلیاژی به ویژه 
لوله های CRA به طور کامل به داخل کشور منتقل و پس از 
پایان زمان قرارداد، ایران به یکی از تولیدکنندگان این 
کاالی راهبردی در دنیا تبدیل خواهد شد. مدیر برنامه ریزی 
و کنترل طرح های شرکت نفت وگاز پارس ادامه می دهد: 
به این ترتیب باید بگویم اگرچه در بخش دریایی پارس 
جنوبی پرونده سکوها و خطوط لوله دریایی تا پایان امسال 
بسته می شود اما در بخش چاهها هنوز کارمان تمام نشده 

است. 

تمرکز بر روی جلوگیری از کاهش افت تولید 
آفریده با بیان این که در کنار اتمام ساخت و راه اندازی 
سکوهای باقی مانده پارس جنوبی برنامه خود را بر روی 
جلوگیری از افت تولید در این میدان متمرکز کرده ایم، 
می گوید: در حال حاضر برنامه ریزی برای ساخت سکوهای 
فشار افزا همزمان با حفر چاههای اضافی برای جبران 
کاهش تولید در پارس جنوبی را در دست اجرا داریم.  وی 
ادامه می دهد: ساخت سکوهای فشارافزا تجربه جدیدی 
است که حتی کشور قطر هم آن را انجام نداده و فناوری آن 
در اختیار دو کشور است؛ وگرنه ساخت سکو کار چندان 
پیچیده ای نیست منتهی زمانی که به تولید کمپرسور که 
مسئولیت اصلی فشارافزایی و جلوگیری از افت تولید را 
دارد، می رسیم به فناوری خاصی نیاز داریم که ما در ایران 
آن را نداریم و نیازمند استفاده از توان فنی شرکتهای 
خارجی بودیم، به همین دلیل بود که وزارت نفت در قرارداد 
فاز 11 پارس جنوبی تصمیم گرفت ساخت این سکوها را در 
دستور کار قرار دهد که با کناره گیری توتال و سی ان پی 
سی از اجرای این فاز، شرکت پتروپارس اجرای فاز را بر 
عهده گرفته و ساخت سکوهای فشارافزا نیز از سوی نفت 
وگاز پارس و معاونت مهندسی وزارت نفت پیگیری می شود.  
آفریده به وزن باالی این سکوها که نزدیک به 20 هزار تن 
است نیز اشاره می کند و می گوید:  برای ساخت سکویی با 
این ابعاد به تجهیزات خاص و یاردی که چنین توانی داشته 
باشد نیاز داریم؛ ضمن این که در بخش ساخت کمپرسور آن 
نیز باید از فناوری خاصی استفاده کنیم.  وی ادامه می دهد: 
در حال حاضر معاونت مهندسی وزارت نفت و همچنین 
معاونت فناوری ریاست جمهوری ساخت سکوهای فشار 
افزا و تولید کمپرسورهای آن را در دستور کار خود قرار 
داده اند و حتی بازدید اخیر آقای زنگنه وزیر نفت، از شرکت 
مپنا نیز در همین راستا صورت گرفت؛ در واقع وزارت نفت 
به همراه معاونت فناوری ریاست جمهوری در حال ارزیابی 
برای  این سکو  برای ساخت  داخلی سازندگان  توان 
جلوگیری از افت تولید میدان گازی پارس جنوبی در 
سالهای آینده هستند.  مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های 
نفت وگاز پارس به تاثیر تحریم ها بر روی اجرای پروژه های 
پارس جنوبی نیز اشاره می کند و می گوید: شاید یکی از 
فنی،  دانش  انتقال  تحریم  مستقیم  اثرات  مهمترین 
تجهیزات خاص و پول باشد و همین امر سبب طوالنی تر 
شدن اجرای پروژه و همچنین تحمیل هزینه زیاد خواهد 
شد.  وی ادامه داد: البته خوشبختانه با حمایتهایی که در 
سالهای گذشته از سازندگان داخلی صورت گرفته است 
با اطمینان می توانم بگویم که سازندگان ایرانی در میدان 
گازی پارس جنوبی کامال مدعی هستند و تبدیل به یک 

»برند« شده اند.

پروندهبخشسکوهاوخطولولهدریاییتاپایانامسالبستهمیشود

نگار صادقی-  تا پایان امسال و با بهره برداری از سکوهای 
باقی مانده پارس جنوبی که به فازهای 13، 14 و 22 تا 24 

مربوط می شود، ظرفیت برداشت روزانه گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی از 630 میلیون مترمکعب کنونی به 

مدیر  آفریده،  علی  می رسد،  مترمکعب  میلیون   680
برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت وگاز پارس 

می گوید: تا پایان امسال با نصب و راه اندازی 5 سکوی باقی 
مانده پارس جنوبی، پرونده بخش سکوها و خطو لوله دریایی 

پارس جنوبی بسته می شود. او معتقد است که سازندگان 
ایرانی با اجرای طرح های مختلف پارس جنوبی نشان داده 

اند که هم اکنون به یک »برند« تبدیل شده اند.  محمد 
مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با بیان اینکه 

فعالیت های توسعه ای پارس جنوبی در سه طرح 13، 14 و 22 
تا 24 با اتکا به قابلیت ها و ظرفیت های شرکت های داخلی 

انجام می شود بر ضرورت تمرکز برداشت گاز از میدان پارس 
جنوبی به دلیل مشترک بودن آن تاکید کرده است.  علی 

آفریده، مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت 
وگاز پارس با بیان این که هر فاز پارس جنوبی دارای چهار 

سکو است، گفته است: از میان این 12 سکو، 2 سکو از سوی 
شرکت ایزوایکو در یارد بندرعباس و 10 سکوی دیگر در یارد 

شرکت صدرا باید ساخته، نصب و راه اندازی می شد.

درپارسجنوبی»برند«شدهاند
سازندگانایرانی
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انرژی ومصرف بهینه آن، نکته ای است که همواره سیاست گذاران و 
دولتمردان را به تفکر و تعمق درباره آن واداشته است تا برنامه هایی 
راهبردی وکالن را تدوین کنند و دردستور کار قرار دهند. درایران 
شدت مصرف انواع )برق، سوخت مایع و...( برخالف بسیاری ازکشورها 
باالست، آنقدرکه این وضع را در بخش انرژی وتاثیر آن بر 
زیرساخت های وابسته )کشاورزی، صنعت و ...( به آن نگران کننده 
ساخته واین نگرانی را به دغدغه ای برای تمام فصول بدل کرده است. 
این نوشته نگاهی دارد به ضرورت های استفاده از کارت هوشمند 
سوخت و دلیل احیای دوباره آن درچرخه سوخت. درمیان سوخت های 
مایع، بنزین به عنوان یکی از مهم ترین کاالهای راهبردی مطرح است؛ 
کاالیی که حمل ونقل مردم با آن گره سختی خورده و وابستگی زیادی 
را در زندگی روزمره آنها ایجاد کرده است. روزانه مقادیر متنابهی بنزین 
در کشورتولید، توزیع و بدون اغراق شاید بتوان گفت که همه آن 
مصرف می شود. نگاه به آمارهای مصرف با وجود اطمینان ازتولید این 
کاالی راهبردی و تالش برای افزایش آن، نگران کننده است. به گواه 
آمارهای رسمی وغیر رسمی، تولید و توزیع بنزین درکشورهیچ 
همخوانی با هم ندارند و این ناهمگونی نه ازباب تولید که ازباب مصرف 
است. به دیگر سخن، پیشی گرفتن مصرف ازتولید. مصرف بنزین 
درکشوربه قدری افزایش یافته است که احساس می شود باید بردهنه 
این اسب سرکش، لگام زده شود به ویژه در شرایط حساس کنونی که 

تحریم های بین المللی ظالمانه، اقتصاد کشوررا نشانه رفته اند.

مزیت های اقتصادی 
آمارها گویای این واقعیت است که از محل مدیریت مصرف سوخت )سهمیه بندی بنزین 
والزام استفاده ازکارت سوخت( واردات این کاالی راهبردی نیز به حداقل می رسد؛ حتی 

درکوتاه زمانی قطع و از خروج میلیاردها دالر ارز ازکشور جلوگیری می کند.
به طورحتم، اگرچنین سامانه ای درکارنبود، صرفه جویی هم درکارنبود و باتوجه به قیمت 
این فراورده در بازارهای بین المللی برای واردات آن، میلیون ها دالرهزینه می شد، اما 
سامانه هوشمند سوخت ومدیریت مصرف باکارت سوخت اجازه نداد چنین هزینه 

گزافی براقتصاد کشور تحمیل شود.
ازسوی دیگر، سامانه هوشمند سوخت که کارت سوخت، عامل انتقال اطالعات آن به 
شمار می آید، موجب می شود میزان توزیع خارج ازشبکه سوخت به میزان قابل توجهی 

کاهش یابد و ازخروج ارز و اتالف سرمایه برای تولید یا واردات آن جلوگیری شود.
اگر فهرستی از امتیازها، ویژگی ها و دستاوردهای کارت سوخت و سامانه هوشمند آن 
درنظرگرفته شود، می توان گفت که سامانه هوشمند کارت سوخت، فرصت های شغلی 
واجتماعی درهمسویی با قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد کرده است و هم اکنون نیزمی 

تواند این کارآیی را داشته باشد.
سامان دهی حمل ونقل عمومی با دسترسی به بانک اطالعاتی قوی و روزآمد ازخودروها 
و موتورسیکلت ها، دستاوردمهم دیگر سامانه هوشمند سوخت و کارآمد کردن دوباره 

کارت سوخت است.
نقش آفرینی درکمک به توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی به واسطه مدیریت 
مصرف باکارت سوخت و از همه مهم تر صرفه جویی در مصرف سوخت، دستاورد مهم 

دیگرسامانه هوشمندسوخت و استفاده از کارت سوخت است.
مجموعه این امتیازها و دستاوردها بانگاهی دوباره به کارکرد کارت سوخت، می تواند 
اقتصاد کشور را از منظر انرژی، تحت تاثیرقراردهد وآن را به ویژه درشرایط حساس 
کنونی، به سمت وسویی بهتر در جهت مبارزه با سیاست های نابخردانه برخی کشورها 

که باابزارتحریم سعی در متوقف کردن موتور توسعه ایران را دارند، هدایت کند.

سامانههوشمندسوخت
کارآمددرکنترلمصرفبنزین

برای مهار افسارلجام گسیخته مصرف این کاالی 
راهبردی قیمت ومدیریت آن سامانه ای به نام »هوشمند 

سوخت« تعریف شده است که با بهره گیری از آن مصرف 
بنزین به گونه ای متعارف مدیریت شود.

این سامانه که از آن به عنوان بزرگترین سامانه هوشمند 
سوخت درجهان یاد می شود، هر لحظه، روزآمدتر و 

پیشرفته تر شد؛ به گونه ای که فاز دوم آن با ظرفیت 20 
میلیون تراکنش در روز به بهره برداری رسید.

ویژگیهایمهم
با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت  که از استانداردهای امنیتی باالیی برخوردار است، خدمات رسانی مطلوب به بیش از20میلیون مصرف کننده به صورت 

همزمان درسراسر کشور فراهم شد.
افزایش20برابری ظرفیت داده پردازی، جمع آوری و ذخیره سازی اطالعات، ارائه خدمات جدید الکترونیک و بانکی مانند پرداخت الکترو نیک وجه 

درجایگاه های سوخت و ارائه همزمان خدمات به مصرف کنندگان، از دیگر ویژگی های سامانه هوشمند سوخت است.
این مرکز اطالعاتی همچنین ازامکان برقراری ارتباط با بیش ازیک هزار و120کانال خدماتی همچون پلیس+10 و سامانه های پستی برخوردار است، ضمن 

آن که امکان برقراری ارتباط با نزدیک به سه هزارجایگاه عرضه بنزین وگازوییل وکارت خوان های هوشمند نصب شده در جایگاه های عرضه را 
دارد.

دسترسی به آمارخودروها اعم از تاکسی، خودروهای دولتی، خودروهای عمومی وخودروهای فعال در آژانس ها، همچنین برآورد میزان مصرف 
سوخت روزانه آنها، یکی دیگر از مزیت های مهم این بانک اطالعاتی است؛ به این معنا که بدون ایجاد خلل درچرخه حمل و نقل، موجب شد 

که از مصرف بی رویه سوخت نیز جلوگیری و گام مهمی همسو با سیاست های کالن کشور برداشته شود.
درسامانه هوشمند وکاربرآن )کارت سوخت( امکاناتی فراهم است که دولت می تواند فرآورده های نفتی رابراساس قانون هدفمندی یارانه ها 

با قیمت های متفاوت عرضه کند. این اتفاق درسال های اولیه اجرای هدفمندی یارانه ها افتاد و بنزین در آن با چند نرخ عرضه شد که نشانگر 
کارآیی و قابلیت سامانه هوشمند و کارت سوخت است.

شخصی سازی کارت سوخت خودروها به عنوان دیگر کارمهم انجام شده درحوزه سوخت، نکته ای قابل تامل است.شخصی سازی 
کارت سوخت یعنی دسترسی به اطالعات خودرو، مالک و نشانی دقیق اوکه این کار باهمکاری پلیس راهور در جهت مدیریت 

بهترمصرف سوخت انجام شد.
این مهم )شخصی سازی کارت سوخت( درباره مالکان موتورسیکلت ها نیزعینیت یافت و با این روش، اطالعات 

جامع وکاملی از تعداد موتور و آخرین نشانی آنها به دست آمد که هم اکنون نیز درسامانه هوشمند سوخت 
ثبت است و می توان در زمان خود از این اطالعات بهره گرفت.

برخی کارشناسان حوزه انرژی کشوربراین نکته اذعان دارند که سهمیه بندی با استفاده ازکارت 
سوخت، مصرف بنزین را به عنوان کاالیی راهبردی ساالنه 10 درصد کاهش می دهد.

پایانی نکته 
به نظر می آید اگر قرار است به کشور صادرکننده بنزین بدل شویم و در باشگاه 
صادرکنندگان این فرآورده مهم، باقی بمانیم الزم است، درسیاست های کالن مصرف 

بنزین بازنگری شود.
خوشبختانه این مهم با احیای دوباره کارت هوشمند سوخت، جنبه عینی وعملی 
پیداکرده و با برداشتن نخستین گام ها با سهمیه بندی بنزین در24 آبان ماه امسال، 
گام نهایی مدیریت مصرف سوخت به عنوان اصلی مهم و نقش آفرین دراقتصاد کشور 

برداشته شده است.
بدون تردید فعال شدن دوباره کارت های سوخت واعمال سهمیه بندی بنزین، به 
زودی تاثیرهای مثبت حاصل ازاین حرکت را براقتصاد آشکار خواهد کرد؛ به گونه ای 
که کشورنه تنها از وابسته شدن به این کاالی راهبردی درامان خواهدبود، بلکه خواهد 
توانست به عنوان یک صادر کننده اصلی در بازارهای بین المللی سهمی داشته باشد 

و ایفای نقش کند.

ایجاد بانک اطالعاتی را می توان یکی ازکارکردهای مهم سامانه هوشمند سوخت 
دانست، بانکی که درآن اطالعاتی همچون تعداد خودرو و میزان مصرف سوخت 

آنها وجود دارد.
استفاده ازکارت های هوشمند سوخت، این امکان را فراهم کرده که قاچاق این 
فراورده به نحو چشمگیرکاهش یابد؛ به این دلیل که کارت سوخت، امکان نظارت 
برعرضه بنزین را از لحظه ارسال از انبارهای نفت تا ورود به باک خودروها، فراهم 

کرده است.

کارکردهایخیلیمهم
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طازارتفاع
ختوسقو

ردجسمس
برخو

عملیات پس تنیدگی، به نحوی است که سازه بتنی را به اندازه نیروی 
الزم تحت فشار قرار داده تا هنگام اعمال نیروهای مختلف، سازه بتنی 
دچار خیزش و ترک خوردگی نشود و از تحمل باربری بیشتر برخوردار 
باشد. این فشار از طریق کشیدن و مهار کردن کابل های فوالدی 
)استرند( به سازه بتنی وارد می شود و عمال تمام مصالح بتن بدون 
ایجاد ترک، نیروهای فشار را تحمل می کند. نیروی پس تنیدگی به 
وسیله گیره های دو انتهای سازه از کابل به بتن منتقل می شود و به 
این طریق، استرندهای مربوطه در داخل غالف ها یا مجراهایی که در 

داخل بتن تعبیه شده، قرار می گیرد.

شرح حادثه 
در روز حادثه به دلیل گرفتگی غالف مخزن و ناموفق بودن پیمانکار 
مربوطه در عبور دادن استرندها به داخل غالف، گروه اجرایی تصمیم 
به استفاده از مجموعه پمپ کشش و مونو جک هیدرولیک می  گیرد 
تا عملیات پس تنیدگی در این غالف تکمیل شود.  دستگاه از شروع 
عملیات کشش تا وقوع حادثه حدود 15 مرتبه عملیات کشش را به 
صورت موفق، انجام می دهد؛ اما حدود ساعت 11:05 دقیقه در حین 
عملیات کشش، اجزای مونو جک از هم گسسته شده و با به بیرون 
پرتاب شدن پیستون داخلی و برخورد با متوفی، باعث پرت شدن او 
از محل انجام کار )آخرین طبقه داربست( به سطح زمین می شود. با 
اعالن شاهدان حاضر در محل، آمبوالنس که در محل کارگاه حضور 
داشته است، به سرعت به محل حادثه اعزام و متوفی به بیمارستان 
انتقال داده می شود. بر اساس اظهارات تیم درمانی، متوفی دچار 
آسیب دیدگی کلی بدن شده و از همان لحظات اولیه فاقد عالئم حیاتی 
بوده است، حتی عملیات احیای پیشرفته انجام شده؛ اما به دلیل شدت 

آسیب های وارده، موثر نبوده و مصدوم فوت می کند. 

علت مستقیم و غیرمستقیم
1. علت مستقیم حادثه 

اصابت جسم سخت )پیستون جک هیدرولیکی( به مصدوم و سقوط 
از داربست به ارتفاع حدود 30 متر 

2. علل غیر مستقیم/ سطحی
انجام اعمال نا ایمن از علل غیر مستقیم حادثه به شمار 

می روند که عبارتند از:
  نداشتن آگاهی فرد اپراتور از خطرات کار و انجام کار بدون رعایت 

تمهیدات ایمن 
  ایستادن فرد روبه روی جک با فشار باال در زمان روشن کردن جک 

و نداشتن رعایت فاصله ایمنی از جک 
  پوسچر نامناسب اپراتور جک هیدرولیک که به دلیل چیدمان 
داربست، بدن اپراتور در حین کار در موقعیت غیر ارگونومیک 

)خمیدگی بیش از حد( قرار داشته است. 

شرایط نا ایمن 
  کور بودن )مسدود شدن( غالف و افزایش نیروی کششی مورد 
نیاز و تمیز کردن مناسب مسیر غالف بعد از عملیات بتن ریزی و 

پارگی غالف 
  وجود نداشتن یا استفاده نکردن از وسایل حفاظت فردی مناسب 

کار در ارتفاع )کمربند جلیقه ای(
  تایید نشدن سالمت بازرسی فنی جک هیدرولیک از سوی شرکت 

صاحب صالحیت و مجاز 

  عدم عملکرد صحیح و به موقع Safety Valve جک هیدرولیک 
و فقدان گواهی سالمت 

علل ریشه ای 
  نبود دستور عمل ایمنی عملیات پس تنیدگی و نداشتن 
دستورعمل اجرایی مبنی بر شرایط جایگزین جک هیدرولیک به 

جای دستگاه وینچ و الزام های ایمنی 
  عدم ارزیابی ریسک در فعالیت های ساخت و ساز بر اساس نوع و 
ماهیت فعالیت های مختلف با در نظر گرفتن تمامی خطرات احتمالی 
  عدم بازرسی مناسب دوره ای و فقدان گواهی سالمت فنی و کیفی 
دستگاه جک، متعلقات باال برنده همانند وینچ، تسمه، سیم بوکسل، 
استرندها و... مورد استفاده، قبل از شروع عملیات و نداشتن نظارت 

کیفی به مراحل انجام پس تنیدگی
  نقص در سیستم صدور و اجرای واقعی پروانه کار در ارتفاع 
)الزام های ایمنی تایید شده در پرمیت، در زمان عملیات اجرا نشده/ 

روز بعد از حادثه پرمیت مذکور تمدید اعتبار شده است(. 
  کنترل کیفیت نامناسب آموزش نیروی پیمانکاری ) بر اساس 
سوابق آموزشی ارائه شده برای فرد حادثه دیده، دوره های آموزشی 
 Tool Box تنها منوط به دوره هایی در حد ایمنی عمومی و جلسه
Meeting بوده، نه دوره تخصصی ایمنی در عملیات پس تنیدگی 

و کار در ارتفاع(.
راهکارهاي پیشنهادي برای پیشگیري از تکرار حادثه

  انجام ارزیابي ریسک براساس نوع و ماهیت فعالیت هاي مختلف 
با درنظر گرفتن خطرات احتمالي در هر یک از مراحل ساخت و ساز 
) بخصوص ارزیابي ریسک عملیات پس تنیدگي و فعالیت هاي مشابه(

  تهیه و تدوین دستورعمل ایمني عملیات پس تنیدگی )تعیین 
آستانه مجاز اعمال نیروي کششي درعملیات پس تنیدگي و...(

  بازنگری در سیستم صدور و اجرای واقعی پروانه کار متناسب با 
خطرات بالقوه هریک از فعالیت های مراحل ساخت و ساز 

  مدیریت، سازماندهی و کنترل مناسب آموزش نیروی پیمانکاری 
متناسب با خطرات بالقوه هر یک از فعالیت های مراحل ساخت و ساز 
  مدیریت، سازماندهي و کنترل کیفیت مناسب آموزش نیروي 

پیمانکاري متناسب با مخاطرات هر فعالیت
  تهیه دستورعمل بازرسي از سالمت تجهیزات )قبل از شروع کار، 
دوره اي و...( و بازرسي مناسب دوره اي اطمینان از سالمت دستگاه 
  تدوین رویه اجرایي برای متناسب سازي داربست با نوع عملیات

  افزایش نظارت نیروهای اچ اس ای پیمانکار و اختصاص نیروی اچ 
اس ای در محل انجام فعالیت های با ریسک باال و دارای منبع انرژی
  نصب تابلو و عالیم هشدار دهنده متناسب با نوع خطر هر فعالیت

  رعایت و انجام House Keeping و چیدمان متریال
  رعایت استانداردهاي الزم درحین ساخت دیوارهاي بتني و 

تمیزکاري مناسب غالف ها بعد از عملیات بتن ریزي
  تهیه و اجراي سیستم مدیریت تغییر در تمامي فعالیت هاي 

ساخت و ساز
درس حادثه 

روش های کاری برای هر یک از فعالیت هاي مراحل ساخت و ساز باید 
منطبق با دستورعمل مدون و با در نظر گرفتن الزام های ایمني انجام 
و باید قبل از شروع فعالیت هاي پرخطر از آموزش و صالحیت فرد 
اپراتور و آشنایي با مخاطرات و الزام های ایمني آن فعالیت اطمینان 

حاصل شود که در غیر این صورت حادثه در کمین است. 

صنعت نفت از صنایع پیچیده و با ریسک باالست که بروز حوادث در 

آن، مي تواند خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذیري به همراه داشته 

باشد. در طول تاریخ، حوادث زیادي در این صنعت رخ داده که پیامدهاي 

فراواني به دنبال داشته است، از این رو اهمیت درس آموزي از حوادث 

و سوانح در این صنایع، براي شناسایي مناطق پر ریسک چند برابر 

می شود. همانطور که می دانید، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، 

می تواند اجازه استقرار اقدام هاي پیشگیرانه و کاهش دهنده حوادث 

در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن باعث بهبود رفتار 

ایمني در افراد مستقر در فضاي پاالیشگاه می شود. با بهره مندي از نکات 

درس آموزي از حوادث، می توان از نوع وقایع ناخواسته تشدیدکننده 

و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقایع ناخواسته و... به اقدام هاي کنترلي 

که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست یافت. به دلیل 

اهمیت این موضوع، هفته نامه »مشعل« قصد دارد با چاپ برخي درس 

آموزي ها از حوادث صنعت نفت کشورمان و جهان، گامي در مسیر 

کاهش حوادث بر دارد. در ادامه، درس آموزي از حادثه »برخورد جسم 

سخت )پیستون جک( و سقوط از ارتفاع« را مي خوانید: 



مهمترین  از  یکي  انرژي،  اتالف  از  راهپیما  جلوگیري  سمیه 
موضوعاتي است که طی چند دهه اخیر مورد توجه کشورهاي صنعتي 
پیشرفته قرار گرفته است. اهمیت این بحث در سال هاي نخست دهه 
60 میالدی، زماني که تقاضا براي عرضه ذخایر نفتي و انرژي ناشي از 
آن افزایش چشمگیري یافت، مشخص شد. از این رو برای جلوگیری از 
اتالف این ذخایر عظیم، مسؤوالن به فکر روش هایی برای بهینه سازی 
مصرف سوخت افتادند. روش های گوناگونی برای حفظ منابع انرژی 
وجود دارد و مسؤوالن این امر در کشورمان نیز برنامه های متعددی را 
برای ذخیره انرژی انجام داده  یا در دستور کار دارند؛ اما با این وجود 

مدیران مربوطه همواره ابراز نگرانی می کنند. محسن دالویز، مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت معتقد است، »بهینه سازی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است و برای مهار افسار گسیخته و اتالف انرژی در کشور، 
فرهنگسازی در دستور کار اصلی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
قرار گرفته است. در این زمینه با تولید محتوای مناسب می توان فرهنگ 
غنی و پایداری را اشاعه داد و این فرهنگ را از کودکی در بین فرزندان 
خود نهادینه کرد. با توجه به اینکه به دالیل مختلف محدودیت هایی در 
استفاده از ابزارهای قیمتی حامل های انرژی در کشور داریم، بحث 

فرهنگسازی اهمیتی دو چندان پیدا می کند.« 
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نتیجهگیری
در پایان می توان گفت که بهینه سازی مصرف انرژی باید در تمامی صنایع نفت و گازی صورت 
گیرد؛ زیرا بیشتر تجهیزات در صنایع نفت و گاز با انرژی فسیلی که برگشت ناپذیر است، کار می کنند. 
بهینه سازی مصرف انرژی عالوه بر تضمین وجود انرژی برای آینده، باعث کاهش هزینه ها شده و به 
محیط زیست نیز کمک شایانی می کند. ضمن اینکه هنگام انتخاب تجهیزات باید به راندمان آنها نیز 
توجه ویژه ای شود؛ زیرا قسمت اولیه تجهیزات با راندمان های مختلف تفاوت چندانی ندارند؛ اما در 

درازمدت از هدر رفت انرژی به میزان زیادی جلوگیری می شود. 

