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آنچه در یک بازدید چند ساعته از فعالیت کارکنان نفت در یک دکل حفاری به چشم می آید، 
سخت، پیچیده و خشن بودن صنعت حفاری است؛ صنعتی که اهمیت آن با همان اکتشاف نفت 
در چاه شماره )یک( مسجدسلیمان عیان شد، وقتی چرخش مته ای، نویدبخش طالی سیاه 
گشت و سرنوشت متفاوتی را برایمان رقم زد. از آن زمان تا به امروز، حفاری بخش الینفک 
نفت شده که به مدد آن اکتشاف های مختلفی صورت گرفته و راهی پرفراز و نشیب را پشت 

سر گذاشته است. همین اهمیت صنعت حفاری بود که به تاسیس شرکت ملی حفاری ایران 
در سال 58 منجر شد؛ روزگاری که این صنعت...

یـک  روز بـا  کارکنـان دکـل حفـاری 93 فتـح 

رنـج  حفـاری



111 ســال پیــش در 5 خردادمــاه 1287 بــا کشــف نفــت در عمــق 360 متــری چــاه شــماره یــک مســجد ســلیمان 
کــه نخســتین چــاه نفــت خاورمیانــه نیــز نــام گرفتــه اســت، ایــران به طــور رســمی در زمــره کشــورهای دارنــده 
ــتین  ــی وگازی نخس ــر نفت ــوع ذخای ــران در مجم ــون ای ــت. هم اکن ــای گرف ــی ج ــام و گاز طبیع ــت خ ــع نف مناب
ــز  ــه هرم ــارس و تنگ ــج ف ــی آن در خلی ــت ژئوپولیتیک ــت و موقعی ــوری دنیاس ــع هیدروکرب ــده مناب ــور دارن کش

ســبب شــده بــه یکــی از کشــورهای مهــم در بــازار نفــت بــدل شــود.

پــروژه احــداث کارخانــه نمــک زدایــی هفــت شــهیدان )مسجدســلیمان( بــا هــدف ســاماندهی، 
ــت  ــرآورش نف ــع ف ــای وض ــرداری و ارتق ــی بهره ب ــات قدیم ــی تأسیس ــازی و جایگزین نوس
میدان هــای مسجدســلیمان، پرســیاه، اللــی، کارون و زیالیــی بــا اعتبــار مصــوب 1060 
ــرداری آن در  ــره ب ــد به ــدازی واح ــس از راه ان ــد پ ــاز ش ــاه 8۴ آغ ــال از بهمن م ــارد ری میلی
تاریــخ دوم مردادمــاه ۹5 هم اکنــون واحــد نمکزدایــی آن در مرحلــه راه انــدازی قــرار گرفتــه 
ــرای میدان هــای  ــد نفــت ب ــر افزایــش ظرفیــت تولی ــزون ب ــروژه اف ــن پ ــا اجــرای ای اســت. ب
ــکه  ــزار بش ــه 12 ه ــرآورش روزان ــکان ف ــی ام ــی و الل ــیاه، کارون، زیالی ــلیمان، پرس مسجدس

ــود. ــم می ش ــدان فراه ــتان می ــزن بنگس ــات گازی مخ میعان

صنعت نفت در 
مسجدسلیمان

واحد بهره برداری و نمک زدایی مسجدسلیمان

111 سالگی 
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وزیر نفت در خط 
مقدم مقابله با جنگ 
تمام عیار اقتصادی 
دشمن است

دولتمردان آمریکا و در راس آن رئیس جمهور این کشور 
پس از خروج یک جانبه از توافق برجام، تالش های زیادی 
مبنی بر فشارهای اقتصادی در ابعاد مختلف داشته است 
و این هدف را از بزرگترین حوزه های اقتصادی از جمله 
فروش نفت شروع کرد و در ادامه به سراغ بخش های 

دیگر صنعت نفت آمد. دولت امریکا 
قبل موضوع تحریم  ماه  از چند 
صنعت پتروشیمی ایران را مطرح و 
این  قبلی  از حوزه های  بسیاری 
کرد. دوم  را هم تشدید  تحریم 
اردیبهشت ماه بود که دولت امریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد معافیت از 

تحریم های نفتی دیگر تمدید نخواهد شد و این موضوع 
برای این است که صادرات نفت ایران به صفر برسد و به 
سبب حذف اصلی ترین محل درآمد، دولت ایران دچار 
مشکالت جدی شود. اما خوب است یادمان بماند که 
صنعت نفت ایران و در ذیل آن صنعت پتروشیمی در 
حداقل یک دهه گذشته تحت تاثیر 
تحریم های ظالمانه بوده اند و در 
به  ند  نسته ا توا یط  شرا همین 
درآمدهای  از  سطح  بیشترین 
متصور در صنعت پتروشیمی دست 
پیدا کنند و تعداد قابل توجهی از 

واحدهای جدید و عظیم...
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افزایش تولید نفت
 روسیه در روزهای نخست ژوئن  

تولید نفت روسیه در ۱۰ روز نخست ماه جاری میالدی به ۱۱ میلیون 
و ۴۰ هزار بشکه در روز رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، 
دو منبع روز سه شنبه )۲۱ خردادماه( اعالم کردند که میانگین تولید 
نفت روسیه در روزهای یکم تا دهم ماه ژوئن امسال به ۱۱ میلیون و 
۴۰ هزار بشکه در روز رسید، در حالی که این رقم در سه روز نخست 
این ماه ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه در روز بود. محاسبات نشان 
می دهد که تولید نفت روسیه در سه روز نخست ماه ژوئن، کمترین 
مقدار از میانه سال ۲۰۱۶ میالدی تاکنون بوده است. وزارت انرژی 

روسیه از اظهارنظر درباره این خبر خودداری کرد.

افت یک درصدی قیمت نفت

قیمت شاخص نفت خام برنت در ساعت ۶ و یک دقیقه روز چهارشنبه 
)۲۲ خردادماه( به ۶۱ دالر و ۴۲ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی  آی 
آمریکا به ۵۲ دالر و ۴۱ سنت رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه )۲۱ خردادماه( ۶۲ 
دالر و ۲۹ سنت و قیمت شاخص دبلیو تی آی آمریکا ۵۳ دالر و ۲۶ 
سنت به ازای هر بشکه بود. ضعف رشد تقاضای نفت در جهان از یک 
سو و افزایش فراتر از انتظار ذخیره سازی نفت در آمریکا، از مهمترین 
عوامل افت قیمت نفت برشمرده شده اند. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
برآورد خود را درباره رشد تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۹ میالدی 

و همچنین رشد تولید نفت این کشور در این سال کاهش داد.
بانک ای ان زد استرالیا اعالم کرد: سرمایه گذاران درباره رشد اخیر 

ذخیره سازی نفت در آمریکا، نگران بوده اند.

 شرکت های روس خسارت های ناشی از آلودگی 
نفتی را می پردازند

معاون وزیر انرژی روسیه اعالم کرد که خسارت ناشی از صادرات نفت 
آلوده روسیه به اروپا، شرکت با شرکت حل وفصل می شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سن پترزبورگ، پاول سوروکین، معاون 
وزیر انرژی روسیه گفت: جبران خسارت ناشی از صادرات نفت آلوده 
به کلر روسیه به اروپا به وسیله خط لوله دروژبا، به صورت مذاکره 
شرکت با شرکت حل و فصل می شود. طبق برآورد شرکت ترانسنفت 
روسیه، حدود ۲۲ میلیون بشکه از نفت صادراتی این کشور به اروپا، 
دچار آلودگی کلر بوده است. دو شرکت توتال فرانسه و لوک اویل 
روسیه اعالم کرده اند که جبران خسارت آلودگی نفتی باید حدود ۱۵ 
دالر برای هر بشکه باشد. سوروکین که از طرف وزارت انرژی روسیه 
مسؤولیت مذاکره درباره آلودگی های نفتی را به عهده دارد، گفت: هر 
شرکت وضعیت خاص خود را دارد و سازوکارهای متفاوتی برای نفت 
صادراتی با خط لوله و محموله های نفتی وجود دارد. وی اعالم کرد: 
هیچ شرکت خارجی میزان دقیق خسارت خود را محاسبه نکرده 

است، اما انتظار می رود مذاکرات در آینده نزدیک به نتیجه برسد.

معاون اول رئیس جمهوری:

وزیر نفت در خط مقدم مقابله با جنگ   اقتصادی دشمن است
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید فضا را برای تالش و ابتکار 
عمل مدیران کشور در جبهه مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن 
ناامن کنیم، گفت: امروز وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه در خط مقدم 
مقابله با تحریم ها قرار دارند و نباید آنها را عالوه بر جبهه مقابله با فشار 
اقتصادی دشمن در جبهه های داخلی درگیر کنیم. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه 
)۲۰ خردادماه( پس از بازدید از کارخانه واگن سازی تهران در نشستی که 
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورای شهر تهران، شهردار 
و استاندار تهران به منظور بررسی راه های کمک دولت به توسعه فعالیت های 
این کارخانه و توسعه قطار شهری برگزار شده بود، گفت: درست است که 
با شرایط تحریم روبه رو هستیم، اما هنر مدیریت این است که از دل 
محدودیت ها فرصت خلق کند. وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و فشار 
همه جانبه دشمن نباید مسئوالنی را که به دنبال بهره گیری حداکثری از 
توانمندی های داخل کشور هستند، افزون بر مقابله با دشمن خارجی، در 
جبهه های مختلف داخلی نیز درگیر کنیم و فضا را برای ابتکار عمل آنها 
محدود و ناامنی کاری برایشان ایجاد کنیم. معاون اول رئیس جمهوری 
تصریح کرد: امروز وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه در خط مقدم مقابله 
در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارند و باید برای تالش هایشان احساس 
آرامش داشته باشند تا بتوانند حتی یک بشکه بیشتر نفت تولید و صادر 
کنند. جهانگیری با بیان اینکه باید فضا را برای فعالیت های سازنده در مسیر 
مقابله با تحریم ها آرام و امن کنیم، عنوان کرد: یا باید در برابر مردم و ملت 
ایران سر تعظیم فرود بیاوریم تا همه ظرفیت ها را در جبهه مقابله با جنگ 
اقتصادی پای کار بیاوریم، یا اینکه در برابر دشمنان سر تعظیم فرود بیاوریم. 
هر عقل سلیمی تایید می کند که کار منطقی تعظیم و تکریم در برابر مردم 
خودمان است. وی ادامه داد: امروز هر تصمیمی برای مقابله با شرایط سخت 

اقتصادی گرفته می شود باید با حمایت همگانی اجرا شود، نه اینکه در مسیر 
اجرای آن اخالل شود یا حتی همان طور که گاه مشاهده کرده ایم، در مسیر 
اتخاذ این تصمیم ها اخالل ایجاد یا مشکل تراشی شود. می شود از دل همین 
شرایط سخت نیازمندی های توسعه کشور و معیشت بهتر مردم را تامین 
کرد. معاون اول رئیس جمهوری گفت: حمل ونقل عمومی از جمله 
حوزه های پیشران تولید است که نوسازی و توسعه آن ده ها مشکل کشور 
از جمله مصرف باالی سوخت و آلودگی هوا را حل می کند، اگر کامیون های 
فرسوده کنونی کشور نوسازی شوند، می توانیم حدود نیمی از تولید کنونی 

بنزین و گازوئیل کشور را صادر کنیم. جهانگیری افزود: یکی دیگر از 
محورهای مهم مورد توجه دولت های یازدهم و دوازدهم در عرصه 
حمل ونقل عمومی توسعه ریلی بوده که خوب هم پیش رفته است و امروز 
تعداد زیادی از استان های کشور به شبکه ریلی سراسری متصل شده اند. 
حمل ونقل عمومی حومه ای نیز مورد توجه جدی دولت قرار دارد و توسعه 
قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر دیگر نیز از موضوع های مورد توجه 
در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده که در حد توان به حل مشکالت و 

توسعه آنها کمک شده است.

اخبار بین الملل

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عنوان کردند:

معدل باالی وزارت نفت
 در   مسؤولیت های اجتماعی و گازرسانی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
وزارت نفت در بخش مسؤولیت های اجتماعی فعالیت های 
بزرگی انجام داده است، عنوان کردند: شخص وزیر نفت را فردی 
توانمند می دانیم و معتقدیم وی به مسؤولیت  خود اشراف کامل 

دارد.
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار شانا با بیان اینکه عملکرد وزارت نفت 
در بسیاری از حوزه ها مطلوب ارزیابی می شود، گفت: عملکرد 
وزارت نفت در حوزه گازرسانی بسیار درخشان است. خط 
انتقال گاز دامغان - کیاسر - ساری - نکا یکی از کارهای ماندگار 
این وزارتخانه است که کمبود گاز در شهرهای شمالی کشور 
به ویژه فصل زمستان را برطرف کرد. نماینده مردم ساری در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه مشکالت جایگاه های 
عرضه سوخت در استان مازندران و شهرهای شمالی کشور 
و  سازمان ها  عملکرد  ز  ا فزود:  ا است،  شده  برطرف 
زیرمجموعه های وزارت نفت در حوزه انتخابی خود دفاع می کنم 
و معتقدم این وزارتخانه در زمینه خدمت رسانی فعالیت های 
گسترده ای داشته است. قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان 
و هویزه در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه وزارت نفت 
در بخش مسؤولیت های اجتماعی اقدام های گسترده ای انجام 
داده است، گفت: وزارت نفت در مناطق نفت خیز جنوب 
فعالیت های بسیاری در عرصه مسؤولیت های اجتماعی انجام 
داده که ساخت بیمارستان شهدای دشت آزادگان در سوسنگرد 
تنها بخشی از این گونه فعالیت هاست. وی ادامه داد: وزارت نفت 
در بخش تعمیر جاده های روستایی، ساخت مدرسه، آبرسانی 
روستایی، برگزاری دوره های آموزشی برای داوطلبان ورود به 
دانشگاه و ... فعالیت های مختلفی انجام داده که بدون شک در 

توسعه این مناطق و رفع محرومیت ها تاثیرگذار بوده است.

نمره قبولی وزارت نفت
 در مسؤولیت های اجتماعی

فرج اهلل رجبی، نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی نیز با 
تاکید بر اینکه شخص وزیر نفت را فردی توانمند می دانم و 
معتقدم وی به مسؤولیت  خود اشراف کامل دارد، عنوان کرد: 
هم اکنون وزارت نفت غیر از مسؤولیت هایی که در حوزه نفت، 

گاز، پاالیش و پخش و پتروشیمی به عهده دارد، در بخش هایی 
دیگر که دولت و مردم نیاز به کمک دارند، ورود کرده و در این 
زمینه کارهای بزرگی نیز انجام داده است. به نظرم وزارت نفت 
در این بخش نمره قبولی دریافت می کند. وی با بیان اینکه در 
سیالب فروردین ماه و با همکاری وزارت نفت، سوخت رسانی 
به مناطق سیل زده استان فارس بی وقفه تداوم داشت، افزود: با 
توزیع بنزین و گازوئیل یورو ۴ و ۵ در کالنشهر شیراز، شاهد 
کاهش آلودگی هوای این شهر هستیم که در این خصوص نیز 

از مسئوالن وزارت نفت تشکر می کنیم.
سکینه الماسی، نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه انجام مسؤولیت های اجتماعی 
ازسوی وزارت نفت همچون برگزاری کالس های کنکور برای 
دانش آموزان تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در جنوب کشور و مناطق نفت خیز، کار شایسته  و ستودنی بود، 
گفت: رویکرد وزارت نفت تولیدمحوری است. در گذشته این 
وزارتخانه به مباحث مسؤولیت های اجتماعی ورود نمی کرد، 
اما در سال های اخیر در کنار اهداف توسعه، تولید و صادرات، 
به مقوله مسؤولیت اجتماعی نیز وارد شده و موفقیت های 
بزرگی نیز کسب کرده است. معتقدم این گونه فعالیت ها باید 

افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
نفت  وزارت  اجتماعی،  مسؤولیت های  بخش  در  اینکه 
فعالیت های خوبی انجام داده است، گفت: بسیار خوشحالیم که 
دانش آموزان استان بوشهر با تالش و پشتکار خود و با حضور 
فعاالنه در فعالیت های آموزشی، رتبه های برتر کنکور را به 

دست آورده اند.

عملکرد فوق العاده  وزارت نفت در گازرسانی 
روستایی و شهری

سید احسن علوی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در 
مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به اینکه وزارت نفت در 
بخش گازرسانی روستایی و شهری عملکرد مطلوبی داشت که 
جای تشکر دارد، گفت: خوشبختانه وزارت نفت در بخش 
گازرسانی عملکرد مناسبی داشت و معتقدم معدل خوبی در 

این زمینه کسب کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه، تحریم شرکت های 
پتروشیمی ایران از سوی آمریکا را محکوم کرد و 
آن را مصداق تروریسم اقتصادی دانست. به 
گزارش وزارت امور خارجه، سیدعباس موسوی 
در واکنش به اقدام تازه وزارت خزانه داری آمریکا 
در تحریم شرکت های پتروشیمی ایران، این اقدام 
رژیم آمریکا را به شدت محکوم کرد و آن  را 
ادامه  در  و  اقتصادی  تروریسم  مصداق 
خصومت های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران 
دانست. وی با اشاره به اینکه تنها یک هفته صبر 
نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا 
برای مذاکره با ایران ثابت شود، افزود: سیاست 
سیاست  یک  مریکا  آ کثری  حدا ر  فشا
شکست خورده است که بارها از سوی روسای 
جمهور پیشین آن کشور امتحان شده بود. این 
مسیری اشتباه است و دولت آمریکا می تواند 
مطمئن باشد که به هیچ یک از اهداف تعیین شده 
برای این سیاست نخواهد رسید. سخنگوی وزارت 
امور خارجه ادعاهای برخی مقام های آمریکایی 
برای مذاکره با ایران را فریبکارانه، غیرواقعی و تنها 
برای جلب توجه افکار عمومی دانست و گفت: این 

اقدام ایاالت متحده مغایر با اصول و قواعد اساسی 
روابط و حقوق بین الملل و نیز تعهدهای 
بین المللی این رژیم بوده و موجبات مسؤولیت 
بین المللی آن  را فراهم خواهد آورد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه تاکید کرد: همه کشورها 
مسؤولیت دارند در برابر نقض آشکار اصول 
بنیادین حقوق بین الملل واکنش نشان دهند و 
اجازه ندهند دستاوردهای جامعه بین المللی در 
زمینه چندجانبه گرایی به واسطه اقدام های 
زورمدارانه و یکجانبه هیئت حاکمه آمریکا بیش 
از پیش از بین برود. وزارت خزانه داری آمریکا روز 
جمعه )۱۷ خردادماه( تحریم های جدیدی علیه 
بخش پتروشیمی ایران از جمله بزرگ ترین 

هلدینگ پتروشیمی کشور اعالم کرد.

سند راهبردی دانشگاه صنعت نفت با افقی پنج 
ساله که دارای ۱۹ هدف کالن و ۶۵ هدف 
عملیاتی است، منتشر شد. به گزارش دانشگاه 
صنعت نفت، این سند، نخستین برنامه راهبردی 
این دانشگاه است که در تهیه و تدوین آن به 
ویژگی ها و مالحظات مهمی توجه شده است. 
برنامه راهبردی دانشگاه به  گونه ای تهیه و تدوین 
شده است که نقشه راه دانشگاه را به  درستی و با 
درک و تکیه بر شرایط و واقعیت های صحنه کار 
ترسیم کند. به این ترتیب، امکان استفاده از 
ظرفیت های موجود دانشگاه برای تقویت و بهبود 
شاخص های کیفی تعریف  شده در برنامه 

راهبردی، فراهم می شود.
بر اساس این گزارش، در تدوین این برنامه، سعی 
شده است به دغدغه ها و مشکالت جاری دانشگاه 
در قالب پرسش های جدی در زمینه  مسائل 
مربوط به همه حوزه های تخصصی دانشگاه مانند 
آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی 
توجه شود. مدل اجرایی کار با بهره گیری از الگوی 
پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
مهرماه ۹۳ در نظر گرفته شده است. همچنین به 

منظور جلب مشارکت همه دست درکاران در 
سطوح مختلف دانشگاه و ایجاد زمینه های تحقق 
برنامه ریزی راهبردی، بررسی و تدوین این برنامه 
با بهره گیری از یک فرآیند سه سطحی در 
دانشگاه شامل شورای تخصصی دانشگاه، هیئت 
رئیسه دانشگاه و دبیرخانه سند راهبردی 
دانشگاه، انجام شد. همچنین این سند با افقی 
پنج ساله )۱۴۰۲-۱۳۹۸( دارای ۱۹ هدف کالن 
و ۶۵ هدف عملیاتی بوده که در پنج فصل شامل 
کلیات، سند چشم انداز و بیانیه ماموریت دانشگاه، 
ارزیابی عملکرد دانشگاه با استفاده از تحلیل های 
استراتژیک، تدوین اهداف راهبردی و کالن 
دانشگاه و برنامه عملیاتی دانشگاه امسال تنظیم 

شده است.

 سخنگوی وزارت امور خارجه:

سند راهبردی دانشگاه صنعت نفت منتشر شد تحریم شرکت های پتروشیمی ایران مصداق تروریسم اقتصادی است
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                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

واحد  منابع  هماهنگی  شورای  دبیرخانه 
دستگاه مرکزی وزارت نفت به منظور استفاده از 
توانمندی ها و حمایت حداکثری از سازندگان 
ارزیابی صالحیت  فراخوان  داخلی، سومین 
مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت را اعالم 
کرده است. برای استفاده از توانمندی ها و حمایت 
حداکثری از سازندگان داخلی، ایجاد بانک 
اطالعات منابع واحد، تسریع در تامین اقالم و 
تجهیزات مورد نیاز در فضای رقابتی و همچنین 
با توجه به درخواست های مکرر و گسترده 
شرکت های سازنده و فروشنده )اعم از شعبه 
شرکت اصلی خارجی، نماینده انحصاری، نماینده، 
انباردار و...( از وزارت نفت، سومین فراخوان 
ارزیابی صالحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی 
وزارت نفت اعالم شد. بر اساس این گزارش، 
داخلی  تامین کنندگان  و  سازندگان  تمامی 

می توانند با دریافت کد عضویت پنج رقمی ایران 
کد از تارنمای www.irancode.ir و ثبت نام در 
تارنمای www.meganaft.ir  شرکت فاوا نفت 
صباکیش و اخذ امضای الکترونیکی )token(، به 
پرتال سامانه تامین کاالی وزارت نفت به نشانی 
ep.mop.ir مراجعه و نسبت به درج اطالعات و 
تکمیل فرم پرسشنامه خوداظهاری اقدام کنند. 
شماره  با   )call center ( مرکزی  تلفن 
۶۱۶۲۳۳۰۰-۰۲۱ برای پاسخگویی به مراجعان 
در نظر گرفته شده است. در این فراخوان تاکید 
شده است پس از ثبت و صدور نهایی فرم های 
تکمیل شده، اضافه کردن هرگونه اطالعات جدید 
منوط به دریافت مجوز از دستگاه مرکزی به نشانی 
باال خواهد بود و ضروری است شرکت ها در تکمیل 
فرم های مربوطه که مالک ارزیابی صالحیت و 

رتبه بندی خواهد بود، دقت کافی داشته باشند.

بیژن زنگنه، وزیرنفت مصوبه هیئت وزیران 
مبنی بر »معافیت هزینه گاز مصرفی مشترکان 
خانگی و تجاری مناطق سیل زده استان های 
گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان مطابق 
با تاریخ های مورد اشاره با تشخیص شرکت های 
گاز استانی ذی ربط« را به شرکت ملی گاز ایران 

جهت اقدام ابالغ کرد.
هیئت وزیران در نشست روز یکشنبه )۱۲ 
خردادماه( معافیت مشترکان خانگی و تجاری 
مناطق سیل زده استان های گلستان، مازندران، 
لرستان و خوزستان از پرداخت هزینه گاز را بر 

اساس پیشنهاد وزارت نفت تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، مشترکان خانگی و 

تجاری مناطق سیل زده استان های گلستان و 
مازندران از تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ تا ۱۵ 
اردیبهشت ۱۳۹۸ و نیز مشترکان خانگی و 
تجاری مناطق سیل زده استان های لرستان و 
 ۱۵ تا  فروردین ماه  پنجم  از  خوزستان 
اردیبهشت ۹۸ با تشخیص شرکت های گاز 
استانی ذی ربط از پرداخت هزینه گاز مصرفی 

معاف هستند.
رونوشت دستور وزیر نفت افزون بر حسن 
منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
به هوشنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزیر 
نفت، شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی 

و مجلس وزیر نفت نیز ارسال شده است.

سومین فراخوان ارزیابی صالحیت مناقصه گران دستگاه 
مرکزی وزارت نفت

از سوی وزیر نفت ابالغ شد
معافیت هزینه 

گاز مصرفی مشترکان مناطق سیل زده  

بارگیری سومین سکوی تولیدی فاز ۱4 پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران از 
پایان موفقیت آمیز عملیات نصب عرشه ۹۴۰ 
تنی سکوی F۱۸ میدان مشترک فروزان 

خبر داد.
حمید بورد گفت: با تالش بی وقفه عوامل 
 ،F۱۸ اجرایی پروژه ساخت و نصب سکوی
عرشه این سکو روز دوشنبه )۲۰ خردادماه( 

در میدان فروزان نصب شد.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها عملیات 
بارگیری، مهاربندی و حمل عرشه در یک ماه 
انجام و عرشه سکو روی جکت  گذشته 
مربوطه نصب  شد. پس از تکمیل عملیات 
نصب عرشه، سکوی F۱۸ آماده حفاری هفت 
 EPC/EPD چاه تولیدی در قالب پروژه های

خواهد بود. 
به گفته وی، هزینه تمام شده این پروژه 
حدود ۴۳ میلیون یورو بوده است که با توجه 

به ابعاد سکو و حجم کار انجام شده، همچنین 
شرایط موجود و تحریم ها علیه کشورمان، این 

رقم به صرفه  است.
بورد ادامه داد: شرکت نفت فالت قاره 
توانمندسازی  به  ویژه ای  اهتمام  ایران 
شرکت های داخلی دارد و به همین دلیل همه 
مراحل طراحی، خرید، ساخت، حمل و نصب 
جکت، عرشه، خطوط لوله و کابل زیردریایی 
سکوی F۱۸ توسط متخصصان و پیمانکاران 

داخلی اجرا شده است.
بر اساس اعالم شرکت نفت فالت قاره 
مدیران،  پروژه،  این  انجام  در  ایران، 
کارشناسان و عوامل اجرایی شرکت IGC و 
سایر پیمانکاران فرعی، همچنین همکاران 
مدیریت مهندسی و ساختمان، بازرسی فنی، 
حفاظت فنی، منطقه خارک، سکوی فروزان 

و ... ایفای نقش کرده اند.

فاز سوم طرح جامع مطالعات غرب کارون با 
هدف ارائه و اولویت بندی برنامه های اقدام و 
تعیین مسؤولیت  ذی نفعان وارد مرحله اجرایی 
می شود. معاونت ارزشیابی و نظارت بر عملکرد 
و نظام های ایجاد طرح  اعالم کرد: فاز نخست و 
دوم طرح جامع »مطالعات اجتماعی، اقتصادی، 
مدیریتی و زیست محیطی منطقه غرب کارون 
برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در 
منطقه« با همکاری کمیته راهبری پارسال پایان 
یافت و نتایج آن که شامل تشریح شرایط 
و  آموزشی  فرهنگی،  اجتماعی،  قلیمی،  ا
اقتصادی، زیست محیطی و منابع طبیعی، 
شهرسازی و زیرساخت ها، ساختار شرکت 
بهره برداری نفت وگاز اروندان و وضع اسکان 
کارکنان است، به وزیر نفت و هیئت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران ارائه شد. به گفته این 
معاونت، مشارکت و همسویی ذی نفعان در 
تعهدهای  به  عمل  و  کارون  غرب  منطقه 
مسؤولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران 

به برقراری توازن بین فعالیت های توسعه ای 
صنعت نفت و وضع اجتماعی، اقتصادی، زیست 
محیطی و مدیریتی منطقه غرب کارون کمک 
شایانی می کند، از این رو راهبردهای اجرایی در 
این باره تدوین شد که پس از تائید از سوی 
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، اجرای فاز 
سوم با هدف ارائه برنامه اقدام، اولویت بندی هر 
یک از آنها و تعیین نقش ها و مسؤولیت های هر 
یک از ذی نفعان تصویب شد. این معاونت در 
ادامه افزود: برنامه های اقدام در قالب بهبود 
شبکه روابط ذی نفعان، ساختار کالن مدیریتی 
و روابط بین سازمانی، تسهیل گری اجتماعی و 
فرهنگ سازی، کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی 
از فعالیت پروژه های صنعت نفت  و گاز بر محیط 
زیست، ایجاد همکاری سازنده و مناسب میان 
صنعت نفت و وزارتخانه ها، سازمان ها و اداره ها 
منطقه ای و پشتیبانی از ظرفیت های اقتصادی 
موجود در منطقه غرب کارون اولویت بندی 

می شود.

نصب عرشه ۹4۰ تنی   در میدان مشترک فروزان 

آغاز اجرای فاز سوم طرح جامع مطالعات غرب کارون 

حفظ محیط زیست 
مسؤولیت ذاتی شرکت ملی نفت ایران است مجری طرح توسعه فاز ۱۴پارس جنوبی از 

پایان عملیات بارگیری سومین سکوی این طرح 
گازی به منظور انتقال و نصب در آب های خلیج 

فارس خبر داد.
محمدمهدی توسلی پور روز سه شنبه )۲۱ 
خردادماه( پس از بارگیری سکوی فاز ۱۴B با اشاره 
به اینکه این سکو در یارد شرکت ایزوایکو در 
بندرعباس ساخته شده است، گفت: بر اساس برنامه  
کاری موجود، این سکو در صورت مساعد بودن 
شرایط جوی، تا پایان خردادماه توسط شناور نصاب 
HL-۵۰۰۰ نصب می شود. وی وزن این سکو را 
۲۴۰۰ تن عنوان کرد و گفت: عملیات حفاری 
چاه های سکوی ۱۴B به پایان رسیده و با پایان 
عملیات هوک آپ، راه اندازی و تکمیل خط لوله 
دریا، امکان ارسال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب 
گاز )۱۴.۱ میلیون مترمکعب( از سکوی ۱۴B به 
خشکی فراهم خواهد شد. مجری طرح توسعه فاز 
۱۴پارس جنوبی به آخرین وضع سکوی ۱۴D که 

در یارد شرکت صدرا مراحل پایانی ساخت را 
می گذراند، اشاره کرد و گفت: عملیات حفاری 
چاه های موقعیت این سکو هم اکنون درحال انجام 
است و مطابق برنامه تا اوایل مهرماه، حفاری آن به 
پایان می رسد و تا پایان مهرماه امسال در موقعیت 
خود نصب می شود. بخش فراساحل فاز ۱۴ پارس 
جنوبی شامل ۴ سکو )دو سکوی اصلی و دو سکوی 
اقماری( هرکدام با ظرفیت برداشت ۵۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز از مخزن پارس جنوبی است و 
سکوی ۱۴B، دومین سکوی اصلی و سومین سکو 
از چهار سازه تولیدی این طرح است. پیش از این، 
برداشت از دو سکوی ۱۴A و ۱۴C به میزان یک 
میلیارد فوت مکعب گاز غنی از میدان مشترک 

پارس جنوبی در سال ۱۳۹۷ محقق شده است.
این سکو آخرین سکو در قرارداد همکاری 
مشترک شرکت نفت و گاز پارس و مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ایزوایکو در 

بندرعباس است.
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، صیانت 
از محیط زیست را ارزش راهبردی و 
مسؤولیت ذاتی مدیریت و کارکنان این 
شرکت برشمرد و به مناسبت هفته محیط 
زیست، رئوس اقدام های زیست محیطی این 

شرکت را اعالم کرد.
مسعود کرباسیان ضمن گرامیداشت هفته 
محیط زیست )۱۶ تا ۲۲ خردادماه( که از 
سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
با شعار »کاهش آالینده ها و پسماند، آسمان 
آبی، زمین سبز« نامیده شده است، عنوان 
کرد: آرزوی داشتن توسعه پایدار به معنای 
توسعه جوامع با در نظر گرفتن تأمین 
به  زدن  لطمه  بدون  کنونی،  نیازهای 
استعدادها و توانایی های مورد نیاز آینده، 
نیازمند عزمی جدی برای حفظ، نگهداری 
و بهره برداری صحیح از مواهب و منابع 
ارزشمند الهی است که در اصل ۵۰ قانون 
اساسی به عنوان وظیفه عمومی به شمار 

آمده است.
وی افزود: رویکرد شرکت ملی نفت ایران در 
حفاظت محیط زیست به عنوان یک ارزش 
راهبردی نوعی مسؤولیت ذاتی است که 

اعتقادات  و  فرهنگ  اخالق،  در  ریشه 
مدیریت و کارکنان این شرکت دارد.

ی  م ها ا قد ا یح  تشر ر  د ن  سیا با کر
زیست محیطی شرکت ملی نفت ایران به 
مواردی از جمله در اولویت قرار دادن اصل 
پیشگیری به جای اصالح در فعالیت ها و 
تصمیم گیری ها، برنامه ریزی به منظور 
بازیافت گازهای ارسالی به مشعل از طریق 
واگذاری به بخش خصوصی، استفاده از 
سامانه های کنترل جامدات و مدیریت 
و  حفاری  ه های  دستگا در  ند  پسما
برنامه ریزی برای ارتقای تصفیه خانه های 
فاضالب پاالیشگاه های گاز منطقه پارس 
جنوبی اشاره و تصریح کرد: تهیه و تدوین و 
ابالغ راهنماها و دستورعمل های کاری در 
بخش محیط زیست در سطح شرکت ملی 
نفت ایران با هدف پیاده سازی و رعایت 
مراحل  حین  زیست محیطی  الزام های 
از  بهره برداری  و  ساخت وساز، حفاری 
تأسیسات تولیدی و پشتیبانی و پایش وضع 
محیطی و گزارش دهی میزان آالینده های 
هوا از دیگر اقدام های این شرکت در حوزه 

محیط زیست بوده است.

پیشرفت 73 درصدی فاز نخست پتروشیمی هنگام 
پیشرفت فیزیکی فاز نخست پتروشیمی 

هنگام از مرز ۷۳ درصد عبور کرد.
براساس برنامه ریزی ها، خردادماه امسال 
اقدام های متعددی از جمله نصب کانوکشن 
ریفرمر اولیه، راکتور تولید آمونیاک و برج 
جداسازی CO۲ با مجموع وزن بالغ بر ۱۵۰۰ 

تن در این مجموعه انجام شده است.
تنها در خردادماه امسال حدود ۱۱ درصد از 
وزن کل تجهیزات ثابت و مخازن در واحد 
آمونیاک پتروشیمی هنگام نصب شد. با این 
به  هنگام  پتروشیمی  نخست  فاز  اقدام ها 

پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی رسیده است.
امور  دقیق  برنامه ریزی  و  مدیریت  با 
اچ اس ای و همچنین نظارت و پیگیری دیگر 
همکاران مجموعه در بخش ساختمان و نصب، 
رکورد ۵.۵ میلیون نفر - ساعت کار بدون 

حادثه در پتروشیمی هنگام ثبت شد.
پتروشیمی هنگام با ظرفیت تولید روزانه 
۲۲۰۰ تن آمونیاک در فاز نخست و ۳۵۰۰  تن 
اوره و گرانول در فاز دوم در حال آماده سازی 
در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار در فاز ۲ 

منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه( است.

آیین تجلیل وقدردانی از زحمات وفعالیت 
های چندساله مجیدبوجار زاده رئیس پیشین 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران برگزارشد.
این مراسم با حضور روسای روابط عمومی 
چهارشرکت اصلی دردفتر اداره کل روابط 
عمومی وزارت نفت برگزار وبا اهدای لوح 
سپاس از خدمات چندین ساله وی درجهت 
اطالع رسانی به موقع ودقیق درعرصه صنعت 

گاز قدردانی شد.