روشهایکاهشمصرفانرژی
کارهای علمی و کاربردی که می توان برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد داد، به پنج دسته تقسیم بندی 

می شود:

1. استفاده از فناوری های جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط زیست: یکی از این موارد که باعث 
کاهش مصرف انرژی می شود، استفاده از فناوری های جدید و مواد اولیه با کیفیت باالست. بیشتر واحدهایی 
که در کشور وجود دارند، قدیمی بوده و نشتی های زیادی در قسمت های مختلف آنها وجود دارد یا راندمان 
آنها پایین است و در مواردی کیفیت محصوالت تولیدی، قابل قیاس با مشابه های خارجی نیست. از این رو 

باید واحدهایی که انرژی باالیی مصرف می کنند، شناسایی شوند.

2. استفاده بهینه از مواد و بازیابی آنها در صنایع مختلف: در بیشتر صنایع کشور به دلیل ناقص انجام شدن 
واکنش ها، قدیمی بودن دستگاه ها، فناوری های قدیمی و تخصصی نبودن مسؤولیت ها مواد با ارزش زیادی 
در پساب های واحدها وارد شده و دور ریخته می شوند. در این زمینه می توان با انجام تحقیقات الزم، اقدام به 

بازیابی این مواد کرد. از کارهای انجام شده در این زمینه می توان به مواد زیر اشاره کرد: 
الف( بازیابی فلزات با ارزش کاتالیزورهای مستعمل: ساالنه مقدار زیادی از کاتالیزورهای مورد 
استفاده در صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی ها به صورت مستعمل انبار می شوند که دارای فلزات با ارزشی 
همچون پالتین، کبالت، مولیبدن و... هستند. این فلزات قابل بازیابی بوده و بازیافت آنها از لحاظ اقتصادی 

نیز مقرون به صرفه است .
ب( بازیابی و استفاده مجدد متانول مصرفی: در واحد خالص سازی پروکسید هیدروژن با استفاده 
از روش تقطیر بخار تا 90 درصد، متانول از پساب بازیابی شده است که استفاده از این روش باعث کاهش 

تولید پساب های حاول متانول و کاهش مصرف انرژی می شود. 

3. بهینه کردن واحدهای صنعتی و افزودن تجهیزات اضافی: در این زمینه می توان با انجام تغییراتی در 
واحد یا اضافه کردن تجهیزات و یا انجام کارهایی مثل شبیه سازی، مدل سازی و کنترل واحدها در 
مسیرمصرف کمتر انرژی، کیفیت باالی محصوالت و حداقل کردن هزینه ها گام برداشت. در اغلب واحدهای 
شیمیایی که واکنش های شیمیایی صورت می گیرد، برای بهینه کردن انرژی باید سعی شود که واکنش ها 
تا حد امکان کامل شود. از دیگر معیارها می توان به مدیریت انرژی اشاره کرد که با مشاهدات و کنترل های 
خود می تواند فرایندهای پیچیده صنعتی را در مسیر بهینه شدن پیش ببرد. از جمله این موارد می توان به 

بهینه سازی مصرف انرژی در برج های تقطیر و اضافه کردن تجهیزات برای بازیابی انرژی اشاره کرد. 

4. استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر: در این زمینه کارهای زیادی می توان انجام داد که نیازمند آن 
است که مشخصات جغرافیایی مناطق مختلف از لحاظ مقدار تابش خورشید، بادهای منطقه و... بخوبی 

تعیین و بر اساس آنها تصمیم های الزم گرفته شود. 

5. آموزش روش های صرفه جویی در انرژی به کارکنان: آموزش، یکی از موارد مهم فرهنگسازی مصرف 
انرژی در بین کارکنان در صنعت است. این امر از طریق برگزاری کالس های آموزشی یا رسانه های جمعی 

امکانپذیر است. 

تشکیلکمیتهسوخت
تشکیل کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت از 
سال 89 تاکنون، باعث شده تا سوخت بر اساس استانداردها 
و زیرساخت های متناسب با فعالیت واحدهای متقاضی خوراک 
اختصاص یابد. این فرایند در کاهش مصرف سوخت تاثیر 
بسزایی داشته و دارد. یکی از وظایف اصلی این کمیته، نزدیک 
کردن استفاده انرژی صنایع به استاندارد جهانی است. در این 
زمینه محمدرضا خطاطی، مدیر صنعت شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت می گوید: »یکی از نقش های کمیته هماهنگی 
سوخت و خوراک وزارت نفت این است که صنایع انرژی بر 
عمده جدید، باید برای سوختی که مصرف می کنند، به این 
مبنای  بر  بهینه سازی  تا شرکت  کرده  مراجعه  کمیته 
استانداردها و معیارهای مصرف، میزان سوخت مورد نیاز را به 
کمیته اعالم کرده و صنایع تازه تاسیس، بر این اساس سوخت 
را دریافت کنند. با این حال هنوز در زمینه بهبود استاندارد 
جای کار وجود دارد. معموال در دنیا بین 3 تا 5 سال این 
استانداردها به روز می شوند و به سمت استانداردهای 
سختگیرانه تر برای بهینه سازی مصرف سوخت صنایع و 

کاهش آالیندگی ها می روند.

تاثیرماده12برکاهشمصرفسوخت
بدون شک تصویب قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 94، یکی از اقدام های موثر انجام شده 
به منظور اصالح ساختار اقتصادی کشور، تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی، خروج غیر تورمی از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد 
کشور و تقویت انگیزه برای تولید کنندگان داخلی بوده که با رویکرد حمایت و تشویق فعاالن اقتصادی غیر دولتی به اجرا در آمده 
است. ماده 12 قانون رفع موانع تولید در حقیقت بند)ق( تبصره 2 بودجه سال 93 را به عنوان ماده قانونی مطرح کرده است که 
گامی بلند در مسیر بهره وری و کارایی انرژی، به منظور اجرای طرح های بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش 
گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف از جمله صنعت )با اولویت صنایع انرژی بر(، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، 
ساختمان، توسعه استفاده از صنایع انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از سی ان جی با اولویت شهرهای بزرگ و تولید 
خودروهای کم مصرف محسوب می شود. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به منظور تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به 
استفاده از فرصت های سرمایه گذاری ایجاد شده در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید و با هدف کاهش مصرف انرژی در بخش های 
مختلف، ضمن تهیه طرح هایی در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت، در تکمیل طرح های ارائه شده از سوی دیگر نهادها و سازمان های 
ذینفع همکاری کرده که از آن میان تاکنون هشت طرح به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. این هشت طرح عبارتند از: طرح 
ارتقای کارایی 600 هزار موتورخانه ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری، طرح جایگزینی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده 
فرسوده باالی 10 تن دارای سن باالتر از 35 سال، طرح جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس های 
تمام گاز سوز، طرح جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گاز سوز با پیمایش باال، طرح قوای محرکه کم مصرف در 
خودروهای داخلی، طرح توسعه حمل و نقل ریلی، طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری درتهران و هشت کالنشهر دیگر 
و طرح برق دار کردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی.عالوه بر طرح هایی که از آن یاد شد، طرح های دیگری از جمله »طرح حمایت 
از تولید بخاری های گاز سوز دودکش راندمان باال« و »طرح افزایش کارایی مصرف انرژی در مجموعه صنعت نفت)صنایع باالدستی 
نفت و گاز، پاالیشگاه های نفت و گاز، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی(« نیز دستور کار شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت قرار دارد. به گفته مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، »حدود 20 میلیارد دالر پروژه مصوب در شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت موجود است که امیدواریم با استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و تسریع فرایندها، 

به تعهدهای خود عمل کنیم.«

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف انرژی می گوید: 
»»ظرفیت صرفه جویی در مصرف ساالنه انرژی کشور، معادل 
500 میلیون بشکه نفت خام است؛ اما با روند کنونی مصرف، 
راه به توسعه نمی بریم و تغییر این روند، نیازمند عزمی ملی و 
همتی همگانی است؛ زیرا شدت مصرف انرژی در ایران سه 
برابر میانگین جهانی و پنج برابر میانگین کشورهای پیشرفته 
است. بر اساس آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 95، 
مصرف نهایی انرژی در ایران در بخش خانگی، معادل 396 
میلیون بشکه نفت خام، در بخش حمل ونقل معادل 319 
میلیون بشکه نفت خام و در بخش صنعت معادل 330 میلیون 

بشکه نفت خام بوده است.« 

مصـــرفکاهـــشبامـدیریـت
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مسؤوالن ارشد آژانس بین المللی انرژی می گویند که آنها هم 
درباره تغییر آب و هوا نگران هستند، اما از عملکرد این 

آژانس دفاع می کنند و می گویند انتقادها بر اساس 
درکی اشتباه درباره هدف گزارش »دورنمای انرژی 

جهان« است. آنها می گویند که هدف از این گزارش این 
است که به دولت ها کمک کند پیامدهای احتمالی 

سیاست های کنونی انرژی را پیش بینی کنند، نه این 
که خود این گزارش پیش بینی کند که ساختار انرژی 
جهان در چند دهه آینده به چه شکل خواهد بود. آژانس 
بین المللی انرژی که هزینه های آن به طور عمده از سوی 
کشورهای صنعتی همچون آمریکا، آلمان و ژاپن تأمین 
می شود، در زمینه سیاست گذاری انرژی به دولت ها 
مشاوره می دهد. بیرول در مصاحبه ای گفت: اگر آنها از ما 
انتقاد می کنند، تنها گزینه ای که به ذهن من می آید، این 

است که آنها نمی دانند ما دقیقا چه کاری انجام می دهیم؛ 
آنها احتماال دچار سوء تفاهم هستند یا این که گمراه 

شده اند. مسؤوالن آژانس بین المللی انرژی همچنین 
می گویند درباره سرعت تحقق تحول به انرژی های پاک تر، 

خوش خیالی هایی نیز وجود دارد. دیوید ترک که از 
مسؤوالن ارشد مربوط به تغییر آب و هوا در دولت باراک 

اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، بوده و اکنون 
ریاست دفتر ابتکارات راهبردی آژانس بین المللی انرژی 
را به عهده دارد، گفت: در بسیاری از موارد مردم 

می خواهند باور کنند یک اهرم ساده وجود دارد 
که می توان آن را فشار داد و گمان می کنند 

باید آژانس بین المللی انرژی را تغییر دهند 
و در نتیجه، جهان بهتر خواهد شد.

افزایش نگاه نقادانه آژانس بین المللی 
دیگر  انتقادهای  با  مدتها  انرژی 
تحلیلگران انرژی رو به رو بوده است 
که می گویند دورنمای انرژی 
جهان نتوانسته است کاهش 
شدید هزینه های انرژی 
خورشیدی را بازتاب 
باکلی،  تیم  دهد. 
تحلیلگر مؤسسه 
یی  لیا ا ستر ا
اقتصاد انرژی و 
 ، لی ما تحلیل 
د  کر م  عال ا
انرژی  هزینه 
خورشیدی در 
آمریکا به کمتر 
از 40 دالر برای 
هر مگاوات در 
تغییر  عت  سا
یافته، اما آخرین 
گزارش »دورنمای 
انرژی جهان« آژانس 
بین المللی انرژی فرض 
را بر این گذاشته که این 
هر  برای  دالر   90 رقم 

مگاوات در ساعت است.

آژانس بین المللی انرژی می گوید بیشتر توسعه چشمگیر 
صنعت انرژی خورشیدی ناشی از تغییر سیاست گذاری در 
چین بوده و گزارش »دورنمای انرژی جهان« برای پیش بینی 
آن طراحی نشده و دیگر پیش بینی های آژانس در زمینه های 
دیگر، دقیق بوده است.واکاوی بیشتر گزارش »دورنمای انرژی 
جهان« نشان می  دهد چطور موضوع الگوسازی انرژی که 
زمانی یک موضوع تخصصی بود، اکنون با افزایش نگرانی ها 
درباره تغییر آب و هوایی، مورد توجه جامعه سرمایه گذاری 
قرار گرفته است.نگرانی در میان مدیران صندوق ها درباره 
پیامدهای سرمایه گذاری آنها، پس از آن تشدید شد که انتشار 
گزارش معروف دانشمندان مورد حمایت سازمان ملل در اواخر 
سال گذشته میالدی، برآوردی نگران کننده درباره پیامدهای 
احتمالی افزایش دمای کره زمین ارائه کرد.طبق گزارش 
دانشمندان، با محدود کردن رشد دمای زمین به 1.5 درجه 
سلسیون باالتر از دوران پیش از صنعتی، می توان از برخی 
پیامدهای فاجعه بار پیشگیری کرد. این هدف، جاه طلبانه ترین 
هدف در میان اهداف توافق پاریس 2015 میالدی )توافق 
جهانی برای محدود کردن گرمایس زمین( است.بیرول در 
مقام قبلی خود به عنوان اقتصاددان ارشد آژانس بین المللی 

انرژی، نقشی اساسی در توسعه الگوهای 

د  ر مو
استفاده در 
گزارش - دورنمای 
انرژی جهان-  داشت. این 
دورنما هر سال با طرح روی 
جدی متفاوت منتشر می شود 
که رنگ های قرمز و زرد، یعنی رنگ 
لباس تیم کاالتاسارای ترکیه 
منتشر می شود که تیم محبوب 
بیرول است.سناریوی اصلی این گزارش 
پیش بینی می کند که با توجه به سیاست های 
کنونی دولت ها، تقاضا برای شکل های مختلف انرژی در 
چند دهه آینده چطور شکل خواهد گرفت. برخی منتقدان 
می گویند از آنجا که این گزارش احتمال اتخاذ اقدام های 
شدیدتر دولت ها برای مبارزه با آلودگی را در نظر نمی گیرد، 
این مسئله به این معناست که پیش بینی های این آژانس به 
ناچار محافظه کارانه تر خواهند بود.مسؤوالن آژانس بین المللی 
انرژی تأکید کردند که این گزارش یک پیش بینی نیست و در 
عوض پیامدهای سیاست های کنونی را بررسی می کند و این 
مسئله، در مقدمه آن مورد تأکید قرار گرفته است.سختگیری 
بیشتر یک فرض دیگر در گزارش آژانس بین المللی انرژی که 
به آن »فرض توسعه پایدار« گفته می شود، این هدف را دنبال 
کند که نشان دهد چطور توازن جهانی میان انرژی های 
تجدیدپذیر و سوخت های فسیلی باید تغییر کند تا بتوان 
اهداف گرمایشی توافق پاریس را محقق کرد، آلودگی ها را 
کاهش داد و دسترسی به برق را برای جوامع فقیر جهان بیشتر 
کرد.سرمایه گذاران و فعاالن محیط زیست در حال رایزنی با 
بیرول هستند تا یک فرض دیگر را نیز در گزارش بگنجاند که 
از اهدف جاه طلبانه توافق پاریس، یعنی محدود کردن 
گرمایش زمین به 1.5 درجه سلسیون، استفاده می کند. در 
گزارش پیشین آژانس بین المللی انرژی، فرض توسعه پایدار 
مبتنی بر گرم شدن زمینه به میزان 1.7 تا 1.8 درجه سلسیون 
بود.سرمایه گذاران می گویند استفاده از یک هدف بلندپروازانه تر 
می تواند با نشان دادن راهی به بازارهای مالی برای تحقق این 

هدف، موجب شتاب دادن به تحول به 
سوخت های تجدیدپذیر شود.از جمله 
کسانی که برای تغییر به بیرول فشار 
نهادهای  از  گروهی  می آورند، 
سرمایه گذاری هستند که مدیریت 
30 تریلیون دالر سرمایه را در اختیار 
نهادهای  گروه  آنها  به  و  دارند 
سرمایه گذاری بر تغییر آب و هوا گفته 
می شود.در یک نامه به بیرول از آغاز سال جاری 
میالدی که پیش از این گزارشی از آن منتشر نشده بود، این 
گروه اعالم کردند که فرض های مطلوب، برای این که نهادهای 
سرمایه گذاری درک بهتری از آسیب پذیری خود در برابر 
خطرهای تغییر آب و هوا داشته باشند و درباره چگونگی 
تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند، مهم هستند. در نامه این 
سرمایه گذاران نوشته شده است که فرض های مطرح شده 
آژانس بین المللی انرژی به شکلی قابل توجه بر انتظارات درباره 
سوددهی سرمایه گذاری های آینده تأثیر می گذارند.بیرول که 
بر  جهان«  انرژی  »دورنمای  گزارش  تأثیر  میزان 
تصمیم گیری های سرمایه گذاری را کمتر از گفته منتقدان 
می داند، گفت که در گزارش آینده، آخرین یافته های علم آب 
و هوا مورد توجه قرار خواهند گرفت. آژانس بین المللی انرژی 
در اظهارنظرهایی در پایگاه اینترنتی خود در ماه گذشته 
میالدی اعالم رد راهی را با شانس 50 درصدی برای دستیابی 
به گرمایش 1.5 درجه ای کره زمین بدون تکیه شدید به 
روش های مقدماتی برای کاهش کربن از جو زمین، بررسی 
می کند.لورا کوزی، رئیس الگوسازی انرژی در آژانس بین المللی 
انرژی، گفت که فرض توسعه پایدار این نهاد، سختگیرانه تر از 
فرض های قبلی خواهد بود. مسؤوالن این آژانس اعالم کردند 
الگوسازی برای فرضی که گرمایش زمین در آن تنها 1.5 درجه 
خواهد بود، با توجه به میزان زیرساخت های کنونی 

سوخت های فسیلی، بسیار دشوار خواهد بود.

   افزایش فشار در ماه آوریل امسال
 بیرول نامه ای جداگانه دریافت کرد که درخواست هایی مشابه 
را از سوی بیش از 60 امضا کننده، از جمله دانشمندان پیشتاز 
آب و هوایی و کریستینا فیگورس، رئیس پیشین بخش آب و 
هوا در سازمان ملل و همچنین چندین مدیر سرمایه گذاری، 
از جمله مؤسسه لگان اند جنرال اینوستمنت و مؤسسه 
ساراسین و شرکا، مطرح می کرد.این نامه همچنین از بیرول 
می خواست روشن کند که فرض اصلی گزارش »دورنمای 
انرژی جهان« که نام آن »فرض سیاست های جدید« بوده و 
تعهدات کنونی زیست محیطی دولت ها را منعکس می کند، 
در واقع یک فرض مربوط به استمرار شرایط کنونی است که 
به افزایش گرمایش زمین به میزان 2.7 تا سه درجه سلسیوس 
منجر می شود.آژانس بین المللی انرژی در اظهارنظرهایی در 
پایگاه اینترنتی خود، اعالم کرد نام فرض اصلی خود را به 
»فرض سیاست های اعالم شده« تغییر می دهد تا روشن کند 
این فرض تعهدات کنونی را منعکس می کند.گروه طرفدار 
نام استقبال و اعالم کرد برای  این تغییر  از  تغییر، 

نتیجه گیری های قطعی تر، باید این گزارش مطالعه شود.
منبع: رویترز /   مترجم: یحیی احمدی

در مکانی نزدیک به برج ایفل در پاریس، فاتح بیرول، 
هدایت آژانس بین المللی انرژی را به عهده دارد که 
تحلیل های آن درباره تقاضای سوخت از مدت ها پیش 
به عنوان معیاری طالیی از سوی مسؤوالن دولتی، 
مدیران انرژی و سرمایه گذاران، مورد توجه بوده است. 
اما اکنون، این اقتصاددان ترکیه ای و آژانس بین المللی 
انرژی، به دلیل گزارش ساالنه این نهاد، با فشاری روز 
افزون از سوی گروه های نگران درباره تغییر آب و هوا، 
از جمله سرمایه گذاران، دانشمندان و دیپلمات های 

سابق آمریکایی رو به رو هستند. گزارش »دورنمای 
انرژی جهان« که به تازگی منتشر شد، انتظارها در میان 
دولت ها، شرکت ها و سرمایه گذاران را درباره مصرف 
آینده زغال سنگ، نفت و گاز شکل می دهد. منتقدان 
می گویند این گزارش سرعتی را که جهان می تواند 
منابع تجدیدپذیر انرژی را جایگزین )منابع سنتی( کند، 
دست کم گرفته است. به گفته آنها این نتیجه گیری 
آژانس بین المللی انرژی می تواند توجیه کافی را برای 
تولید  شرکت های  در  سرمایه گذاری  ر  استمرا

سوخت های فسیلی فراهم و جنگ با تغییر آب و هوایی 
را مختل کند. اندرو لوگن، مدیر ارشد بخش نفت و گاز 
در مؤسسه سرس که عضو گروه طرفدار تجارت 
هماهنگ با محیط زیست است، گفت: آژانس بین المللی 
انرژی در عمل واقعیت مطلوب خود را ایجاد می کند؛ 
آنها تقاضای روز افزون برای سوخت های فسیلی را 
پیش بینی می کنند و این به نوبه خود سرمایه گذاری 
بیشتر در تولید را توجیه و کار را برای تغییر ساختار 

انرژی، دشوارتر می کند.



مهندس ناظرساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات 
نفت منطقه تهران ازاجرای چندطرح مهم ساختمانی 
در فضای پیرامونی نیروگاه منتظر قائم خبر داد. محمد 
زارعی گفت: احداث حوضچه ولو درمنیفولد مجاورتی 
نیروگاه منتظر قائم و فنس کشی بتنی پیرامون این 
نیروگاه، از جمله طرح هایی هستند که دراین محدوده 
اجرا شده اند. وی اعتبارهزینه شده برای اجرای این دو 
طرح را دو میلیارد و410 میلیون ریال اعالم کرد. زراعی 
هدف از انجام این پروژه راایمن سازی منیفولد درمحل 
تقاطع خط های 8 و 10 اینچ ری– کرج و ری– نیروگاه 
منتظر قائم عنوان کرد. مهندس ناظرساختمان شرکت 
خطوط لوله ومخابرات نفت منطقۀ تهران گفت: دراین 
مترمکعب   300 به وسعت  ای  عملیات محدوده 
خاکبرداری شد و عملیات آرماتور بندی، قالب کشی و 
بتن ریزی شده است. زارعی اجرای دال بتنی پیش 
به  لد  منیفو حوضچه  پوش  در ی  ا بر خته  سا
منظورپیشگیری از سرقت در شرایط ناایمن وجانمائی 

دیوار این محوطه برای ایجاد ایمنی هرچه بیشتررا از 
نکات حائز اهمیت خواند وافزود: مجموعه این فعالیت ها 
درمدت زمان چهارماه با مشارکت واحد تعمیرات خط 
انجام شده است. وی با اشاره به اتصال خط انشعابی 
ازانبار نفت کرج به نیروگاه منتظر قائم وخط 8 اینچ 
ری– منتظرقائم درسال گذشته گفت: این مهم عالوه 
بر پیگرد و نظارت برمسیرخط انشعابی، امکان انتقال 
نفت گازاز ری و انبار نفت را به این نیروگاه را فراهم 

کرده است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کردستان از رشد 25 درصدی مصرف 
سی ان جی پس از اجرای طرح مدیریت 
سوخت در این استان خبر داد. عبداهلل 
گیتی منش افزود: روزانه 430هزار مترمکعب 
سی ان جی در استان کردستان مصرف می شود 
که این میزان، تنها 30درصد از ظرفیت 
ایجادشده است و با فرهنگ سازی و ایجاد 
زمینه مناسب، انتظار می رود استفاده از این 
سوخت پاک توسط شهروندان افزایش یابد. 
وی توان عملیاتی جایگاه های سی ان جی 
استان کردستان را فروش روزانه یک میلیون 
و 500 هزار مترمکعب اعالم و اظهار کرد: با 
توجه به ظرفیت ایجادشده درحوزه سی ان جی 
و جانمایی مطلوب جایگاه ها در نواحی نه گانه 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
کردستان، هم اکنون 52 جایگاه آماده عرضه 

این سوخت پاک هستند. مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان با 
اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت 
درکشور گفت: 75 جایگاه عرضه فراورده های 
نفتی در استان کردستان فعال  است و همه آنها 
در حالت عادی مشغول ارائه خدمات به 
شهروندان هستند.  گیتی منش همچنین بر 
ذخیره سازی مناسب و کافی انواع فراورده نفتی 

تاکید کرد.

پژوهشگاه صنعت نفت در ارزیابی عملکرد 
سال 97، به عنوان یکی از 10 آزمایشگاه 
برتر کشور انتخاب شد.در ششمین نشست 
مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی، 10مرکزآزمایشگاهی 
آزمایشگاهی  مراکزبرترشبکه  عنوان  به 
فناوری های راهبردی وسه مرکزآزمایشگاهی 
نیز در حوزه رشد عملکرد معرفی و از آنها 
قدردانی شد که در این میان پژوهشگاه 
صنعت نفت حائز رتبه چهارم در زمینه 
کز  مرا شد.  برتر  ه  یشگا ما ز آ معرفی 
برتربراساس رتبه کسب شده عبارتند از: 
مرکز پژوهش متالوژی رازی، بنیاد علوم 
کاربردی رازی، شرکت خدماتی آموزشی و 
تحقیقاتی مرجعان خاتم، پژوهشگاه صنعت 
نفت، مرکز تحقیقات فناوری مواد معدنی 
ایران، شرکت مهندسان مشاورآزمونه فوالد، 

شرکت بیم گسترتابان، دانشگاه صنعتی 
شریف، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 
ایران و مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای 
جنوب. هرساله به مراکزی که بهترین 
خدمات و رضایت مشتری را دارند، جوایزی 
مالی،  عملکرد  میزان  و  می گیرد  تعلق 
سه  شبکه،  همکاری  و  مشتری مداری 
شاخص اصلی در ارزیابی مراکزآزمایشگاهی 

به شمار می روند.
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شرکتمهندسی
وتوسعهنفت
برنامه ریزی 
برای حفاری 
چاه های 
جدید 
آزادگان 
شمالی

مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی ازبرنامه ریزی برای 
حفاری چند حلقه چاه جدید در این میدان مشترک خبر داد.

اسماعیل غالمپورآهنگر بابیان این که درطرح توسعه میدان نفتی 
آزادگان شمالی 75هزاربشکه در روز نفت خام تولید می شود، افزود: 
هم اکنون برای حفاری پنج حلقه چاه جدید ویک حلقه چاه ارزیابی 
نیزبا هدف حفظ تولید بعد ازسال های پنجم و ششم، برنامه ریزی 

شده است.
وی با اشاره به هدف گذاری ازدیاد برداشت از میدان نفتی آزادگان 
شمالی تصریح کرد: افزون براین 6حلقه چاه، طبق بررسی های فنی 
انجام شده چاه  های دیگر نیز که به مرور دچار افت تولید شده اند 
تعمیر خواهند شد. به گفته وی، درچاه های میدان نفتی آزادگان 
شمالی برای افزایش برداشت و حفظ و نگهداشت سطح تولید، 

ازمکانیزم فرازآوری با گاز )Gas Lift( استفاده شده است.
مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی گفت: نفت 

فرآورش شده از این میدان با خط لوله 16 اینچی به طول 73 
کیلومتر به تلمبه خانه غرب کارون ارسال می شود. غالمپور آهنگر 
افزود: برنامه بر این است که گاز استحصال شده از این میدان نیز با 
یک رشته خط لوله ای 12اینچ به طول42 کیلومتر به واحد 
NGL3200 منتقل شود. مجری طرح توسعه میدان نفتی 
آزادگان شمالی به تخلیه حدود 250 متر مکعب نفت راکد مانده 
درخط لوله این میدان اشاره کرد و آن را اقدامی زیست محیطی 

خواند. 
وی تصریح کرد: این خط لوله قبل از ساخته شدن تاسیسات 
فرآورش استفاده شده است و از زمان ساخت تاسیسات این 
رو،  ازاین  بوده،  استفاده  بدون  پنج سال  به مدت  میدان، 
به منظورجلوگیری ازآلودگی زیست  محیطی نفت این خط لوله 
بانظارت کادر فنی و اچ اس ای شرکت مهندسی و توسعه نفت، 

تخلیه و به تاسیسات فرآورش بازگردانده شده است.