تجلیل از رئیس پیشین روابط عمومی شرکت ملی گاز
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یک روز با  
کارکنان دکل حفاری 93 فتح 

مرجان طباطبایی آنچه در یک بازدید چند ساعته از 
فعالیت کارکنان نفت در یک دکل حفاری به چشم 
می آید، سخت، پیچیده و خشن بودن صنعت حفاری 
است؛ صنعتی که اهمیت آن با همان اکتشاف نفت 
در چاه شماره )یک( مسجدسلیمان عیان شد، 
وقتی چرخش مته ای، نویدبخش طالی سیاه 
گشت و سرنوشت متفاوتی را برایمان رقم 
زد. از آن زمان تا به امروز، حفاری بخش 
آن  مدد  به  که  نفت شده  الینفک 
اکتشاف های مختلفی صورت گرفته 
و راهی پرفراز و نشیب را پشت سر 

گذاشته است.
همین اهمیت صنعت حفاری بود 
ملی  شرکت  تاسیس  به  که 
حفاری ایران در سال 58 منجر 
شد؛ روزگاری که این صنعت، 
شش  با  ا  ر خود  لیت  فعا
دستگاه حفاری آغاز کرد و 
با گذشت ایام و کسب 

تجربیات مختلف، به ظرفیت 70 دکل رسید. رشد آماری 
که نشان از افزایش نیروهای متخصصی دارد که در این 
حوزه مشغول فعالیت هستند. شرکت ملی حفاری به 
لحاظ دامنه جغرافیایی، از بزرگترین شرکت های فرعی 
شرکت ملی نفت ایران به شمار می رود که حفاری 
چاه های اکتشافی حوزه عملیات شرکت نفت خزر در 
شمال کشور و حفاری میادین گازی تحت مدیریت 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، در بخش مرکزی و 
غرب کشور تا حفاری میادین نفت و گاز متعلق به شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و حفاری دریایی میادین 
نفتی مستقر در خلیج فارس از خدمات این شرکت است.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید در یک دکل حفاری 
چه خبر است و چه فعالیتی در آن جریان دارد. در بازدید 
از یکی از دکل های فعال در شرکت ملی حفاری با 
چگونگی کار در آن بیشتر آشنا می شویم. موقعیت 
کنونی آن نقطه ای در میدان نفتی اهواز است. جایی که 
با فاصله زیادی از زندگی شهری در نقطه ای بیابانی قرار 
دارد و در میانه آن، سازه ای عظیم الجثه آهنی سر به 
آسمان برافراشته است؛ دکل 93 فتح. دکلی جوان که 
تاریخ شروع فعالیت آن به سال 93 باز می گردد که 
بخشی از تجهیزات آن بومی  است و به گفته پویا 
احمدیان، رئیس دستگاه، حدود پنج سال فعال است و 
دو سال هم دکل نمونه شده است. در حادثه رگ سفید 
که منجر به آتش سوزی دکل 95 شد، عملیات چاه 
انحرافی این دکل باعث خاموش شدن آن حادثه شد. 
این مدیر جوان می گوید: با افتخار می گویم دکل 93، 

چاه رگ سفید 147 را خاموش کرد.
کارکنان فعال روی این دکل تعصب خاصی هم به این 
دکل دارند و می گویند تمام تجهیزات آن  فوق پیشرفته 

و سرسبد تمام دکل هاست.

استقرار یک دکل چگونه است؟
وقتی ضرورت انجام حفاری با اهداف مختلف اکتشافی، 
توصیفی، توسعه ای، تعمیراتی و... در یک میدان نفتی 
تشخیص داده می شود، یک دکل با تمام امکانات فنی، 
تخصصی و نیروی انسانی به آن نقطه انتقال می یابد که 
ممکن است در هر نقطه از ایران پهناور باشد. دکل 93 
فتح هم در طول سال بنا به تشخیص در فواصلی از سال 
در نقاط مختلف کشور برپا می شود. این دکل 156 لود 
است. یعنی باید 156 تریلر پشت هم بگذارید تا دکل 
فتح را به نقطه ای منتقل کنند. این دکل ماکزیموم 
لوله های داخل چاه را که می تواند بلند کند، یک میلیون 
پوند و وزن دکل وقتی از زمین بلند می شود و تیک آف 
می زند، 550 هزار پوند است. به عبارتی، این دکل وقتی 
می خواهد برپا و مونتاژ شود، 550 هزار نیرو اعمال 
می شود. به این ترتیب یک دکل در نقطه هدف استقرار 

می یابد.

اهداف حفاری
هدف از حفاری دکل فتح 93 در یکی از چاه های تحت 
مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، توصیف 
یال جنوبی مخزن اهواز است. رئیس دستگاه 93 فتح 
می گوید: »فعال نیمی  از راه را رفته ایم و 800 متر دیگر از 
حفاری چاه باقی مانده است.« جنب و جوشی در میان 
کارکنان برپاست و کار با سرعت دنبال می شود. اینجا 
سرعت و دقت حرف اول و آخر را می زند و هر تاخیر و 
تعللی می تواند جبران ناپذیر باشد؛ چون با نفت و 
سیاالت پرفشار در ارتباط هستند. در یک گشت کوتاه 

در محوطه می توان به سختی کار پی برد.

داستان دکل 93 فتح
بخش های  موقعیت یک دستگاه دکل حفاری،  در 
مختلفی وجود دارد که عملیات، سیاالت، تعمیرات، 
از جمله  اردوگاه ها  و  مکانیک، خدمات پشتیبانی 
آنهاست. از این رو با توجه به نوع عملیات این سکو، 
به طور میانگین از 70 نفر تا 100 نفر روی دستگاه مشغول 
فعالیت هستند. می توان گفت که روی یک دکل 
حفاری، فعالیت های متنوعی از تمام عملیات 
صنعت نفت در جریان است؛ از جوشکاری 

و برقکاری تا نمونه گیری و...
تعداد کارکنان روی دکل 93 فتح 
 . ست ا د  ا تعد همین  نیز 
همچون  که  نیروهایی 
جوان  دکل،  این 

با  هستند، 

میانگین سنی 23 سال. برخی از آنان روی دکل 
مشغول فعالیت هستند و برخی هم در بخش های 
خارجی آن. در محوطه دکل، کاروان هایی به چشم 
می آید که در واقع اتاق های مربوط به رئیس دستگاه، 
زمین شناس، گل شناس، مکانیک ارشد، پزشک، برقکار 
و مکانیک ارشد، تکنیسین، آمبوالنس و... است و 

بخشی هم به سالن غذاخوری اختصاص دارد.
اینجا کار به شکل نوبتکاری است؛ یعنی کارکنان 24 
از آن شیفت دیگری  و پس  دارند  فعالیت  ساعته 
جایگزین می شود. مکان استراحت آنان اردوگاه هایی 
است که چند کیلومتر با محل دکل فاصله دارد. در واقع 
صبح کارها هفت صبح می آیند و هفت شب بعد به 
اردوگاه می روند. پس از آن فعالیت شیفت شب شروع 
می شود و  این روند تا 14 روز ادامه دارد تا آنها به 14 روز 
استراحت بروند. این هم شکلی از کار اقماری است که 
یک هفته روز کار و یک هفته شب کار هستند که نشان 
می دهد چرخه کار حفاری تعطیل بردار نیست و کارکنان 

در شرایط مختلف در حال فعالیت هستند.
همان ابتدای ورود، در یکی از کانکس های مستقر در 
اطراف دکل، رئیس اچ اس ای دکل حفاری نکات ایمنی را 
آموزش می دهد و پس از تجهیز به کاله ایمنی، بازدید از 
بخش های مختلف آن با همراهی رئیس دستگاه دکل 
حفاری آغاز می شود. در یک دکل حفاری، قوانین خاصی 
حاکم است و رفتن به هر بخش آن مجاز نیست. کاله 
 ایمنی و دستکش از الزام های اینجاست. اعالم می شود 
که به هیچ تجهیزی بدون هماهنگی دست نزنید؛ چون 
تجهیزات با برق ولتاژ باالست. در تمام نقاط لوکیشن، 

سیگار کشیدن و استفاده از تلفن همراه ممنوع است.
نقطه بازدید از دکل، سکوی آن است که باید از مسیر 
پله های دکل به آن برسیم. هنگام باال رفتن از پله ها، 
برای رسیدن به طبقات باالتر سکوی حفاری، حتما باید 
دو دست را به راه پله ها بگیریم. شرایط پله ها متفاوت با 
سایر بخش هاست. به این دلیل که فلزی و با شیب زیاد 
است، آن هم به تعداد حدود 36 پله که ترجیحا باید 
کفش های مخصوص به پا باشد. همین یکی از سختی های 
کار روی دکل است که پله ها و شیب های زیاد آن باعث 
می شود مفاصل کارکنان به دلیل رفت و آمد مستمر روی 
پله ها که ممکن است روزی 15 بار این 35 پله را باال و 

پایین بروند، با مشکل مواجه شود.
بعد از طی پله ها، روی سکوی حفاری می رویم. از باالی 
سکو تا زمین 10 متر و نیم فاصله است؛ اما باالترین 
نقطه سکو در ارتفاع 36 متری است که فقط 
دکلبان مجاز به حضور در آن است. غیر از 
دکلبان روی یک دکل نیروهای مختلفی 
یک  در  که  هستند  لیت  فعا مشغول 
تقسیم بندی کلی می توان آنان را به رئیس 
منطقه، رئیس دستگاه، سکوبان، دکلبان، 
کمک حفار، حفار ، سرحفارو ... تقسیم 

کرد که وقتی روی 
سکوی دکل می رسیم، 

با برخی از آنان گفت وگو 
دکل،  روی سکوی  می کنم. 

اتاقک کارکنان سکوی حفاری، 
کابین حفاری و دنیایی از تجهیزات 

مختلف سنگین به چشم می آید.
پویا احمدیان، رئیس دستگاه حفاری 93 فتح 

با رشته  12 سال است که  است. 35 ساله و 
مهندسی نفت بهره برداری در این صنعت مشغول به 

اهل  »من  می گوید:  ابتدای صحبت  است.  فعالیت 
خرم آبادم و اکنون در جنوب مشغول کار هستم. در طول 
سال دو بهار و دو پاییز می بینم؛ یکی در لرستان و 

دیگری در خوزستان.« 
به اعتقاد او، کار روی یک دکل حفاری، بیشتر تجربی 
است و تحصیالت باعث می شود ذهن به کار فنی تر و 
درک از کار بیشتر شود. به همین دلیل بیشتر افراد پس 
از مدتی فعالیت روی دکل به تحصیالت عالی گرایش 

پیدا می کنند.«
رئیس دستگاه در واقع رئیس کارگاه است و تمام 
خروجی، سرویس عملیات و نگهداری از تجهیزات و 
مسائل مرتبط با اردوگاه و تمامی هماهنگی های یک دکل 
حفاری را او عهده دار است. رئیس دستگاه باید به شکل 
24 ساعته در محوطه دکل برای نظارت، برنامه ریزی و 
هماهنگی تمامی  امور در محوطه دکل »استندبای« 

باشد.
احمدی توضیح می دهد: »وقتی به این حرفه وارد شدم، 
یک کارگر بودم. عملیات از کارگر معمولی یا کارگر 
شست وشو کار شروع می شود که کار آن شامل جابه جا 
کردن وسایل محوطه و شست و شوست و بعد می توان 
رتبه های مختلف را تا رسیدن به رئیس دستگاه پشت 
سر گذاشت.« کابین حفار، مقصد بعدی بازدید است. 
عبدالرضا رضایی، حفار دکل 93 فتح درباره نوع فعالیت 
خود توضیح می دهد: »تمام دستگاه ها و وسایل، میزان 
چرخش عمق حفاری و همه کارهایی که به پیمایش و 
حفر چاه مرتبط است، از سوی حفار کنترل و انجام 
می شود.« او می گوید: »14 روز کاری اینجا هستیم، هفته 

اول 12 ساعت شب کار می کنیم.«
از سختی کار که می پرسم، اشاره می کند: »کار ما سنگین، 
پرفشار و پر از حادثه است. اینجا احتمال رخ دادن 
حادثه های زیادی وجود دارد که باعث نقص عضو و فوت 

سازه ای عظیم الجثه آهنی سر به 
آسمان برافراشته است؛ دکل 93 
فتح. دکلی جوان که تاریخ شروع 
فعالیت آن به سال 93 باز می گردد 
که بخشی از تجهیزات آن بومی 
 است و به گفته پویا احمدیان، 
رئیس دستگاه، حدود پنج سال 
فعال است و دو سال هم دکل 
نمونه شده است. در حادثه رگ 
سفید که منجر به آتش سوزی 
دکل 9۵ شد، عملیات چاه 
انحرافی این دکل باعث 
خاموش شدن آن حادثه 
شد



همکاران می شود. سختی بدتر از این 
ساعت   12 دارید،  سراغ  مگر  هم 
شیفت کاری جسم و روح را خسته 
می کند. آن هم در گرمای باالی 65 
درجه. کار روی دکل به شکل مداوم 
جریان دارد تا تولید نفت هم جریان داشته 
باشد. سختی کار آنجاست که این کار ما کمتر 
دیده می شود. می خواهیم بهتر ما را ببینند. 
بیشتر  کارمان  نشویم، سختی  دیده  اگر 
می شود، او با این توضیحات یادآوری می کند 
که در صنعت حفاری با تمام سختی ها، کار را 
ادامه خواهیم داد تا چرخ آن بچرخد و صنعت 

نفت ما محتاج بیگانه نشود.«
در حال گفت وگو است که بخشی از کار را به 
دکلبان دستور می دهد. به جرات می توان 
گفت که سکوبانی و دکلبانی از سخت ترین 
بخش های کار روی یک دکل است، این را 
مشاهدات من نشان می دهد. فردی در ارتفاع 
و  است  فعالیت  مشغول  متری   25 تا   16
مسؤولیت هر کاری از ارتفاع یک و نیم متر به 
باالتر با دکلبان است که ساده ترین آن جابه جا 
کردن پیچ، تمیزکاری، محکم کردن نصب 
پرچم و... است. این ها همه یعنی سختی کار ...
عماد بانی، دکلبان سکوی 93 فتح 40 ساله و 
اهل اهواز است. درباره کار دکلبانی از او 
می پرسم، می گوید: کار بسیار سختی است. 
برای انجام کار حفاری به طور دائم سرپا 
هستیم. لوله زدن در ارتفاع و هر نقطه ای کار 
ماست. سختی کار ما بسیار زیاد است. کار 
حفاری هم چیزی جز سروکار داشتن با وسایل 
سخت و سنگین نیست. وقتی برای بخشی از 
عملیات، پله های پر ارتفاع چند هزارتایی را 
باال می رود، تازه می توان به سختی کار او پی 
برد. با سرعت تمام داالن باریک پر از پله را به 
ارتفاع چند هزارتایی سکو باال می رود و با 
چشم رد رفتنش را که دنبال می کنم از یک 
نقطه ای به بعد به قدری دور شده که تنها 
سایه ای از او باقی است و حتی برای دنبال 
کردن فعالیت او، چشم سیاهی می رود و یاری 

نمی کند.
چشم از باال رفتن دکلبان که برمی دارم، 
نیروهای دیگری را مشغول جابه جا کردن 
تجهیزات روی سکو می بینم. تمام ابزارآالت 
روی یک دکل، فوق سنگین است که فعالیت 
حفاری به آن گره خورده است. کارکنان در 
روز بسیار با آنها سروکار داشته و باید آن را 
جابه جا کنند و عملیات حفاری را انجام دهند. 
هر یک از وسایل و آچارها بشدت سنگین 
است. یکی از آنان می گوید: »همکاران ما 
ممکن است در حین پیمایش چاه، 12 ساعت، 
یک تجهیز چند تنی را باال و پایین کنند یا 
وسایل دیگر، سیلیبس دسته دار 40 کیلو 
است که ممکن است آن را 200 مرتبه بلند 
کنند و زمین بگذارند. این توضیحات را 

حسین خادمی، کمک حفار دکل 93 فتح 
می گوید که در واقع استادکار عملیات است 
و انجام تمامی  کار روی سکو و روی زمین را 
از  بخشی  نیز  دیگر  یکی  می دهد.  انجام 
ابزارآالت سنگین را نشان داده و می گوید: 
اینجا را ببینید، یک وسیله ای پیدا نمی شود 
که کمتر از 100 کیلو وزن داشته باشد. باید 

جرثقیل و نفر باشد تا وسیله جمع شود، 
تنها با چشم نظاره گر این سختی هستم که با 

چه مشقتی این کار را انجام می دهند. 

زیر سکو چه خبر است؟
آنچه تا این لحظه از بازدید درباره یک دکل 
حفاری خواندید، مربوط به روی سکو بود. اگر 
این سوال برایتان پیش آمده که در زیر سکو 
چه خبر است، باید بدانید که بخش نهایی کار 
مربوط به همین حوزه است؛ چون هدف اصلی، 
استقرار یک دکل و کارکنان برای انباشته های 

داخل زمین است.
دکل های حفاری برای حفر چاه های نفت یا 
چاه های استخراج گاز طبیعی به کار می روند. 
آنها از الیه های زمین و سنگ مخزن برای 
مغزه گیری  نفت  تولید  بررسی  و  مطالعه 
می کنند و در الیه های سطحی نیز کنده های 
حفاری سنگ، خاک و مشخصات فیزیکی 
آب های زیرزمینی با باال آمدن از اعماق زمین 
در سطح مورد بررسی و آزمایش زمین شناس 
به منظور بررسی ادامه عملیات حفاری قرار 
می گیرد. این تنها یک بخش از کاربرد آن است 
که در کشور همه مراحل به کمک نیروی 
انسانی متخصص و ماهر ایرانی انجام می شود.
مجموعه وظایف کارکنان یک دستگاه حفاری 
خشکی، برچیدن و برپایی دکل، نگهداری، 
سرویس، تعمیر و راه اندازی دستگاه حفاری و 
نیز اجرای روزمره عملیات حفاری است. 
برحسب شرایط و نوع عملیات حفاری چاه، 
گروه های دیگری در مقاطع مختلف بر سر چاه 
حضور یافته و با همکاری کارکنان اصلی 
نظیر  خاصی  عملیات  حفاری،  دستگاه 
جداره گذاری، سیمان کاری، نمودارگیری 
سطحی و درون چاهی، آزمایش بهره دهی 
چاه، لوله مغزی سیار، اسیدکاری، حفاری 

جهت دار و افقی و... را انجام می دهند.
نکته حایز اهمیت در  این  روند، جلوگیری از 
فوران است. فوران، زمانی است که سیال 
سازنده ابتدا داخل چاه می رود و اگر به سطح 

زمین بیاید، فوران می شود.
به اعتقاد رئیس دستگاه، حساس ترین بخش 
کار روی یک سکو، قسمت عملیات است که 
باید در هر ساعت از روز و در هر شرایط جوی 
فعال باشند. این چرخه به هیچ عنوان نباید 
متوقف شود؛ چون چرخه صنعت نفت است و 
کوچکترین توقف، آسیب ها و هزینه های 
زیادی به همراه دارد. او اشاره می کند که 
اکنون در عمق 2 هزار و 858 متری چاه 
هستیم، یعنی دو کیلومتر زیر زمین رفتیم که 
در نهایت به 4500 متر می رسد. در این بخش 
از عملیات، لوله های مخصوص، یک به یک 
متصل شده و از سطح زمین تا عمق 2 هزار و 

858 متری رفته است تا چاه نفتی را در اعماق 
زمین حفظ کند. لوله هایی که برای حفاری 
است، روی هم نصب می شود و با چرخش مته، 

راه خود را به اعماق زمین باز می کند.
 دکلبان آن باالست و اقدام های الزم را برای 
هدایت آن انجام می دهد. حتی تصورش هم 

سخت است.
محمود هویزاوی، تکنیسین جامدات دکل 93 
فتح درباره فعالیت خود توضیح می دهد که 
کار ما درگیری با الیه های زمین است. برخی 
مواقع زمین به ما اجازه نمی دهد با حوصله کار 
کنیم و باید سرعت بیشتری داشته باشیم که 
ممکن است به حوادث منجر شود. اینکه 
بتوانیم سرعت عمل و واکنش مناسب را با هم 
هماهنگ کنیم، سخت ترین بخش کار است. 
دقت و سرعت به موازات هم باید اعمال شود.

کیوان موالیی، جوشکار دکل 93 فتح اهل 
مسجد سلیمان است با 40 سال سن. حوزه 
فعالیت او کار روی دکل در بخش چاه است. او 
می گوید: »کار سر چاه، بسیار سخت است. با 
زمین، نفت و گاز سروکار داریم که در این حین 
با خطرات زیادی مواجه می شویم. از ساعت 
ورود به لوکیشن دکل تا لحظه خروج با سختی 
کار دست و پنجه نرم می کنیم. همه ما، اینجا 

از جان و دل برای کارمان مایه می گذاریم.«
او ادامه می دهد: »زمانی که لوله به داخل چاه 
رانده می شود، بعد از تکمیل رمزها باال کشیده 
شده و جوشکار باید آن را ببرد و سنگ بزند. 
تمام جوشکاری لوله های فشار قوی و هر نوع 

جوشکاری روی دکل را ما انجام می دهیم.«
اگر بخواهیم به زبانی عامیانه درباره آنچه 
داخل یک چاه از طریق دکل حفاری انجام 
می شود، بگوییم، از این قرار است که دکل 
حفاری با متخصصان و کارکنان و تجهیزات 
مربوط، امکان عبور از الیه های سطحی زمین 
و رسیدن به مخازن نفت و گاز در اعماق را 

فراهم می آورد. 

اچ اس ای، الزام فعالیت روی سکو
مجموعه عملیات سخت و سنگین روی یک 
دکل حفاری، اهمیت رعایت نکات ایمنی را در 
مقایسه با سایر بخش ها دوچندان کرده است. 
دریس فرد، مسؤول منطقه ایمنی دستگاه های 
حفاری در این زمینه توضیح می دهد: »کار ما 
شامل چند بخش از جمله حوزه ایمنی و 
بهداشت محیط زیست، پدافند غیرعامل، 
مدیریت بحران و فوریت های پزشکی است. 

به عبارت دیگر، تالش ما این است که در 
طول فرایند انجام کار محیط امنی را 

برای همکاران فراهم کنیم.«
او در بیان تمایز فعالیت در صنعت 

حفاری با سایر بخش ها اشاره 
می کند: »تفاوت کار آن دسته 

از کارکنان صنعت نفت که در 
مشغول  حفاری  بخش 

این  هستند،  فعالیت 
به  با توجه  است که 

ماهیت کار، از یک 
منطقه به منطقه 

دیگر جابه جا می شوند و در اقصا نقاط کشور 
در محیط هایی با خطرات مختلف، عوامل 
زیانبار محیطی شامل گرما، کار در محیط 
 ، مختلف یی  شیمیا د ا مو  ، ا صد و سر پر
خطرات ایمنی شامل برق گرفتگی، سقوط از 
ارتفاع، سقوط اجسام و مهمتر از همه فوران 
چاه نفت و گاز که بارها جان نفرات را تهدید 
کرده، مواجه هستند. افزون بر آن خطر نشت 
گاز H2S می تواند کل نفرات و حتی افراد 

خارج از محیط را تهدید کند.«

بخش نمودارگیری
در پایان بازدید از دکل به اتاق نمودارگیری 
می روم. این بخش، جعبه سیاه یک دکل 
سیستم   . د می شو ب  محسو ی  ر حفا
نمودارگیری سطحی در اتاق رئیس دستگاه 
هم وجود دارد. تمام گراف ها و کارهای حفاری 
و مخازن و شرایط دستگاه ها و مخازن گل همه 
از مانیتور قابل مشاهده و ذخیره است. مهدی 
ابوعلی، کارشناس ارشد نمودارگیری دکل 93 
فتح، از دانشگاه امیدیه 13 سال است که روی 
دستگاه نمودارگیری دکل حفاری کار می کند. 
او توضیح می دهد که آالرم ها برای سیستم 
تعریف و در صورت خروج از استاندارد، آژیر 

فعال می شود.
امید محمدی، یکی دیگر از کارشناسان 
نمودار گیری دکل 93 فتح هم می گوید: 
»به طور کلی صنعت حفاری در دنیا، صنعتی 
خشن است. سختی های آن هم ویژه است.«

کار روی دکل، سختی های زیادی دارد؛ اما 
فصل مشترک حرف های کارکنان در زمینه 
سختی کار روی دکل 93 فتح یک موضوع 

است: دوری از خانواده.
عبداالمیر معظمی نیا 50 ساله که با 28 سال 
سابقه فعالیت، گل شناس ارشد دستگاه 93 
با اشاره به دوری از خانواده  فتح است، 
می گوید: »هنگام تولد فرزندانم کنارشان 
نبودم. سختی کار ما هم مثل کار معدن است 
که باید در مجلس و دولت به عنوان مشاغل 
سخت شناخته شود. 28 سال سابقه کار دارم 

و دو سال هم سربازی بودم که می شود 30 
سال. باید 10 سال دیگر کار کنم تا با 60 سال 
سن بازنشسته  شوم. دیگر چه توانی برای 

ادامه زندگی و کار برایم باقی می ماند.«
درخواست او از مدیران این است که کارگران 
فعال در مناطق را فراموش نکنند؛ می گوید: 
»می خواهیم ما هم دیده شویم و به چشم 
بیاییم. از خانواده دور هستیم و اینجا هم که 

می آییم، جانمان کف دستمان است.«
رئیس دستگاه حفاری هم می گوید: »خانواده 
آنها  دارند.  آگاهی  کارمان  از سختی  ما 
پشتیبان و باعث دلگرمی  ما هستند. من در 
سرخس در دمای منفی صفر درجه کار کردم 
و اینجا هم در گرمای طاقت فرسای باالی 60 
درجه که سنسورهای خودمان نشان می دهد، 
کار می کنیم تا چرخ صنعت بچرخد. این تمام 
سختی کار در حفاری نیست. ما در این صنعت 
با خطراتی همچون کار با مواد آالینده مواجه 
هستیم، مثاًل اگر پی اچ سیال حفاری پایین 
باشد، حالت اسیدی پیدا می کند، یعنی در 
همان شرایط که آن را تنفس می کنیم، مشکل 
در  کار  بنابراین  می کنیم.  پیدا  ریوی 
طاقت  و  سخت  حفاری  تمامی بخش های 
فرساست: ابزار سنگین و داغ و خستگی 12 

ساعت کار در شیفت.«
مهدی ابوعلی، کارشناس ارشد نمودارگیری 
هم می گوید که سختی کار برای او دوری از 
خانواده و فعالیت در شرایط آب و هوایی و 
همچنین آلودگی های محیطی و صوتی است. 
از شرایط سخت کار  را هم  نوبتکاری  او 

می داند.
بازدید از دکل با عکس یادگاری به پایان 
می رسد. می گویند اینجا هم وقتی کار ما به 
نقطه پایان برسد، تمام تجهیزات ریز و درشت 
ازاین نقطه جمع و این دکل نیز تکه تکه و جدا 
می شود و به موقعیت جدید که می تواند هر 
نقطه ای از ایران باشد، انتقال می یابد و حفاری 
چاه دیگری برای استخراج نفت آغاز می شود 
و داستان نفت بیش از یک قرن است که ادامه 

دارد ...
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سختی بدتر از  
این هم مگر سراغ دارید، ۱۲ ساعت شیفت کاری جسم و 

روح را خسته می کند. آن هم در گرمای باالی ۶۵ درجه. 
کار روی دکل به شکل مداوم جریان دارد تا تولید نفت 
هم جریان داشته باشد. سختی کار آنجاست که این کار 

ما کمتر دیده می شود. می خواهیم بهتر ما را ببینند. 
اگر دیده نشویم، سختی کارمان بیشتر می شود، او با 
این توضیحات یادآوری می کند که در صنعت حفاری 
با تمام سختی ها، کار را ادامه خواهیم داد تا چرخ آن 

بچرخد و صنعت نفت ما محتاج بیگانه نشود

 می خواهیم ما هم دیده شویم و به چشم 
بیاییم. از خانواده دور هستیم و اینجا هم 

که می آییم، جانمان کف دستمان است 
 خانواده ما از سختی کارمان آگاهی دارند. 

آنها پشتیبان و باعث دلگرمی  ما هستند
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   تولید نفت از میدان آزادگان شمالی فروردین  
1395 آغاز شد. با گذشت سه سال، وضعیت تولید در این 

میدان چگونه است؟ 
از آن زمان تاکنون تولید نفت از این میدان پیوسته در 
حال انجام است. براساس برنامه، تولید نفت در این میدان 
باید روزانه 75 هزار بشکه در روز باشد که به 100 درصد 

اهداف تولید در آن دست یافته ایم. 

   نحوه همکاری شما با شرکت سی ان پی سی چگونه 
است؟

شرکت سی ان پی سی، پیمانکار توسعه دهنده فاز نخست 
میدان آزادگان شمالی است و با توجه به قرارداد اولیه قرار 
بود فاز 2 را نیز سی ان پی سی توسعه دهد، بنابراین به شرکت 
ملی نفت ایران پیشنهاد کرد تا عملیات بهره برداری از فاز 
نخست آزادگان شمالی را نیز انجام دهد و چنانچه قرار شود 
فاز دوم در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی توسعه یابد، 
این فعالیت را در ادامه فاز دوم انجام دهد که شرکت ملی 
نفت ایران با این پیشنهاد موافقت کرد. در حال حاضر 
چینی ها با حداقل نیرو به عنوان مسئول ادامه دهنده 
بهره برداری از آزادگان شمالی با نظارت شرکت مهندسی و 

توسعه نفت حضور دارند. همچنین سی ان پی سی بخشي از 
هزینه های بهره برداری و تامین قطعات یدکی را نیز به عهده 

دارد. 
ایران  نفت  ملی  شرکت  که  دالیلی  از  یکی  البته 
بهره برداری از این میدان را به شرکت سی ان پی سی واگذار 
کرد، این بود که این شرکت پیمانکار اولیه توسعه آن بود و 
می توانست نواقص احتمالی حین کار را در کمترین زمان 

برطرف کند. 

   شرکت ملی نفت ایران پیش از این اعالم کرده بود 
که می خواهد از حضور شرکت های ایرانی در بهره برداری از 
آیا سی ان پی سی در  استفاده کند،  نفتی  میدان های 

بهره برداری از آزادگان شمالی شریک ایرانی دارد؟
بله همین طور است. شرکت بهره برداری اویکو، پیمانکار 
سی ان پی سی در این پروژه است. این شرکت از جمله 
شرکت های خوب بهره بردار ایرانی است که توانایی، ساختار 
و تجربه خوبی در این بخش دارد. ضمن این که باید به این 
نکته هم تاکید کنم که توانایی فعالیت های مربوط به 
بهره برداری در ایران وجود دارد، از این رو با اطمینان می توان 
گفت که پیمانکاران ایرانی از عهده بهره برداری از میدان 

برمی آیند. 

   چه مدت است اویکو با سی ان پی سی همکاری 
می کند؟

از زمان این همکاری یک سال می گذرد. البته با توجه به 
واگذاری  بر  مبنی  ایران  نفت  ملی  شرکت  سیاست 
بهره برداری میدان های نفتی به شرکت های ایرانی، اگر 
شرکت سی ان پی سی به هردلیلی تمایلی به ادامه همکاری 
برای بهره برداری از این میدان نداشته باشد، مشکلی برای 
ادامه همکاری با پیمانکاران ایرانی نداریم، ضمن اینکه اویکو 
در یک سال اخیر، عملکرد خوبی از خود نشان داده است. 

واگذاری بهره برداری آزادگان شمالی به یک پیمانکار 
ایرانی، اولین تجربه شرکت ملی نفت ایران در این زمینه 
است که تا اینجای کار به نظرم موفقیت آمیز بوده است. البته 
شرکت های ایرانی تاکنون به صورت پراکنده در بهره برداری 
از میدان های نفتی و گازي حضور داشته اند، اما این نخستین 
بار است که به صورت یکپارچه بهره برداری از یک میدان به 
شرکت ایرانی واگذار شده است. حال اگر سی ان پی سی به 
هر دلیلی نخواهد همکاری خود را با شرکت ملی نفت ایران 
ادامه دهد، شرکت اویکو همچنان فعالیت خود را در این 

میدان ادامه خواهد داد و شرکت ملی نفت ایران نیز ناظر آن 
خواهد بود. 

البته حضور سی ان پی سی به عنوان بهره بردار در این 
میدان برای ما 2 امتیاز دارد؛ نخست این که این شرکت خود 
پیمانکار طرح است و می داند به شرطی پول خود را دریافت 
می کند که تولید بدون نگرانی جلو برود، از سوی دیگر 
آزادگان شمالی اولین تجربه موفق سی ان پی سی در ایران 
است و قطعا با اجرای موفق این پروژه، وجهه کاري خود را 
نیز در ایران باال می برد، از  این روست که صرفه جویی های 

خوبی در بخش هزینه ها در این پروژه انجام داده است.   
تیم فنی بسیار خوبی از سوی سی ان پی سی بر فعالیت 
اویکو نظارت می کنند و در بخش هایی هم که نیاز است 
وندورهای )سازنده ها( اصلی را می آورند، از سوی دیگر برای 
ما به عنوان کارفرما بسیار مهم است که عمر تاسیسات و 
ضریب بازیافت کامال حفظ شود. برای سی ان پی سی هم این 

عوامل مهم است تا بتواند از نظر مادی به اهدافش برسد.
   با توجه به تشدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ایران، چه میزان احتمال قطع همکاری سی ان پی سی در 

بهره برداری از میدان آزادگان شمالی وجود دارد؟ 
تا این لحظه )پایان فروردین ماه(، همکاری ما با شرکت 

سی ان پی سی در بخش بهره برداری از آزادگان شمالی ادامه 
دارد. البته ما توافق کردیم که سی ان پی سی در بازه زمانی 
یک ساله بهره برداری از آزادگان شمالی را انجام دهد و اگر 
تمایل داشته باشد برای سال دوم اعالم آمادگی کند و در 
صورت صالحدید شرکت ملی نفت ایران، این همکاری ادامه 
داشته باشد. فعال از سال 2018 تا 2019 موافقت کرده ایم تا 
سی ان پی سی بهره برداری از آزادگان شمالی را به عهده 

داشته باشد.  

   چه میزان از بازپرداخت اجرای فاز نخست آزادگان 
شمالی به سی ان پی سی باقی مانده است؟

طبق قرارداد، بازپرداخت طرح چهارساله است و نزدیک 
به دو سال از این زمان باقی مانده است. تا امروز هم 
بازپرداخت پول انجام شده است و مشکلی از این بابت 

نداشته ایم. 

   میدان آزادگان شمالی در میان تاالب هورالعظیم 
واقع شده است، چه اقدام های  ایمنی با توجه به شرایط خاص 

این میدان انجام داده اید؟ 
همان طور که گفتید، میدان آزادگان شمالی در موقعیتی 
خاص قرار دارد. ما دقیقا در دل تاالب هورالعظیم هستیم، 
در نتیجه از همان ابتدا حساسیت ویژه ای روی موضوع 
اچ اس ای داشتیم و از سی ان پی سی به عنوان پیمانکار 
توسعه دهنده میدان خواستیم تا استانداردهای موجود را نه 
تنها در زمینه کار در تاسیسات، بلکه در زمینه کار در محیط 
نیز نظارت های  این موضوع  تاالب رعایت کند، روی 
سختگیرانه ای هم از سوي شرکت ملي نفت ایران و هم 
سازمان محیط زیست خوزستان داشتیم که تقریبا در قالب 

چیدمانمان استانداردهای بین المللی رعایت شده است.

   گفتید در سه سال گذشته تولید نفت در آزادگان 
شمالی به صورت یکنواخت ادامه داشته، با توجه به مشترک 
بودن این میدان، آیا برداشت صیانتی همچنان مورد توجه 

شما بوده است؟
نفت میدان آزادگان شمالی از جمله نفت های بسیار 
سنگین است؛ بنابراین طراحی تاسیسات به صورتی انجام 
شده است تا عالوه بر توجه به کیفیت نفت تولیدی، حداکثر 
بهره برداری با حفظ صیانت با بهینه ترین منابع را داشته 
باشیم. توزیع چاه های آزادگان شمالی نیز با هدف صیانت از 
مخازن انجام شده، حتی برای تولید بهینه چاه ها استفاده از 
سیستم فرازآوری داخل چاه را نیز پیش بینی کرده ایم که 
خوشبختانه سه سال بعد از تولید پیاپی از میدان آزادگان 
شمالی چاه های ما با افت فشار مواجه نشدند که به معنای 

این است که مخازن ما در شرایط خوبی قرار دارند. 
البته ضریب بازیافت میدان آزادگان شمالی هم اکنون 
حدود 7 درصد است که با شرایط ذخایر فعلی مخزن 
پیش بینی می کنیم می توانیم با مدیریت مخزن صحیح، آن 
را تا 11 درصد هم افزایش دهیم. برای رسیدن به این ضریب 
بازیافت هم توانایی الزم را داریم البته ممکن است برای این 
کار به پمپ های خاصی نیاز داشته باشیم که در شرایط فعلي 
تا حدودي محدود هستیم، اما با توجه به وجود شرکت هاي 
پمپ سازي قوی در ایران با مکانیسم هاي بومي سازي، 

می  توانیم از عهده این کار هم برآییم.  

   آیا نگران تولید آتی میدان آزادگان شمالی و عقب 
افتادن از طرف عراقی در برداشت نفت از این میدان با وجود 

تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران نیستید؟  
در برداشت نفت از آزادگان شمالی نگران طرف مقابل 
نیستیم، به دلیل تولید بی وقفه در سه سال گذشته تقریبا از 
طرف عراقی در برداشت نفت جلوتر هستیم. در این مدت 
حتی یک بشکه هم از تولیدمان کم نشده است. آزادگان 
شمالی از اولین میدان هایی است که با توان کارشناسي 

مجموعه داخلي شرکت ملی نفت 
ایران، طرح جامع توسعه )MDP( برای فاز 2 آن 

تهیه شده که براساس آن پیمانکار توسعه مجاب شده 
در محاسبات، حداقل 20 درصد به میزان نفت درجای 

میدان اضافه شود.  

    تعمیرات اساسی میدان را از چه زمانی شروع 
می کنید؟

با توجه به اینکه سه سال از تولید میدان گذشته است، 
در حال برنامه ریزی برای شروع تعمیرات اساسی در برخی 
از بخش های تاسیسات آزادگان شمالی هستیم. خوشبختانه 
تحریم ها تاثیری بر تعمیرات اساسی ما نخواهد گذاشت، زیرا 
از دوسال گذشته قطعات یدکی مورد نیازمان را خریداری 
کرده و در بخش هایی هم که فکر می کنیم احتمال دارد با 
مشکل روبه رو شویم، از هم اکنون در حال مذاکره با برخی از 
سازندگان داخلی هستیم تا قطعات مورد نیازمان را تولید 
کنند، با این حال فکر نمی کنیم دچار توقف تولید شویم. در 
مجموع باید بگویم تولید نفت در آزادگان شمالی حتی با 

شرایط تحریمی تقریبا بدون ریسک پیش می رود. 

   آیا از عملکرد سی ان پی سی در توسعه آزادگان 
شمالی راضی هستید؟

چینی ها عملکرد خوبی در آزادگان شمالی داشتند. آنها 
همه تالش خود را به کار بردند تا کار را به نحو عالی انجام 
دهند. برای اثبات این ادعا هم باید بگویم تاسیسات فنی ما 
در سه سال گذشته بدون توقف، فعالیت کرده اند و دسترسی 
ما به تولید نیز نزدیک به 100 درصد است. تا این لحظه افت 
تولید نداشته ایم و عملکرد مدیریت مخزن ما نیز به نوعی 
بوده که برداشت غیرصیانتی از آن نداشته ایم. در واقع در 
میدان آزادگان شمالی همه عملکردهای ما صیانتی بوده 

است و نتیجه مطلوبی هم داشته ایم. 

 اگر سی ان پی سی میدان را ترک کند، تاثیری بر 
تولید خواهد داشت؟

خیر. تا پیش از این شرکت ملی نفت ایران متولی 
بهره برداری از میدان های نفتی بود و بنا به سیاست جدید 
شرکت ملی نفت ایران، قرار بر این شده که پیمانکاران 
ایرانی به صورت یکپارچه بهره برداری از میدان ها را با 
نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام دهند. در این پروژه 
خاص هم از آنجا که طبق قرارداد قبلی )بیع متقابل( 
شرکت سی ان پی سی در صورت تمایل و صالحدید شرکت 
ملی نفت ایران توسعه دهنده فاز2 می شود )هنوز هیچ 
توافقی قطعی نشده است(، بنابراین به پیشنهاد این 
شرکت، بهره برداری نیز به چینی ها سپرده شد، حال اگر 
بنا به هر دلیلی آنها بخواهند ایران را ترک کنند، ما 
برنامه های جایگزین برای توسعه و حفظ تولید داریم و 
قطعا پیمانکاران ایرانی قادر به بهره برداری از میدان 
خواهند بود؛ همان طور که پیش از این هم خودمان 
بهره برداری از میدان ها را انجام داده ایم.رصمیدان نفتی 
آزادگان شمالی با مساحتی حدود 460 کیلومترمربع، 
آزادگان است که در حدود  نفتی  از میدان  بخشی 
120کیلومتری غرب اهواز در منطقه مشترک ایران و عراق 
در جنوب غرب ایران واقع شده و عمدتا در تاالب 
هورالهویزه قرار گرفته است. نفت درجای آن معادل 6.5 
میلیارد بشکه برآورد شده است. قرار داد توسعه فاز 
نخست این میدان با شرکت سی ان پی سی چین به 
صورت بیع متقابل امضا شد، در فاز نخست، تولید نفت از 
این میدان باید به 75 هزار بشکه در روز برسد، فاز 

نخست این میدان آبان ماه 1395 به صورت رسمی 
 افتتاح شد. 

منبع: ماهنامه ایران پترولیوم

نگار صادقی   سه سال از تولید بدون وقفه میدان 
مشترک آزادگان شمالی می گذرد؛ در این سه سال 
تولید نه تنها افت نداشته، بلکه به گفته اسماعیل 
غالمپورآهنگر، مجری طرح میدان آزادگان شمالی، 

ایران در برداشت از این میدان از رقیب عراقی خود 
پیشی گرفته است و تولید را با کمترین ریسک انجام 
می دهد. این مهم در حالی محقق شده که برای 

پیمانکار  اویکو،  ایرانی  شرکت  بار  نخستین 
بهره برداری از میدان آزادگان شمالی، زیر 
نظر شرکت سی ان پی سی چین شده 
است. مجری طرح توسعه میدان آزادگان 

شمالی می گوید: عملکرد یک ساله اویکو نشان 
می دهد این شرکت به خوبی توانسته است وظایف 

خود را انجام دهد. شرکت سی ان پی سی چین در قالب 
قرارداد بیع متقابل، فاز نخست طرح توسعه میدان 
آزادگان شمالی را اجرا کرده است. در   گفت و گو  با 
اسماعیل غالمپورآهنگر، مجری طرح توسعه میدان 

آزادگان  شمالی  را بخوانید:

خوشبختانه تحریم ها تاثیری بر تعمیرات اساسی ما نخواهد 
گذاشت،از هم اکنون در حال مذاکره با برخی از سازندگان 

داخلی هستیم تا قطعات مورد نیازمان را تولید کنند



مشعل  دولتمردان آمریکا و در راس آن رئیس جمهور این کشور پس از خروج یک جانبه از 
توافق برجام، تالش های زیادی مبنی بر فشارهای اقتصادی در ابعاد مختلف داشته است و این هدف 
را از بزرگترین حوزه های اقتصادی از جمله فروش نفت شروع کرد و در ادامه به سراغ بخش های دیگر 

صنعت نفت آمد. دولت امریکا از چند ماه قبل موضوع تحریم صنعت پتروشیمی ایران را مطرح و 
بسیاری از حوزه های قبلی این تحریم را هم تشدید کرد. دوم اردیبهشت ماه بود که دولت امریکا در 

بیانیه ای اعالم کرد معافیت از تحریم های نفتی دیگر تمدید نخواهد شد و این موضوع برای این است که 
صادرات نفت ایران به صفر برسد و به سبب حذف اصلی ترین محل درآمد، دولت ایران دچار مشکالت جدی 

شود. اما خوب است یادمان بماند که صنعت نفت ایران و در ذیل آن صنعت پتروشیمی در حداقل یک دهه گذشته 
تحت تاثیر تحریم های ظالمانه بوده اند و در همین شرایط توانسته اند به بیشترین سطح از درآمدهای متصور در صنعت 

پتروشیمی دست پیدا کنند و تعداد قابل توجهی از واحدهای جدید و عظیم پتروشیمی در همین مدت به بهره  برداری 
رسیده اند. صنعت پتروشیمی روزهای سخت تحریم از حدود 1379 به بعد و تاکنون را فراموش نکرده و نمی کند؛ تحریم هایی 

که از سال 91 ابعاد بیشتری به خود گرفتند و این امیدواری وجود داشت که پس از برجام و متناسب با قول های داده شده، بسیاری 
از این محدودیت ها برداشته شود اما تحولی رخ نداد.

نگاهی به دالیل پوچ بودن تحریم ها 
علیه صنعت پتروشیمی ایران

www.mashal.ir
پتروشیمی نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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حضور امیدوارکننده جوانان و استارت آپ ها
  اگرچه بسیاری از کارشناسان و مسئوالن صنعت نفت، پتروشیمی را صنعتی تحریم پذیر 
نمی دانند و در این مدت به پوچی این تالش های خصمانه تاکید کرده اند با وجود این از مدت ها 
قبل، صنعت پتروشیمی کمیته ای مجزا را برای بررسی ابعاد این تحریم ها تعیین کرد تا اثرات 
این محدودیت ها را روی سه حوزه مجزای واردات تکنولوژی و کاتالیست های مورد نیاز، سرمایه گذاری 
و توسعه صنعت پتروشیمی و مهمتر از همه در بخش فروش و صادرات مورد ارزیابی قرار دهد. مسئله 
مهم و قابل توجه این است که در دو حوزه اولیه با توجه به توان داخلی باالیی که صنعت نفت ایران و 
حوزه پتروشیمی در این سال ها به دست آورده است، نگرانی چندانی وجود ندارد و حضور نیروهای 
جوان در استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان که با حمایت های مستقیم وزارت نفت فعال هستند، 
امید بیشتری در این حوزه است. در این میان حضور نیافتن شرکت های خارجی و عدم تعهداتشان 
به توافقات و قراردادها اگرچه در ابتدا مشکالتی را ایجاد کرد اما چشم بسیاری از صنایع را به 

ناپایدار بودن این توافقات باز کرد. 

تحریم ها نمایش سیاسی است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تحریم های اعمال شده ازسوی آمریکا علیه 
صنعت پتروشیمی ایران را نمایشی سیاسی دانست که اثری بر تولید و صادرات محصوالت 

این صنعت نخواهد داشت.  سخنگوی وزارت امور خارجه هم نسبت به تحریم های جدیدی که 
وزارت خزانه داری آمریکا از 17 خردادماه علیه بخش پتروشیمی ایران و به خصوص 
بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی یعنی خلیج فارس اعمال کرده است، واکنش نشان داد و 
تحریم شرکت های پتروشیمی ایران از سوی آمریکا را محکوم کرد و آن را مصداق تروریسم 
اقتصادی دانست. سیدعباس موسوی این اقدام رژیم آمریکا را به شدت محکوم کرد و آن  را 

مصداق تروریسم اقتصادی و در ادامه خصومت های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران دانست.  
درباره نگرانی های تحریم دستورعمل های زیادی داده شده که بسیاری از آنها ناگفته و نانوشته 

اجرایی می شوند و نباید با دست باز در مقابل دشمن بازی کرد اما مسئله حائز اهمیت و مشخص این است 
که صنعت پتروشیمی با ادامه گسترش هزاران واحد صنعتی و تولیدی و صنفی در صنایع پایین دست پتروشیمی 

به راحتی می تواند کمر تحریم ها را بشکند.

پتروشیمی تاب آوری باالیی دارد
با اینکه هنوز مهمترین چالش ها در مورد حوزه فروش محصوالت پتروشیمی در باالدست و پایین دست 
وجود دارد اما خاصیت و شرایط این صنعت به شکلی پویا و خود انگیخته این نگرانی را رفع می کند و این 

حرفی است که بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در جریان نمایشگاه نفت امسال در پاسخ به همان 
سوالی درباره تحریم های پتروشیمی بدون نگرانی مطرح کرد. او گفت: از نظر ما پتروشیمی صنعتی تحریم پذیر نیست و 
تاب آوری باالیی دارد، اما باید خودمان را برای هر اتفاق و شرایطی آماده کنیم. فروش محصوالت پتروشیمی در مقابل فروش 
نفت شرایط متفاوتی دارد و به عنوان نمونه همچون نفت مبادی مشخص صادراتی و نفتکش های عظیم قابلیت ردیابی 
ندارد. در عین حال پتروشیمی حداقل 350 نوع محصول با صدها خریدار به ده ها مقصد صادراتی دارد و به همین 
دلیل انعطاف پذیری اش باالست. به عبارتی صنعت پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و دریایی دارد و 
تنوع محصول و مشتری نمی گذارد این صنعت تحریم پذیر باشد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
همین چند رو قبل هم در حالی که خبر از افتتاح های جدید و برنامه های اجرایی پیش رو و آمارهای 
صادراتی می داد، مجددا تاکید کرد: بحث تحریم موضوع جدیدی برای صنعت پتروشیمی نیست و از 
سال 92 صنعت پتروشیمی درگیر این مسائل است و اتفاقا در همین شرایط توانستیم تولید و فروش 
متناسبی داشته باشیم. از نظر ما تحریم های اعمال شده برای صنعت پتروشیمی اثری بر بخش تولید و صادرات ما نخواهد 

داشت و ما بدون توجه به تحریم به دنبال توسعه و تولید در این صنعت هستیم. 

مقابله با تحریم ها عرصه خوبی برای اقتصاد مقاومتی  
 این حوزه به خوبی می تواند عرصه ای برای اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی و بومی سازی بسیاری از 
محصوالت باشد که جوانانمان را هم مشغول به کار و راضی نگه می دارد و از قدیم هم گفته اند وقتی بازاری 
شلوغ و پر کار باشد مشتری ها جای دور نمی روند.  با توجه به ارزآوری صنعت پتروشیمی و استقبال و 
جایگاهی که مجموعه های پتروشیمی در بورس دارند، باید بتوان از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده 

و اشکاالت، سوء استفاده ها و خالء های این حوزه را بر طرف کرد. 
شرکت های پتروشیمی و به خصوص آنهایی که از 

مدتها قبل خصوصی شده اند، به خوبی تجربه 
و تخصص کافی برای محصوالتشان را 

پیدا کرده اند.

افتتاح های جدید خاری در چشم دشمنان
این همان نقطه اتکایی است که می توان به آن چنگ زد و دور آن جمع شد؛ انبوهی از ایده ها و برنامه ها و پروژه های در حال اجرا که 

با افتتاحشان می توانند خاری در چشم دشمنان و تحریم کنندگان باشند.  بنا بر آخرین آماری که معاون وزیر نفت در 
امور پتروشیمی داده است، درآمد کشور از محل فروش محصوالت صنعت پتروشیمی در سال گذشته 17 میلیارد 

دالر بوده است و از 31 میلیون تن تولیدات قابل فروش 22 میلیون تن آن با ارزش 12 میلیارد دالر به 30 کشور مقصد 
صادر می شود. این آمار یعنی آنقدر تنوع در این بازار وجود دارد که اگر از گوشه ای محدودیت اعمال شود، از گوشه ای دیگر 

شاهد زایشی بزرگ خواهیم بود. ضمن اینکه در حال حاضر 64 واحد پتروشیمی با پیشرفت 20 تا 99 درصد هم در 
کشور در حال اجرا هستند که شش طرح آن تامین خوراک با ظرفیت 15 میلیون تن و پنج پروژه نیز زیرساختی 

است. این پروژه ها تا سال 1403 به بهره برداری می رسند و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش 90 تا 95 
درصدی به 130 میلیون تن در سال می رسد. می توان این توان و ظرفیت اجرایی شده را متوقف کرد؟ این ظرفیت ها 
با اتکا و امید جوانان ایرانی شروع به کار کرده اند و برای نگداهشت آنها هم همان جوانان با پشتکار ایستاده اند.  

هر پروژه جدید به معنای انقالبی گری است
 رئیس جمهور در جریان افتتاح طرح های پتروشیمی که سال گذشته در عسلویه اتفاق افتاد گفت: »آغاز به کار این طرح ها 

نشان دهنده حرکت صحیح ما در مسیر تالش و ایثار است و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش تولید نیاز داخل هم 
تامین خواهد شد. در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری میلیارد دالری انجام شده و امیدواریم سود میلیارد 

دالری نیز پیش روی ایران باشد. هر پروژه ای که امروز کلنگ زده شود، به معنای انقالبی گری و تالش برای 
عزت ایران و افتتاح پروژه به معنی تداوم تالش ملت به سمت توسعه است. در شرایطی که فشار و تحریم 
غیر قانونی وجود خواهد داشت، ما سه طرح مهم پتروشیمی افتتاح می کنیم، یعنی ملت ایران در برابر 
دشمن پیروز شده است. طرح های امروز در 
دوران تحریم آغاز شده است و در 
دورانی که دشمن به دنبال اجرای 
تحریم جدید است، افتتاح 

به  دشمن  و  است  شده 
دنبال قطع امید و تالش 

و حرکت ما و هدف آن 
جلوگیری از ایران عزت 

مند و مستقل است؛ این در حالی است که در 
دولت دوازدهم 14 طرح بهره برداری شده 
و این روند تا پایان دولت نیز ادامه 

خواهد داشت.« 
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رئیس بیمارستان توحید جم خارگ از ارائه خدمات 
درمانی به بومیان منطقه سخن می گوید

سمیه راهپیما   بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ عالوه بر ارائه خدمات به کارکنان 
صنعت نفت این منطقه، به بومیان نیز خدمات درمانی ارائه می کند، به گونه ای که سهم 54 
درصدی واحد سرپایی و بیش از 85 درصدی بخش بستری را به خود اختصاص داده  و طرح 
تحول نظام سالمت به طور کامل در این منطقه اجرا شده است.  همسو با ارائه خدمات درمانی 
در مرکز سالمت و طب کار بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ، پایش سنجش سالمت 
کارکنان صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده، بر خالف تصور عامه مردم، 

کارکنان این منطقه به بیماری های صعب العالج و آلودگی های خونی مبتال نیستند و سازمان 
انتقال خون به طور مستمر در مناطق عسلویه و کنگان حضور دارد و خون های اهدایی را 
جمع آوری می کند.   از این رو به دلیل گستردگی ارائه خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت 
بوشهر و خارگ، بخصوص بیمارستان توحید جم، خبرنگار هفته نامه »مشعل« به این منطقه 
سفر کرده و گفت و گویی با فرهاد باقری، رئیس بیمارستان توحید جم انجام داده که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید:

   چند درصد از بیمارانی که به بیمارستان توحید جم 
مراجعه می کنند، از بومیان منطقه هستند ؟ 

بیمارستان توحید جم، 15 اردیبهشت سال 93 تحت پوشش طرح 
تحول نظام سالمت، قبل از بیمارستان های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، این طرح را در سطح کشور کلید زد که از همان 
روز خدمات زایمان طبیعی به صورت رایگان ارائه شد. تعداد 
مراجعه کنندگان در واحد سرپایی که شامل معاینه های تخصصی و 
عمومی می شود، در بخش شرکتی و غیر شرکتی نزدیک به هم بوده 
و 46 درصد شرکتی و 54 درصد غیر شرکتی را شامل می شود؛ اما 
در واحد بستری این قضیه متفاوت است و غیر شرکتی ها ظرفیت 
85 تا 90 درصدی و شرکتی ها نیز ظرفیت باقی مانده را شامل 

می شوند. 
بر اساس آماری که سال 97 در واحد سرپایی داشتیم، تعداد مراجعه 
کنندگان در کل واحدهای پاراکلینیکی و کلینیکی بیمارستان 
توحید جم بیش از 230 هزار نفر بود و در بخش های بستری، نزدیک 

به هفت هزار بیمار خدمات دریافت کردند. 

 هزینه درمان بیماران غیر شرکتی چگونه محاسبه 
می شود؟

با توجه به اینکه بیمارستان تحت پوشش طرح تحول نظام سالمت 
قرار دارد، به همین دلیل واحد حسابداری از این طرح تبعیت می کند. 
بر اساس این طرح، در واحد بستری بیماران در رده های )الف(، )ب(، 
)ج( و )د( قرار می گیرند که در زیر گروه )الف(، بیماران غیرشرکتی 
دارای دفترچه درمانی تنها 10 درصد و بیمارانی که واجد بیمه 
روستایی هستند، تنها 5 درصد هزینه بستری را پرداخت می کنند.  
واحد پلی کلینیک بیمارستان توحید جم از این قانون مستثنا نیست 

و پرداختی ها بر اساس طرح تحول نظام سالمت انجام می شود. 

باید گفت که طرح تحول نظام سالمت، دارای هفت بسته است که 
عبارت است از: دستورعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران 
بستری در بیمارستان  های تحت پوشش، دستورعمل برنامه حمایت 
از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، دستورعمل ارتقای کیفیت 
خدمات ویزیت، دستورعمل برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ، 
دستورعمل برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و 

نیازمند و دستورعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی. 

 یکی از دل نگرانی هایی که کارکنان صنعت نفت و 
خانواده های آنها دارند، این است که در این منطقه دچار 
بیماری سرطان و ... شوند. آیا چنین مساله ای صحت دارد؟

در بررسی های انجام شده از سوی بهداشت و درمان صنعت نفت 
بوشهر و خارگ در طب صنعتی، هیچ آماری از افزایش و بروز 
بیماری های بدخیم و آلودگی های خونی در منطقه دیده نشده است. 
مورد مشابه دیگری شایعه شده بود مبنی بر آلوده بودن خون ساکنان 
عسلویه و کنگان و اینکه سازمان انتقال خون، اکیپ های خود را به 
این مناطق نمی فرستد که این موضوع از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر و بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر قویاً تکذیب شد. الزم 
به توضیح است که اکیپ های سازمان انتقال خون به طور روتین در 
این مناطق حضور یافته وخون های اهدایی را جمع آوری می کنند.

 برای توسعه بیمارستان توحید جم چه برنامه هایی در 
دستور کار دارید؟

طرح توسعه بیمارستان توحید جم از اواخر سال 96 کلید خورد و 
سال 97 با توجه به نیازهای10 سال آینده شهر جم و کارکنان صنعت 
نفت در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد که این توسعه به دو قسمت 
افزایش تعداد بخش های تخصصی و افزایش ظرفیت بخش های 

موجود تقسیم  شود. 
سال 97 با همکاری پاالیشگاه فجر جم و هیات امنای شهرک های 
نفت در جم، اعتبار الزم برای توسعه فضای فیزیکی بیمارستان بالغ 
بر 222 میلیارد ریال تایید شد تا پروژه توسعه بیمارستان توحید جم 

کلید بخورد که انشاءاهلل در سال جاری عملیاتی خواهد شد. 
اکنون صدور نقشه، مطالعات زمین شناسی و خاک شناسی انجام و 
مشکالت موجود در نقشه های ساختمانی ارائه شده نیز بر طرف شده 
و در ادامه با مناقصه و معرفی پیمانکار این کار عملیاتی خواهد شد 

که با سرعت قابل قبولی، شاهد پیشرفت مراحل انجام آن هستیم.

 چه بخش هایی شامل طرح توسعه می شوند؟
بخش های جدیدی مثل آی سی یو نوزادان با ظرفیت شش تخت 
و شش تخت Post Icu )مراقبت های بعد از آی سی یو(  و بخش 
آی سی یو بزرگساالن با ظرفیت سه تخت عادی و یک تخت 

ایزوله.
همچنین اتاق عمل بیش از دو برابر وضعیت کنونی افزایش ظرفیت 
خواهد داشت و از دو اتاق عمل به پنج اتاق عمل افزایش می یابد و 
در آینده می توان پنج عمل جراحی همزمان داشت. در بخش سی 
سی یو نیز افزایش تخت با شرایط جدید ساختاری خواهیم داشت، 
شرایط فیزیکی بخش های تاالسمی نیز تغییر خواهد کرد؛ اما افزایش 
تخت را در این بخش نداریم.  ضمن آنکه بخش تشخیص بیماری های 
زنان)Gynecology Ward ( نیز با ظرفیت 16 تخت در دستور 
کار قرار گرفته و تا پایان امسال احداث و راه اندازی می شود. بخش 
مراقبت های روتین نوزادان )Nursery( بالفاصله بعد از تولد را نیز 
ایجاد خواهیم کرد. واحدهای پشتیبانی مانند سلف سرویس و 
الندری بیمارستان نیز در یک فضای جدید طراحی و ساخته خواهد 

شد. 
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طرح توسعه بیمارستان توحید جم از اواخر 
سال 96 کلید خورد و سال 97 با توجه به 

نیازهای10 سال آینده شهر جم و 
کارکنان صنعت نفت در دستورکار 

قرار گرفت و مقرر شد که این 
توسعه به دو قسمت افزایش 

تعداد بخش های تخصصی و 
افزایش ظرفیت بخش های 

موجود تقسیم  شود

اکنون ظرفیت اورژانس شش تخت با یک تخت ایزوله و دو تخت اطفال 
است که در دستور جدید اورژانس، 12 تخت بستری موقت، یک تخت 
ایزوله، یک تخت اعصاب و روان و یک اتاق سوختگی مجهز به آخرین 
امکانات درمان های اولیه سوختگی به ظرفیت دو تخت و یک بخش 

اورژانس اطفال به ظرفیت چهار تخت، تعبیه شده است.
 همچنین واحد تریاژ، دو اتاق پزشک عمومی سرپایی، اتاق معاینه پزشک 
متخصص طب اورژانس و واحدهای پشتیبانی اورژانس شامل رادیولوژی، 

آزمایشگاه و داروخانه هم در این توسعه دیده شده است. 

 توسعه بیمارستان طی چند سال به اتمام می رسد؟ 
اگر شرایط مساعد باشد و شش ماه نخست سال 98 تجهیز کارگاه 
صورت گیرد، انتظار داریم طی دو سال تمام ظرفیت های در دست تهیه 

این پروژه را به بهره برداری برسانیم. 

 بر اساس فارماکوپه دارویی صنعت نفت، )دستورات 
دارویی( برخی از داروهای خارجی حذف می شود، در این زمینه 
چه تمهیداتی برای جایگزینی این داروها در نظر گرفته شده 

است؟ 
فارماکوپه نفت، رونوشتی نسبتا کامل از فارماکوپه کشوری و داروهای 
ژنریک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و از تغییرات 
دستورات دارویی کشور نیز تبعیت کرده و با آن همگام است، ضمن 

اینکه منکر مختصر نقص موجود نیز نیستیم. 
مدیریت دارویی بهداشت و درمان صنعت نفت، آن را در اولویت 
رسیدگی قرار داده و با همکاری مراکز ستادی طی سال گذشته، نقایص 
آن را به حداقل رسانده است. در این بین گاه داروهایی خاص که تحت 
پوشش بیمه ای کشوری و زیر مجموعه های آن نیست، با تشخیص 
کمیسیون عالی پزشکی بهداشت و درمان نفت در صورت نیاز بیمار 
مورد تایید قرار می گیرد و تحت پوشش بیمه نفت به بیماران ارائه 

می شود.
در این خصوص تمهیدات جدیدی در نظر گرفته شده که در آینده 

نزدیک، به اطالع کارکنان شرکت نفت خواهد رسید.
ضمن اینکه اولویت اول، مصرف داروهای تولید ایران است و ما موظف 
به تهیه و پخش داروهای شرکت های داخلی بوده و مدعی هستیم که 
داروهای تولید داخل طبق استانداردهای روز دنیا تهیه شده و با 

اعتماد100 در صد در پروسه درمان قابل استفاده هستند.

 گاهی اوقات مراجعه کننده بر این مدعاست که داروهای 
ایرانی کیفیت داروهای خارجی را ندارد. برای این منظور چه 

کارهایی صورت گرفته است؟ 
 در این باره، کمیسیون عالی و کمیسیون پزشکی  مناطق ستادی زیر 
مجموعه بهداشت و درمان نفت تصمیم می گیرد و در صورت تایید 
تفاوت تاثیر داروی خارجی و ایرانی، دارویی با اثر بخشی بهتر تجویز 

خواهد شد.
این داروها بیشتر برای بیماری های خاص یا صعب العالج است که اعضای 
کمیسیون پزشکی معموال در این موارد متناسب با شرایط بیماران 

بهترین تصمیم را اتخاذ می کنند.

 بیمارستان توحید جم به عنوان مرکز مشاوره دهنده به 
درمانگاه های مناطق عملیاتی در عسلویه، سکوهای نفتی و ... 
است. توضیح دهید که چه اقدام هایی در این خصوص صورت 

می گیرد؟ 
با توجه به ظرفیت بیمارستان توحید جم از نظر دسترسی 24 ساعته 
به پزشکان متخصص در فیلدهای تخصصی متفاوت، این مرکز در واقع 
یک مرکز ریفرال یا پذیرش کننده بیماران نیازمند به خدمات تخصصی 
پزشکی در سطح مناطق عملیاتی نفت و گاز در پارس جنوبی است که 
باید در شرایط خاص که امکان انتقال بیمار به بیمارستان فراهم نیست 
یا مجبور هستیم در کمترین زمان ممکن، برای ارائه خدمات اورژانسی 
تخصصی تصمیم گیری کنیم، همه مناطق دور دست یا سکوهای نفتی، 

از طریق سیستم تله مدیسین )تحت پوشش وب( با پزشک متخصص 
مورد نیاز، به شکل ویدئو کنفرانس در بیمارستان )بدون کمترین اتالف 
وقت( مشکالت را مطرح و دستورات الزم را دریافت و به این وسیله به 
گروه پزشکی مستقر در مناطق برای ارائه هر چه بهتر دستورات و 

خدمات تخصصی یاری می  رسانند.

 به بیماران بخش های ویژه تاالسمی و دیالیز بیمارستان 
توحید جم چه خدماتی داده می شود؟

بخش تاالسمی بیمارستان توحید جم با ظرفیت 5 تخت بستری به 36 
بیمار تاالسمی نیازمند در سطح منطقه خدمات ارائه می کند که غیر از 
ارائه خدمات تخصصی روزانه مانند تزریق روزانه خون و فراورده های 
خونی و نیز تهیه داروی دسفرال و تزریق آن برای بیماران، سایر خدمات 
پزشکی به این بیماران در همه سطوح، به شکل رایگان انجام می شود.

بتازگی به جای آمپول دسفرال، فرم خوراکی دارو برای بیماران تاالسمی 
در سیستم دارویی کشور تهیه و تقسیم شده که با توجه به عوارض کمتر 
این دارو و مصرف بهتر آن از سوی بیماران، مورد درخواست عموم این 
بیماران قرار گرفته است، از این رو کمیاب شده که مدیریت دارویی 
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر این دارو را تهیه می کند و به شکل 

رایگان در اختیار بیماران قرار می دهد.
بخش دیالیز بیمارستان توحید جم نیز در فضایی به مساحت 220 
مترمربع، با مشارکت بنیاد امور بیماری های خاص، دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر و با مساعدت مالی شرکت پاالیش گاز فجر جم، شورای اسالمی 

شهرستان جم و همچنین خیرین نیکوکار این شهرستان ساخته و 
تجهیز شده است. با راه اندازی این بخش از اعزام ساالنه 3900 بیمار 
دیالیزی به شهرستان های مجاور جلوگیری می شود که این موضوع 
نقش بسیار ارزنده ای در کاهش سختی ها و مشکالت این گروه از بیماران 
داشته است و اکنون به 22 بیمار در سطح شهرستان جم خدمات 
درمانی در 2 شیفت صبح و بعد از ظهر ارائه می شود. ظرفیت این بخش 

شامل 5 تخت عادی و یک تخت ایزوله است.
وظیفه دیگر بخش دیالیز، ارائه خدمات دیالیزی به بیماران مسموم شده، 
به عنوان اولین خط درمان در مسمومیت های شیمیایی و دارویی و نیز 
مسمومیت به دنبال گزش حیوانات با سم مهلک و کشنده است که 
بخصوص در مسمومیت ها و مارگزیدگی، بخش دیالیز بیمارستان کمک 

شایانی به بیماران کرده است.

 بیماران پلی کلینیک  تخصصی چه خدماتی دریافت 
می کنند؟

پلی کلینیک تخصصی در دو زیرگروه به بیماران خدمات ارائه می کند. 
گروه اول، کلینیک های تخصصی واجد پزشکان متخصص است که 
شامل رشته های داخلی، جراحی، اطفال، زنان، ارتوپدی، قلب، بیهوشی، 
طب اورژانس، گوش و حلق و بینی و چشم است. پزشک چشم و گوش 
و حلق و بینی 10 تا 15 روز در ماه و در سایر بخش ها پزشک نیز به 
صورت شبانه روزی حضور دارد و در برخی بخش ها مانند اطفال و زنان 
و زایمان دو متخصص بیماران را ویزیت می کنند. بخش دندانپزشکی 

نیز با ظرفیت شش یونیت و سه دندانپزشک عمومی در دو شیفت صبح 
و بعد از ظهر خدمات ارائه می کند.

گروه دوم، بخش های تشخیصی و داروخانه هستند. بخش های 
و  اندوسکوپی  آزمایشگاه، سونوگرافی،  واحد  تشخیصی شامل 
کولونوسکوپی، تست ورزش و اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی، 
هولتر مانیتورینگ برای فشارخون و آریتمی های قلبی واسپیرومتری 

است.
بخش کلینیک تخصصی پزشکان بیمارستان توحید جم به طور 
میانگین روزانه پذیرای حدود 500 بیمار است که در نوع خود آمار 

شایان توجهی دارد.

 علت حضور 15 روزه پزشکان چشم و گوش و حلق و بینی 
چیست؟ 

یکی از مشکالت بیمارستان توحید جم، ظرفیت پایین اتاق عمل  موجود 
است. اتاق عمل موجود در این بیمارستان جوابگوی بیماران ارجاعی با 
مشکالت و بیماری های چشم، گوش و حلق و بینی که الزما برای درمان 
نیاز به جراحی دارند، نیست. بنابراین در طرح توسعه بیمارستان، افزایش 
تعداد اتاق های عمل از دو به پنج اتاق مدنظر است که انشاءاهلل با حصول 

این نتیجه، امکان حضور بیشتر متخصصان هم فراهم خواهد شد.

 در خبرها آمده است که بیمارستان توحید جم دارای 
متخصص طب اورژانس است. در این ز       مینه توضیح می دهید؟ 

بیمارستان توحید جم، همگام با ارائه خدمات روز دنیا، استانداردسازی 
ارائه خدمات درمانی خط اول درمان یا اورژانس را مد نظر قرار داده و 
نزدیک به چهار سال است که متخصص طب اورژانس به صورت تمام 
وقت در بخش اورژانس این بیمارستان مستقر شده است و با این اقدام 
استانداردسازی کیفیت خدمات درمانی تخصصی اورژانس را افزایش 
داده و شاهد این مدعا، سیستم ارزیابی وزارت بهداشت در قالب اعتبار 

بخشی است که اورژانس بیمارستان توحید جم در پنج شاخص مورد 
بررسی قرار گرفته و رتبه برتر را در سطح استان بوشهر کسب کرده 

است.

 اتوبوس آمبوالنس مستقر در منطقه چه خدماتی به مناطق 
عملیاتی ارائه می کند؟

اتوبوس آمبوالنس، شش تخت بستری موقت و یک تخت ویژه بیماران 
سوختگی دارد که تمامی تخت ها به تجهیزات الزم برای معاینات 
ابتدایی بیماران و مانیتورینگ قلبی – تنفسی مجهز بوده و شرایط 
مراقبت های اولیه و موقت بیماران عادی را دارد و با توجه به احتمال 
بروز بحران و شرایط ویژه در مناطق عملیاتی دور دست یا در بحران های 
همراه با ازدحام بیمار، این اتوبوس آمبوالنس کمک شایانی به ارائه 
خدمات اورژانسی و تخصصی اولیه در مناطق بحران زده می کند و 
می تواند با حداکثر ظرفیت، بیماران نیازمند به خدمات تخصصی تر را 
با ارائه مراقبت های ویژه در طول مسیر، با حداقل خطر ممکن انتقال 
دهد. این آمبوالنس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مستقر بوده 

و در دسترس مدیریت سالمت این مرکز است.

 از دیگر کاربردهای اتوبوس آمبوالنس می توان به چه 
مواردی اشاره کرد؟ 

در طرح غربالگری فشار خون کشوری، بتازگی بهداشت و درمان صنعت 
نفت، به عنوان یکی از واحدهای همگام با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 
از اتوبوس آمبوالنس برای پیشبرد هر چه بهتر این طرح استفاده کرده 

و به همراه دو تیم، به مناطق درمانی دور دست اعزام می شود. 

 آیا برنامه ای برای افزایش تعداد اتوبوس آمبوالنس دارید؟ 
با حضور اولین دستگاه، خدمات ارائه شده و ارزیابی این خدمات و 
همچنین انجام نیازسنجی، در صورت مثبت بودن بررسی های انجام 

شده، امکان خرید دستگاه دیگر نیز وجود خواهد داشت.

 سخن آخر؟
با توجه به سیاست های کالن وزارت نفت مبنی بر اولویت توسعه در 
میادین نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه و نیز رشد جمعیت 
مورد انتظار در منطقه و همچنین متناسب با توسعه فضای فیزیکی 
بیمارستان، قطعا مهمترین و اولین نیاز بیمارستان در سال جاری و 
آینده، تامین نیروی انسانی تخصصی و درمانی و تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز است که از مسؤوالن می خواهم به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
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 با توجه به باور شما که تمدن بر پایه 
نوآوری ها و فناوری های نو مهندسی بنا شده 
است؛ آیا رشد و پیشرفت بشر را در گرو 

ماشین آالت صنعتی و مهندسی می دانید؟
بدون شک خیر، بلکه ترکیبی از اختراع و 
پیشرفت ماشین آالت صنعتی، علم مهندسی 
و خود بشر از عوامل این رشد و پیشرفت 
مهندسی،  علم  وجود  بدون  بوده اند. 
پیشرفتی را شاهد نخواهیم بود، ضمن آنکه 
ماشین آالت نیز بدون حضور بشر راه به جایی 

نخواهند برد.

 آیا متوجه ترس عمومی  از فناوری های 
بسیار پیشرفته هستید؟

بله، تا زمانی که بشر در مسیر صحیح گام 
برمی دارد، به برخی پیشرفت های مهندسی 
نیازی نیست. حتی بعضی از آنها نامطلوب هم 
هستند و پیامدهایی پیش بینی نشده دارند 
که از آنها واهمه دارم. استفاده مهار نشدنی 
از مواد فسیلی برای ساخت بمب، رعب آور و 
وحشتناک است که حتی می تواند بیماری زا 

هم باشد. 

 فناوری های نو به افراد بی شماری، ثروت 
و قدرت فراوان اعطا کرده و این شرایط، از 
میان بردن حریم خصوصی را در پی داشته، 

آیا چنین شرایطی قابل قبول است؟
البته این مسائل نگران کننده است، چنین 
مواردی ما را به مهار فناوری هدایت می کند؛ 
برای نمونه استفاده از فناوری تشخیص چهره 

در غرب به شدت کنترل می شود.
در چین نیز از فناوری تشخیص چهره برای 
تشخیص دادن ملیت  ها و مهار آنان استفاده 
می شود که  این  رویه نادرست است. البته 
استفاده از فناوری تشخیص چهره در برخی 
مناطق جهان بسیار سودمند بوده است؛ به 
قانون،  اجرای  برای  آن  از  که  گونه ای 
پرداخت ها و ورود و خروج به ساختمان ها و 
ایجاد آسایش برای مردم بهره می برند، اما 
موارد دیگری هستند که راهی اشتباه در 
پیش گرفته اند یا اینکه فناوری به دست افراد 

نااهل افتاده است.

 آیا فناوری، مشکالت پیش روی ما را حل 
می کند؟

من خوشبین هستم، مهندسی به معنای 
کاوش در زندگی است. این علم، کارهای 
خارق العاده ای را برای جهان انجام داده و به 
اشاعه صلح در دنیا و کاهش خشونت و 

جهانی  ایمن تر و پاک تر کمک کرده است.
افزایش طول عمر بشر، تحصیالت مطلوب تر، 
کاهش فقر و همه اینها از مواهب و آثار علم 

مهندسی است.
مهندسان در مقایسه با پزشکان، زندگی های 
بسیاری را نجات داده اند و برای نمونه به 
افزایش سالمت آب آشامیدنی کمک فراوانی 
کرده اند. در طول عمرم، جمعیت جهان سه 

برابر شده و شاخص سالمت نسبت به زمانی 
که یک سوم شرایط کنونی بود، بهبود یافته 

است.