مسؤولیتاجتماعیوطرحتوسعهآزادگانشمالی
غالمپورآهنگر درباره اقدام های انجام شده درمیدان نفتی آزادگان 
شمالی درحوزه مسؤولیت اجتماعی نیز گفت: ساخت یک 
هنرستان و دو دبیرستان در شهرستان های هویزه وسوسنگرد، 
احداث 9 جاده  ارتباطی در محدوده  دشت آزادگان، همچنین 
بازسازی و احداث بلوار اصلی شهر هویزه، از جمله خدمات 
عام المنفعه درطرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی است. وی 
یادآورشد: بیش از97درصد نیروهای به کارگرفته شده دردو سال 
اخیر نیز از افراد بومی منطقه دشت آزادگان بوده اند. غالمپورآهنگر 
تامین وعده های غذای متعدد، اقالم مصرفی روزانه و تهیه کانکس  
برای اسکان سیل زدگان، همچنین ترمیم جاده های مواصالتی، 
در اختیار گذاشتن ماشین آالت سنگین وسبک به ستاد بحران 
وفرمانداری شهرستان هویزه رادیگرکمک های طرح توسعه  میدان 

نفتی آزادگان شمالی به سیل زدگان عنوان کرد.

51میلیوننفر-ساعتکاربدونحادثه
مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی به حد نصاب کار بدون 
حادثه در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی اشاره کرد و ادامه 
داد: کار بدون حادثه در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی از 

ابتدای توسعه تاکنون 51میلیون نفر - ساعت محاسبه شده است.

خطوطلولهومخابراتنفت
منطقهمرکزی

الیروبی پمپ مخزن زیرزمینی 
مرکزانتقال نفت رازان

پمپ مخزن زیر زمینی 602 مرکز انتقال نفت 
رازان الیروبی سرویس شد.

ابوالفضل شفیعی، مهندس ارشد نگهداری 
و  لوله  مکانیک شرکت خطوط  وتعمیرات 
مخابرات نفت منطقه مرکزی، بابیان این که این 
عملیات به همت واحد نگهداری وتعمیرات 
است،  انجام شده  مرکزی  منطقه  مکانیک 
جلوگیری ازایجاد رسوب درمخزن وخوردگی 
یند  فرا صحیح  نجام  ا همچنین  آن،  بدنه 
جداسازی آب ازمواد نفتی را مهم ترین اهداف 

این عملیات برشمرد.
وی تصریح کرد: درفرآیندانجام این عملیات، 
موادجامد و پس از آن مواد نفتی، به طور کامل 
و در شرایطی ایمن از داخل مخزن تخلیه شده 

اند.
شفیعی با بیان این که بازدید ازبدنه بطورکامل 
انجام شده است، تصریح کرد: هم اکنون پمپ 
مخزن نصب واتصاالت مربوط نیز تکمیل شده 
است. وی با تاکیدبرشرایط ویژه مخزن زمینی 
وضرورت الیروبي آن با رعایت اصول ایمنی 
تصریح کرد: الیروبی مخزن 602 مرکز انتقال 
نفت رازان، بدون هیچ آلودگی زیست محیطی 

و در شرایط ایمن انجام شده است.

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

شرکتنفتوگازپارسآغاز به کار کمیته بازرسی دستورعمل های کاربردی تاسیسات 
نصب اسپول های دریایی 

فاز 13 پارس جنوبی
عملیات نصب اسپول های دریایی دو سکوی گازی فاز 13 پارس 
جنوبی به منظورتکمیل زنجیره انتقال گاز ترش از مخزن تا پاالیشگاه 
پایان یافت. محسن عزیزی، جانشین پروژه خطوط لوله دریایی فاز 
13پارس جنوبی گفت: عملیات نصب اسپول های دریایی دو سکوی 
اصلی و اقماری 13A C13 پس از47روزتالش شبانه روزی بارعایت 
استانداردهای بین  المللی، ایمنی و عملیاتی درشرایط نامساعد آب 
وهوایی دریا، با موفقیت انجام شد. وی با اشاره به همکاری بی وقفه 
گروه های عملیاتی و پیمانکاری شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( 
و تأسیسات دریایی ایران افزود: بااتمام این بخش، ظرفیت فرآورش 
وشیرین سازی 28 میلیون مترمکعب گازغنی از موقعیت مخزنی این 
دوسکو در پاالیشگاه فاز13پارس جنوبی، فراهم شده است. عزیزی 
بابیان این که باانجام این عملیات، پکیج خطوط لوله دریایی فاز13 
به طول تقریبی200 کیلومتر تکمیل شده است، افزود: این مهم 
موجب افزایش ظرفیت تولید گازازمیدان گازی مشترک پارس 
جنوبی و تداوم تامین پایدار گازرسانی به خصوص در فصل زمستان 

می شود.

نصب2سکویباقیماندهفاز13تاپایانامسال
 )C و A( مجری فاز13 پارس جنوبی ازنصب دوسکوی باقی مانده

این فاز تا پیش از پایان امسال خبر داد.
پیام معتمد با اشاره به این که دو سکوی B و D این فاز پارسال نصب 
شده اند و هم اکنون در مدار تولید قرار دارد، یادآور شد: دوسکوی 

دیگر این فاز نیز تا پایان امسال نصب خواهد شد.
وی با بیان این که سکوی C این فاز امسال در مدار تولید قرار 
می گیرد، درباره سکوی A این فازنیزگفت: به دلیل حادثه ای که 
سال 94برای سکو A این فاز رخ داد، راه اندازی آن به اوایل سال 

آینده موکول شده است.
سکوی A فاز 13پارس جنوبی دوم فروردین ماه 1394درحالی که 
حفاری هشت حلقه چاه این سکو به پایان وبه پیشرفت 91 درصدی 
رسیده بود، بایک کشتی نفتکش متعلق به شرکتی سنگاپوری 

برخورد کرد.

شرکتگازاستانکرمانشاه
گازرسانی به 565 روستای کرمانشاه 

تا پایان امسال
 مدیرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه ازگازرسانی به 565روستا تا 
پایان امسال خبر داد. سیروس شهبازی گفت: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده وهمسو با سیاست های دولت مبنی 
برمحرومیت زدایی، 565روستای استان به همراه شهرهای نوسود، 
نودشه و ریجاب و شبکه داخلی ازگله تا پایان امسال گازرسانی 
خواهند شد. وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها 295میلیارد 

تومان اعتبار پیش بینی شده است.
روستای   310 و  هزار  یک  اکنون  هم  افزود:  شهبازی 
کرمانشاه)72درصد خانوار روستایی( زیرپوشش گاز طبیعی 
قراردارند وبا گازرسانی به روستاهای یادشده، ضریب نفوذ گازرسانی 

به روستاها به 90 درصد افزایش خواهد یافت.
 مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: گازرسانی به 
125روستای دیگر نیزبااعتبار79میلیارد تومان درمرحله 
پیمان سپاری است و 246 روستا نیز در مرحله مطالعه، امکان سنجی 
و طراحی قرار دارد. شهبازی شمار روستاهای قابل گازرسانی 

دراستان کرمانشاه را دو هزار 233 مورد اعالم کرد.

کمیته بازرسی جاری سازی دستور عمل های کاربردی در تاسیسات و 
خطوط لوله با هدف بررسی، اصالح، یکسان سازی و روزآمد شدن در حوزه 
عملیاتی شرکت های بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب آغاز 
به کار کرد. احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
گفت: اجرای دقیق دستورعمل های پیشگیرانه افزون بر زیست بوم پیرامونی، 
ضامن سالمت سرمایه های انسانی و تجهیزاتی سازمان می شود. وی افزود: 
بررسی و ارزیابی دستورعمل ها شامل نگهداری، راه اندازی، ایمنی ودیگر 
اقدام های فنی وعملیاتی است که به کمیته بازرسی جاری  سازی 
دستورعمل های کاربردی در تاسیسات وخطوط لوله سپرده شده است. 
محمدی گفت: درگام نخست 17واحد عملیاتی درحوزه مجتمع های 
صنعتی شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون و مارون بازدید شده اند. 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب با تاکید برتوجه ویژه 
شرکت های بهره بردار به دستورعمل های نگهداری ازتجهیزات، تاسیسات و 
ماشین  آالت هنگام توقف ازکار افزود: این دستورعمل ها روزآمد شده است 

و انتظار می رود مورد توجه واحدهای مربوط نیزقرار گیرد. محمدی با اشاره 
به موفق عمل کردن شرکت های بهره بردار تابع مناطق نفت خیزجنوب در 
حوزه های صیانت ازمنابع انسانی، تولید وتاسیسات فرایندی اظهارکرد: کمیته 
بازرسی دستورعمل های کاربردی، با هدف یافتن نواقص احتمالی )به دلیل 
پیشرفت های فناوری، تنوع وجدید شدن برخی رویه های عملیاتی وحتی 

شرایط اقلیمی( تشکیل شده است وبا همکاری شرکت های تابع، تکمیل و 
روزآمد خواهد شد.

تغییردرزمانبرگزارینمایشگاهصنعتنفتخوزستان
زمان برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت 
خوزستان درمحل نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان دراهواز به 22 
تا 25 آذرماه موکول شد.  تاریخ برگزاری یازدهمین نمایشگاه صنعت نفت 
خوزستان که قرار بود سوم تا ششم آذرماه باشد، به هفته آخر آذرماه موکول 
شد.  260 شرکت از استان های خوزستان، تهران، فارس، اصفهان، خراسان 
رضوی، مرکزی، آذربایجان شرقی، چهارمحال وبختیاری وکرمانشاه برای 
حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند. نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات 
صنعت نفت خوزستان باهمکاری شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران وشرکت نمایشگاه های بین المللی 

استان خوزستان برگزار می شود.

خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهخلیجفارس
تسطیح مسیر حد فاصل2مرکز انتقال نفت

مسیرخط لوله10 و 26اینچ 
نفتی،  فراورده های  انتقال 
حدفاصل مرکز انتقال نفت 
بندرعباس ومرکز انتقال نفت 
شد.  تسطیح  د  با آ قطب 
کارشناس ارشد واحدمهندسی 
تعمیرات خط شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت منطقه 

خلیج فارس گفت: این عملیات به منظور رفع 
تعارض های موجود درمسیر، همچنین دسترسی 
آسان وسریع برای انجام بازدیدهای ادواری و 
تعمیرات احتمالی، درجهت پایداری خطوط انتقال 

انجام شده است.
امیرطائی تشخیص عمق ومحل دقیق لوله، رفع 
آب بردگي ها، اصالح رودخانه ها وبازگشایي آب 

راه ها رامجموعه فعالیت های 
انجام شده در این عملیات 

برشمرد.
به  یابی  لوله  وی همچنین 
منظورافزایش ضریب ایمنی 
وسرعت بخشی به عملیات 
تسطیح مسیر را بخش دیگری 
ازاین عملیات عنوان وبرانجام آن 
تاکید کرد. طائی افزود: تسطیح مسیرخط لوله 10و 
26 اینچ انتقال فراورده های نفتی مراکز انتقال نفت 
بندرعباس و قطب آباد، برپایه گزارش های دریافتی 
از روسا و نیروهای خط بان مبنی بر تخریب 
گرده ماهی ومسیرخط لوله مزبور به دلیل بارش 
باران وایجاد مشکل تردد درمسیرخط لوله 

مزبورانجام شده است.

پژوهشگاهصنعتنفت
پژوهشگاه در فهرست 10 آزمایشگاه برتر کشور

خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهتهران
اجرای طرح های ساختمانی درمسیر نیروگاه منتظر قائم

پخشفراوردههاینفتیمنطقهکردستان
رشد 25 درصدی مصرف سی ان جی
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نخستین نشست هم اندیشی المپیاد 
بهره برداران خطوط لوله شرکت انتقال 
وارتقای  بررسی  باهدف  گازایران 
صالحیت حرفه ای بهره برداران برگزار 

شد.
دراین نشست سعید توکلی، مدیرعامل 
شرکت انتقال گازایران، با بیان این که 

هراپراتور پیش از بهره برداری از تجهیز حساس و 
ارزشمندی باید صالحیت حرفه ای داشته باشد، گفت: 
70درصد ازتاسیسات و تجهیزات اساسی وفیزیکی 
شرکت ملی گازایران دراختیارشرکت انتقال گازقرار دارد 
و از سوی بهره برداران ایستگاه ها وخطوط لوله به 

کارگرفته شده اند.
وی با تاکید براین که صالحیت حرفه ای بهره برداران 
تجهیزات ارزشمند مانند توربین کمپرسور و دیگر 
تجهیزات یک ایستگاه بایدکنترل شود، هدف ازبرگزاری 
المپیاد بهره برداران را توجه به صالحیت و جایگاه حرفه ای 

این کارکنان پرتالش عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، 
موفقیت درترازجهانی افق 1404 را درگرو 
پایبندی به شاخص های تعیین شده برای 
شرکت عنوان و اظهار کرد: برگزاری 
المپیاد بهره برداران در سراسر کشور 
تعیین کننده شاخص ها یی است که 
پایبندی به آنها برای همه بهره برداران یک 
الزام است.  توکلی با اشاره به این که بر اساس الگوی 
شایستگی، برای ارزشمند بودن باید شاخصه های 
صفت محور، رفتارمحور و نتیجه محور تعریف شوند، گفت: 
این رویداد برای بخش عملیات خطوط لوله انتقال گاز آثار 
مثبتی داشته است وبه تبادل دانش منجرمی شود. 
مهم ترازآن، افراد احساس می کنند درجایگاهی ارزشمند 
قراردارند و خود فرد نیز برای سیستم با ارزش است. 
نخستین نشست هم اندیشی برگزاری المپیاد بهره برداران 
خطوط لوله شرکت انتقال گازایران با حضورسعید توکلی، 
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، مدیران مناطق 
عملیات انتقال گاز و بهره برداران خطوط لوله برگزارشد.

مدیرمنطقه یک عملیات انتقال 
گاز از بازسازی و تعمیرتوربین 
گازی شماره 4 رستون با تکیه 
بر توان متخصصان این منطقه 
عملیاتی و کاالی ساخت داخل 

خبرداد.
با  گفت:  یی  خضرا پیمان 

بازسازی وتعمیر این توربین درتاسیسات شهید 
آتش پنجه منطقه یک عملیات انتقال گاز، 650 
هزاردالر صرفه جویی ارزی شده است. وی بابیان 
این که عملیات تعمیرات توربین یادشده از سوی 
نیروهای تعمیرات اساسی منطقه و با نظارت 
بازرسی فنی و ایمنی انجام شده است، اظهارکرد: 
توربین های این تاسیسات رستون هستند و 
به منظورایجاد نیروی محرک کمپرسورهای 
گازی استفاده می شوند. به گفته خضرایی، 
اورهال کامل این نوع توربین ها با توجه به 
پیچیده ترین فناوری به کار رفته در آنها، پس از 

توربین های صنایع هوایی در رتبه 
دوم قرار دارد. مدیرمنطقه یک 
عملیات انتقال گاز افزود: با توجه 
به تحریم  های بین المللی، تامین 
مدل  ین  ا رجی  خا قطعات 
توربین ها باتکیهبر تالش کارکنان 
این منطقه و تولید کنندگان 
داخلی انجام می شود. وی تصریح کرد: همه 
بانظارت  توربین ها  این  مصرفی  قطعات 
آزمایشگاه های مجهز متالوژی وهمت واحدهای 
خودکفایی و تدارکات کاال از طریق مهندسی 
معکوس تامین شده است. خضرایی با تاکید بر 
صرفه جویی حاصل از این تعمیرات گفت: منطقه 
یک عملیات انتقال گازبا بازسازی، تعمیر واصالح 
خودکفایی،  توانست  رستون  توربین های 
صرفه جویی و شعار »مامی توانیم« درصنعت 
توانمندی  و  محقق  را  گاز  و  نفت  عظیم 

متخصصان کشور را ثابت کند. 

کت  شر مل  عا یر مد
سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تأمین )تاپیکو( از 
صدور مجوز نخستین طرح 
مینی »جی تی پی پی« در صنعت 
پتروشیمی خبر داد. محمود 
مخدومی با بیان این که این در 

قالب فاز دوم توسعه پتروشیمی خراسان دیده 
شده است، تصریح کرد: مینی »جی تی پی پی« 
طرح جدیدی با ظرفیت تولید ساالنه120هزار 
تن محصوالت پتروشیمی زنجیره متان است. 
مدیرعامل تاپیکوبا اعالم این که براساس 
برآوردهای اولیه برای اجرای این طرح به حدود 
500 میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز است، 
تصریح کرد: دراین طرح، هلدینگ پتروفرهنگ 
20 درصد و تاپیکو 60 درصد سهم دارند و مقرر 
شده است سهم 20 درصدی نیز برای شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شود.

وی بااشاره به مذاکرهای انجام 
شده برای واگذاری 20 درصد 
صندوق  به  پیکو  تا سهم 
بازنشستگی کشوری گفت: این 
طرح با دانش فنی پژوهشگاه 
صنعت نفت ساخته خواهد شد. 
مخدومی همچنین با اشاره به 
آغاز مطالعات امکان پذیری فنی و اقتصادی 
اجرای این طرح جدید پتروشیمی تاکید کرد: با 
انجام این مطالعات برنامه ریزی دقیق تر و 
جامع تری برای اجرای طرح انجام خواهد شد. 
مدیرعامل تاپیکو درباره تامین آب مورد 
نیزگفت:  توسعه ای  طرح  این  نیازاجرای 
واحدمینی »جی تی پی پی« پتروشیمی خراسان 
مشکل تامین آب ندارد ویکی ازگزینه ها استفاده 
ازپساب شهربجنورد است؛ اما منتظر نهایی شدن 
مطالعات اف اس هستیم و پس از انجام آن، آب 

را تامین خواهیم کرد.
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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پتروشیمیاروند
ایرانی بودن 
70 درصدی 
کاتالیست 
مصرفی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند با اشاره به رویکرد داخلی این شرکت در تأمین تجهیزات 
مورد نیازگفت: بیش از70درصد کاتالیست های مصرفی این شرکت از داخل تأمین می شود.

حسن نشان زاده اظهارکرد: این شرکت به عنوان یکی ازبزرگ ترین تولیدکنندگان زنجیره کلردنیا، 
افزون برتأمین بیش از90 درصد کاستیک ایران، 340هزار تن پی وی سی تولید می کند که با 
اولویت تأمین نیاز بازار داخلی، بخشی از تولیدات خود را نیز صادر کرده است. وی با اشاره به 
برنامه های در حال اجرای پتروشیمی اروند ادامه داد: این شرکت جهش بسیارخوبی در تولیدات 
خود تا پایان سال خواهد داشت؛ به طوری که افزون بر تأمین نیاز داخل، ارزآوری خوبی نیزبه 
همراه دارد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند گفت: شرکت پتروشیمی اروند افزون برکلرمصرفی 

خود، تأمین کننده کلر پتروشیمی های بندرامام، کارون، غدیر و خوزستان نیز هست.
نشان زاده بااشاره به این که ظرفیت نصب شده پی وی سی درایران 730 هزارتن درسال است، 
اظهار کرد: درمیان پتروشیمی های بندرامام، آبادان وغدیر، 340 هزار تن ازاین ظرفیت، متعلق 
به پتروشیمی اروند است. وی با بیان این که براساس برنامه، رساندن مجتمع پتروشیمی اروند 
به ظرفیت 100 درصدی از اولویت های این شرکت است، گفت: این شرکت برنامه هایی برای 

ادامه زنجیره ارزش در زمینه کاستیک و کامپاندهای پی وی سی دارد که مطالعات اولیه آنها انجام 
شده و در حال پیگیری است.

تداومپیگیریهابرایورودپتروشیمیاروندبهبورس
مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند بااشاره به ورود شرکت پتروشیمی اروند به فرابورس 
درآینده ای نزدیک افزود: اقدام های اساسی برای ورود به این بازار درحال انجام است.  
نشان زاده با بیان این که این شرکت پارسال سوددهی خوبی داشته است، افزود: 
سوددهی به گونه ای بوده که عالوه برسود اندوخته، افزایش سرمایه نیزداشته است. 
نشان زاده با اشاره به این که شرکت پتروشیمی اروند به دنبال استفاده حداکثری از 
توانمندی های داخلی است، تصریح کرد: این شرکت استمرار تولید خود رامدیون 
کاتالیست سازهای داخلی وهم اکنون در حال انعقاد قراردادهای چند ساله با سازندگان 

داخلی است. 
نشان زاده با اشاره به این که پتروشیمی اروند در تأمین تجهیزات مورد نیاز خود رویکرد 
داخلی دارد، گفت: با توجه به این رویکرد، هم اکنون بیش از 70 درصد کاتالیست های 

این شرکت از داخل تأمین می شود.

گازاستانهرمزگان
طراحی اجرای 2800 کیلومتر 

شبکه گاز دریک سال

شرکت گازاستان هرمزگان دریک سال اخیر موفق 
به طراحی و اجرای دوهزار و 800 کیلومترشبکه 

انتقال، تغذیه و توزیع گاز دراین استان شده است.
به همت کارکنان واحد خدمات فنی و مهندسی 
طراحی شرکت گاز استان هرمزگان در یک سال 
گذشته 2 هزار و 800 کیلومتر شبکه انتقال، تغذیه 

و توزیع در استان هرمزگان طراحی و اجرا شد.
نصب 67 هزار و818انشعاب درقالب23 پکیج 
پیمانی باهدف گازرسانی به 10شهر و145 روستای 
استان، ازدیگر فعالیت های شرکت گاز استان 

خوزستان در بازه زمانی یاد شده است.
با اجرای این طرح ها، افزون بر ایجادزیرساخت های 
الزم برای تامین انرژی مورد نیاز توسعه اقتصادی، 
صنعتی، کشاورزی و ایجاد اشتغال و رونق تولید، 
بیش از134هزار خانواراستان هرمزگان از گازطبیعی 

به عنوان انرژی پاک بهره مند شده اند.
همسو با سیاست گذاری وبرنامه های کالن شرکت 
گازاستان هرمزگان، طراحی وتهیه پکیج گازرسانی 
به جزیره کیش، شهرستان های بندرلنگه، میناب 
وتوابع آنها دردستورکارواحدخدمات فنی ومهندسی 

این شرکت قرار گرفته است.

شرکتملیحفاریایران

پتروشیمیجمحفر 138 حلقه چاه  اکتشافی در  خشکی و دریا
 هدف گذاری برای تنوع
 محصول  درسبد تولید

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم گفت: این مجتمع برنامه ریزی های 
جامعی برای تولید محصوالت و گریدهای جدید پتروشیمی انجام 
داده است. محمدرضا سعیدی با اشاره به این که برنامه های شرکت 
پتروشیمی جم در حوزه های تولید، بازار واجرای پروژه های جدید 
تعریف شده است، افزود: این شرکت تاکنون در دستیابی به اهداف 
از پیش تعیین شده خود در زمینه های فروش و سودآوری موفق 

عمل کرده است.
وی باتاکید براین که پتروشیمی جم باوجود تحریم ها وکاهش قیمت 
پلیمرها درسال 98 توانسته است به اهداف تولید وفروش مورد نظر 
خود دست یابد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم برنامه های خود به 

همین روال تا پایان سال ادامه دهیم.
سعیدی بااشاره به برخی موانع ناشی از تحریم های بین المللی، تصریح 
کرد: بااستفاده از توانمندی های داخلی می توان ازاین مسیرسخت 
باموفقیت عبورکرد و پتروشیمی جم همانند دیگرشرکت های 

پتروشیمی این کار را به خوبی انجام می دهد.
وی با تاکید براین که این شرکت سیاست رشد خود را در حوزه های 
ارتقای وضع موجود، توسعه بازار، متنوع سازی محصوالت وتولید 
گریدها ی جدید پیگیری می کند، افزود: ارتقای وضع کنونی 
پتروشیمی جم به منظورافزایش سهم در بازار، کیفیت و ظرفیت از 
جمله راهبردهای پتروشیمی به شمار می رود که براساس برنامه، در 

حال انجام است.
وی گفت: هم اکنون نیز واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی 
جم، تولید گریدهای مختلف برای HD و PE را در دستور کار 

قرارداده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم به متنوع سازی محصوالت شرکت 
به  ویژه محصوالتی که مورد نیاز بازاراست، اشاره و تصریح کرد: پروژه 
ABS/Rubber این شرکت نیز هم  اکنون با حدود 72 درصد 

پیشرفت در دست اجراست.
سعیدی گفت: این طرح در زمره طرح های جهش دوم صنعت 

پتروشیمی است که ساالنه 260هزار تن ظرفیت تولید دارد.

پاالیشگاههاشمینژاد
تجهیز مدارس دهستان خانگیران

معاون اجرایی ومسئول کمیته مسؤولیت های اجتماعی پاالیشگاه 
گاز  هاشمی  نژاد گفت: درجهت عمل به مسؤولیت اجتماعی و توجه 
به ذی نفعان، شماری از مدارس روستاهای دهستان خانگیران به 

وسایل ولوازم ورزشی تجهیز شدند.
محمدحسین یاسی گفت: بنابرپیگیری ها و شناسایی کمبودهای 
مدارس روستاهای دهستان خانگیران در زمینه وسایل ورزشی، 
بسته های ورزشی متناسب با استانداردهای آموزش وپرورش، با 
کمک خیریه کارکنان پاالیشگاه شهید  هاشمی نژاد تهیه و دربین 

مدارس روستاهای این دهستان توزیع شد.
وی با بیان این که تجهیز این مدارس به وسایل ورزشی با هدف عمل 
به مسؤولیت اجتماعی، همچنین ایجاد نشاط و شادابی در نسل جوان 
و نوجوان انجام شده است، افزود: وسایل ورزشی مزبور، ازکیفتی باال 
برخودارهستند و دراختیار مدارس 11 روستای دهستان خانگیران 

قرار گرفته است.
معاون اجرایی ومسئول کمیته مسؤولیت های اجتماعی پاالیشگاه 
گاز  هاشمی نژاد، توپ و تورفوتبال، بسکتبال و راکت تنیس روی میز، 
همچنین انواع بازی  فکری ولباس گرمکن ورزشی درمقطع ابتدایی 

دخترانه را محتویات این بسته ورزشی اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ازحفر 138حلقه چاه  اکتشافی 
در مناطق خشکی و دریایی کشور پس از انقالب اسالمی خبر داد.

سیدعبداهلل موسوی گفت: این شرکت درکشف بیش از15مخزن 
نفتی و گازی نیز نقش تاثیرگذاری ایفا کرده است. وی بابیان این 
که درچهاردهه گذشته 112حلقه چاه توصیفی حفرو تکمیل شده 
است، متراژحفاری مجموع چاه های اکتشافی وتوصیفی را 878 
هزار و237متراعالم واظهارکرد: 482هزارو10متراین حفاری ها به 
چاه های اکتشافی و396هزارو227 متردیگربه چاه های چاه های 

توصیفی مربوط می شود.
وی افزود: درحفاری چاه های اکتشافی افزون بر20دستگاه حفاری 
ناوگان شرکت، دستگاه های 48، فوق سنگین 60)پیروزی(، 43، 
فتح و دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی،   67 41 و 

رکورددارحفاری این چاه ها بودند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به نقش محوری این 

شرکت درکشف میدان نفتی آزادگان گفت: شرکت ملی حفاری 
درکشف میدان های گازی پارس جنوبی، وراوی، شانول، خشت، 
کیش، همچنین میدان های نفتی رامین، منصورآباد، سوسنگرد، 
پایدارغرب، کوه موند، جفیر، حسینیه و... همکاری مستمر با مدیریت 
اکتشاف و شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و نفت فالت 
قاره، نقش اساسی داشته است. وی افزود: نقش آفرینی این شرکت 
در حفر چاه های اکتشافی و توصیفی درحالی است که این سازمان 
با برخورداری از بیش از 70دستگاه حفاری خشکی و دریایی و 
امکانات و تجهیزات خدمات یکپارچه فنی ومهندسی، بخش 
عمده ای از عملیات حفاری چاه های توسعه ای و تعمیری تکمیلی 

را به صنعت نفت کشور ارائه می دهد.
موسوی تصریح کرد: ارائه عملیات حفاری وخدمات جانبی ازسوی 
شرکت ملی حفاری با به کارگیری دستگاه حفاری 33فتح نیزبه 

کشف میدان گازی ارم در استان فارس انجامیده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: کشف مخزن نفتی 
نام آوران واقع درگستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب 
که در ردیف میدان های بزرگ کشف شده اخیر قراردارد نیز، با 
به کارگیری سه دستگاه حفاری شرکت ملی حفاری ایران انجام 

شده است.

طراحیوساختیکتجهیزکاربردی
بخشی از دستگاه حفاری 50 فتح که در برپایی و ایستایی دکل 
نقشی اصلی ایفا می کند، از سوی متخصصان شرکت ملی حفاری 
ایران طراحی و ساخته شد. علیرضا رضایی، رئیس اداره سازندگی 
مدیریت عملیات حفاری خشکی- 3 شرکت ملی حفاری ایران 
گفت: به  منظور استفاده بهینه ازامکانات موجود، نقشه های اجرایی 
طراحی وساخت بخش A - frame دستگاه حفاری از سوی 

متخصصان و کارکنان واحد سازندگی عملیات – 3 کلید خورد.
وی افزود: مراحل انجام کار برای ساخت این دستگاه با استفاده 
ازمتریال مشابه وتغییرات جزئی، همچنین شبیه سازی درسیستم 
نرم افزاری مراحل انجام ومونتاژ اولیه آن در یارد سازندگی انجام 

شده است.
رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی–3شرکت 
ملی حفاری ایران بااشاره به این که دستگاه حفاری50فتح 

هم اکنون درعملیات تعمیرچاه های نفت و گازکاربرد دارد، گفت: 
به  منظور راه اندازی سریع این دستگاه وپیوست آن به ناوگان 
عملیاتی شرکت، ساخت این تجهیز همسو با وظایف جاری 
وخدمات دهی این بخش به مناطق عملیاتی، با اولویت در اجرا 

تعریف شده است.
رضایی با بیان این که اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری 
خشکی–3 شرکت ملی حفاری ایران پیش ازاین نیزدراقدامی 
ابتکاری به تغییر و افزایش ارتفاع دستگاه حفاری 85 فتح مبادرت 
کرده است، اظهارکرد: این افزایش ارتفاع دستگاه، موجب افزایش 

کارایی این دکل شده است.
رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی–3 شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: طرح افزایش ارتفاع دکل حفاری 20 فتح 
نیزیکی دیگرازموارد انجام شده دراین واحدعملیاتی است که پس 

از استقرار در موقعیت، آزمایش میدانی خواهد شد.

شرکتسرمایهگذارینفت،گازوپتروشیمیتامین
 صدورمجوز ساخت نخستین مینی GTPP صنعت پتروشیمی
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 آثار نماز شب در از بین بردن گناهان
امام صادق )ع( فرمودند:  َصالةُ اللَّیلِ  تَذَهبُ  بُِذنُوبِ  النَّهار

وقتی شما نماز شب می خوانید، گناهانی را که در روز انجام داده اید، آنها 
را از بین می برد 

چه چیزی از این بهتر؟ اینکه اهل معنا و اهل معرفت و اهل سلوک، نماز 
شب را گنجینه و ذخیره  تمام نشدنی ای می دانند، به خاطر این است. 
این حاال جنبه اخروِی نماز شب است که گناهان را از بین می برد؛ البته، 
گناهان آ ثار دنیوی هم دارند، آثار اخروی هم دارند؛ وقتی گناهان را از 
بین می برد، یعنی آثار سوءِ دنیوِی گناهان را هم از بین می برد. ولی خب، 
ناظر به جنبه گناه است؛ یعنی جنبه  امر اخروی، امر مربوط به آخرت. 
لکن در مورد مسائل دنیا هم همین  جور است؛  در روایاتی دارد که موجب 
گشایش رزق می شود - که این امر دنیوی است- و فواید فراوان دیگری. 
نقل شد از مرحوم آقای طباطبائی )رضوان  اهلل   علیه( - صاحب المیزان 
که ایشان جزو شاگردهای نزدیک و مخصوِص مرحوم آقای حاج میرزا 
علی آقای قاضِی معروف،  ]آن[ عارف بزرگوار بودند و سال ها پیش ایشان 
تلّمذ کردند؛ از ایشان نقل شد، بنده خودم نشنیدم از ایشان، یک فرد 
ثقه ای نقل کرد از مرحوم آقای طباطبائی- که آن اوایل وقتی وارد نجف 
شدیم، خب، آقای قاضی را که نمی شناختند،  دورادور یک قوم و 
خویشی ای داشتند، می دانستند که شخصی هست با این نام، از نزدیک 
با ایشان آشنا نبودند؛ می گفتند یک روز در یک راهی که می رفتم، آقای 
قاضی من را دید، صدا کرد و گفت: »پسرم! اگر دنیا می خواهی،  نماز شب 
بخوان؛ اگر آخرت می خواهی، نماز شب بخوان«.  این حرِف مرحوم آقای 
قاضی است به آقای طباطبائی که خب  الحمدهلل خدای متعال خیر دنیا 
و آخرت را به این بزرگوار عنایت می کند. نماز شب را فراموش نکنید، از 
دست ندهید. ماها در روز، دائم مشغولیم دیگر؛ یعنی در واقع به یک معنا 
مشغول به کارهای دنیا، حاال بستگی به نیت های ما دارد. اشتغاالت ما، 
نوع اشتغاالت دنیایی است، ولو حاال کسی نیتش خالص باشد، قصد خدا 
هم بکند -اگر خدا یک چنین قصدی به ماها بدهد- لکن مخاِطبات ما، 
مخاطباِت دنیایی است؛  با مردم مواجهیم،  با دنیا مواجهیم، با حوادث 
مواجهیم، فرصتی برای خالی گذاشتن وقت و خلوت کردن با خدا در 
روز واقعاً دست نمی دهد، امکان ندارد؛ مگر حاال آن کسانی که اهل نماز 
دائمند -خوشا آنان که دائم در نمازند که در همه  حاالت با خدا هستند. 
لکن به طور معمول ماها، امثال بنده در روز مشغولیم دیگر، ما وقتی 
نداریم که با خدا خلوت کنیم؛ سحر وقِت خلوت با خداست. این وقت 
را، این فرصت را غنیمت باید بشمریم؛ بخصوص شماها که جوان 
هستید، بخصوص جوانها؛ البته همه، لکن جوان ها بیشتر شایستگی 
دارند چون تأثرشان بیشتر است، بهتر است؛ همچنان که اگر ورزش 
بکنیم، شما که جوان هستید از ورزش سود بیشتری می برید تا ما که 
در سنین باال هستیم؛ این جوری است دیگر. اگر یک پیر همان ورزشی 
را بکند - و بتواند بکند- که یک جوان می کند،  سودی که آن جوان 
می برد خیلی بیشتر از سودی است که آن پیر می برد؛ اگر غذای مقوی ای 
شما بخورید یا یک پیرمرد مثل بنده توفیق پیدا کند بخورد، آن سودی 
که شما از این غذای مقوی می برید، به مراتب بیشتر است از آن ]سودی[ 
که یک پیرمرد ]می برد[. معنویات هم همین جور است، تغذیه  معنوی 
هم همین جور است: تالوت قرآن، ذکر الهی، توجه به خدا، استغاثه، 

استغفار، نماز و نماز شب.

شهید محمد فرحانی، متولد 25 فروردین 1325 در 
جزیره مینو در آبادان بود. این شهید در سال 1355 وارد 
شرکت ملی نفت شد و اول اسفندماه 1359 به دلیل 
اصابت خمپاره در محل کار به فیض شهادت نائل آمد. 
فاضل فرحانی، برادر شهید درباره او می گوید: شهید 
همواره برای اقامه نماز به مسجد می رفت و بخصوص در 
دوران مبارزات انقالب اسالمی در انتشار اعالمیه های 
حضرت امام ) ره ( و شرکت در راهپیمایی علیه رژیم 
طاغوت حضور چشمگیری داشت.  شهید فرحانی 
همیشه خوش اخالق بود. رفتار پسندیده و یاری به 

افراد از جمله ویژگی های منحصر به فرد او بود.

شهيد
محمد فرحانی

در چند شماره پيشين به »آرامش از 
ديدگاه آموزه هاي ديني« پرداختيم و در 
آنها نکاتي را درباره ياد خدا، جهان بيني 
رحماني و درون انسان ها و ريشه هاي 
جديد عدم آرامش انسان ها و همچنين 
تاثير دعا در آرامش اشاره کرديم. اکنون 
و در بخش پنجم از اين سلسله مطالب، 
نگاهي داريم به تاثير عشق به خدا بر 
آرامش انسان ها که در ادامه می خوانيد: 

عشق، ماجرای دلکش و شیرینی دارد. عشق 
دو گونه است؛ عشق خدا به انسان و عشق 
انسان به خدا و در این میان اصالت با عشق 
نخستین است. جهان هستی از مبدأ واحدی 
آفریده شده است، تنزل و تجلی وجود از واحد 
است؛ از این رو مبدأ جهان هستی امر واحدی 
است و عالم را بر اساس ارادة حبی خود آفرید:

ُكْنُت َكْنزاً َمْخِفّیاً َفأَْحَبْبُت أَْن اْعَرَف َفَخلَْقُت 
الَخلَْق لَکی اُعَرف؛ من گنج پنهانی بودم، 
خواستم تا شناخته شوم، پس جهان را آفریدم 

تا شناخته شوم.
خداوند از روی حب و عشق، هستی را خلق 
كرد و این همان عشق نخستین است كه 

سرآغاز تجلی بود. 
در ازل پـرتو حسنت ز تجلـی دم زد                 
عـشق پـیدا شـد و آتــش به هـمه عالـم زد

جلوه ای كرد رخت دید ملک عشق نداشت            
عیـن آتش شـد از این غیـرت و بـــر آدم زد

عشق الهی 
عشق نخستین خدا به ماسوا، سرمنشأ 
پیدایش عشقی دیگر شد و آن عشق ماسوا 
برای رجوع به اوست. عشق اول در قوس نزول 
است و عشق دوم در قوس صعود، عشق اول 

منشأ خلقت است و عشق دوم، باعث رجوع 
خلقت، عشق اول می آفریند، عشق دوم 
می برد و دایره هستی را كامل می كند چنانکه 

در آیه 156 سوره بقره می خوانیم:
َّا إِلَْیِه رَاِجعوَن؛ ما از آِن خدا هستیم و  َّا ِلّ وَإِن إِن

به سوی او بازمی گردیم.
عشق مشوق انسان برای حركت به سوی 
آسمان است. زیبایی معشوق، عاشق را به 
سوی خدا می كشد و او را به وصال می رساند. 
دل اگر به قرب، دیدة جان باز كند، كشف 

صفات و شهود ذات حاصل كند.

مقام و عشق و شهود 
مقام شهود و عشق دو گونه است؛ مقام شکر و 
مقام صحو. سلطان شهود، جان عاشق را آتش 
زند و به فنا رساند. آغاز مشاهده، كشف است 
و بعد از آن نهایت وصال. اما هیمان، هیجان و 

ولع وصال هنگام شهود دیر بماند.
ای ترک! تو را شمـع جهان خوانم من               

وصل تو حیات جــاودان خوانـم من
چـــاله زنــخ تـو را و زلفیـن تــو  را   

از مشک رسن، زسیم كان خوانم من
عشق اگر هست، عشق دیگری باید تا او را از 
میدان به در كند. نشستن خدا در دل و حب 
ـ كه سرچشمه  ورزیدن به او، عشق به غیر او 
ـ را خواهد زدود. دلبستگی  همه رذائل است 

جز با دلبستگی دیگر بیرون نمی رود.
دیو بـر دنـیاست عاشـق، كـور و كـر
 عشــق را عـشق دگـــر بـرد مــگر

قرآن سخن از بندگانی به میان می آورد كه 
معرفت و دوستی آنان نسبت به خدا شدت 

گرفته و به اوج رسیده است. 
 آنان محبتی شدید درون دل نسبت به 
خداوند احساس می كنند و به او عشق 

می ورزند، در آیه 165 سوره بقره آمده است:
َِّذیَن آَمُنواْ أََشدُّ ُحبًّا لِ؛ كسانی كه ایمان  َوال

آوردهاند به خدا محبت بیشتری دارند.
عشق راهی است برای رسیدن به آرامش. 
كسی كه قلبی سوزان، جانی عاشق و نفسی 
لبریز از محبت و شیفتگی به خدا دارد، بهره او 
قرار و آرامش است. آرامش درون ارمغان عشق 

به خداست.

یک حکایت 
سلطان محمود، خادمان متعددی داشت، اما 
به یکی از آنها بیش از همه ارادت می ورزید. 
دیگران گله مند بودند، از این رو سلطان 

محمود، برنامه سفری ترتیب داد. 
در طول سفر شترهای زیادی همراه خود برد، 
اما در جهاز یکی از شتران جواهرات و 
گوهرهای فراوانی گذاشت و دستور داد تا زیر 
آن را پاره كنند به گونه ای كه در طول مسیر 

جواهرات یکی یکی می افتادند. 
تمام خادمان و سواران و پیادگان در طول 
مسیر به یغمای جواهرات سلطان محمود 
مشغول شدند، جز یک نفر و آن كسی نبود 

جز ایاز.
 سلطان محمود لحظه ای پشت سر خود را 
نگریست، كسی را ندید جز ایاز. از او پرسید تو 
چرا به جمع جواهرات نپرداختی؟ سعدی 
پاسخ ایاز را چنین زیبا و دلنشین به نظم 

درآورده است:
مـن انـــدر قفــــای تــو می تاختــم             
زخدمـــت بــه نعمـــت    نپـــرداخـتــم

گر از دوست چشمت به احسان اوست              
تـو در بـند خویـشی، نـــه در بـنـد دوسـت

خــالف طریقــــت بـــود كـاولیـــا                
تمنــا كـننــــد  ا ز خــــدا جـــز خــــدا

آرامش از دیدگاه آموزه های دینی )بخش پنجم(

بازدید مشاور فرهنگی وزیر نفت از شرکت پخش منطقه بوشهر

40 نکته از سبک زندگانی پيامبر)ص( ) بخش دوم(

احمد مجیدی، مشاور فرهنگی وزیر نفت، در 
بازدید از شركت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه بوشهر، ضمن دیدار با مدیر و اعضای 
ستاد اقامه نماز منطقه بوشهر، با كاركنان انبار 
نفت شهید محمدصادق غریبی و رانندگان 
نفتکش های جاده  پیما دیدار كرد. مشاور 
فرهنگی وزیر نفت، در این دیدار ضمن تأكید 
بر بهره مندی از آموزه های قرآنی و تأثیر اقامه 
نماز در تحقق سعادت فردی و اجتماعی، 
رهنمودهای الزم را در مسیر توسعه و تعالی 
امور فرهنگی به ویژه مسائل آموزشی، 
اقدام  های الزم برای ترویج فرهنگ اقامه نماز و 
رشد مکارم اخالقی در محیط اداری الزم خواند.
پس از اقامه نماز در مسجد امام علی )ع( انبار نفت 
شهید غریبی منطقه بوشهر، احمد مجیدی در 
جمع كاركنان این منطقه با بیان اهمیت ویژه 
خدمات شركت ملی پخش فراورده های نفتی در 
حوزه صنعت نفت، در مورد تکریم و ارائه خدمات 
مطلوب به مردم و مراجعان، تکریم و قدردانی از 
كاركنان و ایجاد فضای با نشاط در محیط كاری 

و توجه خاص به خانواده و عدم غفلت از آن 
سخنانی را مطرح كرد. 

حجت االسالم سلمان بحرانی، مسئول نظارت و 
بازرسی روحانیون وزارت نفت نیز در سکوهای 
بارگیری و تخلیه نفتکش های جاده پیما، اسکله 
سوختگیری و واحدهای عملیاتی و تأسیسات 
نفتی با تعدادی از كاركنان و رانندگان نفتکش ها 
گفت وگو كرد و از نزدیک با مشکالت و 
دغدغه های آنان آشنا شد. وی گفت: وزارت نفت 

بزرگترین پیشران موتور اقتصادی كشور است و 
كاركنان شركت ملی پخش، ویترین تمام عیار 
اخالق، رفتار و كردار و اندیشه های این وزارتخانه 
بامردم هستند.در ادامه، مسعود نیک تاج، مدیر 
شركت ملی پخش فراورده های  نفتی منطقه 
بوشهر نیز به شرح اقدام های درحال انجام در 
منطقه پرداخت و دقت و سرعت در انجام امور را 
از عمده مسائلی خواند كه كاركنان منطقه بوشهر 

سرلوحه كار خود قرارداده اند.

خبر

عشق به خدا، دریچه ای به درون انسان 

   شرح احادیث اخالقی   درس خارج فقه   مقام معظم رهبری

معرفی کتاب 
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همراه با معصومین )علیهم السالم(

بدون تردید تأسي به سیره و سنت آن 
حضرت )ص( براساس آیه كریمه »و لکم في 
رسول ال اسوه حسنه«، راهگشاي مشکالت 
و مسائل مبتال به جامعه مسلمانان خواهد 
بود. در ادامه 40ویژگي رفتاري رسول 
اعظم)ص( را كه بازگوكننده بخشي از سلوک 
فردي و اجتماعي و سبک زندگي آن حضرت 

است، می خوانید: 
عزیزترین افراد نزد او كسي بود كه خیرش 
بیشتر به دیگران می رسید؛ احدي از محضر 
او ناامید نبود و مي فرمود »برسانید به من 
حاجت كسي را كه نمي تواند حاجتش را به 
من برساند.«؛ هرگاه كسي از او حاجتي 
مي خواست، اگر مقدور بود، روا می فرمود و 

گرنه با سخني خوش و با وعده اي نیکو او را 
راضي می كرد؛ هرگز جواب رد به درخواست 
كسي نداد مگر آنکه براي معصیت باشد؛ 
پیران را بسیار اكرام می كرد و با كودكان بسیار 
مهربان بود؛ غریبان را خیلي مراعات می كرد؛ 
با نیکي به شروران، دل آنان را به دست 
می آورد و مجذوب خود می كرد؛ همواره 
متبسم بود و در عین حال خوف زیادي از خدا 
بردل داشت؛ چون شاد می شد، چشم ها را بر 
هم می گذاشت و خیلي اظهار فرح نمي كرد؛ 
اكثر خندیدن آن حضرت تبسم بود و 
صدایش به خنده بلند نمي شد؛ مزاح می كرد، 
اما به بهانه مزاح و خنداندن، حرف لغو و باطل 
نمي زد؛ نام بد را تغییر می داد و به جاي آن نام 

نیک می گذاشت؛ بردباري اش همواره بر 
خشم او پیشی می گرفت؛ براي فوت دنیا 
ناراحت نمي شد و یا به خشم نمي آمد؛ براي 
خدا آنچنان به خشم می آمد كه دیگر كسي 
او را نمي شناخت؛ هرگز براي خودش انتقام 
نگرفت مگر آنکه حریم حق شکسته شود؛ 
هیچ خصلتي نزد آن حضرت منفورتر از 
دروغگویي نبود؛ در حال خشنودي و نا 
خشنودي جز یاد حق بر زبان نداشت؛ هرگز 
درهم و دیناري نزد خود پس انداز نکرد؛ در 
از  زیادتر  چیزي  پوشاک  و  خوراک 
خدمتکارانش نداشت؛ روي خاک می نشست 
و روي خاک غذا می خورد؛ روي زمین 
می خوابید؛ كفش و لباس را خودش وصله 
می كرد؛ با دست خودش شیر می دوشید و 
پاي شتر ش را خودش می بست؛ هر مركبي 
برایش مهیا بود، سوار می شد و برایش فرقي 
نمی كرد؛ هرجا می رفت عبایي كه داشت، به 
عنوان زیرانداز خود استفاده می كرد؛ اكثر 
جامه هاي آن حضرت سفید بود؛ چون جامه 
نو می پوشید جامه قبلي خود را به فقیري 
لباس فاخري كه داشت،  می بخشید؛ 
مخصوص روز جمعه بود؛ هنگام كفش و 
لباس پوشیدن، همیشه از سمت راست آغاز 

می كرد.

شجره طیبه 
کتاب شجره طیبه از سوی موسسه آوای بینش گردآوری 
شده و انتشارات نسیم حیات آن را در سال 1393 به چاپ 
رسانده است. این کتاب، مجموعه پیام ها و سخنرانی های 
مقام معظم رهبری درباره بسیج و بسیجی است که با 
اقتباس از بیانات ایشان، شجره طیبه نام گرفته است. کتاب 
شجره طیبه در چند بخش سامان یافته است. ابتدا کلیاتی 
مانند تعریف، جایگاه و اهمیت، گستره، فواید و ثمرات 
بسیج در آن بررسی شده است. سپس امتیازها و 
ویژگی های بسیج، شاخص ها، وظایف و مأموریت های 
بسیج، عملکرد بسیج در طول چندین سال فعالیت و 
تالش، رابطه بسیج با امام راحل، سپاه پاسداران، دولت 
جمهوری اسالمی و دشمن بررسی می شود. بخش دیگر 
این کتاب به بسیج اقشار، از جمله بسیج طالب و روحانیان، 
بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج کارگری اختصاص 
دارد و در بخش پایانی آن ، توصیه های رهبر انقالب به 
بسیج و بسیجیان به صورت جامع و کاربردی طرح شده 
است. در این کتاب همه پیام ها و سخنرانی های مقام معظم 
رهبری در طول سال های 1368 تا ابتدای سال 1392 
بصورت نقل قول مستقیم از زبان رهبری معظم انقالب 
اسالمی بیان شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در بیانات 

ایشان صورت نگرفته است.
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طنزها:  
  نيوکاسل: قرار بوده يک کمدی اجتماعی باشد، اما تقريبا نه خنده دار است و نه مسائل اجتماعی را به خوبی 
بيان می کند. تمام فيلم در يک خانه بزرگ می گذرد با تعداد زيادی شخصيت و همين مسئله به فيلم آسيب 

زده است. اما اگر می خواهيد حتما فيلم کمدی ببينيد چند سکانس خنده آور در فيلم محسن قصابيان هست. 
   شکالتی: فيلم مناسبی برای کودکان است البته درون مايه ای طنز دارد. شکالتی داستان جذابی دارد و از بازی های 

خوبی برخوردار است. می توان گفت که سهيل موفق در ساخت شکالتی موفق بوده است. 
   قانون مورفی: اين فيلم قرار بوده فانتزی و سورئال باشد. سکانس ها بيشتر از اينکه خنده به لب مخاطب بياورند، و هم آلود هستند. شايد 

اگر فيلم را ببينيد، يکی دوبار بيشتر نخنديد. خنده، چيزی که از اثر رامبد جوان انتظار داريم، اصال در قانون مورفی نيست. 

گمنام ها 
  سه و نيم: اين اثر نقی نعمتی کامال اجتماعی است و سبک و سياق خاصی دارد. روايت زندگی 
چند دختر در شرايط بزهکاری و آسيب های اجتماعی، فيلم بدی از آب در نيامده است. اگر به 

فيلم های اجتماعی عالقه داريد، فيلم سه و نيم ديدن دارد. 
  جزيره رنگين: اين اثر خسرو سينايی يک اقتباس آزاد است از زندگی و فعاليت های احمد 
نادعليان، که يک هنرمند محيطی محسوب می شود. ديدن »جزيره رنگين« شما را به دنيايی از 
رنگ و زيبايی می برد. زيبايی های قسمتی از خاک ايران در خليج فارس. اگر به کارهای سينايی 

عالقه مند هستيد، اين اثرش را هم حتما بببنيد. 
  صداهای خاموش: اين فيلم مصداق بارز يک فيلم اجتماعی است، اما ايده و داستانش در 
خيلی از سکانس ها ذبح می شود. تالش سهی بانو ذوالقدر کارگردان فيلم را نمی توان ناديده 

گرفت. کارگردانی که می کوشد صادقانه اثر خوبی را به مخاطبان اش ارائه کند. 
  هستی: روح اهلل حسينی يک داستان فوق العاده را کارگردانی کرده و به تصوير کشيده 

است. دانشجوی پزشکی و مرفهی که دچار مشکالت خاصی می شود. بازی های فيلم قابل قبول است اما 
»هستی« می توانست خيلی بهتر از اينها شود.

  پری ناز: اين فيلم چند سال توقيف بوده و بهرام بهراميان آن را کارگردانی کرده است. بازيگران معروفی 
دارد، اما فضای فيلم کسالت بار است. از ديدن »پری ناز« چيزی دستتان را نمی گيرد و فقط احتماال 

خواهيد گفت هنوز هم فيلم »آل« بهترين فيلم بهراميان است.
  کبريت سوخته: کاظم معصومی اين فيلم را ساخته است. وقتی کبريت سوخته را می بينيد، انگار که 
يک قسمت از يک سريال متوسط تلويزيونی را تماشا می کنيد. بازی ها کليشه ای و داستان تکراری 
است. دست آخر بايد گفت که کبريت سوخته در ميان آخرين گزينه های ديدن يک فيلم ايرانی قرار می گيرد. 
برگ جان: اگر به دنبال ديدن يک فيلم آرام درباره تحوالت روحی و معنوی هستيد، اين اثر را از دست ندهيد. 
قاب های زيبا و صحنه های دلنشينی که حالتی از نقاشی های نيمه سنتی را ترسيم کرده اند، از ويژگی های 

بارز برگ جان هستند.  