 آیا فناوری، جهان را به جایی امن تر بدل 
کرده است؟ شما ریاست هیئت مدیره 
شرکت هواوی چین را به عهده دارید که 
5G در  فناوری  پیشگام  و  پیش قراول 
دنیاست، آیا این فناوری امنیت انگلیسی ها 

و آمریکایی را به مخاطره می اندازد؟
این موضوع به سطح ریسک بستگی دارد، 
دولت انگلیس ظاهرا اعالم کرده است که شما 
می توانید سیستم را به دو ناحیه ریسک 
اگر  کنید،  تقسیم  باال  ریسک  و  پایین 
فناوری های معین را در ریسک پایین نگه 
دارید، از آن استقبال می کنند، در حالی که 

آنها ریسکی نمی پذیرند.
شدن  برچیده  زمان  ز  ا مشکل  این 
آزمایشگاه های تحقیقات صنعتی و توسعه 
علمی Bell Labs شرکت فنالندی نوکیا که 
تحقیقات اولیه روی تلکام را انجام داد، آغاز 

شد.
قطعات یکجا و ارزان فروخته شد و به جایی 
 5G رسیدیم که اکنون آمریکا  به فناوری
رویکرد تجاری ندارد و این فناوری تنها در 
دست شرکت های نوکیا، اریکسون و هواوی 
است. قرار گرفتن در این موقعیت برای جهان 
آسان نیست و باید دید که از این شرایط رها 

می شود یا خیر.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با 
هواوی وارد یک جنگ تجاری شده، بنابراین 
باید دید این بخشی از یک جنگ تجاری 
است یا امنیتی، حل این مشکل بسیار دشوار 

است.
مسئله بزرگ درباره این فناوری ها غلبه بر 
میراث گذشته است، بسیاری از افراد به حفظ 
گذشته عالقه مند هستند، زیرا از آن طریق 

کسب درآمد می کنند.

 چه نظری درباره فعالیت های زیست 
محیطی گرتا تانبرگ دارید؟

من می گویم که در این زمینه بیشتر از او در 
این سیاره زندگی کرده ام و رسیدن به این 
فعالیت های  از  کربن زدایی  یعنی  هدف 
صنعتی فرآیندی زمان بر است؛ بنابراین طرح 

پیشنهادی من این است که به خاطر داشته 
باشیم انرژی، سیستم بسیار بزرگی 

است و در این زمینه راه حل یگانه 
وجود ندارد. نمی توانیم یک گلوله 
جادویی داشته باشیم که به عنوان 

یک راه حل کارآیی داشته باشد.
گاز  انتشار  از  کاستن  برای 
دی اکسیدکربن در همه فعالیت ها 

باید تالش کنیم، زیرا مجاب کردن 
آنها برای تغییر فعالیت هایشان 

کاری بسیار دشوار 
است.

چین در حال تولید نوعی زغال سنگ برای 
فروش آن به هند است. شرایطی که در 
انگلیس رخ می دهد، در واقع قابل توجه 
نیست، بلکه اتفاق هایی که در کشورهایی 
مانند چین،  اندونزی و هند در حال رخ دادن 
است، اهمیت دارد، زیرا ما به گاز، نفت و 
زغال سنگ نیاز داریم و باید همه تالش خود 
را برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به 
کار بگیریم. این موضوع برای آینده جهان 

بسیار اهمیت دارد.

 شما از مشکالت تغییرات اقلیمی  آگاه 
هستید، اما اکنون ریاست هیئت مدیره 
شرکت »L1 انرژی« را به عهده دارید و 
همچنان در صنعت نفت در حال فعالیت 

هستید.
نفت و گاز. من شرکتی ایجاد کرده ام که 70 
درصد فعالیت های آن روی بخش نفت و تنها 
30 درصدش در بخش گاز متمرکز است؛ گاز، 
کربن کمتر و سازگاری بیشتر با محیط زیست 
دارد و موارد مصرف آن مصارف گوناگون و 
متنوع است ضمن آنکه فناوری جدیدتری 

دارد.

چه  دی اکسیدکربن  کاهش  برای   
فعالیت هایی انجام می دهید؟

زمانی که من در شرکت بی پی کار می کردم، 
طرحی را ارائه داد، اما بی پی هم اکنون بیشتر 

از گذشته نفت تولید می کند...
مدتی است که من هم از آنجا دور بوده ام. 
بزرگترین صندوق انرژی های تجدیدپذیر را 
راه اندازی کرده ام. سرمایه گذاری10 میلیارد 
دالری دراین بخش ثابت می کند که افراد 
می توانند از این راه درآمد بیشتری به دست 

آورند.
زمان زیادی می برد تا نفت و زغال سنگ از 
سیستم انرژی جهان خارج شود و برای 
خروج گاز از سبد انرژی جهان زمان بیشتری 

الزم است.
برای کاستن از انتشار دی اکسیدکربن از 
هیدروکربن ها ابزارهایی داریم و کمبودی که 
احساس می شود، نبود هزینه های صحیح 

است.
وقتی کار زیادتری انجام می دهید، در حالت 
عادی، برای شما ارزان تر تمام می شود، به غیر 
از انرژی هسته ای که در این باره استثنا 
وجود دارد، هر چقدر کار بیشتری 
انجام دهید، برای شما گران تر تمام 
با  مشکل  ین  ا  . د می شو
استانداردسازی برطرف می شود.
دولت ها باید نخستین ریسک را 
که بسیار هم باالست، برای کاهش 
انتشار دی اکسیدکربن در نظر 
بگیرند و صنعت باید به دومین 
 ، د شو ل  بد یسک  ر
به طوری که به تدریج 
هم در حال کاهش 

است، موضوعی که اکنون در زمینه انرژی  
خورشیدی حکفرماست، موضوع مهمی 
 است، اما بخش کوچکی از سیستم انرژی 

جهان را شامل می شود.

 اما شما کتابی علیه فناوری شکست 
هیدرولیک به رشته تحریر درآورده اید، در 
حالی که مدیر شرکت کادریال بوده اید، آیا به 

نظر شما منطقی است؟
نه، شکست هیدرولیک در انگلیس مقرون 
به صرفه نیست. در این باره باید آزمایش کرد 
و دید که آیا کارآمد است، شاید ما نیازی به 

انجام آن کار نداشته باشیم.
ر  نتشا ا هش  کا ن  ا می تو یا  آ
دی اکسیدکربن و گازهای گلخانه ای را برای 
جلوگیری از وقوع سناریوهای ترسناکی که 

پیش بینی می شود، سریع تر انجام داد؟
 اگر هم اکنون در این مسیر گام برداریم، 
شانسی باقی می ماند و اگر چنین نکنیم، 
شانس ما کمتر و کمتر می شود. 22 سال پیش 
گفتم اکنون باید آغاز کنیم، البته کارهایی 

انجام شده، اما کافی نبوده است.

 آیا تالش بشر، حرکت به سمت سیاره ای 
دیگر است؟

کسی نمی داند، جیمزالوالک دیدگاه مرا 
تغییر داد. او به من یادآوری می کند تالشی 
برای این سیاره نمی کنیم، بلکه انسان ها به 
سادگی در این سیاره هستند. این سیاره از 
خودش مراقبت می کند و رویه زندگی خود 
را دارد و کاری که ما باید انجام دهیم، تنظیم 
مسیر است. ما خواهیم رفت و زمین بر 

خواهد گشت.

 منظورتان این است که زمین خودش 
خرابی ها را اصالح می کند؟

بدون شک خیر، تنها کاری که در این شرایط 
باید انجام دهیم، این است که کارهایی را 
برای آماده کردن زمین به منظور زیست بشر 
انجام دهیم، زیرا اگر این کارها را انجام 
ندهیم، نه تنها یک بخش، بلکه شرایط را 
برای بشریت به خطر انداخته ایم و این کاری 

اشتباه است.

 شما می گویید زمین برای بشریت است؟ 
بدون تردید ما مسئولیتی برای ادامه زندگی 

هم داریم؟
ما پیشکار هستیم، زیرا بشر باید روی این 
سیاره زندگی کند، بشر باید در جو با مقداری 
مشخص اکسیژن زندگی کند، اگر به جای 
دیگری نقل مکان کنیم، به راحتی نمی توانیم 
با آن مکان ارتباط برقرار کنیم. باید چگونگی 
ایجاد محیطی برای زندگی سالم را یاد 

بگیریم و این راهی دشوار را می طلبد.
منبع: گاردین 
ترجمه: عباس حاجی هاشمی

  ادموند جان فیلیپ براون، مدیرعامل پیشین شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم )بی پی( از مدیران ارشد 
فعال در حوزه انرژی در گفت وگویی مفصل با روزنامه انگلیسی »گاردین« به بیان مسائل متنوعی درباره 
باورهای شخصی  خود، همچنین دیدگاهش درباره دعوت »گرتا تانبرگ«، دختر نوجوان 16 ساله سوئدی برای 

پایان دادن به بی مهری ها نسبت به تغییرات جوی و تالش های زیست محیطی  او می پردازد.
براون  متولد سال 1948 میالدی )1327 شمسی، 71 ساله( است که از سال 1995 میالدی تا سال 2007 به 
مدت 12 سال مدیرعامل شرکت »بی پی« بوده است. وی در سال 2015 میالدی با سمت رئیس هیئت مدیره 

شرکت روسی »L1 انرژی« دوباره پا به عرصه فعالیت های نفتی گذاشت.
براون از زمان پایان همکاری  با بی پی، پنج کتاب به رشته تحریر درآورد. وی در تازه ترین اثرش می نویسد: 
مهندسان با فعالیت در حوزه ها و مباحثی مانند هوش مصنوعی و جلوگیری از گرم شدن زمین، جوامع بشری 

را از تهدیدها و خطرهایی مانند بیماری  نجات خواهند داد.
متن کامل گفت وگوی گاردین با براون در پی می آید:

زمین از خودش مراقبت می کند و رویه زندگی خود را دارد؛ 
کاری که ما انجام می دهیم، تنظیم مسیر است. ما خواهیم 

رفت و زمین برخواهد گشت 

مدیرعامل پیشین شرکت بریتیش پترولیوم:

 از سبد انرژی جهان
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معاون مهندسی وتوسعه شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: بومی سازی مواد شیمیایی 
آزمایشگاهی موجب140درصد صرفه جویی درمصرف این مواد شده است. 
حامدعلیشیری بابیان این که مواد شیمیایی آزمایشگاهی از طریق شرکت هاي 
خارجی تهیه وهزینه و زمان زیادی برای آنها صرف می شد، اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت کیفیت این مواد درفرآیند آنالیز و تهیه دیتاهاي آزمایشگاهي، تامین آنها 
از شرکت هاي خارجي انجام می شد، اما این مشکل باشناسایی تولیدکنندگان 
داخلی برطرف شده است ومواد شیمیایی آزمایشگاهی از داخل تامین می شود. 
وی با تاکید برحمایت از تولید داخل و جلوگیری ازخروج ارز از کشور تصریح کرد: 
خرید وسفارش گذاری دستگاه ها، تجهیزات، مواد شیمیایی و دیگر اقالم مصرفی 
آزمایشگاه، برپایه بومی سازی انجام می شود. علیشیری همچنین با اشاره به این 
که مواد شیمیایی یکی از اقالمی است که به دلیل مصرف مستمر درآزمایشگاه 
باید به صورت ساالنه تأمین شود، اظهار کرد: اهمیت این موضوع موجب شده است 
که بومي سازي مواد شیمیایی آزمایشگاهی ازچند سال قبل، در دستور کار قرار 
گیرد. معاون مهندسی وتوسعه شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به منویات مقام 
معظم رهبری مبنی برحمایت ازتولید داخل تصریح کرد: شرکت پاالیش گاز ایالم 
خریدهای خود را در زمینه مواد شیمیایي مصرفي آزمایشگاه از تولیدکنندگان 

داخلی آغاز کرده است و این مهم را تداوم خواهد بخشید.

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

2223

   شرکت ملی صنایع پتروشیمی

       شرکت گاز استان هرمزگانشتاب در ساخت پتروشیمی دماوند
آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای 

برآفتاب و الی بیشه

مدیرعامل شرکت گازاستان هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به دو روستای »برآفتاب« و»الی بیشه« شهرستان 
حاجی آباد خبر داد. فوادحمزوی درآیین کلنگ زنی به این 
روستاها که باحضور فرماندار حاجی آباد، مقام های محلی 
روستا  دو  این  به  گازرسانی  برای  گفت:  برگزارشد، 
اجرای15کیلومترشبکه و نصب 125 انشعاب پلی اتیلن، 

پیش بینی شده است.
 حمزوی، مدت اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای برآفتاب 
والی بیشه را205 روز تقویمی اعالم واظهار کرد: اعتبار 
پیش بینی شده برای اجرای این طرح 47 میلیارد ریال است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان با اشاره به این که 
حاجی آباد شهر سبز استان هرمزگان است، افزود: هم اکنون 
99 درصد جمعیت این شهر با بیش از هشت هزار خانوار 
زیرپوشش گاز طبیعی قرار دارند. حمزوی یادآورشد: گازرسانی 
به روستاهای دهستان باال، دهستان پایین، باینوج و دشتوییه 

حاجی آباد نیز در دست اجراست.

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب
ایمن سازی بخشی از خط لوله 

برداسپی - کرمانشاه
بخشی از خط لوله انتقال نفت خام و فراورده برداسپی- 

کرمانشاه با استفاده از روش استوپیچ گذاری ایمن شد.
 رحمان رضایی، رئیس مهندسی خوردگی شرکت خطوط لوله 
ومخابرات نفت منطقه غرب با اشاره به ضرورت ایمنی خطوط 
لوله انتقال نفت خام و فراورده های نفتی به ویژه درمناطقی که 
دچار آب بردگی شده اند، اظهار کرد: خط لوله انتقال نفت خام 
و فراورده نفتی برداسپی– کرمانشاه ازجمله خطوطی است که 
ایمن سازی بخشی ازآن به منظورجلوگیری از آسیب دیدگی 
پوشش آن به واسطه شسته شدن خاک ناشی از بارندگی، در 
دستور کار قرار گرفت. وی گفت: ایمن سازی خط لوله یاد شده 
درکیلومتر120 این خط لوله 16 اینچ درمسیری به طول پنج 

متر انجام شده است.
 رئیس مهندسی واحد خوردگی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه غرب، ترمیم پوشش خط لوله 8 اینچ انتقال نفت 
خام نفت شهر- کرمانشاه به طول 30متر درکیلومتر149را از 
دیگر فعالیت های نیروهای این واحد خواند. وی تصریح کرد: 
این بخش ازخط لوله یادشده، براثر آب بردگی دچار آسیب شده 
بود که پس از ترمیم پوشش، با ریختن خاک نرم روی آن تا 

حد ممکن ایمن سازی شد.

 همزمان با آغازشمارش معکوس برای راه اندازی طرح های جدید توسعه ای 
صنعت پتروشیمی در فاز دوم منطقه اقتصادی انرژی پارس، طرح 
پتروشیمی دماوند به منظور ارائه خدمات و سرویس های جانبی در حال 
تکمیل است. محمدرضا سمیعی، مدیرعامل پتروشیمی دماوند درباره 
پیشرفت تکمیل فاز نخست این طرح اظهارکرد: تا پایان امسال یا سه ماه 
نخست سال آینده فاز نخست پتروشیمی دماوند عملیاتی می شود. وی 
افزود: این طرح به منظور تأمین برق، بخار، اکسیژن و انواع آب های صنعتی 
برای 24 طرح فازدوم منطقه ویژه اقتصادی پارس عسلویه درسه 
فازطراحی شده است.هم اکنون 648مگاوات ظرفیت نصب شده داریم که 
230 مگاوات آن استفاده می شود. مدیرعامل پتروشیمی دماوند با اشاره 
به این که ظرفیت نصب شده واحد بخار درفازیک، 780تن است و250 
تن آن در پتروشیمی های مرجان، مروارید، کاویان، انتخاب و تخت 
جمشید مصرف می شود، تصریح کرد: ایستگاه گاز با ظرفیت یک میلیون 
نرمال مترمکعب درساعت فعال است وحدود 400هزار نرمال مترمکعب 
گاز نیاز پتروشیمی های کاویان، مرجان و نیروگاه دماوند را تامین می کند. 
سمیعی با بیان اینکه خطوط گاز، برق و بخار آماده است و رینگ 
آتش نشانی به طول 24 کیلومتر در غرب فاز یک کشیده شده است، ادامه 
داد: از فاز یک این طرح دو واحد آب های صنعتی و بخش اکسیژن و هوای 
ابزار دقیق و نیتروژن باقی مانده است که واحد آب با ظرفیت 40 هزار 
مترمکعب در روزتا شهریورماه امسال عملیاتی می شود و تأمین کننده 

آب دریا، آب RO1 و آب DM برای تولید بخار خواهد بود. وی درباره 
واحد باقی مانده فاز نخست پتروشیمی دماوند گفت: واحد ASU تأمین 
کننده اکسیژن و نیتروژن در واحدهای متانول است که هم اکنون 65 
درصد پیشرفت دارد و امیدواریم یک واحد 72 هزار نرمال متر مکعب تا 
پایان امسال و واحد دیگر سه ماه نخست سال آینده عملیاتی شود. 
مدیرعامل پتروشیمی دماوند تصریح کرد: طرح پتروشیمی دماوند یک 
پروژه بزرگ است که سرمایه گذاری بسیار زیادی را می طلبد و هم اکنون 
تجهیزات مورد نیاز تهیه شده و ساخت فاز یک طرح 72 درصد پیشرفت 
داشته است. وی تصریح کرد: این شرکت درحال مذاکره برای تأمین 
بخشی از اکسیژن مورد نیاز و تأمین فاینانس برای دو واحد هوای دیگر 

برای طرح های آینده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بهره برداری از واحد MEG تا پایان 99
مدیرعامل پتروشیمی پارس فنل گفت: پیش بینی می شود واحد منو 
اتیلن گالیکول ))MEGپتروشیمی پارس فنل، تا پایان سال آینده 
به بهره برداری برسد. بهزاد توکلی گفت: ظرفیت تولید این واحد 
553هزار و 500 تن اتیلن گالیکول و محصول اصلی آن به ظرفیت 
500هزارتن، منواتیلن گالیکول است. به گفته وی، دی اتیلن 
گالیکول باظرفیت 50هزار تن وتری اتیلن گالیکول با ظرفیت 3500 
تن، محصوالت جانبی تولیدی واحد مزبورخواهند بود. مدیرعامل 
پتروشیمی پارس فنل پیشرفت فیزیکی طرح ساخت واحد منو اتیلن 
گالیکول را58 درصد اعالم واظهارکرد: عمده محصوالت این واحد 
دردست ساخت، صادراتی خواهد بود و پیش بینی می شود ساالنه ارز 
آوری قابل توجهی داشته باشد. توکلی درباره اهم فعالیت های صورت 

گرفته دربخش تدارکات طرح یاد شده گفت: سفارش گذاری عمده 
تجهیزات طرح صورت گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان 
تیرماه امسال سفارش گذاری تجهیزات باقی مانده )بخشی از تجهیزات 
برق و ابزار دقیق( نیز پایان یابد. وی با بیان این که تا پایان امسال همه 
تجهیزات در محل پروژه دریافت می شوند، پیشرفت حاصل شده 
درنصب تجهیزات ثابت را 38 درصد اعالم کرد. مدیرعامل پتروشیمی 
پارس فنل با اشاره به این که سهامدار اصلی طرح ساخت واحد 
مونواتیلن گالیکول پتروشیمی پارس فنل، شرکت هلدینگ 
باختراست، افزود: اجرای این طرح از ابتدای سال 93 در زمینی به 
وسعت 7.33 هکتاردرفاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس آغاز شده است.

 پاالیشگاه ایالم
صرفه جویی 140 درصدی با 
بومی سازی مواد شیمیایی 
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در همین زمینه هم تفاهم نامه همکاری توسعه منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان روز دوشنبه )20خردادماه( با هدف 
به روند عملیات اجرایی طرح های  ساماندهی و شتاب بخشی 
پتروشیمی این منطقه میان بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی و خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو )سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( امضا شد. این دومین تفاهم نامه همکاری 
توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان است که با هدف 
ساماندهی و تسریع در عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی این منطقه امضا 
می شود و بر اساس آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه تعیین صالحیت 
واحدهای پتروشیمی را که بخواهند در منطقه یادشده مستقر شوند، به عهده 

دارد. 
بر اساس این یادداشت تفاهم قرار است زمینه تسهیل استقرار شرکت های 
پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان فراهم و سبب 
شتاب بخشیدن به عملیات اجرایی پنج طرح پتروشیمی این منطقه  شود که 
هر یک از این طرح های پتروشیمی قابلیت اشتغال 5 تا 7 هزار نفر را خواهند 
داشت. همچنین پیش بینی شده که در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 
امکان تولید 4میلیون تن فوالد، 18 میلیون تن محصوالت پتروشیمی و 1.2 
میلیون تن آلومینیوم فراهم شود. افزون بر این تأمین 6 هزار مگاوات برق در 
سال و احداث بندر پارسیان با ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنه 40 میلیون 
تن و ساخت تاسیسات آب شیرین کن، از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای 

این منطقه است.

افزایش 15 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی 
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، در این مراسم با اشاره به 
اینکه اجرای 14 طرح پتروشیمی در فاز نخست توسعه منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی بر پارسیان پیش بینی شده است، گفت: با بهره برداری از این طرح ها 
حدود 15 میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور اضافه 
می شود و به نظر ما این اقدام می تواند آغازی برای یک حرکت بزرگ در توسعه 
استان هرمزگان باشد.  وی با اشاره به اینکه از 55 مجتمع تولیدی صنعت 
پتروشیمی در کشور، 16 مجتمع در منطقه عسلویه متمرکز و فعال است، 
افزود: 30 طرح پتروشیمی در فاز 2 عسلویه، کنگان و دیر تعریف شده که 17 

طرح در حال پیشرفت و 13 طرح در مرحله تأمین مالی و دانش فنی است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به افتتاح 15 فاز پارس جنوبی از 
ابتدای دولت یازدهم تاکنون ادامه داد: با افتتاح این فازها خوراک قابل توجهی 

برای مجتمع های پتروشیمی تأمین می شود که این موضوع سبب توسعه 
هرچه بیشتر و سریع تر صنعت پتروشیمی خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو 
می تواند سبب پیشرفت صنعت پتروشیمی در منطقه پارسیان شود، اظهار 
کرد: زیرساخت های بسیار مناسبی در عسلویه فراهم است که به تناسب آن 

صنعت پتروشیمی هم می تواند در منطقه پارسیان گسترش یابد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به جدیت این شرکت در 
توسعه منطقه پارسیان تأکید کرد: امیدواریم با گسترش صنعت پتروشیمی، 

توسعه، رونق و اشتغال زایی را در این منطقه شاهد باشیم.

پیشرفت ۴۰ درصدی فاز نخست طرح توسعه منطقه پارسیان
در این مراسم خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز گفت: بیش از 
2 هزار هکتار زمین از منطقه پارسیان به طرح های صنعت پتروشیمی 
اختصاص داده شده که تاکنون در این زمینه دو موافقتنامه اصولی صادر شده 
و مقرر است زمینه فعالیت صنایع فوالد، پتروشیمی و آلومینیوم در منطقه 
ویژه صنایع انرژی بر پارسیان فراهم شود. همچنین 15 پست اسکله برای این 
منطقه پیش بینی شده که در فاز نخست، احداث چهار پست اسکله در حال 
انجام است. به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، پیشرفت فاز نخست توسعه 

منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 40 درصد است.
غریب پور تأکید کرد: امیدواریم در سال رونق تولید، شاهد سرمایه گذاری الزم 
در منطقه پارسیان باشیم تا این منطقه نیز مانند منطقه عسلویه نقش خود را 

در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. 
در این مراسم همچنین فریدون همتی، استاندار هرمزگان به ظرفیت های 
باالی این استان که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است، اشاره کرد و گفت: 
زیرساخت های الزم برای توسعه منطقه پارسیان فراهم شده است وفاز نخست 
بندر این منطقه در آینده ای نزدیک با حضور مقامات ارشد کشور آماده 
بهره برداری و افتتاح خواهد شد. همتی با اشاره به اینکه همه شرایط برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه پارسیان مهیاست، تصریح کرد: 20 
میلیون مترمکعب سهمیه خوراک در این منطقه وجود دارد که قابلیت توسعه 
نیز دارد. استاندار هرمزگان گفت: مذاکراتی نیز با صندوق توسعه ملی برای 
مشارکت و حمایت از متقاضیان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه 
پارسیان انجام شده است. وی ظرفیت های محیطی، دسترسی به آب های 
بین المللی، نیروی کار و خوراک در دسترس را از مزیت های سرمایه گذاری در 

سواحل جنوبی کشور برشمرد.

  مشعل   منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با هدف استقرار 
واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه فوالد، پتروشیمی، 
آلومینیوم و ایجاد فضایی برای تبادل کاال و بارگیری که می تواند 
نیازهای یوتیلیتی خود و واحدهای دیگر را تامین کند، در 
سطحی کالن پیش بینی شده و حاال به گفته مسؤوالن آن به 
حدود 40 درصد پیشرفت رسیده است. به نظر می رسد 
مزیت هایی قابل توجه نظیر نزدیکی به مخزن گازی پارس 
جنوبی، دسترسی به خطوط حمل ونقل دریایی، وجود گاز 
شیرین به میزان قابل برداشت باالتراز 100 میلیون مترمکعب 
در روز)حوزه های تابناک، شانول، وراوی و هما( در مجاورت 
منطقه، دسترسی به امکانات زیر بنایی موجود در سایت های 
پارس 1و2 و به خصوص زمینه استفاده از ظرفیت های 
استان های هرمزگان، بوشهر و فارس برای توسعه و نیروی کار 
منطقه و ... آینده ای قابل توجه و روشن را برای این منطقه رقم 

خواهد زد. 

NPC و ایمیدرو دومین تفاهم نامه مشترک 
توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 

پارسیان را امضا کردند

وشیمی و  برای پتر
منطقه ویژه پارسیان 



معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران درامور فنی و مهندسی از انجام 
چهارهزار و251 مترحفاری جهت دار و 
افقی روی 10حلقه چاه در دو ماه نخست 
امسال در مناطق نفت خیز کشور خبر 

داد. مهران مکوندی با بیان این که حفاری افقی 
وجهت دار ازشیوه های روزآمد صنعت حفاری 
است، افزود: افزون برحفاری جهت دار وافقی 
درمدت زمان یادشده، حفاری 163مترمغزه گیری 
نفت   ازمخازن  اطالعات جامع  که درکسب 
وگازبسیار اهمیت دارد، ازسه حلقه چاه محقق 
شده است. وی با تاکید بر این که هر یک از خدمات 
تخصصی فنی و ویژه حفاری دراجرای عملیات 
حفرچاه های نفت  و گازنقش اساسی ومکمل در 
زنجیره فرآیند کاردارد، اظهارکرد: دراین زمینه 
200 عملیات تخصصی شامل 67 موردعملیات 

نمودارگیری درون  چاهی78 مورد 
نمودارگیری سطحی و 55 عملیات 
تکمیل چاه انجام شده است. مکوندی 
گفت: درحوزه مدیریت خدمات فنی 
پایان  تا  فروردین  ابتدای  از  نیز 
اردیبهشت، 851 عملیات شامل181 مورد 
سیمانکاری، 21 مورد عملیات اسیدکاری ویژه، 
386مورد عملیات تزریق پذیری، همچنین47 
مورد خدمات لوله مغزی سیار، 78مورد عملیات 
آزمایش چاه با ساقه مته و 12 مورد عملیات کامل 
و ویژه حفاری با هوا انجام شده است. وی افزود: 
روش  به  ویژه  و  کامل  10عملیات حفاری 
فروتعادلی )UBD( به متراژ 340 متر، 84 
عملیات لوله گذاری چاه، 13مورد نصب آویزه و 19 
مورد آزمایش بهره دهی چاه ازدیگرموارد انجام 

شده در دو ماه ابتدای امسال است.

کتاب »پژوهش های نوین درحوضه 
زمین شناسی نفت و گاز دریای خزر« به 
همت کارشناسان اداره زمین شناسی 

شرکت نفت خزر تدوین و منتشر شد.
درمقدمه این کتاب به قلم علی اصولی، 

مدیرعامل شرکت نفت خزر، ضمن اشاره به موقعیت 
ژئوپولیتیک و ذخایر هیدروکربوری دریای خزر، 
آمده است: حوضه خزر جنوبی با توجه به شرایط 
جغرافیایی حاکم بر آن، پیچیدگی ها و ابهام های 
زمین شناسی خاصی دارد واکتشاف های هرچند 
محدود درعرصه های عمیق این حوضه وکشف نفت 
وگاز در ساختارهای جنوبی، مورد توجه کارشناسان 
و شرکت های بزرگ بین المللی نفتی قرار گرفته 
است. در بخش دیگری ازمقدمه آمده است: اطالعات 
به دست آمده از کاوش های اکتشافی وعملیات 
حفاری بخش خشکی و دریا درسه استان ساحلی 

خزر به برخی ابهام های زمین شناسی 
دراین منطقه پاسخ داده اگر چه همچنان 
سوال های بسیاری بدون پاسخ باقی 
مانده است.  دربخش دیگری از مقدمه 
کتاب پژوهش های نوین درحوضه 
زمین شناسی نفت و گاز دریای خزر، به این نکته که 
شرکت نفت خزر در پنج سال گذشته باهمکاری 
دانشگاه های داخلی، برخی ازمهم ترین ابهام های 
زمین  شناسی را درقالب پروژه های دانشجویی، مورد 
توجه قرار داده، اشاره شده است. مقاالت کتاب 
»پژوهش های نوین درحوضه زمین شناسی دریای 
خزر«با نگاهی جدید درچهارشاخه تکتونیک، 
رسوب شناسی، زمین شناسی، مهندسی و ژئوشیمی 
گردآوری شده است وعالقه مندان آخرین یافته های 
جدید حوضه نفتی دریای خزر می توانند آنهارا دراین 

کتاب مطالعه و پیگیری کنند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت گفت: در یک سال اخیر، یک 
هزار و 525 واگن باری با حمایت وزارت 
نفت به ناوگان حمل ونقل ریلی کشور 
پیوسته است. محسن دالویز درآیین 

گشایش فازپنجم طرح توسعه حمل ونقل ریلی 
افزود: این تعداد تا پایان امسال به 4100 واگن باری 
افزایش می یابد. وی بابیان این که وزارت نفت 
درقالب ظرفیت های ماده 12قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر، عالوه برحمایت ازصنعت ریلی، 
درچارچوب امضای قراردادهای راه آهن گام های 
بلندی برداشته است، ادامه داد: سرمایه گذاری 
دربخش حمل ونقل ریلی، افزون بر صرفه جویی در 
مصرف سوخت، درحفظ محیط زیست و تامین رفاه 
مردم نیزموثر است، به همین دلیل، وزارت نفت 
توجهی ویژه به این موضوع دارد. مدیرعامل شرکت 

بهینه سازی مصرف سوخت همچنین با 
تاکید براین که بهره مندی از ذخایر عظیم 
هیدروکربوری، مجوزی برای مصرف 
بی رویه انرژی درکشورنیست، تصریح 
کرد: براساس ترازنامه انرژی سال 1395 
درحوزه خانگی، حدود390 میلیون معادل بشکه 
نفت خام و در بخش حمل  و نقل نیز حدود 320 
میلیون معادل بشکه نفت خام، انرژی مصرف شده 
که نشان دهنده هدررفت ظرفیتی عظیم است.   
آیین افتتاح فازپنجم طرح توسعه حمل ونقل ریلی 
با موضوع پیوستن 400 دستگاه واگن لبه بلند باری 
به مبلغ قرارداد88میلیاردتومان، براساس توافقنامه 
بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و راه آهن 
جهموری اسالمی ایران توسط شرکت تجارت 
کوشش سپاهان به عنوان سرمایه گذار عامل 

صرفه جویی، برگزار شد.
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  پژوهشگاه صنعت نفت

امضای 
تفاهم نامه 
همکاری »مپصا«

پژوهشگاه صنعت نفت وشرکت مدیریت پروژه های 
صنعتی ابدال )مپصا( تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
جعفرتوفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، درحاشیه 
امضای این تفاهم نامه با بیان این که در پژوهشگاه 
عالقه به توسعه شبکه های همکاری وجود دارد و 
هیچ گاه تنها به امکانات داخلی سازمان بسنده نکرده 
است، افزود: صنعت نفت از یک سو با چالش های بسیار 
روبه روست و از سوی دیگر از زیرساخت ها و نیروی 
انسانی باتجربه بهره  می گیرد، از این رو سیاست اصلی 
این سازمان توسعه شبکه ها وشناسایی ظرفیت ها 
درمراکز تحقیقاتی و دانشگاهی است. وی اظهارکرد: 
امکانات و زیرساخت های بسیار مناسبی در شرکت های 
خصوصی و پژوهشگاه وجود دارد که این نقاط مشترک 
می تواند به انجام پروژه های مشترک بزرگی درسطح 

منجرشود.   چالش ها  از  بسیاری  رفع  و  کشور 
عبدالحسین شریفی، مدیرعامل شرکت »مپصا« نیز 
با تاکید بر این که مپصا به دنبال هم افزایی در داخل 
کشوراست، تصریح کرد: بیشتر فعالیت های این 
وچنانچه  است  باالدستی  زمینه  در  مجموعه 
حمایت های بیشتری ازآن انجام شود، در زمینه 
فعالیت های  و  مرتبط  فزارهای  نرم  ا طراحی 
آزمایشگاهی نیزمی تواند توانمندی های خود را توسعه 
بخشد. وی اظهارکرد: شرکت های خارجی به دنبال 
فعالیت های علمی و پژوهشی با کیفیت باال وهزینه 
پایین  هستند، مجموعه مپصا می تواند باایجاد هم 
 افزایی مناسب واستفاده ازامکانات پژوهشگاه صنعت 
نفت به اهداف تعیین شده دست یابد. مدیرعامل 
شرکت مپصا با اشاره به همکاری صنعت و دانشگاه 

دانشگاه های کشور  بیشتر  با  این شرکت  گفت: 
تفاهم نامه همکاری امضا کرده است؛ این موضوع از یک 
سو می تواند دانشگاه ها را با فرآیندهای اجرایی واین 
مجموعه را با دانش روزآمد دنیا آشنا سازد و از سوی 
دیگر می تواند زمینه ساز اقدام هایی موثر برای کشور 
باشد. آزمایش های مطالعات الگوسازی ژئومکانیک، 
مطالعه آسیب  سازندی در مغزه و فناوری های ازدیاد 
برداشت نفت  و گاز، ازمهم ترین موارد مندرج در 
تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت 

مپصاست.
توسعه فناوری های صنعت نفت، تجاری سازی، فروش 
خدمات و کاالها و فناوری های پژوهشگاه درداخل و 
خارج از کشور، ازدیگر مفاد این تفاهم  نامه همکاری 

است.

   منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 ایجاد    اشتغال

 برای 926 نیروی بومی 

مدیریت کار و خدمات اشتغال از جذب و 
به کارگیری 926 نفر نیروی بومی در شرکت های 
مستقر درمنطقه ویژه پارس در6 ماه گذشته 
خبر داد. بنابراعالم مدیریت کار وخدمات و 
اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
جذب این تعداد نیرو بومی درمدت زمان یاد 
اشتغال  و  گیری  کار  دربه  تحولی  شده 

نیروی های بومی منطقه به شمار می آید.
مجموع نیروهای شاغل درشرکت های مستقر 
درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 62 
هزارنفراست که19هزارنفرآن بومی  منطقه و43 
هزار نفر دیگر مربوط به نقاط مختلف کشور 
هستند. هم اکنون میزان اشتغال نیروهای بومی 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 31درصد 

و غیربومیان شاغل در آن 69 درصد است.
 بابه کارگیری نیروهای بومی جدیددر6ماه 
گذشته )926نفر(میزان اشتغال افراد بومی 
1.5درصد ازکل و5 درصد نیز در مقایسه با 

آبان ماه پارسال، بهبود یافته است.
یادآورمی شود نیروهای بومی به شرکت های 
نفت وگاز پارس، پارس جنوبی، ریتون، اویکو، 
همچنین پتروشیمی های پردیس، جم، دماوند، 
پایانه ها و مخازن پتروشیمی معرفی و مشغول 

به کار شده اند.

  شرکت نفت فالت قاره ایران    

   شرکت مهندسی و توسعه نفتکابل اندازی در عمق 64 متری
استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی

عضو و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت مهندسی و توسعه 
نفت )متن( هدف راهبردی کمیته ساخت داخل را استفاده 

حداکثری از ظرفیت ها و توان ساخت داخل اعالم کرد.
علی عباسی لرکی گفت: با توجه به نام گذاری امسال »رونق 
تولید«، تاکید براین اصل است که در این جهت از ظرفیت ها 
و توان تولید داخل به نحو مطلوب استفاده و از سازندگان 
داخلی حمایت شود تاچرخ تولیداقتصادی کشور به ویژه 

درحوزه  نفت در بهترین وضع ممکن بچرخد.
وی اقتصاد مقاومتی راروشی مبتکرانه برای مقابله با تحریم های 
اقتصادی علیه کشوربرشمرد و افزود: هدف اصلی شرکت 
مهندسی و توسعه نفت در این مسیر، کمترین وابستگی به 
کشورهای خارجی در زمینه نیازهای اساسی و راهبردی توسعه 

است.
عباسی لرکی اظهارکرد: پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی مستلزم تغییرنگرش اساسی درساختارهای اقتصادی 
واجرایی کشوراست که به یاری خداوند وبا به کارگیری توان 

فنی پیمانکاران داخلی به خوبی اجرا خواهد شد.