علی بهرامی    علی بهرامی: فيلم ايرانی ديدن، خصوصا در دو دهه اخير 
ديگر، فقط در سينماها امکان وقوع ندارد. بعد از تحول ساختاری و 
فناورانه ای که در ويدئوکلوپ های دهه های شصت و هفتاد رخ داد و با 
ورود سی دی ها و دی وی دی فيلم های سينمايی در جايی به نام شبکه 
نمايش خانگی، حاال امکان دانلود فايل فيلم ها يا ديدن آنها به صورت 
آنالين، ارتباط مخاطبان با فيلم های سينمايی، دنياهای متنوع ديگری 
را تجربه می کند. احتماال شما که اين گزارش را می خوانيد، از چند و چون 
حضور فيلم های سينمايی در شبکه نمايش خانگی بی خبر نيستيد و 

به دنبال فيلمی می گرديد که در دوران اکرانش در سينماها نتوانستيد 
به ديدنش برويد. شايد اين گزارش بتواند به شما کمک کند تا در 

دنيای پرهياهوی رسانه و اخبار فرهنگی و هنری، يادتان بيايد 
چه فيلمی را دوست داشتيد ببينيد. احتماال با درنگی 

کوتاه می توانيد فيلم مورد عالقه تان را پيدا 
کنيد. 

نگاهی به حضور فیلم های 
سینمایی در شبکه نمایش 

خانگی 
 

  به نظر می رسد اگر می خواهيد به کسی بگوييد چه فيلم هايی تازه وارد شبکه نمايش خانگی شده اند، نمی توانيد فقط درباره 
همان روز يا يک هفته گذشته صحبت کنيد. خصوصا اينکه مشغله های فکری و کاری مخاطبان در انبوهی از رسانه ها، 
شبکه های اجتماعی، پوسترهای مغازها و همه و همه ممزوج شده اند. پس ما از اول پاييز تا همين تاريخی که هفته نامه 
را به صورت الکترونيکی می خوانيد، سعی کرديم هيچ فيلم را از قلم نيندازيم و دقيق و کامل همه آنچه را به شبکه 
نمايش خانگی وارد شده است، گزارش کنيم. فيلم ها را به سه دسته تقسيم کرديم: فيلم های غير کمدی، فيلم های 
کمدی و البته دسته ای به نام گمنام ها که کمتر از همه فيلم های ديگر، نامی از آنها در رسانه ها منتشر شده است. 
شايد فيلم مورد عالقه تان را در گمنام ها پيدا کنيد. البته اين را هم بگوييم که درباره فيلم ها خيلی تلگرافی 
صحبت کرديم چون به قول شاعر: کم گوی و گزيده گوی چون در. حاال »کم« گفته ايم اما اينکه »در«گفته ايم 

يا نه، قضاوتش با شماست. 

غیر طنزها:  
  سرخ پوست: شبيه ترين فيلم به يک ايده آل ذهنی در سينمای ايران. بازی های خيلی خوب، داستان عالی و 

فضاسازی فوق العاده. بعدها درباره نام کارگردان آن يعنی نيما جاويدی خيلی بيشتر خواهيد شنيد. 
  ما همه با هم هستيم: از کمال تبريزی انتظار بيشتری بود. چند سال است که انتظار بيشتری داريم. فيلمی پر بازيگر اما... 

در ديدن اين فيلم به ليلی با من است، حتی فکر هم نکنيد. 
   متری شيش و نيم: کيفيت هنری فيلم ابد و يک روز سعيد روستايی را در عدد دو ضرب کنيد، متری شيش و نيم چنين 

کيفيتی دارد. بازی های خوب و داستان فوق العاده جذاب آن هر مخاطبی را راضی می کند. 
  آشغال های دوست داشتنی: بازيگران خوبی دارد اما فيلم را نجات نمی دهند. داستان ضعيف و شعارهای پی درپی و بيش 

از حد، اين فيلم را کسالت بار کرده است. »خواب تلخ« و »آتشکار« دو فيلم قبلی محسن امير يوسفی ديدنی تر بودند.
  عرق سرد: فيلم اجتماعی سهيل بيرقی به حقوق زنان می پردازد. بازی های خوبی دارد و از همه بهتر درون مايه قوی آن 

است. هر چند داستان فيلم کمی بی چفت و بست است، اما در نهايت فيلم عرق سرد، ديدنی است. 
  به دنيا آمدن: اين فيلم ساخته محسن عبدالوهاب است، فيلمی که به غايت معنا خود به مشکالت و آسيب های اجتماعی 

و اقتصادی در خانواده ها می پردازد. جنس داستان اگر چه ممکن است به نظر تکراری برسد، اما بازی های بسيار 
ترانه های دلنشینخوب و داستان جذاب، اين فيلم را بسيار ديدنی کرده است. 

 موسيقي هنري است که در ميان هنرها يکي از باالترين عالقه مندان را دارد. 
پير باشيم يا جوان، کودک يا ميانسال باالخره با موسيقي سروکار خواهيم 
داشت. در ميان انواع موسيقي ها ترانه ها و تصنيف هاي ايراني، يکي از 
دلنشين ترين و دلچسب ترين نوع موسيقي براي ما ايرانيان هستند. 
بنا داريم تا هر هفته ترانه و تصنيف زيباي ايراني را به شما 
معرفي کنيم، اگر می شناختيد که باز هم گوش کنيد و 
اگر نمی شناختيد، هم به ما اعتماد کنيد و آن را 

بشنويد.

یار وفادار 

سال 1375، عليرضا افتخاری 
آلبومی را به نام مهمان تو با 

آهنگسازی جمشيد عندليبی خواند 
و ترانه يار وفادار قطعه پايانی اين 
آلبوم محسوب می شود. ترانه ای با 
شعری از فريدون مشيری که 
خود افتخاری آن را به همه 

همسران باوفای ايرانی تقديم 
کرده است. 

نور خدا جلوه کند در گِل رخسار 
تو

تشنه تَرم هر نفسی تشنه ديدارِ تو
باِغ گل و الله بُود خنده زيبای تو

محِو تواَم، محو تواَم، محِو تماشای تو

به جهان خرم از آنم   
سال 1365 محمد جليل عندليلی آلبومی به نام 
ناظری را که  با صدای شهرام  »کيش مهر« 
مجموعه ای از تصانيف ايرانی بود، آهنگسازی و 
منتشر کرد. تصنيف »به جهان خرم از آنم« 
باشعری از سعدی و در دستگاه نوا نخستين 
قطعه از اين آلبوم است. ريتم دلنشين و گروه 
نوازی سازهای ايرانی در نهايت هماهنگی از 
جمله مهمترين ساخصه های تصنيف »به 
جهان خرم از آنم« است که آن را دلنشين 

و شنيدنی می کند. 
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

بگو کجایی 
شايد در مايه دشتی از دستگاه شور کمتر ترانه 
ای به زيبايی ترانه »بگو کجايی« را بتوانيد 
بشنويد. ترانه ای که هر چند چندين و چند بار 
بازخوانی شده است اما کوروس سرهنگ 
زاده به زيباترين شکل ممکن آن را اجرا 
کرده است. ترانه بگو کجايی را مجيد 
وفادار روی شعری از عبداهلل الفت 

ساخته است. 
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف 

کوی تو
سپيده دم آيم، مگر تو را جويم، بگو کجايی؟

 با ستاره ها  
تصنيف با ستاره ها در آلبومی 

به همين نام قرار دارد. آلبومی که 
همايون  مستقل  اثر  پنجمين 

شجريان محسوب می شود و محمدجواد ضرابيان آن را 
روی شعری از حسين منزوی ساخته است. صدای 
همايون در اين اثر در اوج پختگی است و سازبندی 

ارکستر ايرانی، هماهنگی خاصی در اين اثر دارد. 
شب که می رسد از کناره ها

گريه می کنم با ستاره ها
 

جوانی  
عبدالحسين قوامی با نام هنری فاخته ای که ترانه 
معروف »تو ای پری کجاييم را برای نخستين بار خوانده 
بود، ترانه ای به نام جوانی دارد. ترانه ای دلنشين که در 
مايه افشاری با شعری از اسماعيل نواب صفا توسط 

حسين ياحقی ساخته شده است. 
جوانی رفتی زدستم

درخون نشستم
جوانی، کجايی، چرا رفتی
که من از تو طرفی نبستم

  ساز و صدای خوش
 از افتخاری
 تا قوامی 

درنگی 
کوتاه برای 

دیدن 
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چينی ها و حفاری های عجيب
سرزمين چين با سلسله های پادشاهی بسيار ديرينه اش، به گفته 
بسياری از باستان شناسان و تاريخ نگاران، نخستين جايی است در 
جهان که از نفت بهره برده است و منافع آن و مشتقاتش را به کار بسته 
است. مردمان سرزمين »کنفسيوس«، »الئوتسه« و »تنگ شی« با 
دريايی از فکر و فرهنگ، تمدن خود را آغشته به نفت کرده بودند. 
اين عجيب است که بر اساس تحقيقات »استيون هوارث«، چينی ها 
2000 سال قبل از تمدن يونان با حفر زمين، نفت استخراج می کرده اند. 
در کتاب »خون خاک« در همين زمينه نوشته شده است که »چينی ها 
به وسيله چوب های ضخيم و محکم درخت بامبو و پيکان های فلزی 
از جنس آلياژ برنج ، مته های اوليه را می ساخته اند و از اين طريق 
توانستند تا عمق 3500 پا، يعنی حدود هزار و چند متر دل زمين را 
بشکافند و به نفت برسند«. مصطفی فاتح در کتاب »پنجاه سال تاريخ 
نفت ايران« درباره شيوه حفاری چاه نفت در چين که به عنوان يک 
ميراث باستانی در سال 1828 ميالدی، هنوز هم استفاده می شده 
بزرگی  است، می نويسد »کارگران چينی روی دسته مته های 
می ايستاده اند و سر مته را بلند می کردند و ناگهان پايين می جستند 
تا مته با ضربت محکم به زمين بخورد و خاک و سنگ داخل چاه را 
نرم کند. ساعتی 800 بار مته باال و پايين می رفت و چاه حفر می شد«. 
جالب اين است که »کلنل دريک« با همه ابزارهای پيشرفته اش در 
اوت 1859ميالدی برابر با شهريور 1238خورشيدی در پنسيلوانيای 
آمريکا، فقط شصت و نه و نيم پا حفر کرد و به نفت رسيد. البته در 
قرن های متمادی چينی هايی که دنبال نمک بودند، نفت هم پيدا 
می کردند و گاز آن را با لوله هايی مخصوص برای روشنايی بخشی و 

حرارت به مناطق اطراف معدن می برده اند. 

بين النهرينی ها و حکايت قير
بين النهرين سرزمينی است ميان دو رود دجله و فرات و خاک های 
حاصلخيز اطراف اين دو رود واقع شده است. اين سرزمين از دوران 

باستان، مهد تمدن های بسيار زيادی بوده است؛ تمدن هايی که نام 
هر کدامشان يادآور يک دستاورد بزرگ بشری است. سومری ها، 
بابلی ها، اکدی ها، آشوری ها و کلدانی ها از جمله شهيرترين تمدن های 
اين سرزمين شگفت انگيز هستند. سرزمينی که به فارسی سره آن 
را »ميان رودان« نيز می نامند و اکنون کشور عراق تقريبا در همان 
جغرافيای بين النهرين باستانی قرار گرفته است. هرودوت به عنوان 
پدر علم تاريخ روايت های بسيار شگفت انگيزی از نحوه استفاده از 
نفت و مشتقات آن در تمدن بابلی ها دارد. او نوشته است که سنگ 
فرش کف باغ های متعلق به بخت النصر، پادشاه افسانه ای بابلی ها با 
قير بندکشی شده است و مردم بابل استخرها و راه های آب و سدهای 
خود را قير با قير بندکشی می کردند تا آب به آنها آسيبی نرساند. در 
جلد نخست کتاب تواريخ هرودوت آمده است »اين شهر )بابل( به 
وسيله خندق بزرگ و پرآبی احاطه شده، در داخل محدوده خندق ها، 
حصاری به پهنای پنجاه ذراع )واحد اندازه گيری قديمی( و به ارتفاع 
بيست و دو ذراع شاهی برپاشده است... در زمانی که اقدام به کندن 
خندق کرده بودند خاک آن را به صورت خشت خام در می آوردند و 
همين که به اندازه کافی فراهم می آمد، آن را در کوره پخته به صورت 
آجر در می آوردند و قير داغ را به صورت مالت به کار می بردند...در 
مسافت هشت روز از بابل، شهر »ايس« در کنار رودخانه به همين نام 
که شعبه ای از فرات است واقع شده، در اين رودخانه قطعات قير به 
حد وفور ريخته شده و از همين ماده ديواره های شهر را قير اندود 
کرده اند.«. ويل دورانت نويسنده بزرگ امريکايی کتاب تاريخ تمدن 
در بخش بين النهرين اين کتاب به مطالب جالبی درباره استفاده 
بابلی ها از قير اشاره کرده است. بابلی ها راه هايی را با آجرهای قرمز 
و قيراندود شده درست می کردند تا خدايانشان بدون اينکه به زحمت 
بيفتند، از آن عبور کنند. هوارث نيز گفته است که بابلی ها 2200 سال 
پيش از ميالد مسيح از قير برای ساخت باغ های معلق و برج مشهور 
هفت طبقه بابل بهره برده اند.  سومری ها به عنوان يکی ديگر از 
تمدن های بين النهرين در استفاده از قير بسيار خبره بوده اند، چنانکه 

هرودوت 
نوشته است: 

تا  پنج  بين  آنها 
شش هزار سال پيش 

از ميالد مسيح از قير برای 
تحکيم ابنيه ها بهره می برده اند 

و از آن به جای مالت بين سنگ ها 
و آجرها استفاده می کرده اند.

مصری ها و نگهداری از جسدها
 هنوز هم تمدن مصر با اهرام و فراعنه اش 
اسرارآميز است و جذابيت های تحقيقی زيادی 
دارد. جذابيت هايی که بارها و بارها برای هاليوود 
هم دستمايه شده تا با بهره بردن از رازها و تاريخ پر 
پيچ و خم تمدن مصر در دوران باستان، فيلم های 
سينمايی بسيار پرفروشی بسازد. در ادبيات داستانی هم 
حضور و کشف راز و رمزهای تمدن مصر حتی در قامت 
ماجراهای خانم مارپل و شرلوک هولمز هم جايگاه بااليی دارد 
بسياری چون  زمينی  زير  فکری  هنوز هم جريان های  و 
کاباليست ها و فراماسون ها يک پايشان در مصر باستان است. به 
هر حال در اين تمدن اسرارآميز از قير بهره برداری می شده است. 
چنانکه احمد بهمنش در کتاب تاريخ مصر قديم نوشته است: 
»مصری ها قيرها را از ايران و بين النهرين برای موميايی افراد توانگر 
که می خواستند جسدشان پايدار بماند به مصر آورده و استفاده 
می کردند و برخی افراد نيز از قير برای کارهای جادوگری شان 
استفاده می کرده اند.« البته ساخت بت های قيری هم از جمله موارد 
کاربرد قير در مصر باستان بوده است. هوارث در کتاب »يک قرن با 
نفت« به ماجرای بسيار عجيبی اشاره کرده است. ماجرايی که موجب 
دردسر مصری ها در استفاده از قير و نفت شده بود .»مصريان باستان 
عالوه بر کاربرد قير در موميايی اجساد، برای روشن نگهداشتن 
مشعل ها در زمان طوالنی در شبها، از نفت استفاده می کردند. سوابق 
تاريخی حکايت از آن می کند که در سده يازدهم، 1400 بشکه از اين 
مواد در انباری در مصر ذخيره شده بود که در اثر بی احتياطی آتش 
و  با شعله هايی سرکش  مصر  در  مهيبی  آتش سوزی  و  گرفت 

مهارنشدنی ايجاد کرد.«

ژاپنی ها و نفت صلح آميز 
سرزمين آفتابی و هزار جزيره ژاپن دورترين نقطه ای است در خاور دور، 
جايی در ميان اقيانوس آرام که حاال سرزمين انواع فناوری هاست. استفاده 
ژاپنی های باستان از نفت بر خالف رويکرد نظامی و خشونت آميزی که در 
جنگ جهانی دوم داشتند، خيلی صلح آميز بوده است. البته محققان شک 
دارند که ژاپنی ها در سرزمين و خاک خودشان به نفت دست يازيده باشند، 
اما برخی کارشناسان معتقدند که ايالت »اشيگو« اين کشور مرکز و معادن 
نفت ژاپن محسوب می شده است. ژاپنی های دوران باستان به نفت، آب 
فروزان می گفته اند و در کتاب »خون خاک« درباره نحوه بهره برداری شان 
از نفت آمده است: »منابع تاريخی ژاپن خبر از آن می دهند که مسافری دور 
انديش مقاديری از نفت استحصال شده از چشمه های نفت ساخالين )شرقی 
ترين بخش های سرزمين روسيه( را با خود به ژاپن برد، اما مورد مصرف اين 

ماده در ژاپن فقط در امور طبی بوده است.«

يونانی ها و ابهام های نفتی 
تمدن يونانيان را ريشه و بن 

تمدن غرب کنونی دانسته اند. اگر 
يونان در جهان غرب  اکنون،  چه 

جايگاه خاصی ندارد، اما عالم غرب به 
واسطه فکر و فرهنگ يونانی در قالب 

نگاری ها،  تاريخ  و  فلسفه ها  اسطوره ها، 
جايگاه کنونی خود را يافته است. مردمان 

يونان باستان در قالب دولت – شهرهای مشهور 
خود چون اسپارت، آتن، با نفت و مشتقات آن 

بيگانه نبودند و از آن در شکل دهی و ساخت تمدن 
خويش بهره برده اند. البته حضور نفت در دوران يونان 

باستان کمی مبهم است. بر اساس نوشته های کتاب خون 
از  يکی  در  يونانی  بزرگ  اسطوره ساز  خاک، »هومر« 

داستان هايش در منظومه ايلياد می نويسد »مردمان تراوا برای 
مقابله با کشتی های سريع السير از ماده ای که آتش فروزانی توليد 

می کرد، استفاده می کردند. وقتی آتش مزبور را روی کشتی های 
دشمن می انداختند، جريانی از آتش در کشتی در می گرفت که 
خاموش شدنی نبود«. يونانی ها در شکلی ديگر و در خدمت به 
رومی ها بوده است که از نفت استفاده می کرده اند. آتش يونانی يا 
آتش »مدی«، اختراع جنگی قابل مالحظه ای بود که در سده هفتم 
ميالدی دانشمندان يونانی آن را در زمانه سلطنت هراکليوس، 
هماورد معروف خسرو پرويز و در زيرزمين های کاخ سلطنتی 
»تاريخ  کتاب  در  )روم شرقی( ساختند.  بيزانس  امپراطوری 
دريانوردی ايرانيان« نوشته شده است که »در آتش يونانی نفت و 
گوگرد و فسفر و يکی دو روغن مخصوص به کار می رفته است. نفت 
پس از تماس با رطوبت مشتعل می شده است و روی امواج آب آتشی 
سوزان و خاموش ناشدنی جريان می يافته که کشتی های پارويی و 

بادبانی مهاجمين را می سوزاند«.

نگاهی به حضور نفت و مشتقاتش در تمدن های قدیم 

گـردش نفـت 
علی بهرامی-  نفت از همان دوران باستان از بين النهرين تا يونان و از روم تا چين را فراگرفته بود و به فراخور بهره ای 
که هر يک از ملت ها و اقوام جهان از آن می بردند، نقشی در ظهور تمدن ها ايفا می کرد. نفت با نام روغن سياه يا روغن 
سنگ در پهنه طبيعت يافت می شد و در موارد بسيار زيادی از زندگی دوران باستان از پزشکی تا آيين ها و از جنگ ها 
تا تجارت ها به کار می رفت. همه اينها گواه از حضور ديرينه اين نعمت خداوندی و گنجينه گرانبهای زمينی در تمدن 
بشری می دهد. اين بار می خواهيم سری به دوران باستان بزنيم و کمی از تاريخ کاربرد نفت در زندگی مردمان قديم 

برايتان بگوييم. مردمانی که چاه حفر می کردند و با نفت و مشتقات آن دست به کارهای عجيبی می زدند. 

در دوران باســتــان 

 مصطفی فاتح در کتاب »پنجاه سال تاریخ نفت ایران« درباره شیوه 
حفاری چاه نفت در چین که به عنوان یک میراث باستانی در سال 1828 
میالدی، هنوز هم استفاده می شده است، می نویسد »کارگران چینی 
وی دسته مته های بزرگی می ایستاده اند و سر مته را بلند می کردند  ر
و ناگهان پایین می جستند تا مته با ضربت محکم به زمین بخورد و 

خاک و سنگ داخل چاه را نرم کند« 

تاريخ نفت
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چاپ و انتقال طرح يا 
نقشه روی اشيای مختلف 

که  گويند  را چاپ سنتی 
مرسوم ترين آن نقش زدن 

روی پارچه است.  به طور کلی هر 
نقشی را می توان به وسيله قلم مو، 

موم و رنگ های مختلف روی انواع پارچه 
منتقل کرد.  چاپ سنتی روی پارچه را به دو 

گروه اصلی تقسيم می کنند:
الف( چاپ روی پارچه های پنبه ای و کتانی که به چيت سازی و قلمکارسازی 

معروف است و قدمت زيادی دارد.
ب( چاپ روی پارچه های ابريشمی که به چاپ کالقه ای مشهور است.
چاپ سنتی به دو روش چاپ مستقيم و چاپ غيرمستقيم انجام 

می شود.
مستقيم: در اين نوع چاپ، نقش ها به وسيله قالب يا شابلون 
به طور مستقيم روی پارچه منتقل می شوند. اين روش 
آسان ترين و ارزان ترين نوع چاپ است. پارچه های 
قلمکار نمونه ای از اين چاپ ها هستند. در اين چاپ 
نقش ها می توانند انسانی، حيوانی يا انتزاعی 

باشند.
غيرمستقيم: نقش اندازی در اين نوع چاپ 
در دو مرحله انجام می شود که به دو شيوه 
اول جای  برداشت)در مرحله  چاپ 
نقش ها را روی پارچه سفيد و در مرحله 
دوم رنگ ديگری جايگزين می کنند( و 
چاپ مقاوم )نقش های مورد نظر را با 
مواد مقامی مثل موم که در برابر رنگ 
نفوذناپذيرند، می پوشانند تا زمان 
رنگرزی از جذب رنگ در آن قسمت ها 

جلوگيری شود( رايج است.
ابزار کار چاپ های سنتی

-  پارچه پنبه ای، کتان، متقال، چلوار و...
- قالب

- رنگ که اصوال گياهی هستند، مثل 
پوست انار، روناس زردچوبه و اسپرک 

- طرح و نقش
کاربرد چاپ سنتی

از پارچه هايی که با چاپ سنتی تزيين شده اند، در 
تهيه پوشاک، پرده، روميزی، سفره، جانماز، سجاده، 

کيف، کفش و... استفاده می شود.
همه ساله شهرهای اصفهان، يزد و کاشان مقدار 
زيادی پارچه  های پنبه ای و ابريشمی منقوش توليد 
می کنند که اين پارچه ها به کشورهای مختلف دنيا 

صادر می شوند.

 اقامتگاه های سنتی کرمان 
همانطور که در مطالب شماره های قبل اشاره کرديم، استان کرمان عالوه بر 

جاذبه های تاريخی فراوان، هتل های سنتی زيادی دارد که اقامت در آنها 
می تواند برايتان لذت بخش باشد. در اين قسمت قصد داريم دو هتل 

ديگر به شما معرفی کنيم که يکی از آنها در شهر قلعه گنج و در فاصله 
390 کيلومتری کرمان و ديگری هم در شهرستان ميمند قرار گرفته  

است. 

هتل کپری قلعه گنج
اين هتل سنتی که در شهر قلعه گنج واقع شده و زير نظر 
هتل های پارسيان است، حدود 5 ساعت با کرمان فاصله 
دارد.  هتل کپری قلعه گنج، به شکلی ساخته شده که پنج 
راهروی سنتی دارد و هر راهرو دارای شش اتاق کپری است. 
اين هتل به دليل معماری خاص و ويژه اش به هتل توپ نيز 
معروف است. از جاذبه های هتل کپری می توان به مجموعه 
آفرود در شنزارهای کويری، شترسواری، پذيرايی شام در 
کوير، موسيقی محلی، بازی های محلی و...  اشاره کرد. 
مواردی که شما را مجاب می کند برای يک بار هم که شده، 

حضور در اين هتل را تجربه کنيد.

اقامتگاه صخره ای ميمند
يک شب اقامت در اين هتل صخره ای از آن دست تجربه هايی است 

که هيچگاه فراموش نخواهيد کرد. اقامتگاه صخره ای ميمند که 
قدمتش به هزار سال پيش می رسد، دست کندی در دل صخره هاست. 

شايد به همين دليل است که سازه هايش از گزند حوادث طبيعی و انسانی 
دور مانده اند و جان سالم به در برده اند. گردانندگان اين اقامتگاه با چيدمانی 

خاص سعی کرده اند حال و هوای دوران گذشته اين هتل را حفظ کنند. گفته 
می شود در ابتدا هدف از ساخت اتاق های صخره ای، ايجاد محلی برای عبادت بوده 

که کم کم از اين حالت خارج و به سکونتگاه تبديل شده است. در اتاق های هتل 
صخره ای ميمند، چوب لباسی از چوب درخت سنجد می بينيد. تخت اتاق های يک نفره 

با چوب ساخته شده  و کنج اتاق قرار گرفته اند. کف اتاق هم از نمد پوشيده شده است. در 
اتاق های بدون تخت هم تشک و زيرانداز، مالفه، پتو و بالش قرار 

داده شده است. نکته ای که برای اقامت در اين 
هتل بايد به آن توجه کنيد، نداشتن 

سرويس بهداشتی و حمام در اتاق 
است. مهمانان برای استفاده 

از سرويس بهداشتی بايد 
فاصله ای 20 متری را 

طی کنند. با اين حال 
شايد سپری کردن 

يک شب تا صبح 
در اين اقامتگاه 
سنتی برايتان 
به يادماندنی 

باشد.

استان  بزرگ  شهر  دومين   
خراسان رضوی است که در تاريخ 

خراسان بزرگ، جايگاه ويژه ای داشته 
است. اين شهر عالوه بر اينکه در گذشته محل 

رفت و آمد بزرگان، عارفان و شاعران زيادی بوده، 
آثار تاريخی و طبيعی فراوان و سوغات متنوعی دارد 

بسادگی  آنها  از  نمی توان  که 
گذشت.

فيروزه: مشهورترين سوغات نيشابور است 
که فيروزه و فيروزه تراشی هم يکی از قديمی ترين 

صنايع اين شهر به شمار می  رود. فيروزه انواع مختلفی دارد که از جمله 
آنها می توان به فيروزه عربی، شجری، شروام، عجمی )بهترين نوع 

فيروزه(، توخال و چاغوله اشاره کرد.

قلمدان و حديث سلسله الذهب: امروزه اگرچه هنر 
قلمدان سازی مثل قبل در نيشابور رواج ندارد، اما اين 
هنر در گذشته يکی از محبوب ترين هنرهای منطقه بوده 

است.
ريواس: اين گياه که در دامنه بينالود رشد می کند، يکی از سوغات 

خوراکی شناخته شده نيشابور است.

محصوالت  از  يکی   : آلوبخارا
خشکباری که در ايران و جهان 

شهرت دارد، آلوبخارای نيشابور 
است که خواص فراوانی دارد.

 از ديگر سوغات نيشابور هم می توان به قالی، سفال 
و... اشاره کرد.