  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ارسال 600بسته مواد غذایی به مناطق سیل زده

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ازارسال 
600بسته موادغذایی به مناطق سیل زده خوزستان خبر داد.
عباس ممبینی افزود: در آستانه عیدسعید فطرمحموله 
کمک های اهدایی کارکنان شرکت نفت  و گاز کارون برای 
توزیع در بین سیل زدگان خوزستانی، تحویل هالل احمر 

خوزستان شده است.
وی با بیان این که این مرسوله دومین مرحله ازکمک های 
کارکنان مناطق نفت خیزجنوب به سیل زدگان خوزستانی 
است، افزود: برنج، خرما، رب گوجه، تن ماهی، کنسرو، قند، 
شکر و چای، از مهم ترین اقالم ارسالی به مناطق سیل زده 

است.
ممبینی اظهارکرد: این اقالم به ارزش یک میلیارد و 300 
میلیون ریال از سوی کارکنان شرکت نفت وگاز کارون تهیه 
وبا بسته بندی به وسیله بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان، برای تحویل به سیل زدگان، در اختیار هالل احمر 

قرار گرفته است.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، بسته های غذایی درمناطق بخش 
مرکزی اهواز از جمله الهایی، باوی و کارون توزیع خواهد شد.

ممبینی تصریح کرد: سومین محوله کمک های اهدایی 
ازسوی کارکنان شرکت نفت وگازمسجدسلیمان نیز، نیمه 
دوم خردادماه تهیه وبین سیل زدگان خوزستانی توزیع 

می شود.

عملیات کابل اندازی بین سکوهای R4 و W4 میدان رشادت منطقه الوان 
به طول حدود هزار و 650متردرعمق 64 متری دریا به همت همکاران واحد 
تعمیرات زیرآب منطقه الوان وسکوی رشادت انجام شد. فریبرزادراکی، رئیس 
سکوی رشادت گفت: دراین عملیات سه رشته کابل برق هریک به طول 
تقریبی 550متردر بستر دریا تثبیت و ضمن اتصال به بخش فوقانی سکو، 
کابل ها از سطح آب تاعمق 50متری به سازه سکو بسته شد. وی هدف ازاجرای 
این عملیات را انتقال برق ازسکوی رشادت )R4( به سکوی W4 برای 
راه اندازی پمپ های درون چاهی و نتیجه آن را افزایش تولید نفت سکو عنوان 
کرد. رئیس سکوی رشادت بابیان این که این گونه عملیات  معموال ازسوی 
کشتی های مجهزبه تجهیزاتDP با صرف هزینه های بسیار زیاد و زمان 
طوالنی انجام می شود، تصریح کرد: همکاران زبده و متخصص تعمیرات زیرآب، 
باروش ابداعی ایمن واستاندارد، موفق شدندعملیات کابل  اندازی را با همکاری 
کارکنان سکوی رشادت، درکمترین زمان ممکن و پایین ترین هزینه انجام 
دهند. ادراکی زمان انجام عملیات کابل اندازی بین سکوهای R4 و W4 میدان 

رشادت منطقه الوان را چهار روز اعالم کرد.

ثبت 7۰ میلیون نفر - ساعت کار بدون حادثه 
رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت فالت 
قاره ایران از ثبت 70میلیون نفر- ساعت کار بدون حادثه دراین شرکت خبر 
داد. ایمان شیریان پوربابیان این که در چهار سال گذشته، حادثه عملیاتی و 
فرآیندی منجربه فوت در شرکت فالت قاره ثبت نشده است، افزود: امیدواریم 
این عددرا به 100میلیون نفر- ساعت برسانیم. وی همچنین بااشاره به 
طرح ها و پروژه های محیط زیستی شرکت نفت فالت قاره ایران اظهارکرد: 
طرح زیست محیطی جمع آوری پیت های نفتی که با هدف مدیریت 
پساب های صنعتی درمنطقه خارک و الوان در دست اجراست، ازجمله 
مهم ترین طرح های حوزه زیست محیطی شرکت نفت فالت قاره به شمارمی 
آید که باهمکاری پژوهشگاه صنعت نفت انجام می شود. رئیس بهداشت، 
ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران درباره 
پروژه بازیافت لجن های نفتی و پاک سازی خاک های آلوده درمناطق عملیاتی 

نیزگفت: پیت های بزرگ نفتی، مانند لکه های بزرگ سیاه رنگی هستند که 
دربرخی مناطق عملیاتی دیده می شوند.

 وی ادامه داد: براساس پروژه های تعریف شده، پس ازجمع آوری وتخلیه نفت 
موجود در چاله ها، همچنین زیست پاالیی وگیاه پاالیی خاک های آلوده، 
سلج های نفتی باقی مانده مطابق دستورعمل جامع ابالغی مدیریت بهداشت، 
ایمنی، محیط زیست و پدافندغیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برای فروش 
به مزایده گذاشته می شود. شیریان پورهمچنین با تاکید برلزوم هماهنگی 
فعالیت های شرکت نفت فالت قاره ایران با الزام ها وقوانین زیست محیطی، 
ازارتقا، استقرار و بهینه  سازی سامانه تصفیه پساب صنعتی )CFU( درهمه 
مناطق عملیاتی زیرپوشش این شرکت خبر داد. به گفته وی، شرکت نفت 
فالت قاره ایران از10سال پیش تاکنون در زمینه ارتقای تصفیه پساب 

صنعتی، فعال و پیشرو بوده است. 
وی هدف از استقرار و راه اندازی سامانه خروجی تصفیه پساب صنعتی را 
استانداردسازی ارسال آب های خروجی به دریا یا چاه های دفعی عنوان کرد.

  نفت و گاز پارس
افزایش ضریب بازیافت 

گاز درسکوی فاز 4 پارس جنوبی
به منظورافزایش ضریب بازیافت گاز و طول دوره 
گازی  فاز4میدان  ازسکوی  پایدار  تولید 
پارس جنوبی، عملیات مشبک کاری و تولیدی 
کردن الیه مخزنیk1 و اسیدکاری گسترده 
درچاه های سکوی SPD5 انجام شد. این 
عملیات با استقرار یک دستگاه دکل حفاری روی 
سکوی SPD5، همزمان باعملیات تولید انجام 
 K1 شد.  این عملیات شامل مشبک کاری الیه
در11حلقه چاه و اسیدکاری گسترده در 9 حلقه 
چاه و درمدت 108 روز انجام شده است. درنتیجه 
این عملیات، ضمن تولیدی شدن الیه مخزنی 
K1 با انجام اسیدکاری گسترده، فشارجریانی 
سرچاهی به طورمیانگین درهرچاه حدود 330 
پام درنرخ تولید، 80میلیون فوت مکعب استاندارد 

در روز افزایش یافته که از افزایش طول دوره تولید 
پایدار سکو به مدت دو سال در نرخ تولید، معادل 
یک میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز حکایت 
دارد. این عملیات ازسوی مدیریت مهندسی نفت  
وگازپارس و با همکاری معاونت عملیات و 
پشتیبانی این شرکت، اواخر بهمن ماه پارسال 

آغازشد و نیمه خردادماه امسال پایان یافت.
درانجام این عملیات، افزون براستفاده ازدستگاه 
حفاری و شناور اسیدکاری ملکی ایرانی، از 
توانمندی پیمانکاران داخلی نیز برای تامین دیگر 

تجهیزات و خدمات جانبی استفاده شده است.
هم  اکنون نیز عملیات تعمیر چاه شماره 2 این 
سکو برای بهبود ظرفیت تولیدی آن در دست 

انجام است.

  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  
پیوستن 1525 واگن باری به ناوگان ریلی کشور 

  شرکت ملی حفاری ایران
انجام بیش از4 هزار متر حفاری

   شرکت نفت خزر 
 تدوین و انتشار یک کتاب پژوهشی
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یاد خدا در همه حال 
 امام باقر)ع( فرمودند:  ال يزال المؤمن في صاله ما كان في 

ذكر اهلل قائما كان او جالسا او مضطجعا.
  مؤمن مادامي كه در ياد خداست، در حال نماز است. چه در 

حال ايستاده، چه در حال نشسته، چه در حال خوابيده. 
ياد خدا بودن گاهي همراه با ذكر لفظي و گاهي بدون ذكر 
لفظي است. اينكه در قرآن مي فرمايد:»ويتفكرون في خلق 
السموات واالرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك « تفكر 
در خلق آسمان ها وزمين وقدرت الهي واحاطه علمي 
پروردگار، اين در ياد خدا بودن است، اگرچه همراه آن تكبير، 
تهليل يا تسبيح و تحميدي هم نباشد، البته اگر ذكر لساني 

هم بود، طبعا يك فضيلت زائدي هم خواهد داشت. 

شهید عطاء اهلل اكبري از مهر 1364 وارد شركت ملي نفت شد. پیش از 
ورود به شركت نفت، شور و عشق حق طلبي و مبارزه با ظلم وپلشتي در 
وجود او موج مي زد؛ به طوري كه از دوران نوجواني در روستاي محل 
سكونتش به مبارزه علیه طاغوتیان پرداخت و در راهپیمايي ها شركت 
فعاالنه داشت. عالقه خاص او به ائمه  اطهار و دين اسالم باعث شد كه 
مبارزات خود را در انقالب ادامه داده و با وقوع جنگ تحمیلي به صحنه  
مبارزات حق علیه باطل بشتابد. اين شهید سرانجام پس از بارها حضور 
در جبهه هاي حق علیه باطل در 28 دی 1365 در كربالي شلمچه به 
خیل شهدا پیوست. در قسمتي از وصیت نامه شهید آمده است: »در 
جبهه مؤمنان كه سراسر عشق است و ايمان، حوادثي پیش مي آيد و 
جلوه هايي از امدادهاي غیبي پديد مي آيد كه موجب استواري رزمندگان 
در ايمانشان و نورانیت و صفاي روحشان مي شود. به كلیه بستگانم توصیه 

مي كنم در عزاي من گريه نكنند و مرا ببخشند و حالل كنند«. 

شهيد
 عطاء اهلل اكبري

نْيا َفانَّها ُحلَْوٌة َخِضَرٌة  ُرُكُم الدُّ »َفانّى  اَحذِّ
َهواِت َو تََحبََّبْت بِالْعاِجلَِة َو راَقْت  ُحفَّْت بِالشَّ
بِالَْقليِل َو تََحلَّْت بِااْلماِل َو تََزيََّنْت بِالُْغُرورِ ال 
اَرٌة،  تَُدوُم َحْبَرتُها َو ال تُْؤَمُن َفْجَعُتها َغرَّ
الٌَة،  اَرٌة، حائِلٌَة، زائِلٌَة، نافَِدٌة، بائَِدٌة، أَكَّ َضرَّ

الٌَة...« نهج البالغه خطبه 110 َغوَّ
شما را از دنيا برحذر مى دارم؛ زيرا دنيا 
ظاهرش شيرين و با طراوت است و به 
شهوات و خواهش هاى نفسانى پيچيده 
است و به خاطر نقد بودنش جلب توجه 
مى كند؛ با اينكه مواهب آن كم و ناچيز 
است، دل ها را به طرف خود مى كشاند، 
آرزوها را زيور خود ساخته و با فريب چهره 
مى آرايد، شادمانى و نعمت آن پايدارنيست 
از دردها و مشكالت آن ايمن نتوان بود، 
سخت فريبنده و زيانباراست؛ متغير، 
فناپذير و نابودشدنى است، شكمباره، 

تبهكار و كشنده است.

نكتههاوپيامها
-دنياى مذموم، فراهم آمده از امورى است 
كه انسان را از طاعت خدا و دوستى او و 

تحصيل آخرت بازمى دارد.

به  دلبستگى  همان  مذموم  دنياى   -
دنياست.

- حضرت ضمن اينكه مردم را از دلبستگى 
به دنيا و دنيا پرستى برحذر مى دارد، صفات 

دنياى مذموم را اين گونه معرفى مى كند:
- شادمانى و نعمت آن پايدار نيست؛

- از دردها و مشكالت آن ايمن نتوان بود؛
- مغرور كننده و زيانبار است؛

- متغير و فناپذير است؛
- به هيچ كس وفا نكرده و پيوسته دارنده 

خود را هالك مى كند؛
- آرزو، دنياپرستان را در خود جمع كرده 

است؛
- زيور غرور به خود پوشيده است؛

- ظاهرش شيرين و با طراوت است و به 
خاطر نقد بودنش جلب توجه مى كند و....

درسهایزندگیازامامعلی)ع(

دیدار مدیران صنعت نفت استان كرمانشاه با نماینده ولی فقيه 
مديران شركت هاى تابع صنعت نفت استان 
كرمانشاه به همراه رابط فرهنگى منطقه 7، با 
آيت اهلل مصطفى علما، نماينده ولى فقيه در 
استان كرمانشاه، ديدار و گزارشى از عملكرد 
شركت متبوع خود در سال 97 را ارائه كردند.

سيروس شهبازى، مدير عامل شركت گاز 
استان كرمانشاه گفت: در سال 97 با وجود 
تنگناهايى كه از نظر اقتصادى وجود داشت، 
271 روستاى استان به شبكه گازرسانى 
متصل شد كه اقدام مهمى در جهت عمران 
روستايى بود. مدير عامل شركت گاز استان 
كرمانشاه افزود: سال گذشته 500كيلومتر 
انشعاب انجام و بيش از 22هزار مشترك به 

مجموع استفاده كنندگان گاز طبيعى در استان 
كرمانشاه اضافه شد و هم اكنون 565هزار 
مشترك در بخش هاى مختلف تحت پوشش 
خدمات گازرسانى هستند. در ادامه مراد حاصل 
مرادى، مدير شركت ملى پخش فراورده هاى 
نفتى منطقه كرمانشاه نيز، ضمن ارائه گزارش 
عملكرد اين شركت ملى در سال 97 گفت: در 
حادثه سيلى كه در سال جارى به وقوع پيوست. 
به همت همكاران شركت ملى پخش فرآوردهاى 
نفتى استان كرمانشاه تمام جايگاههاى عرضه 
سوخت كامال طبيعى و به صورت مديريت شده 
به كار خود ادامه دادند و مشكل خاصى نداشتيم.  
مدير شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى 
منطقه كرمانشاه، كمک رسانى سوختى به استان 

لرستان به عنوان استان معين را مطلوب ارزيابى 
كرد.   مهرداد حقيقيان، مدير خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه غرب نيز در اين ديدار، 
گزارشى از وضعيت خطوط لوله نفت در مقابله با 
سيل در چند روز گذشته ارائه كرد و گفت: آب 
بردگى بخشى از خطوط لوله 16 اينچ رو گذر 
باى پاس در عبورعرضى از رودخانه سيمره 
كيلومتر 88 حد فاصل مركز انتقال برداسبى/
تاسيسات انتهاى كرمانشاه در اثر سيالب هاى 
اخير، فقط باعث افتادن لوله و پايه هاى نگهدارنده 
پل شد كه خوشبختانه لوله دچار شكستگى 
نشده است.وى با اشاره به اهميت مسائل زيست 
محيطى گفت: به منظور حفظ مسائل زيست 
محيطى و احتمال بريدگى لوله هاى همجوار با 
سيالب نسبت به تخليه نفت خام درون لوله رو 

گذر به طول 550 كيلومتر اقدام و طى عملياتى 
نسبت به مسدود كردن مسير باى پاس رودخانه 
از مسير اصلى در هر دو طرف رودخانه اقدام شد. 
مدير خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب 
افزود: ساير خطوط لوله منطقه از جمله خط لوله 
8 اينچ نفت شهر /پايطاق/كرمانشاه و همچنين 
خط لوله 10 اينچ كرمانشاه /سنندج/نيروگاه 
آماده بهره بردارى بوده و تنها در سيالب هاى اخير 
به صورت مقطعى دچار آب بردگى شده كه با 
فرونشست آب و قطع بارندگى عمليات ترميم و 
ايمن سازى انجام مى شود.در پايان اين ديدار، 
آيت علماء مجموعه اقدام ها و تدابير شركت هاى 
نفتى را در خور تحسين و چشمگير توصيف و 
براى مديران و كار كنان شركت هاى تابع صنعت 

نفت استان كرمانشاه آرزوى موفقيت كرد.

اخبارستاداقامهنماز

نكوهش دنياپرستى

شرحاحادیثاخالقیدرسخارجفقهمقاممعظمرهبری

معرفیکتاب

هزارویکنكته

مراحلفريبشيطان
شيطان ابتدا »ُمسوِّل« است، سپس اّماره به سوء. اول به عنوان 
دستيار، كمك مى كند و پيشنهاد مى دهد؛ يعنى زشت را زيبا و زيبا 
را زشت جلوه مى دهد و وقتى انسان را اسير كرد، فرمان مى دهد و 
آنگاه انسان، دانسته و از روى عمد گناه مى كند؛ يعنى مى داند اين كار 
بد است، اما چون به دام شيطان افتاده و مبتال شده آن را انجام 

مى دهد.
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صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی

تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

       

لوةُ نورُ الُمؤِمِن.  نماز نور مؤمن است. الصَّ
لوة.  نماز سيماى دين است. على )ع( فرمود: وجُه ديِنُكم الصَّ

شيعه على )ع( و زيادى نماز و قرآن 
امام باقر )ع( فرمود: انَّما شيَعُة َعلّى )ع( َكثيرٌة َصالتُُهْم 
كثيرةٌتاَلوَتُُهْم لِلُْقرآِن. يعنى: شيعيان على )ع( زياد نماز مى خوانند 

و قرآن را زياد تالوت مى كنند.
رشد فضايل اخالقى و تكامل انسان و تقرب به خداوند متعال.

لوةُ ُقرباُن ُكلِّ تَقٍى. نماز موجب تقّرب و  على )ع( مى فرمايد: الصَّ
نزديكى هر تقواپيشه )به خداوند( است.

نماز موجب تقويت انضباط و پاكيزگى است.
 روح همه اعمال آدمى نماز است و ارزش ساير اعمال به آن است. 
لوةُ َفاْن ُقِبلَْت، ُقِبَل ما ِسواها وَ اْن رُدَّْت  اوَُّل ما يُحاِسُب بِِه الَْعبُد الصَّ

رُدَّ َعلَْيِه سائُِر َعَملِِه. 
نخستين عمل بندگان كه در قيامت حساب مى شود، نماز است، 
اگر قبول شود، ساير اعمال نيز پذيرفته مى شود و اگر قبول نشود، 

ساير اعمال پذيرفته نمى شود.
نماز، خودبينى و غرور انسان را در هم مى شكند.

رِك  ُ االيماَن تَْطهيراً ِمَن الشِّ حضرت على )ع( مى فرمايد: َفَرَض اللَّ

لوةَ تَْنزيهاً ِمَن الِْكْبرِ.  والصَّ
خداوند ايمان را براى پاكسازى انسانها از شرك و نماز را براى 

دورى آنان از تكبر واجب كرده است.
نماز عدالت اجتماعى و رعايت حقوق ديگران را در جامعه به دنبال 
دارد، زيرا در دين اسالم مقدمات نماز )مانند مكان نمازگزار، لباس 

و...( بايد از هر جهت بدون اشكال باشد.
نماز نشانه حكومت صالحان و عامل پيروزى آنها است.

 سيما و آثار نماز در حدیثمفاهیم دینی

پرسش:  شان نزول آیه شریفه »و ان یكاد« چیست؟ و دلیل اینكه برای چشم زخم مفید است، چیست؟

 

یکشبههویکپاسخ

پاسخ: بسيارى از مردم معتقدند در بعضى 
چشم ها اثر مخصوصى است كه وقتى با 
اعجاب به چيزى بنگرند، ممكن است در آن 
تحوالتى منفى و مخرب ايجاد كند. گر چه 
اين مسئله از نظر عقلى امر محالى نيست، ولى 
توجيه علمى معتبرى تا كنون براى آن ذكر 
نشده است؛ البته روايت » العين حق« گر چه 
در كتب درجه يک حديثى نيامده ولى در 
كلمات قصار امير مؤمنان)ع( در نهج البالغه و 
در برخى كتاب هاى روايى ديگر هم آمده و 
روايات ديگرى به اين مضمون كه همه 
مى تواند به اين معنا حمل شود كه چشم زخم 
زدن افراد حسود حق است، زيرا وقتى زيبايى 
و نعمت و خوبى ديگرى را ببينند، نمى توانند 
تحمل كنند و حسد و كينه و عداوتشان آنان 
را به توطئه چينى وامى دارد كه چه بسا تا 
ريشه كنى فرد پيش مى روند و اين حقيقتى 
است انكار ناپذير و به همين جهت هم دعا و 

تعويذ و استعاذه براى اين موارد به وفور وارد 
شده است، اما اين روايات داللت صريح و 
قطعى بر تاثير خود چشم و نيروى فوق العاده 
و ضربه زننده در بعض چشم ها ندارند.  در 
روايتى آمده است: جبرئيل »رقيه« و تعويذى 
براى رسول خدا )ص( آورد كه اين جمله بود: 
 ُ ِ أَْرقِيَک ِمْن ُكلِّ َعْيِن َحاِسٍد اهللَّ »بِْسِم اهللَّ
يَْشِفيک«= به نام خدا تو را در پناه خدا قرار 
مى دهم از شر هر چشم حسود تا خدا از آن 
شفا و امنت بدهد.  رسول خدا )ص( فرمود: با 
كتمان و پوشاندن نعمت هايتان )از آدم هاى 
بى ظرفيت و كم ظرفيت( كارتان را پيش 
ببريد، زيرا هر نعمت دارى مورد حسادت 
است. حضرت يعقوب به تعليم خدايى 
مى دانست كه وقتى افرادى، بخصوص 
آدميان كم ظرفيت، 11 برادر قوى هيكل و 
خوش سيما و...را با هم ببينند، حسادتشان 
گل مى كند و آنها را چشم زخم مى زنند و 

براى از بين بردن وحدت و اجتماع آنها توطئه 
مى كنند و... از اين رو فرزندان را سفارش كرد 
كه به گونه اى عمل كنند كه از اين مهلكه در 
امان باشند. محسود بودن فرد نعمت دار و 
مورد توطئه و حقد قرار گرفتن او، در روايات 
تصريح شده و به پناه بردن به خدا و تالوت 
سوره هاى »معوذتين« )قل اعوذ برب الفلق و 
قل اعوذ برب الناس( و ذكر هاى »ال حول و ال 
قوه اال باهلل« و دعاهايى ديگر توصيه شده 
است.  با توجه به اين روايات و روايات گذشته، 
چه چشم زخم به معناى مشهور )تأثير مرموز 
چشم ها( وجود داشته باشد و چشم هايى 
بتوانند چنين ضررهايى بزنند يا نه، معنايش 
چشم هاى حسود باشد كه به توطئه چينى 
مى پردازند، در هر دو حال نوشتن اين آيه و 
همراه داشتن آن براى در امان ماندن از چشم 
زخم معمول شده و اگر با اعتقاد به قرآن و 

توسل به آن باشد، خوب است.

ما فرزندان ابوترابیم
درخاطراتی از شهید امام 
موسی صدر آمده است: 
عبای مشکی، لباده ای 
خاکستری، عّمامه ای تمیز 
یی  کفش ها . . . ه پیچید
مشکی...همیشه واکس 
زده! همیشه خوش لباس 
بود... عبا و عّمامه همیشه بر 
آن قامت بلند برازنده بود...و 
اما عجیب است که با همۀ 
اصراری که در خوش لباس 
بودن داشت، هیچ وسواسی 
در تمیز نگاه داشتن و آلوده 
نشدن عبایش نداشت. بی محابا، از تپه ها باال می رفت، در مزارع 
می گشت، در کنار کشاورز پیر می نشست! بی هیچ دغدغه ای در 
میاِن خرابه های حاصل از بمب های بی رحم و کنارِ زخمی ها و 
آوارگان روی خاک می نشست و دل هایشان را به سالمی گرم 
می کرد. کودکاِن یتیم را در آغوش می کشید، می بوسید، می بویید... 
اشک هایشان را پاک می کرد...برایشان دعا می کرد...دل نگران نبود 
از این که لباِس تمیز و مرتبش آلوده شود یا کفش هایش خاکی 
وقت نماز هم همان عبای مشکین، حکم سّجاده را داشت برایش، 
کجا و در چه حالت؟! فرقی نداشت، بی هیچ اضطرابی کفش هایش 
را در می آورد و مشغول نماز می شد. حتی، گاهی، میهمانی را آن 
چنان عزیز می داشت که عبایش را روی زمین پهن می کرد و او را 
بر عبایش می نشاند. روزی از این شهید می پرسند: جای سید ما 
باالتر از روی خاک نشستن است...و او می گوید: »ما فرزندان 

ابوترابیم!«

زاللاحكام

بافرزانگان

كپی   و تکثير سی دی های مذهبی
پرسش: آيا كپى و تكثير   سى دى هاى سخنرانى يا عزادارى يا 

نرم افزار مذهبى و فرهنگى با ساير سي دى ها تفاوت دارد؟
 پاسخ: احوط اين است كه در نسخه بردارى و تكثير نوارهاى 
كامپيوترى كه در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق 
كسب اجازه از آنان رعايت شود و فرقى در حكم موارد ياد شده وجود 

ندارد.

نرم افزار» پیامبر نور« آمد 
نرم افزار اندرویدی 
»پیامبر نور« حاصل 
همکاری ایرانسل و 
ت  تحقیقا کز  مر
م  علو تری  مپیو کا
اسالمی )نور( تهیه 
شده و در اختیار کار 
گرفته  ر  ا قر ن  برا

است.



شرکت-شهرها
شركت- شهرها شهرها يا شهرك هايى هستند كه براى اسكان كاركنان يک 
صنعت يا بهره بردارى از منابع طبيعى معادن و كشاورزى، معموال دور از شهرهاى 
موجود و در كنار مجتمع هاى ذكر شده، به وسيله موسسه بهره بردار ايجاد 
مى شوند. فراهم آوردن مسكن مناسب براى نيروى انسانى مجتمع هاى ذكر 
شده به ويژه متخصصان آنها، قرار گرفتن اجبارى يا اختيارى اكثر مجتمع ها 
در مناطق بكر و دورافتاده و باالخره گاه داليل سياسى، مانند محصور كردن 
ث  حدا ا عث  با مل  ا عو ين  ا عه  مجمو يا  و  ر  كا  نيروى 
شركت -  شهرها مى شود. اما در شركت - شهرها به دليل حاكميت انحصارى 
دستگاه بهره بردار بر حيات اقتصادى و اجتماعى ساكنان يعنى تک پايه بودن 
اقتصاد شهر و عدم امكان يا اجازه حضور ساكنان غير شاغل در مجتمع 
بهره بردارى، تنوع اشتغال و به دنبال آن تنوع اجتماعى ايجاد نمى شود. 
درنتيجه شركت - شهر فاقد توليد و مبادله متنوع درونى و بيرونى كاالها 
و خدمات، فرهنگ و عقايد و مشاركتهاى سياسى و اجتماعى با هويت 
مستقل مى گردد. يعنى مشخصه هايى كه شهرنشينى يا مدنيت را معنا 
مى بخشد يا امكان آن را فراهم مى سازند. اين بى هويتى و انزوا بر ساكنان 
شركت- شهرها تاثير مى گذارد و موجب گريزان شدن نيروى انسانى 
شاغل در مجتمع هاى بهره بردار مى شود كه جذب آنها خود يكى از 
داليل ايجاد اين نوع شهرها بوده است.  شركت- شهر، شهرك يا شهرى 
است كه تمام زمين ها، ساختمان ها ) اعم از مسكونى يا تجارى( امكانات 
خدمات ضرورى و اوليه، بيمارستان ها، بنگاه هاى تجارى كوچک مانند 
مغازه ها و امكانات رفاهى ديگر در داخل محدوده تملک شركت و در 
تعلق انحصارى آن قراردارد. شركت- شهرها با تمامى شئون 
اقتصادى، فرهنگى، رفاهى و ... در منطقه زير پوشش خود سر و كار 
و تعامل دارند؛ حال آنكه شهرك هاى صنعتى معموالً و صرفاً با تمركز 
تأسيسات و نيروى كار در زمان هاى مشخصى از شبانه روز و تنها 
با توليد در ارتباط است. با كشف نفت در ميادين نفتى 
مسجدسليمان در سال 1327ق/1908م، شركت نفت بنيان 
آبادان را گذاشت.  شهرهاى مسجد سليمان و سپس 
مسجدسليمان دوره قاجار، تا اين زمان هيچ سكنه ثابتى به عنوان 
روستا يا شهر نداشت. بلكه محل عبور عشاير كوچ نشين بود. 
آبادان نيز در اين دوره تاريخى، وجود عينى به عنوان شهر و مركز 
جمعيتى نداشت. بلكه تعدادى روستاهاى پراكنده و عشاير 
عرب در اطراف آن جزيره زندگى مى كردند كه معموال مشغول 
نخلستان ها و دام هايشان بودند. شركت نفت انگليس و ايران 
موفق شد تا در منطقه نفتى خوزستان و به مدد صنعت نفت، 
جامعه و شهرى متفاوت با ديگر شهرهاى ايران بسازد. حضور 
صنعت نفت در خوزستان منجر به شكل گيرى و ظهور 
هويت و حتى »قوميتى« جديد شد. هويت »آبادانى« و 

»مسجدسليمانى«. 

آغازشكلگيریمسجدسليمان
با كشف و استخراج نفت در خوزستان، شركت نفت انگليس و ايران كه از 
ماندگارى در منطقه و ادامه فعاليت پيرامون توسعه صنعت نفت اطمينان حاصل 
كرده بود، برنامه ريزى براى ساخت شركت- شهرى براى سكونت كارگران و 
كاركنان كارگاه هاى نفتى در نزديكى چاه ها و تأسيسات نفتى را آغاز كرد. انگلستان 
پيش از اين تجربه احداث شهرك هاى صنعتى ديگرى در مستعمرات را داشت. 
با الگوبردارى از آنها و كمک مهندسين اروپايى كه در اين زمينه صاحب نظر بودند، 
در منطقه نفتى خوزستان نيز براى اولين بار شركت - شهرهايى نسبتا مدرن 
ساخته شد. مسجدسليمان اولين شهرك ساخته شده توسط شركت نفت بود 
كه بالفاصله پس از كشف منابع نفتى در 1328ق/ 1908م شروع به شكل گيرى 
كرد. با توسعه بيشتر مسجدسليمان و سكونت افراد بيشتر در اين شهر، ضرورت 
احداث مركز درمانى براى شهر نيز نمايان شد. بيمارستان بسيار مجهز شركت 
نفت در آن سال ها، موجب تحسين شركت نفت از سوى حكام شهرهاى ديگر 
شده بود. مسجدسليمان كه اولين حضور جمعيت را به علت برخوردارى از نفت 
و آتش مقدس، در سال ها پيش از ورود اسالم به ايران تجربه كرده بود، از 
دوره هارون الرشيد با خاموش شدن آتشكده، براي قرون متمادي خالي از سكنه 
گرديد. زماني كه نفت در مسجدسليمان كشف و استخراج آن در منطقه آغاز شد، 
كليه ساخت و ساز هاى منطقه تحت تأثير اين صنعت قرار گرفت. با كشف نفت 
شركت نفت عمليات استخراجي خود را به استخراج اراضي حوالي ميدان نفتون 
انحصار داد. اين محل چراگاه ايل بختياري و متعلق به عموم افراد ايل بود. عمليات 
شركت مستلزم داشتن حق تصرف در آن ناحيه بود و سران بختياري به آساني 
به اين امر راضي نمي شدند. جنبه حقوقي مسئله از يک طرف و ناامني ناشي از 
مخالفت بختياري ها از طرف ديگر انگليسي ها را مجبور كرد كه براي اين منطقه 
فكري بكنند . نتيجه آن شد كه از مبلغ كل سرمايه شركت نفت دوازده هزار سهم 
مجاناً به خوانين بختياري واگذار گرديد. خوانين متعهد شدند كه هر سال عوايد 
سهام را گرفته بين ديگران تقسيم نمايند و درباره اراضي كه شركت الزم داشت 
نيز قرار بر آن شد تا آن زمين ها را از سران ايل يعني ايلخاني و ايل بيگي خريداري 
كنند. به اين ترتيب نخستين شركت - شهر صنعت نفت در سال هاى 1908 و 
1909م و در مكانى كه صدها سال قبل تمدن شهرنشينى را يک بار ديگر به دليل 
وجود نفت تجربه كرده بود، بنيان گذاشته شد. عليرغم آنچه اتفاق افتاد، به لحاظ 
جغرافيايى اين منطقه هيچگونه قابليت شهرنشيني نداشت. توپوگرافي شديد، 
شيب زياد اراضي، وجود پنج دره اصلي و هفت دره فرعي به همراه گرماي خشک 

و بسيار شديد هوا در 9 ماه از سال، همگي از داليل مهم اثبات اين ادعاست. 

شكلگيریآبادانمدرن
پس از كشف چاه هاى نفت در مسجدسليمان، شركت نفت تصميم به تأسيس 
پااليشگاه در منطقه و جزيره عبادان گرفته بود. در سال 1289ش و دربحبوحه 
تأسيس پااليشگاه شركت نفت براى مهندسين و كاركنان عالى رتبه اى كه قرار 
بود در آبادان مشغول به كار باشند، شروع به ساخت ساختمان هايى وياليى با نام 
بنگله و كمپ ها و چادرهايى نيز براى كارگران هندى و ايرانى برپا كرد و با افزايش 

تعداد مستخدمين و پيشرفت توليد و پااليش نفت و احداث خط لوله انتقال نفت 
از مسجدسليمان به آبادان، جمعيت اين منطقه نيز رو به افزايش گذاشت. هنوز دو 
سال ازكشف نفت نگذشته بود كه عده اى براى استخدام در شركت و تعدادى براى 
سوداگرى و فروش لوازم و اجناس شان به مهاجرين در اين منطقه ساكن شده 
بودند. در ابتدا شركت نفت كه نگاهش به توسعه صنعت نفت و افزايش فعاليت 
موفقيت آميزش بود، چندان در قيد وبند مهندسى شهرى و شكل و فضاى 
شهرهايى كه با سرعت شكل مى گرفتند، نبود. بنابراين با استناد به عريضه يكى از 
اهالى آبادان: »با گرفتن وجهى، اجازه بناى منزل داده است و اجاره مكان هاى چوبى 
كه فعال مرسوم به قماره و وعده نمود كه در موقع لزوم اجازه مكان هاى آجرى 
خواهم داد.«به اين ترتيب اولين شالوده شهر آبادان گذاشته شد. ملغم هاى از بناهاى 
مدرن با معمارى خاص به نام بنگله، كمپ هايى به عنوان خوابگاه، چادرها و خيمه ها 
و كپرهاى كارگرى؛ تعدادى بناى خشتى و گلى با چند دكان چوبى به نام قماره. 
اين محله هاى كارگرى برخالف بنگله ها و محله هاى مخصوص كارگران هندى و 
خارجى، فاقد آب آشاميدنى، راه فاضالب و ديگر امكانات بهداشتى بود. هرچه تعداد 
مهاجرين افزايش مى يافت بر كپرها و چادرها و خانه هاى خشتى نيز افزوده مى شد 
و هرچه تعداد كارگران و كاركنان خارجى و هندى افزوده مى گشت، بر خانه هاى 
سازمانى و بنگله ها و ويالهاى ساخت مهندسان شركت افزايش مى يافت. با 
استخدام گسترده نيروى انسانى در آبادان، مهاجرانى كه به اميد يافتن كارى مناسب 
به اين منطقه آمده بودند، به دنبال سرپناهى براى خود و احيانا خانواده هايشان 

بودند. محله هايى از چادرها و آلونک هاى حصيرى و خشتى در اطراف تاسيسات 
نفتى روييده بود، اما شركت نفت در مقابل اين محله ها هيچ تعهدى را نمى پذيرفت. 
ازهمين زمان شهر به دو بخش تقسيم شده بود. بخش شركتى كه متعلق به 
ساختمان هاى ادارى و مسكونى و كارگاه هاى نفتى بود و بخش دوم كه توسط 
مردم و بدون مهندسى متخصصان، تنها بر اساس نياز و مطابق الگوها و امكانات 
موجود، با هر ابزار و مصالح ممكن ساخته شده بود. نقشه اين محله هاى كارگرى و 
خودجوش، نقشه خيالى ذهن هاى صاحبان آلونک ها و خانه هاى خشتى بود كه 
هيچ ترتيبى و آدابى بر آن مترتب نبود. اگر چه براى كارگرانى كه به تازگى از 
روستاها يا زندگى دامدارى عشايرى به مناطق نفتى مهاجرت كرده بودند، زندگى 
در كپر و چادر خيلى سخت نبود، اما تفاوت بسيار ميان زندگى كاركنان خارجى 
و كارگران ايرانى در نوع مسكن، مواد غذايى، پوشاك و ميزان حقوق دريافتى فاصله 
ميان اين دو را بيشتر به نمايش مى گذاشت. در سال هاى جنگ جهانى اول با رشد 
جمعيت شركت-شهرها اين تفاوت بيشتر نيز شد.  با شروع جنگ جهانى اول  به 
علت بروز بيمارى هاى واگير و شيوع قحطى هاى برآمده از احتكار و خروج 
موادغذايى از كشور، عموم مردم و بخصوص فرودستان با مشكل بيكارى، فقر و 
گرسنگى بيش از پيش مواجه شدند.  جابجايى جمعيت يكى از معمول ترين 
گزينه ها در شرايط مشابه است. بنابراين سيل مهاجران بيكار به سوى جنوب سرازير 
شد. شركت نفت نيز به علت اصرار بر افزايش ميزان توليدات نفتى و صدور آن به 
كشورهاى متفقين، نياز بيشترى به استخدام نيروى انسانى داشت. با توجه به 
افزايش تعداد كارگران و كاركنان ايرانى و غير ايرانى در حوزه هاى نفتى جنوب 
ايران در سال هاى مذكور، شركت- شهرهاى نفتى در حال احداث مسجد سليمان، 
عبادان و همچنين بخش هايى از ناصرى و محمره كه در خدمت شركت نفت بودند 
با سرعت بسيار گسترش يافتند.  تمام امكانات، تجهيزات و مصالح ساختمان سازى 
از جمله ماسه، سنگ، آهک و آجر افزون بر معماران و مهندسان ماهر براى ساخت 
و ساز فضاى شهرى مورد نظر شركت نفت به اين مناطق آورده مى شدند. در آبادان 
ساختمان هاى ادارى و دفاتر شركت نفت در فاصله بين پااليشگاه و رودخانه و در 

مسجدسليمان در اطراف چاه هاى نفت ساخته شد.
 برگرفته از کتاب نفت و زندگی، نوشته ربابه معتقدی
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بارزترین نمونه های مهندسی-    مسجدسلیمان و آبادان 
اجتماعی یک شرکت انگلیسی در ایران به عنوان یک کشور جهان 
سومی و به سبک مستعمرات بنیان نهاده شدند. در این مطلب به 
بررسی تطبیقی این دو شرکت- شهر می پردازیم. چگونگی 
ضرورت ایجاد این شهرها پس از تحول جمعیتی منطقه نفتی، 
ترکیب جمعیتی آنها، شكل و فضای کالبدی و تقسیم محله ها و 
قسمت های مختلف شهرها، تاثیرپذیری شكل مسكن و محله ها 
از شهرک های مستعمراتی و چگونگی اعمال قدرت شرکت نفت 
در نحوه سكونت مردم فرودست دراین شهرها از پرسش هایی 

که باید پاسخی برای آن یافت. 