استخرگاه 

دستی صنایع  هتل های سنتی ایران

چاپ  سنتی

ريواس: فيروزه قلمدان

طبيعت بکر و دست نخورده اين روستا در کنار آب و هوای 
دلپذيرش باعث شده کسانی که اين روستا را می شناسند، وقت 
و بی وقت دل به جاده بسپارند و خود را به استخرگاه برسانند. اين تکه 
از بهشت روی زمين در بهار با درختان پرشکوفه و مه  صبحگاهی 
خودنمايی می کند، در تابستان سرسبزی و آوای پرندگانش به شما آرامش 
می دهد، در پاييز، طبيعت رنگارنگش هوش از سرتان می برد و زمستان و 
درختان عريانش، شما را غرق در خيال می کند. روستای استخرگاه که در 
ارتفاع متوسطی قرار گرفته، آب و هوای  معتدلی دارد که امکان حضور در اين 

منطقه را در تمام فصول سال فراهم کرده است. 

دليل نامگذاری
در اين روستا دو استخر طبيعی ديده می شود که يکی از آنها در ضلع شرقی 

و ديگری نيز در ضلع غربی روستا جا خوش کرده اند، به همين دليل بر 
روستا نام استخرگاه نهاده اند. 

در کنار اين دو استخر، خانه هايی را می بينيد که به مسافران اجاره 
داده می شوند، کلبه های چوبی و زيبايی که اقامت در آنها 

رقم  برايتان  را  آرامش بخشی  لحظات 

خواهدزد. در اين منطقه بکر، برکه ای زالل 
وجود دارد که قدم زدن در کنار آن سفر رويايی تان را تکميل 

می کند.
وجود مناظر و چشم اندازهای زيبا در تمام فصول سال باعث شده 
استخرگاه مورد توجه گردشگران زيادی قرار گيرد. با اين حال هستند 

کسانی که هنوز از وجود آن بی اطالع باشند. 

جاذبه های ديدنی 
حضور در اين روستا هر گردشگری را سر ذوق می آورد. در مرکز روستا 
خانه ای تاريخی که قدمتی 100 ساله دارد، می بينيد که به دليل معماری سنتی 
زيبايش، به يکی از ديدنی های استخرگاه تبديل شده است. در محوطه اين 

خانه، استخری وجود دارد که نمی توانيد لحظه ای از آن چشم برداريد. در 
قسمت های باال هم کوه ميرزا واقع شده، آبشار زيبای استخرگاه که از 

دامنه کوه درفک نشات می گيرد هم در دل جنگل های بکرو دست 
نخورده اين روستا جا خوش کرده است. 

شايد برايتان جالب باشد که بدانيد بسياری از هنرمندان، 

توليدی،  شرکت های  و  کارگردانان 
استخرگاه را به عنوان لوکيشن تبليغات خود برگزيده اند.

روستاهای اسطلخ جان، حليمه جان، ديورش، دشتويل، چره، 
چلکاسر و سيدشت، روستاهای نزديک استخرگاه هستند که هر 

کدام از آنها زيبايی های خاص خودشان را دارند. 

راه دسترسی
برای رسيدن به استخرگاه بايد اتوبان  تهران- کرج - قزوين را در پيش 
بگيريد و خود را به رودبار برسانيد. حدود 70 کيلومتری رشت به رستم آباد 
می رسيد. ورودی اين شهر در سمت راست جاده، شما را به استخرگاه 
می رساند. با ادامه مسير به سمت باال به يک دوراهی می رسيد که بايد به 
 سمت چپ برويد. يک جاده خاکی با پيچ تند پيش رويتان قرار دارد که به 

استخرگاه منتهی می شود.
حاال اگر به دنبال سفری خاطره انگيز و متفاوت هستيد، گشت و گذار و 

اقامت در استخرگاه بکر و رويايی را فراموش نکنيد تا آرامش را به 
معنای واقعی در آغوش بکشيد.

تکه ای از بهشت
شبنم اعماری      کم کم به روزهای پايانی پاييز نزديک می شويم، فصل هزاررنگ و دل انگيزی که طبيعت به زيباترين شکل ممکن جلوه گری می کند و عظمت 
و شکوه خداوند را به رخ می کشد.   در فصل خزان به هر نقطه ای از ايران زيبايمان که سفر کنيم، با مناظری روبه رو می شويم که گويی نقاشی شده اند؛ تصاويری که 
با قلم رنگين طبيعت خلق شده اند تا بر زيبايی های پاييز بيفزايند. يکی از اين مناطق که پاييز غيرقابل وصفی دارد، روستای استخرگاه رودبار است. منطقه ای 
خيال انگيز که به محض ورود غرق در زيبايی اش می شويد، به حدی که تصور می کنيد پا به سرزمين  روياها گذاشته ايد. شايد خيلی ها ندانند که رودبار گيالن عالوه 
بر سد منجيل و سفيدرود، ديدنی های ديگری دارد که نبايد بسادگی از کنار آنها گذشت. يکی از جاذبه های رودبار، روستای استخرگاه است. روستايی از توابع بخش 
رحمت آباد و بلوکات که در 35 کيلومتری رودبار و 75 کيلومتری رشت قرار گرفته است، منطقه ای که چشم اندازهای آن به قدری مجذوبتان می کند که نمی توانيد 

بی تفاوت از کنارشان رد شويد و زيبايی هايش را در قاب دوربينتان ثبت نکنيد. 
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موزه نفت

تپش های 
فرهنگی یک موزه 
در قلب شهر 

 گزارش اختصاصی »مشعل« از 
یک روز پاییزی در موزه بنزین خانه آبادان 

 
 

مشعل- علی بهرامی جایی در قلب یکی از 
نخستین شهرهای مدرن شده ایرانی، موزه ای تاسیس شده 
كه تمام ویژگی های یک موزه كامل با موزه داران حرفه ای را 
دارد و تقریبا هر انتظاری از موزه دارید و هر تصوری از یک 
جای تاریخی كه برای شما توضیح بدهند اشیای نگهداری 
شده، چه هستند و در گذشته چه استفاده هایی داشته اند، 
برایتان برآورده می شود. در این موزه نقاط دل انگیز و 
خاطره سازی از نفت، تاریخ و فرهنگ شکل گرفته است. با هم 
نگاهی داریم به یک روز حضور در موزه بنزین خانه آبادان در 
ماه دوم از فصل پاییز، فصلی كه برای اهالی شهر آبادان حال 

و هوایی بهاری دارد.  

  حدود ساعت 10 صبح وارد پمپ 
بنزین می شوم. در محوطه باز و حیاط اصلی 
بنزین خانه، ازدحام دانش آموزانی به چشم می آید كه 
هیجان زده به اشیا نگاه می كنند و به اقتضای كودكی، حس 
كنجکاوی شان در حال انفجار است. نزدیک به 150 نفر از 
دانش آموزان مدرسه ایران برای بازدید از موزه بنزین خانه آبادان 
با چند اتوبوس و به همراه مدیران مدرسه خود در قالب اردوی 

آموزشی به اینجا آمده اند. 

شوق یادگیری
مدام سوال می پرسند و لحظه ای نیست كه آرام بگیرند. »عمو این 
چیه؟«، »عمو این ماله چه زمانیه؟«، »عمو این چی كار می كنه؟« 
و ...، اصلی ترین سوال هایی هستند كه بچه ها بی وقفه و مسلسل وار 
از »عمو« می پرسند و »عمو«، آقای صرفه جو، سرپرست موزه 
بنزین خانه است كه با خوشرویی و حوصله بسیار به تک تک 
سواالت بچه ها پاسخ می دهد. در بین حرف هایش شوخی های 
بامزه ای دارد و دانش آموزان را برای دانستن درباره موزه بنزین خانه 
آبادان بیش از پیش تحریک می كند. همراه بچه ها و شور و 
شوق شان، من هم از موزه دیدن می كنم و همه توضیحات آقای 
صرفه جو را مو به مو همراه با بچه ها می شنوم. دانش آموزان 
هیجان زده، مدام می پرسند و عکس می گیرند. در چشم های 
تک تک آنها می شود خواند كه باور نمی كردند در شهرشان چنین 
موزه ای وجود داشته باشد و اینقدر از گردش در آن لذت ببرند.  
از محوطه اصلی موزه كه ساختمان شماره )3( در آن قرار دارد، 
وارد سرسراهای دوم، سوم و چهارم می شویم. خودروهای قدیمی  
را می بینیم و بچه ها هم مدام در حال پرسیدن هستند. راستش 
خیلی از پرسش های دانش آموزان، سوال های من هم هستند و 
این، كارم را راحت تر می كند. كنترل دانش آموزان در سرسراها 
خیلی سخت تر شده و مربیان و مدیران مدرسه هم كمک 
می كنند تا »عمو« هرچه بهتر و بیشتر بتواند توضیحاتش را درباره 

موزه تکمیل كند.

کار خوب موزه داران و استقبال والدین
 بعد از دیدن چند بخش مختلف، فرصتی پیش می آید تا با معاون 
مدرسه دخترانه ایران، یعنی همان مدرسه ای كه دانش آموزانش 
را برای بازدید و اردوی آموزشی به موزه بنزین خانه آبادان آورده، 
گپی بزنم و به عنوان یک فرهنگی، نظرش را درباره این موزه جویا 
شوم. نامش پرستو سردشت است و درباره دلیل حضور 
دانش آموزان در موزه بنزین خانه می گوید: »حضورمان در اینجا 
برای آشنایی بچه ها با موزه است و بر اساس درسی كه در پایه 
چهارم دارند، از این فضا به عنوان یک محیط آموزشی بهره 
می برند. همچنین آشنایی با تاریخ معاصر كشور، در جایی كه 

نخستین پمپ بنزین ایران است، به ارتقای سطح فرهنگی 
دانش آموزان خیلی كمک می كند.«

او درباره اینکه چگونه این موزه را برای بازدیدشان انتخاب كرده اند، 
می گوید: »این دانش آموزان درس آشنایی با موزه ها را دارند، از 
این رو با نظرسنجی كه انجام شد، موزه بنزین خانه آبادان را به 
عنوان یک موزه كامل تشخیص دادیم. موزه داران این موزه، خیلی 
دقیق و كاربردی و با تسلط بسیار خوبی درباره بنزین خانه 
توضیحات الزم را به دانش آموزان می دهند، به همین دلیل امکان 

استفاده فرهنگی و آموزشی بسیار بیشتری به وجود می آید.«
معاون مدرسه دخترانه ایران درباره شیوه آشنایی مدرسه شان با 
موزه های نفت آبادان به »مشعل« می گوید: »از طریق خانم 
علیپور، مدیریت موزه های نفت آبادان، این محیط ها به ما معرفی 
شدند. پس از بازدیدی كه به عمل آوردیم و امکانات و ویژگی های 
این موزه ها را دیدیم، تصمیم گرفتیم دانش آموزان را به اینجا 
بیاوریم. موزه های نفت آبادان با فضاهای باز و بزرگی كه دارند، برای 
آموزش بچه ها خیلی مفید هستند. هر ساله دانش آموزان را به 
بنزین خانه می آوردیم و از زمانی كه موزه كارآموزان افتتاح شده، 

آنجا هم می رویم.«
سردشت درباره استقبال باالی اولیای دانش آموزان صحبت های 
جالبی دارد و معتقد است كه بازدید بچه ها باعث شده خانواده ها 
هم به دیدن موزه بنزین خانه عالقه مند شوند: »در دوسال گذشته 
بیش از پنج بار است كه دانش آموزان را به این موزه آورده ایم. پدرها 
و مادرها از ما می پرسند، موزه بنزین خانه چه زمان هایی قابل 
بازدید است؛ چون ما با آشنایان و اعضای خانواده مان می خواهیم 
از آن دیدن كنیم. به عبارتی جذابیت های این موزه از طریق 
دانش آموزان مدرسه به خانواده ها منتقل شده و این عالقه مندی ها 
را ایجاد كرده است. عالقه به موزه بنزین خانه، به حدی است كه 
حتی می دانم عده زیادی از مردم در سفر نوروزی شان به این موزه 
می آیند و بازدیدهای شان بازخورد بسیار خوبی هم داشته است.«

آقای صرفه جو همچنان در حال معرفی اشیا به بچه هاست. در 
توضیح دادن به آنها تنها كاری كه نمی كند »صرفه جویی« است 
و خیلی مفصل و دقیق موزه بنزین خانه را توصیف می كند. 
دانش آموزان كه گشت و گذار مفصلی در موزه كرده اند، در محوطه 
اصلی جمع می شوند تا با هماهنگی مدیران و مربیان مدرسه سوار 

سرویس ها شوند و به مدرسه باز گردند.

موزه شهر، استان و همه ایران
 موزه كم كم از بچه ها خالی می شود و مجالی پیدا می كنم تا با 
حسین صرفه جو، سرپرست موزه بنزین خانه آبادان گفت و گویی 
داشته باشم. با خوش رویی و صمیمیت خاصی كه به آبادانی ها 
اختصاص دارد، مرا به دفتر موزه دعوت می كند تا گپ مان را شروع 
كنیم: »موزه بنزین خانه در دی سال 1395 افتتاح شد و طبق 
آماری كه داریم، جزو اولین موزه هایی است كه بیشترین بازدید 
را در سطح كشور دارد. از مهرماه بازدید مدارس مان شروع می شود 
و تا اسفند هر سال ادامه دارد و هر هفته بین چهار تا پنج مدرسه 

دخترانه و پسرانه از موزه بنزین خانه آبادان دیدن می كنند.«
او درباره حضور دانشجویان در این موزه نیز می گوید: »وقت 
دانشجویان آخر هفته ها آزادتر می شود، از این رو پنجشنبه ها و 
جمعه ها در قالب تورهای گردشگری از سراسر استان خوزستان 
و استان های همجوار به بنزین خانه می آیند و همین جمعه هم 
میزبان دانشجویان دانشگاه نفت اهواز هستیم.«  صرفه جو درباره 

فعالیت های متنوع موزه بنزین خانه آبادان هم صحبت هایی 
دارد و البته در ضمن بیان آنها به جایگاه اجتماعی و فرهنگی 
این موزه در شهر آبادان و استان خوزستان هم اشاره می كند: 
»موزه بنزین خانه، موزه ای فعال و پویاست و با توجه به ایام 
خاص تقویم، فعالیت های مختلف و ویژه ای دارد. براساس  
مناسبت های خاص با برنامه ریزی و ظرفیت سنجی، مراسم 
مختلف فرهنگی واجتماعی و هنری را در بنزین خانه آبادان 
برگزار می كنیم. برای نمونه جلسه های قصه خوانی، مراسم روز 
جهانی كودک و حتی همایش خودروهای كالسیک را در 
آبادان برگزار كردیم كه موجب شد طی یک روز بیش از 8 هزار 
بازدیدكننده داشته باشیم. موزه بنزین خانه در شهر آبادان و 
بین مردم آن، جایگاه خوبی پیدا كرده است، این موزه بین 
نوجوانان و جوانان آبادان هم معرفی شده و بسیاری از 
بزرگساالن نیز با این موزه آشنایی پیدا كرده اند، به گونه ای كه 
خیلی از مردم به بخش قفسه اهدایی موزه، اشیایی را اهدا 
می كنند. اشیایی كه سالیان سال به نام آنها در موزه نگهداری 
خواهد شد. این اشیا، وسایل نفت سوزی هستند كه در خانه 
آبادانی ها قرار دارد و مردم با اعتماد و عالقه ای كه به موزه 
بنزین خانه پیدا كرده اند، آنها را اهدا می كنند و ما هم به نام 
خودشان آنها را ثبت می كنیم و در معرض دید عالقه مندان 
قرار می دهیم. با این حال هنوز خیلی ها از وجود این موزه 
بی خبرند و فعالیت های زیادی باید انجام شود؛ البته با مناطق 
آزاد و میراث خرمشهر و آبادان ارتباط و همکاری تنگاتنگی 
داریم كه به معرفی و فعالیت هرچه بیشتر موزه بنزین خانه 
آبادان كمک شایانی می كند.«  صرفه جو در پایان صحبت هایش، 
پیشرفت موزه های نفت آبادان را بسیار خوب توصیف می كند و 
معتقد است كه همه ایرانیان باید بدانند كه چنین موزه ای در سطح 
كشور وجود دارد: »پیشرفت كار بنزین خانه در كمتر از سه سالی 
كه از بازگشایی آن می گذرد، مناسب است و با همکاری سازمان ها 
و ارگان ها می توانیم فعالیت های بیشتری داشته باشیم. مردم 
آبادان، خوزستان و همه ملت ایران بدانند كه این موزه در كشور 
وجود دارد. همه ما دوست داریم كه موزه شهرمان پیشرفت كند؛ 
چون موزه بنزین خانه آبادان به گواه آمار و نظر كارشناسان، از 
بهترین موزه های سطح كشور است.«وسوسه می شوم یک بار 
دیگر قسمت های خاصی كه در توضیحات و بازدید اولیه دیده ام 
و بیشتر از همه نظرم را جلب كرده، دوباره ببینم. بنابراین دوباره 
گشتی در موزه بنزین خانه می زنم و یک بار دیگر به شناسنامه ها و 
توضیحات اشیا توجه می كنم. واقعا كه دیدار از موزه بنزین خانه 
دلپذیر است و بی انصافی است كه به شما پیشنهاد ندهم تا این 
فضای خاص تاریخی و دلپذیر را تجربه كنید. پس بدانید كه اگر 
آبادان هستید یا به آبادان می روید با ندیدن بنزین خانه آبادان، 

فرصت خاصی را از دست خواهید داد. 

کنار شورای شهر در حوالی 
خيابان شهرداری برای نخستين بار در سال 
1306 خورشيدی تاسيس شد. اين بنزين خانه در 
ابتدا فقط نفت سفيد می فروخت و بعد از اينکه 
خودرو وارد شهر شد، در آن بنزين نيز به فروش 
رسيد. پس از سال ها اين موزه به عنوان نخستين 
موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت در 28 دي سال 
1395 در محل پمپ بنزين قديمي آبادان بازگشايی 
شد. موزه ای که 1856 مترمربع مساحت دارد  و از يک 
ساختمان اصلي و دو ساختمان جانبي تشکيل شده 
است. نيم نگاهی داريم به بخش هايی از اين موزه که 

اطالعات آن برگرفته از سايت موزه های نفت است. 
ساختمان شماره )يک(

ساختمان شماره )يک(، از دو سالن کوچک تشکيل 
شده و اشيای جالب توجهی دارد؛ از جمله می توان به 
انواع بشکه، پيمانه نفت و قيف، انواع کيل و پيمانه هاي 
مدرج و مجموعه اي از حلب هاي20  ليتري مخصوص 
حمل سوخت و مواد نفتي. همچنين تصاويری از 
جايگاه هاي قديمي بنزين و توزيع کنندگان سوخت 
که به وسيله حيواناتي همچون قاطر و شتر، نفت 
را به نقاط دور دست مي بردند، زينت بخش اين 

قسمت از موزه است.

ساختمان شماره )2(
در ضلع شمال غربي موزه، ساختمان ديگري با قدمت 
60 سال قرار دارد که زماني به عنوان ساختمان پخش 
مورد بهره برداري قرار مي گرفت. اين ساختمان از 

چهار سرسرا تشکيل شده است.
سرسرای اول

در سرسرای اول، به عنوان بخش ورودي ساختمان 
لوازم نفت سوز خانگي و صنعتي و نمونه هايي از 
اسکناس ها و تمبرهاي صنعت نفت که به مناسبت هاي 
مختلف چاپ و منتشر شده اند، انواع چراغ المپا، 
گردسوز، فانوس، دستگاه خوراک پزي، اجاق فتيله اي، 
چراغ تلمبه اي نفتي )پريموس( و... به نمايش گذاشته 

شده است.
سرسراي دوم

سرسرای دوم که به وسيله يک ويترين شيشه اي، 
حاوي انواع چراغ فتيله اي از اتاق اول جدا شده، براي 
اصلي  نمونه هاي  تصاوير  بخاري،  انواع  نمايش 
ظرف هاي روغن موتور، امشي و ديگر فراورده هاي 
نفتي عرضه شده در جايگاه ها، روزنامه ها و آگهي هاي 
قديمي تبليغاتي و تصاوير کارگران در نظر گرفته شده 

است.

سرسرای سوم
سرسراي سوم براي معرفي و نمايش اجزاي داخلي 

دستگاه هاي پمپ بنزين، »ديسپنسر« )توزيع کننده ها( 
در نظر گرفته شده است. وظيفه ديسپنسرها، مکش 
فراورده هاي نفتي از مخازن موجود در جايگاه پمپ بنزين 

و پمپ کردن آنها به باک خودروهاست.
سرسرای چهارم

اين سرسرا به عنوان فروشگاه، براي عرضه و فروش 
محصوالت فرهنگي - هنري در نظر گرفته شده است. 
روي اغلب اقالم، تصويري از موزه بنزين خانه حک شده، 
کيف دستي،  ساعت،  ليوان،  تيشرت،  کاله،  انواع 
ماشين هاي بازي کوچک و... از جمله کاالهاي عرضه 
شده ای است که بازديد کنندگان مي توانند درصورت 

تمايل، آنها را با قيمت مناسب خريداري کنند. 
مخزن های پرچی

دو مخزن پرچي بزرگ در محوطه مياني ساختمان هاي 
شماره )يک( و )2( از ديگر اجزاي تشکيل دهنده موزه 
است. جالب آن که به دليل نبود فناوري جوش در آن 
زمان، تمامی اتصاالت اين مخازن با پرچ انجام شده است.

کاميون 
در کنار اين محوطه، راهروي باريکي، بازديدکنندگان را 
به پشت ساختمان شماره )2( و به محل استقرار سه 
دستگاه تانکرهاي سوخت قديمي هدايت مي کند. يک 
دستگاه تانکر قديمي حمل سوخت گازوييل از نوع ليالند 
ساخت کشور انگلستان، يک دستگاه تانکر ليالند براي 

يک  و  هواپيما  سوخت  حمل 
دستگاه ماشين آتش نشاني آمريکايي مارک 

دوژ، از جمله خودروهاي مستقر در اين قسمت 
هستند.

ساختمان شماره )3( و محوطه موزه
بخش ديگر موزه را فضاي باز و محوطه بيروني تشکيل 
مي دهد. در ابتدای ورود به موزه، محوطه اي وسيع مزين 
به گياهان و درختان بومي ديده مي شود. يک دستگاه 
خودروی اُپل قديمي قرمزرنگ ساخت کشور آلمان 
متعلق به سال 1953 ميالدي، ماکتي از يک دستگاه پمپ 
بنزين قديمي دستي و کارمند جايگاه در حال بنزين زدن 
در اين محوطه، نحوه سوخت رساني را در ايام گذشته به 

تصوير مي کشد.
در اين فضا مجموعه اي از دستگاه هاي پمپ بنزين به 
ترتيب سال ساخت و بر اساس روند تکاملي آنها، کنار هم 
چيده شده اند. قديمي ترين دستگاه، يک پمپ دستي 
شيشه اي مدرج ساخت 1925 ميالدي است که به شرکت 
انگليسي »ساتم« تعلق دارد. اغلب دستگاه هاي نمايش 
داده شده که تعداد آنها به 12 عدد مي رسد، ساخت 

شرکت هاي انگليسي، آمريکايي و ژاپني است که البته 
در ميان آنها محصوالت کشورهاي آلمان، استراليا 

و هندوستان نيز ديده مي شود.

بنزین خانه آبادان در چند نما 

چراغ زنبوری
چراغ زنبوری )Petromax( درسال 

1910 درآلمان از سوی  Max Graetz ابداع شدكه 
نام تجاری آن براساس المپspirit است كه ازقبل 
شناخته شده بود.پتروماكس یک نام تجاری برای یک نوع 
 US: lamp of( چراغ باسوخت نفت سفیدتحت فشار
توری  ازكاله  آن  در  كه  است   )petroleum
)MANTEL(استفاده می شود. و به چراغ زنبوری- 
توری و خیاری در ایران و چراغ تیللی د ربریتانیا و چراغ 

كولمن درایاالت متحده معروف است.
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آشپزی

 
غذا خوردن برای همه ما لذتی 

انکارنشدنی دارد. نمی توان کسی را پيدا کرد که 
از خوردن غذاهای خوشمزه و متنوع لذت نبرد. البته در 

اين بين توجه به ذائقه ها را هم نبايد فراموش شود. به طور مثال 
غذايی که از نظر برخی خوشمزه و خوب است، به مزاج بعضی ديگر 

خوش نمی آيد. 
 با توجه به تنوع در طعم، عطر و بو، مواد اوليه و تکنيک های مختلف آشپزی 

می توانيم در هر کجای دنيا که باشيم، غذای باب ميلمان را پيدا کنيم. 
در عصر فناوری همه به دنبال تنوع هستند، غذا هم از اين قاعده مستثنا نيست، 
به همين دليل پای غذاهای ملل مختلف به سفره ها باز شده و همه مردم دنيا دوست 
دارند که غذاهای کشورهای ديگر را هم امتحان کنند. شايد به همين دليل است 

که گاهی يک غذا در سراسر جهان مورد توجه قرار می گيرد و طرفداران 
زيادی پيدا می کند. 

يکی از اين غذاها پلوی ايتاليايی است. غذايی سالم  و پرطرفدار 
که به آسانی می توان  آن را تهيه کرد. از ويژگی های غذاهای 

ايتاليايی هم بايد به سادگی آنها و استفاده از 
انواع سبزيجات اشاره کرد. 

 
طرز تهيه 

اولين کاری که بايد انجام دهيم، مزه دار کردن مرغ 
با کره است. در مرحله بعد پيازهای سرخ شده را به مرغ 

اضافه می کنيم و کمی تفت می دهيم. سپس هويج را اضافه و با 
مواد مخلوط می کنيم، بعد اسفناج را افزوده و به تفت دادن ادامه 

می دهيم تا مواد پخته و نرم شوند. در ظرف ديگری قارچ های خرد 
شده را با کمی روغن و يک قاشق سوپخوری آبليمو تفت می دهيم، بعد 
قارچ ها را با نمک، فلفل و ادويه به مواد اضافه کرده و مخلوط می کنيم. 
مواد آماده شده  را از روی شعله برمی داريم. در اين مرحله بايد برنج 

را آبکش کنيم و مواد را البه الی برنج بريزيم و بگذاريم دم بکشد. 
بعد از 30 تا 40 دقيقه پلوی ايتاليايی آماده است. آن را درون 

ظرف مورد نظر می ريزيم و تزيين می کنيم و در کنار 
خانواده از خوردن اين غذای خوشمزه لذت 

می بريم.

 

پلوی ايتاليايی

مواد الزم
سينه مرغ يا فيله خاللی شده: 250 گرم 

اسفناج خرد شده: 500 گرم 
هويج خاللی شده: 300 گرم 
پياز سرخ شده: نصف پيمانه 

ذرت: نصف پيمانه 
محلول زعفران: 2 تا 3 قاشق سوپخوری 

قـارچ خرد شده: 300 گرم 
برنج: 4 پيمانه 

کره: به ميزان الزم
نمک، فلفل و ادويه ايتاليايی: به ميزان الزم 

آبليمو: به ميزان الزم

ژله رولی رنگین کمانی
    آتينا عالی

   شهره سعيدی

مواد الزم
بلغور گندم: يک پيمانه

گوجه فرنگی خرد شده: 2 پيمانه
خيار خرد شده: يک پيمانه

فلفل دلمه خرد شده: يک پيمانه
جعفری ريز شده: يک پيمانه

ليموترش: يک عدد
پياز قرمز خرد شده: نصف پيمانه

نمک و فلفل: به ميزان الزم
روغن زيتون: 2 قاشق غذاخوری

طرز تهيه
بلغور گندم را به مدت پنج تا شش ساعت در آب گرم بخيسانيد. 

بلغور خيس خورده را داخل صافي بريزيد تا آب اضافه آن خارج 
شود. 

حاال تمام سبزيجات خرده شده )پياز، جعفري، گوجه فرنگي، خيار، 
فلفل دلمه( را با بلغور، آبليمو، نمک، فلفل و روغن زيتون با هم مخلوط 

کنيد و خوب هم بزنيد. ساالد تبوله شما حاضر است، می توانيد آن را با ليمو 
و برگ کاهو سرو کنيد.

نکته: ساالد تبوله عربی به روش های مختلف طبخ می شود، اگر مايل به 
خوردن بلغور پخته نشده نيستيد، می تواند به مدت 30 دقيقه آن را بپزيد و 

پخته شده بلغور را طبق روشی که گفتيم به ديگر موادتان بيفزاييد.

ساالد تبوله عربی
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مواد الزم
ژله در رنگ های مختلف: 6 بسته

آب جوش برای هر بسته ژله: يک دوم ليوان
بستنی وانيلی: 150 گرم)سه بستنی ليوانی(

طرز تهيه
هر يک بسته ژله را با يک دوم ليوان آب جوش حل کنيد و روی حرارت 
بگذاريد تا ژله ها خوب حل و شفاف شوند، سپس در حالی که داغ است، 
بستنی را که از فريزر درآورده ايد و يخ زده است، به ژله اضافه کنيد. برای 
هر بسته ژله دو قاشق غذاخوری بستنی اضافه کنيد. مواد را خيلی هم 
نزنيد تا بعد از بسته شدن دو فاز شود. بگذاريد بستنی خودش با گرمای 
ژله حل شود. در اين مرحله قالب 30 در 40 را چرب کنيد به طوری 
که کيسه فريزر خوب به قالب بچسبد، حاال کيسه فريزر را پهن و 
روی آن را چرب کنيد. ژله ها را يکی يکی داخل قالب بريزيد. موقع 
ريختن قالب را کمی کج کنيد تا رنگ ها با هم مخلوط نشوند. 
وقتی خيالتان از اين جهت راحت شد، به مدت 15 تا 20 دقيقه 
ژله را داخل يخچال قرار دهيد. ژله رنگين کمانی  وقتی کامال 
حالت  آن  روی  و  باشد  بسته شده  که  می شود  آماده 
چسبندگی داشته باشد، حاال می توانيد ژله ها را برش بزنيد 

و در ظرف مورد نظر بچيند.

   شهال خاتون آباد
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اینکه سیستم تهویه خودرو روشن باشد یا خاموش، به راننده بستگی دارد؛ اما اگر مصرف 
بنزین و هزینه آن برایتان اهمیت داشته باشد، به طور حتم به این موارد توجه می کنید. به 
عنوان مثال هنگام تابستان در مواقعی که به روشن کردن کولر نیاز ندارید، می توانید به طور 

میانگین 15 درصد کاهش مصرف سوخت داشته باشید.

انتخاب هوشمندانه مسیر حرکت هم می تواند به کاهش هزینه ها و مصرف سوخت کمک 
زیادی کند. این کار در فصل زمستان اهمیت بیشتری دارد. رانندگی در یک مسیر مستقیم، اما 

طوالنی بهتر از مسیرهای کوتاه و پرترافیک است.

روغن ماشین و فیلتر روغن باید هر ۷ هزار کیلومتر تعویض شوند. از فیلتر هوای ماشین هم 
نباید غافل شد. برای جلوگیری از هزینه های اضافی، این تعویض ها را به موقع و منظم انجام دهید؛ 
چراکه انجام ندادن این کارهای به ظاهر ساده در زمان مناسب می تواند به خرابی موتور و 

هزینه های دور از انتظار منجر شود.

در زمان بارندگی، احتمال تصادف باال می رود، ضمن اینکه مصرف سوخت نیز زیاد می شود. 
در روزهای خشک، خودرو برای غلبه بر کشش باد، انرژی زیادی مصرف می کند؛ اما در روزهای 
بارانی، غلبه بر آب باعث سوختن انرژی بیشتری می شود. پس تا جایی که امکان دارد، در روزهای 

بارانی از خودروی شخصی استفاده نکنید.

بسیاری از مردم برای شتاب دادن به خودرو، پایشان را روی پدال گاز فشار می دهند، این در 
حالی است که پدال های گاز و ترمز را باید خیلی نرم و آهسته فشار داد تا سوخت کمتری مصرف 
شود. فشردن پا روی پدال گاز باعث می شود خودرو، انرژی بیشتری مصرف کند و همین موضوع 

افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد.

همانطور که می دانید، مناسب بودن باد الستیک ها به کارکرد بهتر ترمزها کمک می کند، اما 
اگر باد الستیک ها در فصول مختلف از حد مناسب کمتر یا بیشتر باشد، مصرف بنزین ۲ تا ۳ درصد 
افزایش می یابد. به همین دلیل چک کردن باد الستیک ها به طور مرتب، بخصوص در روزهای 

سرد زمستان ضروری است.

برخی طبق عادت، خودرویشان پر از وسایل غیرضروری است. تقریبا هر 5۰ کیلوگرم وزن 
اضافی می تواند یک تا ۲ درصد مصرف سوخت را باال ببرد. توصیه ما این است که بار اضافی و 
غیرضروری را از خودرو خارج کنید. هر چقدر ماشین تان سبک تر باشد، مصرف سوخت کمتری 
خواهید داشت. پس در اولین فرصت سعی کنید لوازم غیرضروری داخل صندوق را خارج کنید 

تا نتیجه آن را ببینید.

باز بودن سان روف و پایین بودن شیشه ها هنگام حرکت باعث برهم خوردن آیرودینامیک 
خودرو می شوند. شرکت های سازنده با همین آیرودینامیک خودروی شما را طوری طراحی 
کرده اند که در حال حرکت کمترین اصطکاک را با هوا داشته باشد. هرچه این اصطکاک کمتر 
باشد، فشار روی ماشین کمتر می شود و مصرف سوخت نیز پایین می آید. پایین بودن پنجره های 
خودرو در سرعت  پایین مشکلی ایجاد نمی کند، اما باال رفتن سرعت، روی مصرف سوخت تاثیر 
می گذارد. پس سعی کنید سان روف و پنجره ها را در سرعت باالی 55 کیلومتر بر ساعت ببندید.

ترمز های ناگهانی در جاده ها می تواند باعث باال رفتن مصرف سوخت شود؛ البته برخی مواقع 
ترمز های ناگهانی اجتناب ناپذیر است. با این حال دقت در رانندگی و رعایت اصول ایمنی را 
فراموش نکنید تا مجبور به استفاده از ترمزهای ناگهانی نشوید. ترمز کردن های ناگهانی عالوه 

بر خطراتی که ایجاد می کند، به طور قابل توجهی مصرف سوخت  خودرو را باال می برد.

سعی کنید باک بنزین را کامل پر نکنید و بخشی کوچک از آن را خالی نگه دارید. این کار نه 
تنها با کاهش وزن ارتباط دارد، بلکه از بخار شدن بنزین جلوگیری می کند. اگر مقدار زیادی 
بنزین در باک ذخیره شود و در مدت زمان معین مورد استفاده قرار نگیرد، به مرور زمان تبخیر 
می شود و هزینه ای اضافی به شما تحمیل می کند. به همین دلیل برای صرفه جویی در هزینه ها، 

هم در باک را چک کنید و هم بخشی از آن را خالی نگه دارید.

نها اشاره کردیم، بهترین راه برای کاهش هزینه  و مصرف سوخت، این است که در مواقع ضروری از خودرویتان  عالوه بر مواردی که به آ
نجا که صرفه جویی در مصرف سوخت کاهش هزینه ها را به دنبال دارد، با یک برنامه ریزی ساده می توان هم به  استفاده کنید. از آ

اقتصاد خانواده کمک کرد و هم سهمی در صرفه جویی مصرف سوخت داشت

 سیستم تهویه هوا را خاموش کنید

 مسیر مستقیم و کم پیچ و خمی را انتخاب کنید

 روغن خودرو را به موقع و منظم تعویض کنید

 باد الستیک ها را چک کنید

باک بنزین را کامل پر نکنید سان روف و شیشه ها را در سرعت  باال ببندید

 از ترمزهای ناگهانی بپرهیزید

در بارندگی رانندگی نکنید

پدال گاز را نرم و آهسته فشار دهید

بار اضافی ماشین را تخلیه کنید

کاهشمصرفسوختوهزینهها

افزایش قیمت سوخت این روزها نه تنها به یکی از دغدغه های اصلی مان تبدیل شده، بلکه مشکلی جهانی هم به شمار 
می آید؛ تا جایی که شرکت  های تولیدکننده خودروی جهان در تالشند محصوالتی را طراحی و تولید کنند که مصرف سوخت 
پایینی داشته باشند تا در مصرف سوخت صرفه جویی شود.  با این حال با آگاهی از روش های کاربردی در رانندگی هم می توان 
مصرف سوخت را کاهش داد. اگر عالقه مند به دانستن راهکارهای موثر در کاهش مصرف سوخت هستید، ادامه مطلب را 

مطالعه کنید تا با اطالع از این موارد، بتوانید مصرف سوخت و هزینه های آن را تا حدی کاهش دهید.



تخمه ها منبع غنی چربی هستند و مانند ماهی امگا۳ دارند. فراوانی امگا۳ در تخمه ها 
به کاهش بی نظمی های ضربان قلب، تری گلیسرید خون، خطرات تشکیل لخته، 
خطر فشار خون باال، کاهش سرطان، اختالالت رفتاری جوانان و... کمک می کند. 
انواع تخمه از نظر نوع چربی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع هستند که البته 

مقدار اسیدهای چرب غیراشباع )مفید( آنها بیشتر است.

تقویت بینایی
 آنتی اکسیدان های موجود در مویز با کاهش فعالیت 
رادیکال های آزاد که باعث ضعیف شدن بینایی و بروز آب 
مروارید می شود، از چشم ها محافظت می کند. عالوه بر این، 
مویز به خاطر داشتن ویتامین A، بتاکاروتن و کاروتنوئید

A-برای سالمت چشم ها بسیار مفید است.

کشمش و مویز طرفداران زیادی در 
تمام گروه های سنی دارند و منبع غنی 
انرژی، الکترولیت ها، ویتامین ها و امالح 
به شمار می روند. مویز همان انگور خشک 
شده است که برخالف دیگر میوه های خشک، 
در طول خشک کردن، هیچ قندی به آن افزوده 
نمی شود. ضمن اینکه سرشار از فیبر، پتاسیم، 
آهن و سایر مواد مغذی است. مویز گلوتن ندارد 

و فاقد چربی اشباع و کلسترول است.

 مویز و ارتباط آن با سالمتی
مویز به عنوان یک میان وعده  سالم، مغذی و خوشمزه؛ حاوی 
پلی فنول ها، آنتی اکسیدان ها، فالوونید ها و مواد مغذی است که 
همگی برای حفظ سالمتی الزم و ضروری هستند. مویز عالوه 
بر اینکه منبع بسیار خوبی از آهن است، می تواند کلسیم مورد 

نیاز بدن برای سالمتی استخوان ها و دندان ها را تامین کند. 
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 تخمه کدو
اگر به دنبال منبع غنی مواد معدنی، 
پروتئینی و چربی های غیراشباع 
می گردید، سراغ تخمه کدو بروید. 
تخمه ای که دفع کننده کرم است 
و باعث افزایش هوش و تقویت 
حافظه می شود. مصرف تخمه کدو 
پروستات،  سالمت  در  می تواند 
استخوان ها و پیشگیری از التهاب 

مفاصل موثر باشد.

انواع تخمه و خواص آنها 
تخمه آفتابگردان یکی از انواع تخمه هاست که گفته می شود بسیار 
انرژی زاست.  این تخمه سرشار از فسفر، منگنز، روی، پتاسیم، منیزیم، 
آهن و حاوی میزان قابل توجهی اسید فولیک، ویتامین B5و ویتامین های 
دیگر گروه B است. این ویتامین ها باعث می شوند بدن به خوبی از 

کربوهیدرات ها )قندها( استفاده کند و پرانرژی باشد.

 تخمه هندوانه
مصرف این تخمه استخوان ساز 
برای سالمت و زیبایی پوست، 
درمان جوش صورت و کنترل 
فشار خون بسیار مفید است. 
این تخمه برای افرادی که قصد 
دارند چاق شوند هم می تواند مفید باشد. 
تخمه هندوانه سرشار از نیاسین است که باعث قدرت ارتجاعی 
مناسب و سفت شدن پوست، محو چین و چروک ها، از بین رفتن 

لکه های سیاه، رفع خارش پوست و... می شود.

تخمه خربزه 
تخمه خربزه حاوی ویتامینA است، از این رو 

در ترمیم و تجدید سلول های بدن نقش دارد. 
خربزه به دلیل دارا بودن خاصیت ادرارآوری برای 

بیماری های سنگ کلیه و سنگ مثانه بسیار مفید است. 
این تخمه هم خواص زیادی که از جمله آن می تواند به خاصیت 

خون سازی اشاره کرد.

کاهش پوسیدگی دندان
 و بیماری لثه

 با مصرف مویز می توان به سالمت دهان و دندان نیز کمک 
کرد. تحقیقات علمی ثابت کرده که این میوه به خاطر داشتن 

فیتوشیمیایی های ضدمیکروبی از رشد باکتری هایی که 
باعث پوسیدگی دندان و ابتال به بیماری های لثه می شوند، 

جلوگیری می کند.

پیشگیری از سرطان
مطالعات انجام شده نشان می دهند بیشتر میوه های خشک شده، حاوی مقدار زیادی ترکیبات 
فنولیک هستند که نسبت به میوه های تازه، خواص آنتی اکسیدانی قوی تری دارند. 
آنتی اکسیدان ها برای سالمت بدن الزمند، چراکه جلوی فعالیت های رادیکال های آزاد در 
سلول ها را می گیرند. این رادیکال های آزاد هستند که باعث رشد ناگهانی سلول های سرطانی 
و پیشرفت سرطان می شوند، به همین دلیل، با مصرف منظم مویز و گنجاندن آن در رژیم 

غذایی می توان به کاهش آسیب سلولی و پیشگیری از سرطان کمک کرد.

کمک به گوارش
 استفاده از این میوه خشک پرفیبر برای گوارش 
گزینه بسیار خوبی است، چراکه فیبرهای 
محلول و غیرمحلول در مویز کمک می کنند 
جریان گوارش سالم و مناسب باشد. نتیجه این 
عمل هم عدم یبوست و اسهال است. بنابراین 
با گنجاندن مویز به میان وعده ها و وعده های اصلی 

غذایی ، می توان مقدار قابل توجهی فیبر دریافت کرد.

حفظ سالمت پوست
 مواد مغذی موجود در مویز باعث سالمت پوست می شود. این میوه خشک، برخالف 
کرم های موضعی از سلول های داخلی محافظت می کند. آنتی اکسیدان هایی که در مویز 
وجود دارند، به سیستم ترمیم پوست سرعت می بخشند و سلول های پوست را جوان 
می کنند. مویز با دارا بودن رزوراتول که ماده ای مفید برای حفظ سالمت پوست است، 
سموم را از خون دفع و آن را پاکسازی می کند. همچنین با مصرف این میوه خشک 
پرخاصیت می   توان بدن را سم زدایی و به بهبود عملکرد کبد کمک کرد. فیتوشیمیایی های 
موجود در مویز جلوی آسیب سلول های پوست را که در اثر قرار گرفتن زیر نور خورشید ایجاد 
شده، می گیرد. همچنین آمینواسید های موجود در این میوه خشک، بازسازی پوست را سرعت می بخشد و یک سد 

دفاعی در برابر نور خورشید تشکیل می دهد. 

کاهش فشارخون و جلوگیری از سکته مغزی
بر اساس یافته های علمی، افرادی که با فشار خون باال دست و پنجه 
نرم می کنند، می توانند با مصرف منظم مویز )سه بار در روز(، فشار 
خون خود را کنترل کنند. همچنین پتاسیم موجود در مویز که 
الکترولیتی مهم برای حمایت از عملکرد تمام سلول ها، بافت ها و 

ارگان ها در بدن است، باعث کاهش خطر سکته مغزی می شود.

کاهش اسیدیته بدن
 پتاسیم و منیزیم موجود در مویز از اسیدیته شدن بدن  

به میزان قابل توجهی می کاهد و سموم بدن را دفع 
می کند، در نتیجه از بیماری هایی مانند آرتروز، 
نقرس، سنگ کلیه و بیماری قلبی پیشگیری 

می شود.

کمک به درمان عفونت ها
 مویز حاوی پلی فنول هایی است که به آنتی اکسیدان های 
ضد التهابی مشهورند. این ترکیبات، آنتی باکتریال هم 
هستند و به کاهش احتمال تب و نابود کردن باکتری ها 
کمک می کنند. بنابراین با مصرف مویز در طول 
روز، می توانید از ابتال به سرماخوردگی و 

سایر عفونت ها در امان بمانید.

سوپ ها، ساندویچ ها، ساالدها، و... استفاده برخوردار است، به همین دلیل از آن در انواع عروق است.  رزماری از عطر و طعمی قوی هم را بهبود می بخشد و پشتیبان سالمت قلب و می دهد، با درد مفاصل مقابله می کند، گوارش مو را تحریک می کند، سردرد را تسکین می کند، اضطراب را کاهش می دهد، رشد ذهنی است. این گیاه با استرس مبارزه دارد که از جمله آنها بهبود حافظه و تمرکز بودن رزماری اشاره کرد.  رزماری فواید زیادی ضدعفونی کنندگی، ضدسرطانی و ضدالتهابی ویژگی های قوی این گیاه محبوب می توان به نقشی کلیدی در بهبود سالمت انسان دارند. از رزمارینیک، دو آنتی اکسیدان قدرتمند است که دارویی است. رزماری حاوی کارنوزول و رزماری یکی از محبو ب ترین و مفیدترین گیاهان 
می کنند.

گیاهاندارویی
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هافبک گلزن و جوان نفت مسجدسلیمان می گوید، مقابل 
پرسپولیس خوب بازی کردند و حقشان پیروزی بوده و حتی 
می توانستند گل های بیشتری هم در این دیدار حساس بزنند.
 علیرضا علیزاده،  هافبک دفاعی نفت که در بازی مقابل 
پرسپولیس روز خوبی داشت، در خصوص این پیروزی 
می گوید: می دانستیم در ورزشگاه آزادی کار سختی در پیش 
داریم، اما خوشبختانه فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم. 
هر دو تیم، موقعیت های خوبی برای گل زدن داشتند و خدا 
را شکر که تیم ما سه امتیاز مهم در زمین حریف گرفت.بازهم 
تأکید می کنم که بازی خوبی بود. فکر می کنم همه هواداران 
هم از این بازی لذت بردند. ما توانستیم از موقعیت هایمان 

استفاده کنیم و شایسته این پیروزی بودیم.

او در ادامه صحبت هایش به بازی خوب سوشا مکانی اشاره 
دارد و می گوید: ما واقعاً دو سه گلر خوب داریم. همه کادر هم 
بسیار زحمت می کشند. آنها روزی پنج شش ساعت روی تیم 
کار می کنند. سوشا مقابل پرسپولیس فوق العاده بود و به 
جرات می گویم که او یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان ما در 

زمین بود.
مدافع نفت مسجدسلیمان در مورد اینکه چه حسی بعد 
از گل زدن به پرسپولیس داشت، اعالم می کند: گل زدن به 
تیم هایی مثل پرسپولیس و استقالل لذت بخش است. این گل 
نتیجه زحمات بازیکنان بود و مهم این است که بعدازاین گل، 
باجان و دل تالش کردیم تا دروازه مان را بسته نگه داریم. گل 
زدن به پرسپولیس، حس فوق العاده ای داشت و خوشحالم که 

این گل با گرفتن سه امتیاز همراه شد. این گل را به 
خانواده ام، بخصوص مادرم تقدیم می کنم که از گل زدن 

من در این بازی خیلی خوشحال شد.
هافبک دفاعی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در 
پاسخ به این پرسش که آیا نفت مسجدسلیمان در این 
بازی خوش شانس نبود؟ می گوید: این طبیعی است که 
وقتی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی می کند تیم 
مقابل را تحت فشار قرار دهد؛ اما در این بازی سه 
موقعیت تک به تک را از دست دادیم و این طور نبود 
اگر  شاید  باشد.  نداشته  موقعیت  ما  تیم  که 
موقعیت های ما گل می شد، با نتیجه شگفت انگیزی 

پرسپولیس را در آزادی شکست می دادیم.

مسجدسلیمان  نفت  دروازه بان 
عقیده دارد، دوستی و رفاقت در این تیم 
موج می زند و اگر تاکنون موفق بوده اند، به 

خاطر همین دوستی و صمیمیت است. 
سوشا مکانی از برد مقابل پرسپولیس 
خوشحال است و می گوید: بازی سختی 
بود و نتیجه خوبی هم گرفتیم. شما وقتی 
مقابل تیم سابقت قرار می گیرید، به مراتب 
همین  برای  دارید،  سخت تری  کار 
خوشحالم که در این دیدار سربلند شدم. 
او به آینده نفت هم اشاره می کند و 
می گوید، می توانند با همین فرمان جلو 
بروند؛ چون تیم یکدست و از همه مهم تر 
کادر فنی خیلی خوبی دارند که باعث 
موفقیت آنها بوده است. با دروازه بان نفت 
مسجدسلیمان گفت وگویی داشتیم که باهم 

می خوانیم.
 

 بازی حساسی را بردید، بخصوص 
اینکه مقابل تیم سابق به میدان رفتید. درباره 

این موضوع توضیح دهید.
بازی خیلی خوبی بود. بچه های ما با تمام 
از  شدند  موفق  و  کردند  بازی  وجود 
موقعیت های به دست آمده حداکثر استفاده را 
ببرند تا به یک پیروزی شیرین در تهران 
دست پیدا کنیم. خیلی خوشحالم که 
توانستیم در این بازی پیروز شویم و 
سربلند از زمین بیرون بیایم؛ اما با تمام 
مقابل  بگویم  باید  اوصاف  این 
پرسپولیس حرفی برای گفتن 

ندارم و با تمام وجودم این تیم را دوست دارم؛ اما دلیل نمی  شود چیزی را 
که در مکتب پرسپولیس به من یاد دادند، زیر پا بگذارم. فوتبال حرفه ای 
این است که شما اگر پرسپولیسی هستی باید مقابل تیم سابقت بهترین 
عملکرد را داشته باشی. من هم تالش کردم در شرایطی که هستم، برای 

تیمم مثمر ثمر باشم.

 مهدی تارتار، سرمربی تیم و بازیکنان از شما خیلی تعریف کردند، 
بخصوص سرمربی تیم که گفت خیلی تغییر کرده اید. نظرتان چیست؟

من از تک تک آنها ممنون هستم و باید بگویم که به من لطف دارند. ما 
همه باهم در این برد شریک هستیم، چون فوتبال یک بازی گروهی است. 
در مورد خودم باید بگویم، شما باید ازنظر روحی و روانی شرایط خوبی 
داشته باشید تا بتوانید عملکرد فنی مناسب داشته و به تیمتان کمک کنید. 
امسال این آرامش از طریق کادر فنی برای من فراهم شده تا بتوانم با آرامش 
کارم را انجام بدهم و در مسیر پیشرفت قرار بگیرم و ازنظر فنی هم ارتقا 
پیدا کنم که واقعاً از آن ها ممنون هستم امیدوارم این عملکرد درنهایت 
منجر به نتیجه گیری شود تا جایگاه قابل توجه و خوبی را برای مردم 

مسجدسلیمان به دست بیاوریم که واقعاً لیاقت آن رادارند. 

با مدافعان تیم هماهنگ بودید؟
تیم خیلی خوبی داریم و مدافعان هم جزئی از آن هستند. برای اینکه 
شما عملکرِد بهتری از خود نشان دهید، باید با آنها هماهنگ باشید. فکر 

می کنم در این مدت به خوبی با مدافعان هماهنگ شدم و نتیجه اش هم 
مشخص است؛ البته خارج از زمین فوتبال کنار هم هستیم و این 

ارتباط نزدیک و قول و قراری که خارج از زمین فوتبال می گذاریم، 
باعث می شود که عملکرد بهتری داشته باشیم.

نفت مسجدسلیمان می تواند این مسیر را ادامه دهد و 
بدون باخت بماند؟

سعی می کنیم که بهترین نتایج را بگیریم؛ اما در فوتبال چیزی قابل 
پیش بینی نیست. باالخره ما هم یک روز می بازیم، اما چه زمانی نمی دانم 

که امیدوارم حاال حاالها نباشد تا به یک 
رکورد خوب دست پیدا کنیم.

جایگاه نفت مسجدسلیمان را در پایان 
فصل کجا می بینید؟

نفت با این پتانسیل و بازیکنان خوبی که دارد، فکر 
می کنم در انتهای فصل در نیمه باالیی جدول قرار بگیرد؛ 

البته کسب سهمیه آسیایی دور از دسترس نیست؛ اماخیلی 
سخت است. 

علیزاده:  گل زدن به پرسپولیس حس فوق العاده ای داشت

مکانی: ما همه باهم در این برد شریک هستیم تیــم فوتبال 
نفـــت مســجد 
سلیمان در تهران، 
قهرمان 3 ساله ایران را 
هم  تا  د  ا د شکست 
شکست ناپذیر باقی بماند 
و هم خودش را به تیم های 
باالی جدول برساند. مهدی 
تارتار، سرمربی نفت مسجد 
کار  دارد،  عقیده  سلیمان 
بزرگی در تهران انجام دادند و 
ضد  به  آوردن  روی  بدون 
قهرمان  توانستند  فوتبال، 
 . هند د شکست  ا  ر ن  ا یر ا
دارد،  عقیده  نفت  سرمربی 
شاگردانش دستورهای او را در 
زمین بخوبی پیاده کردند و موفق 
شدند یک برد بزرگ کسب کنند.  
نفت  مربی  سر  تارتار  مهدی  با 
مسجدسلیمان در خصوص پیروزی 
نفت  و وضعیت  پرسپولیس  مقابل 
هم  با  که  شتیم  ا د یی  گو گفت و

می خوانیم.

  در ادامه متوقف کردن بزرگان در تهران کار بزرگی کردید و 
پرسپولیس را شکست دادید. لطفا درباره این بازی بیشتر توضیح دهید.