ظهور متجددانه دو شهر ایرانی  در سرزمین های نفت خیز 
)بخش اول(

آبادان و 
مسجدسلیمان

مسجدسلیمان اولین شهرک ساخته 
شده توسط شرکت نفت بود که بالفاصله 

 پس از کشف منابع نفتی
وع به شکل گیری   در 1328ق/ 1908م شر

کرد. با توسعه بیشتر مسجدسلیمان و 
سکونت افراد بیشتر در این شهر، 

ورت احداث مرکز درمانی برای شهر  ضر
نیز نمایان شد. بیمارستان بسیار مجهز 

شرکت نفت در آن سال ها، موجب 
تحسین شرکت نفت از سوی حکام 

شهرهای دیگر شده بود

 در رگ های 
فضای کالبدی تبعیض آمیز 

آبادان و مسجدسلیمان
تبعيضدرمسجدسليمان

در ابتدا براي استقرار اقشار مختلف شاغل در این صنعت، محالت 
مختلفي در منطقه طراحي و احداث شد که بعدها شالوده شهرسازی 
مسجدسلیمان را شكل داد. محله های این شهر با نگاهی تبعیض آمیز به 
سه گروه کارگرنشین، کارمندي و مدیران دسته بندي شده بود.  شرکت 
- شهرها در طراحي با یک ویژگي اساسي روبرو هستند و آن جداسازي 
محالت از یكدیگر است. این جداسازي با توجه به ویژگي هاي شغلي و 
رده هر کدام مشاغل متفاوت بوده و باعث بروز اختالف طبقاتي شدید 
شد.  به این ترتیب تفكر طبقاتي به کل شهر تعمیم داده شد. به حدي که 
کارگران نمي توانستند در محالت مدیران حضور یابند. حتی حضور در 
خود مسجدسلیمان و وارد شدن به شهر نیز به دریافت نوعي مجوز 
احتیاج داشت. چرا که حضور نیروي امنیتی و پلیس انگلیسي در داخل 
شهر به شدت بر رفت و آمد افراد در شهر نظارت و کنترل داشت. این 
موضوع بعدها سبب حساسیت و عكس العمل دولت رضاشاه شده و 
موجبات اعتراض دولت به شرکت نفت را پدید آورد.  همزمان با 
شكل گیري محالت جدید در شهر، تعدادی از کسبه و بازاریان شهرهای 
اطراف همچون اصفهان، بوشهر و شیراز برای تامین مایحتاج کارکنان 
صنعت نفت در اطراف مناطق مسكوني اقدام به ایجاد بازار نمودند. این 
بازارهاي محلي بعدها تبدیل به محالت جدیدتري شد که بر عكس 
محله های اولیه فاقد طرح قبلي بودند و کامال طبیعي و فوق العاده ناهموار 

منطقه شكل گرفتند.

تبعيضدرآبادان
ساختمان ها و امكاناتی که شرکت نفت در آبادان ایجاد می کرد، اغلب 
در خدمت اروپائیان بود. در واقع شرکت نفت همسو با افكار و ایده های 
تفوق نژادی مستخدمین بومی ایرانی و کارکنان اروپایی را با ایجاد 
مسكن هایی متفاوت و محله هایی مجزا از هم جدا می کرد. نابرابری در 
منابع شرکت و در پاداش های اروپاییان به وضوح در شكل فضاهای 
شهری و مسكن در محالت آبادان دیده می شد. منابع شرکت بیشتر در 
جهت ساخت مسكن و دیگر امكانات برای کارکنان ارشد هدایت می شد. 
مسكن نیز همچون کارکنان شرکت به سه طبقه تقسیم می شد. خانه های 
کامال مجهز با اثاث کامل برای کارکنان انگلیسی و تنی چند از مقامات 
ارشد ایرانی، خانه های نیمه مجهز برای کارکنان جزء و غیر اروپایی، 
خانه های بدون اثاث و تجهیزات برای کارگران روز مزد در نظر گرفته شده 
بود.  در سال های بعد، بخش شرکتی شهر آبادان دارای چندین محله بود 
که هر کدام به وسیله یک مانع جدی از دیگری جدا می شد. کارکنان و 
کارگران شرکت نفت به لحاظ شغلی نژادی و ملیت از هم جدا شده در 
محله های مختلف اسكان می یافتند. اروپایی ها و متخصصان خارجی 

در بنگله ها در محله بریم و کارگران و سرکارگران هندی و گاه ایرانی 
نیز در محله های کارگری که شامل ردیف خانه های بسیار کوچک 

متحدالشكل چسبیده به هم با دیوارهای بلند مستقر شدند.



 

پيشكسوتان و بازنشستگان صنعت نفت، گنجينه 
عظيمي از دانش و تجربه هستند كه تاكنون در 
شناسايي و بهره  گيرى از دانش آنها، براي پيشبرد 
اهداف اين صنعت كوتاهي شده است. موزه هاي نفت 
فرصتى مناسب را براى به كارگيرى اين تجربيات 
فراهم كرده است. نشست مشترك نمايندگان 
مديريت موزه  ها و مركز اسناد صنعت نفت با اعضاي 
هيات مديره كانون صنفي كارمندان بازنشسته صنعت 
نفت ايران )تهران مركز( برگزار شد. در اين جلسه، 
محمدرضا جواهرى، مشاور مدير موزه  ها و مركز اسناد 
صنعت نفت، با تاكيد بر اين كه فعاليت موزه  هاي نفت، 
نتيجه زحمات و كوشش هاي بازنشستگان اين 
صنعت است، افزود: »بى توجهى به اين ظرفيت، مسير 
راه  اندازى موزه  هاى صنعت نفت را ابتر خواهد 
گذاشت. در حال حاضر براي ما اين بستر وجود دارد 
كه در حوزه هاي مختلف با كانون بازنشستگان 

همكاري داشته باشيم.«
وى با اشاره به طرح هاى موزه  اي كه قرار است در 
مديريت موزه  ها و مركز اسناد صنعت نفت به اجرا 
درآيد، گفت: »اطالعاتي كه تاكنون در اين زمينه 
تهيه شده، بايد به سناريوهاي نمايشي تبديل شود. 
مشاوره  به  بر مستندات،  كار عالوه  اين  براي 
پيشكسوتان و صاحب  نظرانى كه در حوزه  هاي كاري 
خود كارشناس هستند، نياز خواهد بود.« حشمت اله 
منعم، ديگر مشاور مدير  موزه  ها و مركز اسناد صنعت 
نفت نيز با اشاره به اينكه 5 خرداد امسال، صنعت 
نفت 111 ساله شد، گفت: »متاسفانه تا چند سال 
پيش، در حفظ اين ميراث بشدت ضعيف عمل شد، 
عالوه بر اين در گزارش  دهي و شناساندن فعاليت هاى 

صنعت نفت به همه مردم موفق نبوديم.«
وى افزود: »اين در حالي است كه كاركنان صنعت 
نفت با تالش و مشقت  هاي فراوان، اين صنعت را كه 
بودجه كشور از طريق آن تامين مي  شود، اداره 

مي  كنند.«
همچنين حسين كاشفى، رئيس هيات مديره 
كانون بازنشستگان صنعت نفت با اشاره به 

سابقه آموزش در بخش هاي مختلف اين صنعت، 
گفت: »نفت از سابقه  اي ديرينه در امر آموزش 
برخوردار است. براي مثال حتي در زمان جنگ نيز 
نيروهاي صنعت نفت در زمينه آموزش غواصي به 

نيروهاي سپاه پاسداران كمک مي كردند.«
وى با تاكيد بر ضرورت تداوم همكاري كانون با 
موزه  هاي نفت در خصوص استفاده از تجربيات 
زمينه  اين  »در  افزود:  بازنشستگان  گرانبهاي 
فراخوان هايي از طريق نشريات و سايت  هاي مرتبط 

با بازنشستگان نفت منتشر شده است.«
در اين نشست همچنين رئيس كميته تخصصي 
آموزش كانون صنفي كارمندان بازنشسته صنعت 
نفت، با اشاره به اقدام هاى اين كانون در زمينه 
توانمندسازي بازنشستگان و افزايش روحيه آنان 
گفت: »كميته هاي دهگانه اي در كانون تشكيل شده 
كه فعال كردن كاركنان نفت پس از بازنشستگي و 
جلوگيري از سرخوردگي آنان، در دستور كار جلسات 

اين كميته ها قرار گرفته است.«
علي نادري با اشاره به لزوم بهره برداري از مديريت 
دانش و توليد علم يادآور شد: »متاسفانه در اين زمينه 
زيرساخت  هاي الزم وجود ندارد و ضعف در مكتوب 
كردن و ثبت و ضبط اقدام هايى كه انجام شده، 

به چشم مي  خورد.«
رئيس كميته آموزش كانون بازنشستگان همچنين با 
اشاره به اهميت مستندسازي گفت: »كميته آموزش 
كانون بازنشستگان، جزوه  اي را در اين زمينه و با 
موضوع راه و روش درست مستندسازي، تدوين و 

آماده كرده است.«
رئيس اداري و پشتيباني كانون بازنشستگان صنعت 
نفت نيز در بخش ديگرى از اين نشست با اشاره به 
چشم  انداز مثبت همكاري كانون و موزه هاي نفت در 
افزود: »در  زمينه پيشبرد اهداف اين دو نهاد 
جمع  آوري اين اطالعات مي توان از نيروهاي باتجربه 
و پرسابقه بهره گرفت. موضوعات بسياري در صنعت 
وجود دارد كه قابل پژوهش و بررسي است. به عنوان 
مثال، ساختار سازماني نفت چگونه شكل گرفته، 

مبناي استخدام يا پرداخت حقوق و همچنين مبناي 
اضافه  كاري، نحوه تعيين حقوق پايه و دستمزد چه 
بوده است؟و ...« رحمت اله رحيمي افزود: »به عنوان 
مثال نخستين سيستم هاي پرداخت حقوق در اوايل 
دهه 20 خورشيدى غيرنقدي و از طريق »رشن« بوده 
است يا مواردي مثل فوق  العاده ارتفاع كه در نفت رايج 
بوده است و شايد افراد زيادي از آن اطالع نداشته 
باشند.« وى با اشاره به ظاهر خشن صنعت نفت 
يادآور شد: »شايد كار و فعاليت در مناطق دور از 
دسترس، مثل سكوهاي حفاري و مناطق نفتي، 
نمونه هايي از زندگي در شرايط سخت و دشوار باشد؛ 
اما در همين صنعت، ادبيات، شعر و موسيقي را داريم. 
هنرهايي كه سابقه زيادي در صنعت نفت دارد و بايد 

به آنها پرداخته شود.«
دبير كميته هاي تخصصي كانون بازنشستگان صنعت 
نفت با تاكيد بر اينكه موزه و كانون، دو مجموعه اي 
هستند كه مي توانند مكمل يكديگر باشند، بر ايجاد 
بانک اطالعاتي و كارگروه هاي مشترك تاكيد كرد و 
افزود: »تشكيل كميته  هاي تخصصي با موضوعات 
مختلف، مي تواند با دعوت از بازنشستگاني كه زماني 

در واحدهاي مربوطه كار مي كردند، صورت گيرد.«
در پايان اين نشست نيز محمدرضا جواهري با اظهار 
اميدواري نسبت به اينكه كانون بازنشستگان در 
نيازهاي مشاوره اي  افراد پيشكسوت  شناسايي 
موزه هاي نفت را رفع كند، گفت: »نيروي انساني، 
گنجينه هاي ارزشمندي هستند كه اهميت آنها اگر 
از اشيا و اسناد بيشتر نباشد، كمتر نيست. ما درصدد 
هستيم در موزه هاي نفت، فضاهايي را تدارك ببينيم 
تا پيشكسوتاني كه در حوزه هاي مختلف فعال 
بوده اند، بتوانند تجربيات خود را به اشتراك بگذارند.«

وي همچنين به ايجاد طرحي براي استفاده از 
بازنشستگان و پيشكسوتان داوطلب، به عنوان راهنما 
در بخش  هاي مختلف موزه هاي نفت اشاره و اظهار 
اميدواري كرد كه اين اقدام در موزه هاي نفت عملي 

شود.

از  چشمه سیاه  
تا 

طالی سیاه

موزه نفت كانادا در محل نخستين چاه تجارى نفت 
در آمريكاى شمالى، يعنى شهر لمبتون در ايالت 
اونتاريو واقع شده و داستان پيشروان صنعت نفت 

اين كشور را روايت مى كند.
مردم لمبتون در منطقه اى به نام »چشمه سياه« 
از ديرباز با مايعى سياه كه از آن براى عايق كردن 
قايق هاى شان استفاده مى كردند، آشنايى داشتند؛ 
اما در سال 1858 بود كه حفارى شخصى به نام 

جيمز ميلر ويليامز براى آب، به نفت رسيد!
كشف ويليامز سبب شد كه بزودى نخستين هجوم 
براى كشف نفت در آمريكاى شمالى شكل گيرد و 
نام اين محل به »چشمه نفت« تغيير يابد. در 
سال هاى پس از كشف نفت در منطقه لمبتون، با 
حضور هزاران نيروى كار به منطقه صنعتى مهمى 

تبديل شد.

معرفیبخشیمهمازتاریخکانادا
موزه نفت كانادا، با هدف به تصوير كشيدن و 
معرفى بخش مهمى از تاريخ اين كشور ايجاد شده 
است. بازديد از موزه با نمايش يک فيلم ويديويى 
هنرمندانه،  زبانى  با  كه  مى شود  آغاز  كوتاه 
سرگذشت كشف نفت و تاريخ منطقه را روايت 

مى كند.
نخستين چاه تجارى نفت در آمريكاى شمالى، 
نخستين شركت نفتى و نخستين پااليشگاه در 
جهان، از جمله عناوينى است كه دست دركاران 
موزه نفت كانادا، آنها را به عنوان تاريخ صنعت نفت 

منطقه معرفى مى كنند.
اين موزه عالوه بر بخش هاى داخلى همچون 
گالرى ها، از بخش هايى در فضاى آزاد هم برخوردار 
است كه با حفظ بناهايى كه قدمت آنها به سال ها 
قبل مى رسد، شكل گرفته است؛ هر چند بازديد از 
بخش هاى بيرونى در برخى فصول سال و با توجه 

به شرايط آب و هوايى امكانپذير نيست.

حفاریبادست
از جمله بخش هاى ديدنى موزه، چاه نفتى است كه 
به عنوان نخستين چاه تجارى نفت در آمريكاى 
شمالى از آن نفت استخراج شد. در اين بخش 

از تجهيزات را ديد كه در  مى توان بسيارى 
حفارى هاى قديمى مورد استفاده قرار مى گرفته 
است؛ حفارى هايى كه غالبا با دست انجام مى شده 

و گاه تا عمق 60 پايى زمين مى رسيد.
افراد  معرفى  به  همچنين  كانادا،  نفت  موزه 
تاثيرگذار در صنعت نفت اين كشور مى پردازد، از 
جمله هنرى فربنک كه در سال 1861 كمپانى 
فربنک را در لمبتون كانتى بينان گذاشت كه 
اكنون به عنوان قديمى ترين كمپانى نفتى در 

جهان شناخته مى شود.
فربنک همچنين مبتكر برخى روش ها در حفارى 
و استخراج نفت از چاه به وسيله موتورهاى بخار 
بود كه بخشى از فضاى باز موزه به نمايش آنها 

اختصاص يافته است.

اقالمیباحداقل50سالقدمت
در گالرى هاى موزه تجهيزات قديمى اكتشاف، 
حفارى، پااليشى و ... به نمايش درآمده است؛ البته 
نمايش آثار در اين موزه از قواعدى پيروى مى كند 
كه از جمله آنها قدمت حداقل 50 سال براى اشياى 
به نمايش درآمده است. همچنين اقالمى كه از 
نواحى جغرافيايى ديگر جمع آورى شده، بايد نقش 
يا ارتباطى با صنعت نفت در اين منطقه داشته 

باشد. 
البته در مورد قدمت اشيا، استثناهايى هم وجود 
دارد و آن در مواردى است كه يک شى يا سند از 
ارزش تاريخى خاصى برخوردار بوده يا وجود آن با 
حادثه اى مهم در صنعت نفت كانادا پيوند خورده 
باشد كه در آن صورت، با وجود نداشتن قدمت الزم 

نيز قابليت نمايش در موزه را كسب خواهد كرد.
به طور ايده آل، اقالمى قابل اضافه شدن و نمايش 
در موزه است كه به مهم ترين جنبه زندگى مردم 
منطقه و وقايعى كه لمبتون كانتى به خاطرآنها 

شناخته شده و شهرت يافته، بپردازند.
موزه نفت كانادا كه اكنون يک مكان تاريخى ملى 
در اين كشور به شمار مى آيد، حفاظت از فرهنگ 
و ميراث تاريخى اين كشور و انتقال آنها را به 
نسل هاى آينده به عنوان اهداف خود مطرح 

ساخته است. 

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از برگزارى آيين گشايش رسمى 
موزه »پمپ بنزين دروازه دولت« در نخستين روز از فصل تابستان سال 
جارى )شنبه، يكم تير 1398( خبر داد. به گزارش  روابط عمومى موزه ها 
و مركز اسناد صنعت نفت، اكبر نعمت الهى ضمن اعالم اين خبر گفت: 
آيين گشايش سومين موزه از طرح موزه هاى صنعت نفت با حضور پيروز 
حناچى، شهردار تهران و جمعى از مديران ارشد صنعت نفت، مديران 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، مديران و كاركنان شهردارى، 
بازنشستگان و پيشكسوتان نفتى برگزار مى شود. وى پمپ بنزين دروازه 
دولت را سومين جايگاه عرضه سوخت در تهران و يكى از معدود 
جايگاه هاى به جا مانده از نسل پمپ بنزين هاى نخستين در كشور 
معرفى كرد و افزود: جايگاه شماره 6 تهران كه ساخت آن به دهه 10 
خورشيدى بازمى گردد، در مرداد سال 96 به شماره 31711 در فهرست 
آثار ملي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ثبت 

رسيد و بزودى در معرض نمايش عموم قرار مى گيرد.
به گفته نعمت الهى، معرفى تاريخ جايگاه هاى توزيع سوخت در كشور، 
نمايش اشيا و اسناد مرتبط با چرخه تحول پخش فراورده هاى  نفتى از 
ابتدا تا كنون، شيوه بارگيرى، حمل و تخليه سوخت در جايگاه هاى 

عرضه و... از اهداف تعريف شده براى اين موزه به شمار مى رود.
موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران پس از موزه هاى »بنزين خانه« و 

»كارآموزان صنعت نفت« آبادان به بهره بردارى مى رسد.
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موزه های نفت، فرصتی برای 

بهره برداری از تجربيات پیشكسوتان

درجلسهنمایندگانموزههاینفتباکانونبازنشستگاناینصنعتمطرحشد؛

تکخبر

وازه دولت« با  موزه »پمپ بنزین در
حضور شهردار تهران گشایش می یابد

موزه نفت

 یک پیشکسوت نفتی یادگارهای 
خود را به موزه نفت اهدا کرد

يک پيشكسوت نفتى كه از سال 1354 تا 1386 به مدت 32 
سال در اين صنعت فعاليت كرده است، يادگارى هاى دوران 
خدمت خود را به موزه نفت اهدا كرد. به گزارش  روابط عمومى 
موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، حسن لطفعلى پور كه از طريق 
كانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان با موزه نفت آشنا شده 
است، مداركى را شامل دفترچه بيمه متعلق به سال 1350، 
مدرك فوق ديپلم در انستيتوى تكنولوژى اهواز در سال 1351، 
كارت شناسايي نيروگاه گازي بندرعباس و حكم استخدام در 
شركت مهندسان مشاور مونتكو ايران به تاريخ 1352، مكاتبه با 
خانم فليتچر، استاد زبان انگليسي شركت مونتكو در نيروگاه 
بندرعباس، كارت شناسايي موقت پااليشگاه نفت اصفهان در 
سال 1375 و تعدادى تصوير قديمى را به موزه ها و مر كز اسناد 
صنعت نفت اهدا كرد. لطفعلى پور كه در سال 1329 در اهواز 
متولد شده و پدرش كارمند پااليشگاه آبادان بوده است، در مورد 
نحوه ورود خود به صنعت نفت مى گويد: »من در سال 1349 از 
هنرستان فنى اهواز در رشته فلزكارى، مدرك ديپلم خود را 
دريافت كردم. چند ماهى نيز با شركت بين المللي مونتكو كه در 
نيروگاه بندرعباس فعاليت مى كرد، همكارى داشتم، تا اينكه پس 
از دريافت مدرك فوق ديپلم در انستيتوى تكنولوژى اهواز در 
رشته رياضى و طبيعى، در دى سال 1354 در اداره آموزش 
مناطق نفت خيز جنوب مشغول به كار شدم.« وى تا سال 1375 
در اداره آموزش شركت مناطق نفت خيز خدمت مى كرد و از آن 
پس به پااليشگاه بندرعباس منتقل مى شود. اين پيشكسوت 
نفتى سرانجام در سال 1386 با سمت مسؤول ايمنى و آتش 
نشانى شركت گاز استان يزد به افتخار بازنشستگي نائل شد. 
لطفعلى پور كه در حال حاضر دوران بازنشستگى را در اصفهان 
مى گذراند، در مورد انگيزه خود از اهداى يادگارهايش به موزه 
نفت مى گويد: »احساس مى كنم موزه نفت، مى تواند به عنوان 
پلى ميان اين صنعت و مردمى كه در خارج از آن هستند، ايفاي 
نقش كند. از طريق موزه نفت افراد جامعه مي توانند با ويژگى ها 
و خصوصيات كار در صنعت نفت آشنا شوند. من به سهم خود 
خيلى خوشحال هستم كه مى توانم در اين زمينه قدم كوچكي 
بردارم و مطمئن هستم همه بازنشستگان نفت براي حفظ 

خاطرات و يادگارهاي اين صنعت، هر كاري از دستشان 
بربيايد، انجام مى دهند.«

 موزه نفت كانادا
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نگاهی به فیلم های سینمایی 
به بهانه اکران عید فطر 

کامل شد 

وزهایی که ر

شبی که ماه کامل شد تنوع فیلم ها
این فیلم نرگس آبیار را حتما می توان برنده ترین فیلم او دانست. 
فیلمی که به اصطالح همه جایزه های جشنواره فجر سال 97 را درو کرد. 
هفت سیمرغ حاصل حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته 
بود. سیمرغ هایی که هر کدامشان برای مفتخر شدن یک فیلم کافی است. 
بهترین فیلم)محمد حسین قاسمی(، بهترین کارگردانی )نرگس آبیار(، 
بهترین بازیگر نقش اول مرد )هوتن شكیبا(، بهترین بازیگر نقش اول زن 
)الناز شاکردوست(، بهترین بازیگر نقش مكمل زن )فرشته صدرعرفایی(، 
بهترین طراحی صحنه )محمدرضا شجاعی(، بهترین چهره پردازی )ایمان 
امیدواری(. اما شبی که ماه کامل شد، روایت به مسلخ بردن عشق است. 
عشقی که پاک زاده شده اما با فكر غلط به سنگین ترین خشونت ها مبتال 
می شود. عوامل فیلم در باره آن نوشته اند »روایت دختر جوانی از مناطق 
جنوب شهر تهران هست که درگیر عشق جوانی شهرستانی می شود و 
این در حالی است که دختر به دالیلی مجبور به مهاجرت از ایران است 
که در این مسیر برادرش با او همراه می شود، اما در میانه راه اتفاقاتی برای 

آن ها رقم می خورد...«

وقتی حرف از سینما می شود، همیشه یاد فیلم های بلند داستانی می افتیم و فیلم های 
کوتاه و مستند و نیمه بلند تقریبا فراموش شده اند. اما چند سالی است که در حوزه اکران 
سینمای ایران دسته ای به نام هنر و تجربه نیز حضور دارند این دسته از اکران هم فیلم 
بلند داستانی دارد و هم مستند و فیلم کوتاه. فیلم های هنرو تجربه این روزهای سینمای 
ایران بسیار دیدنی اند. اگر سری به سینماها زدید آنها را از دست ندهید. تنوع اکرانشان 
بسیار باالست و تقریبا هر مخاطبی را راضی نگه می دارند. به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

 یه وا )داستانی بلند به کارگردانی آناهيدآباد(: یه وا زنی ۳۴ ساله که به اتهام قتل 
شوهرش تحت پیگرد قانونی است. او برای حفاظت از دخترش فرار را پیشه کرده به محل 
دور دستی پناه می برد و به ناچار در محل جدید مجبور به مقابله با مسائل و دشواری ها 

شده و رودرروی آیینه ای به نام زندگی می شود...

قصه بولوار – دیوار آبی: )دومستند داستانی به کارگردانی داود اشرفی، فرزانه بهرامی 
و تاراکابلی(: قصه بولوار: »قصه بولوار« درباره بولوار کشاورز، یكی از معروف ترین 
خیابان های تهران است که در سال ۱۳۳9 ساخته شد. فیلم جور کردن خطی از تاریخ و 
روایت و اتفاق است با همه فراز و فرودهایش، با همه آرزوهایش و با همه سختی هایش، 
مسیری که خیابان را به داشته جمعی ما تبدیل می کند، دیوار آبی نیز نگاهی دارد به 
تهران و پِل صدر؛ رابطه شكل شهر و شیوه های زندگی، زیرساخت های شهری و رفتارهای 

شهروندی.

اسرار دریاچه )مستند به کارگردانی آرمين ایثاریان(: در منطقه باستانی تخت سلیمان با 
بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت که در استان آذربایجان غربی قرار دارد، دریاچه ای عمیق با 
داستان ها و افسانه های بسیاری در باره گنج های سلسله های مختلف تاریخی هست که 
به خاطر سمی بودن آبِ آن و قرارگیری در ارتفاع، تاکنون دست نیافتنی بوده و هیچ کس 
به اعماق آن نرسیده بود. این فیلم اکتشافی و پژوهشی به معرفی منطقه باستانی تخت 

سلیمان و مراحل اکتشاف اعماق تاریک و رمزآلود دریاچه تخت سلیمان می پردازد.«

رضا )فيلم بلند داستانی به کارگردانی عليرضا معتمدی(: همیشه دلم می خواست فیلمی 
بسازم درباره  عاشقی که هرگز از عشق خود دست نمی کشد. مدت ها درگیر این فكر بودم 
که مجنون و فرهاد و رامین و سایر عاشقان قصه های کهن اگر مردی مدرن در روزگار ما 
بودند، داستان  عشق شان چگونه بود؟ و »رضا« حاصل همین خیال پردازی و آن رؤیاست.

ترور سرچشمه )مستند به کارگردانی محمدحسين مهدویان(: هفتم تیر ۱۳6۰ تروری در 
سرچشمه اتفاق افتاد. این فیلم داستانی است که از بازخوانی این پرونده شكل گرفته 

است.

آندرانيک )فيلم داستانی بلند به کارگردانی حسين مهكام(: بهار ۱۳2٨، ارومیه، یک 
کشیش سالخورده در منزلش میزبان یک سروان اداره نظمیه است که سال ها پیش 
درجه های خود را به دلیل فرار یک شاعر انقالبی به نام آندرانیک از دست داده است. 
سروان در پی آندرانیک است که شنیده می شود به تازگی از مرزهای شمالی وارد کشور 

شده است.

جنبل )مستند داستانی، به کارگردانی هادی کمالی مقدم و مينا بزرگمهر(: جنبل که 
برگرفته از افسانه های مردم جنوب درباره عشق آدمیزاد و پریزاد است.داستان 
مردی به نام »موسی« است، با در هم تنیدن مستند، ویدیو آرت و هنر اجرا 
)پرفورمنس آرت( کشف و شهود موسی را در هزارتوهای این جزیره اسرارآمیز 
دنبال می کند. موسی با افسون یكی از پریان دریا به نام دخت دریا، وارد دنیای 

موجودات خیالی می شود.

مشعل -  هر بازاری که کساد باشد، بازار سینما هیچ وقت کساد نبوده است. این 
روزها رونق سینماها در میان هیاهوی اخبار خوب و بد داخلی و بین المللی، بیش از 
پیش جالب توجه است. حاال دیگر می توان گفت که فیلم های اکران نوروز به سقف 
فروششان رسیده اند و چند روزی است که فیلم های اکران عید فطر پایشان به 
سینماها باز شده است. تنوع فیلم های اکران عید فطر نویدبخش فروش های چند 
میلیاردی است. عالوه بر فیلم های کمدی و خارج از جشنواره فیلم فجر، حضور 
»سرخ پوست« و»شبی که ماه کامل شد« دو فیلم مطرح و تحسین شده جشنواره 

فجر سال 97، به تنوع و غنای فیلم های اکران شده افزوده است. 

دختر شیطان 
اگر تجربه های سال های دهه های هفتاد و هشتاد برای حضور بازیگران خارجی 
در فیلم های ایرانی معموال شكست خورده بودند، اما حدود سه سال است که پای 
بازیگران خارجی به سینمای ایران باز شده و عموما برخی از فیلم های کمدی با 
حضور یک یا چند بازیگر خارجی بر پرده سینماها حضور دارند. فیلم دختر شیطان 
به کارگردانی قربان محمدپور که فضایی کمدی اجتماعی دارد، نیز با همراهی 
بازیگران هندی ساخته شده است. کارگردان تالش کرده است تا با حضور در 
لوکیشن های خاص سرزمین و جغرافیای هند و داستان صمیمی و سر راست، فیلم 
را مورد توجه عموم عالقه مندان به سینما قرار دهد و از این نظر به فروش خوبی 

ست  پیدا کند. از بازیگران اصلی این فیلم می توان د
حمید فرخ نژاد، ایشا گوپتا، جكی به 

 ، ر و گر گلشن   ، ف و شر
سیمران میشكروتی، 
محمدرضا شریفی نیا 

اشاره کرد. 

زهرمار 
جواد رضویان را در هر نقش و قامت تا کنون دیده بودیم، جز در قامت کارگردان. این بازیگر 
پرکار کمدی سینما و تلویزیون این بار در نقش یک کارگردان ظاهر شده و به کارگردانی یک 
فیلم کمدی پرداخته است. رضویان این بار بازی نمی کند، اما بازیگردان یكی از جنجالی ترین 
فیلم های جشنواره فجر سال گذشته است. فیلمی کمدی که مورد توجه بسیاری از 
عالقه مندان سینما قرار گرفت. عوامل فیلم درباره آن نوشته اند »رضا مردی که امروز به عنوان 
یک فرد ارزشی شناخته می شود، گذشته ای دارد که او را رها نمی کند و همین گذشته برای 
او ایجاد دردسر می کند...«. حاال زهرمار اکران شده و 
پیش بینی می شود با موضوع جذاب و بازیگران کمدی 
اش فیلم پر فروشی باشد. از بازیگران اصلی این 
فیلم می توان به سیامک انصاری، شبنم 
سیامک  فراهانی،  شقایق  مقدمی، 
صفری، نسیم ادبی، برزو ارجمند و 

رضا رویگری اشاره کرد. 

سرخپوست
باالخره پس از کش و قوس های فراوان 

درباره حضور یا عدم حضور سرخ پوست در 
اکران نوروزی، این فیلم گزینه اکران عید فطر شد. 

فیلمی تحسین شده به کارگردانی نیما جاویدی که تقریبا 
مخالفی در جشنواره فجر 97 نداشت. عموم منتقدان حتی سخت گیرترین آنها نیز به فیلم جاویدی 

نمره باالیی دادند و مردم نیز از آن استقبال بسیار خوبی داشتند. عوامل این فیلم درباره آن 
نوشته اند »سال ۱۳۴7، یک زندان قدیمي در جنوب ایران به دلیل مجاورت با فرودگاِه در 

حال توسعه شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان به همراه مامورانش 
در حال انتقال زندانیان به زندان جدیدند...«. دیدن این فیلم به عنوان یک فیلم شاخص 
هنری به نظر خالی از لطف نمی رسد. از بازیگران اصلی این فیلم می توان به نوید 

محمدزاده، پریناز ایزدیار، مانی حقیقی، ستاره پسیانی، حبیب رضایی و آتیال پسیانی 
اشاره کرد.

ما همه با هم هستیم
کمال تبریزی این بار هم یک فیلم جذابی ساخته است. فیلمی که با حضور 
بازیگران و ستاره های بسیار زیادش نوید بخش فروش باالیی را می دهد. به 
فیلم های دهه نودی تبریزی مثل طبقه حساس، طعم شیرین خیال، امكان مینا 
و مارموز که نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم این کارگردان هنوز هم در کمدی 
موفق تر است تا غیر کمدی. هرچند در کارنامه او فرش باد و گاهی به آسمان 
نگاه کن نیز درخشندگی خوبی دارند، اما هنوز هم درخشان ترین 
فیلم های تبریزی مارمولک و لیلی با من است، هستند. عوامل 
فیلم ما همه با هم هستیم درباره اش نوشته اند: »داستان فیلم 
در بستری کمدی روایت می شود و ماجرای سقوط یک 
هواپیما همراه با مسافرانی است که رازهای 
مختلفی دارند؛ راز هایی که قرار نیست تا ابد 
پنهان بمانند«. برخی از بازیگران اصلی این 
فیلم عبارتند از: محمدرضا گلزار، مهران 
مدیری، مهناز افشار، لیال حاتمی، ویشكا 
آسایش، جواد عزتی،  هانیه توسلی، پژمان 
جمشیدی، مانی حقیقی، سروش صحت، 
حسن معجونی، مهران غفوریان، سیروس 

گرجستانی و رضا ناجی.

هنر و تجربه ها دیدنی اند
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جندق- معلمان
این جاده با تصاویر شگفت انگیز، وهم آلود و زیبای 

کویری خود با آن افق بی پایان و چشم اندازهای منحصر به 
 فردش از قلب کویر مرکزی ایران می گذرد و جنوب و شمال آن 

را به هم وصل می کند. در جاده جندق- معلمان انواع بافت های عجیب 
و غریب کویری را می بینید که در نوع خود بی نظیرند. در برخی نقاط این 

مسیر، حتی یک بته خار هم دیده نمی شود؛ اما در برخی قسمت ها تپه های 
سرخ خاکی روبه رویتان قرار گرفته که زیبایی این جاده کویری را دوچندان 
کرده است. اینجا همان نقطه ای است که می توانید سكوت کویر را با جسم 
و روح خود لمس کنید.  در این کویر رخساره  خاک های زرد و همچنین نمک 
سیاه به وفور یافت می شود. قسمتی از زمین های این کویر نیز پوشیده 

از سوراخ هایی به شكل دهانه  آتشفشان است که بر اثر تبخیر سریع 
آب و پوکی جنس خاک به وجود آمده است. این جاده از جندق 

در نزدیكی شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان تا 
معلمان در نزدیكی دامغان استان سمنان ادامه 

دارد.

دو هزار- سه هزار 
یكی از زیباترین مسیرهای جنگلی ایران 

جاده های معروف دو هزار و سه هزار است؛ جاده ای که 

از شهسوار شروع می شود و با گذشتن از جنگل های سرسبز 

و مخملی البرز در کنار رودخانه دو هزار منطقه ای رویایی را خلق 

می کند که بسیار چشم نواز است. در این جاده جنگلی می توانید دریای 

خزر را از ارتفاعات کوه های سرسبز البرز تماشا کنید و از دیدن آن لذت 

ببرید. این جاده رویایی پرپیچ و خم زیبا که گاهی غرق در مه است و گاهی 

با نم باران جلوه گری می کند، به این دلیل به دو هزار مشهور است که به 

محل هایی با ارتفاع دو هزار متر از سطح دریا می رسد. حدودا در 

کیلومتر ۱۰، جاده سه هزار از این جاده منشعب می شود. دقیقا جایی 

که دو رودخانه دو هزار و سه هزار)چشمه کیله( به هم می رسند. 

جاده سه هزار هم زیبایی های خاص خود دارد، تنها وجه 

تمایز این دو مسیر این است که جاده سه هزار از جاده 
دو هزار بكرتر و دست نخورده تر است. 