بازی بسیار جذابی مقابل پرسپولیس انجام دادیم. من قبل از بازی هم 
گفته بودم که مطمئنم یک مسابقه دیدنی می شود. درست است که بازی 
یک گل داشت؛ اما صحنه های خطرناک زیادی روی دروازه ها ایجاد شد و 
فرصت های خوبی را شاهد بودیم. فکر می کنم همه آنهایی که بازی را دیدند، 
لذت بردند. در نیمه اول، بازی پایاپای دنبال شد، اما در نیمه دوم ما خوب 
شروع کردیم و به گل هم رسیدیم. البته باید این مساله را هم بگویم که در 
15-10 دقیقه پایانی خوش شانس بودیم که دروازه مان باز نشد. در چند 
صحنه، دروازه بان ما خوب عمل کرد و شانس هم با ما یار شد؛ البته خودمان 
چند فرصت خوب گلزنی دیگر داشتیم که الجبوری با بی دقتی آنها را از 

دست داد. باید با او کار کنیم که این فرصت ها را هدر ندهد.

  فکر می کردید در تهران پرسپولیس را شکست دهید؟
بسیار سخت است فوتبال را پیش بینی کنید. قبل بازی هم به شما گفتم 
که برای کسب نتیجه خوب به تهران آمده ایم و نمی خواهیم ببازیم. خدا را 
شکر توانستیم با یک بازی خوب، برنده شویم؛ البته از بازیکنانم ممنونم که 
تالش زیادی کردند. از هواداران هم تشکر می کنم که سنگ تمام گذاشتند. 
آنها مسافت زیادی را طی کردند و به تهران آمدند و واقعا حضورشان روحیه 

بخش بود.

  یکی از بازیکنان تاثیر گذار شما که در برد نقش مهمی داشت، سوشا 
مکانی بود، با آمدن او تیم شما بهتر شده است.

روزی که سوشا مکانی به تمرین ما آمد، از او فقط یک چیز خواستم. اینکه 
با توجه به تجربه باالیش، اسیر حواشی نشود. انصافا هم تا این لحظه به قولش 
عمل کرده است. سوشا حرفه ای فکر می کند و بازیکن حرفه ای تری شده 

است. او در بازی با پرسپولیس فوق العاده بود و به تیم خیلی کمک کرد. 

  تا چه زمانی شکست ناپذیر باقی می مانید؟
فوتبال اینگونه نیست که همیشه در عرش باشی. به هر حال نوبت باختن ما 

هم می رسد؛ اما به بازیکنانم گفته ام هرچه دیرتر ببازیم، بهتر است. تا جایی 
که می شود باید این رکورد را حفظ کنیم. ما باختن را دوست نداریم و از آن 

متنفر هستیم. انشاءاهلل که این روند ادامه داشته باشد. فکر می کنم 
شخصیت تیم ما شکل گرفته است. االن همه می گویند تیم نفت 

مسجدسلیمان بباز نیست. خیلی از تیم ها با این تفکر، مقابل ما قرار 
می گیرند که نفت نمی بازد و بهتر است ما هم نبازیم. اصال یکی از 

دالیلی که تعداد تساوی های ما زیاد است، همین موضوع است. 

  نفت می تواند آسیایی شود؟ 
فقط  نداریم.  آسیایی  سهمیه  کسب  پتانسیل  ما 

می خواهیم یک جایگاه آبرومند در لیگ برتر داشته 
باشیم. اول فصل، باشگاه از ما خواست که تیم را در 

لیگ برتر حفظ کنیم؛ اما به دلیل انتظاری که از 
خودمان و بازیکنان داریم، می خواهیم بهترین 

جایگاه را در اختیار بگیریم.

   فکر می کنید در تیم ملی هم 
سهمیه داشته باشید؟

از کادر فنی تیم ملی می خواهم با 
نگاه  ما  بازیکنان  به  بهتری  دید 

کنند. االن دیگر جوانان ما به 
خودباوری رسیده اند و وقت آن 

شده با تجربه ای که دارند، به 
شوند.  دعوت  ملی  تیم 

اتفاق  این  امیدوارم 
آینده  در  و  بیفتد 

ز  ا دعوت  شاهد 
بازیکنان نفت به 

ملی  تیم 
باشیم.

نفت مسجد سلیمان گربه سیاه بزرگان فوتبال ایران

 باید این رکورد را حفظ کنیم

 تارتار: نفت پتانسیل آسیایی شدن را دارد

  تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان این روزها 
به یکی از خطرناک ترین تیم های لیگ برتر 
تبدیل شده؛ تیمی که در 11 مسابقه لیگ برتر و 
دو بازی جام حذفی هیچ شکستی نداشته 

است. 
شاگردان مهدی تارتار در ادامه  بازی های 
موفقیت آمیز خود در لیگ برتر، هفته یازدهم 
پرسپولیس،  فوتبال  تیم  مهمان  تهران  در 

قهرمان سه دوره پیاپی لیگ برتر بودند که 
بادست پر، میدان بازی را ترک کردند. 

نفت مانند بازی های گذشته خود مقابل 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی نیز عملکرد 
فوق العاده ای داشت و در نهایت موفق شد با ارائه 
یک بازی برتر و با گلزنی مدافع جوان خود، 
علیزاده، با برتری یک بر صفر مزد تالش خود را 
بگیرد. نفت که هرسال در کورس سقوط به لیگ 

دسته اول بوده، امسال با هدایت مهدی تارتار 
از 11 بازی 17 امتیاز کسب کرده و موفق شده 
همه مدعیان لیگ برتر مانند سپاهان، تراکتور، 
استقالل و شهر خودرو را متوقف کند؛ اتفاقی 
بی نظیر که اهالی فوتبال را شگفت زده کرده 

است. 
این تیم می تواند بازی را با همین فرمان، تا 

کسب سهمیه آسیایی پیش ببرد.
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َگَون از نسیم پرسید
دل من گرفته زینجا
هوس سفر نداری؟
ز غبار این بیابان
همه آرزویم اما

چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان
به هر آن کجا که باشد
بجز این سرا، سرایم

سفرت به خیر اما
تو و دوستی خدا را

چو از این کویر وحشت
به سالمتی گذشتی

به شکوفه ها، به باران
برسان سالم ما را

محمدرضا شفیعی کدکنی

چشم انتظاری، مجموعه ای تازه از نثرهای عاشقانه سیدمهدی 
شجاعی است. این نویسنده که در سال های اخیر بیشتر در حوزه 
فیلمنامه، داستان  و رمان فعالیت داشته، بتازگی کتابی را در همان  
گونه نثرهای قدیمی خود و با عنوان »چشم انتظاری« روانه بازار 
کتاب کرده که مجموعه ای تازه از نثرهای عاشقانه اش با موضوع 
انتظار است. در معرفی ناشر از این کتاب عنوان شده است: 
»نثرهای کتاب »چشم انتظاری« اغلب نثرهایی کوتاه است. 
شجاعی آنچه را می توان در قالب کالم برای ایجاد حس برانگیزی 
و خلق احترام میان خود و مخاطب نسبت به امام غایب )عج( به 
کار برد، در این متن ها آورده است. بر همین اعتبار آنچه در این اثر 
با آن روبه رو می شویم، نه یک متن احساس برانگیز صرف است 
که نویسنده سعی کرده احساس، احترام و نیز بینش و آگاهی 
دینی نسبت به امام زمان )عج( را با هم تلفیق کند و در متن 
بگنجاند. کتاب در کنار متن، با یک اتفاق گرافیکی نیز همراه شده 
است. فرزاد ادیبی که پیش تر در بسیاری از آثار منتشرشده در 
انتشارات کتاب نیستان و آثار سیدمهدی شجاعی فعالیت داشته، 
با قطعی متفاوت و شمایلی که تلفیقی از هنر خطاطی و گرافیک 
به شمار می رود، این کتاب را طراحی و صفحه آرایی کرده است. 

ی  چشم انتظار
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برگزاری نشست تخصصی 
خانواده
نشست تخصصی»خانواده، تحوالت عصر حاضر 
و چالش های پیش رو« به عنوان دومین نشست 
از این مجموعه در سال 98 با استقبال پرشور 
کارکنان شرکت های مختلف زیرمجموعه صنعت 
نفت در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش 
برگزار شد. این سلسله نشست های تخصصی 
در سال های 96 و 97 با نیاز سنجی شرایط و 
با  همفکری  و  خانواده ها  و  کشور  تحوالت 
کارکنان، استادان و صاحبنظران حوزه خانواده 
برگزار شده و تاکنون ادامه دارد. در این نشست 
که دکتر علی صاحبی در آن حضور داشت، 
چالش های مختلف در ارتباط با خانواده ها مورد 
ارزیابی قرار گرفته و نظرسنجی از شرکت 
کنندگان صورت می گیرد که در نتیجه آن 

سرفصل های آموزشی تعیین می شود. 
این دوره ها به همت اداره کل امور زنان و خانواده 

وزارت نفت برگزار می شود. 

»محمد رسول هللا« 

دریچه

 به کجا چنین شتابان

مشعل شماره 948

آلبوم موسیقی »محمد رسول اهلل« )ص( به چهار زبان 
فارسی، ُکردی، عربی و ترکی خوانده شده و از سوی امید 
نیک بین صدابرداری شده است. هم اکنون پیش فروش 
نسخه دیجیتالی این آلبوم به خوانندگی و آهنگسازی 
پیام عزیزی و با تنظیم فردین الهورپور در سایت های 
موسیقی آغاز شده و نسخه فیزیکی آن نیز مصادف با 
سالروز والدت حضرت رسول اکرم )ص( و آغاز هفته 
وحدت توزیع شده است. پیام عزیزی به مدت چهار سال 
مشغول آهنگسازی آلبوم موسیقی »محمد رسول اهلل« 
)ص( بود. این آلبوم 14 قطعه موسیقی از جمله »طلع 
البدر علینا«، »دردی هجران«، »محمد رسول اهلل« )ص(، 
»ای پناه عاصیان«، »صاله اهلل سالم اهلل علیک یا رسول 
اهلل«، »حبیبی یا رسول اهلل«، »ما محرم سلطانیم«، »اهلل 
اهلل یا اهلل«، »یا فردی اعظم«، »بی وفا«، »سلطان اهلل«، 
»گر تو طلبی داری«، »موال یا صلی وصل« )برده المدیح( 

و »حبیبیم یا اهلل« دارد. 

شعر

وقتی تنها جلوی تلویزیون نشسته اید یا با یکی از اعضای خانواده 
در گوشه ای از خانه با هم گپ و گفت می کنید، معموال چند چراغ 
را روشن می گذارید؟ یا زمانی که چند تکه ظرف روزانه را 
می شویید، چقدر شیر آب را باز می گذارید؟ وقتی قرار است 
برای چهار نفر مهمان غذا آماده کنید، دقیقا برای چند نفر 
تدارک می بینید؟ اگر بدانید که طبق گزارش سازمان خواروبار 
و کشاورزی ملل متحد )فائو( حداکثر 37 درصد از محصوالت 
دامی  و یک پنجم از میوه ها و صیفی جات، بعد از خریداری 
شدن، از بین می روند و روزانه حدود 400 میلیارد دالر مواد 
غذایی پیش از اینکه به فروشگاه ها برسند، از بین می روند، اولین 
نکته ای که به ذهنتان می رسد، پرهیز از این اسرافکاری بزرگ 

نیست؟ 
بر اساس گزارش های سازمان جهانی فائو 35 درصد محصوالت 
کشاورزی در ایران به هدر می رود و گفته شده که با این میزان از مواد 
غذایی می  توان 15 میلیون نفر را سیر کرد؛ البته این آمار مربوط به گزارش 
سال 2016 است و در سال 2019 این تعداد به 18 میلیون نفر رسیده است. در عین 
حال باید گفت که میزان هدررفت مواد غذایی در آسیای میانه با حدود 20 درصد بیشتر 
از سه قاره دیگر است؛ هرچند که قاره اروپا با وجود کوچکتر بودن مساحت و کمتر بودن 
جمعیت، حدود 16 درصد هدررفت مواد غذایی، در این رقابت کم نگذاشته و کماکان 
پرمصرف است. ایران هم به عنوان یکی از کشورهایی که در هدرروی مواد 
غذایی، آب و حامل های انرژی رکورددار است، تالش زیادی برای کاهش 
 این  روند و فرهنگسازی در مسیر مصرف بهینه داشته است. در واقع 
موضوع  مصرف بهینه این چند کاالی اساسی در زندگی همه 
انسان ها، قبل از آنکه موضوعی جهانی و ملی در هر کشوری باشد، 
باید از فرد و خانواده شروع شود تا هریک از افرادی که در 
مواجهه با این محصوالت قرار دارند، موضوع مصرف بهینه و 
دوری از اسراف را سرلوحه زندگی خود قرار دهند. در کشور 
ما عالوه بر آموزه های فرهنگی و انسانی بسیاری که از 
فرهنگ کهن مان باقی مانده، در آیات و احادیث اسالمی  هم 
بارها بر موضوع دوری از اسراف تاکید شده است و بسیاری 
از مردم این موضوع را سرلوحه مصرف روزانه خود قرار 
داده اند. بسیاری از عادت های مصرف بی رویه و اسرافکاری 
بین افراد و خانوارها مشترک هستند و الزم به یادآوری 
جمعی برای رعایت آنها وجود دارد. به همین دلیل خوب است 
که برای بسیاری از این موارد، پیشنهاد و توصیه هایی داشته 

باشیم که برخی از آنها در ادامه می آید. 
*یکی از دالیل اصلی هدرروی مواد غذایی، خرید بیش از  اندازه و 
ماندن مواد غذایی داخل یا بیرون از یخچال برای مدتی طوالنی 
است. بهتر است خریدهای کم؛ اما در بازه زمانی کوتاه داشته باشید. 
*یکی دیگر از دالیل هدرروی مواد غذایی، نوع نگهداری در بیرون 
یا داخل یخچال است که ممکن است بو بگیرد، کیفیتش از بین برود 
یا تاریخ انقضایش تمام شود. پس مدیریت مواد غذایی در یخچال را 

فراموش نکنید. 
*چه زمانی که در خانه هستید و چه زمانی که به مهمانی یا 

رستوران می روید، مقدار وعده غذایی خود را کنترل کنید و 
به اندازه ای که می دانید حتما خورده می شود، غذا را داخل بشقاب بکشید. 

در عین حال همراه بردن باقیمانده غذا از رستوران اصال رفتار اشتباهی نیست. 
پس بدون خجالت این کار را انجام دهید. 

*ممکن است مقدار زیادی از میوه در یخچال باقی بماند و قابلیت مصرف برای خودتان یا 
پذیرایی از مهمان را نداشته باشد. در این شرایط از آنها برای تهیه مربا یا لواشک استفاده 
کنید. در عین حال اگر در خانه حیاط، باغچه یا فضای باز دارید، می توانید پوست میوه ها 

یا اضافه غذا و سبزیجات را با خاک تلفیق کرده و نوعی کمپوست درست کنید. 
*در زندگی های امروزی، بسیاری از زنان که عمدتا شاغل هستند و وقت کمی  دارند، 
سبزیجاتی را که برای پختن غذا الزم دارند، روزانه خریداری نمی کنند؛ بلکه میزان 
مورد نیازشان را به یکباره خرید و آماده کرده و در فریزر نگهداری می کنند که در این 

موارد معموال دورریز کمتری برای سبزی به جا می ماند. 
*خمیر داخل نان باگت، قابلیت تبدیل به پودر سوخاری را دارد. پس می توانید به 
جای دور ریختن، آنها را در هوای باز و زیر نور خورشید قرار دهید تا بخوبی خشک 

شوند و در پخت و پز از آنها استفاده کنید. 
*آب باقیمانده در سماور یا کتری خود را دور نریزید. این آب جوشیده را می توانید با 

ریختن بطری جداگانه ای برای آبیاری گیاهان یا ریختن در داخل ظرف اتوی بخار 
استفاده کنید.

*در تابستان آب خنک مورد نیازتان را در یخچال نگهداری کنید تا برای خنک شدن آب 
شیر، مجبور نباشید مدتی شیر آب را باز بگذارید. می توانید برای خنک شدن آب از چند قطعه 

یخ هم استفاده کنید. 
*به طور متوسط بیش از 30 درصد آب شرب در خانه های ما، صرف شست وشوی ظروف، لباس ها و مصارف 

بهداشتی می شود. بنابراین باید سعی کنیم در موقع شستن ظرف ها، شیر آب را باز نگذاریم، بخصوص 
از فشارشکن استفاده کنید یا در زمان شستن میوه، آب را کامل و طوالنی مدت باز نگذارید.
*تمام شیلنگ ها، اتصاالت و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری 

شود. مواظب نشتی لوله ها و شیرآالت بی صدا و قطره قطره باشید. بسیاری از این نشتی ها 
ممکن است خسارت مالی زیادی را به هزینه های خانواده تحمیل کند. 

*در ساعت های اوج مصرف روزانه از روشن کردن لوازم برقی پرمصرف خودداری 
کنید. در واقع این کار بیشتر به نفع جیب خودتان است؛ چون هزینه مصرف در این 
زمان ها تصاعدی زیاد می شود. بهتر است کارهایی مثل، اتو زدن، روشن کردن ماشین 

لباسشویی یا ظرفشویی را به ساعت های پایانی شب موکول کنید. 
*با روشن گذاشتن یک یا دو المپ در نزدیکی جایی که تنها یا با اهالی خانه نشسته، 

از روشن گذاشتن سایر المپ ها خودداری کنید. این موضوع ضمن استفاده بهینه از 
انرژی، هزینه های اقتصادی خانوار را هم برای شما کم می کند. 

*با این تغییرات قیمتی در مورد بنزین، الزم است که در ترددهای شهری، سفرهای 
برون شهری و ساعت خروج از منزل هم تجدیدنظر کنید تا زمان کمتری را در ترافیک 

بمانید و تا جایی که امکان دارد به جای خودروی شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی  
استفاده کنید. 

* در روزهای سرد زمستانی حواستان باشد که وقتی هوای خانه گرم شد، برای تغییر فضا 
یکباره پنجره ها را باز نگذارید تا همه هوای گرم خانه بیرون برود. بهتر است با کنترل 

دمای وسایل گرمایشی، گرمای خانه را به اندازه مورد نظرتان برسانید.  

وی مواد غذایی، آب و حامل های انرژی  راهکارهایی برای جلوگیری از هدرر
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مراسم تجدید میثاق ۱۵۰۰ نفر از اقشار مختلف بسیج استان تهران با آرمان های واالی بنیان گذار انقالب 
اسالمی با حضور سردار غالمرضا سلیمانی،  رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مرقد مطهر حضرت امام 
خمینی )ره( برگزار شد.
عکس : محمد محسنی فر – مهر 

Walli

Google Lens
گوگل لنز، چشمه ای کوچک از آینده  ای را برایمان به نمایش گذاشت که همگی دوست داریم در آن حضور داشته 
باشیم. 2018 سالی بود که این آپ از کالبد گوگل اسیستنت و اپلیکیشن فوتوز خارج شد و به شکل یک آپ مستقل 
در اختیار کاربران اندروید و ios قرار گرفت. با گوگل لنز می توانید همه چیز را به شکل تصویری جست وجو کنید. هوش 
مصنوعی قدرتمند گوگل، اشیا را از طریق دوربین تلفن همراه تشخیص می دهد و می تواند در یک چشم به هم زدن، 
اطالعات کاملی از آن را جست وجو کند تا روی صفحه نقش ببندند؛ البته لنز هنوز در ابتدای راه خود است و کم و 
کاستی هایی در عملکردش دیده می شوند. با این وجود، گوگل زودتر از رقبای بزرگش فناوری جست وجوی تصویری 

را در دسترس مردم قرار داد و به همین دلیل، شایستگی حضور در فهرست برترین های 2018 را پیدا کرد.

با افزایش هزینه ها و از سویی فراگیری بیشتر اینترنت، باید به دنبال راه هایی برای کاهش مصرف دیتا بود. Datally موفق 
شد که به طور موثری این مهم را برای مردمان سراسر دنیا به ارمغان بیاورد. این آپ کاربردی گوگل، امسال چند قابلیت 
جدید و ویژه دریافت کرد.  قابلیت نخست، Guest Mode نام دارد که برای کاربر مهمان محدودیت 
مصرف تعیین می کند، Daily Limit برای مصرف نت هر اپلیکیشن محدودیت روزانه می گذارد و  

Find WiFi اینترنت  رایگان دور و برتان روی نقشه را مشخص می کند. دیتالی پا را فراتر هم گذاشت و 
با معرفی قابلیت Unused Apps، شناسایی اپلیکیشن های پر مصرف در پس زمینه و پیشنهاد پاک کردن 

آنها را هم به قابلیت های خود اضافه کرد تا به یکی از بهترین دیتاسرورهای اندروید تبدیل شود.

مشعل سید ایمان روح االمین، یکی از کارشناسان 
به دنبال  خوش فکر خانواده بزرگ نفت است که 
پیگیری عالیق شخصی خود، موفق به ساخت عملگر 
چرخی )rotary actuator(  مورد نیاز شیرهای صنایع 
نفت و گاز شده و حاال امیدوار است که با رفع موانع 
برای اخذ مجوزهای مختلف بتواند در آینده نزدیک، 
این محصول پرمصرف را به تولید انبوه برساند. او 
مدرک کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه صنعتی 
اصفهان دارد و سال ها در صنایع دفاع مشغول به کار 
بوده؛ اما از سال 91 در قالب جذب ممتازان دانشگاهی، 
وارد خانواده نفت شده و  این  روزها در مدیریت 
برنامه ریزی و کنترل طرح های سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس مشغول به فعالیت است. 
با توجه به حوزه عملکرد و  روح االمین می گوید: 
برنامه های سازمان منطقه ویژه پارس، کارهای عملیاتی 
و اجرایی خاصی برای من وجود ندارد و نهایت کار 
اجرایی بازرسی فنی پروژه هاست؛ اما عالقه زیادی به 
داشتن چالش برای ساخت تجهیزات و قطعات مختلف 

دارم و در این مدت این عالقه را دنبال کرد ه ام.
او ادامه می دهد: پیش تر که در صنایع دفاع بودم، این 
عالقه شخصی را دنبال می کردم و در آنجا هم روی 
عملگرهای صاعقه و آذرخش یا بالگرد کبری کار کرده 
بودم؛ اما از وقتی وارد نفت شدم، کمی  فاصله گرفتم. 
در ادامه با همکاری یکی از بستگان این عالقه را دوباره 
دنبال کردم.  روح االمین درباره دلیل این ابتکار خود 
به »مشعل« می گوید: ماموریت 6 ماهه در ایستگاه 
انتقال گاز یاسوج و نیاز مبرم صنایع نفت و گاز کشور 
به این عملگرها، جرقه تولید  این قطعه را  زد و بعد از 
نزدیک به دو سال تالش شبانه روزی موفق به تولید این 
محصول شدیم و حدود یکسال است که تولید آن را به 
شکل محدود شروع کرده ایم. در خطوط مختلف آب، 
گاز یا سایر محصوالت انواع شیرهای توپی، پروانه ای 

یا سماوری وجود دارد که هر بار باید 
90 درجه باز و بسته شوند و باز و 
بسته کردن آنها در زمان های کوتاه 
زمانبر است یا به نیروی جسمی 
 زیادی نیاز دارد و ممکن است یک 
نفر نتواند همزمان این شیرها را باز 

و بسته کند. در عین حال گاه الزم 
است که چند شیر در زمانی مشخص  

باز یا بسته شوند که در این شرایط، 
دیگر یک نیروی انسانی از پس این کار 

برنمی آید و حتما باید از طریق یک موتور بادی 
این کار صورت گیرد. 

او با تاکید بر اینکه نمونه مشابه این عملگرها با 
یا ترکیه وارد  اروپا، چین  از  قیمت های متفاوتی 
می شوند، اعالم می کند: این عملگرها با مهندسی 
معکوس و بازطراحی و با قیمتی کمتر در داخل تولید 
می شود؛ اما فعال شرایط تولید انبوه و گرفتن سفارش 

از بزرگترین مشتری یعنی صنعت نفت را نداریم. 
روح االمین به مشکالتی که در این دو سال برای 
دریافت برخی مجوزها و وارد شدن در وندورلیست 
نفت داشته اند، اشاره می کند و می گوید: سفارش های 
بزرگ و خوبی را در این مدت داشته ایم که به دلیل قرار 
نداشتن در وندورلیست صنعت نفت، نهایی نشده اند 
و نتوانسته ایم در تولید این تجهیز به تولید انبوه 
برسیم، از سوی دیگر تا زمانی که در وندورلیست 
نباشیم، اعتماد صنعت داخل به ما کامل نمی شود. بجز 
یکی از بخش ها، سایر قسمت های مربوط به ساخت این 
تجهیز، کامال داخلی است و با قیمت بسیار کمتری 
نسبت به نمونه های خارجی تولید می شود. او در عین 
حال می گوید که اطالعات دقیقی از قیمت و میزان 
واردات این عملگرهای چرخی وجود ندارد و ما تنها 
می دانیم که 30 هزار نمونه از این عملگرها در سایزهای 

مختلف 
کل  ر  د
مصرف  کشور 

می شود. 
در نمونه بازارهای مختلف برای این عملگرهای چرخی 
10 سایر مختلف وجود دارد؛ اما تنها پنج سایز پرمصرف 

را تولید می کند. 
عملگر چرخی قابل نصب روی شیرهای پروانه ای 
)butterfly valve(، توپی )ball valve( و سماوری 
)plug valve( یکی از اقالم پرکاربرد است که سبب 

سهولت باز و بسته شدن شیرها می شود.
 همچنین با توجه به امکان تجهیز آنها به فنرهای 
بازگشت، این عملگرها به منظور تامین شرایط امن نیز 

استفاده می شوند.
 تولید این شیرها به روش مهندسی معکوس در پنج 
سایز 40، 52، 63، 88 و 105 )قطر داخلی عملگر( 
به صورت انبوه فراهم شده و در خودکفایی این اقالم با 
توجه به قیمت رقابتی در صنایع نفت و گاز می تواند 

نقشی مهم ایفا کند.
 از دیگر مزایای تولید داخلی این عملگرها می توان به 
ضمانت 6 ماهه محصول و امکان پشتیبانی قطعات 
یدکی اشاره کرد که این محصول را از نمونه خارجی در 

بازار متمایز می کند. 

اپلیکیشن های کاربردی

اپلیکیشن های دانلود والپیپر به دلیل ذات تفننی که دارند، معموال جدی گرفته نمی شوند؛ اما امسال 
سازندگان Walli تصمیم گرفتند سنت شکنی کرده و با تحولی اساسی در اپلیکیشن، اهمیت انتخاب 
یک والپیپر خوب برای گوشی  را یک بار دیگر به ما یادآوری کنند. Walli هم روی ios و هم اندروید 
عرضه شده و والپیپرهای رایگان و پولی با حداکثر کیفیت 4k در اختیار کاربرانش می گذارد. نکته 
بسیار عالی در مورد Walli، دسته بندی های منظم اپلیکیشن است که شما را بسرعت به نتیجه 
دلخواهتان می رساند. Walli جامعه کاربری پویا و بانشاطی دارد که بخش زیادی از آنها را هنرمندان 
تشکیل می دهند. بنابراین با فعالیت در آن می توانید از آثار جدید هنرمندانی که به طور اختصاصی 
روی تلفن همراه کار می کنند، بهره مند شوید ، ضمن اینکه خودتان با ساخت پروفایل و آپلود آثار، از 

طریق فروش والپیپرهایتان درآمدزایی کنید. 
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