این جاده که بعد از چالوس، مشهورترین هراز- مازندران
جاده شمالی کشور است، پیچ های کمتری 

نسبت به چالوس دارد؛ اما خطر ریزش کوه در این 

مسیر زیاد است. این جاده ۱۴ تونل دارد و در مقایسه با 

جاده چالوس، به شهرهای شرقی حاشیه دریا نزدیک تر 

است. دیدنی  های زیادی در طول مسیر هراز وجود دارد 

که از جمله آنها می توان به روستاها، آبشارها، تاالب ها، 

جنگل ها، آبگرم  ها، زیارتگاه ها و مناطق دیدنی اشاره 
کرد. یكی از  جاذبه های حاشیه هراز، منطقه ای 

زیبا به نام گل زرد است که پوشیده از 
گل های زرد و سفید بهاری است.

جم - فيروزآباد
این جاده هم یكی از مسیرهای بسیار 

دیدنی جنوب کشور است. در آغاز، جاده ای 
کوهستانی با شكل های خیالی دو طرف جاده را 

دربرگرفته، اما با نزدیک شدن به استان فارس، جاده 
سرسبزتر و طبیعت آن شگفت انگیزتر می شود. 
تنگه های اطراف جاده جم – فیروزآباد، بویژه شكاف 
»هایقر« تصاویری همچون »گراند کانیون« را 

برایتان به تصویر می کشد، با این تفاوت که این 
جاده ها هم سبزترند و هم در عمق این 

شكاف، رودخانه ای پرآب در 
جریان است.

اقلیم هزاررنگ ایران، 
جاده های چشم نوازی را خلق کرده 

از آنها غرق در هیجان  با عبور  که 
می شویم. آنهایی که اهل گشت و گذارند، 

مطمئنا بارها عبور از جاده های زیبای کشورمان 
را تجربه کرده اند و از دیدن این جاذبه های بی نظیر 
و مناظر زیبای اطراف آنها شگفت زده شده اند.  

در بخش دوم جاده های زیبای ایران، به 
معرفی برخی دیگر از مسیرهای رویایی 

کشورمان می پردازیم که در ادامه 
می خوانید.

سياهكل- دیلمان
این مسیر زیبای جنگلی جلوه های بی بدیلی 

را پیش روی مسافران این جاده قرار می دهد. با ورود 
به جاده سیاهكل- دیلمان گویی به دنیایی پر از زیبایی 

قدم نهاده اید. این مسیر کوهستانی و جنگلی با مناظر دیدنی 
خود هر لحظه شما را غافلگیر می کند. با عبور از کنار شالیزارهاي 
سرسبز و باغ هاي چاي در این جاده که بی شک رویایی ترین مسیر 
شمالی است، روحتان جال می یابد و جسم تان خستگی از تن به 
در می کند. پشت هر پیچ این جاده، یک جنگل انبوه قرار گرفته 

که چشم ها را خیره می کند و نگاه ها را به سمت درختان 
تنومند و کهنسال می برد. در این مسیر جنگلی و 

رویایی وسوسه می شوید که قدم به قدم توقف 
کنید و از تماشای این همه زیبایی 

لذت ببرید.

شاهرود - گرگان 
این مسیر، بكر و کم تردد است و مناظری 

مسحورکننده دارد. منظره های این جاده به هیچ 
وجه قابل توصیف نیست، چراکه از دل جنگل 

توسكستان می گذرد؛ مسیری که طبیعتی سحرانگیز 
دارد  و شما را محو در زیبایی اش می کند. در نگاه اول شاید 
عبور از این جاده به دلیل پیچ  و خم های خطرناکش 
ترسناک به نظر برسد، اما وجود مناظر بی بدیل و هوای 
مطبوعش باعث می شود بر ترس خود غلبه کنید و راه 

را ادامه دهید، البته با احتیاط. بهترین زمان برای 
رانندگی در این جاده، فصل دل انگیز بهار 

است.

سپیدان- نورآباد
این جاده که شیراز را به سپیدان و سپیدان 

را به نورآباد متصل می کند، بهاری دل انگیز و پاییز 
و زمستانی دیدنی دارد. در گذر از این جاده که هنوز 

ناشناخته است، با مزارع و زمین های کشاورزی، دشت های 
وسیع و کوه های زیبا مواجه می شوید که مناظری کم نظیری 

را به وجود آورده اند. در این جاده بی ترافیک و خلوت 
درختان بلوط، بنه، کلخنگ، بادام وحشی، انجیر کوهی، 

تمشک، سپیدار و آویشن در کنار چشمه ساران و 
رودخانه های فراوان تصاویر رنگارنگی را در دو 

سوی جاده پیش رویتان قرار می دهد که از 
دیدنش سیر نمی شوید. 

شهداد- نهبندان
زیباترین مسیر کویری ایران، جاده شهداد 

- نهبندان است. از ویژگی های منحصر به فرد این 
جاده که هر ساالنه گردشگران زیادی را به سمت خود 

می کشاند، می توان به کلوت های شهداد یا همان قصرهای 
جن و پری اشاره کرد. کلوت های این مسیر یا همان هرم های 

ماسه ای بزرگ با پهنه های وسیع ماسه و ریگ با طیف رنگ های 
قهوه ای روشن تا خاکستری و سیاه، این جاده را به یكی 

مسیرهای بی نظیر ایران تبدیل کرده است. برآمدن خورشید 
از شرق و تابش آفتاب بر شن های طالیی کویر و تماشای 

غروب از دیگر جاذبه های این جاده است. شب های 
جاده شهداد – نهبندان با آسمان آبی پرستاره 

هم به قدری زیباست که نمی توان آن 
را از دست داد. 
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زعفران ماده غذایی باارزشی است که به مقدار کم از گیاه زعفران برداشت می شود. جالب است بدانید که 
از هر ۱۰۰ تا 2۰۰ هزار گیاه زعفران، حدود 5 کیلوگرم گل زعفران به دست می آید.

ایرانی ها از این ماده غذایی باارزش معموال به عنوان چاشنی و رنگ دهنده غذا استفاده می کنند. زعفران 
عالوه بر اینكه به عنوان یک چاشنی مورد استفاده قرار می گیرد، دارای خواص زیادی است. 

ارزش غذایی 
این گیاه پرخاصیت به کاهش چربی و کلسترول خون، تقویت معده و هضم غذا می کند و از آن در درمان 

دردهای لثه نیز می توان به عنوان یک مسكن استفاده کرد. زعفران آرام بخش، اشتهاآور، ضداسپاسم، 
پیشگیری کننده بیماري های قلبی و سرطان، تقویت کننده حافظه و کاهش دهنده فشار خون است. از 

زعفران در درمان بیماری آسم، بیماري هاي پوستی، بیماری های چشم، عفونت ادراری، یرقان، رفع نفخ شكم، 
درمان کم خونی و... استفاده می شود. همچنین به هضم غذا  نیزکمک می کند. 

پیشگیری از بیماری ها 
بر اساس تحقیقات، زعفران از بروز افسردگی پیشگیری می کند و با داشتن خواص ضدافسردگی در طب سنتی، 

مصارف باالیی دارد. در پیشگیری از ابتال به آلزایمر و پارکینسون نیز موثر است.
زعفران به دلیل داشتن کاروتنوئید در حفظ سالمت چشم ها موثر است. به این صورت که با افزایش جریان 
خون در قسمت شبكیه چشم، از آسیب وارده در اثر پیری و سالخوردگی پیشگیری می کند.این گیاه 
پرخاصیت با داشتن مواد آنتی اکسیدانی، خواص ضدسرطانی داشته و با جمع کردن رادیكال های آزاد 
عالوه بر اینكه از سرطان پیشگیری می کند، باعث ترمیم مولكول های دی ان ای آسیب دیده نیز می شود.

نگهداری از زعفران
زعفران را باید دور از نور و رطوبت نگهداری کرد. بهتر است آن را در ظروف شیشه اي یا فلزي دربسته 
نگهداري کنید. در صورت باز ماندن در ظرف، این ماده خاصیت دارویی و کیفیت خود را از دست می دهد.

نكته: توجه داشته باشید که استفاده بیش از حد از این گیاه باعث استفراغ، کاهش ضربان قلب، خون ریزي 
از بیني، خون ریزی از پلک ها، سرگیجه، بي حالي، زردي پوست و عوارض خطرناک می شود.

* زنان باردار در سه ماه اول حاملگی نباید از آن استفاده کنند، زیرا براساس تحقیقات انجام شده باعث سقط 
جنین می شود. 

* زعفران بیش از 5 گرم برای هر نفر در ماه مضر است. میزان مصرف متعادل این گیاه ۳ گرم برای 
هر نفر در ماه است.

عالوه بر ادویه های پرکاربردی که به آنها اشاره کردیم، ادویه های مخلوط هم که از ترکیب چند 
ادویه تهیه می شود، چاشنی دلچسبی است. 

تاکو ادویه ای مكزیكی است که از ترکیب پودر چیلی، زیره، پودر پیاز و سیر، پونه، پاپریكا و 
نمک دریایی درست می شود که می توان آن را روی گوشت چرخ کرده یا مرغ   پاشید و به 

آنها طعم داد.
ادویه ایتالیایی نوع دیگری از ادویه مخلوط است که از آن در پخت الزانیا، اسپاگتی، 
پارمزان بادمجان و پارمزان مرغ استفاده می کنند و از ترکیب رزماری، ریحون، آویشن، 

پونه و پودر سیر تهیه می شود. 
ادویه ها با وجود خواص و طعم خوبی که دارند، اما برای برخی افراد عامل آلرژی 
هستند. بنابراین افرادی که به ادویه حساسیت دارند، باید مراقب باشند و در 

مصرف غذاهایی که در آنها از ادویه ها استفاده شده، دقت کنند.

از گذشته های بسیار دور ادویه جزء چاشنی های جدایی ناپذیر غذاها بوده است. این چاشنی هزاررنگ و خوشبو انواع مختلفی 
دارد که برای مطبوع کردن رنگ و طعم غذا سالیان متمادی است که از آن استفاده می کنند. ادویه  ها عالوه بر مصرف غذایی، 
مصرف دارویی نیز دارند و به حفظ سالمتی هم کمک می کنند. ادویه ها تنوع و فواید زیادی دارند و هدف مصرف آنها تنها طعم دار 

کردن غذا نیست، بلكه استفاده از این چاشنی های خوش رنگ می تواند راهی برای تناسب اندام، سالمتی گوارش، تسكین دردها 
و... باشد.

انواع درمانی و خواص درمانی آنها

پودر کاری: این ادویه خوراکی که از ترکیب برگ بو، دارچین، گشنیز، هل، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه، رازیانه، شبدر و پودر 

چیلی درست شده است، برای خوشمزه و خوش عطر کردن خورشت ها استفاده می شود.  اگرچه پودر کاری به صورت یک ادویه مجزا 

فروخته می شود، ولی ترکیبات آن در کشورهای مختلف متفاوت است. عنصر اصلی پودر کاری در تمام کشورها زردچوبه است که سبب 

شده رنگی زیبا و خاصیت فراوانی داشته باشد. این ادویه به دلیل دارا بودن کورکومین که عاملی ضد التهاب و یک آنتی اکسیدان قوی 

است، باعث کاهش التهاب مفاصل می شود. همچنین روند پیشرفت سرطان پروستات و سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد، حافظه را 

تقویت و از انعقاد خون جلوگیری می کند.

دارچین: یكی از ادویه هایی است که زیاد از آن استفاده می شود. دارچین معموال در غذاهایی که طبعی سرد دارند مثل حلیم، 
کله پاچه، عدس پلو و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این ادویه که یكی از خوشبوترین ادویه هاست، به کاهش قند خون، کلسترول 
و تری گلیسیرید کمک می کند. ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در دارچین از التهاب جلوگیری می کند.  از دیگر خواص دارچین 
می توان به درمان بیخوابی، خوشبوکننده نفس، افزایش طول عمر، کاهش وزن و درمان جوش، آکنه و لک، بهبود 

رنگ چهره و... اشاره کرد.

زردچوبه: ادویه ای است که در بیشتر غذاها از آن استفاده می کنند. برای از بین بردن بوی زهم گوشت قرمز، مرغ و ماهی هم از زردچوبه کمک می گیرند. 

این ادویه زردرنگ، دارای ترکیب شیمیایی کورکومین است که به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی می توان از آن بهره برد. همچنین زردچوبه خاصیت 

ضدالتهابی دارد، عملكرد مغز را بهبود می بخشد و از آلزایمر جلوگیری می کند. مصرف آن خطر حمله قلبی و سرطان را کاهش می دهد، در کاهش افسردگی 

موثر است، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. کرم روده را از بین می برد، باعث کاهش طبیعی فشار خون می شود و...

پراستفاده عالوه بر موارد باال می توان به محافظت از کبد، جلوگیری از تجمع چربی، افزایش ترشح بزاق، جذب در درمان سرطان روده موثر است و مانند آسپرین باعث کاهش التهاب روده می شود. از دیگر خواص این ادویه ضدتهوع دارد و معموال از آن برای از بین بردن حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی استفاده می کنند. زنجبیل و بر این باورند که خواص زنجبیل برای سالمتی، بسیار بیشتر از گیاهان دارویی دیگر است. این ادویه خاصیت زنجبیل: یكی دیگر از ادویه های پراستفاده و مقوی زنجبیل است. محققان خواص این ادویه را ثابت کرده اند 
فلفل قرمز: فلفل قرمز سرشار از ویتامین C است و خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. این ادویه اثر مواد مغذی و... اشاره کرد.

شیمیایی موادی را که به بافت های بدن آسیب می رسانند، خنثی می کند و باعث سالمت قلب و 

افزایش گردش خون می شود. عالوه بر این، فلفل قرمز متابولیسم بدن را باال می برد و به کالری سوزی 

بیشتر کمک می کند. از دیگر خاصیت های فلفل قرمز می توان به تسكین درد، جلوگیری از زخم 

معده، پیشگیری از دیابت و تسریع در هضم غذا اشاره کرد. از این چاشنی خوشرنگ در بعضی از 
پمادها برای تسكین دردهای عضالنی و مفاصلی نیز استفاده می شود.

فلفل سیاه: فلفل به عنوان پادشاه ادویه ها تاریخچه ای طوالنی دارد. در گذشته از این ادویه به عنوان واحدی برای معامالت مانند 
پول در هند استفاده می شد و حتی ارزشی به اندازه طال داشت. این فلفل که نقش زیادی در طعم دار کردن غذ اها دارد، دارای خواص 

شگفت انگیزی است. فلفل سیاه خاصیت آنتی بیوتیكی دارد، به همین دلیل برای درمان سرماخوردگی بسیار مفید است. استفاده از 
این فلفل به صورت روزانه به درمان بیماری های سخت از جمله سرطان کمک می کند. از دیگر خواص این ادویه سیاه می توان به 

جلوگیری از پوسیدگی دندان، تنظیم فشار خون، سالمت پوست و مو، افزایش سوخت و ساز بدن و جلوگیری از تولید رادیكال های 
آزاد اشاره کرد. از فلفل سیاه در تهیه انواع خورش ها استفاده می شود. برای اینكه از کیفیت فلفل سیاه مطمئن باشید، می توانید آن را 

نسابیده تهیه کنید و خودتان در داخل خانه آن را بسابید و با خیال راحت به غذاهایتان اضافه کنید.

زیره: این ادویه دلپذیر طعم تندی دارد. زیره دارای سه رنگ سفید، سیاه و کهربایی است. میوه های این 

گیاه حاوی دانه هایی هستند که تنها بخش خوراکی آن را تشكیل می دهند. از این ادویه سه رنگ در سراسر 

دنیا استفاده می شود. دانه های زیره ارزش دارویی  زیادی دارند و به عنوان تسریع کننده  گوارش از آنها 

استفاده می شود. همچنین ارزش تغذیه  ای این ادویه بسیار باال ست، یعنی هر ۱۰۰ گرم زیره، سرشار از 

ویتامین ها و مواد معدنی بی شمار است. زیره حاوی آهن، کلسیم، منیزیوم، منگنز، فسفر، سدیم و روی 

فراوان است. از مهم ترین فواید آن می توان به درمان سرماخوردگی، کم خونی، بیخوابی، اختالالت تنفسی، 

درمان یبوست، سم زدایی بدن، دفع خارش و... اشاره کرد.

پودر سیر: یک طعم دهنده قوی است که کاربرد زیادی در آشپزخانه های ایرانی دارد. 

طبیعت سیر گرم است و ضدباکتری بودن و قدرت چربی سوزی این ادویه باعث مصرف زیاد آن شده است. این 

فراوان، اما کم کالری دارد و...ادویه پرکاربرد، رادیكال های آزاد و فلزات سنگین را از بدن دفع می کند، کلسترول را پایین می آورد، مواد مغذی 

زعفران 
گیاهی پرخاصیت
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احتمالي هوش و خالقيت اشاره خواهيم کرد.براي یك فرد نابغه موضوعي طبيعي است.  در ادامه به چهار ارتباط خالقيت براي فردی که دارای استعداد متوسط است به همان اندازه کار آموزش هستند، باید این نکته مهم را در نظر داشته باشند که تا حدودی از خالقيت برخوردار است. صاحب نظران و افرادی که در باورند که خالقيت و هوش دو کيفيت متفاوت دارند؛ بنابراین هر کس لزوما آدم هاي خالقي نيستند. متخصصان در زمينه خالقيت بر این خالقيت در بيشتر زمينه ها ضرورت دارد، اما بيشتر افراد باهوش، در ارتباط هستند. درست است که ميزانی از هوش برای نشان دادن به این نتيجه برسيم که سطوح باالتر خالقيت با سطوح باالتر هوش خالقيت یك فرایند شناختي و اندیشمندانه است، آن وقت می توانيم چه رابطه اي بين خالقيت و هوش وجود دارد؟ اگر بپذیریم که همين دليل باید ميان خالقيت، هوش و استعداد تفاوت قائل شد. اما ضروری است. خالقيت گاهی با استعداد و ذوق ترکيب مي شود، به برای بررسی رشد خالقيت در کودکان دانستن برخي اطالعات مهم، 

است  ممکن  پایين  هوشي  بهره  با  کودکان  همچنين از شرایطي که به آنها امکان نمایش خالقيت را هستند، محتاطانه عمل می کنند و اعتماد به نفس ندارند. کودکان از روش هاي سنتي در مدارس ناراحت ویژگي هاي خالقيت زیادی را نشان دهند. این  
ندهد، بيزارند.

هم این احتمال وجود دارد که از شرایط جسماني و انفعالي است. در برخی مواقع ویژگي هایي را به نمایش بگذارند که بيشتر ممکن است زمان صحبت و تبادل با دیگران هدف و علت رفتن به مدرسه را نمی دانند. بگذارند: شاید به نظر برسد که این کودکان ویژگي هاي خالقيت کمی را به نمایش کودکان با بهره هوشي کم ممکن است 
چالش دار دوری کنند.

 ذوق و خالقيت 
است به کودکاني بربخوریم که در عين با هوشی، خالقيت ندارند.مي تواند یکي از ویژگي هاي هوش باشد. در این مورد هم ممکن خوش ذوقي مواجه می شویم که خالقيت ندارند. همچنين خالقيت یکي از ویژگي هاي ذوق زیاد باشد. با این حال گاهی با کودکان استعداد و بهره هوشي کيفيت هاي متفاوتی دارند. خالقيت مي تواند ندارند.  با توجه به بررسي هاي انجام شده، مي توان گفت که ذوق، امتيازاتشان را لحاظ مي کنند، اما به جنبه هاي خالقيت توجهی دانش آموزان به هوش و استعدادهاي آموزشي آنها بها مي دهند و باشند )بهره هوشي 130 یا باالتر(. بسياري از مدارس هنگام ثبت نام این کودکان ممکن است از بهره هوشي باالتری از متوسط برخوردار مدرسه اي، کودکاني که خوش ذوق هستند، شناسایي مي شوند. نداشته باشد. نکته ای که شاید ندانيد اینکه در برخی نظام های جدید نيست. یك آهنگساز خالق ممکن است استعداد اجرا را به نمایش بگذارد که این لزوما به معناي توانایي در خلق سرودي زمينه خالق نباشد. استعداد و ذوق مي تواند توانایي در عمل و اجرا مثال اینکه شاید کودکي ذوق موسيقي داشته باشد، اما در این خوش ذوق در زمينه های به خصوصی خوب ظاهر مي شوند. به طور ميانشان وجود دارند، با یکدیگر در ارتباط هستند. کودکان واژه هاي خوش ذوق، با استعداد و خالق با وجود تفاوت هایی که 

می شود و از آنها کودکان خالق می سازد. استفاده کودکان از الگوی تفکر خالق باعث رشد خالقيت به رشد هوش کودکان کمك می کند.از جمله هماهنگي چشم و دست را افزایش دهد که این موضوع کمك آموزشي مطابق با سن کودک مي تواند مهارت هاي ظریف تاثير زیادی خواهند داشت. بازي با مکعب ها، لوگو و دیگر وسایل  انجام بازي هایي که به تفکر نياز دارند، در افزایش هوش کودک از هر وسيله ای خالقانه استفاده کنند.برای توليد صدا و ریتم باعث می شود کودکان بياموزند که چطور دورریختنی با کمك والدین، آواسازی و ساخت وسایل ساده بریدن و چسباندن اشيا و به نوعی ساخت کاردستی با وسایل افزایش استعداد آنها می شود.آن حتی از روی اشکال برای کودکان بسيار مفيد است و باعث آنها دارد.  شن بازی، خواندن کتاب، داستان و شعر همراه با تکرار افزایش هوش واستعداد کودکان ارتباط تنگاتنگی با رفتارهای  راه های افزایش هوش  

شرایط هستند در برابر تغييرات انعطاف نشان را به نمایش بگذارند. افرادی که در هر دو زمينه خوب و عالي کودکان با بهره هوشي زیاد ممکن است ویژگي هاي خالق زیادی  با  را  خود  و  دهند  کودکان متفاوت یادگيري به راحتي وفق مي  ین  ا د.  دا هند  با مي توانند رفتارهاي شخصی شان خوا ن  شد جه  ا مو ي  ا بر ا  لذت درس و مشق خود اهميت قائلند و خالقيت فراوان معموال برای کنند. کودکان با بهره هوشي باال است گاه با رفتار خود جلب توجه آنها اعتماد به نفس زیادی دارند و ممکن موقعيت هاي جدي تعدیل کنند. ر یشان  موفقيت ها ز  ا مي برند. این کودکان انگيزه های و 
زیادی دارند.

  کودکان با بهره هوشي زیاد ممکن است خالقيت کمی را از 
این زمينه دریافته اند که آموزگاران هستند و معموال به تقویت هاي مثبت، جواب خوب مي دهند. دامنه توجه و اعتماد به نفس فراوانی دارند، تابع مقررات این کودکان بهای زیادی به موفقيت در مدرسه مي دهند. خود نشان دهند. به کاوشگري در آنها زیاد است.برخوردارند، معموال در چارچوب قرار نمي گيرند و ميل زیادی دارند و چه آنهایي که از بهره هوشي کم تطبيق دهند. کودکان خالق، چه آنهایي که بهره هوشي دانش آموزان، بهتر مي توانند خود را با قواعد و مقررات وخالقيت اندک داشته باشند، به این دليل که این دانش آموزاني را ترجيح مي دهند که بهره هوشي زیاد پژوهشگران در 

نکات ریز

 آشپزی

خانم های خانه دار با دانستن برخی نکات ریز آشپزی 
می توانند به خوش طعم تر شدن غذاهایشان کمك 

کنند و از پختن غذا های خوشمزه لذت ببرند. 

  برای خوشمزه تر شدن قورمه سبزی یک ساعت مانده 
به سرو، داخل آن رب انار بریزید.

 برای اینکه آش رشته لعاب داشته باشد و خوشمزه تر 
شود، کمی بلغور گندم همراه حبوبات خیس کنید و با هم 

بپزید.
 برای ترد شدن گوشت، روی تمام قسمت های آن 
مخلوطی از سرکه و روغن زیتون بمالید و اجازه دهید کمی 

بماند.
 برای اینکه پنیر پیتزا خوب کش بیاید، قبل از اینکه 

پیتزا را داخل فر بگذارید، روی آن آب اسپری کنید.
 برای خوشمزه تر شدن کتلت داخل مواد آن زیره و پودر 

آویشن بریزید.
 برای اینکه بفهمید تخم مرغ هایتان خوب آب پز شده یا 
نه، آن را بچرخانید. اگر چرخید خوب پخته، اگر نه هنوز 

نپخته است.
 برای اینکه ماکارونی و الزانیا به هم نچسبد و خوشرنگ 

شود، داخل آب آن کمی زردچوبه بریزید.
 برای اینکه یک قیمه خوشمزه داشته باشید، در پایان 
پخت چند قطره گالب به آن اضافه کنید و بالفاصله زیر آن 

را خاموش کنید.
 برای اینکه لوبیاپلو عطر و بوی خوبی بگیرد، در پایان 
پخت مواد، یک قاشق مرباخوری پودر گل سرخ به آن اضافه 

کنید.
 برای اینکه پوست بادمجان های کبابی زود و بدون 
دردسر کنده شود، بعد از کباب شدن، آنها را داخل یک 
نایلون بریزید تا چند دقیقه بماند، بعد از این کار به راحتی 
پوستشان کنده می شود، بدون اینکه گوشت بادمجان 

آسیبی ببیند.
 برای اینکه برنج خوب قد بکشد، در لحظه های آخر که 
قصد آبکش کردنش را دارید، یک لیوان آب سرد به آن اضافه 

کنید.
 برای اینکه برنج به ته دیگ نانی قابلمه  نچسبد، روی 

نان را باید کمی خیس کرد.



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 926  

برای جذب یك مربی، شما باید یکسری 
تحقيقات را انجام دهيد. ما هم مثل همه درباره او 

تحقيقات الزم را انجام دادیم و مسلما از 
همکاران نفتی خودمان هم در ابادان مشورت 

گرفتيم و نظر آنها هم مثبت بود و باید بگویم 
کارنامه فراز کمالوند در آبادان خوب بود. به همين 

دليل همه چيز دست به دست هم داد تا با یك 
مربی جوان و موفق به نتيجه برسيم و هدایت 

تيم را به عهده او بگذاریم

با تیم جوان و بومی مدعی خواهیم بود    اسکلت اصلی تیم را حفظ می کنیم
 مدیرعامل پارس جنوبی جم می گوید: »براساس کارنامه و رزومه مطلوب فراز کمالوند، 

او را برای هدایت این تيم در فصل جدید انتخاب کرده ایم.«
بهرام رضایيان، عقيده دارد، با کمالوند می توانند نتایج خوبی بگيرند و همچنان جزو 

تيم  های مطرح مدعی فوتبال ایران باشند. 

وی به مشکالت مالی هم اشاره دارد و می گوید: »هنوز با مشکالت مالی دست و پنجه 
نرم می کنند و این تنها مشکل این تيم نيست؛ بلکه تمام باشگاه  ها این روزها با مشکل 

مالی مواجه هستند.«
در ادامه گفت وگوی خبرنگار »مشعل« با مدیر عامل پارس جنوبی را می خوانيم.

ورزش نفت

مدیرعامل پارس جنوبی جم: کمالوند تمام فاکتور های الزم را داشت

کمالوند: 

انتخابیخارجازدایرهسرخابیها
 تیم فوتبال پارس جنوبی جم که زمان زیادی از تاسیس آن 
نمی گذرد، در فوتبال ایران موفق شده چهره خوبی از خود به نمایش 

بگذارد و پله  های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.
پارسی ها لیگ 2 را با مهدی پاشازاده استارت زدند که با قهرمانی 
درهمان سال به لیگ دسته یک رسیدند. سپس با مهدی تارتار در 
لیگ دسته یک، حضور پیدا کردند که آنجا هم با قهرمانی، فصل را به 

پایان رساندند تا به سطح اول فوتبال ایران برسند. 
مدیران پارس جنوبی برخالف خیلی از مدیران سرمربی، خود را 
حفظ کردند و با مهدی تارتار قدم در لیگ برتر گذاشتند که از قضا 
توانستند نتایج خوبی هم بگیرند. تارتار 2 سال در لیگ برتر، هدایت 
پارسی  ها را به عهده داشت تا اینکه در پایان فصل گذشته، به دالیل 
شخصی با جمی  ها خداحافظی کرد تا مدیران باشگاه به دنبال سرمربی 

جدید باشند.
انتخاب جدید مدیران پارس جنوبی جم، این بار از میان 
سرخابی  های قدیمی نبود؛ بلکه به یک مربی جوان که از قضا قبال 
هدایت یک تیم دیگر نفتی را به عهده داشت، اعتماد کردند و هدایت 

تیم خود را به دست آن سپردند. 
تیم فوتبال پارس جنوبی جم که سومین سال حضور خود در لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های ایران را تجربه می کند، بعد از قطع همکاری با 
مهدی تارتار با فراز کمالوند به عنوان سرمربی برای عقد قراردادی دو 

ساله به توافق رسید.
بعد از برگزاری نشستی چند ساعته میان بهرام رضاییان، 
مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی با فراز کمالوند، سرانجام توافق 
نهایی میان دوطرف انجام شد و این مربی جوان و در عین حال 
باتجربه هدایت نماینده جم در لیگ برتر را رسما به عهده گرفت تا 
جایگزین مهدی تارتار شود که بعد از 3 فصل از هواداران پارس 

جنوبی خداحافظی کرده بود. 
باشگاه پارس جنوبی طی روزهای گذشته از 

چند مربی برنامه دریافت کرده بود که پس از 
جمع بندی نظرات در هیات مدیره، سرانجام 
کمالوند به عنوان سرمربی جدید پارس جنوبی 

جم انتخاب و معرفی شد.
کمالوند که با تیم های 
کرمانشاه،  فراز  شیرین 

استقالل اهواز و 
ی  ز سا ر کتو ا تر

سابقه صعود به لیگ 
برتر را دارد، در دوران فعالیتش موفق شد در گسترش 
فوالد و نفت آبادان بهترین نتایج تاریخ این دو تیم در 
لیگ برتر را کسب کند. او بعد از کسب عنوان هشتمی 
با نفت آبادان ترجیح داد از این تیم جدا شود و به لیگ 
دسته اول برود و هدایت اکسین البرز و آلومینیوم 

اراک را به عهده بگیرد.
حاال این مربی 43 ساله با نشستن روی نیمکت 
سرمربیگری پارس جنوبی بار دیگر به لیگ برتر 
برمی گردد و هواداران جمی، امید زیادی دارند تا با 
حضور او بتوانند نتایج خوبی را در لیگ برتر نوزدهم 

کسب کنند.

  چرا تارتار بعد از 3 سال از پارس 
جنوبی جدا شد؟

ما سال های خوبی را با او سپری کردیم. در لیگ 
یک با او قهرمان شدیم و به لیگ برتر رسیدیم و 
دوفصل خوب را با او درلیگ برترسپری کردیم، 
بخصوص در سال اول که حتی شانس کسب سهمیه 
آسیایی داشتیم. به هرحال باتمام این اوصاف در 
دیگر  که  کردند  اعالم  خودشان  فصل  پایان 
نمی خواهند بمانند و در نهایت با توافق دوجانبه به 
همکاری چند ساله خود پایان دادیم. امیدوارم هر 
کجا که می رود، موفق باشد؛ البته بازهم  از او برای 
3 سال تالش دلسوزانه، تشکر می کنم. او در این 
چند سال هرچه را در توان داشت، گذاشت و 
روزهای خوبی را در کنار یکدیگر سپری کردیم 
ودوستی مان پابرجاست. اتفاقا به صورت تلفنی با او 
صحبت کردم. برای او و همکارانش آقایان پاشایی، 
عالی پور، معمار، اینانلو و امانی هرجا که هستند، 

آرزوی موفقیت می کنم.

چطور شد که به سراغ فرازکمالوند 
رفتيد؟

بعدازاینکه تارتار از ما جدا شد، ما به دنبال 
گزینه  های دیگر رفتیم و کارنامه و رزومه چند مربی 
را مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت براساس 
تحقیقاتی که صورت گرفت، دیدیم که کمالوند 
تجربه باالیی دارد و از سوی دیگر در 
مناطق عملیاتی مثل آبادان کار کرده 
و با شرایط نفت آشناست. بنابراین 
با تمام این اوصاف با فراز کمالوند به 
توافق رسیدیم و قرار شد هدایت 
پارس جنوبی را در فصل جدید به 
عهده داشته باشد و امیدوارم سال 
خوبی برای فوتبال جم رقم بخورد.

 گویا با مجتبی حسينی 
هم صحبت کرده بودید؟

بله درست است، ما با حسینی هم 
مذاکراتی داشتیم؛ اما تصمیم نهایی بر 
این شد که کمالوند هدایت تیم را به 
عهده بگیرند. از حسینی هم برای 
همراهی اش در مذاکرات تشکر 
می کنم و آرزوی توفیق برای او 

دارم.

 تمرین ها در جم 
در  یا  می شود  برگزار 

تهران؟
ین  ا ل  نبا د به  ما 
موفق  تیم  که  هستیم 
باشد. بنابراین هرکاری 
انجام  باشد،  الزم  که 
می دهیم تا به نفع تیم 
باشد. در حال حاضر 
ی  چمن  ها میم  تر

باشگاه را در دستور کارداریم تا شرایط تمرین در جم برای تیم 
فراهم شود. یکی از اهداف ما آماده سازی زیر ساخت ها برای 
موفقیت فوتبال جم است؛ اما در عین حال برای برپایی یک 
اردوی آماده سازی و بازی دوستانه به تهران خواهیم آمد. البته 
باید ببینیم که سرمربی تیم چه عقیده ای دارد. مطمئنا 
کمالوند برنامه جامعی خواهد داشت تا تیم برای حضوری 

قدرتمند آماده شود.

  اردوی خارج از کشور رادر برنامه دارید؟ 
برنامه ای برای اردوی خارج از ایران نداریم؛ البته فدراسیون 
و وزارت ورزش هم تاکید داشتند که تا جایی که امکان دارد، 
برنامه آماده سازی خارج از کشور نداشته باشیم. بنابراین به 
احتمال قوی یک اردوی داخلی برای آماده سازی خواهیم داشت. 

 دوبازیکن جدید گرفتيد. چه برنامه ای برای 
حفظ بازیکنان و نيز جذب بازیکنان ليگ برتری و 

ستاره دارید؟
بالفاصله بعد از آنکه با کمالوند قرارداد بستیم، لیست 
بازیکنان مورد نظر او را دریافت کردیم. فعالیت  هایمان در نقل 
و انتقاالت را ساعتی بعد از سرمربیگری کمالوند استارت زدیم. 
کار ما حاال وارد فاز تازه ای شده و انشاءاهلل با همکاری یکدیگر 
تیمی خوب، جوان و پرانرژی که نفرات بومی نیز در آن حضور 
خواهند داشت، می بندیم و روانه مسابقات می کنیم. البته باید 
بگویم به دنبال این هستیم که اسکلت تیم را حفظ کنیم؛ اما 
در هر صورت این سرمربی تیم است که می گوید چه کسی 
بماند و چی کسی را جذب کنیم؟ ضمن اینکه ما یک بودجه 
مشخص داریم و براساس بودجه ای که داریم، بهترین 

بازیکنان را جذب خواهیم کرد که به تیم کمک کنند.

 فراز کمالوند در آبادان هم کار کرده، آیا با 
مدیران نفت آبادان در خصوص او مشورت کردید؟

در هرصورت برای جذب یک مربی، شما باید یکسری 
تحقیقات را انجام دهید. ما هم مثل همه درباره او تحقیقات 
الزم را انجام دادیم و مسلما از همکاران نفتی خودمان هم در 
آبادان مشورت گرفتیم و نظر آنها هم مثبت بود و باید بگویم 
کارنامه فراز کمالوند در آبادان خوب بود. به همین دلیل همه 
چیز دست به دست هم داد تا با یک مربی جوان و موفق به 

نتیجه برسیم و هدایت تیم را به عهده او بگذاریم.

 پارس جنوبی می تواند دوباره در جمع مدعيان 
قرار بگيرد؟

امسال هدف ما این است که جوانگرایی کنیم و در عین 
حال یک تیم خوب که تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه 
باشد ، ببندیم و در نهایت بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. مطمئن 
باشید پارس جنوبی جم می تواند در لیگ برتر بازهم در میان 
تیم مدعی قرار بگیرد و با کسب نتایج خوب مردم جم را 

خوشحال کند.

 و در آخر اگر صحبت خاصی دارید؟
 از تالش  ها و حمایت  های پیروز موسوی، مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز تشکر می کنم. 

انشاءاهلل همه با هم کار را جلو می بریم تا بتوانیم با 
رویکردی جدید و تازه و با تمام وجود برای شاد کردن 

دل مردم شهرستان جم و استان بوشهر تالش 

فراز کمالوند از سوی باشگاه پارس جنوبی جم به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال این باشگاه انتخاب و معرفی شد.

سرمربی جدید پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد 
که با حمایت  های هواداران خونگرم این تیم فصل 

خوبی را پشت سر بگذارد.
به گفته وی، پارس جنوبی جم ظرفیت خوبی دارد و 
می تواند با این تیم، ضمن کسب نتایج خوب در میانه 

باالیی جدول قرار بگیرد.

  دوباره به ليگ برتر برگشتيد، آن هم با 
پارس جنوبی جم؟

شرایط فصل پیش به صورتی رقم خورد که یک فصل 
از لیگ برتر دور باشم؛ ولی امسال می خواستم در لیگ 
برتر کار کنم که چند پیشنهاد از جمله پارس جنوبی 
جم داشتم و اما اینکه چرا پارس جنوبی جم را انتخاب 
کردم، باید بگویم حضور من در پارس جنوبی دو دلیل 
اصلی داشت؛ یکی حضور مهندس رضاییان به عنوان 
یک مدیر فوتبالی و کاربلد و دلیل دوم داشتن 
بخصوص  بوشهر،  استان  در  خونگرم  هواداران 

شهرستان جم بود.

را  جنوبی  پارس  و  جم  فوتبال   چقدر 
می شناسيد؟

در لیگ هفدهم با نفت آبادان به جم 
سفر کردم و شور و هیجان و نشاط را 

نزد مردم جم دیدم. همین موضوع باعث 
عالقه مندی  بیشترمن برای حضور در 

پارس جنوبی شد. من در هر تیمی 
ارتباط  توانستم  داشتم،  حضور 
خوبی با هواداران برقرار کنم. در 

کرمانشاه، تبریز، آبادان و... همیشه ارتباطم با هواداران 
نزدیک بوده و االن هم خوشحال هستم که در کنار 

یک تیم پرهوادار و خوب دیگر حضور دارم. 

 به نفت آبادان اشاره داشتيد. شما شرایط 
کار در یك تيم نفتی را می دانيد. آیا حضور در 
نفت آبادان در انتخاب پارس جنوبی جم تاثير 

داشت؟
نفت آبادان تیم خوبی بود. من آنجا یک فصل خیلی 
خوب را سپری کردم. تیم  های نفتی به معنای واقعی 
باشگاه هستند و شرایط کار در این تیم  ها فراهم است؛ 
چون هر چیزی سرجای خودش قراردارد. از امکانات 
گرفته تا هر چیزی که فکرش را کنید، همه چیز دارای 
نظم و انضباط است و مهمتر اینکه مدیر عامل باشگاه 
و مجموعه، کار خودشان را بخوبی بلد هستند و 
سیستماتیک کار  ها انجام می شود و شما دلشوره 
بیرون زمین را ندارید. حضور در نفت آبادان در این 

انتخاب تاثیر داشت.

 اشاره ای هم به حضور رضایيان در راس 
مدیریت باشگاه داشتيد؟

 بله، دقیقا همینطور است. وجود رضاییان به عنوان یک 

بسیار  موفق  فوتبالی  و  کاربلد  مدیر 
تاثیرگذار بود تا پیشنهاد پارس جنوبی جم را 

پذیرا باشم. من جلسات متعددی را با او و هیات 
جنوبی  پارس  باشگاه  مدیره 
برگزار کردم و در نهایت به 
و  جمع بندی رسیدیم 

قراردادی دوساله 
امضا شد.

 برنامه شما برای 
بی  جنو س  ر پا

چيست؟
من  نخست  مه  نا بر

جوانگرایی است که در این 
مسیر، چشم به نفرات بومی استان 
داریم. تا جایی که امکان دارد از مربیان 
بومی نیز در کادرفنی استفاده می کنیم 
و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب 
کنیم. مردم خونگرم جم نشان دادند 
که چقدر تیم شان را دوست دارند و 
انشاءاهلل با ارتباط خوبی که با مردم 
می گیریم، می توانیم روزهای خوبی 

را در کنار یکدیگر رقم بزنیم.

آبادان  نفت  در  شما   
نتایج خوبی گرفتيد. آیا در 
نتيجه  می توانيد  هم  جم 
خوبی بگيرید و چهره یك 
تيم مدعی را داشته باشيد؟

من در هر تیمی که رفته ام، سعی کرده ام با ارائه یک 
فوتبال هجومی و زیبا نتایج خوبی بگیرم تا هم باشگاه 
و هم هواداران راضی باشند. در پارس جنوبی هم هدفی 
جز این ندارم. این تیم ظرفیت خوبی دارد و ما 
می توانیم با جذب نفرات خوب و حفظ اسکلت اصلی 
تیم، برای فصل بعد در میان تیم  های نیمه باالیی 

جدول باشیم.

  اگر حرف خاصی دارید؟
جا دارد از پیروز موسوی، مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس و رضاییان، مدیرعامل باشگاه 
به خاطر اعتمادشان تشکر کنم. بزودی با بررسی همه 
جوانب و طی جلساتی که با مدیرعامل باشگاه 
خواهیم داشت، نسبت به جمع آوری تیمی خوب 
اقدام می کنیم تا روزهای خوبی را در لیگ برتر تجربه 

کنیم.
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نزدیك به یك ماه است که مسابقات ليگ برتر فوتبال 
باشگاه های ایران در فصل هجدهم به پایان رسيده است. 
به همين منظور بسياری از تيم ها به دنبال جذب بازیکن 
و آماده سازی برای فصل بعد هستند؛ اما دراین ميان تيم 
فوتبال نفت آبادان که فصل خوبی را با مربی پرتغالی 
پشت سر گذاشته بود، برای فصل جدید بالتکليف است 
و اگر بگویيم این تيم در کما فرورفته، سخنی به گزاف 

نگفته ایم! 

دوره دانش افزایی مربيان فوتبال نفت دراهواز  

03
تیم فوتبال پارس جنوبی با جذب 
دو بازیکن جدید، فعالیت خود را در 

نقل و انتقاالت آغاز کرد. 
 ایمان باصفا، هافبک وسط 2۷ 
و  اراک  آلومینیوم  پیشین  ساله 
دفاعی  فبک  شفیعی، ها محمود 
پیشین گل ریحان البرز بعد از توافق 
با بهرام رضاییان، مدیرعامل باشگاه 
پارس جنوبی قراردادی دوساله امضا 
کردند و شاگرد فراز کمالوند شدند. 
ایمان باصفا که سابقه حضور 
در استقالل تهران را دارد، 

خوزستان،  استقالل  تیم های  در 
فجرسپاسی، ملوان و آلومینیوم اراک 
نیز توپ زده است. این هافبک وسط 
و تدافعی 2۷ ساله، اولین خرید پارس 
جنوبی جم بعد از قبول هدایت این 
تیم از سوی فراز کمالوند محسوب 

می شود. 
همچنین محمود شفیعی، هافبک 
تدافعی 2۷ ساله که سابقه بازی در 
و  مازندران  نساجی  قم،  صبای 
گل ریحان البرز را دارد، قراردادی 

دوساله با پارس جنوبی امضا کرد. 

باشگاه فرهنگی -  وزنه بردار 
ورزشی مناطق نفت خیزجنوب- 
مسابقات  قهرمان  نایب  اهواز، 

جوانان جهان شد. 
 افشین طاهری که با تیم ملی به 
مسابقات جهانی جوانان اعزام شده 
بود، مدال نقره دسته 96 کیلوگرم 
وزنه برداری جوانان جهان را به 

دست آورد. 
 مسابقات وزنه برداری جوانان 
و  شد  برگزار  فیجی  در  جهان 

دررقابت های دسته 96 کیلوگرم، 
افشین طاهری وزنه بردار باشگاه 
طق  منا شی  ز ر و  - هنگی  فر
نفت خیزجنوب روی سکوی دومی 
ایستاد و توانست مدال نقره را 

کسب کند. 
طاهری در یک ضرب با رکورد 
161 کیلو گرم در مکان دوم قرار 
گرفت و در حرکت دو ضرب با 180 
کیلو گرم و مجموع 341 کیلوگرم 

چهارم شد. 

 نایب قهرمانی وزنه بردار
 مناطق نفت خیز جنوب در جهان 

دو خرید جدید برای پارس جنوبی جم

فرزندان نفتی در تیم ملی فوتبال ایران

مسابقات فوتسال جام رمضان بین تیم 
کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه جنوب شرق و تیم های بومی- 
محلی شهرستان رفسنجان برگزار شد.   یاسر 
دهقانی، مسؤول امور ورزش منطقه با بیان این 
خبر گفت: به منظور استفاده بهینه از امکانات 
ورزشی موجود در شهرک نفت رفسنجان با 
برقراری تعامل و ارتباط حداکثری با تیم های 
ورزشی محلی منطقه، یک سری مسابقات 
خودجوش و داخلی فوتسال بین تیم ورزشی 
متشکل از کارکنان ساکن شهرک نفت 

رفسنجان و تیم های بومی- محلی مناطق 
همجوار شهرک برگزار شد.  دهقانی در ادامه 
با اشاره به اینکه این مسابقات بدون صرف 
هزینه و صرفاً با مشارکت شرکت کنندگان 
برگزار شد، به نتایج این مسابقات اشاره کرد و 
گفت: این مسابقات طی 18 شب در دو گروه 
4 تیمی 12 نفره به شکل رفت و برگشت 
برگزار شد و تیم کارمندان )الف( اول، تیم 
فرزندان دوم و تیم شهدای کشکوییه سوم 
شدند. در پایان مسابقات محمد قربانی پور، 
مدیر منطقه، جوایز تیم های برتر را اهدا کرد. 

  مسابقات فوتسال جام رمضان
 در شهرک نفت رفسنجان
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دو فرزندهمکارنفتی در تیم ملی فوتبال جوانان ایران 
حضور دارند و در مسابقات دوستانه تیم ملی به میدان 

رفتند. 
حسین زواری و یاسین سلمانی، فرزندان همکاران 
شرکت گاز استان گلستان با دعوت فدراسیون فوتبال به 
عنوان بازیکنان تیم ملی در تورنمنت کشور روسیه حضور 

یافتند و برابر حریفان به میدان رفتند. 
حسین زواری و یاسین سلمانی زیر نظر سیروس 
پورموسوی، سرمربی تیم ملی برای حضور در بازی های 
مقدماتی جام ملت ها آماده می شوند که شهریور ماه 

برگزار خواهد شد. 

تیم  ملی جوانان ایران در نخستین بازی خود در 
این تورنمنت، مقابل میزبان قرار گرفت که با یک یار 
کمتر در کمال شایستگی نتیجه را واگذار کرد و در 

بازی دوم، تیم ارمنستان را شکست داد و برای 
بازی سوم نیزبه مصاف تیم جوانان 

آرژانتین رفت. 
حسین زواری به عنوان بهترین 
ملی  تیم های  مسابقه  بازیکن 
فوتبال جوانان ایران و ارمنستان 

در تورنمنت سن پترزبورگ 
انتخاب شد.   

هرچه زمان از دست برود، کار 
مشکل تر می شود و در واقع گذشت 

زمان به ضرر نفت است

حکم همه به پایان رسیده، ابتدا باید 
وضعیت هیأت مدیره مشخص شود 

و بعد از آن در مورد مدیرعامل 
تصمیم گیری و درنهایت بررسی های 

الزم در مورد قرارداد سرمربی انجام 
شود

بازیکنانشان 42 و  مربی  تکليف  تيم ها  بعضی 
مشخص شده و در حال برنامه ریزی برای شروع 
فصل جدید هستند؛ ولی در آبادان با تمام شدن 

ليگ گویا باشگاه نفت هم تعطيل شده است! 
بر اساس شنيده ها از باشگاه نفت آبادان، زمان 
ماموریت هيات مدیره این باشگاه تمام شده است. 
از سوی دیگر نيز زمان ریاست مدیرعاملی باشگاه 

هم به پایان رسيده و همين موضوع باعث شده 
تا تکليف سرمربی و بازیکنان برای فصل 

بعد در  هاله ای از ابهام باشد. 
پائولو  هجدهم،  ليگ  پایان  با 
سرجيو، سرمربی پرتغالی موفق این 
تيم از جمع نفتی ها جدا شد و به 
عربستان رفت تا در این کشور به 

مربيگری بپردازد. ماموریت اعضای 
هيات مدیره و مدیر عامل تمام شده و 

هيات مدیره جدید و مدیر عامل برای فصل هنوز 
مشخص نشده اند و وقتی باشگاه هيات مدیره و 
مدیر عامل نداشته باشد، تکليف سرمربی آینده اش 
هم معلوم نيست و همينطور بازیکنان که بالتکليف 

هستند!
مهمترین مسأله زمان است که بسرعت می گذرد 

و نفتی ها اصال به آن توجهی ندارند. 
بازار نقل وانتقاالت شروع شده و 
تيم های دیگر به دنبال جذب 
بهترین ها هستند و هرچقدر 
نفتی دیر تر به خودشان بيایند، 

ليگ  در  خوبی،  بازیکن 
باقی  جذب  برای 

نمی ماند. 
 

ضرورتتعیینهیأتمدیره
ومدیرعاملنفت

برای فهميدن صحت و سقم موضوع و اینکه نفت 
در چه شرایطی قرار دارد، ابتدا با عضو هيات مدیره 
این تيم گفت وگو کردیم. عضو هيأت مدیره نفت 
آبادان با تایيد این موضوع و مشکالت نفت 
مدیره  هيأت  اعضای  »حکم  گفت: 
باشگاه نفت آبادان به اتمام رسيده 
و باید بعد از مشخص شدن هيأت 
مدیره و مدیرعامل جدید امور 

دیگر تيم را دنبال کرد.«
ضيح  تو با  ملی  شا مظفر 
بيشتردرمورد وضعيت کادر فنی نفت 
آبادان و هيات مدیره باشگاه افزود: 

»هنوز هيچ چيزی مشخص نيست. باید 
ابتدا وضعيت هيأت مدیره و مدیرعامل 

مشخص شود تا امور الزم در این 
رابطه بررسی شود. « عضو هيأت 
مدیره نفت آبادان در مورد این که 
آیا وضعيت حضور علی عيسی زاده 

مشخص  مدیرعامل  عنوان  به 
نيست، تصریح                                                                                                                                                                                                                             کرد                 :         »حکم همه به 

پایان رسيده، ابتدا باید وضعيت 
هيأت مدیره مشخص شود و بعد از آن در مورد 
یت  نها ر د و  ی  تصميم گير مل  عا یر مد
بررسی های الزم در مورد قرارداد سرمربی انجام 
شود. « او درباره اینکه پس صحبت های حسن نصر 
اصفهانی مبنی بر اتمام کار هيأت مدیره صحت دارد، 
اظهار کرد:                                                                                                                                                                                                                                                     »دقيقًا آن مسائل درست است. باید 
پاالیش و پخش، هيأت مدیره را معرفی کند تا امور 
الزم انجام شود. « وی در پاسخ به این سؤال که 

دست آیا زمان از 

نمی رود، گفت: »هرچه بگذرد این مسأله به ضرر نفت 
است. باید جلسه ای بگذارند و به نقطه نظرات مشترک 
برسند و پس از مشخص شدن هيأت مدیره اقدام های 
الزم برای کادر فنی انجام شود. مسلما باید برای 
حضوری بهتر در ليگ برتر هرچه سریع تر کار را شروع 

کنيم.«

زمانبهضررنفتاست
مدیر عامل باشگاه هم حرف عضو هيات مدیره را 
تایيد می کند و می گوید: »آقای شاملی دقيقا درست 
می گویند. حکم اعضای هيأت مدیره باشگاه نفت 
آبادان و من به عنوان مدیر عامل به اتمام رسيده و 
باید بعد از مشخص شدن هيأت مدیره و مدیرعامل 
امور دیگر تيم را دنبال کرد.« علی عيسی زاده درباره 
اینکه چه زمانی تکليف مشخص می شود، می گوید: 
»قراراست در این هفته، جلسه ای در این خصوص 
برگزار شود تا در مورد اعضای هيات مدیره 
و نيز مدیر عامل تصميم گيری شود.« 
آیا  اینکه  زاده در خصوص  عيسی 
خودش در نفت ماندنی است یا نه 
می گوید: »همانطور که گفتم، ابتدا 
اعضای هيات مدیره مشخص  باید 
شوند و اینکه من بمانم یا نه، به انتخاب 
اعضای هيات مدیره بستگی دارد و باید 
منتظر پایان این جلسه ماند. « مدیر عامل 
باشگاه نفت آبادان در پاسخ به این سؤال که آیا این 
تعلل به ضرر نفت است، گفت: »هرچه زمان از دست 
برود، کار مشکل تر می شود و در واقع گذشت زمان 
به ضرر نفت است؛ البته هنوز بعضی از تيم ها شرایط 
ما را دارند؛ ولی در مقابل بعضی ها هم کار را شروع 
کرده اند و حداقل مدیر عامل و سرمربی شان مشخص 
است. بنابراین باید به کار سرعت دهيم و از این کما 
بيرون بيایيم . « عيسی زاده درباره سرمربی آینده 
نفت گفت: »بگذارید ابتدا ببينيم من و اعضای هيات 
مدیره ماندنی هستيم یا نه؟ اگر ماندنی باشيم به دنبال 
آوردن یك مربی خارجی خوب و ارزان قيمت هستيم، 
چرا که همه از اوضاع و شرایط اقتصادی بخصوص نرخ 
ارز خبر دارند، بنابراین باید مربی باشد تا به باشگاه 
فشار نياید؛ اما اگر نشد، آن موقع به سراغ 

گزینه های داخلی می رویم.«



کوتاه داستان   

راه حل ساده
 هنگامی که ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد، با مشکل کوچکی 
روبه رو شد.  آنها دریافتند که خودکارهای موجود در فضای بدون جاذبه کار 
نمی کنند، جوهر خودکار به سمت پایین جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ 
نمی ریزد. برای حل این مشکل آنها شرکت مشاوران اندرسون را انتخاب کردند، 
تحقیقات بیش از یک دهه طول کشید. 12 میلیون دالر صرف شد و در نهایت 
آنها خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه، زیر آب و روی هر 
سطحی حتی کریستال بنویسد و در دمای زیر صفر تا 300 درجه سانتی گراد 
هم کار کند؛ اما روس ها راه حل ساده تری داشتند: آنها از مداد استفاده کردند!

قهوه  سرد آقای نویسنده

  چــه بخوانيم؟

با من بخوان در انتظار دیدار 
شاعرانه ها    

 

  چه بشــنویم؟

 میدان جوانان 

   چــه ببينيم؟  

 این فیلم مستند درباره یک عکس است که 
روزنامه نگاران روزنامه »جامعه« در سال 13۷6 به 
پیشنهاد ماشااهلل شمس الواعظین - سردبیر روزنامه 
برای روی جلد شماره نوروز در میدان جوانان 
گرفته اند. این فیلم به بهانه این عکس، مروری دارد 
بر وضعیت مطبوعات طی 20 سال اخیر و تاثیری 
که دگرگونی های سیاسی و اجتماعی ایران بر کار 
رسانه گذاشته است. میدان جوانان، میدان کوچکی 
در کنار دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات عالمه 
طباطبایی است. این فیلم در این هفته فرصت 
اکران پیدا کرده و بسیاری از اهالی مطبوعات 

مشتاق دیدن آن هستند. 

کتاب »قهوه سرد« آقای نویسنده، یک رمان ایرانی با موضوع عاشقانه 
است که تِم معمایی – هیجانی دارد و در مدت زمان تقریبا یک ماهه به 
چاپ بیستم رسیده و می توان گفت به نحوی شگفتی ساز است. این 

رمان تا به امروز بیش از 50 بار تجدید چاپ شده است.
روزبه معین، نویسنده این کتاب است که نشر نیماژ آن را منتشر کرده 
است. این رمان، داستان یک نویسنده به نام آرمان روزبه و یک دختر 
روزنامه نگار است. کتاب با یک خاطره از دروان کودکی آرمان شروع 
می شود. خاطره ای که در ادامه، اساس اتفاقات بعدی کتاب می شود. 
ماجرا از این قرار است که آرمان در کودکی عاشق دختری می شود که 
15 سال از خودش بزرگتر است و برای تمرین پیانو به خانه پیرزن 
همسایه می آید. او عاشق رفت و آمد این دختر برای یادگیری پیانوست؛ 
اما پیرزنی که به این دختر، پیانو آموزش می دهد، یک آهنگ بیشتر 
نمی داند، بنابراین آرمان تصمیم می گیرد نت های موسیقی آنها را 
دستکاری کند تا آموزش پیانو مدت زمان بیشتری طول بکشد.در 
بخش هایی از این کتاب آمده است:  بهم گفت: »تا حاال شکار رفتی؟« 
گفتم »نه.« گفت: »من قبال می رفتم، ولی دیگه نمی رم. آخرین باری 
که شکار رفتم، شکار گوزن بود. خیلی گشتم تا یه گوزن پیدا کردم. من 
بهش شلیک کردم، درست زدم به پاش. وقتی رسیدم باالی سرش هنوز 
جون داشت، نفس می کشید و با چشم هاش التماس می کرد. زیباییش 
مسخم کرده بود. حس کردم که می تونه دوست خوبی واسه م باشه، 
می تونستم نزدیک خونه یه جای دنج واسه ش درست کنم. اما خوب 
که فکر کردم، فهمیدم که این جوری اون گوزن واسه همیشه لنگ 
می زنه و هروقت من رو ببینه یاد بالیی می افته که سرش آوردم. از 
نگاهش فهمیدم بزرگ ترین لطفی که می تونم در حقش بکنم، اینه که 
یه گلوله صاف تو قلبش شلیک کنم.« بعدش گفت: »تو هیچ وقت 
نمی تونی با کسی که بدجور زخمیش کردی، دوست باشی.« »موسیقی، 
بی شک یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین هنرهاست. وقتی موسیقی 
در روح و جانت می نشینه، می تونی وارد عرصه  جدیدی از کشف 
زیبایی های دنیای هنر بشی و تازه متوجه می شی که هرچیزی توی 

طبیعت، آهنگ و موسیقی خاص خودش 
رو داره، حتا داستان ها.« 

»عاشق شدن مثل گوش دادن به صدای 
پیانو توی یه کافه شلوغ می مونه. اگه بخوای 
به اون صدای قشنگ گوش کنی، باید 
چشم هات رو ببندی و از بقیه صداها بگذری 
و اون ها رو نشنوی، صدای خنده ها، گریه ها، 
به هم خوردن فنجون ها… تو واسه م اون 
صدای قشنگ بودی که من به خاطرش 

هیچ صدایی رو نشنیدم.«

نفت و زندگی
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

رمز آشـنای معـنی هر خیره سر نبـاشد    طبع سلیم فضل است ارث  پدر نباشد
غفلت بهانه مشتاق خوابت فسـانه مایل    بر دیده سخت ظلم است  گر گوش  کر نباشد
نگشاید این  گره را دستی  که تر نباشد افـشـای راز الـفـت بر شـرم واگـذاریـد   
این حلقه شبهه دارد بیرون در نباشد بر آسـمان رسیـدیم راز درون ندیـدیم   
کانجا ز بی کسی ها خاکی به سر نباشد خلق و هزار سودا ما و جـنون و دشـتی   
نباشد بی دردسر  نامداری  تحصیل  چین کدورتی هست بر جبهه نگیـن ها  
آدم نمی توان  گفت آن را که خر نباشد امروز قدر هرکس مقدار مال و جاه است  
نباشد دگر  شغل  را  ما  غبار  مشت  در یـاد دامـن او مــاییـم و دل تپـیـدن  
نـقـد حیـات تاکـی در کـیسـه توهــم   آهی که ما نداریم گو در جگر نباشد
نباشد نظر  تاب  را  ما  و  یم  آیینه ا آن به  کـه بـرق غیـرت بنـیاد ما بسـوزد  
بیدل دهلوی

بهبهانهروزجهانیمقابلهبابیابانزایی

برای  اخير  قرن  در  بيابان زایی  مشعل  
به عنوان یك  ایران،  کشورهایی همچون 
معضل جدی در حال توسعه است و هر روز هم 
اثرات این عارضه طبيعی و البته متاثر از نوع 
زندگی انسان ها روی زمين بيشتر و بيشتر 
می شود. بيابان زایی، مشتمل بر فرایندهایی 
است که در نتيجه عوامل طبيعی و عملکرد 
نادرست انسان ایجاد می شود و شامل مواردی 
مثل کاهش استعداد اراضی بر اثر یك یا 
ترکيب فرسایش بادی و آبی، تخریب پوشش 
گياهی، تخریب منابع آب، ماندابی شدن، شور 
شدن و قليایی شدن خاک و. . . می شود. همه 
انسان تشدید  با دخالت  البته  موارد  این 
می شود و اتفاقا می تواند با دخالت انسان 

کاهش هم داشته باشد و با آنها مقابله شود. 
بر اساس نقشه های جغرافيایی، ایران جزو 
مناطقی از دنياست که بجز محدوده ای از 
شمال و غرب دارای سرزمين های خشك است 
و به عبارتی بيش از 80 درصد از وسعت کشور 
در قلمرو اقليم خشك و نيمه خشك قرار دارد 
و25 درصد از وسعت کشور در قلمرو اراضی 

بيابانی و شنزار و کویری است. 
علل عمده بيابان زایی در ایران، فرسایش باد 
است و حدود 20 ميليون هکتار از اراضی کشور 
تحت اثر فرسایش بادی قرار دارد. در عين حال 
تنزل کمی و کيفی آب، نشست زمين و تداخل 
سفره های آب شور و شيرین به عنوان عواملی 
تاثيرگذار بر این فرسایش مطرح هستند. با 
این وجود فقر طبيعی و مصنوعی پوشش 
گياهی، از مهم ترین علل پيامد بيابانی شدن 
در مناطق مختلف ایران است و باید مسأله 
افزایش نمك های محلول در خاک را که موجب 
تخریب خاک می شود، به این موارد اضافه کرد. 
بسياری از کارشناسان معتقدند که شخم بيش 
از حد زمين ها، چرای مفرط، نابودی جنگل ها، 
شور شدن منابع آب و خاک، تراکم و سله 

بستن خاک، سوزاندن کود دامی، استفاده از 
گونه های نامناسب گياهی، بهره برداری بيش 
از حد از آب زیرزمينی و . . . از جمله عوامل 
بيابان زایی هستند. در مورد ایران و سایر 
کشورهای خشك منطقه، نوسان اقليمی با 
کاهش ميزان بارندگی، رطوبت و افزایش 
تبخير و تعرق، وزش بادهای گرم و سوزان و 
ميزان خشکی بویژه با افزایش دما در تابستان، 
زمينه گسترش بيابان زایی در بعضی مناطق 
ایران مثل سيستان و بلوچستان شده است. 

با وجود این شرایط در دهه های گذشته که 
نگرانی از افزایش روند بيابان زایی احساس 
شد، دولت ها اقدام هایی را برای مقابله پيش 
گرفتند؛ اقدام هایی که در بسياری از آنها موفق 
بودند، برخی نيمه کاره مانده و بسياری هم 
اثری نامطلوب و اشتباه داشته است. در مقابل 
بيابان زایی، برنامه های بيابان زدایی در جریان 
هستند و می توان گفت که بيابان زدایی کم و 
بيش تابعی از منابع آب در دسترس و عوامل 
مقابله با خشکسالی است. اگر آب کافی برای 
آبياری در دسترس باشد، هر نوع بيابانی اعم 
از ماسه ای، صخره ای، سرد یا گرم، می تواند 
سبز شود. این آب می تواند از استفاده مجدد، 
برداشت آب باران، شيرین سازی یا انتقال 
مستقيم آب دریا برای گياهان سازگار با نمك 
تامين شود. در عين حال یك جزء اصلی بيابان 
زدایی، کاشت درخت است. درختان می توانند 
آب را از الیه های پایين آبخوان ها باال بکشند، 
ذخيره کنند، حيوانات را جذب کنند، تبخير 
بعد از بارش را کاهش دهند و با کاهش دما و 
اثرات دیگر باعث افزایش بارندگی شوند. این 
موضوع مستلزم این نکته است که مساحت 
کاشت درختان به اندازه کافی بزرگ باشد. 
روند خشکسالی که حداقل در یك دهه 
گذشته در بيشتر مناطق ایران شروع شده، 
موجب افزایش مساحت بيابان ها و مناطق 

خشك و نيمه خشك شده است. بسياری از 
دليل  به  مختلف  استان های  در  روستاها 
پيشروی بيابان و تمام شدن منابع آبی و 
گونه های گياهی، خالی از سکنه شده اند و 
ساکنانشان سال هاست که مهاجرت کرده اند. 
به  باید  پدیده ای  چنين  با  مقابله  برای 
راهکارهایی توجه شود که جلوگيری از بحران 
کم آبی را در کشور به دنبال داشته باشد. 
بازنگری جدی در سياست های رشد و توزیع 
جغرافيایی جمعيت، تأمين معيشت کشاورزان 
و جوامع روستایی با اعطای امتيازات بيشتر و 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بازبينی 
الگوی کشت در سراسر کشور با در نظر گرفتن 
امنيت غذایی ملی و بر اساس ميزان دسترسی 
اقتصادی،  بهره وری  و  منطقه ای  منابع  به 
افزایش قيمت حامل های انرژی و آب، ایجاد 
سازمان های تعاونی مدیریت کشاورزی، ایجاد 
بازار آب و کنترل حقابه ها، اصالح ساختار 
حکمرانی آب و تقویت سازمان محيط زیست 
و آموزش و تقویت فرهنگ زیست محيطی 

جامعه از جمله این راه حل هاست. 
سازمان های جهانی 17 ژوئن – 27 خرداد را به 
عنوان روز مقابله با بيابان زایی نامگذاری 
کرده اند و هر سال این روز با شعاری متفاوت 
ای  این مسأله مهم رسانه  یادآوری  برای 
می شود. به نظر می رسد چنانچه همان چند 
راهکار ساده، یعنی کاشت درختان و گياهان 
مقاوم و متناسب با مناطق خشك همچون 
گياهان شوره زی، پخش و هدایت سيالب ها و 
پخش آب های روان، برقرار کردن تعادل تعداد 
دام و مراتع برای حفاظت از پوشش گياهی 
در  کارآ  روش های  از  بهره گيری  موجود، 
انباشتن آب باران یا احيای شوره زارها را در 
دستور کار قرار دهيم، می توانيم جلوی بيابان 

زایی های جدید را بگيریم.   

نخستین گروه موسیقی پاپ ایرانی به نام گروه آریان 
نامگذاری شد. این گروه کار خود را از نیمه نخست سال 
13۷8 آغاز کرد. محمدرضا گلزار، یکی از اعضای این 
گروه بود. گروه آریان نخستین آهنگ مشترک خود را 
با کریس دی برگ، خواننده مشهور ایرلندی در تهران 
اجرا کرد و همین باعث شهرت بیشتر این گروه شد. 
اولین آلبومی که از این گروه منتشر شد، آلبوم »گل 
آفتابگردون« بود که بسیار پرفروش شد و هنوز 

طرفداران خودش را دارد.

گل آفتابگردون
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داستان عکس
 چهارشنبه 15 خرداد به عنوان 

عید سعید فطر اعالم شد و مردم 

موحد و مؤمن ایران اسالمی به 

شکرانه یک ماه روزه داری و 

بندگی خداوند متعال، در سراسر 

کشور، نماز عید را با شکوه 

فراوان برگزار کردند. 

عکس: محسن اسماعیل زاده - 

ایسنا

AndroMoney Pro 
 
این برنامه با قابلیت هایی که در اختیار کاربران قرار می دهد، محاسبه  مبادالت پولی روزانه را 
آسان می کند. در این برنامه کاربر می تواند مدیریت مالی خود را در سطح کامال حرفه ای انجام 
دهد. از دیگر قابلیت های این برنامه، پشتیبانی از ارزهای مختلف است که با ابزار های حرفه ای 
و ساده  می توانید مدیریتی کامل روی حساب های خود داشته باشید.از دیگر امکانات این برنامه، 
سرویس ذخیره سازی ابری است که بدون نگرانی می توانید نسخه پشتیبانی را در آن ذخیره 
کنید تا هیچ وقت از بین نرود. از دیگر مزیت های این برنامه، امکان رمزگذاری روی فایل ها و 
حساب های خود است .این برنامه را می توان جزو برنامه های برتر و ساده  مدیریت مالی روزمره 

دانست.

  Naadan Chords
این یک برنامه کمکی در زمینه  نواختن گیتار است و برای کسانی که در حال آموختن گیتار هستند، 
بسیار مناسب است. در این برنامه کافی است که برای دسترسی به یک آکورد از هر آهنگی نام آن 
را جست وجو کنید تا آکورد موسیقی مورد نظر همراه با متن آهنگ نمایان  شود؛ اما توجه داشته 
باشید که این برنامه در دیتابیس عظیم خود جست و جو می کند و ممکن است بعضی آهنگ های 
دلخواه شما در آن نباشد؛ البته این برنامه نسبت به برنامه های مشابه دارای دیتابیس گسترده تری 

است .

اپليکيشن های کاربردی 

4647

کسب مدال طالی 
  اختراعات ژنو 

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران مشعل شماره 926 

گزارشیکوتاهازموفقیتفرزندیکیازکارکنانشرکتنفتوگازشرق

محمدرضا مجیدی، فرزند یکی از کارکنان  شرکت نفت و گاز شرق در 
چهل و هفتمین جشنواره اختراعات ژنو با ارائه طرح ساخت نوعی پماد 
پوستی محافظ در برابر اشعه ایکس، موفق به دریافت مدال طال شد. او 
دانشجوی سال چهارم پزشکی و از برگزیدگان دوره پنجم و ششم المپیاد 
دانش آموزی فناوری نانو، فرزند مهندس امیر هوشنگ مجیدی از 
همکاران شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق است. مجیدی با اشاره به 
اهمیت ساخت این پماد به عنوان محافظ در برابر تابش های اشعه ایکس 
می گوید: »روش های مبتنی بر اشعه ایکس مانند سی تی اسکن، 
رادیوگرافی، ماموگرافی و یا روش های مداخله ای مثل آنژیوگرافی، یکی 
از کاربردی ترین روش ها در حوزه تشخیصی و درمانی پزشکی است و 
رواج اینگونه روش های مبتنی بر اشعه ایکس در حال حاضر، تجهیزات 
حفاظتی بیشتر و بهتری را می طلبد.  او با بیان اینکه بهترین و ساده ترین 
روش حفاظتی، پوشش های جاذب اشعه ایکس است که تکنیسین های 
پرتوکار و بیماران برای جلوگیری از جذب دوز بیش از حد مجبور به 
استفاده آنها هستند، می افزاید: »شیلدهای محافظتی موجود، در حال 
حاضر نقص های بسیاری از جمله عدم انعطاف پذیری،  نداشتن خاصیت 
ارتجاعی مناسب، سنگینی و ضخامت باال و در نهایت جریان نداشتن هوا 
دارند که درکنار هم موجب خستگی و کاهش دقت تکنیسین ها در 
استفاده طوالنی مدت از این شیلد ها می شود، به 

طوری که در بسیاری از بخش های تصویر برداری دیده می شود که 
تکنیسین های رادیولوژی از چنین پوشش ها یی استفاده نمی کنند.« او 
ادامه می دهد: »مورد دیگر وجود عنصر سرب در این گونه شیلدهاست 
که مشکالت مختلف از جمله بحث دیسپوزال سرب و همچنین 
مسمومیت های فلز سنگین را به دنبال دارد. در اختراعات گذشته، 
محصولی را تولید کردیم که عالوه برحذف عنصر سرب، از عناصری با 
خاصیت جذبی مکمل استفاده کرده تا به جذب بهتر اشعه ایکس دست 
پیدا کنیم و عالوه بر آن با استفاده از نانوالیاف در ساختار شیلدها توانستیم 
تاحد بسیاری نواقص موجود در شیلدهای گذشته را برطرف کنیم.« 
مجیدی می گوید: »پس از آن سعی بر این شد که عناصر محافظتی اشعه 
ایکس را در قالب پماد تولید کرده تا مسائلی مثل ضخامت و عدم انعطاف 
پذیری در شیلدهای گذشته عمال بی معنا شوند.« این جوان موفق خانواده 

نفت می گوید: »این پروژه که با همراهی دو نفر 
از استادانم انجام شده، حدود دو سال زمان برده 
است.« او می افزاید: »وقتی پروژه، دانشگاهی 
بود، پرداخت هایی محدود و نامنظم از سوی 
دانشگاه داشتیم؛ اما در زمان اجرای پروژه 
اصلی دیگر نمی توانستم منتظر این پرداخت ها 
بمانم و حدود 9 میلیون تومان برای این طرح و 
تست های آن هزینه کردیم.«  مجیدی درباره 

مراحل اخذ مجوز از وزارت بهداشت برای اجرای 
فاز تجاری سازی این اختراع تصریح می کند: 

»تست های اولیه روی این فناوری که حاوی روغن های 
گیاهی است، انجام شده و برای گرفتن مجوزهای وزارت 

بهداشت ارسال شده است. بعد از دریافت مجوز وزارت بهداشت 
می توان فاز بعد تجاری سازی را آغاز کرد.« او می افزاید: »عالوه بر 

قول های دانشگاه در مورد تجاری کردن این اختراع، ستاد نانو هم قول 
پیگیری برای تجاری شدن و ساخت خط تولید این محصول را داده که 
امیدواریم زودتر اجرایی شود.«  مجیدی می گوید: »نمونه هایی از این 

محصول در دنیا وجود دارد، اما در این نمونه، همه نمونه های قبلی 
و ساختارها را ارتقا دادیم و از نانو الیاف استفاده کردیم. به 

همین دلیل این نمونه با جزییات بیشتری مورد استقبال 
قرار گرفت.«

بر اساس این گزارش، مجیدی عالوه بر کسب مدال 
 Special( طال، موفق به دریافت جایزه ویژه
Prize( این رقابت ها نیز شده است؛ جایزه ای که 
به صورت ویژه از سوی 40 کشور به پروژه های 

منتخب اعطا می شود. 
وی که متولد سال 13۷6 و دانشجوی 
سال چهارم پزشکی دانشگاه گناباد 
المپیاد  نقره  مدال  کسب  است، 
بین المللی مخترعان سئول، کره جنوبی و 
همچنین مدال برنز جشنواره اختراعات 
سیلیکون ولی آمریکا و کسب جایزه ویژه 
بهترین اختراع کشور تایلند در 4۷مین دوره 
جشنواره اختراعات ژنو سوئیس در سال 
2019را نیز در کارنامه خود دارد. او همچنین در 
انجمن جهانی تیزهوشان منسا، کانون برگزیدگان 
باشگاه نانو- ستاد نانو، شورای مرکزی کمیته 
تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
و بنیاد ملی نخبگان کشور ایران عضویت دارد.


